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KijkopSteenbergen.nl

Kleine Tour Steenbergen jubileert en start aanstaande maandag met de 
vijftigste editie. Steenbergse Courant heeft alle jaren ruime aandacht aan dit 
prachtige wielerevenement besteed en doet dat ook nu in deze uitgave.  
Op de foto toenmalig profrenner Hennie Kuiper (Olympisch -1972- en Wereld-
kampioen -1975-) die in 1977 het startschot gaf voor de ronde van dat jaar.

In de ledeneditie
van 9 augustus

ontvangen leden van 
Steenbergse Courant

Smakelijk voordeel
van Jumbo 

(zie elders  in deze editie)
Floraplein – Steenbergen

Weekendknaller

Hollandse kersen

€ 2,49€ 

400 
gram

DINTELOORD - Terwijl de materi-
alen al klaar staan voor de herin-
richting van de Dinteloordse Ha-
venkom, plaatst de Vereniging 
Werkgroep Behoud Leefbaarheid 
Dinteloord (VWBLD ) vraagtekens 
bij het plan. Zij doet dit naar aan-
leiding van bezwaren van omwo-
nenden van het gebied die zich 
zorgen maken over het verlies aan 
parkeervakken en de verkeersvei-
ligheid. In een brief aan de ge-
meenteraad laat VWBLD -voorzit-

ter Leon Aanraad weten dat het 
plan op vier punten aangepast 
moet worden om het naar tevre-
denheid van de omwonenden te 
vervolmaken.

De nieuwe vereniging wil samen 
met alle dorpsgenoten tot demo-
cratische besluiten komen over 
zaken die hun woon- en leefom-
geving aangaan. Volgens VWBLD 
hebben de omwonenden van de 
haven steeds hun bezwaren onder 
de aandacht gebracht van de wet-
houder en organisatie maar heeft 
dit niet geleid tot aanpassing van 
het plan. De Dinteloorders zijn 
volgens de vereniging vooral on-
gelukkig met de verminderde ver-
keersveiligheid en het afnemend 
aantal parkeerplaatsen. Volgens 
de gemeente zijn dit er 3, volgens 
de bewoners 15.

Liever parkeren  
dan wandelen
Omwonenden van de haven hiel-
den eerder deze maand een en-
quête onder hun buren om de 

meningen te peilen. In navolging 
hiervan geeft de VWBLD in haar 
brief een opsomming van de vier 
belangrijkste punten die volgens 
haar aangepast moeten worden:

- Behoud van de parkeervakken 
ter hoogte van café Havenzicht en 
het Chinees restaurant. Dit geniet 
voor omwonenden de voorkeur 
boven de wandelpromenade die 
dan kan komen te vervallen.
- Het intact houden van de par-
keerplaatsen tegenover de Kade.
- Diagonaal parkeervakken langs 
de haven wat volgens de VWBLD 
veiliger is omdat daarmee voor-
komen wordt dat automobilisten 
achterwaarts de haven inrijden. 
- Het verkeer in één richting la-
ten circuleren in de richting van 
de Molendijk. Daarmee kan ook 
openbaar groen in stand blijven. 
Dat is volgens omwonenden te 
waardevol om op te offeren voor 
parkeerplaatsen.

Aanvullend laat VWBLD weten 
dat de speelplaats bij de haven ge-
schrapt kan worden omdat “geen 
enkele weldenkende ouder zijn 
kind naast de haven laat spelen”.
Volgens de VWBLD leveren deze 
wijzigingen tevredenheid en een 
kostenbesparing op en wordt de 

kern van het plan er niet door 
aangetast.
Verantwoordelijk wethouder 
Baartmans denk daar anders over. 
“Met name wanneer we de Kade 
toegankelijk houden voor het ver-
keer dat er dan een rondje kan rij-
den, verandert er niets.”

Geen schoonheidsprijs
Het hele proces verdient volgens 
voorzitter Leon Aanraad van de 
VWBLD geen schoonheidsprijs. 
Reden voor de vereniging om 
hiervan melding te doen bij de 
Rekenkamercommissie van de ge-
meente Steenbergen. Die is mo-
menteel bezig met een onderzoek 
naar de invulling van burgerparti-
cipatie door de gemeente Steen-
bergen. ”Dit proces is volgens ons 
symbolisch-exemplarisch voor 
de wijze waarop de gemeente er 
(meestal) invulling aan geeft,” be-
sluit Aanraad. 

Hartgrondig oneens
Ook hier is de wethouder het hart-
grondig mee oneens. “We zijn al-
tijd in gesprek gebleven met de 
omwonenden en voor de zomer-
vakantie waren er nog twee men-
sen die echt niet in konden stem-
men. De brief heeft mij dan oom 
enorm verbaasd.” Baartmans zegt 

in overleg met de organisatie te 
onderzoeken of er nog mogelijk-
heden zijn. “We hebben, in op-
dracht van de raad, al een oplos-
sing gezocht voor de MUZA, maar 
op dit moment staat de planvor-
ming op de drempel van uitvoe-
ring en kan er niet veel meer. Bo-
vendien is het niet altijd mogelijk 
om iedereen tevreden stellen, dan 
wordt een gemeente onbestuur-
baar.”

Omwonenden willen aanpassing  
reconstructie Dintelse havenkom 



Veel te vroeg.....
maar het is genoeg.

Wel wat moe
van al dat gedoe!

Ik ben voldaan,
ik mag gaan.

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo 
goed is, hebben wij in besloten kring 

afscheid genomen van

* 26 juli 1951           † 27 juli 2019
 
 Joke van den Branden - de Nijs
 Monique en Peter
 Angelique en Bas
  Tara, Kyra

Correspondentieadres:
J. v. d. Branden - de Nijs
Westdam 9
4651 BE Steenbergen

UITVAARTVERZORGING

LEEUW
TELEFOON (0167) 566 104

        www.uitvaartleeuw.nl

Vertrouwd

Persoonlijk

Ervaren

Transparant

”Ons betrokken
en ervaren team
zorgt voor een

waardig afscheid.
Daar kunt u

op vertrouwen”.

Alfred Leeuw
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 Het team van Uitvaartverzorging Leeuw bestaat uit: 
Gerard en Alfred Leeuw, Ineke van Middendorp

 en Sandra van Poortvliet.

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

Vlamingvaart 49 Steenbergen
0167-560799 of 0622757344
Auto- motor- en spoedopleidingen

Gevraagd: Verzorgende I.G.
Momenteel zijn wij dringend op zoek naar een 
flexibele Verzorgende I.G. Het betreft verlenen 
van zorg in de ochtend en avond. Het werken  
geschiedt met een vast rooster, in een klein 
teamverband via een PGB. Weekenden, vakan-
tieperioden en verlofdagen zullen ingevuld wor-
den in overleg met andere collega’s. 
Heb je interesse, dan zien we graag je sollicita-
tiebrief tegemoet.
Brief onder nummer 0208, Molenweg 44, 
4651 CM Steenbergen

Je hypotheekrente verlagen?
Onze klanten besparen meer dan @1000 per jaar!

Marlise van Oudgaarden Erhan Görgen

Bezoekadres: Auvergnestraat 29, 4611 LM Bergen op Zoom, Tel. 085-0670010, info@fidesadvies.nl, www.fidesadvies.nl

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

familiekamer 
Oudlandsestraat 202, Steenbergen
www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl

OPENINGSTIJDEN  
Maandag: Gesloten 

Dinsdag t/m Zondag 12:00 tot 22:00 
Tel: 0167 564 017 | www.eethuismei.nl

eiethuisEwordt

OPENINGSTIJDEN  
Maandag: Gesloten 

Dinsdag t/m Zondag 12:00 tot 22:00 
Tel: 0167 564 017 | www.eethuismei.nl

eiethuisE

Oudlandsestraat 18 • Steenbergen

wordtwordt
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Geldig van wo 17 juli t/m di 20 augustus 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

GEROOKTE ZALM
Verpakking 200 gram

399

Geldig van wo 17 juli t/m di 20 augustus 2019

JUMBO MOSSELEN LARGE
Bak 2 kilo

49999
HOLLANDSE  
AARDBEIEN
2 bakken à 400 gram

 2 VOOR

45050

Van Bredastraat 1 • 4651 LR Steenbergen • T: 0167-564250 
• E: info@autokar.nl • W: www.autokar.nl

Auto Kar mag al jaren deel uitmaken van de Kleine Tour.
Daar zijn wij trots op!

1977

STEENBERGEN – De inbrekers die 
zondagnacht hebben huisgehou-
den in zwembad De Meermin zorg-
den voor een behoorlijke schade. 
Nadat ze vanaf de zijde van het 
tennispark de schijnwerper die de 
bassins verlicht onklaar hadden 
gemaakt verschaften de krakers 
zich toegang tot het hoofdgebouw 
door een ruit uit een toegangsdeur 
te verwijderen. 

“Dit waren professionals. Ze zorg-
den er goed voor dat ze de bewe-
gingsdetectoren niet activeerden. 
’s Ochtends stond het anti inbraa-
kalarm nog normaal aan”, conclu-
deert badchef Leo Holierhoek. Het 
zwembad was maandag gesloten 
en kon gelukkig dinsdag de poor-
ten weer openen.

Op de opnames van de beveili-
gingscamera’s is te zien hoe de 
dieven te werk zijn gegaan. Leo 

Holierhoek kan zo precies zien 
hoe laat de daders zijn gearri-
veerd en hoe ze ruim de tijd heb-
ben genomen. “Ik wil voorzichtig 
zijn met het verstrekken van gege-
vens. Dit om het politiewerk niet 
te frustreren. Daarom is het beter 
om details niet te vermelden. Het 
gaat om meerdere personen, die 
voor een forse schade hebben ge-
zorgd”. 

Onder de radar
Deuren waren ingetrapt, ruiten 
zijn vernield. En op de opnames 
is te zien hoe een van de inbre-
kers kruipend over de grond voor-
zichtig de kassalade opent, terwijl 
alleen een stukje hoofd en arm 
zichtbaar zijn en de bewegingsde-
tector niet wordt geactiveerd. De 
camera registreerde vervolgens 
meerdere zaken, die door de poli-
tie nader worden onderzocht.

Glassplinters 
Het zwembad bleef in elk ge-
val dicht, tot alle glassplinters 
op het pleintje voor het hoofd-
gebouw waren opgeruimd. Ove-
rigens bleek ook het hek bij het 
zonnecollectorveld opengebro-
ken. Gelukkig was daar geen ver-
dere schade aangericht. “Al bij al 
een schadepost van zeker enkele 
duizenden euro’s, zeker wanneer 
je de schoonmaakuren en herste-
luren meeneemt. Alles is in on-
derzoek bij de politie. Er zijn dui-
delijk camerabeelden die de hele 
inbraakactie van begin tot eind 
hebben vastgelegd”, aldus Leo 

Holierhoek. Hij geeft aan dat met  
man en macht gewerkt is om het 
zwembad snel weer open te kun-
nen stellen. Dat kon afgelopen 
dinsdag al weer en die dag be-
zochten 1025 bezoekers het bad.

Ook inbraakpoging  
bij TVS
Het naastgelegen tennispark werd 
eveneens door de inbrekers be-
zocht. Hier is minder schade 
en vrijwilliger Martinus Iriks is 
maandagochtend meteen aan de 
slag gegaan om deze te herstel-
len. “De poging tot inbraak – want 

ver zijn ze niet gekomen – werd 
om 7:30 uur ontdekt. De inbrekers 
hebben geprobeerd om het rolluik 
voor de kantine ingang geopend 
te krijgen. Ze dachten de juis-
te schakelaar te pakken te heb-
ben, maar zaten op de verkeerde 
plaats. De bedieningsschakelaar 
zit ergens anders. Ook het rolluik 
bij de bestuurskamer werd aange-
pakt. De motor van dit luik zorgde 
ervoor dat dit op zijn plaats bleef. 
De schade valt al bij al nog mee, 
de beveiliging bleek gelukkig vol-
doende”, aldus Martinus Iriks, die 
maandag het meeste kon herstel-
len.

Forse schade bij De Meermin. 
Tevens inbraakpoging 
op het TVS-tennispark

STEENBERGEN – De fractie van 
Volkspartij heeft schriftelijke vra-
gen gesteld aan het college van 
b en w met betrekking tot de Pla-
tanen op de Kruispoort. De partij 
wil weten wanneer het uitgesteld 
kappen van de bomen plaatsvindt 
en ook wanneer overleg met de 
Kruispoortbewoners gaat plaats-
vinden over nieuwe bomen en de 
wijze waarop deze worden ge-
plant.

Namens zijn fractie vraagt frac-
tievoorzitter Michel Lambers het 
college wanneer dit nu daadwer-
kelijk overgaat tot het kappen en 

daarmee het raads- en collegebe-
sluit ten uitvoer brengt. 

Ook wil de partij weten wanneer 
‘nu echt inhoudelijk overleg ge-
voerd wordt met de bewoners 
over de herplant’ en of het college 
bereid is om de bewoners niet al-
leen ambtelijk maar ook bestuur-
lijk te informeren over de voort-
gang van het proces. 

Daarnaast of het college kan ver-
zekeren of het zich tot het uiterst 
zal inspannen om de kap vóór de 
komende herfst te realiseren.
Volkspartij waarschuwt dat er in 

het najaar echte stormen zullen 
komen, maar dat nu al takken uit 
de bomen vallen. 

