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Dorpskalender  
 

 

Datum   Evenement    Organisatie 
3-9 juni   Open Dubbel Toernooi 2019 Tennisvereniging 
          TV Steensel 
5 juni   Fietstocht     KBO Steensel 
10 juni   Luciatoren open   Stinsels Archief 
15 juni   40-jarig jubileum Buurtschap  Buurtschap 

Eindhovenseweg   Eindhovenseweg 
20 juni   Jaarreis KBO    KBO Steensel 
20 juni   Steenselse Kookpot   De Kookpot 
23 juni   Dansvoorstelling ‘Á La Din’    SiDanza 
28 juni   Viering 40-jarig jubileum  Tennisvereniging 
          TV Steensel 
 
 

LET OP!! 
In de maand augustus verschijnt er geen Pierenbode i.v.m. de 
zomer-vakantie. Activiteiten voor de maand juli èn augustus 
kunnen tot en met 18 juni tot 18.00 uur worden aangeleverd via 
pierenbode@dehollekes.nl of in de dorpskalender op de website 
van De Höllekes www.dehollekes.nl.   
 

 
 

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  
 
De redactie behoudt zich het recht 
voor om het bericht te weigeren of aan 
te passen, ontvangst wordt bevestigd. 
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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:  
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 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   
 
 

 

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 
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Koninklijke onderscheiding 
 

 

 
Wim Klomp heeft op 26 april 2019 een 
koninklijke onderscheiding ontvangen 
en is benoemd tot Lid in de Orde Van 
Oranje-Nassau, voor zijn activiteiten 
als vrijwilliger.  

 
 

Steenselnaar van het jaar 
 

 
 

De titel Steenselnaar van het jaar 2018 is 
postuum toegekend aan Frans Huijbers. 
Op Koningsavond (26 april) is onder 
toeziend oog van zijn broers en zussen de 
bijbehorende oorkonde overhandigd aan 
zijn vrouw Toos en hun drie kinderen. Op 
de prachtige oorkonde die door Johan 
Heesterbeek is gemaakt staat de volgende 
tekst vermeld: 
 
“Frans heeft veel betekend voor het jeugdvoetbal in Steensel. Menig jong 
voetballertje heeft van Frans de basistechniek geleerd gekregen. Ook zijn 
enorme betrokkenheid bij de organisatie van de Wielerronde is altijd zeer 
gewaardeerd. 
 
Hij zal echter vooral herinnerd worden als de vogeltjesman. In de 
Weverstraat hangen tientallen vogelkastjes voor zijn vogels. Iedere dag 
kwam je wel ergens op zijn fiets tegen om weidevogels te gaan spotten en 
zich in te zetten voor de natuur. Frans kende iedereen en iedereen kende 
Frans.  
 
Groot is het gemis om zijn heengaan, maar nog veel groter is de 
waardering voor alles wat Frans voor Steensel heeft gedaan.” 
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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 Willem van der AA de pen door aan Ilse Oerlemans 

 

Hallo, Ik ben Ilse Oerlemans, getrouwd met Bart en 
we hebben 2 zonen, Kaj  (13) en Tigo (9). Vorig jaar 
zijn we vanuit Veldhoven naar Steensel verhuisd.  
 
In juli 2015 hebben we een woningbrand gehad. 
Nadat het huis weer hersteld was, konden Tigo en 
ik door het trauma niet meer goed aarden. We 
hebben toen besloten om te verhuizen. Het werd 
Steensel, omdat we ook rustiger wilden wonen. En 
Steensel heeft een goede verbinding met Eindhoven, daar zit onze Kaj 
namelijk op school. We hebben geen moment spijt gehad dat we verhuisd 
zijn. Steensel bevalt ons heel goed. 
 

Een aantal jaren geleden ben ik mijn werk in de zorg verloren door 
gezondheidsklachten. Doordat ik thuis kwam te zitten, ben ik op goede 
dagen meer tijd gaan steken in mijn creativiteit. Ik ging cadeautjes maken 
voor vrienden en familie en ging shirts bedrukken voor onze kinderen. Al 
snel waren mensen buiten onze kring ook geïnteresseerd in de dingen die 
ik maak. Bart zag hier wel iets in. Als hij mijn producten zou verkopen, kon 
mijn hobby betaalbaar blijven. Zo kwam het dat we ook op bestelling 
dingen gingen maken. Bart werkt nachtdiensten. De middagen kan hij de 
webshop bijhouden. Ook draagt hij veel zorg voor het gezin en huishouden, 
omdat ik regelmatig niet vooruit kan. We maken stickers, opdrukken op 
textiel en cadeau artikelen naar wens. Denk aan (gepersonaliseerde) 
kraamcadeautjes, meester- en juffen cadeautjes, bedrukte kussenslopen, 
sos-bandjes enz. We verkopen ook hobbymateriaal.  
 
