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KijkopSteenbergen.nl

(door Michelle Douw)

STEENBERGEN - De organisatie 
van de 54e Avond4Daagse draait 
op dit moment op volle toeren. 
Dit jaar, door het wegvallen van 
Wandelsportvereniging De Blaar, 
wordt het wandelevenement ge-
organiseerd door Albert Heijn Ach-
terberg. Vanaf 10 september kun-
nen sportievelingen vier avonden 
achtereen 5 kilometer te voet af-
leggen. De routes zijn geheel ver-
nieuwd en iedere route heeft een 
verrassing in petto.

Toen medewerkers van Albert He-
ijn Achterberg vernamen dat er 
dit jaar geen Avond4Daagse plaats 
ging vinden hebben zij, samen 
met directeur Martin Achterberg, 
besloten hier iets aan te doen. Me-

dewerkster Simone de Kock: “Wij 
zijn graag betrokken bij wat er in 
Steenbergen gebeurt. We waren 
direct gezamenlijk erg enthousi-
ast omdat we vinden dat dit eve-
nement bij Steenbergen hoort. Dit 
mag de kinderen niet worden ont-
nomen.”

Iedere avond wat lekkers
Er komt veel kijken bij het organi-
seren van de Avond4Daagse. Denk 
hierbij aan het inplannen van de 
inschrijfmomenten, bedenken 
van de routes, regelen van ver-
keersregelaars, sponsoren, vrij-
willigers en ambiance voor on-
derweg. Simone de Kock: “Naast 
andere routes, krijgen alle deel-
nemers iedere avond iets lekkers. 
Dit kan door de medewerking van 
sponsoren, ouders en medewer-
kers van alle Steenbergse basis-

scholen. Ook zullen we een aan-
tal keren door een bekend Steen-
bergs gebouw lopen. Welke ge-
bouwen blijft nog even geheim”. 

Inschrijven
Inschrijven kan op twee inschrijf-
momenten. Simone: ‘Inschrijven 
kost 5 euro, maar daar krijg je een 
tas, bidon, medaille en de Avond-
4Daagse Armband voor terug. 
Plus iedere avond iets lekkers en 
muzikale begeleiding van dweil-
bandjes. De medailles worden op 
vrijdag 13 september uitgereikt op 
De Markt in Steenbergen. En daar 
maken we echt een feestje van!’

Inschrijven kan op vrijdag 23 au-
gustus van 16:00 uur tot 20:00 uur 
en op zaterdag 24 augustus van 
10:00 uur tot 14:00 uur bij Albert 
Heijn Achterberg.

Avond4Daagse Steenbergen in een nieuw 
jasje wordt één groot sportief feest

Floraplein – Steenbergen

Weekendknaller

Hollandse pruimen

€ 1,99€ 

500 
gram

DINTELOORD – Het bestuur van de 
Muza is met de hulp van vrijwilli-
gers, comitéleden en ingehuurd 
evenementenbedrijf druk doende 
met de inrichting van het feest-
plein. Dit jaar wordt de inmiddels 
66e Muza niet aan de haven ge-
houden – vanwege de herinrich-
tingswerkzaamheden – maar op 
het Raadhuisplein. Drie avonden 
lang is het deze week feest in Din-
teloord. De eerste avond is inmid-
dels achter de rug, maar er volgen 
er nog twee.

“Het zal zeker gezellig worden en 
we hebben de opstelling zo ge-
maakt dat er een carré is voor het 
podium. Als het droog wil blijven 
dan kan het publiek op het ‘bin-
nenplein’ genieten, mocht er een 

bui vallen, dan bieden de tenten 
rondom beschutting”, verzekert 
bestuurslid Melchior van Slobbe. 
Hij is overigens net als de laatste 
jaren de presentator op de drie 
avonden van de Muza. 
Naast de inzet van de Dinteloord-
se feest DJ Mathijs Pluijers en met 
de hulp van Showtime Drive-In 
dat voor licht en geluid zorgt tre-
den deze week nog op vrijdag- 
en zaterdagavond bands op. Ook 
deze avonden starten telkens om 
20:00 uur. 

Gisteravond
Gisteravond speelden de bands 
‘Stripped’ en ‘Z-Curse’. ‘Stripped’ 
is een Rotterdams-Delftse forma-
tie die al enkele jaren hits speelt 
van de Rolling Stones. “Het werd 

een feest van herkenning”, aldus 
de Muza-organisatie. Ook Z-Cur-
se is een rockband. Met hun slo-
gan ‘Bonke Bonke ut Vloandren’ 
vormde Z-Curse een ideale com-
binatie met de Rolling Stones Tri-
bute band.

Vanavond, vrijdagavond
Uit de regio Raamsdonksveer 
komt ‘Van Brenghe Coverband’. 
Zij hebben al eerder op Muzal-
feesten gestaan en waren toen een 
daverend succes. ‘Goede muziek 
waarbij genieten en gezelligheid 
centraal staat’, zo laat de organi-
satie weten. Deze avond treedt 
ook Nederpopband Plaatstaal op. 
Deze Nederlandstalige coverband 
brengt nummers van onder meer 
‘Doe Maar’, ‘The Scene’, ‘De Dijk’ 
en Bløf. 

“Eindelijk is het na drie jaar gelukt 
om deze band naar Dinteloord te 
krijgen”, zo laat de organisatie we-
ten.

