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Dorpskalender februari
Datum

2 feb
8 feb
8-12 feb
13 feb
14 feb
15 feb
20 feb
22-25 feb
23 feb
27 feb

Activiteit/Evenement

Jubileum F. van der Weijst
Mini Playback Show
Proef trainingen
Film op de donderdag
40e Stinselse avond
40e Stinselse avond
De Kookpot
Carnaval
Optocht Pieregat 2020
Repaircafé Steensel

Organisatie

werkgroep Steensel
Korfbalver. FSC
Korfbalver. FSC
Filmclub
Stinselse Avond
Stinselse Avond
Kookpot
NIKS
Carnaval 2020
Repaircafé Steensel

Locatie

Heilige Luciakerk
Clubgebouw Knegsel
MFA Knegsel
de Höllekes
de Höllekes
de Höllekes
de Höllekes
de Höllekes
Steensel
de Höllekes

Noteer deze data alvast in uw agenda:
18 apr
14 mei

Steensel Goes Culinair
Lentemarkt Steensel

VV Steensel
Gilde / Höllekes

kantine VV Steensel
Steensel

Heeft u een bericht voor in de Pierenbode?
Berichten voor de maand maart kunt u tot 18.00 uur op 18 februari per mail
aanleveren via pierenbode@dehollekes.nl. Activiteiten/evenementen kunt in onze
dorpskalender op www.dehollekes.nl/dorpskalender/ vermelden.
Een uitgave van:
Gemeenschapshuis de Höllekes
Korte Kerkstraat 7a
5524 AX Steensel
De redactie:
Marcha Jansen-Bierhof
06-14216234
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, Mark
Vrijsen.

Raad van Toezicht: Jan Willems
Beheerder de Höllekes:
Cobie van den Broek
Lizette Cremers-van de Wijdeven
0497-513033
beheer@dehollekes.nl
www.dehollekes.nl
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

Ruimte/zaal reserveren
Dit kan via 0497-513033 of
via de website www.dehollekes.nl
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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
Te bereiken na kantooruren Cluster
Eersel, Bladel en Valkenswaard
tel. 0900 123 2024

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 12-04-2020.
Opbouw: Vrijdag 10-04-2020 tussen 9.00 – 13.00u
Afbreken: Maandag 13-04-2020 tussen 9.00 – 13.00u

Deze vrijwilligers worden beloond 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
Organisatie Kempensessie

