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Dorpskalender
Datum
2 t/m 5 maart
7 maart
9 maart
14
20
21
24

maart
maart
maart
maart

Evenement
Carnaval in de Höllekes
Samen eten KBO
Jaarlijkse potgrond actie
“vogelvriend de leeuwerik”
Film in de Höllekes
Knutselmiddag
Jaarvergadering KBO
Koffie Dansant

Organisatie
Stichting NIKS
KBO Steensel
vogelvereniging
de Höllekes
JVW Steensel
KBO Steensel
Sidanza

E BEHEERDER GEMEENSCHAPSHUIS DE HÖLLEKES
Op maandag 4 februari 2019 is Lizette Cremers-van de Wijdeven
uit Bergeijk als nieuwe beheerder van de Höllekes begonnen.
Samen met collega Cobie zullen zij streven naar een zo optimaal
mogelijk functioneren van het gemeenschapshuis en de daarin
ondergebrachte activiteiten.
Namens het bestuur wensen wij Lizette heel veel succes
en werkvreugde toe in gemeenschapshuis de Höllekes en
een hele plezierige samenwerking met haar collega
Cobie.
Geert Coppens voorzitter,
Stichting Gemeenschapshuis de Höllekes
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Even voorstellen:
onze nieuwe beheerder ‘Gemeenschapshuis de Höllekes’
Hallo, ik ben
Lizette Cremersvan de Wijdeven
49
jaar
uit
Bergeijk. Ik ben
alweer 27 jaar
getrouwdmet
Arno en wij hebben 3 lieve
zonen Roy van 24, Erwin van
21 en Kay is 20 jaar. We
hebben lang bij ons bedrijf
gewoond maar wonen nu sinds
2011 in “De Hei” op ’t Loo in
Bergeijk waar we het heel
goed naar onze zin hebben. Als
het even kan zijn wij lekker
buiten in de tuin of wandelen
met de hond. De afgelopen 24
jaar verzorg ik de financiële
administratie voor ons eigen
bedrijf
“Las&
Constructiebedrijf Cremers” op
industrieterrein de Waterlaat te
Bergeijk. Tevens help ik soms

mee ponsen, zagen of hechten
als het tenminste niet allemaal
te lomp zwaar is.
Daarnaast heb ik 5 jaar
gewerkt als voedingsassistente
in
het
Maxima
Medisch
Centrum te Veldhoven omdat
ik graag ook eens andere praat
wilde als altijd over Hea
balken, Unp’s en hoeklijnen en
natuurlijk niet te vergeten over
de tractors die bij ons voorbij
komen. Maar nu was het tijd
voor een nieuwe uitdaging die
ik zeker gevonden heb in
Gemeenschapshuis
de
Hollekes. Ik hoop jullie dan ook
te mogen begroeten en te
voorzien van een lekker bakje
koffie, een glaasje fris of een
pilsje tijdens de Stinselse
avond, met Carnaval of op de
“normale openingsdagen”.

Film “IL Y A LONGTEMPS QUE JE TÁIME”
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donderdag 14 maart om 14.00 uur in de Höllekes
Il y a longtemps que je t'aime is een Franse dramafilmuit
2008 onder regie van Philippe Claudel, die het verhaal zelf
schreef. Het was de eerste speelfilmregie van de Franse
romanschrijver. De titel van de film verwijst naar een Frans
kinderliedje over een verloren liefde, dat meerdere malen
terugkomt in de film.