Zaterdagavond
Op het podium verschijnt zater-
dagavond ‘Lekke Band’. “Deze 
band zorgt voor een ware show, 
met een aaneenschakeling van to-
tale onzin, verkleedpartijen, foute 
poedelpruiken en nepsnorren. Ze 
staat garant voor vette feestmu-
ziek, meezingmedleys en rock-
covers. Het wordt zo overdonde-
rend dat het publiek niets anders 
kan doen dan meebrullen en het 
wordt één grote schreeuwende en 
pompende massa”, zo voorspelt 
de Muza-organisatie.
Voor zo’n feeststemming zorgt 
ook zanger Pascal Redeker. Die 
zingt alle stijlen ‘van Hazes tot 
House’.

“De Muza is ook een gelegenheid 
voor Dinteloorders en oud-plaats-
genoten om elkaar te ontmoeten. 
Het is ook vaak een reünie”, aldus 
de organisatie. Door de onder-
steuning van bijna vijftig sponso-
ren is het elke avond gratis entree.

Muza aan de Haven dit jaar 
Muza op het Plein

VAN BRENGHE PLAATSTAAL



De leegte en het gemis 
zijn achtergebleven na het 
overlijden van mijn man,

 
mijn Lieverd

 

Jack  Buuron
 

De mooie woorden, prachtige 
bloemen en de vele kaarten 

die ik mocht ontvangen.
De wijze waarop we afscheid 

hebben genomen van 
mijn Lieverd, 

hebben mij enorm gesteund. 
Hartelijk dank daarvoor!

 
Tevens dankt Stichting Ankie u 
allen voor de mooie donatie

die ze naar wens van Jack 
hebben mogen ontvangen.

 
Jolanda Buuron-Wolter

 

Steenbergen, augustus 2019

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

0164-246664 / 06-51910414
info@jannieuitvaartverzorging.nl   
www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
Postadres: Loonberg 26, 4617 NX  Bergen op Zoom

Contactpersoon Nieuw-Vossemeer, Steenbergen e.o.
Jeanne Huijsmans: 06-13433461
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Scheepswinkel “De Drummer”  
Emmastraat 10, Steenbergen. Tel. 0167-561225

Pracht T-shirts met nautische motieven 
(ook kleutermaatjes v.a. 4 euro p.st.) 
Schippersbroeken met  kwaliteit, 
kleur rood of zwart. Veel cadeau-
artikelen. Ook scheepsbenodigd-
heden en touwwerk 
OLIEKACHELTJES 
Graag tot ziens, Adja en Arjaan. 

www.scheepswinkeldedrummer.nl

Geopend ma t/m zat. 10.00 tot 17.00 uur.
•

•
•
•

•

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

Te koop:
 Demontabele scootmobiel

1 jaar oud en bijna 
niet gebruikt. 

Gemakkelijk in de 
auto mee te nemen. 

Vraagprijs € 700,-- 

Informatie op 06-17433023

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Magazijnmedewerker (M/V)

Wij zijn een groothandel in 
licentie-artikelen en kinderkleding. 

Jouw werk bestaat uit het verwerken van 
de inkomende en uitgaande goederen. 

Ben jij iemand die van aanpakken weet 
en goed in teamverband kan werken?

Minimaal 32 - 40 uur per week

 

Commercieel Medewerker/
Customerservice

  • Klant-, oplossing-, resultaatgericht.
  • Zelfstandig, nauwkeurig,  doorzettings-
     vermogen.
  • Goede beheersing Engelse taal, 
      Frans en/of Duits is een pré.
  • Team player
  • Goede commerciële, sociale en
     communicatieve vaardigheden
  • Minimaal 32 - 40 uur per week

Stuur je cv naar: info@textieltrade.nl  
of: Textiel Trade B.V. Mosquitostraat 10, 4651 ST in Steenbergen

Meer weten over ons? Kijk op: www.textieltrade.nl

Heeft een 2 tal vacatures:

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.

Sweet Tabels         Taart          Hapjes 

Creatieve & Culinaire Workshops

Verhuur multifunctionele ruimte

(Kinder)Kooklessen           Kinderfeestjes

Adres: Wipstraat 23

Steenbergen 

Telefoon: 

(06) 14 96 63 49       

         

Website: 

www.derozeboomcooking.nl

Kaaistraat 6 - 4651 BN Steenbergen 
0167 - 56 33 01
www.koetsenruyter.nl 
info@koetsenruyter.nl

Gratis waardebepaling
Met onze gratis waardebepaling weet u binnen 24 uur 
wat uw huis waard is. Vul op www.koetsenruyter.nl 
eenvoudig uw gegevens in.

Verkopen zonder risico 
Wilt u uw huis verkopen? Dan is Koetsenruyter dé 
makelaar die het waar maakt. Wij streven altijd naar het 
beste resultaat. Daarom heeft u bij Koetsenruyter al een 
full-service contract vanaf €1650,- excl. btw op 
‘no cure no pay’ basis!

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer 
informatie: 0167-56 33 01 of info@koetsenruyter.nl

Gratis waardebepaling en verkopen 
zonder risico bij Koetsenruyter!
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(door Peter Vermeulen)

NIEUW-VOSSEMEER -   Marie de 
Natris is niet meer. Op 101-jarige 
leeftijd overleed zij in verzorgings-
tehuis De Vossemeren op korte af-
stand van de plek waar ze 40 jaar 
lang met veel plezier huisde: de 
woning naast De Vossenburcht, 
van waaruit ze zoveel jaren lang 
zaken voor het Wit Gele Kruis be-
machtigde. Dinsdag was er een 
afscheidsdienst in de Joannes de 
Doperkerk en later die dag een bij-
eenkomst in het crematorium de 
Bergen op Zoom.