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Pastoor Frans van der Weijst 60 jaar priester.
Het is al weer 10 jaar geleden dat Frans van der Weijst zijn vijftigjarig
priesterfeest vierde. Frans was destijds onze pastoor in Steensel en Duizel.
Samen met hem hebben we zijn jubileum destijds gevierd in de
pastorietuin bij de Sint Luciakerk in Steensel en in de Tramhalte in Duizel.
In zijn recente Kerst- en Nieuwjaarswens schrijft hij dat hij op 2 februari
2020 zijn zestigjarig jubileum als priester hoopt te mogen vieren. 10 Jaren
zijn er dus al weer verstreken en Frans is inmiddels teruggekeerd naar
Heythuysen, waar hij samen met andere Witte Paters woont. Maar “uit het
oog”, betekent zeker niet “uit het hart”. Daarom willen we gezamenlijk
extra aandacht besteden aan dit prachtige jubileum.
Inmiddels is bekend geworden dat onze pastoor, Frans van der Weijst, op
2 februari aanstaande in Steensel aanwezig zal zijn om daar de H Mis te
vieren. Wat zou het mooi zijn als we hem daar kunnen verwelkomen in een
volle kerk!!!
UITNODIGING
Daarom bij deze de uitnodiging om op 2 februari as. om 10.00u in
de H Mis aanwezig te zijn. Na afloop zal er zeker gelegenheid zijn
om Frans persoonlijk te begroeten en te feliciteren. Daarbij kunt
u hem desgewenst ook persoonlijk een attentie overhandigen
Bij een jubileum hoort natuurlijk ook een cadeau. Frans is er de persoon
niet naar om te streven naar alleen voor hem bestemde giften. Maar we
zijn er van overtuigd dat hij zeker blij zal zijn met een financiële bijdrage,
die hij kan besteden voor goed werk in Mali, waar hij zovele jaren
werkzaam is geweest en waar hij nog steeds goede banden heeft. Ons
cadeau aan hem zal daar zeker goed besteed worden.
Wij maken u er op attent dat de collecte tijdens deze viering niet voor dit
doel bestemd is. Het parochiebestuur heeft er voor gekozen om zelf voor
een passende bijdrage te zorgen.
Tot ziens op 2 februari 2020 om 10.00u.
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Proeftraining korfbalvereniging FSC
Denk jij ook dat korfballen jouw sport kan worden maar twijfel je nog. Van
8 feb t/m 12 feb organiseren we met korfbalvereniging FSC weer gratis
proef trainingen. Wij nodigen jullie dan ook graag uit om mee te komen
doen.
- Kangoeroe Club.
Kinderen van 3 t/m 6 jaar. Spelenderwijs met spelletjes naar de
korfbalsport toe groeien .
Training zaterdagochtend 8 Februari van 9.00 uur tot 9.45 uur
- E-Jeugd.
Kinderen van 7 t/m 9 á 10 jaar.
Training maandagavond 10 Februari van 18.15 uur t/m 19.15 uur
- Senioren Dames.
Training maandagavond 10 Februari van 19.00 uur t/m 20.15 uur
- Senioren gemengd .
Training maandagavond 10 Februari van 20.15 uur t/m 21.30 uur
- Senioren Dames en senioren gemengd samen .
Training woensdag avond 12 Februari van 20.00 uur t/m 21.00 uur .
Al deze trainingen vinden plaats in sporthal de Ladder in de MFA in Knegsel.
Bij binnenkomst kun je je melden bij de trainers die aanwezig zijn, ook als
je alleen wilt kijken of wat informatie wilt ben je natuurlijk welkom.

Vacature senioren gemengd midweek team:
Het midweek gemengde team is op zoek naar een enthousiaste heer om
het team te versterken. In het veldseizoen dat weer start in april spelen
we op dinsdagavond onze competitiewedstrijden. Wat het midweek team
te bieden heeft ? Gezelligheid, goede teamspirit, leuke wedstrijden en na
iedere competitie een seizoen afsluiting. Als je interesse hebt neem dan
contact op met : www.fsckorfbal.nl
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Dag kinderen uit Knegsel en Steensel

Korfbalvereniging FSC organiseert zaterdag 8 Februari voor de eerste
keer voor iedereen de :
MINI PLAYBACK SHOW
Alle kinderen van 3 t/m 12 jaar mogen hier aan deelnemen. Jullie mogen
alleen meedoen of in groepjes meedoen. Het is de bedoeling dat jij jou
muziek idool gaat imiteren, dat je probeert jou idool zoveel mogelijk na te
doen met dans, kleding en muziek. Je mag ook zelf kiezen wie je gaat
playbacken. Kies je voor: K3 of Adele of Maan of Kabouter Plop of Davina
Michelle of Andre Hazes, je mag het allemaal zelf weten. Je mag
optreden op een mooi podium en een jury zal je beoordelen.
Geef je snel op voor 6 februari : info@fsckorfbal.nl
Publiek is natuurlijk welkom, nodig je papa, mama, familie, buren uit voor
dit spektakel.
Wanneer :
Tijdstip:
Locatie:

zaterdag 8 Februari
van 18.00 uur tot 19.30 uur
clubgebouw ’t kurfke in Knegsel
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Programma Carnaval Steensel 2020
Zaterdag

22 februari

18.30 uur

Dit jaar is de sleutel overdracht in Duizel bij de DONKIEPIERS, alle
carnavalsverenigingen zijn hierbij aanwezig, het wordt dus een gezellige drukte.
We gaan weer met de huifkar! Natuurlijk hopen wij op een groot aantal
feestende vrouwen, die de boel op stelten zetten. Dus ga mee!
Kledingvoorschrift is er eigenlijk niet…. “ Basis kleur zwart met veel bling- bling
versieringen “ en een maskertje om het spannend te maken..
Je mag dus “ los “ gaan in je eigen fantasie..