Foto: bewoner Jan Peeters bij een 
van de takken die uit de Platanen 
is gevallen.
Foto: Simone de Kock ©2019

Volkspartij stelt vragen over 
Platanenkap Kruispoort

Vakantiebingo 
Dinteloordse 
senioren 
DINTELOORD - Op 15 augustus 
aanstaande organiseren de senio-
renverenigingen SVSD en de KBO 
uit Dinteloord weer de jaarlijkse 
vakantiebingo. Deze vindt plaats 
bij Hotel-Restaurant  ‘Thuis!’ aan 
de Westvoorstraat 4-6 in Dinte-
loord. De zaal gaat om 13.00 uur 
open, het spel begint een uur la-
ter. Er worden tien ronden ge-
speeld Voor mooie geldprijzen. De 
kosten voor een boekje bedragen 
tien euro en voor dat bedrag krijgt 
men ook nog een gratis consump-
tie.

KRUISLAND – Deze zondag organi-
seert Ambachts- en gereedschaps-
museum De Holle Roffel de jaar-
lijkse fietstocht onder de noemer 
‘Roffelroute’. Het gebeurt dit jaar 
voor de 21e keer.

De tocht voert langs mooie plek-
jes aan de Brabantse wegen en 
heeft een lengte van zo’n veertig 

kilometer. Dit jaar zijn er twee op-
stapplaatsen: bij het museum zelf 
aan de Markt in Kruisland en bij 
het onderkomen van Stadsarche-
ologie Steenbergen aan het Door-
nedijkje 50 in Steenbergen.  In 
beide musea staat de koffie klaar. 
Deelname kan tussen 10:00 uur ’s 
ochtends tot 15:00 uur ’s middags, 
na betaling van 2 euro deelname-

kosten ontvangen de fietsers een 
routebeschrijving. Belangstellen-
den kunnen tot 17:00 uur aan de 
tocht deelnemen en het formulier 
met quizvragen inleveren. Uit de 
ingeleverde formulieren met goe-
de oplossingen wordt een win-
naar getrokken die de speciale 
Roffelroutebokaal ontvangt.

Foto: De Roffelroute wordt dit 
jaar voor de 21e maal gereden. 
Deelnemers stappen met plezier 
op hun fiets en vullen tevens de 
quizvragen in die kans geeft op de 
fel begeerde Roffelbokaal.

Zondag aanstaande:  
Roffelroute fietstocht
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BEL VOOR EEN AFSPRAAK OF INFORMATIE: 0167-56 42 50

SNELLE 

SERVICE?

of in

LANGE 
COMMERCIALS...

Gelooft u in
AUTORUITSCHADE?

Auto Kar is AUTOGLAZ PRO  partner. 
Dat betekent dat we voor  nagenoeg 

alle verzekerings maatschappijen herstel 
van ruitschades en ruitvervangingen 

mogen uitvoeren. 

BEL VOOR AUTOGLASSCHADE:
0167 - 56 42 50

facebook.com/autokarbv

VAKGARAGE
PECHHULP

EEN JAAR LANG
VOOR SLECHTS

39,95 

Auto Kar wenst alle deelnemers
van de Kleine Tour veel plezier en succes!

HERTZ
AUTOVERHUUR

OPHALEN EN 
INLEVEREN VAN
HUURAUTO’S!

Vraag naar de voorwaarden en mogelijkheden of kom bij ons langs!
De verzekering is afgedekt, evenals de wegenbelasting en onderhoud. 
Bij schade verloopt de afhandeling via Autokar.

• Ruim aanbod nieuwe en gebruikte auto’s
• Een vast maandbedrag zonder verborgen kosten
• Geen variabele kosten, alleen de gebruikte brandstof
• Zonder te sparen in een nieuwe auto rijden

PRIVATE LEASE & ZAKELIJKE LEASE BIJ AUTOKAR

Mangnus Park en Tuin Machines B.V. 
Bronkhorststraat 14, 4651 SZ Steenbergen 
0167 541102 | info@parkentuinmachines.nl
www.parkentuinmachines.nl

20% korting op alle Viking 
machines uit onze voorraad. 
OP = OP!

GA AAN DE SLAG ALS 
LEERLING MONTEUR!
Wij zoeken een leerling monteur die het leuke 
team van Mangnus Park en Tuin Machines 
komt versterken wegens toegenomen drukte en 
uitbreiding van de werkzaamheden. Leren-werken 
is dus mogelijk!

Wil jij onderdeel worden van ons team? Solliciteer 
dan nu door jouw sollicitatie en CV te mailen naar 
info@parkentuinmachines.nl!
 
Voor vragen over deze vacature kun je contact 
opnemen met Christ Huijsmans via 0167 541102.

Honda grasmaaier actie
én 5 jaar gratis garantie! 
HRG416 PK  €499,-   €399,- 
HRG466 SK  €719,-   €599,-

DÉ TUINMACHINE SPECIALIST!
VERKOOP - ONDERHOUD - REPARATIE

Stort geld op je bestaande of nieuwe 
JongWijs-rekening en krijg een heerlijk ijsje cadeau!

Wij staan voor een onafhankelijk advies

Leer stap voor stap met geld omgaan
Jong(w)IJS

T: 088 – 730 77 00  •  E: info@overbeeke.nl  •  I: www.overbeeke.nl

Jong(w)IJS 

Stort tussen nu en 16 
augustus 2019 geld op 
je nieuwe of bestaande 
JongWijs-rekening

Zo werkt het:

Wij geven een waarde-
bon cadeau (geldig voor 
één persoon) 

Lever de waardebon 
uiterlijk 1 sept. 2019 
in bij één van de 
deelnemende ijssalons

1 2 3

Jong(w)IJS 

waardeb   n

Naam:

T: 088 – 730 77 00  •  E: info@overbeeke.nl  •  I: www.overbeeke.nl

Wij trakteren op ijs; mjam!

JongWijs is een speciaal pakket waarmee u uw kind kunt leren wat goed sparen 
en verstandig uitgeven is. Ook u als ouder helpen we met praktische tips die 
passen bij de leeftijd van uw kind.

Overbeeke staat als financieel adviseur garant voor een deskundig, onafhankelijk advies, 
met een persoonlijke aanpak in begrijpelijke taal. De financiële wereld wordt steeds 
complexer. Pensioenen, fiscale zaken, sociale voorzieningen en financiële producten lopen 
steeds meer in elkaar over. Om het overzichtelijk te houden is een transparant en eerlijk 
advies van belang. Graag adviseren wij u in een persoonlijk gesprek. Kom langs in één van 
onze kantoren in Steenbergen, Tholen of Sint-Annaland.

Vestiging Tholen
Oudelandsestraat 9, Tholen

Vestiging Steenbergen
Kaaistraat 6, Steenbergen

Vestiging Sint-Annaland
Raiffeisenstraat 2, Sint-Annaland

VAN NIEUWENHUYZEN

Ook voor 
vrijblijvend advies 

en informatie

	Grondwerken
	(Sier-)bestratingen 
	Rioleringswerken 
	Aanleg paardenbodems 
	Verhuur van bemande mini- en midigravers,  
 mobiele kranen, trilplaten etc. 
	Levering zand, zwarte grond, gebroken puin, 
 doeken en bestratingsmaterialen
	Gladheidsbestrijding

Grondwerk    Verhuur    Handelsonderneming
Kapelaan Kockstraat 1  4651 XB Steenbergen  Tel. (0167) 561 561  info@vannieuwenhuyzen.nl 

www.vannieuwenhuyzen.nl
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Handhaving 
in Steenbergen?

Toen rond de jaarwisseling de 
Kade, aan de Z’OnderZeil kant, 
plotseling ook tot de Blauwe Zone 
ging behoren werd er tegelijk door 
de Gemeente beloofd dat de BOA 
dit gebied ook mee zou nemen voor 
een meer en regelmatiger contro-
le op parkeerovertreders. Erg veel-
vuldig laten deze BOA’s zich echter 
niet zien dus zo’n 80% van de fout-
parkeerders die ook links parkeer-
den met of zonder schijf, werden 
daarin niet gestoord.
De bekende Steenbergse vorm van 
handhaving . . . . 
Enige tijd geleden zag ik, op de 
Kade, een drietal BOA’s naast el-
kaar op de tribune zitten, juist op 
het moment dat er vlakbij 3 voer-
tuigen op de Kade stonden, weer 
zonder schijf! Ik knoopte een ge-
sprek met ze aan om te vragen of 
ze misschien handhavend wilde 
optreden.
Tot mijn verbazing kreeg ik als re-
actie:” Op dit moment zijn we op 

het water aan het handhaven, dus 
kunnen we niks  doen aan de wal!”
Ben direct naar de HEMA gelopen 
voor bretels, want mijn broek zakte 
op mijn knieën.
Vooral toen ik later vernam dat een 
andere havenbewoner op dezelfde 
vraag hetzelfde antwoord had ge-
kregen!
Kijk, wanneer ze dat nu even nader 
hadden toegelicht ? Enige uitleg 
waarom niet was wel net zo aardig 
geweest, toch?
Zou misschien de reden zijn dat 
de opbrengsten van verbaliseren 
in Steenbergen niet in de gemeen-
telijke kas komen maar naar Den 
Haag gaan, dat ze dus dan maar 
niet handhaven?
Iedereen weet toch dat wanneer 
bekend is dat men daar wel een 
bekeuring kan verwachten, dat de 
overtredingen ook minder wor-
den?
Dit zou ook wel eens kunnen wer-
ken voor de 30km zone van Burge-
meester van Loonstraat tot en met 
de Kade en Zeelandweg Oost, wat 
dat zou een hoop geld opbrengen!!

Toon van Drunen, 
Fabrieksdijk, Steenbergen 

( door Tineke Feskens )

DE HEEN – Golfvereniging De 
Heensche bestaat 10 jaar. Dit jubi-
leum werd uitgebreid gevierd. Het 
doel om zoveel mogelijk mensen 
de kans te geven om te golfen is 
geslaagd. De vereniging telt maar 
liefst 270 leden.

 Met de oprichting van golfvereni-
ging De Heensche is de golfsport 
een stuk bereikbaarder geworden. 
Niet alleen binnen de regio. Maar 
vooral ook sportief. “Bij De Heen-
sche kan iedereen golfen. Van be-

ginner tot gevorderde, je kunt hier 
al snel de baan op. Je ziet mensen 
na enkele lessen al een balletje 
slaan. Dat is prachtig om te zien” 
vertelt Wim de Kievit, voorzitter 
van De Heensche. 
De golfvereniging huist bij Akker-
mans Leisure & Golf.  Voor beide 
partijen een uitkomst. De eige-
naar heeft een gegarandeerd aan-
tal golfers en de vereniging kan 
zich volledig richten op de sport.  
“We willen de golfsport laagdrem-
pelig houden. We zijn geen elitaire 
club, het sociale karakter en onge-

dwongen sfeer zijn erg belangrijk” 
legt Wim de Kievit uit. “Om de le-
den betrokken te houden hebben 
we een commissie ‘lief en leed’. 
Als er iemand ziek is of iets bij-
zonders te vieren heeft gaan we er 
heen. Dit wordt erg gewaardeerd. 
Maar ook nieuwe leden krijgen 
extra aandacht. Niet alleen op de 
baan, ook na afloop worden ze ac-
tief bij de groep betrokken.”

Een ludieke wedstrijd  
en daarna samen  
aan het diner
Bij een feest hoort een lekkernij. 
Zo ook bij De Heensche. Vóór aan-
vang van de wedstrijd zaten leden 
aan de koffie, mét gebak. Sommi-
gen gekleed in de rode clubpo-

lo, anderen in warmere kleding. 
Het weer werkte helaas niet echt 
mee. Aan een van de tafels zitten 
Alie Lankhorst en José van Ber-
gen. Beide dames genieten van 
het golfspel. �Ik golf hier al een 
aantal jaren�, zegt Alie. “Het is een 
korte baan, maar zeer uitdagend. 
Voor mij zijn de korte afstanden 
een uitkomst. Op een lange baan 
ben je uren onderweg. Nu spel ik 
1,5 tot 2 uur. Heerlijk!� José is nog 
niet zo lang lid van de club. �Ik ben 
dankzij mijn man die hier de baan 
onderhoudt in aanraking geko-
men met de sport. Nu sta ik elke 
donderdagmorgen op de baan”, 
legt ze uit. 

Uitbundig gevierd
Na de koffie ging de wedstrijd van 

start, in de regen, maar een gol-
fer speelt altijd! In groepjes van 
4 gingen de golfers van start. Het 
was een ludieke wedstrijd. Serieu-
ze holes werden afgewisseld met 
opdrachten. Alles golf gerelateerd. 
Het begon al bij de afslag, daar 
kwam geen golfclub aan te pas. De 
voeten deden het werk. Ook de bal 
zo dicht mogelijk tegen een witte 
streep leggen, of wie het verst kan 
slaan. Betsy de Kock was mede 
verantwoordelijk voor de hilari-
sche taferelen op de baan. Na af-
loop van de wedstrijd toog het ge-
zelschap richting de bar. Met een 
heerlijk diner en een avond vol 
muziek werd het 10-jarig jubile-
um uitbundig gevierd.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

De Heensche brengt  
golf dichterbij

STEENBERGEN – Op zondag 4 au-
gustus vanaf 10.00 uur organi-
seert Stichting Stadsarcheologie 
Steenbergen een open dag in haar 
thuisbasis aan het Doornedijkje in 
Steenbergen. De stichting is van 
aanloop verzekerd want het geldt 
die dag als tussenstop voor de 
deelnemers aan de fietstocht die 
ambachtsmuseum De Holle Roffel 
uit Kruisland organiseert.