Een maand terug mocht ik een workshop verzorgen bij de knutselmiddag 
van jeugdvakantiewerk. Dit vond ik hartstikke leuk. Het kostte me wel 2 
dagen om bij te komen, maar het gaf veel voldoening. Zo leuk, dat ik weer 
een workshop ga doen.  
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Deze keer bij de Kempenspecials kids (kinderen met 
autisme met een normaal IQ). Mijn hart ligt bij 
kinderen en creativiteit. Door de knutselmiddag 
kwamen we op het idee om in de webshop ook 
knutselpakketjes te gaan verkopen. Hier zijn we nu 
mee bezig. Dit is erg leuk voor bijvoorbeeld een 
kinderfeestje. Maar ook om cadeau te geven.  
 

Neem gerust een kijkje op onze site: 
www.decosign4you.nl.  
Ook op facebook zijn we te vinden. 
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Grote plannen met speelplaats Sinte Lucij 
 

 

In de vorige Pierenbode hebt u de naam van onze school in combinatie 
met de speelplaats waarschijnlijk al gezien. Kinderen van groep 7/8 
hebben laten zien dat ze flink aan het nadenken zijn over de herinrichting 
van de speelplaats. We willen die nog aantrekkelijker gaan maken! 
 
Even iets over het ontstaan van dit plan. Tijdens een vergadering van de 
leerlingenraad, waarin 4 kinderen van groep 5 t/m 8 meester Sander en 
ik verschillende schoolse zaken aan bod laten komen, werd ook de 
speelplaats genoemd. Misschien werd het tijd om deze wat te “updaten”, 
dus wat meer aan te laten spreken. Aan de kinderen van de klassen werd 
gevraagd plattegronden te ontwerpen met de door hun gewenste 
speelgelegenheden te tekenen en die ontwerpen samen te bespreken.  
Uit deze plannen werd een nieuwe plattegrond samengesteld met 
verschillende genoemde elementen. Toen werd het tijd om professionals 
in te schakelen.  
 
Met de kennis van hovenier Egelmeers en de tekenexpertise van de opa 
van Pien, Wil Hommes, werd er een complete plattegrond uitgewerkt. 
Daarbij werd ook gedacht aan het “groen” maken van onze speelplaats 
door natuurlijke materialen te gebruiken en voorzieningen te treffen 
zodat niet alleen de kinderen maar ook planten, insecten en vogels zich 
thuis voelen en tot ontwikkeling kunnen komen. 
 
Om dit plan te verwezenlijken is geld nodig, we vragen dus subsidie aan 
bij de provincie en een bijdrage van het bestuur. Er zijn al wat 
Steenselnaren benaderd met de vraag wat zij voor ons kunnen betekenen 
en die zijn al volop bezig. Om ons plan goed uit te voeren is meer nodig. 
Mensen die hand en span diensten kunnen leveren bijvoorbeeld. Of die 
ideeën aan kunnen dragen bij het uitvoeren van het plan.  
 
Het begin is gemaakt, in de loop van het komende jaar hopen we tot 
uitvoering over te kunnen gaan. 
 
Wilt u meedenken en/of meehelpen? Meld u aan via 
Sintelucij@veldvest.nl.  
Gerard Peeters 
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Harrie Huijbers Cronieck 
 

 

50-jarige bruiloft 
De gemeente organiseerde vorig jaar een feestelijke bijeenkomst voor de 
echtparen die in dat jaar 50 jaar getrouwd waren. Er stond een groepsfoto 
in de Hint, waarop we ook verschillende Steenselse echtelieden herkenden. 
In het dorp hebben we daar niks van gemerkt. De feestelingen natuurlijk 
wel, maar het hele dorp niet. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want 50 jarig 
getrouwd is niet meer zo’n unicum als vroeger. Tegenwoordig halen heel 
wat bruidsparen deze mijlpaal. Vroeger was dat wel anders. Er werd niet 
zo jong getrouwd, zo rond de 30, en de levensverwachting lag een stuk 
lager. Wie de 80 haalde, was wel heel oud. Een gouden bruiloft kwam dus 
in de eerste decennia na de oorlog niet zo vaak voor. Als het wel zo ver 
was werd dat in het dorp breed uitgemeten gevierd.  
 