“Ik ben een echte Meulenaer”, zo 
verkondigde ze met hart en ziel 
tijdens de viering van haar hon-
derdste geboortedag. Daarmee 
refereerde Marie de Natris-Suiker-
buik naar haar geboorteplek op de 
Heensemolen. Hier groeide ze op 
en liep als kind acht jaar lang de 
3,5 kilometer heen en terug naar 
school. Ze ging werken bij de fa-
milie Van Nieuwenhuyzen van 
het Sasfruit en werkte zich op tot 
voorvrouw. 
In 1946 huwde Marie Suijkerbuijk 
met Albert de Natris, ging met 
hem aan de Hogendijk wonen en 
schonk in dat jaar het leven aan 
zoon Jan.

Zware tegenslagen
Tijdens de afscheidsdienst 
schetste steun en toeverlaat Adrie 
Hommel het leven van deze mar-

kante Vossemeerse. Hij haalde 
aan hoe Marie zware tegenslagen 
te verwerken kreeg. Eerst in 1978 
het overlijden van echtgenoot Al-
bert en in 1997 het overlijden van 
zoon Jan, tijdens diens vakan-
tie in Italië. Vooral ook dit over-
lijden greep Marie de Natris erg 
aan. Maar “Ondanks deze tegen-
slagen slaagde Marie er met haar 
optimistische kijk in om het leven 
weer op te pakken”.

179 Plakboeken
“Met groot enthousiasme stort-
te zij zich op haar grote hobby: 
het bijhouden van de geschiede-
nis van Nieuw-Vossemeer. In een 
lange periode heeft Marie wer-
kelijk alle belangrijke momenten 
van Nieuw-Vossemeer en omstre-
ken verzameld en gerubriceerd in 
maar liefst 179 plakboeken. Toen 
zij door de achteruitgang van haar 
gezichtsvermogen dit niet meer 
kon doen ging dit zeer aan het 
hart”, zo vertelt Adrie Hommel. “Ik 
beloofde haar dit voorlopig te wil-
len doen, zonder dat er plakboe-
ken bij zouden komen”.

Zeer actief
Marie de Natris was op meer fron-
ten actief in Vossemeer. “Haar 
functie als conciërge van het Wit 
Gele Kruisgebouw beschouw-
de ze tot op hoge leeftijd als haar 
levenswerk. Vele jaren ook fun-

geerde Marie als assistent van de 
spreekuurarts en de wijkzuster. Ze 
was een gerespecteerd lid van een 
aantal Vossemeerse verenigingen: 
Heemkundekring Ambachtsheer-
lijkheid, Volksdansgroep Levens-
vreugd, de Zonnebloem, De Klei-
ne Vos en de KBO”. Toneelspelen 
onder andere bij het AM de Jong-
toneel was destijds een grote hob-
by en Marie de Natris richtte met 

een aantal NKV vrouwen een ei-
gen toneelclub op. Dat werd een 
hechte vriendinnenclub.

Naar de Vossemeren
Toen haar gezichtsvermogen haar 
in de steek liet kon Marie de Na-
tris met de hulp van de thuiszorg, 
haar nichten in Rozendaal en 
vooral ook door Mieke Dam – een 

dochter van haar grote vriendin 
Mien van Gurp – nog lang thuis 
blijven wonen, maar uiteindelijk 
moest ze toch verhuizen naar de 
Vossemeren, wat ze heel moeilijk 
vond. Hier kreeg ze echter goede 
zorg. 
Donderdag 8 augustus overleed 
Marie de Natris. Kalm, maar na 
een intensieve strijd.
Foto: Nicole van de Donk © archief STB COURANT

Marie de Natris kende 
Nieuw-Vossemeer,  
de inwoners kenden haar

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – “Ik hoor al lange 
tijd veel gemopper over de afhan-
deling van klachten bij gemeen-
te Steenbergen. Zeker ook die via 
de MijnGemeente App worden ge-
meld. In het verleden heb ik daar 
regelmatig vragen over gesteld. 
Bij de antwoorden daarop wer-
den steeds rooskleurige situaties 
geschetst. Dat wijkt nogal af van 
de praktijk zoals ons die ter ore 
komt. Tot nog toe konden wij onze 
vingers er niet achter krijgen. Nu 
heb ik concreet een klacht die al 
op 16 juli is gemeld. De belofte is 
dat er binnen vijf dagen antwoord 
op zou worden gegeven. Er kwam 
pas weken later een antwoord. En 
ook de manier waarop is niet zoals 
die naar onze mening zou moeten. 
Dat is de reden dat ik namens mijn 
partij hier vragen over heb gesteld 
aan het college”, zo licht fractie-
voorzitter Tim Huisman van D66 
desgevraagd toe.

Huisman stuurde namens zijn 
partij hierover een aantal vra-
gen naar het college van b en w. 
Hij leidt die als volgt in: “De frac-
tie van D66 is er voor alle inwo-
ners van de gemeente Steenber-
gen. Wij zijn dan ook verheugd dat 
steeds meer inwoners ons weten 
te vinden over het systeem ‘Mijn-
Gemeente App’. In het verleden is 

vaak aan de orde gesteld dat het 
vanaf melding tot uitvoering niet 
goed werkt. Dat begint al bij de 
‘ontvangstmail’ na een melding. 
Er zou binnen vijf werkdagen van-
uit de gemeente gecommuni-
ceerd moeten worden of het pro-
bleem zou opgelost moeten zijn. 
Beide suggesties bestaan vaak al-
leen in het land van sprookjes. Dit 
zorgt voor veel frustraties.