Jarige Buurtschap houdt
Nieuwjaarborrel bij Luciatoren
Op zondag 6 januari was het een drukte van belang rondom de toren.
Het jubilerende Buurtschap Eindhovenseweg hield namelijk de
nieuwjaarsborrel. Ongeveer 70 leden, jong en oud, hadden zich
aangemeld voor dit evenement. Naastnatuurlijk de borrel met uiteraard
gluhwein, warme chocolademelk en hotdogs, was het hoogtepunt het
beklimmen van Steensels trots: de Luciatoren.
De leden van het Stinsels Archief hadden gezorgd voor rondleidingen,
waarbij uitvoerig stil werd gestaan bij de rijke historie van ons dorp, de
toren en de Stinselse Pier. Voor een aantal bewoners was het de eerste
keerdat ze hun vertrouwde dorp van bovenaf zagen. Eenmaal bovenin
aangekomen, via de nauwe wenteltrap, was daar natuurlijk de
indrukwekkende Luciaklok, die elk half uur van zich laat horen en langs
de huizen en door onze straten galmt. Enkelen spraken tijdensde borrel
over de indrukwekkende houten kap van de toren, die naar mate de
borrel vorderde steeds grotere, bijna Eifeltoren-achtige, proporties
aannam. Natuurlijk weet iedereen dat de robuuste Luciatoren al eerder
een attractie was dan dat stalen torentjein Parijs en de Luciatoren al
eeuwen van heinde en ver pelgrims en toeristen trekt. Kortom écht een
enorm succes en een aanrader voor andere verenigingen, verjaardagen
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of familiebijeenkomsten. Nieuwsgierig geworden? Lijk op
www.luciatoren.nl voor een voorproefje.
Tijdens de borrel werd ook ons 40-jarig jubileum aangekondigd en de
nieuwe website (www.buurtschapeindhovenseweg.nl) gelanceerd.
Buurtbewoners konden ook het beeld vande ooievaar bewonderen dat
in de Pastorietuin staat, uiteraard compleet met de Stinselse Pier in zijn
bek.
Natuurlijk komen er op zo’n borrelmoment ook serieuze onderwerpen
ter sprake zoals de voorgenomen herinrichting van de Eindhovenseweg.
Daarvoor is inmiddels een “werkgroep in wording” opgericht, en op
Dinsdag 19 Februari is in Hotel Steensel een eerste informatieavond
belegd. Hiervoor waren alle bewoners van en bedrijven aan de
Eindhovenseweg (uiteraard ook niet-leden van het Buurtschap)
uitgenodigd.
Namens het Buurtschap Eindhovenseweg,
Leny Schulte, CaitrinaFurney, Anita Shea,
Huub Cox en Ronald Verberne

FSC Korfbal
Giga Kleuter Kangoeroedag en Schoolkorfbaltoernooi
op het veld van FSC Korfbal in Knegsel, 3 april!
FSC Korfbal staat voor plezier in sporten, en daar ben je nooit te
jong voor! Op 3 april zijn de kleuters van de scholen in Knegsel en
Steensel uitgenodigd naar het korfbalveld in Knegsel te komen voor
een supergave spelletjesochtend! Tijdens deze ochtend leggen
groepjes kleuters een speciaal opgebouwd spellencircuit af. De dag
staat geheel in het teken van beweging en een gezonde leefstijl.
Ouders, opa’s en oma’s langs het veld staan om de kleuters aan te
moedigen tijdens deze gezellige en sportieve dag. De kleuters
hoeven zich zelf niet aan te melden, dit is aan de scholen.
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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Gemeentelijke schoolkorfbaltoernooi
Dit jaar vindt op dezelfde dag ’s middags ook vanaf 13.30 uur het
gemeentelijke schoolkorfbaltoernooi plaats. Dit toernooi is voor
leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 van alle scholen van de
gemeente Eersel en wordt georganiseerd door FSC samen met
Winty en KV Vessem. Het is al het 10e jaar dat dit evenement
georganiseerd wordt. Wil jij ook meedoen met dit supergave
toernooi? Geef je dan snel op! Teams van minimaal 4 personen
kunnen zich tot 20 maart inschrijven door een e-mail te sturen naar
schoolkorfbaleersel@gmail.com. Vergeet niet daarin te vermelden:
je teamnaam, kleur van het shirt, groep en school, naam en
telefoonnummer van de coach.
Ook hier is publiek van harte welkom!
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Proeftrainingen bij FSC Korfbal! Daar moet je bij
zijn!
Wil jij kennismaken met korfbal en de gezelligheid van FSC? Of
misschien gewoon een leuke en actieve avond beleven? Dit is je
kans! Van 9 tot 13 maart nodigen wij iedereen uit om bij één of
meerdere van de trainingen deze week gratis mee te trainen bij
FSC. FSC is dé korfbalvereniging van Steensel en Knegsel. Naast
reguliere trainingen hebben wij ook een Kangoeroe Klup voor
kinderen van 3 t/m 7 jaar, waar met plezier kennismaken met
bewegen centraal staat. De trainingen vinden plaats op de
volgende tijdstippen:
 Kangoeroe Klup (3 t/m 7 jaar) zaterdagochtend 9 maart 9.30
uur- 10.15 MFA Knegsel
 E- jeugd (7 tm 10 jaar) maandagavond 11 maart 18.15 –
19.15 uur, gymzaal Steensel
 FSC 3 gemengd: dinsdagavond 12 maart 21.15-22.15 uur,
MFA Knegsel
 FSC 1,2 dames: woensdagavond 13 maart 19.00-20.15 uur ,
MFA Knegsel
 FSC 1,2 gemengd: woensdagavond 13 maart 20.15 uur-21.30
uur, MFA Knegsel
Neem voor meer informatie of gratis proeftrainingen op andere
data contact op met info@fsckorfbal.nl. Hopelijk tot snel!
Landelijke opschoondag zaterdag 23 maart 2019
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
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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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.