Neem bijvoorbeeld het 50-jarige huwelijksfeest van Frans van Gompel en 
Hanne Scheepers, ergens in de jaren ‘50. De foto’s uit de oude doos geven 
een leuk beeldverslag van de drukte en hoe het dorp breed uitpakte bij 
zo’n feestelijke gelegenheid. 

 
Het bruidspaar in hun beste kleren. Hanne draagt de poffer op haar hoofd. 
Frans met zijn beste gleufhoed en het zakhorloge aan een ketting. In 
optocht ging het natuurlijk naar de kerk en terug. Frans en Hanne woonden 
in de Joseph Schulteweg. Het bruidspaar opgehaald en gezeten in de enige 
taxi uit het dorp.  
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Een aantal heren uit het dorp volgde 
plechtig in slipjas en hoge hoed. We 
herkennen op de voorste rij Doruske 
Jansen, mister Somers en Hein van 
Hout. En verder Willem van der Aa, 
Willem Daniels, mister Van Nunen en 
Frans Huijbers.  
 
De meisjes zorgden voor een flinke groep bruidjes in het wit. Strik in het 

haar en mandjes om te strooien. Zij 
versierden de route met bloemen en 
droegen de erebogen. Wie herkent 
moeder of oma? Je moet zoeken in de 
leeftijdscategorie van Jo Sterrenburg, 
Dien Wintermans, Netje Huijbers. Die 
zien wij in het midden en rechts 
vooraan staan. 

 

Reageren? Email naar stinselsarchief@outlook.com  
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Nieuws vanuit de dorpsraad…. 
 

 
Visieplan 
Het eerste concept van het visieplan is inmiddels doorgenomen door alle 
werkgroepen. Alle feedback wordt de komende twee weken verwerkt. 
Vervolgens wordt het visieplan doorgestuurd naar een vijftigtal betrokken 
Steenselnaren om het plan door te nemen en eventueel aan te vullen. De 
verwachting is dat we eind juni een definitief visieplan kunnen presenteren. 
Mocht je geïnteresseerd zijn in het concept visieplan en graag een bijdrage 
willen leveren aan het optimaliseren van dit plan, stuur dan een mail naar 
dorpsraadsteensel@outlook.com. Het plan zal dan begin juni naar je 
toegestuurd worden. 
 
Steensel weer één dorp 
Op maandagavond 6 mei 2019 is het project ‘Steensel weer één dorp’ officieel 
van start gegaan. Onder zeer grote belangstelling heeft wethouder Kraaijeveld 
het spreekwoordelijke startschot gegeven. Daarna heeft projectleider Frank van 
Meurs uitgebreid het plan en de planning toegelicht. Belangrijkste mededeling 
van de avond is dat we het samen gaan doen en dat er veel inspraak verwacht 
wordt vanuit Steensel. 
 
Op maandag 20 mei is de eerste werkgroep ‘Steensel weer één dorp’ gestart 
met het opstellen van de eisen en wensen die aan het gehele project gesteld 
gaan worden. Deze leidraad zal ook gebruikt worden als input voor de andere 
werkgroepen. In september gaat de werkgroep ‘Eindhovenseweg’ aan de slag 
en in november start de werkgroep ‘Frans van Nunenstraat’.  
 
Aanmelden voor een werkgroep kan nog steeds via het mailadres van de 
Dorpsraad of via het mailadres: steenselweereendorp@eersel.nl. Zoals Frank 
van Meurs in zijn betoog al heeft aangegeven, deelname aan een werkgroep is 
vrijwillig maar niet vrijblijvend. Van een deelnemer wordt minimaal verwacht 
dat deze 80% van de bijeenkomsten aanwezig kan zijn. Per werkgroep wordt 
er gestart met vier tot vijf bijeenkomsten.  
 