Rond 22.00 uur gaat het feest in de Höllekes natuurlijk verder en is iedereen
welkom om carnaval 2020 goed te starten.

Zondag
23 februari
Optocht van het Pieregat 2020

14.00 uur

Wie/welke groep maakt de optocht in Steensel dit jaar tot een groot succes en
gaat er met de publieksprijs en beker vandoor? Ben jij die persoon / groep?
Laat het ons weten en meld je aan! Er zijn dit jaar weer vele prijzen te
verdelen waaronder enkele geldprijzen. We hebben van Gemeente Eersel
voorschriften ontvangen voor deelnemers aan carnavalsoptochten. Bij
aanmelding zullen we deze voorschriften beschikbaar stellen.
Voor aanmelding of info:
Esther Stappers Tel. 06-12758438
Pepijn Caers Tel. 06-54620332
pieretocht@hotmail.com

Na de optocht gaat het carnavalsfeest van start in de Höllekes

Zondagavond

aansluitend

Deze Stinselse DJ trakteert je op een wervelwind van hitjes,
heerlijke bounceplaten en de beste feestmuziek. Met de
lekkerste beats laat hij geen dansvloer onbewogen. Hij weet
wel hoe hij zijn publiek moet entertainen. In de Kempen en
omstreken heeft hij al meerdere podia mogen betreden om
zijn eigen feest te bouwen. Dit jaar voor het eerst in de
Hollekes DJ Cameltoe

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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14.00 uur
met DJ Cameltoe

Een echte Stinsele carnavalsmiddag met diverse lekkernijen en ranja voor alle
kinderen.

Maandagavond 24 februari

Aap uit de mouw

.

En DJ Cameltoe

Vers van de feestelijke pers passen deze mannen overal een mouw aan met de
beste hits, en de lekkerste meezingers. Ze draaiden al op o.a. Wish Outdoor,
We Are Electric en Winterpark. Daarnaast deden ze op meerdere plekken
uitverkochte shows. Kortom, deze mannen maken meer dan naam voor zichzelf.
Tijdens carnaval komt de Aap uit de Mouw!

Dinsdagmiddag 25 februari
55+ Carnavalslunch met vermaak

12.30 uur – 17.00 uur

Na het succes van vorig jaar, gaat NIKS weer een speciaal programma
samenstellen. Het programma hebben we zelfs iets uitgebreid, zoals de gasten
het vorig jaar zelf hebben voorgesteld. We starten om 12.30 weer met een
warme Brabantse lunch, met soep, bloedworst, gebakken worst, verschillende
soorten brood met beleg, koffie en thee. U krijgt ook 2 consumptie bonnen voor
koffie, thee, of een ander drankje. Ook hebben we weer een gratis “Tombola”
met vele leuke prijzen. De kosten voor deze geweldige middag bedragen € 10
per persoon. Kom verkleed en misschien win je wel een prijs. Geef u snel op en
lever de bon, met het geld, in bij:
De Höllekes
Jack Maas, Boterbochten 23
Fridy Smolders, Frans van Nunenstraat 37a

