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Dorpskalender  
 

 
31 december   Oliebollenverkoop, muziekvereniging Kempengroen 
3 januari   Samen eten, KBO 
10 januari  Film “The Last Emperor (1987)” 
17 januari  Stinselse Kookpot 
19 januari  Voorstelling Amateurs - toneelvereniging  

“Meer Vreugde Kern” 
27 januari   Koffie Dansant, SiDanza 
30 januari  Open Grenzenwandeltocht 

 
 

De Höllekes is in de kerstvakantie gesloten 
van 22 december 2018 t/m 1 januari 2019 

 
 
 
Een uitgave van: 
Gemeenschapshuis De Höllekes 
Korte Kerkstraat 7a 
5524 AX Steensel 
 
De redactie: 
Marcha 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 
 
Beheerders De Höllekes:  
Coby van de Broek & Piet Sleddens 
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 - 09.45 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 

 

 

MEDEDELING 
 

Onze beheerder Piet Sleddens heeft het bestuur aangegeven per 9 
december te willen stoppen als beheerder van de Höllekes en te gaan 
voor een volledige baan als buschauffeur bij de Hermesgroep.  
 
Collega Cobie en het bestuur vinden het erg jammer maar respecteren 
zijn besluit. Piet en Rita hebben nog wel aangegeven te willen invallen in 
geval er extra personeel nodig is waarvoor onze dank!   
 
Wij willen Piet en uiteraard ook zijn vrouw Rita dan ook hartelijk danken 
voor die 8 maanden die zij zich hebben ingezet voor ons 
Gemeenschapshuis de Höllekes en hen veel succes wensen 
 
voor de toekomst in een goede gezondheid. 
 
Namens het bestuur, 
Geert Coppens voorzitter, 
Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes 
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Beheerder Gemeenschapshuis de Höllekes M/V 
(Parttime 20 uur) 

 

Het culturele hart van Steensel, de plaats voor het verenigingsleven waar oud en jong 
en oud altijd welkom zijn. 
 

Wat zijn de werkzaamheden: 
* Je beheert de bar 
* Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken 
* Je coördineert de voorbereidingen van activiteiten en evenementen en stuurt  
   vrijwilligers aan. 
* Je bent het aanspreekpunt voor de gebruikers van Gemeenschapshuis de Höllekes. 
* Je bent als klantvriendelijke en service gerichte gastvrouw of gastheer het visite-  
   kaartje van het gemeenschapshuis alsmede verantwoordelijk voor de sfeer en    
   organisatie. 
* Je rapporteert aan het stichtingsbestuur. 
* Je takenpakket bestaat, naast horecawerkzaamheden uit: voorraadbeheer, bewaken  
   van orde en netheid in en rondom het gemeenschapshuis, uitvoeren schoonmaak 
   werkzaamheden en administratieve taken. 
 

Wij bieden: 
* Een zelfstandige en verantwoordelijke functie met een gevarieerd takenpakket. 
* Een dienstverband van 20 uur.  
* Salariëring conform gemaakte afspraken. 
 

Functie-eisen: 
* MBO werk- en denkniveau. 
* BHV/EHBO- diploma (of bereid dit te gaan volgen). 
* SVH-verklaring Sociale Hygiëne.  
* Verklaring omtrent gedrag. 
* Flexibel, bereidheid tot onregelmatige werktijden. 
* Representatief, goede contactuele eigenschappen. 
* Maatschappelijk betrokken. 
* Leidinggevende en organisatorische capaciteiten. 
* Administratieve vaardigheden. 
* Stressbestendig. 
* Goed kunnen samenwerken en mensen enthousiasmeren, een echte teamspeler. 
* Ervaring in soortgelijke functies en oberen is een pré. 
 

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Geert 
Coppens, voorzitter, telefoon 06-53210973. Uw schriftelijke sollicitatie (CV en 
motivatie) kunt u voor 1 januari 2019 richten aan Stichting Gemeenschapshuis De 
Höllekes Korte Kerkstraat 7a 5524 AX Steensel t.a.v. Geert Coppens of via mail 
gcoppens@dehollekes.nl 
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Scouting Steensel 
 

 

Mezenbollen actie van de Scouting Steensel gemist? 
 