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 Hanneke Stravens de pen aan Evi
Subnel& Demi Teeuwen.
Hallo allemaal, wij zijn Evi Subnel en Demi Teeuwen, allebei 22 jaar
oud en momenteel bezig met het behalen van onze Bachelors. Ons
verhaal begon allemaal ongeveer 6 jaar geleden in HAVO 4. We
ontmoetten elkaar toen we naast elkaar kwamen te zitten bij het
vak Nederlands en in dezelfde mentorklas zaten. We werden
vriendinnen en ondanks de fietsafstand tussen Evi haar huis in
Steensel en Demi haar huis in Veldhoven, waren we vaak na school
bij elkaar te vinden.
We kwamen erachter dat we het allebei leuk vonden om Rudolph &
zijn baksels te bewonderen in het programma Rudolph’s Bakery op
24Kitchen. Na een aantal afleveringen te hebben bestudeerd, zijn
we zelf de keuken in gedoken. Bloemen van merengue met een
frambozen crème was een van het eerste lekkers dat we samen
hebben gemaakt. Het eindresultaat was niet alleen lekker, maar het
was ook nog eens super leuk en gezellig om te doen. Dat is het
moment dat de hobby is ontstaan. Regelmatig na het maken van
ons huiswerk of na het leren voor een moeilijk proefwerk, zochten
we een recept op van Rudolph en werd de keuken weer ons
domein.
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De eerste echte taarten die we gebakken hebben waren voor de
verjaardagen van onze families. We genoten ervan om te
experimenteren met smaken, maar vooral met het versieren van de
taarten. Het is erg leuk en een beetje gênant om nu foto’s terug te
zien van onze eerste taarten, want gelukkig is het toch wel
zichtbaar dat onze skills verbeterd zijn.
De hobby is een beetje uit de hand gelopen toen we onze eerste
echte bestelling kregen. Deze taart viel erg in de smaak bij de
vrienden en vriendinnen van de jarige job. Toen is het balletje gaan
rollen en inmiddels hebben we al veel mensen blij mogen maken
met onze taarten.

De laatste tijd zijn we ook gaan experimenteren met nog meer
lekkere dingetjes die iets kleiner zijn dan de taarten die we bakken.
We zijn begonnen met het maken van cupcakes met een topping.
De cupcakes kunnen ook nog gevuld kunnen worden met een
overheerlijke vulling. Deze cupcakes kunnen niet in een hap
gegeten worden en daardoor zijn we ook mini cupcakes gaan
maken voor een heerlijk klein zoet hapje. Waar we allebei heel trots
op zijn is de sweettable die we eind 2018 hebben gemaakt voor
het kraamfeest van het nichtje van Demi. Deze sweettable was
bezaaid met fudge, macarons, merengues, mini cupcakes, flikken
en een mini taartje. Al met al te veel lekkers om op te noemen en
ook nog eens allemaal home made!
Hebben jullie ook zo’n zin gekregen in een
lekker stukje taart of in een andere zoete
lekkernij? Je kan ons altijd een berichtje sturen
met je persoonlijke wensen om op een speciale
gelegenheid van je eigen unieke taart of
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lekkernij te smullen! Meer informatie kan je vinden op onze
Facebook pagina; Taarten van Evi & Demi.

In de volgende editie zal MargoSubnel, de pen van Evi Subnel&
Demi Teeuwen overnemen.