Steenbergenaren die daaraan mee 
willen doen, kunnen zich van 
10.00 tot 15.00 uur ook inschrij-

ven bij Archeologie Steenbergen. 
De deelnemers kunnen tot 17.00 
uur langskomen om hun deelne-
mersformulier in te leveren.
Tijdens de stop is er voor de lief-
hebbers en deelnemers tijd voor 
een kop koffie en kunnen zij in de 
tentoonstellingsruimte de Steen-
bergse archeologische vondsten 
bekijken.

De deur aan het Doornedijkje 50 
in Steenbergen is die dag open 
van 10.00 tot 17.00 uur en de toe-
gang is vrij.

Steenbergse stadsarcheologen 
rollen de loper uit 

( door Tineke Feskens )
DE HEEN – Het Bakhuys aan de 
Dorpsweg 136 is een begrip voor 
velen. Elke laatste zaterdag van de 
maand is het open huis. Voor het 
vers gebakken brood staan bezoe-
kers in de rij.

Het begon met een idee voor het 
400-jarig bestaan van De Heen. 
Het oude bakhuis restaureren en 
er een bakkerij museum inrich-
ten. Peter van Gurp en Lauran 
Brooijmans waren vanaf het begin 
bij het proces betrokken. “Ik had 
ervaring met restaureren” vertelt 
Peter van Gurp. 
“Om voldoende subsidie te krij-
gen gingen we naar de provincie. 
Daar werd al snel duidelijk dat 
een museum alleen niet voldoen-
de was. Dat zou volgens het pro-
vinciebestuur te weinig bezoe-
kers trekken.” Daarom besloot de 
stichting ‘400 jaar De Heen’ het 
bakhuisje in oude glorie te her-
stellen. Met resultaat. Het Bak-
huys is inmiddels een begrip. Tij-
dens de open dagen staan bezoe-
kers in de rij voor het vers gebak-
ken brood.

Eigen recepten
Het Bakhuys is elke laatste zater-
dag van de maand geopend. Als 
om elf uur de bakoven flink is op-
gestookt, lopen de bezoekers al 
rond. In het museum krijgen be-
zoekers uitleg over het pand, de 
oude voorwerpen en de trots van 
Peter van Gurp: een oude specu-
laasmachine. In het pand zitten 
de oude spanten, uit ongeveer 
1600, prachtig in het zicht. Wie 
zich de trap op waagt voelt boven 
de warmte van de bakoven. 
In het wagenhuis worden tijdens 
de open dagen wisselende ten-
toonstellingen gegeven. Zaterdag 
kon de jeugd onder begeleiding 
van amateurbeeldhouwer Coos 
Karstens een beeldhouwwerk ma-
ken. Er kon ook zelfgemaakte li-
keur en bier geproefd worden en 
vrijwilligers gaven uitleg over ui-
len die in de regio huizen.  In het 
bakhuis gaf Lauran Brooijmans 
uitleg over het bakproces. Van het 
gebruik van de leemoven tot het 
controleren van de temperatuur. 
Buiten, zittend op een bankje ver-
telt Van Gurp hoe hij, samen met 

alle vrijwilligers, steeds verder be-
dreven is geraakt in het bakken 
van brood. “Toen we begonnen 
wisten we geen van allen hoe we 
deeg moesten maken. Laat staan 
bakken. Gelukkig kregen we over 
het beheersen van de tempera-
tuur uitleg van de ovenbouwers. 
Een voormalig bakker uit het 
dorp raakte ook geïnteresseerd en 
kwam helpen. Toen deze kwam 
vroeg hij waar de thermometer 
was én het licht. “Dat was er na-
tuurlijk niet. Maar inmiddels heb-
ben we samen veel bijgeleerd. We 
hebben 3 voormalig bakkers in de 
club. We verzinnen samen allerlei 
recepten.” 

Workshops
Tijdens de open dag in juni werd 
’Oranje brood’ verkocht. De in-
grediënten blijven geheim. Zater-
dag was er wit en volkeren, kren-
tenbrood en pizzabrood. Naast de 
open dagen verzorgen de vrijwil-
ligers ook pizzaworkshops. Op af-
spraak, en met een niet al te gro-
te groep. Deelnemers maken zelf 
hun deeg, de pizza’s worden in de 
leemoven gebakken. Drie tegelijk, 
want als de derde in de oven gaat 
kan de eerste er alweer uit. Aan het 
einde van weer een drukke open 
dag verzamelden de vrijwilligers 
zich buiten, bij voor het bakhuis. 
Nog gezellig even napratend on-
der het genot van een biertje, uit 
eigen brouwerij uiteraard!

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Het Bakhuys blijkt  
nuttige aanvulling  
op het bakkerij museum
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( door Tineke Feskens )
STEENBERGEN – Hoe vat je 50 
jaar Kleine tour samen? Het kan in 
één woord: familiegevoel. Niet al-
leen dankzij thuis, maar vooral ook 
dankzij verbondenheid. Voor velen 
geldt, eenmaal in aanraking geko-
men met de Kleine Tour blijft het 
voor altijd in je bloed.

Het begon met Rinie Free
Toen Rinie Free opmerkte dat een 
wielerronde als in Roosendaal 
toch ook in Steenbergen moest 
kunnen kon hij niet weten wat hij 
teweeg bracht. Nu 49 jaar verder is 
de Kleine Tour in Steenbergen een 
begrip. Wie in Steenbergen woont 
kan er haast niet omheen. De vijf-
de week van de zomervakantie is 
Kleine Tourweek. Vakanties wor-
den erop afgestemd, medewer-
kers nemen een weekje vrij en ou-
ders van kinderen tussen 8 en 14 
jaar gaan die week niet op vakan-
tie. Meedoen met de Kleine Tour 
is een voorrecht, zowel voor deel-
nemer als sponsor. Na enkele op-
startproblemen in de beginjaren 
draait de Kleine Tour, dit jaar voor 
de vijftigste keer. Het doel was en 
is eenvoudig: kinderen laten be-
wegen en een leuke tijd bezorgen. 
Sportief én veilig. Het idee kwam 
van Rinie, het succes is te danken 
aan een groot aantal vrijwilligers 
die zich vanaf jaar 1 belangeloos 
hebben ingezet voor dit evene-
ment. 

Zoveel mensen, allemaal 
even belangrijk
Wie in de historie van de Klei-
ne Tour duikt komt vaak dezelfde 
namen tegen. Adri Akkermans en 
Jan Maas, wielerliefhebbers. Maar 
ook Toon Neelen, Henk Bolders, 
Kees en Goof Iriks. Mannen die 
vaak ondersteund door hun part-
ner de basis hebben gelegd voor 
de Kleine Tour. Een naam je niet 
vaak tegenkomt is die van Joke 
Jansen-IJzermans. Zij was van-
af het begin de rechterhand van 
Rinie Free. Na het overlijden van 

Rinie dreigde een vroegtijdig ein-
de aan de Kleine Tour te komen. 
Binnen het bestuur werd besloten 
Jacques Ridderhof tot voorzitter 
te benoemen. “Het is dankzij Joke 
dat we het op bestuurlijk vlak ge-
red hebben” meent Jacques. “Al-
les had ze genoteerd. Ze was zo 
nauwkeurig. Dat was echt bijzon-
der.”
Toch braken er een aantal lastige 
jaren aan. Subsidies verdwenen. 
Sponsoren en adverteerders wa-
ren moeilijker te vinden. Het was 
flink aanpoten. “Daarom ben ik 
ook zo trots dat de Kleine Tour nog 
bestaat” zegt Jacques. “De formu-
le staat, is in al die jaren nooit ge-
wijzigd.” 
Toch zijn er in de loop der jaren 
een paar dingen veranderd. De li-
centierijders werden geschrapt. 
“Goof Iriks stelde dit voor” aldus 
Jacques. “Die jongens waren zó 
fanatiek. Dat was voor de overige 
deelnemers echt niet leuk.” Maar, 
en dat was zeker ook op verzoek 
van veel ouders, er mochten vanaf 
1978 ook meidenteams meedoen. 
De eerste paar jaar moest nog ac-
tief naar deelneemsters gezocht 
worden. Inmiddels is een Klei-
ne Tour zonder meidenteam niet 
denkbaar meer. Jacques en Rina 
herinneren zich ook de jaren dat 
radio Kleine Tour nog actief was 
is de Tour. En hoe Peter de Bruijn 
van de SLOS alles aan elkaar 
praatte. “Ik kan niet zeggen dat al-
les klopte wat hij vertelde, maar 
het waren prachtige verhalen.” 
lacht Jacques. In die jaren ging het 
bestuur elke avond samen ergens 
eten. “We deden dat natuurlijk 
omdat het erg gezellig was, maar 
ook om er zeker van te zijn dat we 
een fatsoenlijke maaltijd kregen.” 
licht Rina toe. “Ik weet nog dat we 
bij het Cromwiel aten. Wie de be-
heerder was weet ik niet meer. Wel 
dat hij ook bij de vrijwillige brand-
weer zat. Op een gegeven moment 
ging zijn telefoon. Hij liet alles 
achter. Er was ergens brand uitge-
broken. Daar zaten we dan, hele-
maal alleen” vertelt ze lachend. 

“Ik wist ’s avonds van te-

voren niet wat ik moest 
doen”
Nog een naam die vaak genoemd 
wordt is die van Toon Neelen. 
Toon was er vanaf het begin bij. 
“Er stond een oproep van Rinie 
Free in de Steenbergse Courant. 
Ze zochten medewerkers voor de 
Kleine Tour. Omdat ik, als onder-
wijzer, in de zomervakantie tijd 
genoeg had besloot ik mezelf aan 
te melden. Ik wist de avond van 
tevoren niet wat ik moest doen. 
Al snel werd ik trekker van de ka-
ravaan. De eerste jaren samen 
het Henk Bolders. We waren ook 
verantwoordelijk voor de route. 
We hebben er heel wat uitgestip-
peld. Soms bleek de route te lang, 
Konden we weer een aanpassing 
maken. Want 50 km en geen me-
ter langer was de opdracht.” legt 
Toon uit. De herinnering aan Jac-
ques Ridderhof die bij de friettent 
hielp bakken. De 160 bekertjes li-
monade die voor de rennertjes 
klaarstonden bij een rustpunt. Al-
lemaal herinneringen aan een 
prachtige tijd bij de Kleine Tour. 
De mooiste herinnering is toch 
die aan hun dochter Mariëlle. Tij-
dens de eerste Tour waar meis-
jes aan mee mochten doen kreeg 
zij als eerste meisje de leiderstrui 
aangetrokken. 

Honderden meters  
archief
Rien Huijgens is één van die man-
nen voor wie de Kleine Tour zijn 
passie is. Begin een gesprek met 
hem en een stroom van herin-
neringen borrelt in hem op. “Een 
bevriend motorrijder was met de 
Kleine Tour mee geweest. Dat is 
iets voor jou Rien, zei hij. Hij stel-
de me voor aan Rinie. Die zei: 
Oké! En vanaf toen ben ik er al-
tijd bij geweest. Voorop, besliste 
Rinie, want ik kon niemand ach-
terop de motor meenemen.” Van-
af dat moment maakte Rien aan-
tekeningen. Grappige momenten, 
belevenissen van de deelnemers. 
Alles stond keurig in een verslag 
de volgende dag in de tourkrant. 
Naast aantekeningen maakt Rien 

ook foto’s, heel veel foto’s. Als Rien 
zich verontschuldigt voor zijn tra-
ge laptop blijkt dat met reden. 
Duizenden afbeeldingen heeft 
hij opgeslagen. En of dat nog niet 
genoeg is ook nog eens uren aan 
filmmateriaal. De historie van 50 
jaar Kleine Tour in beeld en ge-
luid. Een kijkje in het fotoarchief 
brengt veel herinneringen boven. 
Het pannetje van Nicole Bruijn-
seels. Altijd gemakkelijk om een 
tosti te bakken. Een foto vanaf de 
trap van het oude gemeentehuis. 
De winkels konden wel sluiten, 
zo druk was het in de Kaaistraat. 
Maar ook de fietsenkeuring, de 
spellen op het Floraplein. Stuk 
voor stuk mooie herinneringen. 