============================================
Ja ik kom naar de carnavalsmiddag

Naam:………………………………………………………………………………………………
Aantal personen: ………………………………………………………………………………
Adres; tel.nr.: …………………………………………………………………………………...
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Harrie Huijbers Cronieck
Grafzerk Anoniem. Er is nog een tweede grafsteen in
de Sint Jan van Den Bosch die naar Steensel verwijst
(www.grafzerkensintjan.nl). Deze zerk is over het
gehele rechter-gedeelte sterk afgesleten en er loopt aan
de bovenzijde een schuine breuk van links naar rechts.
Ook in de linkerbenedenhoek zit een grove en grillige
breuk. De voorstelling is uitgevoerd in een
graveertechniek, maar de opvulling met een ander
materiaal is nu verdwenen. Wat nog te zien is, is de
figuur van een kanunnik. De vage, niet meer te
ontcijferen sporen van letters van een inscriptie maken
van deze opvallende zerk een anoniem exemplaar. Toch
wordt in de beschrijving ervan Steensel genoemd. Bijna
identieke zerken zijn te vinden in de Sint Servaas te
Maastricht en in de Onze Lieve Vrouwekerk te Tongeren, België. De goed
bewaarde inscriptie in Tongeren verwijst naar kanunnik Theodoricus
Batensoen, die in 1438 overleed. Door de vergelijkingen kan de anonieme
kanunnikenzerk in Den Bosch worden gedateerd in het eerste derde van de
vijftiende eeuw. Wel blijft de vraag over, welke kanunnik in Den Bosch een
dergelijke kostbare zerk kan hebben besteld. Het interessante is nu dat de
kanunnik van de zerk in Tongeren, Theodorus Batensoen, afkomstig is uit
Den Bosch. Het gaat om Dirck Dircx Batensoen die een groot aantal beneficies
(verleende gunsten) bezat. Hij bekleedde vele functies in Tongeren, in de Sint
Jan, in Turnhout, Brugge, Luik, Mechelen en ook diverse ambten in Rome.
Dus was hij een vooraanstaand man in het roomse leven van de zuidelijke
Nederlanden van die tijd. Twee ooms van hem waren ook kanunnik en, nu
komt het, ook een neef genaamd Jan Jans Batensoen. Deze Jan studeerde in
Heidelberg, Keulen en Leuven en was vanaf 1406 kanunnik van de Sint Jan
te Den Bosch. Daarnaast was hij rector van de kapel aldaar, en bovendien
vanaf 1430 pastoor van Steensel. Zijn sterfdag is 29 mei, maar zijn sterfjaar
onduidelijk; tussen 1453 en 1458. Hij is begraven in de Sint Jan, voor de
kapel van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Zijn grafzerk is niet
bewaard gebleven. Jan Jans Batensoen, met sterke connecties in Den Bosch
en welhaast zeker rijke familieleden om zich heen, was pastoor in Steensel
toen hier de Luciatoren is gebouwd. Is dat misschien een van de redenen dat
in het toen zeer kleine, armoedige Steensel (50 huizen) zo’n grote toren
verrees?!
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Dit jaar geen Stinselse Kwis!!
Na zes zeer succesvolle jaren waren we toe aan iets anders. Dat vonden
we zelf, maar dat kregen we ook terug van veel van onze trouwe
deelnemers. We willen het helemaal anders gaan aanpakken. Maar om iets
moois te organiseren is tijd en draagvlak nodig. We hebben al plannen voor
een grootse opvolging van de Stinselse Kwis. We houden jullie op de
hoogte.
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Nieuws vanuit de dorpsraad….
Openbare dorpsraadvergadering
De openbare dorpsraadvergadering van maandag 13 januari jongstleden
is erg goed bezocht. We hebben zelfs nog extra stoelen bij moeten zetten
om iedereen van een zitplaats te voorzien. Fijn om te constateren dat
zoveel dorpsbewoners betrokken zijn bij hetgeen er in onze gemeenschap
speelt.
Bij de binnenkomst van de zaal lag een presentielijst. Deze is massaal
ingevuld. Op deze lijst was het ook mogelijk om uw e-mailadres achter te
laten wanneer u het visieplan zou willen ontvangen. We hadden er echter
niet op gerekende dat daar zo massaal gebruik van zou worden gemaakt.
Daarnaast zijn een groot aantal van de e-mailadressen niet goed te lezen
en krijgen wij een foutmelding bij het verzenden van de mail. Daarom
willen wij u vragen om het visieplan zelf te downloaden vanaf onze website:
www.dorpsraadsteensel.nl. Op de home pagina blijft heel de maand het
nieuwsbericht staan met een link om het visieplan te downloaden. De lezers
die de Pierenbode digitaal lezen, kunnen de volgende link al gebruiken:
Visieplan. Mocht het niet lukken of weet u niet hoe het document moet
downloaden, stuur dan een berichtje aan dorpsraadsteensel@outlook.com
en dan zullen we u alsnog het visieplan per mail toezenden.
Nieuwe leden Dorpsraad
Tijdens de openbare dorpsraadvergadering is aan de aanwezigen
toestemming gevraagd om Susanne Vonk en Lenie Meurs officieel toe te
laten treden tot de Dorpsraad. De volledige vergadering is akkoord gegaan,
zodat de Dorpsraad momenteel uit een tiental leden bestaat. De
werkzaamheden zijn als volgt verdeeld (op alfabetische volgorde): Patrik
Bierens (Cultuur en Historie, Communicatie), Ruud Coppens
(Duurzaamheid en Innovatie), Tonny Haegens (Voorzitter), Hein van Hout
(Dorpsinrichting en Verkeer), Marc Keeris (Wonen en Werken), Ruud Kox
(Natuur en Buitengebied), Lenie Meurs (Secretariaat), Rinze van Oorschot
(Penningmeester, Duurzaamheid en Innovatie), Arnold Romeijnders
(Welzijn en Zorg), Susanne Vonk-Stravens (Jongeren)