D66 kan met grote treurnis een 
nieuw hoofdstuk aan dit dossier 
toevoegen: de communicatie naar 
de inwoner toe. De burgervader 
spreekt vaak met groot opportu-
nisme dat de klant (lees inwoner) 
centraal gesteld moet worden. 
D66 merkt op dat dit nog niet vol-
doende is doorgesluimerd in de 
haarvaten van de gehele ambtelij-
ke organisatie”.

Fatsoensnormen
Vervolgens vraagt Tim Huisman 
aan het college of dit op de hoog-
te is van deze gang van zaken. Hij 
vraagt zich af of de ambtenaren 
op de hoogte zijn van de commu-
nicatieve fatsoensnormen in en 
bij de gemeente. Het raadslid wil 
weten hoe het college hierover 
denkt, hoe dit soort zaken kun-
nen worden voorkomen en hoe 
het kan garanderen dat inwoners 
toch tevreden worden.

Klachten ook  
echt melden
Het klopt dat er regelmatig klach-
ten zijn naar aanleiding van con-
tacten van inwoners en onder-
nemers met de gemeente Steen-
bergen. Wanneer wordt aangege-
ven dat het in alle gevallen goed 
is om deze klachten ook te mel-
den wordt zeer terughoudend ge-
reageerd. De betrokkenen geven 
aan dat ze ‘de gemeente in de toe-
komst nog vaker nodig zouden 
kunnen hebben en houden hun 
gemopper binnen de eigen om-
geving. 
“Ik roep alle inwoners uit de ge-
meente Steenbergen op om zaken 
die niet gaan zoals dit zou moeten 
toch te melden. Dat kan ook bij 
ons, of bij andere raadsleden. Met 
concrete klachten kunnen we ook 
echt iets doen”, aldus de D66 frac-
tievoorzitter.  

D66 kaart slechte  
communicatie via  
MijnGemeente App aan

Wie weet waar Bob is?
Sinds een tweetal weken vermist: 
mijn kater Bob. Hij is ongeveer 
2,5 jaar oud, kleur grijs/blauw 
met witte bef. Bob draagt in ver-
band met een trauma geen band-
je. Hij is wel gechipt en gecastreerd. 
Bob is erg schuw naar vreemden, 
dus s.v.p. niet benaderen maar als 
u hem ziet mij s.v.p. bellen: tele-
foon 06 31 916 835. Bob verblijft 
vermoedelijk in de omgeving van 
mijn paardenstal tegenover het 
zwembad in de Krommeweg.

Priscilla IJzermans, Steenbergen

Herenarmband 
verloren

Twee weken geleden verloren, ver-
moedelijke in de buurt van de 
Steenbergse haven en helaas on-
danks het vele zoeken niet gevon-
den: Herenschakelarmband. Heeft 
emotionele waarde en is een aan-
denken aan mijn opa.

Hebt u de armband gevonden? Belt 
u mij dan a.u.b. Mijn telefoon-
nummer is (0167) 567 495.

Mw Koppens, Steenbergen

Waarschuwing 
voor 
nep buurtapp
WELBERG – Een bewoner van 
Welberg waarschuwt voor de zo-
genaamde buurtapp Nextdoor 
Welberg. Bewoners van het kerk-
dorp ontvangen een oproep om 
zich aan te melden. 
De brief is gestuurd door een zo-
genaamde Goof de Jong van het 
WitKruis. Volgens de waarschu-
wer is de buurtapp nep en slechts 
bedoeld om emailadressen en ge-
gevens van de aanmelder te ont-
vangen. 

Ook in andere plaatsen zou een 
dergelijke buurtapp werkzaam 
zijn. En ook hiervandaan komen 
waarschuwingen om zich niet aan 
te melden.



Lindenburghlaan 1
Steenbergen

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 08:00 - 21:00  /  Zondag 10:00 - 20:00 uur.

Lindenburghlaan 1a
Steenbergen

Openingstijden: Ma 09.00 - 19.00  /  Di 09.00 - 19.00  /  Woe 09.00 - 19.00  /  Do 09.00 - 19.00  
                              Vr 09.00 - 21.00  /  Zat 09.00 - 19.00  /  Zo 10.00 - 19.00 uur. 

Trotse Sponsor 
Roparun Steenbergen 2019

Albert Heijn Achterberg 
is trotse sponsor van 

de Avondvierdaagse in 
Steenbergen van 

dinsdag 10 t/m vrijdag 
13 september! 

We beginnen elke dag 
om 18.30 uur bij 

Sportpark Steenbergen

Inschrijven kan alleen bij 
Albert Heijn Achterberg  
op vrijdag 23 augustus 

van 16.00 tot 20.00 uur 
of zaterdag 24 augustus 
van 10.00 tot 14.00 uur. 

Deelname kost 5 euro 
incl. een bidon, rugzak, 

versnapering, medaille en 
het programmaboekje!

Doe jij ook mee?

T O TA A L I N S T A L L A T E U R

Steenbergen | Industrieterrein Reinierpolder 1 | Zilverhoek 5 |  t (0167) 561720
Geopend: maandag - vrijdag 08.00 - 17.00 uur

  

Duurzaam klussen met artikelen van professionele kwaliteit.

Balieverkoop tegen groothandelsprijzen.

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

Dagelijks nieuws & aanbod uit de gemeente Steenbergen

KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 55.000  bezoekers per maand met uitschieters 
boven de 65.000 bezoekers per maand. 
 