Dat klopt. Dit jaar hebben we, in tegenstelling tot wat u normaal van ons 
gewend bent, géén mezenbollen actie gehouden. Dus in November geen 
vrijdag avond waarop de kinderen van de scouting langs de deur zijn 
gegaan om u mezenbollen of pindanetjes te verkopen. De reden is dat we 
gekozen hebben voor een nieuwe opzet van deze actie: 
 

‘Scouting statiegeld inzamel actie’ 
 
In maart/april van volgend jaar starten we met deze nieuwe actie. De 
kinderen van de scouting Steensel sturen we dan op een vrijdag avond op 
pad om langs de deur te gaan om statiegeld flessen te verzamelen. Dit geld 
kunnen we dan goed gebruiken voor onze club om samen met de 
vrijwilligers Scouting in Steensel voort te zetten. We zullen volgend jaar 2 
weken voor de actie een flyer in de bus stoppen ter herinnering.  
 

Voordeel van het voorjaar tov het najaar is dat het dan vrijdags avonds 
langer licht is. Dit is veiliger voor de kinderen om op pad te gaan. Statiegeld 
inzamelen vinden we goed passen in het kader van hergebruiken en 
duurzaamheid. 
 

Mezenbollen en pindanetjes zijn minder nodig voor de vogels om te 
overwinteren. En statiegeld flessen heeft meestal iedereen wel in huis. En 
je kunt 1 flesje geven tot een stapel lege kratten, zonder dat je er iets 
extra’s voor hoeft te doen. Je kunt hooguit vergeten vanaf nu te sparen 
totdat we langs komen. 
 

Fijne feestdagen en tot volgend jaar! 
 
 

 

OPEN GRENZENTOCHT OP WOENSDAG 30 JANUARI 2019 
Ook interessant voor de sportieve Steenselse wandelaars 
Café Heidelicht aan de weg Eersel-Postel is de start van de eerste wandeling van De 
Grenslopers in het nieuwe jaar. Voor een groot deel nieuw met verrassend mooie 
paden die voor het eerst in de wandeling zijn opgenomen. Alle lopers kunnen vanaf 
08.00 uur op pad, de 8 km kan starten tot 14.00 uur; de 12 km tot 13.00 uur; de 16 
km tot 12.00 uur en de wandelaars van de 20 km kunnen tot 11.00 uur. 
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2019 Collecte Goede Doelenweek 
 

 

Mogelijk hebt U al eerder gelezen dat er in 2019 t.a.v. de collectes een 
grote wijziging plaats vindt. Alle landelijke goede doelen fondsen in de 
gemeente Eersel hebben zich verenigd in de Goede doelenweek 
gemeente Eersel. Dit betekent dat U niet 
meer verschillende weken in het jaar een 
collectant aan de deur krijgt voor een van de 
goede doelen in het land, maar dat al deze 
goede doelen nog slechts een keer aan de 
deur komen.  

Hoe werkt het? 
1. Door vrijwilligers wordt, huis aan huis, een envelop met daarin een 

invullijst in de bus gestopt. 
2. In de vakjes kan bij de deelnemende fondsen op deze lijst het 

bedrag worden ingevuld wat men – anoniem – aan de deelnemende 
fondsen wil geven. 

3. Het totaal van de ingevulde bedragen wordt onderaan de lijst 
vermeld. Een naam is niet nodig en de gift blijft anoniem. Men kan 
ook kiezen voor storting per eenmalige machtiging. 

4. De ingevulde lijst wordt, met het totaalbedrag in contanten of het 
machtigingsformulier, in de bijbehorende envelop gedaan. 

5. Indien u kiest voor een totaalbedrag voor alle fondsen, wordt dit 
bedrag gelijkelijk verdeeld over de deelnemende fondsen. 

6. In een verzegelde collectebus worden de dichtgeplakte enveloppes 
door de vrijwilligers opgehaald en naar het inzamelpunt gebracht. 

 
We zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers die ons daarbij willen helpen. 

Spreekt het je aan en ben je bereid om er enkele uren per jaar aan te 
besteden neem dan contact op met Toon v.d. Ven, Stevert 5,  
toon.vandeven@outlook.com  

Voor vragen kun je ook telefonisch bij Toon terecht: 0497 516614. 
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Geef de pen door…… 
 

 

In deze rubriek krijgt iemand uit Steensel ‘de pen’. De schrijver 
wordt vrijgelaten in het onderwerp en de inhoud van de tekst. 
Vorige keer gaf Anita Caers-Maas de pen aan Simone Pepers. 

Bedankt Anita voor het doorgeven van de pen. Leuk dat ik nu een stukje 

mag schrijven in de Pierenbode. 