”Als de vergadering  
was afgelopen waren  
de dames nog aan het 
tellen”
In tegenstelling tot de ploegen 
en spellen is er bij de telcommis-
sie de afgelopen decennia erg veel 
veranderd. De eerste jaren was de 
telling voor alle deelnemertjes ge-
lijk. Toon Neelen weet nog hoe hij 
samen met Hans Bolders en zijn 
vrouw Joke tijdens de rust de wed-
strijd van die ochtend zat uit te re-
kenen. Omdat het niet eerlijk was 
tijden van 8-jarigen met die van 
14-jarigen te vergelijken, werd een 
schema opgesteld. Er schijnen 
nogal wat gedachten over heen te 
zijn gegaan. Want hoe bereken je 
op eerlijke wijze strafseconden. 
Uiteindelijk is het schema er ge-
komen. Het vormt nog steeds de 
basis voor de puntentelling. Nico-
le Bruijnseels herinnert zich nog 
hoe ze als jong meisje aan de slag 
mocht met kleurpotloden. “Alle 
kaarten in de kaartenbak moes-
ten de kleur van een team krijgen. 
Iedere dag kregen de deelnemers 
een nieuwe kaart. Reken maar uit, 
12 deelnemers en ongeveer 12 
teams. Ik heb heel wat gekleurd” 
lacht ze. Natuurlijk moesten alle 
resultaten verwerkt worden. “We 
zaten met ons vieren in de tel-
commissie” telt Kitty Rommers. 
“Samen met Ria, Riet en Jeanne 

zat ik er vanaf 1991 in. Vooral op 
donderdagavond, na de tijdrit was 
het flink aanpoten. Vrijdagmorgen 
was immers de prijsuitreiking.” 
De dames van de telcommissie 
moesten alles met de hand en uit 
het hoofd berekenen, vaak tot ver 
na middernacht. Tegenwoordig 
gaat het allemaal een stuk sneller. 
De intrede van de computer heeft 
het werk van de telcommissie een 
stuk vereenvoudigd. Na 15 jaar 
telcommissie is Kitty ploegleidster 
geworden. Haar man John was dit 
al jaren en zodoende stapte ze in 
een nieuw avontuur. 

De toekomst lijkt  
gegarandeerd
Inmiddels heeft een aantal 
oud-medewerkers het stokje over-
gedragen aan een nieuwe gene-
ratie. Even trots, bereidwillig en 
verbonden aan de Klein Tour als 
altijd. Voor Coen Embregts, de 
aanstaande voorzitter, een ge-
ruststellende gedachte. ”De Klei-
ne Tour stáát. Het is een fantas-
tisch evenement dat mede dank-
zij de al jaren vertrouwde formule 
kinderen aanspreekt. Jong en oud 
gaan samen de strijd aan. Als een 
paar 14-jarigen een 8 jarige hel-
pen, geweldig!” spreekt hij uit ei-
gen ervaring. Want net als zovelen 
is ook Coen als rennertje begon-
nen. Heeft hij als brommerrijder 
én ploegleider deelgenomen. Hij 
is dus een besmet met het Kleine 
Tourvirus. “De basis blijft gelijk. 
Wij, als bestuur moeten ervoor 
zorgen dat we alert blijven.  Met 
de tijd mee ontwikkelen. Maar 
altijd in de geest van de Kleine 
Tour.” spreekt hij met vertrouwen 
uit. Maandag 5 augustus worden 
alle deelnemers om 12.30 uur bij 
zwembad ‘de Meermin’ verwacht. 
Dan gaat de jubileumeditie van de 
Kleine Tour Steenbergen van start.

Foto’s: Jan de Langen; Thomas Weezenbeek; Archief 

Kleine Tour Steenbergen Archief Steenbergse Courant

Vijftig jaar Kleine Tour Steenbergen: een waar familiegevoel

Jacques Ridderhof Rien Huijgens

Coen EmbregtsToon Neelen



Jammer
dat
ons

werk
onzichtbaar

is..

Kijk daarom op autoschadeteam.nl

Jammer
dat
ons

werk
onzichtbaar

is..

Kijk daarom op autoschadeteam.nl

Jullie inzet 
als ploegleidsters van 

de Kleine Tour is 
voor ons zeker niet 

onzichtbaar geweest.
Bedankt 

Marian en Denyse!!

Koperslagerij 2, 4651 SK Steenbergen, www.autoschadeteam.nl

Op- en overslag
Levering van diverse soorten 

grond, zand, grind en steenpuin
Grond- en graafwerken

Containerbakken vanaf 2 m3

Utiliteitsbouw
Sloopwerken

Van Tilburg BV
Stoofweg 9 

 4681 RK Nieuw-Vossemeer
Telefoon: 0167 - 50 25 44

www.vantilburggrondverzet.nl

Van Tilburg BV

 4681 RK Nieuw-Vossemeer
Telefoon: 0167 - 50 25 44

VAN TILBURG BV
GRONDVERZET

VAN TILBURG BVWIELER
CENTRUM

2
Steenbergen

Kruispoort 5
tel: 0167 - 563212

Wenst iedereen een 

mooie 50ste Kleine Tour 

toe!

Kruispoort 5

ste Kleine Tour 

Visio Vireo Tuinen
Voor tuinen met karakter

Franseweg 62a • 4651 GG Steenbergen • T 0167 560 619 • E info@visiovireo.nl

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Wij ontwerpen, maken en verzorgen de tuin 
die bij u past. Ervaar optimaal Tuingeluk.
Bezoek onze website www.visiovireotuinen.nl

Wij ontwerpen, makenen verzorgen de tuin die bij ú past.Ervaar optimaal Tuingeluk.
Bezoek onze website:www.visiovireotuinen.nl

Maak een afspraak voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Visio Vireo Tuinen
Voor tuinen met karakter

Visio Vireo geeft op zondag 11 maart gratis tuinadvies in de Tuinen van Appeltern.
Wie belangstelling heeft wordt verzocht zich vooraf in te schrijven: www.appeltern.nl/nl/tuinadvies/tuinadviesdagen

Wij ontwerpen, makenen verzorgen de tuin die bij ú past.Ervaar optimaal Tuingeluk.
Bezoek onze website:www.visiovireotuinen.nl

Maak een afspraak voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Visio Vireo Tuinen
Wenst alle rennertjes veel plezier!

Echt genieten kan pas als 
alles goed geregeld is!

Doktersdreefje 2
4651 AX Steenbergen 
tel. (0167) 56 46 50 

Kol. den Oudenstraat 24
4751 HJ Oud Gastel
tel. (0165) 51 21 54 www.lignenotarissen.nl

Met de voetjes op de pedalen 
gaan we weer voor het maximale!

Burgemeester van Loonstraat 68 • (0167) 563 427

Wij wensen alle deelnemers heel veel plezier en succes!

Kaaistraat 19 - 4651 BL Steenbergen - (0167) 56 73 81
PUUR

GRAND CAFÉ EN BRASSERIE

Wij hebben hét recept in huis voor een 
smaakvolle Kleine Tour!
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( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Al jaren rijdt hij 
als derde wagen in de karavaan 
van de Kleine Tour. Hans Houtepen 
vervoert een belangrijk persoon. 
Hij is de chauffeur van Miss Klei-
ne Tour.

Ooit begon hij als ploegleider, sa-
men met Marco Brok. Een paar 
jaar later werd het bakkerij Jume-
let. “Toen die ermee stopte dacht 
ik dat het voor mij ook was afge-
lopen” herinnert Hans zich. “Maar 
Sigrid en Remesta, de dames die 
toen met de miss-auto reden 
stopten ermee. Mij werd gevraagd 
of ik het stokje wilde overnemen. 
Nou dat wilde ik wel” 
Hans bleek een geboren chauffeur 
en begeleider te zijn. Alle Missen 
krijgen dezelfde aandacht. Als de 
Miss eenmaal verkozen is maakt 
Hans kennis met haar. Meestal 
tijdens de foto-shoot. “Ik stel ze 

op hun gemak. Zorg dat de auto 
tiptop in orde is. Zo leren we el-
kaar een beetje kennen. Als de 
Miss ’s morgens naar de kapper 
gaat, haar nagels laat lakken en de 
make-up krijgt, haal ik haar thuis 
op” Dit is vaak al erg vroeg. 

Gemiddeld staat Hans tussen half 
zeven en zeven uur bij de Miss 
thuis voor de deur. Samen gaan 
ze richting kapper en als daar het 
programma is doorgenomen gaat 
Hans weer. Vaak even naar het 
werk. “Als administrateur kun je 
niet zomaar wegblijven” vindt hij. 
Als de miss gereed is haalt hij haar 
op. “Ik houd de deur voor haar 
open, heb een paraplu gereed 
als het regent en heb altijd iets te 
knabbelen in de auto liggen. Een 
plaid voor als ze het koud heeft en 
een extra kussen, mocht ze niet 
lekker zitten. De Miss verdient alle 
egards”

‘Als ze maar niet huilen 
tijdens het dankwoord’
Hans werd in 2007 chauffeur. 
”Mijn eerste Miss was Miss Floor-
tje. Ik weet nog dat ze tijdens en 
etappe naast me zat. Onderweg 

vroeg ze me te stoppen. Iets wat 
eigenlijk nooit gedaan werd. In de 
stromende regen stond ze langs 
het parkoers. Alle rennertjes moe-
digde ze aan. Ze was een bijzon-
dere miss” 
Ook herinnert hij zich een flin-

ke blunder. “Miss Anouk vertel-
de me voor een prijsuitreiking dat 
haar schoenen zo knelden. Ik zei 
dat ze dan toch gewoon gemak-
kelijke schoenen aan kon trekken. 
Dat had ik niet moeten doen. Ik 
kreeg een flinke uitbrander” Hans 
noemt alle Missen die hij heeft be-
geleid nog steeds miss. “Voor mij 
blijven ze dat. Ook al zijn er Mis-
sen bij die nu zelf kinderen in de 
karavaan hebben.” 

Of er nog zaken zijn waar de miss 
rekening mee moet houden? “Ze 
moeten altijd vriendelijk zijn, 
maar dat zit altijd wel goed. Ze 
worden niet voor niets gekozen. 
Ik zeg ook altijd dat ze op zater-
dag tijdens hun dankwoordje niet 
moeten gaan huilen.” 

“Dat gebeurt altijd. Hans houdt 
het dan ook nooit droog”, vult zijn 
partner Sandra aan. Voor miss 
Marit heeft hij nog één advies. 
”Pas op je tellen, er wordt altijd 
een grap met de Miss uitgehaald!”

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Hans Houtepen,  
een chauffeur waar je  
van op aan kunt

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Een organisatie 
als de Kleine Tour kan niet zonder 
vrijwilligers. Dagelijks staat een 
groep mannen en vrouwen vroeg 
op om alles in goede banen te lei-
den. Jos Brouwers, ‘chef dranghek’ 
en Kees-Jan Langenberg zijn twee 
belangrijke pionnen in het geheel.

Ze zien elkaar niet vaak, maar sa-
men aan tafel is de klik er meteen. 
Kees-Jan Langenberg en Jos Brou-
wers zijn beiden al jaren besmet 
met het Kleine Tour-virus. Jos 
Bouwers ging naar eigen zeggen 
al mee toen hij nog bij zijn moe-
der in haar buik zat. Samen met 
haar man was ze namelijk ploeg-
leider van team danscentrum 
Theo van Meer. “Ik kreeg de Kleine 
Tour dus met de paplepel ingego-
ten” zegt Jos. “Alle jaren dat ik mee 
mocht doen was ik erbij. Toen ik 
niet meer mocht meerijden ben 
ik medewerker geworden. Helpen 
sjouwen, proeven uitzetten, noem 
maar op. Toen ik mijn scootercer-
tificaat gehaald had reed ik mee 
als verkeersregelaar. 

Kees-Jan valt Jos bij. “De scooter-
rijders waren erg belangrijk. We 
moesten zorgen dat alle kruis-
punten en wegen werden afgezet 
als de karavaan voorbij kwam. Dat 
was voor   flink aanpoten.” Bij de 
organisatie staat Jos beter bekend 
als ‘chef dranghek’. “Die naam 

was er ineens, wie dit verzonnen 
heeft, ik weet het niet” aldus Jos. 
De naam is wel toepasselijk. Jos 
staat maandagmorgen vóór de 
tour al vroeg bij de gemeentewerf 
dranghekken te laden. Dit jaar zijn 
het er 275. De hele week sjouwt hij 
ze, samen met een aantal vrijwil-
ligers, naar alle plaatsen waar ze 
nodig zijn. “We bouwen op voor 
de rennertjes komen en breken 
weer af als ze klaar zijn. Dat moet 
snel gebeuren, want we zijn ook 
verkeersregelaar,” licht Jos toe. 

Als je ons niet ziet, doen 
we ons werk goed
Kees-Jan Langenberg kwam een 
jaar of 12 geleden in aanraking 
met de Kleine Tour. “Ik werd als 
motoragent ingezet om de tour 
te begeleiden. Ik wist niet wat ik 
meemaakte. Het was prachtig!” 
glundert hij. �Toen ik een jaar later 
naar Steenbergen verhuisde wist 
ik één ding zeker. Ik sluit me aan 
bij deze groep. Ik heb er geen mo-
ment spijt van gehad� Inmiddels 
werkt Kees-Jan niet meer bij de 
politie. Maar zijn ervaring als mo-
toragent komt goed van pas. “Ik 
weet hoe ik mensen een stopte-
ken moet geven. En waar op te let-
ten bij verkeerssituaties. Daarom 
ben ik ook verantwoordelijk voor 
de inzet van de motorrijders en 
de verkeersregelaars. Via een mo-
biele app kan ik, ook via spraak, 
berichten naar alle verkeersrege-

laars sturen. Dankzij mijn gedeel-
de live locatie kan iedereen zien 
waar de karavaan op dat moment 
is.” Kees-Jan probeert alles zo soe-
pel mogelijk te laten verlopen. “Als 
mensen ons niet zien, doen wij 
ons werk goed.” 