Via Facebook wordt KijkopSteenbergen inmiddels gevolgd door 
5.500 fans.
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Geldig van wo 17 juli t/m di 20 augustus 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

PILS OF PILS 0.0%
M.u.v. Heineken
2 verpakkingen met 6 blikken

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

REXONA, DOVE  
OF AXE
Alle soorten
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

ARIEL, LENOR OF 
DASH PODS OF 
LENOR WASMIDDEL, 
WASVERZACHTERS OF 
UNSTOPPABLES
Alle soorten
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

De zomer is op de 
oud-Hollandse 
toer gegaan 
Zaterdag in de ochtend in onze regio 
wegtrekkende regen. 
In de middag komt er vanuit het 
westen opnieuw regen onder invloed 
van een diepe depressie ten noorden 
van Schotland. 
Het wordt rond de 21 graden in 
onze en er waait een matige tot vrij 
krachtige zuidwestenwind, kracht 
3 tot 5.
Zondag verloopt ook nog licht 
wisselvallig.
Het is meest droog, maar een bui is 
niet onmogelijk.
De temperaturen veranderen niet 
veel en zitten nog steeds rond die 
waarde van een 20-tal graden.
Ook begin volgende week blijft 
het in de gemeente Steenbergen 
licht wisselvallig, alhoewel er toch 
een trend is naar een wat meer 
stabielere weersituatie met meer 
droge dagen en iets hogere maxima 
maar zomerse kwikstanden zijn niet 
echt waarschijnlijk.

Weerspreuk: 
“Als augustus met veel regen gaat, 
straks de koe gezond op stal staat.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

20°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Hof van Nassau 
staat internationaal in de belang-
stelling.  Een groep Chinese stu-
denten architectuur bezocht Gis-
terochtend de instelling. Ze waren 
zeer geïnteresseerd. Niet alleen op 
gebied van  techniek, vooral de 
verbinding tussen zorg en functi-
onaliteit van het gebouw boeide 
hen zeer.

De zorg bepaalt,  
de architectuur  

ondersteunt

Je verwacht het niet, een groep 
studenten die een zorginstelling 
bezoekt. Zeker niet als het studen-
ten architectuur zijn van een uni-
versiteit uit Beijing. Toch mocht 
Conny Helder donderdagmorgen 
een delegatie ontvangen. Dat ging 
op typisch Nederlandse wijze. Met 
koffie, thee én wat lekkers. 
De delegatie bestond uit enkele 
professoren, 11 studenten én een 
tolk. Na een hartelijk welkomst-
woord van Conny startte een pre-
sentatie. Daarin kregen de stu-
denten en hun professoren een 
beeld van het belang van een ge-

bouw voor het leveren van de juis-
te zorg. 
Hof van Nassau is ontworpen om 
dementerenden een zo lang mo-
gelijk zinvol leven te geven. Men-
sen worden gestimuleerd naar 
buiten te gaan, te bewegen en ac-
tief te zijn. Dit kan alleen als men-
sen ruimte krijgen erop uit te 
gaan, dat deuren zich openen in 
plaats van gesloten blijven. Hof 
van Nassau werd vanuit dit stand-
punt ontworpen. 

De studenten raakten tijdens de 
presentatie steeds enthousiaster. 
Ze discussieerden met elkaar en 
stelden allerlei vragen. Niet alleen 
over de technische aspecten, ze 
waren bijzonder geïnteresseerd in 
de zorg die Tante Louise biedt aan 
haar cliënten. 

Zomermarkt in de tuin
Na de presentatie werd de delega-
tie uitgenodigd voor een rondlei-

ding. “Er staan tenten en kraam-
pjes in de tuin. Die zijn er niet al-
tijd, maar vandaag is er een zo-
mermarkt in Hof van Nassau” leg-
de Conny de delegatie uit. De tuin 
en pleinen waren versierd met 
vlaggetjes. Overal stonden kraam-
pjes met eten, snoep en van alles 
in de aanbieding. Bewoners, fami-
lieleden en bezoekers zaten lekker 
buiten,  het was gezellig druk. 

De studenten vonden het prach-
tig. Ze namen een kijkje bij de fy-
siotherapeut, deden mee bij de 
dagbesteding en verwonderden 
zich over het gebouw. ”Het lijkt op 
een dorp” zei één van de studen-
tes vol verbazing. ”Dit zouden we 
voor onze ouderen ook moeten 
hebben. ”Zij hebben niet zoveel 
comfort”,” legde ze uit. 

Eenmaal binnen in een van de 
huizen werd haar verbazing nog 
groter. De bewoners groetten hen 

in het Chinees. Dat hadden ze 
van tevoren met hun begeleid-
ster geoefend. Natuurlijk mocht 
er ook en kijkje in een kamer ge-
nomen worden. De mooie ruim-
tes, de ICT snufjes en de sfeervolle 
woonkamer werden vol bewonde-
ring bekeken. 

Na afloop van de rondleiding ging 
het gezelschap terug naar de zo-
mermarkt. En na de lunch vertrok 
het gezelschap, een mooie erva-
ring rijker.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Delegatie van
Chinese studenten  
bezoeken Hof van Nassau

Drie exposanten in 
Steenbergse Bieb
STEENBERGEN – Vanaf vandaag – vrijdag 16 au-
gustus – tot en met woensdag 25 september ex-
poseren Toon Neelen, Henneke Valk en Ingrid van 
der Weegen in bibliotheek Steenbergen. 