De gemeente Eersel heeft ook een eigen website gelanceerd:  
www.eersel.nl/steenselweereendorp. Op deze site zijn alle presentaties terug te 
vinden. Tevens is het op deze site mogelijk om jezelf te abonneren op de 
nieuwsbrief en om jezelf aan te melden voor een werkgroep. We staan aan de 
vooravond van een historisch proces, zorg dat je erbij betrokken bent.  
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DNA workshop 
Binnen de organisatie van de gemeente is gestart met een project om het DNA 
van de gemeente Eersel te gaan beschrijven. Dat kan op vele manieren zoals 
foto’s, voorwerpen, muziek of kleding. Alles is toegestaan. Het projectteam is 
vooral benieuwd naar de achterliggende verhalen. Het is de bedoeling om 
uiteindelijk een DNA-boek over Eersel te schrijven met deze verhalen. Dat boek 
weerspiegelt in woord en beeld het DNA van de gemeente Eersel en haar 
kernen. Wil je meewerken stuur dan een kort mailtje naar Nienke Veraa 
(n.veraa@eersel.nl). Er zal ook nog een workshop georganiseerd worden, maar 
vanwege het project ‘Steensel weer één dorp’ heeft de Dorpsraad aangegeven, 
dat deze workshop de komende weken niet zo goed in de planning past. Samen 
met de gemeente gaan we kijken naar een praktische oplossing. 
 
AiREAS-project  
De gemeente Eersel start in juni met een project voor het meten van de 
luchtkwaliteit binnen de gemeentegrenzen. Aanleiding zijn de resultaten van het 
GGD-onderzoek als onderdeel van de Proefcasus Eindhoven. Hierbij komt sterk 
naar voren dat de omwonenden van Eindhoven Airport zich ernstig zorgen 
maken over de verslechtering van de luchtkwaliteit. In Eindhoven-Noord is al 
gestart met het meten van de luchtkwaliteit via het AiREAS-project. Dit project 
zal de komende maanden ook uitgerold gaan worden in de kernen van de 
gemeente Eersel. De Dorpsraad is bij deze organisatie betrokken via de 
klankbordgroep ‘Dorpen-Zuid’ waarin alle dorpskernen van de gemeente 
vertegenwoordigd zijn. Namens Steensel nemen Patrik Bieren en Peter van den 
Berk deel aan deze klankbordgroep. Meer informatie over het AiREAS-project 
volgt nog de komende weken. 
 
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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Tekenbeet 
 

 

Teken zijn kleine, spinachtige insecten met een bruinzwarte kleur. Ze 
kruipen op mensen of dieren en bijten zich vast in de huid. Je ziet dan vaak 
alleen een donker puntje op de huid. Door het opzuigen van bloed zwelt 
de teek langzaam op tot een bruinzwart of grijzig bolletje van ongeveer 
een centimeter. Na enkele dagen laat de teek vanzelf los.  
 
Teken leven vooral in struiken en hoog gras; in bossen, heide, duinen, 
parken en tuinen. Ze houden van een vochtige omgeving en zijn vooral 
actief van maart tot november wanneer de temperatuur boven de 7 graden 
komt. Controleer de huid daarom zorgvuldig nadat u in de natuur bent 
geweest, vooral de warme, vochtige plekken zoals liezen en oksels.  
 
Tekenbeten zijn vaak pijnloos waardoor u ze niet opmerkt. Op de plaats 
van de beet ontstaat vaak binnen 3 dagen een rood vlekje, zoals bij de 
meeste insectenbeten. Het vlekje wordt meestal niet groter dan 1 of 2 
centimeter en verdwijnt weer binnen 1 week. 
 
Sommige teken zijn besmet met bacteriën. Ze kunnen dan mogelijk de 
ziekte van Lyme overdragen. De kans dat u na een tekenbeet de ziekte van 
Lyme krijgt is klein. Van de 100 mensen die een tekenbeet hebben, krijgen 
er 2 of 3 de ziekte van Lyme (2-3%).  
 
Verwijder een teek zo snel mogelijk, het liefst binnen 24 uur nadat de beet 
is ontstaan. De kans dat de teek een bacterie dan op u overdraagt is klein. 
Hoe langer de teek in de huid zit, hoe groter de kans dat de teek een 
bacterie op u overdraagt. Heeft u een teek ontdekt die mogelijk langer dan 
24 uur in de huid heeft gezeten? Dan kan u de voor- en nadelen van een 
antibiotica met de huisarts bespreken. 
 