Even wachten
Natuurlijk gaat er ook weleens iets 
fout. Kees-Jan en Jos waren een 
aantal jaren geleden samen on-
derweg. Ergens in de buurt van 
Nieuw-Vossemeer zetten de man-
nen een dijk af. Een mevrouw 
moest even wachten tot de kara-
vaan voorbij was gekomen. Het 
duurde toch wel erg lang. Wat 
bleek: de karavaan was afgesla-
gen, ze hadden de verkeerde weg 
afgezet. “Gelukkig gebeuren dit 
soort dingen niet vaak” lacht kees-
Jan bij de herinnering. “Ik heb een 
navigatiesysteem gemaakt voor 
alle motorrijders. Ik ben nu bezig 
met alle routes in Google Maps te 
zetten. Zo kan er bijna niets meer 
fout gaan.” 

Ongeschreven regels
De groep medewerkers of vrij-
willigers bestaat uit ongeveer 40 
mensen, EHBO-ers niet meege-
rekend. Mannen en vrouwen, die 
allemaal gek zijn op het evene-
ment. Het hele jaar zien ze elkaar 
niet vaak. Maar als de Kleine Tour 
er aan komt pakken ze de draad 
weer op en lijkt het alsof ze nooit 
zijn weggeweest. 
“We hebben een aantal onge-
schreven regels. Neem de lunch 
tijdens de etappes. We leggen alle-
maal geld in. Corrie, een van onze 
medewerkers, zorgt er elke dag 
voor dat we onze bestelling krij-
gen. We hoeven zelf nergens voor 
te zorgen. Eten, drinken, noem 
maar op. Corrie regelt het” legt 

Kees-Jan Langenberg uit. 
Het succes van de Kleine Tour 
zit hem volgens beide mannen 
in de kracht van herhaling. “Elk 
jaar zijn er een aantal momenten 
die steeds terugkomen. Neem de 
sponsoravond. Elk jaar een gewel-
dig feest. Twee dagen van tevoren 
krijgen we een filmpje te zien met 
een thema. Iedereen houdt zich 
hieraan” 

Met het virus besmet
Vroeger was er tijdens de Kleine 
Tour een ‘Mister Kleine Tour’ ver-
kiezing. Een medewerker die een 
blunder had begaan werd op lu-
dieke wijze in het zonnetje gezet. 
“Ik weet nog dat mijn ouders, toen 
ploegleiders, de huissleutel op de 

deur hadden laten zitten. Op een 
morgen kwamen leden van het 
bestuur bij ons binnen. Mijn moe-
der kroop weg achter de voor-
deur, zich niet beseffend dat ze 
via een grote spiegel in de hal toch 
op de film kwam. Mijn vader was 
tot Mister Kleine Tour verkozen” 
haalt Jos een anekdote op. 
Vijftig jaar Kleine Tour brengt heel 
herinneringen naar boven. De 
toekomst is volgens Kees-Jan en 
Jos gegarandeerd. “Er is een ware 
babyboom gaande onder de me-
dewerkers. En we weten het alle-
maal, wie eenmaal met de Kleine 
Tour in aanraking komt is voor al-
tijd besmet met het virus.”

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

De sjouwers van de 
Kleine Tour: als ze niet 
opvallen is het goed

Foto: Jos Brouwers - ‘chef dranghek’ - en Kees-Jan Langenberg zijn twee 
belangrijke pionnen die al jaren besmet zijn met het Kleine Tour-virus.
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Bronkhorststraat 4 • 4651 SZ Steenbergen  • Telefoon (0167) 566641 
info@bouwbedrijfverkaart.nl  • www.bouwbedrijfverkaart.nl

Bouwbedrijf Verkaart is trots 
al 14 jaar deelnemer te zijn 

van de Kleine Tour!
Iedereen veel plezier!!!

Een uitstekend adres voor onderhoudswerken, 
renovatie en nieuwbouw

Wij wensen alle rennertjes van de Kleine Tour 
heel veel plezier en succes!

KAAISTRAAT 65 STEENBERGEN | 0167 857280 | INFO@FUNRIDE.NL | WWW.FUNRIDE.NL

Wij wensen alle rennertjes van de Kleine Tour 
heel veel plezier en succes!

KAAISTRAAT 65 STEENBERGEN | 0167 857280 | INFO@FUNRIDE.NL | WWW.FUNRIDE.NL

Wij wensen alle rennertjes van de 
Kleine Tour heel veel plezier 

en succes!

Kaaistraat 50 - 4651 BP - Steenbergen
info@marskramersteenbergen.nl

Like ons op facebook

heeft alles in huis 
om de rennertjes 

te belonen!!

Kaaistraat 50 - 4651 BP - SteenbergenKaaistraat 50 - 4651 BP - Steenbergen

*

Raadhuisplein 9
4671 DA Dinteloord
Tel: 0167-520018
info@bestersopticiens.nl
www.bestersopticiens.nl

VOLG DE KLEINE TOUR
SCHERP MET EEN BRIL
VAN BESTERSAlle deelnemers veel succes en vooral

ook heel veel plezier toegewenst!

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag:  09:30 - 17:30 uur
Zaterdag:  09:30 - 17:00 uur

Kaaistraat 45, 4651 BM Steenbergen, Tel.: 06 48 68 23 42
www.goudsmederijkeizer.nl

Alle rennertjes veel succes!

Plan zelf online een afspraak op www.haervandenadel.nl
Laat je haar stralen deze zomer!

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag:     
Donderdag: 
Zaterdag:                     

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - Volg ons op Facebook!

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag:     
Donderdag: 
Zaterdag:                     

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - Volg ons op Facebook!

08.30 - 17.30 uur
16.00 - 20.00 uur vrije inloop heren m.u.v. 8 en 15 aug.
08.00 - 15.00 uur
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( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Ze wist altijd al 
dat ze miss Kleine Tour wilde wor-
den. Maar ze was toch erg ver-
baasd toen ze verkozen werd. Ma-
rit Heshof, miss Kleine Tour 2019. 
Een bijzondere tour, dit jaar de vijf-
tigste.

Met haar verkiezing tot miss Klein 
Tour is voor Marit Heshof de cir-
kel rond. Van jongs af aan ging ze 
al mee. Kijkend naar haar broer en 
zussen, ongeduldig wachtend tot 
ze zelf oud genoeg was om mee te 
mogen rijden. “Iedereen die ik ken 
deed mee. Ik wilde net als mijn 
zus meerijden, én miss worden. 
Dat was echt mijn droom” vertelt 
Marit. Ze heeft zelf 6 keer meege-
reden. ”Alle jaren dat het mocht 
was ik erbij. De etappes, de proe-
ven, je eigen team. De Kleine Tour 
is leuk.” herinnert zij zichzelf. “Dit 

jaar mocht ik meedoen aan de 
miss Kleine Tour verkiezing. Dat 
mag alleen als je 15 jaar bent, dus 
je hebt maar één kans.” verklaart 
ze. Ze was erg verbaasd dat zij tot 
miss Kleine Tour 2019 werd uitge-
roepen. 
“De verkiezing was erg leuk. Ik 
ken alle andere kandidaten en we 
gunden het elkaar ook. We heb-
ben samen veel lol gehad”. De 
kandidaten krijgen voorafgaand 
aan de verkiezing een gesprekje. 
Dat is geen onderdeel van de ver-
kiezing, meer een voorbereiding 
op de taak. De deelnemers aan de 
Kleine Tour kiezen de miss. 

‘Ik ben dol op kinderen’
Marit weet uit eigen ervaring dat 
vooral jonge deelnemertjes vaak 
tegen de miss opkijken. “Je bent 
er niet alleen om te lachen en te 
zwaaien. Ik wil vooral de klein-
tjes tot steun zijn. Een beetje ex-
tra aandacht geven als ze moe of 

verdrietig na een val ofzo zijn,” zo 
licht ze haar taak toe. Nerveus is 
ze niet. Alles is al geregeld, de kap-

per, make-up en alle kledingset-
jes zijn uitgekozen. “Ik heb een fo-
to-shoot gehad en de foto’s liggen 

klaar om uitgedeeld te worden. 
Maar die laat ik niet zien, dat blijft 
een verassing.” lacht ze. 
Marit is wel blij dat chauffeur 
Hans Houtepen ook dit jaar weer 
aanwezig is. “Iedereen kent Hans. 
Hij weet precies waar ik moet zijn 
en haalt me elke ochtend op. Ook 
’s avonds zorgt hij ervoor dat ik 
weer veilig thuis kom.” 

’Alles moet kloppen,  
de miss is het  
belangrijkste’
Voor Hans draait tijdens de Klei-
ne Tour alles om de miss. Hij haalt 
haar ’s morgens op. Brengt haar 
naar de kapper en zorgt ervoor 
dat ze ruim op tijd aanwezig is 
bij alle programma onderdelen. 
“Wat mij betreft mag het de miss 
aan niets ontbreken. Ze moet we-
ten dat ik voor haar klaar sta. On-
derweg zorg ik voor wat lekkers in 
de auto. En als ze op het podium 
staat ben ik in de buurt. Na afloop 
van een drukke dag breng ik haar 
weer thuis. Voor mij staat de miss 
voorop.” 

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Miss Marit, 
een tourmiss met pit

( door Tineke Feskens )
STEENBERGEN – Tijdens de vijftig-
ste editie van de Klein Tour neemt 
een team van oud ploegleiders 
deel. Maar liefst 34 mannen rijden 
verdeeld over twee dagen mee 
met de karavaan. De mannen zijn 
niet alleen aan hun leeftijd te her-
kennen, op hun tenue siert het ju-
bileumlogo van de Kleine Tour.

 
De vraag kwam van het bestuur. 
Zou er een ploeg van oud ploeg-
leiders gevormd kunnen worden 
voor het jubileum? John Rommers 
greep de uitdaging aan en ging 
samen met Tiny van Caam en Ti-
nus Schillemans aan de slag. Zelf 
heeft hij een archief vanaf 1987, 
dus moest hij op zoek. “Ik wist dat 
Toon Neelen nog veel verder terug 
kon kijken dan ik. Hij was destijds 
secretaris en heeft alle informa-
tie vanaf 1970. Daaruit bleek dat 
er in totaal 136 oud ploegleiders 
zijn. Een flinke klus om die alle-
maal te benaderen” legt John uit. 

“Gelukkig hoefde ik niet iedereen 
te bellen, email is een uitkomst” 
lacht hij. 

Tijdens zijn zoektocht bleken er 
inmiddels 22 mensen te zijn over-
leden. “Je moet beseffen dat er 50 
jaar geleden natuurlijk ook een 
aantal ouderen als ploegleider 
meededen.” Hoewel iedereen die 
reageerde erg positief was, kon 
niet iedereen gehoor aan de op-
roep geven. Met een groep van 34 
renners, verdeeld over 2 dagen is 
er echter toch een mooi team ge-
vormd. 

“Het wordt een  
weerzien met veel  
goede bekenden”
De tafel bij John en Kitty Rom-
mers ligt vol herinneringen aan 
vele jaren Kleine Tour. Foto’s van 
alle teams waar John en Kitty 
ploegleider waren. Maar ook van 
winnaars, deelnemers en colle-
ga ploegleiders.  Er liggen kran-

tenknipsels en tourkranten. “De 
tourkranten werden dagelijks ge-
maakt. Er stonden uitslagen van 
de dag ervoor. Maar ook verha-
len van deelnemers en medewer-
kers. Rien Huijgens zorgde daar-
voor. Dat was altijd een flink kar-
wei” licht John toe. “We gaan op 
het reclamewagentje van destijds 
een collage maken van heel veel 
oud-materiaal. Dinsdag rijden we 
met een ploeg van 12 man mee. 
Will van Eekelen en Marco Brok 
zijn ploegleider. Zaterdag is het 
team groter, maar liefst 18 ren-
ners vertegenwoordigen de oud 
ploegleiders. Die dag zijn Tiny 
van Caam en Tinus Schillemans 
ploegleider. We hebben gepro-
beerd oud en jong te mixen. Het 
leeftijdsverschil onderling is na-
tuurlijk groot. Ad van ‘de Blauwe 
Zaal’ en Ad Krijnen van Elvi zijn de 
70 al gepasseerd. Maar Jos Brou-
wers van danscentrum Theo van 
Meer is nog een jonkie.”  
De oud ploegleiders zijn woens-
dagavond tijdens de thema- 
avond ook aanwezig. ”Het zal eer-
der een reünie worden, een weer-
zien met heel veel bekenden” ver-
wacht Kitty. De ploeg wordt ge-
sponsord door Auto Kar. Naast 
een ploegleiderswagen hebben zij 

ook shirts voor het team beschik-
baar gesteld. Mét jubileumlogo. 
John kijkt uit naar de bloemenhul-
de. ”Voor één keer mogen wij als 

ploeg op de fiets meerijden. Dat 
lijkt me een geweldige belevenis!�

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Oud ploegleiders 
verzameld in één team

• Foto: John Rommers ging met Tiny van Caam en Tinus Schillemans aan 
de slag om zoveel mogelijk oud-ploegleiders te mobiliseren voor bijzonde-
re deelname aan de vijftigste Kleine Tour.

• Foto: Miss Marit ziet in droom in vervulling gaan.