Het drietal is cursist bij Marianne van der Meer 
in Kunstcentrum Steenbergen. Oud-onderwij-
zer Toon Neelen maakt voornamelijk penteke-
ningen en volgt al vele jaren tekencursussen bij 
het Kunstcentrum. Henneke Valk is ruim 10 jaar 
lid van de donderdagmiddaggroep van Marian-
ne van der Meer. Aquarellen hebben haar groot-
ste interesse. 
Ingrid van der Weegen houdt van tekenen. Na 
tekenlessen van Fons Gieles destijds en na een 
tekencursus in Essen volgde zij lessen bij het 
Kunstcentrum Steenbergen, vanaf het moment 
dat ze in deze plaats kwam wonen. Hoewel haar 
voorkeur tegenwoordig bij pastel ligt, werkt ze 
ook graag met acryl en aquarel.



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

OCCASION KOPEN? BEKIJK ONZE VOORRAAD!
o.a. Audi A8 4.2 QUATTRO 246KW AUT Quattro Pro Line

2004, Benzine, Automaat met 6 versnellingen, Noordlichtblauw Pareleffect, Lederen bekleding, lederen stuurwiel, Park Distance Control,  
Climate control, Stoelverwarming voor en achter, Elektrisch verstelbaare stoelen met geheugen, Getint glas, Trekhaak met afneembare kogel

138.785 KM
€  14.900,-

AUTOSCHADE? LAAT HET VAKKUNDIG HERSTELLEN

Autoschade is al vervelend genoeg. Voorkom verder oplopende schade en breng uw auto langs bij Vakgarage 
Auto Kar. Zelfs de kleinste schade kan tot grote gevolgen leiden. Vakgarage Auto Kar zorgt voor een professionele 
inspectie en schadeherstel aan uw auto. Om de kosten van de opgelopen schade vast te stellen en om te kijken wat 
er nodig is om de schade te herstellen, kunt u bij ons kosteloos terecht. Wij zorgen ervoor dat u zoveel mogelijk 
ontlast wordt.

Maak snel een afspraak voor autoschade herstel
Bel 0167-564250 of plan zelf een afspraak in via vakgarageautokar.nl/garageafspraak

SCHADE HERSTEL VOOR UW AUTO

ZOMERACTIE
TERRASSCHERM

GRATIS
afstandsbediening en

montage!Terraszonwering
Piazzola

De Piazzola® is terraszonwering in de meest praktische zin van het woord. Eigenlijk
zou weerwering een betere benaming zijn voor deze bijzondere creatie die u optimaal
van het buitenleven laat genieten. Dit beproefde systeem is zo ontwikkeld dat het maar
liefst 30 vierkante meter schaduw kan leveren en ook bij een buitje blijft men droog 
onder deze overkapping van doek.

•	 Uitgevoerd	met	orgineel	Tibelly	doek
•	 Verkrijgbaar	in	meer	dan	400	standaard	kleurcombinaties
•	 Europeese	topkwaliteit
•	 Gratis	inmeten	en	offerte
•	 Deskundig	advies

*Alleen tijdens de actieperiode van 1-4-2012 t/m 31-6-2013

Lenteactie
terrasscherm
Terrasscherm

Gota®

www.sebrechts.nl

Sebrechts zonwering
Gibsonstraat	9
4651	SW	Steenbergen
T:	0167-567018
info@sebrechts.nl

Openingstijden:
Ma	13.00-17.00
Di	t/m	vr	10.00-12.00	en	13.00-
17.00	uur
Za	10.00-16.00	uur

   *Nu10%
korting

1 april t/m 30 juni 2014
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ZOMERACTIE
TERRASSCHERM

NIEUW!
Piazzola Solidare

Ma 13.00-17.00
Di t/m vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur
Za 10.00-14.00 uur

Pergola Zonwering
met gratis afstandsbediening 

wk 07-08

 9,99
    70 cl

JUTTERTJE
Kruidenbitter

GOBLET
Jonge 

Graanjenever

12,99
  100 cl

POLIAKOV
VODKA

100% Pure
Graanvodka

14,99
   100 cl

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 19-08-2019 t/m 01-09-2019
wk 34-35

11,99
  100 cl

DUJARDIN
Vieux

SONNEMA  
Berenburg

11,99
   100 cl

CAPTAIN FOX
RUM

Bruin of wit

Strelitzia Ridge
Western Cape, Zuid-Afrika
Shiraz
Chenin Blanc
Pinotage Rosé

75 cl per fles 5,49
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

25.99
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,33]

14,99
    70 cl

BEEFEATER
London Dry 

Gin

 16.99
      70 cl

12,99
  100 cl

BEEFEATER
London Pink

Gin

BEEFEATERBEEFEATERBEEFEATER

16,99
    70 cl FOUR ROSES

Bourbon Whiskey

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

DUFFOUR PÈRE & FILS
Côtes de Gascogne

Frankrijk                           
Blanc / Rouge

 4,99
    75 cl

DUFFOUR PÈRE & FILS

 4,99
    75 cl

Veraart
Oostdam 28
Steenbergen

T 0167 - 563 166

www.uwtopslijter.nl   Slijterij Veraart al 100 jaar úw specialist voor kwaliteits-
gedistilleerd, de fijnste wijnen en de mooiste bieren.

Ben jij 12+ en wil je 
wekelijks een leuk 
zakcentje verdienen?

• Vrijdags na schooltijd. 

• Een uurtje werk. 

• Goed verdiend.