Ik zal me even voorstellen. Mijn Naam is  Simone Pepers, getrouwd met 

Jeroen en moeder van Pim en Loes.  5 jaar geleden zijn we vanuit 

Veldhoven verhuist naar Steensel. We wilden dat onze kinderen net zo op 

zouden groeien zoals wij dat hebben gedaan.  In een rustig klein dorp waar 

ze fijn buiten kunnen spelen, dicht bij de natuur en waar ze lekker in het 

dorp kunnen rondfietsen naar hun vriendjes of vriendinnetjes. 

Alweer 3 jaar geleden ben ik  mijn bloemenwinkeltje Het Vlijtig Liesje 

gestart. Daarvoor heb ik met veel plezier in verschillende bloemenwinkels 

gewerkt en hierdoor ook veel ervaring in de bloemenwereld opgedaan. Om 

meer bij de kinderen te kunnen zijn heb ik de sprong in het diepe gewaagd 

en ben ik voor mezelf begonnen. Tot op heden ben ik erg blij met deze 

beslissing! 

Het is mooi om met natuurlijke materialen te werken. Elk seizoen is anders 

met zijn kleuren en materialen. Ik word er bijvoorbeeld heel blij van als na 

de kerstperiode van glitters, kerstballen en dennengroen er weer 

sneeuwklokjes, krokussen en frisse tulpen te koop zijn bij de groothandel. 

De hoeveelheid bloemen daar is voor mij heerlijk om te zien. 

Als bloemist vind ik het fijn dat je mensen blij kunt maken met bloemen op 

hun trouwdag, bij een geboorte, als men iets te vieren heeft, gewoon 

zomaar of als het even niet mee zit. Ook als laatste eerbetoon aan iemand 

kunnen bloemen heel mooi zijn.  

Wil je met Pasen, in de herfst of met kerst iets moois op tafel dan kun je 

bij mij ook terecht voor een workshop. Per workshop heb ik ruimte voor 

maximaal 9 personen. Leuk om samen, onder het genot van een kopje 

koffie of thee, lekker bezig te zijn. Iedereen gaat naar huis met een eigen 

gemaakte creatie. 
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Ook verzorg ik bloemenabonnementen. Ik lever een boeket compleet met 

vaas op de afgesproken datum af en de keer daarop ruil ik de vaas om  

voor een nieuwe gevulde vaas met verse bloemen. Zo heb je er zelf geen 

omkijken naar en hoef je ze ook niet zelf aan te snijden en in de vaas te 

zetten. Dit kan mooi zijn voor op een balie of wachtruimte maar natuurlijk 

ook gewoon thuis. Sinds halverwege 2018 breng ik bloemen naar een 

kindercrèche voor op de groepen, om de kinderen dichter bij de natuur te 

brengen.  

Ben je nieuwgierig geworden, kijk op mijn website: 

www.hetvlijtigliesje.com of kom een keertje langs 

op de korte reen 3. 

 

In de volgende editie zal Hanneke Stravens, de pen van Simone Pepers 
overnemen.  
 
 
 
 

Film “The Last Emperor (1987)” 
donderdag 10 januari om 13.15 uur in de Höllekes 
 

The Last Emperor (L'ultimo imperatore) is een  
biografisch-historische dramafilm onder regie  
van Bernardo Bertolucci. Het verhaal gaat over  
het leven van Ai-xin-jue-luo Pu-yi, alias Henry  
Pu-Yi, de laatste Keizer van China. Het was de  
eerste film waarvoor met toestemming van de  
regering van de Volksrepubliek China opnames werden gemaakt in de 
Verboden Stad.The Last Emperor won negen Oscars, waaronder die voor 
beste film, beste regie en beste scenario. 
 
Deze film is niet vertoond op 13 december vanwege de lengte van de 
film. Wij willen deze nu draaien op 10 januari. Maar het aanvangs-
tijdstip is nu 13.15 uur in de "Höllekes". We verwachten veel 
liefhebbers om deze mooie film te zien. 
Tot ziens op 10 januari 13.15uur!!!! 
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Harrie Huijbers Cronieck 
 

 

Op zondag 9 december jongstleden zijn na de Luciaviering de drie beelden 

van het gilde onthuld op het kerkplein. Wat niet veel inwoners van Steensel 

meer weten is dat op deze plek tot halverwege de jaren zestig een mooi 

statig gebouw heeft gestaan: Het patronaatsgebouw. Het 

patronaatsgebouw is eigenlijk de voorloper van het gemeenschapshuis 

geweest.  