Wauw, wat een opkomst was er bij de eerste editie van 'Koffie
Dansant'. De danseressen hebben er enorm van genoten! Op
zondag 24 maart zal de tweede editie van 'Koffie Dansant' zijn;
om 11.00 uur zullen er nieuwe dansgroepen klaar staan in de
Höllekes om hun prachtige dansen te laten zien. Kijk voor meer
informatie op onze website of Facebookpagina.
Schrijf daarnaast vast groot in uw agenda dat u op 23 juni bezet
bent, er is dan een prachtige voorstelling in de Muzenval te zien!
De drie dansgroepen van SiDanza zijn hard aan het oefenen en
gaan er een geweldige voorstelling van maken!

Harrie HuijbersCronieck
Wie tegenwoordig over de Riethovenseweg rijdt of loopt kan zich bijna
niet voorstellen, dat in deze straat het eerste kraakpand van de gehele
gemeente Eersel heeft gestaan. Op Riethovenseweg 40 (waar nu de
familie Kostermans woont) oogt het nu helemaal rustig en ziet het er
allemaal goed uit, dat was aan het begin van de jaren ’80 van de vorige
eeuw wel anders. Het huis is lange tijd bewoond geweest door Piet van
Keulen. Zijn vrouw is in de jaren ’60 al overleden en Piet is er nog lang
alleen blijven wonen. Velen zullen nog wel herinneren dat in de voortuin
een grote kastanjeboom stond. In het najaar wanneer de kastanjes
volgroeid waren, was het altijd een drukte van belang. De jeugd ging
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dan kastanjes rapen bij Piet. Dit ging er overigens niet altijd zachtzinnig
aan toe. Vaak werden er stokken in de boom gegooid om de kastanjes
uit de boom te laten vallen. Het is wel eens gebeurd dat één van deze
stokken door het wc-raampje naar binnen vloog, terwijl Piet een grote
boodschap aan het doen was. Met zijn broek nog op zijn enkels stormde
hij naar buiten en schreeuwde zo hard, dat ze dat zelfs op de Stevert
konden horen.
Uiteindelijk komt na het overlijden van Piet het huis leeg
te staan. In eerste instantie wordt het gekocht door een
ondernemer uit Veldhoven, maar deze verkoopt het huis
door aan een opticien uit Veldhoven. Het huis is dan al
behoorlijk vervallen en dient een grote opknapbeurt te
krijgen. De inwoner van Veldhoven krijgt echter discussie
met de buurt over het zandpad naast het huis (dit
zandpad ligt er nu nog en leidt naar het huis van de
familie Saris). Hij wil een gedeelte van het pad bij zijn perceel trekken.
Deze burenruzie loopt erg hoog op en de Rijdende Rechter bestond toen
nog niet om dit conflict op te lossen. Wanneer de Veldhovenaar grote
betonblokken op het pad wil laten leggen, springt één van de buren
zelfs voor de graafmachines. Het conflict laat diepe sporen na en het
resultaat is dat het huis leeg blijft staan. Tot het voorjaar van 1981.
In maart 1981 blijkt het pand opeens door drie jongeren uit Eindhoven
gekraakt te zijn. In tegenstelling tot de kraakbeweging in Amsterdam,
die zelfs de inhuldiging van koningin Beatrix ruw verstoren, verloopt het
kraken van de woning Steensel in alle rust. Sterker nog, binnen de
kortste keren staat er een bord in de tuin met de tekst: “Proficiat
kraker”. Zelden zullen krakers zo hartelijk welkom zijn geheten dan in
Steensel. De buurt is het gekrakeel rondom het pand, dat inmiddels al
meer dan drie jaar duurt, meer dan zat.
De krakers weten deze sympathie wel de waarderen en schrijven een
brief, die ze in de buurt verspreiden. In de brief schrijven ze het
volgende: “Een aantal Steenselnaren heeft inmiddels al kennis gemaakt
met de krakers en van hen hebben we alleen maar positieve reakties
gehad. Men geeft ons water, gunt ons de kans om er wat van te maken,
er werd zelfs een bord geplaatst voor ons nieuwe huis met daarop
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES
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‘proficiat krakers’. Voor deze eerste reakties en
hulp willen wij u bedanken: ‘bedankt
Steenselnaren’.”
Verder schrijven ze dat ze uit een armoedige en
criminele wijk uit Eindhoven komen en op zoek
zijn naar een goed onderkomen. Uiteindelijk duurt
het kraken niet heel erg lang. Na enkele dagen komt de Veldhovenaar al
met een groep van een man of acht verhaal halen. De ontruiming van
het pand mislukt echter, omdat er vanuit de buurt teveel komen kijken
en pottenkijkers niet op prijs werd gesteld. De knokploeg is al
verdwenen wanneer de politie uiteindelijk arriveert. Enkele dagen later
zijn de krakers met de noorderzon vertrokken. Het pand komt weer leeg
te staan. De rust keert weer terug op de Riethovenseweg. Uiteindelijk
koopt Cor Heeren het pand en knapt het volledig op. Het pad naast het
huis is nog steeds te gebruiken door de buren.
Het Stinsels archief heeft inmiddels enkele krantenartikelen en de brief
van de krakers in het bezit. Mocht iemand nog meer informatie hebben,
dan zien wij die graag tegemoet: stinselsarchief@outlook.com.