Bel (0167) 56 59 30 of mail jouw 
contactgegevens: 
bezorging@steenbergsecourant.nl 

Je kunt ook even langs komen: 
Molenweg 44 (naast de brandweerkazerne)

Geef je dan op 
als bezorger van 
Steenbergse Courant.
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DINTELOORD – De Kindervakantie-
week is afgelopen maandagoch-
tend van start gegaan. Het thema 
van de dit jaar voor de 47e maal 
gehouden week is 1001 nacht. 
Naast het huttenbouwen en knut-
selen stonden de diverse onderde-
len dus in het teken de eeuwenou-
de vertellingen uit Arabische lan-
den.

Maandagochtend werd er stevig 
getimmerd in de Petrus en Pau-

luskerk, die Oosterse sferen uit-
straalt. ‘s Middags waren de ruim 
200 deelnemers onder begelei-
ding op pad en voerden zij tal 
van opdrachten uit of liepen een 
speurtocht. Op het programma 
stond ook een ‘kamelenrace’ en de 
‘Ali App en de 40 rovers’. Dinsdag-
ochtend was het opnieuw knutse-
len geblazen en ’s middags waren 
de deelnemers te gast in zwembad 
AquaDintel waar ze terecht kwa-
men in de ‘Wereld van Sinbad de 

Zeeman’.

Verrassingsuitje 
Voor woensdag stond het jaar-
lijkse verrassingsuitje op de rol. 
Vanwege het weer werd uitgewe-
ken naar een binnenactiviteit. 
De grotere kinderen waren wel-
kom in zwembad De Stok, terwijl 
de kleintjes naar binnenspeeltuin 
Avontura in Roosendaal gingen. 
Ook donderdag werd er geknut-
seld en getimmerd en er was een 

fotomoment voor ouders, groot-
ouders en verzorgers. ’s Middags 
genoten de kinderen 4 t/m 7 jaar 
van de kinderdisco, terwijl de ou-
dere kinderen ’s avonds tussen 
19:30 en 22:00 uur aan hun discot-
rekken komen.
Vanochtend, vrijdagochtend was 
het eerst even opruimen, vervol-
gens was de Kindervakantieweek-
prijsuitreiking, volgde een verras-
singsactiviteit en werd de week af-
gesloten met het ‘frietjeseten’.

Deelnemersaantal  
groeit nog steeds
Dit jaar mocht de actieve organi-
satie rekenen op de deelname van 
zo’n 220 kinderen. “Elk jaar heb-
ben we te maken met wat groei”, 
vertelt bestuursvoorzitter Ingrid 
van Bezooijen. 
“Vorig jaar nam een 180-tal kinde-
ren deel. Nu hebben we 197 week-
kaarten verkocht naast de dag-
kaarten”. 

Weer grotere deelname aan Kindervakantieweek Dinteloord

Foto: Het vaste team van Kindervakantieweek Dinteloord met Ingrid van Bezooijen, Elvira Vlamings, Patricia 
Verhaaren, Kelly van Slobbe, Esmeralda Bos, Sjoerd den Braber, Carline Troost en Ronald de Ruiter. Zij kregen tij-
dens de verschillende activiteiten assistentie van twintig tot zelfs dertig vrijwilligers.
Foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Foto: Op diverse momenten gonsde het in de Petrus en Pauluskerk van de 
activiteiten, waaronder het hutten bouwen en het knutselen.
Deze week trokken de deelnemers van Kindervakantieweek Dinteloord 
door de plaats. Ze vervulden diverse opdrachten. 
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STEENBERGEN – Kleine Tour Steen-
bergen kan terugblikken op een 
geslaagde, feestelijke en ook heel 
gezellige vijftigste editie. 

Na behendigheidsrit van zater-

dagochtend trok de tourkaravaan 
door Notendaal, Nieuw-Vosse-
meeer, Heense Molen, De Heen en 
Welberg. Op de Nassaulaan was er 
een prachtig onthaal. De prijsuit-
reiking op de Markt gebeurde on-

der zonnige omstandigheden en 
hier werd duidelijk dat Emme-
lie de Kok voor de derde maal de 
tourzege op haar naam heeft ge-
schreven. Bij de jongens wist Rinz 
van de Staal zijn koppositie te be-
houden. Hij troefde daarmee de 
winnaar van 2018 en 2017 – Brent 
Jongenelen – af.

Verdiende Hulde
Bij de afsluiting op de Markt werd 
scheidend voorzitter Wim Roovers 
in het zonnetje gezet. Hulde viel 
ook de feestcommissie ten deel; 
de commissie heeft van deze vijf-
tigste tour een passend feestelij-
ke editie gemaakt. Een pluim was 

er ook voor Radio Kleine Tour die 
voor deze speciale gelegenheid 
drie dagen lang van zich heeft la-
ten horen. En dat is zeer gewaar-
deerd door het luisterpubliek. 

Toch ook een smet
Een smet werd wel op de tour ge-
worpen door sommigen die zich 
niet wisten te gedragen tegenover 
de verkeersregelaars. 

Een specifiek en heftig voor-
beeld vond plaats bij het passeren 
van de rotonde op de Zeeland-
weg-Oost. Hier ging een passant 
zich ten buiten. Dit soort gedra-
gingen wekken de woede en ver-

ontwaardiging op van ieder die de 
Kleine Tour een warm hart toe-
draagt. Ook het gemeentebestuur 
en de gemeenteraad laten via een 
open brief in deze Courant we-
ten dat dit soort gedrag niet ge-
tolereerd wordt en ze doen een 
oproep aan de personen die zich 
misdragen.