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Steensel weer één dorp
In de Höllekes komt het inrichtingsplan van de Eindhovenseweg te hangen.
Inmiddels zijn de eerste workshops van de Frans van Nunenstraat, Korte
Kerkstraat en Joseph Schulteweg al geweest. Wij krijgen positieve reacties
van de deelnemers hoe het proces loopt. In maart zullen de
inrichtingsplannen van deze straten gepresenteerd worden in een voor
iedereen openbare bijeenkomst. De datum en uitnodiging zullen spoedig
volgen. De verwachting is dat de uitvoering van de werkzaamheden gaan
starten na de bouwvakvakantie. Blijf goed op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen van het project ‘Steensel weer één dorp’ en meld u aan
voor de nieuwsbrief via de website: www.eersel.nl/steenselweereendorp.
Op deze site kunt u ook alle documenten terugvinden zoals de leidraad van
het project en het inrichtingsplan van de Eindhovenseweg.
Website
Alle informatie van de dorpsraad 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.

Bedankt
Voor de zeer vele blijken van medeleven in de vorm van kaarten, lieve
woorden en bloemen die wij van u mochten ontvangen na het plotselinge
overlijden van mijn man, onze (schoon)vader en lieve opa
Cleem Haans
De belangstelling bij de avondwake en crematiedienst was
overweldigend. Dankzij alle donaties hebben wij €540,- over kunnen
maken aan het Liliane Fonds.
Hartelijke groet,
Thea Haans-Huijbers, kinderen en kleinkinderen
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Beste biljartvrienden,
Hierbij delen we U mede dat vanaf:
half april tot de finale eind juni 2020
't Hotel Steensel Achtervolgingstoernooi
door onze vereniging voor de 2e keer wordt georganiseerd in Steensel.
Gezellig driebanden in teamverband.
De speeldagen zijn op Maandag- Dinsdag- Woensdag- Donderdag- evt.
Vrijdag.
Graag je team van min. 3 personen opgeven voor maart 2020
Interesse?
Het inschrijfformulier kunt u aanvragen via het volgend mailadres:
Biljarttoernooisteensel@gmail.com
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de
organisatie: 06- 29227874 of 06- 29261229
Met sportieve groet,
Biljartvereniging Hotel Steensel