( door Tineke Feskens )
STEENBERGEN – Als het aan Mirel-
le Adriaansen, ploegleidster van 
Madri Totaal Installateur, had gele-
gen had hun ploeg al veel eerder 
deelgenomen aan de Kleine Tour. 
Maar zoals bekend, deelnemen 
willen velen, de wachtlijst was en 
is lang. Samen met ploegleider Jan 
heeft Mirelle er weer zin in. 

Via een vriend kwamen Mirelle 
Adriaansen en haar partner Marc 
in aanraking met de Kleine Tour. 
“Als je de kans krijgt daaraan mee 
te doen moet je die grijpen” her-
innert Mirelle zich het advies. “We 
kenden het helemaal niet. We wa-
ren met ons bedrijf, Madri Totaal 
Installateur, naar Steenbergen 

verhuisd en wisten niet wat het 
inhield.” 
Toch leek deelname aan de Kleine 
Tour een goede en heel plezierige 
manier om met de lokale bevol-
king in aanraking te komen. Men-
sen te leren kennen. “We hebben 
ons destijds aangemeld als ploeg 
en kwamen op de wachtlijst te 
staan. Ik wist toen nog niet dat de 
Kleine Tour voor Steenbergen zo 
belangrijk was!”, zegt Mirelle. “Na 
een paar jaar mochten we mee-
doen. Wat een feest is dat geble-
ken.”

De snoepzakken  
zijn gevuld
Samen met Jan vormt Mirelle de 

ploegleiding. De organisatie wijst 
de deelnemers toe, de ploeglei-
ders gaan daarna aan de slag. “Als 
we de lijst krijgen starten we met 
het benaderen van de rennertjes. 
We maken kennis met elkaar en 
zorgen dat ze een passend tenue 
hebben. Met een aantal andere 

teams maken we snoepzakken en 
kopen we chips en drinken in. De 
onderlinge sfeer is uitstekend’ legt 
Mirelle uit. “De rennertjes kiezen 
elk jaar de muziek uit. Wij verza-
melen alle verzoeknummers, ie-
der rennertje krijgt haar favorie-
te nummer te horen.” Dat Madri 

dit jaar voor de tiende keer deel-
neemt verbaast Mirelle niet. “Wij 
hebben het prima naar ons zin. 
De ploegen, de sfeer, de vergade-
ringen na afloop. De Kleine Tour is 
één groot feest.”

Archieffoto van het Madri meisjesteam.

Madri: al 10 jaar trots  
op deelname aan  
de Kleine Tour



Madri wenst alle deelnemers 
en supporters van Kleine Tour 
Steenbergen een fantastische 

en sportieve Tourweek toe!

Steenbergen • Zilverhoek 5 • www.madri.nl • t (0167) 561720 • info@madri.nlWij doen alles voor uw auto

De kwaliteit en reputatie van Bosch, toegepast op 
het onderhoud en de reparatie van alle automerken met 
behoud van uw fabrieksgarantie. www.boschcarservice.nl

Wij doen alles voor uw auto

Tour de France vertrouwt op 
de kwaliteit van 
Bosch Car Service.
Wij overtuigen u ook graag van onze 
dienstverlening.

Autobedrijf Cuelenaere B.V.
Nassaulaan 6 | 4651 AA  STEENBERGEN
Tel.: (0167) 56 41 50 | www.cuelenaere.nl

(0167) 854167  -  info@jvmtuinen.nl  -  www.jvmtuinen.nl  -  Facebook.com/jvmtuinen

tuinontwerp • tuinaanleg • tuinonderhoud • tuincoaching

Om dit te vieren:
Onze heerlijke KLEINE TOURBURGERS

voor slechts 50 cent per stuk.

(aanbieding geldig van 6 t/m 10 augustus 2019)

Blauwstraat 63 • Steenbergen • Tel.: 0167 - 561370
www.poeliervugts.nl

Verse kipproducten, Gegrilde kipproducten, Wild, Konijn, Lams- en Kalfsvlees, Salades, Hapjes, 
Div. soepen & Maaltijden

50 JAAR
KLEINE TOUR!

Gefeliciteerd

en veel succes

voor alle deelnemers!

Voor meer informatie en ons actuele aanbod:
www.contentplus.nl 
0167 727001 - 06 446 679 64

• Verkoop • Aankoop 
• (Ver)huur • Taxaties

 ERA Content+ makelaars Pieter Hommel                   

           Sterk door service!

Úw lokale ERA-makelaar 
is óók thuis in de Kleine 
Tour en wenst alle rennertjes 
een fantastische week toe! 

Aangesloten bedrijven bij
Glastuinbouw Steenbergen

wensen iedereen een zeer
succesvolle 50ste 
Kleine Tour toe!

Showroom aanwezig: Gibsonstraat 9
Tel.: (0167) 567018 • Fax (0167) 561240
E-mail: info@sebrechts.nl • Internet: www.sebrechts.nl

Wij wensen alle rennertjes, ploegleiders, 
medewerkers, sponsors en supporters 

een fi jne én zonnige Kleine Tour!

E-mail: info@sebrechts.nl • Internet: www.sebrechts.nl

Alle deelnemers en supporters van de 
50ste Kleine Tour Steenbergen wensen 

wij een fantastische tourweek toe.N i e u w s  u i t  u w  b u u r t  s i n d s  1 8 8 1

bereikt
úw klanten

	Meer dan 55.000 bezoekers per maand
En ook:
	meer dan 5.500 facebookfans
	dagelijkse e-mailing met uitgelichte
 nieuwsberichten en aanbiedingen
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De week in vogelvlucht:
Maandag 5 augustus worden alle 
rennertjes om 12.30 uur verwacht 
bij “Zwembad De Meermin” voor 
het merken van de fietsen en de 
officieuze opening van de 50e 
Tour. Daarna is er een leuke en ge-
zellige meerkamp in en rond het 
water.

Om 18.45 uur start een rondrit 
door Steenbergen. Op de markt 
zal dan de officiële opening 

plaatsvinden. Aansluitend vindt 
de eerste wedstrijd plaats op de 
Markt van Steenbergen: een alter-
natieve koppelkoers. De prijsuit-
reiking + 21.00 uur 

Dinsdag 09.00 uur in de Van Gave-
renlaan de start individuele wed-
strijd: de sprint. 
11.00 uur zet de karavaan zich in 
beweging vanaf de Van Gaveren-
laan naar Wouw, Wouwse Plan-
tage, Essen (België), Nispen, 
Roosendaal, Oud Gastel en Wel-
berg.n (België).

16.37 uur terug in de Oudlandse-
straat in Steenbergen.
De prijsuitreiking om 19.30 uur op 
de Markt in Steenbergen.

Woensdag 09.00 uur behendig-
heidsrit in de Oudlandsestraat. 
11.30 uur vertrek vanaf de Oud-
landsestraat naar Dinteloord, He-
ijningen, Willemstad, Helwijk, 
Oude Molen, Fijnaart, Stampers-
gat, Kruisland.
17.30 uur terug in de Oudlandse-
straat. De prijsuitreiking is aan-
sluitend op de Markt in Steenber-
gen.

Donderdag 10.00 uur start vanaf 
de Oudlandsestraat en brengt de 
karavaan naar De Heen, St Phi-
lipsland, Oud-Vossemeer, Tholen, 
Halsteren, Lepelstraat. 

14.50 uur terug in de Oudlandse-
straat.
’s Avonds start om 18.00 uur spec-
taculaire tijdrit in het centrum 
van Steenbergen. Aansluitend is 
de prijsuitreiking op de Markt in 
Steenbergen. 

Vrijdag 09.00 uur cyclocross op 
het sportpark aan de Seringen-
laan bij “Sportvereniging Diome-
don”. 
11.30 uur vertrek vanaf het Sport-
park richting Heerle, Wouwse 
Plantage, Huijbergen, Hooger-
heide, Woensdrecht, Bergen op 
Zoom, Moerstraten.
17.04 uur is iedereen weer terug 
in de Oudlandsestraat. ‘s Avonds 
is de prijsuitreiking om 19.30 uur 
op de Markt. 
20.00 uur is het bonte disco-avond 

in tropische sferen voor alle ren-
nertjes bij Café-zaal De Joosse. 

Zaterdag 10 augustus 09.00 uur 
tweede behendigheidsrit op het 
programma. 
11.15 uur vanuit de Oudlandse-
straat naar Notendaal, Nieuw-Vos-
semeer, Heense Molen, De Heen, 
Welberg. 
Om 14.40 uur worden alle renner-
tjes op de Nassaulaan in Steen-
bergen ontvangen met de traditi-
onele bloemenhulde. Aansluitend 
is dan een feestelijke rondrit door 
Steenbergen, waarna om 15.45 
uur de grote prijsuitreiking plaats 
vindt op de Markt in Steenbergen.

Voor meer informatie: 
www.kleinetour.nl

Programma van de 50e 
Kleine Tour Steenbergen

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Apetrots is hij, 
Martin den Broeder, de nieuwe 
ploegleider van team Jumbo. Sa-
men met Iwan van Eekelen kijkt hij 
uit naar de jubileumeditie van de 
Kleine Tour. “Als je Steenbergenaar 
bent, hoort de Kleine Tour bij je op-
voeding”.

Hij had al eerder aan het ploeglei-
derschap mogen ruiken. Martin 
den Broeder viel 5 jaar geleden in 
bij team Jumbo. Waarom hij? 

“Simpel, mijn dochter Iris deed 
mee. Dus kwam het voor iedereen 
goed uit” verklaart hij. “Natuur-
lijk was het niet mijn eerste ken-
nismaking met de Kleine Tour. Ik 
heb alle jaren dat het mocht mee-
gereden. Daarna ben ik medewer-
ker geworden.” Martin hielp met 
dranghekken sjouwen. Hij vond 
dat het sjouwen toch beter gere-

geld kon worden en ging naar zijn 
baas. “Die begreep het probleem 
en zo is ‘van Beek’, bij de Kleine 
Tour terecht gekomen” legt Mar-
tin uit. 

Hij is er apetrots op om ploeglei-
der te worden van team Jumbo. 
Dit dank hij aan Iwan van Eeke-
len, die dit jaar zijn 20-jarig jubile-
um als ploegleider viert. “Ik kreeg 
een gesprek met Marcel Schoone. 
Ik denk dat het goed is gegaan” 
knipoogt hij.
 

Trots om voor Jumbo 
te mogen rijden
Martin kijkt uit naar de Kleine 
Tour. “Ik heb in eerste instantie 
kennis met de meiden gemaakt 
via de app. Maar veel van die mei-
den ken ik al via mijn dochter. Het 
is een leuk team, waar ruimte is 
om voor het eigen klassement te 
gaan. Maar veel belangrijker is het 

samen meedoen en plezier ma-
ken.” 
Als ploegleiders zijn Martin en 
Iwan verantwoordelijk voor hun 
team. “Wat dat betreft hebben we 
het gemakkelijk bij Jumbo. Alles 

wordt door Jumbo geregeld. De 
boodschappen hoeven we niet te 
doen! Dagelijks krijgen de meiden 
een tasje, gevuld met lekkers.” 
Gaat team Jumbo nog iets bijzon-
ders doen tijdens de jubileume-

ditie? Het antwoord van Martin 
is duidelijk: “Kom maandag maar 
naar het zwembad, dan zie je het 
vanzelf”.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Team Jumbo presenteert 
nieuwe ploegleider

( door Tineke Feskens )
STEENBERGEN – Met het afscheid 
van Denyse van Tilburg en Marian 
Raaymakers komt voor team van 
Gils een einde aan een tijdperk. 
Vanaf 2007 leidden de dames het 
team. Denyse rijdt dit jaar met een 
eigen team. Voor Marian is de vijf-
tigste Kleine Tour haar laatste.

 
Het bedrijf van Denyse van Til-
burg en haar partner stond al ja-
ren op de wachtlijst. Na afloop 
van de Kleine Tour 2018 kwam het 
heuglijke nieuws: Vanaf 2019 mag 
hun bedrijf een eigen team spon-
soren. Voor Denyse van Tilburg 
kwam dit volkomen onverwacht. 
“En ik zat ook met een dilemma. 

Al jaren kreeg ik bij team van Gils 
de gelegenheid ploegleider te zijn. 
Maar nu we zelf de kans krijgen 
wil ik erg graag het eigen team be-
geleiden. Ik besprak het met Joey 
van Gils en besefte dat ik mijn 
laatste Kleine Tour voor team van 
Gils had gereden,” blikt Denyse 
terug. “Het is een prachtige tijd 
geweest. 
De cirkel is rond, het is goed ge-
weest”.

Prachtige tijd
“Het heeft niets met het afscheid 
van Denyse te maken” benadrukt 
Marian Raaymakers haar besluit 
om te stoppen. Naarmate ik wat 
ouder werd ging het in mijn ach-
terhoofd spelen. Nog een paar 

jaar, dan hou ik er mee op. Nu, 
met een jubileumeditie in het ver-
schiet, is ook voor mij de cirkel 
rond.” De zorg voor de rennertjes, 
de gezelligheid met alle ploeglei-

ders en de hele sfeer van de Klei-
ne Tour. Dat gaat Marian missen. 
“Maar” zegt ze stellig “Ook ik vind 
dat het goed is geweest”. 
Ze herinnert zich de keer dat het 

raam van de  bus niet naar bene-
den kon. “Bloedheet was het. En 
ik maar zwaaien.” Of de keer dat 
de karavaan werd overvallen door 
een hagelbui. 12  rennertjes moes-
ten schuilen in de bus. De sokken 
lagen naderhand te drogen over 
de motorkap. Ook Marian waar-
deert het dat zij en Denyse altijd 
voor team van Gils mochten rij-
den. 
“Toen de broers zelf oud genoeg 
werden hadden ze ook met ons 
kunnen stoppen” legt ze uit. 