In 1911 overlijdt pastoor Willibrordus van Lieshout in Steensel. Hij is eerst 

nog pastoor van zowel Steensel als Knegsel, totdat in 1900 Knegsel een 

eigen pastoor krijgt toegewezen. Het Kerkdijkje herinnert hier nog aan. Het 

was de weg tussen Knegsel en Steensel waar de kerkgangers over liepen. 

Na zijn overlijden laat de pastoor een behoorlijk legaat (erfenis) na.  

In december 1911 wordt aan de doorluchtige en hoogwaardige 

monseigneur Van de Ven gevraagd om het geld van 4000 gulden uit de 

erfenis van pastoor van Lieshout te mogen gebruiken voor de bouw. 

Tevens wordt gevraagd om de resterende 400 gulden uit de kerkkas te 

mogen halen.  

Als dank voor de gift krijgt de pastoor 

nog 25 jaar lang een gezongen Heilige 

mis aangeboden rondom zijn sterfdag 

van 6 juni. Ook hiervoor wordt 

toestemming aan de bisschop gevraagd. 

Op 9 januari 1912 wordt de 

aanbesteding van het te bouwen 

patronaat gegund aan de firma M. 

Delen-van Dooren uit Geldrop voor de 

som van 3989 gulden. Hierbij wordt nog vermeld dat dit behalve de rolluik 

van de veranda is. Hiermee wordt waarschijnlijk de veranda van de pastorie 

bedoeld. Tevens wordt besloten om de ingezetenen van Steensel te vragen 

gratis het benodigde zand aan te voeren. 
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In 1912 wordt er op de school alleen openbaar onderwijs gegeven. Het 

patronaatsgebouw is opgericht zodat er catechismusonderwijs 

(godsdienstles) kan worden gegeven. Pastoor Boset, de opvolger van Van 

Lieshout geeft ieder dag les voordat de kinderen naar school 

gaan. Ook wordt er op zondagmiddag godsdienstles gegeven. 

De zus van pastoor van Lieshout schenkt een groot 

Willibrordusbeeld dat boven de ingang wordt geplaatst. 

Onlangs hebben we in het archief van Theo Gosselink nog een 

mooie foto van dit patronaatsgebouw gevonden. 

Naast godsdienstles wordt het patronaatsgebouw ook gebruikt voor 

ontspanning. In 1958 wordt er nog een stuk aan de achterkant 

aangebouwd. Wanneer de Eindhovensweg in 1959 wordt aangelegd, blijkt 

al snel dat het patronaatsgebouw te dicht op de weg komt te staan. Op de 

foto is dat al te zien. Er worden vanaf 1960 al de eerste plannen gesmeed 

voor een nieuw en groter gemeenschapshuis. Uiteindelijk wordt de 

Höllekes in 1966 geopend. 

Kort daarvoor is het patronaatsgebouw al gesloopt. Jan Lueb wonende op 
de Stevert, wilde het puin wel opruimen. Jan heeft nog vaak kostelijk 
verteld, dat hij dacht dat hij de materialen goed kon verkopen. Echter in 
de praktijk bleek dit erg tegen te vallen. Uiteindelijk heeft hij nog veel geld 
moeten uitgeven om het puin af te voeren. Waarschijnlijk zijn op Stevert 5 
in het woonhuis en stallen nog steeds onderdelen te vinden van het 
patronaatsgebouw. In Steensel rest alleen nog het beeld van Willibrordus, 
dat tegenwoordig aan de achterkant van de kerk staat.  
 
 

Het bestuur en alle medewerkers van De Höllekes wensen alle gebruikers en 

vrienden van De Höllekes een fijne jaarwisseling en een mooi nieuwjaar toe. 

In de eerste plaats een goede gezondheid en geluk. En uiteraard ook een 

heleboel leesplezier in de Pierenbode. 
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Nieuws vanuit de dorpsraad…. 
 

 

Op een zeer druk bezochte openbare dorpsraadvergadering op 19 
november hebben we de nieuwe plannen van de dorpsraad gepresenteerd. 
We hebben al veel mooie en positieve reacties mogen ontvangen. Dat 
stimuleert enorm om vol energie door te gaan. 
 