Let op: U mag een vastzittende teek niet met alcohol, olie, nagellak, zeep 
of andere middelen bewerken of verdoven. Dit zou de kans op besmetting 
kunnen vergroten doordat de teek misselijk kan worden en kan braken. 
Nadat u de teek verwijderd heeft moet u gedurende 3 maanden goed 
opletten of u verschijnselen krijgt zoals een rood/blauwe vlek rond de 
tekenbeet.  
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Kijk voor meer informatie over teken(beten) en het verwijderen ervan op 
thuisarts.nl of tekenradar.nl Thuisarts.nl is een website gemaakt door 
huisartsen. Het is een initiatief van het Nederlandse Huisartsen 
Genootschap (NHG); de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Het 
is een website bedoeld om informatie te zoeken over uw gezondheid of 
ziekten. De site verteld u wat u zelf kunt doen aan uw klachten én wanneer 
u de huisarts moet bellen.  
 
Vakantiebericht 
Van 8 juli tot en met 26 juli 2019 is huisartspraktijk Steensel gesloten 
vanwege vakantie.  
 
Tijdens onze vakantie kunt u voor klachten die niet kunnen wachten bellen 
naar: 

Huisartspraktijk Riethoven 
Schoolstraat 2 

5561 AH Riethoven 
Tel.: 040 - 204 16 20 

 

 
Beste buurtbewoners, 
 
Zondag 9 juni is er een gezellige garagesale in  
Steensel. U kunt deze dag uw overtollige spulletjes  
verkopen in uw eigen tuin of oprit. 
 

De garagesale wordt gehouden van 10 tot 16 uur. 
Laat u even weten als u mee wilt doen dan vermelden wij u op 
de plattegrond. 
 

Deelname is geheel gratis. 
 

Voor meer info 06-55167416 of a.j.timmermans379@kpnmail.nl  
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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  Muziekver. Kempengroen 
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Stinselse Kwis 
 

 

Team ‘De Smollies’ is de trotse winnaar geworden van de 
zesde editie van de Stinselse Kwis. Op de avond voor 
Koningsdag vond traditioneel de prijsuitreiking plaats in 
Gemeenschapshuis De Höllekes. Het team heeft 
uiteindelijk met een straatlengte voorsprong gewonnen. 
Aan het begin van de avond leek het daar nog niet op. Bij de eerste tussenstand 
stonden ze nog op de tweede plaats met een behoorlijke achterstand.  
 

Nummer twee is team ‘Friends & Co’ geworden en op een fraaie derde plek is 
team ‘Jezus Quistus’ terecht gekomen. De winnaars hebben fantastische prijzen 
gekregen. Naast een mooie bos bloemen kregen zij ook een dinercheque om 
met het team te gaan eten bij Bistro De Sleutel van Joost Saris. De hoofdprijs 
van de Kwis is echter een cheque om te besteden aan een lokaal goed doel. 
Hein van de Mierden van Fellows heeft daar een tweede cheque aan 
toegevoegd, zodat in totaal een bedrag van 350 Euro is gewonnen door de 
Smollies. 
 

Het goede doel dat de Smollies 
hebben gekozen is de ‘Natuurwerk-
groep Steensel’. Op 30 april heeft een 
afvaardiging van de Smollies de 
cheques overhandigd aan de 
natuurwerkgroep. De werkgroep gaat 
goed nadenken wat ze met het geld 
gaat doen. Wanneer er meer 
informatie bekend is, zal dit gepubli-
ceerd worden in de Pierenbode. Op de 
foto is ook te zien dat de natuur-
werkgroep de vogelnestkastjes gekregen die de deelnemers van de Kwis hebben 
gemaakt als eerbetoon aan Frans Huijbers. De nestkastjes zullen op diverse 
plaatsen in Steensel opgehangen gaan worden. 
 
De organisatie van de Stinselse Kwis kijkt terug op een geslaagde zesde editie 
van de Stinselse Kwis. Er is nog lang nagepraat over het mysterie van Steensel, 
dat ondanks dat de schat met diamanten gevonden is door team ‘Tis wa k’wis’ 
nog steeds een mysterie blijft. Immers Jet is nog steeds niet ontmaskerd. Wie 
weet waar ze nog eens op gaat duiken of wat we nog van haar te horen krijgen. 
Het blijft een mysterie en ‘it ain’t over JET’. 
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TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES 

 

 