Haar laatste Kleine Tour rijdt Ma-
rian samen met Roy van Gils. “Kan 
hij vast wennen” lacht broer Joey. 

Wie volgend jaar het team leidt 
is nog niet duidelijk. “Laten we 
eerst maar eens op gepaste wij-
ze afscheid nemen van Marian en 
Denyse”.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Team van Gils neemt  
afscheid van ploegleiders

1979 1981 1988 2010
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Weekend 3 / 4 Augustus extra 
collecte in alle parochiekernen 
voor de Caritas t.b.v. de noden in 
de eigen samenleving, wij bevelen 
de collecte van harte bij u aan.
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: Het secretariaat is in de 
vakantieperiode alleen geopend op 
de donderdagochtend 8/8-15/8 van  
9.15 -11.30 uur en is gevestigd in 
de St. Gummaruskerk, Westdam 
83, ingang marktzijde. Aanmelden 
voor de doop van uw zoon of 
dochter kan via het secretariaat.                                                                                  
Contactpersonen: 
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Cobie Schoonen tel: 0167-566322, 
c o b y s c h o o n e n @ g m a i l . c o m 
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103                                                                                                        
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jongh, 0167-522909, 
misintenties An v.d. Eem tel.0167-
521286. Iedere donderdag tussen 
10.00 en 12.00 uur kunt u in de 
Kombuis van Woonzorgcentrum 
“de Nieuwe Haven “ de 
Ruijterstraat 2 te Dinteloord terecht 
voor het opgeven van misintenties 
en wordt er onder leiding van een 
lid van het pastoraal team over 
het geloof gesproken. Donderdag 
29 Augustus om 10.00 uur: 
Eucharistieviering met als 
voorganger pastoor Hans de Kort.

Personalia: de overledenen, die 
wij in ons gebed gedenken, zijn: 
Harry de Caluwé; Piet de Feber; 
Jack Buuron; Adrie Luijks; Fenna 
Luijcks - van Erp; Ton van der 
Ham. 
Zondag is er weer gelegenheid 
om na de viering koffie te drinken 
en even na te praten.
Misintenties: Wilt u een misintentie 
aanvragen? Gelieve dit minstens 
een week van tevoren (ivm tijdige 
plaatsing in de krant) door te geven 
bij het secretariaat op maandag t/m 
vrijdag van 9.15 uur t/m 11.30 uur 
of via de website . De prijs voor het 

aanvragen van een misintentie is 
10,50 euro.

Kerkdiensten:  jaarcyclus C.
Zaterdag 3 augustus 17.00: 
pastoor H. de Kort. Jaargetijde 
Frans Koolen en zoon Kees.
Zondag 4 augustus 9.30 uur: 
pater B. van Schaik. Leden KBO; 
familie Uitdewilligen - van Bergen; 
overleden ouders Testers - v.d. 
Riet; jaargetijde Joke Meeuwissen 
- Klijs en zoon Hans; overleden 
leden KBO.
Maandag 5 augustus 19.00 uur 
(Lourdeskapel): pastoor H. de 
Kort.

Zaterdag 3 aug. 2019 om 19.00 
uur: Woord en communieviering 
in het teken van  50 jarig jubileum 
de Kleine Tour met als voorganger 
past.w. Lenie Robijn. Samenzang 
o.l.v. Martien van Gaans. Wij 
gedenken  Cor van Kuik, Riet 
Sonder, Joke Boyen-Raadsen 
e.v. Siem Boyen en tevens de 
overledenen uit 50 jaar Kleine Tour, 
met name: Nelleke Ligtenberg, 
Jeanne Riteco, Jan Wierickx, Corry 
Brouwers-Iriks, Leo Balemans, 
Riet Bruynseels-Hoendervangers, 
Kees Franken, Adri Augustijn, 
Leen Jumelet, Mien de Bruyn, Rini 
Broeders, Willy Bastiaansen, Wim 
van Tilburg, Frans de Groen, Joke 
van Opdorp, Kees Smout, Petra 
Hermus, Wim van Dorst, Gaby van 
Tilburg, Ludo Goossens, Rini Free 
en Kees Gorissen. Maandelijkse 
caritascollecte bestemd voor noden 
dichtbij en veraf. Na de viering is 
het koffie/thee drinken, bij goed 
weer buiten.
Woensdag 7 aug. 2019 om 9.30 
uur: Eucharistieviering in de Vonk, 
voorganger Pastoor H. de Kort.

Vrijdag 2 augustus 19.00 
uur: H. Mis in De Vossemeren.  
Misintentie: uit dankbaarheid b .g. 

v. het 60-jarig huwelijk van Kees 
de Klerk en Dien Timmermans.
Zaterdag 3 augustus gelegenheid 
tot biechten in de sacristie van 
14.00 tot 15.00 uur.
Zondag 4 augustus 09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering. 
Voorganger p.w. Lenie Robijn. 
Intenties: Janus Bosters; Martien 
Huijsmans; Adrie van Boven e.v. 
Ineke v.d.Vorst; To van Loenhout-
Koen e.v. Piet van Loenhout;  jgt. 
Willem van Loenhout e.v. Adrie 
Rozendaal en zoon Kees; 
Caritas Collecte t.b.v. de eigen 
samenleving.
Maandag 5 augustus 18.00 uur: 
H. Mis.
Woensdag 7 augustus 19.00 uur: 
H. Mis.
Donderdag 8 augustus 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.
Vrijdag 9 augustus 19.00 uur: H. 
Mis in De Vossemeren.

Zaterdag 3 aug. 19.00 uur Euch.: 
Wij gedenken in deze viering: In-
eke Rens - van Eekelen;  o.o. Be-
daf - van Schilt; Voorganger: Past. 
H. de Kort,  lector: F. Veraart;  met  
samenzang. 
Dinsdag 6 aug.  19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen.

Zondag 4 augustus 11.00 uur: 
Eucharistieviering.

Caritascollecte: Eigen samen-
leving. Zang: samenzang. Mis-
intenties: Geert Doomen, Jgt. O.o. 
van Kuijk- van Dorst. Voorganger: 
pastoor Hans de Kort. Lector: Lies 
Welten. Koster: Adrie van Etten.
Het is weer de eerste zondag van 
de maand dus na de dienst staat de 
koffie en de thee weer voor u klaar.
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Zondag 4 augustus 10.00 uur: 
Dhr. Bondzio.
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Vrijdag 2 augustus 14.00 uur: 
Pastor L. Pepels, Woord, gebed en 
communie.
Vrijdag 9 augustus 14.00 uur: 
Mw. H. Kouwenhoven, Woord, 
gebed en communie.
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Zondag 4 augustus 10.00 uur: 
Kand. Stuij. 18.30 uur: Kand. H. 
Boele, Gouda.

Zondag 4 augustus 10.30 uur: 
Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Heilig 
Avondmaal. Na de dienst staat de 
koffie klaar.
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Zondag 4 augustus 10.00 uur. 
Gezamenlijke eredienst in de St. 
Martinuskerk te Halsteren. Ds. 
Henk van het Maalpad.

Elke zondag 09.00 uur dienst in de Protestantse Kerk, 
Voorstraat 48 Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 
4717 NS Bergen op Zoom, tel. (0164) 23 19 92. 
E-mail:hcvhmaalpad@home.nl.
Voor informatie: B. van Weesep, tel. (0164) 68 39 41

Protestantse Gemeente  
Nieuw-Vossemeer en Halsteren

Evangelische kerk Open Deur, Har-
telijk uitgenodigd, elke zondag om 
10.30 uur bij de samenkomst in de 
Open Deur Kerk, Geert Vinckestraat 
2 te Steenbergen. Samen ontdekken 
en ervaren dat de God van de Bijbel 
nog steeds dezelfde is en wonderen 
en krachten doet in mensenlevens. 

Open Deur Steenbergen
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Weekenddienst regio  Halste-
ren en Steenbergen 10.00 uur tot 
maandagmorgen 8.00 uur: voor 
dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met de telefonist(e) van 
Ziekenhuis Bravis,  0164 - 278000. 
Deze zal u doorverbinden met de 
pastor van dienst.

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

Zondag 4 augustus 10.00 uur: Ds. 
H.J. Inkelaar, Oudenbosch.
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doordenkertje
Je weet dat je oud aan het 

worden bent, wanneer de kaarsen 
meer kosten dan de taart.

Toegift van Pater Bertus

Indringende Boodschap van 
Maria.                                                                                                                 
Medjugorje, 25 juli 2019.
“Lieve kinderen, mijn oproep voor 
jullie is het gebed. Moge het gebed 
voor jullie vreugde zijn en de krans, 
die jullie met God verbinden. 
Kindertjes, de beproevingen zullen 
komen en jullie zullen niet sterk 
zijn en de zonde zal heersen.  Maar 
als jullie van mij zijn, zullen jullie 
overwinnen, want jullie toevlucht 
zal het Hart van mijn Zoon Jezus 
zijn. Daarom, kindertjes, keer 
terug naar het gebed tot het gebed 
voor jullie leven wordt, dag en 
nacht. Dank dat je aan mijn oproep 
gehoor hebt gegeven”.
Notities: Beste mensen, deze 
oproep van Maria lezen is niet 
voldoende, ga aanstonds bidden. 
Neem bijvoorbeeld de rozenkrans 
en bid met het hart. Maria 
waarschuwt haar kinderen, dat 
er beproevingen zullen komen. 
Voortdurend gebed, dag en nacht, 
zal ons behoeden tegen de zonde. 
Weet je verbonden met Jezus 
en Maria. “Jezus, ik vertrouw 
op U. Maria, ik hou van U.” 
“Allerheiligst Hart van Jezus, 
ontferm U over ons. Onbevlekt 
Hart van Maria, bid voor ons.” 
Dank U, liefste Jezus, onze Redder. 
Dank U, liefste Moeder, Koningin 
van de Vrede. Pater Bertus.

          

23°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Weekeinde verloopt 
droog, maandag 
mogelijk weer  
zomers warm

Zaterdag blijft het in de gemeente 
Steenbergen droog.
Er waait een matige noord(west)enwind 
en er is een mix van stapelwolken en 
zon. Het wordt rond de 23 graden in de 
regio Steenbergen.
Voor zondag staat prima zomerweer op 
het menu met vrij veel zonneschijn en 
hogere temperaturen dan de afgelopen 
dagen. 
Het wordt weer zomers warm met 26 
graden.
De wind is zwak tot hooguit matig en 
waait uit westelijke richtingen.
Na het weekend neemt de buienkans 
weer iets toe, maar de zon blijft ook in 
het weerbeeld aanwezig.
Maandag wordt het nog vrij warm 
met maxima van 26 graden in onze 
omgeving. Daarna komen de maxima 
dagelijks uit rond de 23 graden en liggen 
de temperaturen rond de normale 
waarden voor begin augustus.
Al bij al ideale omstandigheden wat het 
weerbeeld betreft om een 50e kleine 
tour te vieren.

Weerspreuk:  
“ In de oogstmaand augustus veel 
dauw, dan blijft de hemel schoon 

en blauw.”
Reageren?:

gercelsius@gmail.com

     www.autoraaijmakers.nl

Voor meer dan 100 
occassions in alle prijsklassen.

Wij wensen alle deelnemers véél plezier
en pk’s toe tijdens de 50ste Kleine Tour!

     www.autoraaijmakers.nl

Voor meer dan 100 
occassions in alle prijsklassen.en pk’s toe tijdens de 50ste Kleine Tour!

Dagelijks 
weten

wat hier
gebeurt
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( door Michelle Douw ) 

 Steenbergen – Na 14 jaar heeft 
het echtpaar Mei & Xiaoou van ca-
fetaria Family besloten hun zaak 
aan de Oudlandsestraat zelfstan-
dig voort te gaan zetten. Hierdoor 
zal de vertrouwde naam ‘Family’ 
vanaf heden veranderen in ‘Eet-
huis Mei’. 

“We wilden weer meer vrijheid 
krijgen om zo zelfstandig te kun-

nen ondernemen. Daarom heb-
ben wij besloten om te stoppen 
bij de formule Family. Het con-
cern Family, waar we al die jaren 
aan verbonden waren, bepaalde 
namelijk wat wij in konden kopen. 
Nu kunnen we nieuwe en luxere 
producten aan gaan bieden. Voor-
beelden zijn de samenwerking 
met de plaatselijke poelier waar-
door de kwaliteit van onze kippro-
ducten hoog is en ons uitgebreide 

assortiment hamburgers.” vertelt 
eigenaresse Mei. 