Visieplan 
De komende weken gaan we volop aan de slag om het visieplan voor 
Steensel te gaan schrijven. Dit is een plan voor de komende 10 jaar waarin 
alle projecten staan beschreven die we op willen gaan pakken. Dit betreffen 
grote projecten zoals de nieuwe dorpsinrichting, maar dat kunnen ook 
kleinere initiatieven zijn. Dit visieplan is gebaseerd op de ‘oude’ DOP-
plannen (DorpsOntwikkelingsPlan) en gaan we in januari toetsen met de 
verschillende werkgroepen van de dorpsraad (zoals Stinsels archief, natuur 
& educatie, zorg & welzijn, wonen). Daarna gaan we dit bespreken met de 
gemeente Eersel. Op basis van dit plan gaan we samen met de gemeente 
de planning en de budgetten bepalen voor de komende jaren. Eind januari 
hopen we dit visieplan te kunnen presenteren.  
 
Eindhoven Airport 
Er is inmiddels al een tweede bijeenkomst geweest van de proefcasus 
Eindhoven Airport. Tevens is er een challengegroep opgericht, die deze 
proefcasus gaat begeleiden. In deze groep zitten vertegenwoordigers van 
de omwonenden, het bedrijfsleven, de betrokken ministeries, Eindhoven 
Airport en enkele gemeentebesturen. De dorpsraad staat in nauw contact 
met enkele vertegenwoordigers van deze challengegroep, zodat het 
Steenselse belang goed behartigd wordt. Wilt u meer weten over de 
Proefcasus Eindhoven Airport, kijk dan op  https://proefcasus-
eindhovenairport.nl/. 
 
Steensel weer één dorp 
Tijdens de presentatie hebben we aangegeven dat we de bezoekers van 
de openbare dorpsraadvergadering op de hoogte zouden houden via een 
nieuwsbrief. Hierbij hebben we echter onvoldoende rekening gehouden 
met de nieuwe privacywetgeving die in 2018 van kracht is geworden. 
Vandaar dat we hebben besloten om een website op te zetten waarin alle  
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informatie zoals het dorpsinrichtingsplan, de presentaties en verslagen 
worden gepubliceerd. We hopen deze site eind januari beschikbaar te 
hebben, maar kunnen nog wel hulp gebruiken om deze site goed op te 
zetten. Meld je aan via dorpsraadsteensel@outlook.com wanneer je ons 
daarbij professioneel kunt ondersteunen. Tevens zullen we maandelijks in 
de Pierenbode over de voortgang publiceren.  
 
Op 1 december jongstleden is de projectleider voor het project ‘Steensel 
weer één dorp’ begonnen bij de gemeente Eersel. We hopen in januari met 
de projectleider tot een planning te komen voor de eerste fase: Het 
ontwikkelen van een dorpsinrichtingsplan. Hierbij zullen de inwoners van 
Steensel nauw betrokken worden. 
 
We merken al dat bij verschillende straten werkgroepen opgericht worden. 
Dat is natuurlijk een prima ontwikkeling. Alle input die deze werkgroepen 
leveren voor het totale dorpsinrichtingsplan is zeer welkom. De werkgroep 
zal natuurlijk echt actief worden, wanneer de betreffende straat 
gerenoveerd worden en dat kan voor sommige straten nog wel twee jaar 
duren. 
 
Voor alle vragen, goede ideeën en opmerkingen stuur een bericht naar: 
dorpsraadsteensel@outlook.com.  
 
 

De Pientere Pier geannuleerd 
 

In verband met te weinig deelnemers zijn we genoodzaakt de Pienter Pier 
die op vrijdag 18 januari 2019 zou plaatsvinden te annuleren. We willen 
het volgend jaar nog eens proberen, dus kunnen jullie je nog meer 
voorbereiden! 
 
De 6e editie van de Stinselse Kwis zal op zaterdag 6 april plaatsvinden. 
Aan deze kwisavond hebben we een centraal thema gehangen: Het 
mysterie van Stinsel. Het is de bedoeling om door het oplossen van 
puzzels, vragen en opdrachten achter een groot mysterie van Steensel te 
komen. De opzet van deze avond zal veel elementen bevatten van de 
originele Stinselse Kwis. Hou je van gezellig kwissen, schrijf je team dan 
voor 31 januari in via een mail naar: stinselsekwis@live.nl. 
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39e  Stinselse Avond  
 

 

Na het succes van vorig jaar en alle enthousiaste reacties daarop maken 
we ons alweer op voor de 39e editie van de Stinselse Avond. Het thema is 
inmiddels bekend en de ideeën hieromtrent worden uitgewerkt. Ook de 
artiesten, de belangrijkste pijlers van het succes van deze avonden, worden 
weer benaderd. Zou jij ook wel eens deel willen uitmaken van deze 
enthousiaste groep creatieve Steenselse talenten, dan dagen we je hierbij 
uit om contact op te nemen met onze artiestenbegeleiding of met iemand 
van de organisatie. 
 