OPROEP:
Wij zoeken 4 personen die bereid zijn mee te helpen met de
opbouw en het afbreken van de tent bij de Höllekest.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.
Op voorhand alvast bedankt namens,
Bestuur de Höllekes en Jam
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Nieuws vanuit de dorpsraad….
Nieuwe voorzitter
Per 1 januari 2019 heeft Tonny Haegens de voorzittershamer van de
Dorpsraad Steensel overgenomen van Rob Hauser. Rob is vele jaren
voorzitter geweest van de Dorpsraad, maar heeft vorig jaar aangegeven om
na de gemeenteraadverkiezingen van 2018 te stoppen met het
voorzitterschap. Wij willen Rob hartelijk danken voor deze jarenlange inzet en
we zijn blij dat hij betrokken blijft bij het project ‘Steensel weer 1 dorp’. De
afgelopen maanden heeft Patrik Bierens de voorzittersfunctie tijdelijk
overgenomen. Patrik gaat zich weer volop richten op de werkgroep ‘Cultuur
en historie’ en het schrijven van een tweede boek ‘StinselseCroniecken’. Wij
wensen Tonny veel succes met zijn nieuwe functie..
Eindhoven Airport
Tijdens een drukbezochte bijeenkomst van de gemeente Eersel over de
proefcasus Eindhoven heeft de luchtverkeersleiding van het vliegveld een
belangrijke toezegging gedaan. In navolging van de routewijziging in de
nabijheid van Wintelre waarbij de corridor waar binnen gevlogen mag
worden aanzienlijk smaller is geworden, wil de luchtverkeersleiding dit tussen
Steensel en Eersel ook gaan toepassen. Dit betekent dat vliegtuigen via een
vaste route tussen Eersel en Steensel moeten gaan vliegen. In plaats van
over Steensel dienen ze dan om Steensel heen te vliegen. Ook mogen ze pas
verder richting Eersel de bocht in gaan zetten. Enkele maatschappijen zijn
hier al mee aan het testen. Het is de bedoeling dat deze richtlijnen voor de
zomer nog officieel worden vastgesteld. Wie meer informatie wil over de
proefcasus Eindhoven Airport kan op 28 februari naar het Evoluon in
Eindhoven, waar verkenner Pieter van Geel een toelichting zal geven over de
onderzoeken die afgelopen maanden zijn uitgevoerd met betrekking tot de
effecten van Eindhoven Airport op het milieu, de gezondheid van
omwonenden en de economische gevolgen voor de regio. De bijeenkomst
start om 19.30 uur, inschrijven kan via de site: www.proefcasusEindhovenairport.nl.
Steensel weer één dorp
De afgelopen periode zijn we volop bezig geweest met het samenstellen van
de stuurgroep. Tevens zijn we mensen aan het benaderen die mee willen
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gaan werken in de projectgroep. In deze projectgroep zal een
vertegenwoordiger uit iedere straat of buurtschap zitting nemen. Daarnaast
willen wij in dit project ook enkele deelnemers die buiten het plangebied
wonen, maar specifieke kennis of ervaring in kunnen brengen. Per 10 maart
zal de projectleider van de gemeente Eersel beginnen in zijn nieuwe functie.
We verwachten dat we dan snel kunnen starten met het project.
Ruud van den Bosch
Op zondag 3 februari is in het Genderdal in de buurt van de alpacaweilanden
een bankje onthuld ter nagedachtenis aan Ruud van den Bosch. Ruud is
enkele jaren lid geweest van de Dorpsraad en heeft zich in die tijd volop
ingezet voor het behoud van de natuur en het buitengebied van Steensel. De
beleidsplannen die Ruud jaren geleden heeft geschreven, worden nog steeds
gebruikt voor het realiseren van plannen in met name het Gender- en
Rundal. Zijn drie broers (waarvan er één toevallig over was vanuit de VS) en
zus waren zichtbaar geroerd door dit gebaar. Het bankje is tot stand
gekomen met behulp van de gemeente Eersel, de Dorpsraad en de
natuurwerkgroep Steensel.
Website
Per 1 februari is onze website www.dorpsraadsteensel.nl in de lucht gegaan.
In de komende maand zal deze site nog verder geoptimaliseerd worden.
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 altijd gesteld worden via
dorpsraadsteensel@outlook.com.