Carnavalsvlag NIKS
Goed nieuws….. de vlag is klaar.
Dank zij de vlotte samenwerking met Fellows
is de vlag een realiteit. Voor degene die een
vlag besteld hebben, deze ligt klaar in de
Hollekes. Voor degene die nog een vlag willen
hebben…. Er zijn er nog enkele beschikbaar….
dus…. wees er vlug bij.
Te koop in de Höllekes voor € 8.50
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Bon kunt u
inleveren bij de
Höllekes
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“Lentemarkt Steensel”
en de 1e
“Voice van de Kempen”
Op initiatief van gilde St. Lucia en gemeenschapshuis De Höllekes, is er op
17 mei aanstaande voor de 1e keer een “Lentemarkt” in Steensel. Dit
belooft een hele gezellige markt te worden met leuke kraampjes en daar
tussendoor diverse ándere activiteiten. Inwoners van Steensel kunnen een
kraam huren tegen gereduceerd tarief.
’s Middags wordt dan op- en rond het dorpsplein de 1e “Voice van de
Kempen” georganiseerd. Een prachtige mogelijkheid voor Kempisch talent
om op te treden voor een wat groter publiek. We zijn nú al in gesprek met
diverse artiesten die willen gaan strijden voor de titel:
“Voice van de Kempen”
Reserveer dus in uw agenda:
zondag 17 mei 2020, Lentemarkt met Voice van de Kempen!

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Reanimatie de Kempen
Leer reanimeren en bedienen AED

Een reanimatiecursus, twee avonden aanvang 19.00 uur
- in Bladel in Den Herd dinsdag 14 en 21 januari 2020
- in Eersel in De Kraanvogel donderdag 23 en 30 januari 2020
- in Hapert in Den Tref dinsdag 4 en 11 februari 2020
- in Bergeijk in De Kattendans donderdag 13 en 20 februari 2020
- In Riethoven in De Hofstek op maandag 11 en 18 mei 2020
Kosten Reanimatiecursus € 20, -- incl. cursusboekje “Basale Reanimatie”
en diploma.
Herhalingslessen reanimatie met bedienen AED zie voor data op onze
website www.reanimatie-dekempen.nl
Opgave/informatie: reanimatieaed@upcmail.nl
0497-573751
De cursus gaat door bij voldoende aanmeldingen

februari 2020 mededelingenblad voor Steensel

Steensel een eigen
‘Vervoersdienst’ heeft?
Vervoersdienst Steensel wordt
mogelijk gemaakt door “Stichting
De Stern” en is bedoeld ouderen
en mensen met een lichte
beperking (niet rolstoel gebonden)
die geen gebruik kunnen maken
van het openbaar vervoer, geen
vervoersmogelijkheid hebben in
eigen omgeving (buren, kennissen
en familie) en in principe niet
verder willen reizen dan 15
kilometer vanaf het woonadres.
Hoe meldt u zich aan?
U belt met uw vervoersvraag de
‘Vervoersdienst Steensel’ via 0497513435. De vervoersdienst gaat op
zoek naar een chauffeur bij u in de
buurt. U reserveert minimaal twee
dagen van tevoren (m.u.v. spoed).
Eigen (financiële) bijdrage?
U betaalt aan de chauffeur.
Vervoer binnen Steensel kost
€ 1,00 per rit. Voor overige ritten
betaalt u € 0,30 per kilometer.
Indien onze chauffeur moet
wachten in het ziekenhuis of elders
wordt € 2,50 extra in rekening
gebracht voor een kop koffie. Hier
kunnen eventuele parkeerkosten
bij komen.
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Opgeven als vrijwilliger
Ben jij een prima chauffeur? Vind
jij het geen probleem om iemand
uit je dorp een keer ergens naartoe
te brengen? Meld je dan aan voor
de Vervoersdienst Steensel via
0497-513435
Steensel een eigen
‘Klussen-dienst’ heeft?
Deze service wordt eveneens
mogelijk gemaakt door “Stichting
De Stern” en is bedoeld voor
ouderen,
mensen
met
een
beperking of mensen die chronisch
ziek zijn en tijdelijk niet in staat zijn
om kleine klussen in en om het
huis te doen èn die niemand in de
omgeving hebben waarop beroep
kan worden gedaan voor een
klusje.
Hoe meldt u zich aan?
U belt met uw klusvraag naar de
‘Klussendienst Steensel’ via 0497513435.
Eigen (financiële) bijdrage?
U betaalt aan de klusser. Een klus
kost € 2,50 per half uur. De
materiaalkosten moet u zelf
betalen. Voor het halen van het
materiaal in winkel betaalt u
€ 0,30 per kilometer.

TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