Artiestenbegeleiding:  Anne van Hooff   � 06-53271170
     annevanhooff@hotmail.com  
     Jelle Teurlinckx              �  06-11956227 

jelle_teurlinckx@hotmail.com 
 
De 2 avonden vinden plaats op: 
 
VRIJDAG 22 februari en ZATERDAG 23 februari. 
 
KAARTVERKOOP:  VRIJDAG  1 februari  om 19.00 uur in  

De Höllekes.              
    
                 Hopelijk tot ziens op een van de avonden. 
    
                 Organisatie Stinselse Avond. 
 
 
 
 
 

Ook 2019 zit weer vol met optredens van SiDanza. Zo zijn we als vanouds 
weer te zien tijdens de Stinselse Avonden. Er wordt 3 keer een 'Koffie 
Dansant' georganiseerd, waarbij telkens enkele groepen mogen laten zien 
aan het publiek waar zij dit jaar aan gewerkt hebben. Het seizoen eindigt 
dit jaar met een prachtige voorstelling van onze dansgroepen op zondag 
23 juni in de Muzenval! Mocht je precieze data en tijden willen weten, kijk 
dan vooral even op onze vernieuwde website: www.sidanza.com 
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Voorstelling “Amateurs” 
toneelvereniging Meer Vreugde Kern 

 
Gemeenschapshuis De Höllekes 

Zaterdag 19 januari om 20.00 uur 
 
Altijd al willen weten hoe het er achter de schermen van een amateur-
toneelvereniging aan toe gaat? In ‘Amateurs’ krijgt u een kijkje in de 
keuken van een theatergroep. Om het niveau op te krikken, is een 
professionele regisseur aangetrokken. Tijdens de eerste repetitie in de 
schouwburg gaat er van alles mis: spelers zijn te laat, kennen hun teksten 
niet en het decor is niet af. Is dit zooitje ongeregeld wel met acteren bezig 
of meer met zichzelf en elkaar? En de premièreavond komt alsmaar 
dichterbij… ‘Amateurs’ is een vrolijke en muzikale komedie met scherpe 
dialogen, rake humor en krankzinnige over-de-top scènes. Een heerlijk 
lesje theater maken.  
 

Kaarten voor deze voorstelling zijn verkrijgbaar in De Höllekes 
voor €10,- per stuk inclusief consumptie. 
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Beste biljartvrienden,  

 
Hierbij delen we U mede dat vanaf: 

 
begin april tot de finale eind juni 2019 

 
't Hotel Steensel Achtervolgingstoernooi 

door onze vereniging voor de 1e keer word georganiseerd in Steensel. 
Gezellig driebanden in teamverband. 

 
De speeldagen zijn op Maandag- Dinsdag- Woensdag- Donderdag- evt. 

Vrijdag. 
 

Graag opgeven voor Maart 2019 
 

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- 20024842 

 
Met sportieve groet, 

Biljartvereniging Hotel Steensel 
 
 
 
 

BEDANKT ‘TEAM DE WITTE GEIT’ 
‘Team De Witte Geit’ won in 2018 de vijfde editie van de Stinselse Kwis. 
Een bedrag van €200,- werd door het team geschonken aan de Kookpot. 
Voor dit bedrag hebben de dames van de kookpot nieuwe pannen en 
ovenschalen aangeschaft.  
 
De koekenpannen waren toe aan vervanging en  
het is nu niet meer nodig om ovenschalen van  
thuis mee te nemen. Namens de dames van de  
Kookpot, super bedankt!!! 
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Wij bakken ze weer bruin. 
Lekkere oliebollen in De Höllekes. 
Verkoop 13.00 uur tot 17.00 uur. 

 
U kunt vooraf bestellen door onderstaande strook 

in te leveren bij Fridy Smolders (Frans van Nunenstraat 37a) 
of Gerrie Smits (Riethovenseweg 50). 

 
Bestellingen gaan altijd voor, natuurlijk kunt u ook De Höllekes 

inlopen om verse oliebollen te kopen.  
Prijs per stuk € 0.50. 

 
   
 
Naam:     …..…………………………………………………………………………….. 
 
Adres:     …………………………………………………………………………………. 
  
Aantal:    …………. met rozijnen              Aantal:   …………. zonder rozijnen 
 
Totaal bedrag: € ………….. 
 
Afhalen om:  …………….   uur  (  vul hier uw gewenste tijd in ) 
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