Stille Omgang naar Amsterdam.
In de nacht van 16 op 17 maart vindt de Stille Omgang in Amsterdam weer
plaats. Jaarlijks nemen ongeveer 300 mensen uit Eindhoven en omgeving
hieraan deel. Ook onze bisschop Gerard de Korte zal meereizen. We gaan
met de bus zaterdagavond omstreeks 21.15 uur naar Amsterdam, vieren daar
de H. Mis en lopen de Stille Omgang door het centrum van Amsterdam. Op
zondagmorgen omstreeks 6.00 uur zijn we weer thuis.

Indien U hieraan wilt deelnemen dan kunt U zich tot 6 maart opgeven bij
Toon v.d. Ven, Stevert 5, tel. 516614. Deelname kost € 14,--.
TOT ZIENS IN DE HÖLLEKES

Gemeenschapshuis “De Höllekes”website: www.dehollekes.nl

15

GoedeDoelenWeek Eersel van 8 t/m 14 april 2019
18 landelijke goede doelen in één collecte
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, gaat er in onze gemeente iets
veranderen met betrekking tot het collecteren voor landelijke goede doelen.
In de week van 8 t/m 14 april 2019 wordt er gecollecteerd voor de landelijke
goede doelen, waarvoor er tot nu toe, in ieder geval in één kern van onze
gemeente gecollecteerd werd. Dat betekent dus dat er nu aan meer goede
doelen geschonken kan worden dan die misschien eerder bij u aan de deur
kwamen … en … er komen niet meer vele collectanten aan de deur!
Een nieuwe werkwijze van collecteren:
U krijgt een enveloppe in de brievenbus met daarin een formulier waarop alle
goede doelen staan vermeld, een korte omschrijving van hun doelstelling en
een ruimte waar u het bedrag kunt noteren dat u wilt doneren. U vult dit
formulier in en samen met het totale bedrag of een eenmalige machtiging
doet u dat terug in de enveloppe. Deze enveloppe wordt in de collecteweek
bij u opgehaald. De collectanten zijn wellicht al bekende gezichten voor u,
iedere kern heeft een eigen collectantengroep.
Als u ook een paar uurtjes per jaar hiervoor tijd wil vrijmaken, kunt u zich
aanmelden als collectant in uw kern van de gemeente. Aanmelden kan via
email: secretaris@gdweersel.nlof 0620731346 (Henny van Dooren).

18 april 2019 vieren wij het lustrum van een bijzonder evenement op
Domein Oogenlust. Voor de vijfde keer organiseert Oogenlust in
samenwerking met Galerie Hans Persoon ‘Aan tafel met’. Na Jimmy
Nelson, Bas Meeuws, Mart Visser en Micky Hoogendijk is het dit
jaar het werk van de wijlen Belgische topfotograaf Marc Lagrange.
Tijdens een luxe diner verzorgd door de Treeswijkhoeve** wordt het
werk gepresenteerd van Lagrange en zijn nieuwste boek ‘Chocolate’
waarin niet eerder vertoonde polaroids te zien zijn van zijn
fantastische werk.