 ‘Frisse look’ 
In 2017 is het Eethuis geheel ver-
bouwd. ”De zaak was toe aan een 
moderne frisse look die past bij 
onze dienstverlening. Hygiëne, 
kwaliteiten en klantvriendelijk-
heid is voor ons erg belangrijk. 
Om dit te kunnen nastreven heb-
ben wij meer personeel rondlo-
pen dan gebruikelijk. We stippe-
len nu de toekomst van ons cafe-
taria uit. De veranderingen zullen 
we langzaam doorvoeren. Alleen 
ontkwamen we niet aan het kie-
zen van een nieuwe naam”.

Cafetaria Family wordt 
‘Eethuis Mei’ 

( door Michelle Douw )

Steenbergen – Eén jaar geleden 
begon het ondernemersavontuur 
van Marlieke Krijger en Remy Dek-
kers. Zij namen met succes Slijte-
rij Veraart over van Wim en Ria 
Veraart. ‘We zouden dit jaar zo 
weer over doen. We zijn blij met 
hoe het gaat en dat er veel vaste 
klanten zijn gebleven. Daarnaast 
zien we ook veel nieuwe gezich-
ten’ vertelt Marlieke Krijger trots. 

‘Er zijn veel ontwikkelingen op 
het gebied van alcoholische dran-
ken. De speciaalbieren maken een 
grote opmars en dat zie je terug in 
ons assortiment. We proberen ook 
lokale brouwers een podium te 
geven in onze winkel. Daarnaast 
wint de Gin-Tonic steeds meer 
terrein. We zijn nu ook begon-
nen met het geven van Gin-Tonic 
Workshops op locatie. We hopen 
eind dit jaar onze bovenverdie-
ping gereed te hebben zodat we 

hier de workshops kunnen gaan 
geven.’

Gunstige voorwaarden 
bij verhuur
In de weekenden worden de taps 
ook goed verhuurd. ‘Drinken wat 
niet is aangebroken na de verhuur 
van een tap nemen we terug. Onze 
klanten kunnen daarom zonder 
risico inkopen bij ons doen voor 
een feestje. Om te vieren dat we 
één jaar bestaan hebben we een 
mooie actie. Op onze Instagram-
pagina en Facebookpagina (bei-
den pagina’s genaamd ’slijterijve-
raart’) houden we een like en win-
actie. Op 8 augustus verloten we 
op ieder Social Media kanaal een 
mooie fles Champagne.’

Eigenaars Slijterij Veraart 
kijken na hun eerste jaar 
met veel voldoening terug

( door John Rommers )

Na een rustperiode van een kleine 
2 maanden begint morgen, zater-
dag 3 augustus, voor het 1e elftal 
van v.v. Steenbergen de voorberei-
ding op het nieuwe voetbalseizoen 
2019/2020.

Trainer Marco Ernest uit Halste-
ren heeft na een dienstperiode 
van 5 jaar besloten naar een ande-
re vereniging te vertrekken (zater-
dagclub VVC’68 uit Halsteren) dus 
moest het bestuur van v.v. Steen-
bergen op zoek naar een nieuwe 
trainer.
Die heeft men gevonden in  de 
persoon van de 32-jarige Robin 

Borremans uit Ridderkerk. Bor-
remans is het afgelopen seizoen 
trainer geweest van de zaterdag 4e 
klasser ZBVH uit Zuid Beierland 
en zal dus vanaf 3 augustus met 
zijn nieuwe selectie van de Blauw-
witten gaan werken.

Oefenprogramma
Voor zaterdag staat de eerste trai-
ningssessie op het programma 
waarna vanaf zondag 11 augustus 
de nodige oefenwedstrijden zul-
len worden gespeeld.
Het volledige oefenprogramma 
voor het 1e elftal van v.v. Steen-
bergen ziet er als volgt uit: Zon-
dag 11 augustus: Steenbergen 1 - 
v.v.Slikkerveer 1 (zondag 3e klas),  

aanvang 14.30 uur; Donderdag 15 
augustus: Steenbergen 1 - Z.B.V.H. 
1 (zaterdag 4e klas), aanvang 20.00 
uur; Dinsdag 3 september: Steen-
bergen 1 - D.B.G.C. 1 (zaterdag 2e 
klas), aanvang 20.00 uur.

Groot Steenbergen Cup
Op dinsdag 20 augustus, donder-
dag 22 augustus en zaterdag 24 
augustus worden op de velden 
van Sc Welberg de wedstrijden ge-
speeld om de Groot Steenbergen 
Cup.
Steenbergen zal daarbij de vol-
gende wedstrijden spelen: Dins-
dag 20 augustus: Prinsenland 1 - 
Steenbergen 1, aanvang 20.45 uur; 
Donderdag 22 augustus  Sc Wel-

berg 1 - Steenbergen 1, aanvang 
20.45 uur; Zaterdag 24 augustus: 
Sc Kruisland 1 - Steenbergen 1, 
aanvang 13.15 uur.

Competitie
De eerste competitiewedstrijd 
van het nieuwe seizoen wordt ge-
speeld op zondag 22 september. 
Voorafgaand aan deze eerste wed-
strijd zullen nog 3 bekerwedstrij-
den worden gespeeld. Steenber-
gen is in de eerste ronde van deze 
bekerkompetitie ingedeeld in 
een poule samen met Kogelvan-
gers uit Willemstad, Smerdiek uit 
St.Maartensdijk en Lepelstraatse 
Boys uit Lepelstraat.
Het programma van de te spelen 
bekerwedstrijden is als volgt: Za-
terdag 31 augustus: Kogelvangers 
1 - Steenbergen 1, aanvang 17.00 
uur; Zaterdag  7 september: Steen-
bergen 1 - Smerdiek 1, aanvang 

17.00 uur; Zondag 15 septem-
ber   Steenbergen 1 - Lepelstraatse 
Boys 1, aanvang 14./30 uur.
Steenbergen zal in de competitie 
in dezelfde klas gaan spelen als 
vorig seizoen, klasse 3-A van de 
zondagcompetitie in district Zuid 
1. De tegenstanders die het daar 
zal gaan treffen zijn de volgende 
verenigingen: Victoria’03 (Ouden-
bosch), v.v.Terneuzen (Terneu-
zen), HVV’24 (Hulst), Moc’17 (Ber-
gen op Zoom), v.v. Schijf (Schijf), 
RBC (Roosendaal), Sc.Gastel (Oud 
Gastel), VVR (Rijsbergen, v.v.Phi-
lippine (Philippine), v.v. Hoeven 
(Hoeven),  v.v. Zundert (Zundert), 
v.v.Steen (St.Jansteen) en DSE (Et-
ten Leur).

Ten opzichte van vorig seizoen 
zijn de verenigingen v.v. Hoeven, 
DSE , v.v. Zundert en v.v. Steen 
nieuwe tegenstanders.

Deze zaterdag start voorbereiding  
vv Steenbergen voor voetbalseizoen 

( door John Rommers )
Vanaf dinsdag 20 t/m zaterdag 24 
augustus a.s. zullen op de velden 
van Sc Welberg de voetbalwed-
strijden  worden gespeeld om de 
jaarlijkse Groot Steenbergen Cup. 
De wedstrijden van de heren du-
ren 2 x 45 minuten, de dames spe-
len hun wedstrijden in het concept 
7 tegen 7, waarbij de wedstrijden 
2x30 minuten duren.

Onderstaand een overzicht van 
het totale programma:

Dinsdag 20 augustus: Sc Welberg 
1 - Steenbergen zaterdag 2, aan-
vang 18.45 uur; NVS 1 – Sc Kruis-

land 1, aanvang 18.45 uur en v.v. 
Prinsenland 1 - Steenbergen 1, 
aanvang 20.45 uur.

Woensdag 21 augustus: Sc Kruis-
land dames - Steenbergen dames, 
aanvang 19.00 uur; Sc Welberg 
dames - v.v. Prinsenland dames, 
aanvang 19.00 uur en NVS dames 
- Kruisland dames, aanvang  20.30 
uur. 

Donderdag 22 augustus: NVS 1 
- Steenbergen zaterdag 2, aan-
vang 18.45 uur; Sc Kruisland 1- v.v. 
Prinsenland 1, aanvang 18.45 uur 
en Sc Welberg 1 - Steenbergen 1, 
aanvang 20.45 uur.

Vrijdag 23 augustus: NVS dames 
- Steenbergen dames, aanvang 
19.00 uur; Sc Welberg dames – Sc 
Kruisland dames, aanvang 19.00 
uur en v.v. Prinsenland dames 
- Steenbergen dames, aanvang 
20.30 uur.

Zaterdag 24 augustus: Steenber-
gen 1 – Sc Kruisland 1, aanvang 
13.15 uur; NVS dames – Sc Wel-
berg dames, aanvang 13.15 uur; 
Sc Kruisland dames - Prinsenland 
dames, aanvang 13.15 uur; v.v. 
Prinsenland dames - NVS dames, 
aanvang 14.45 uur; Sc Welberg da-
mes - Steenbergen dames, aan-
vang 14.45 uur; Steenbergen za-
terdag 2 - v.v. Prinsenland 1, aan-
vang 16.15 uur en Sc Welberg 1 - 
NVS 1, aanvang 16.15 uur.   

Alle wedstrijden zijn gratis te be-
zoeken.

Groot Steenbergen Cup van 
20 tot en met 24 augustus

KRUISLAND – De visavond voor de 
jeugd die hengelsportvereniging 
De Kruisweel uit Kruisland op 12 
juli organiseerde, was zo geslaagd 
dat de club het nog een keer gaat 
doen. 
Op woensdagavond 14 augustus 
zijn alle kinderen van 18.30 tot 
20.30 uur weer van harte welkom 
op visparcours ‘’t Haantje’ aan de 
Brugweg. Deelnemers hoeven al-
leen een hengel (bij voorkeur een 
vaste) mee te nemen en voor de 
rest zorgt de club. Tuigjes en ma-
dendoosjes zijn te leen. 

Niet alleen de kinderen, maar ook 

familie en vrienden die het leuk 
vinden om een hengeltje uit te 
gooien zij van harte welkom. 

De avond wordt begeleid door de 
Viscoaches van de Kruisweel die 
een gecertificeerde opleiding af-
rondden om de jeugd zo goed mo-
gelijk te kunnen begeleiden. Op 
de visavonden helpen zij de kin-
deren met het gereed maken van 
de hengel, het peilen, voeren en 
eventueel onthaken.

Bij slecht weer wordt de avond 
echter afgelast.

Weer gratis visavond 
voor de jeugd



Hierboven staan de laatste drie van de voorgaande ledenvoordeelacties afgebeeld

 

Naam:

Datum: 

Handtekening:

Registratie lidmaatschap 
Steenbergse Courant

 Dhr mevr *   (*s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:          Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Door het invullen van deze kaart word ik lid van Steenbergse 
Courant.  Voor een jaarlidmaatschap betaal ik 38,50 euro*

* Een jaarlidmaatschap kost slechts 38,50 euro. [via automatische incasso]

Leden die per post worden bezorgd binnen de gemeente 
 Steenbergen  betalen 9,00 euro per jaar extra als tegemoetkoming 
in de portokosten. Postabonnees buiten de gemeente Steenbergen 
betalen 24,50 euro per jaar extra. 

Een lidmaatschap op Steenbergse Courant wordt elk kalender-
jaar automatisch verlengd. Wilt u het lidmaatschap beëindigen 
dan dient u dat tenminste 1 maand voor het einde van het jaar 
schriftelijk te doen.

Ondergetekende, houder van
bankrekeningnummer

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan  
Vermeulen Steenbergen b.v. om van bovenvermelde rekening 
af te schrijven al hetgeen hij of zij verschuldigd is wegens  
lidmaatschapsgeld Steenbergse Courant

Betaling van het abonnementsgeld gebeurt 
via onderstaande machtiging. 
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Waterpoort RondvaartenPoelier VugtsVishandel De Meerpaal

Gall & Gall Steenbergen

Exclusief voor leden van 
In samenwerking met JUMBO STEENBERGEN
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Martin Achterberg, Steenbergen

   

Deze bon is geldig van 9 t/m 25 augustus 2019
Mariska van de Jumbo broodafdeling

Bij inlevering van
deze bon:

Het beste appeltaartje 
van Nederland 

voor slechts 
2,99 euro! (normaal 4,19)

(Gekozen tot beste product van het jaar 2018-2019!)

Steenbergen, Floraplein 2

Deze bon is geldig van 9 t/m 25 augustus 2019Deze bon is geldig van 9 t/m 25 augustus 2019
Mariska van de Jumbo broodafdeling

2,99 euro! (normaal 4,19)
(Gekozen tot beste product van het jaar 2018-2019!)

Een geldige bon vindt u in de eerstvolgende Ledeneditie

word ook Lid!

Jumbo Steenbergen

HET KOMENDE
LEDENVOORDEEL

Al vanaf 38,50 bent u het hele jaar lid van 
Steenbergse Courant. Dat betekent dat u de krant 
elke week in de bus krijgt en ook kunt profiteren 
van alle ledenvoordelen. U ondersteunt  daarmee 
meteen ook de uitgave van de krant.  
En: leden kunnen alle edities van de krant ook 
digitaal ontvangen (naast de papieren uitgave), 
wanneer ze dit wensen!

Ledenvoordeel 
Steenbergse Courant

De vorige ledenvoordeelactie was van: 
Gall & Gall Steenbergen: Prijswinnende Pommery champagne met 2 gratis champagne flutes

Het beste 
appeltaartje

van Nederland
voor slechts

2,99 euro
(normale prijs 4,19)