De volledige uitslag van deze Klei-
ne Tour is te lezen op: www.klei-
netour.nl

 

Foto’s: Mark Koenraadt – Thomas Weezenbeek 
– Peter Vermeulen ©2019

Organisatie vijftigste 
Kleine Tour kan  
terugblikken op  
een geslaagde week



“Vorige week hebben 216 kinderen van de gemeente Steenbergen genoten van de Kleine Tour. Een evenement 
dat mogelijk wordt gemaakt door tientallen vrijwilligers die allemaal maar één doel voor ogen hebben: een 
prachtige, sportieve en gezellige week maken voor de kinderen.

Dat doel is voor de vijftigste keer bereikt. Een tour met een gouden randje dankzij alle extra activiteiten die 
ter gelegenheid van het jubileum waren bedacht. Namens de voltallige gemeenteraad en het college van 
Steenbergen: een grote pluim voor iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd. 

Als gemeentebestuur willen we echter ook een paar woorden richten aan die mensen die hun best hebben 
gedaan om een kras op dit gouden randje te zetten. Die het geduld niet op konden brengen om tien minuten 
te genieten van een karavaan van kinderen die voorbij een wegafzetting reed. Die van mening zijn dat hun 
planning belangrijker is dan de veiligheid van onze jeugd. 

Aan deze mensen willen wij het volgende advies geven. Neemt u eens vijf minuten de tijd om uzelf in de spiegel 
aan te kijken en u af te vragen: Is dit de persoon die ik wil zijn? Ben ik zo belangrijk dat ik het recht heb om 
mensen die zich inzetten voor een ander te beledigen of zelfs lichamelijk te mishandelen? Is er op deze hele 
wereld iemand die zo belangrijk is?

Wij kennen het antwoord op die vraag. Nu u nog.

Het bestuur van een gemeente kan regels opstellen, vergunningen afgeven, subsidies verlenen. Kortom, ervoor 
zorgen dat het op papier goed geregeld is. Vrijwilligers zorgen ervoor dat wat op papier staat, goed uitgevoerd 
wordt. Een systeem dat werkt, totdat er mensen zijn die denken dat zij boven deze regels staan. Die met hun 
egoïstische gedrag de veiligheid van vrijwilligers en deelnemers in gevaar brengen. 

Als gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeester kunnen we niets veranderen aan dit gedrag. We kunnen 
zeggen dat we het niet tolereren, maar daarmee is het niet opgelost. Wat we wel kunnen, is wat we allemaal 
kunnen. Tegen degenen die zich er schuldig aan maken zeggen: Doe eens even normaal! 

Bij deze.”

De gemeenteraad en het college van de gemeente Steenbergen

DOE EENS EVEN NORMAAL!

OPEN BRIEF 
VAN DE GEMEENTERAAD EN HET COLLEGE 

VAN DE GEMEENTE STEENBERGEN
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STEENBERGEN - Heemkundekring 
De Steenen Kamer heeft voor de 
komende maanden nog een flink 
aantal activiteiten op het pro-
gramma staan. Naast de jubileum-
receptie vanwege het 25-jarig be-
staan en de kraam op de jaarmarkt 
zijn er diverse lezingen en ook een 
taxatieavond à la ‘Tussen Kunst en 
Kitch’.

Het volledige programma is als 
volgt:
Zaterdag 31 augustus: Jubileum-
receptie De Steenen Kamer, De 
Vonk, 16:00 – 17:00 uur.
Zaterdag 7 september: Jaarmarkt 
Steenbergen. De Steenen Kamer 
bemand een kraam.
Zaterdag 14 september: Jubile-
umfeest De Steenen Kamer in De 
Vaart met buffet en onthulling in-

formatiebord bij de Bloedsteen in 
de Hoogstraat Welberg. De Vaert, 
15:30 uur.
Woensdag 18 september: Lezing 
van Hans Slokkers over Middel-
eeuws Steenbergen, Gummarus-
kerk, 19:30-21:30 uur.
Zondag 22 september: Tussen 
Kunst en Kitch, laat je spullen 
taxeren door specialisten. Restau-
rant De Watertoren, Steenbergen.

Zaterdag 5 oktober: Bunkertour 
De Heen en Stierenweg met Hans 
Slokkers, 14:00 uur.
Woensdag 16 oktober: Lezing Dr. 
Frans van Eekelen over de 80-ja-
rige oorlog in Steenbergen,  Gum-
maruskerk, 19:30-21:30 uur. 
Maandag 21 oktober: Werkavond, 
op het Zolderke, 19:30 uur.

Zaterdag 2 november: Bevrij-
dingsactiviteiten op de Welberg, 
inclusief multimedia tentoonstel-
ling De Steenen Kamer.
Maandag 18 november: Wer-

kavond, op het Zolderke, 19:30 
uur.
Woensdag 20 november: Lezing 
Robert Catsburg over de oorlog en 
bevrijding van Steenbergen in ok-
tober november 1944.
Vrijdag 22 november: Heemquiz 
in De Parel in Fijnaart in de avond. 
Woensdag 11 december: Afslui-
tende lezing van Gerard Baten 
met stadswandeling door Steen-
bergen door oude foto’s.

Maandag 16 december: Wer-
kavond, op het Zolderke 19:30 uur.

Programma De Steenen Kamer

(door Michelle Douw)

STEENBERGEN - Tijdens de Jaar-
markt in Steenbergen wordt het 
dertiende Beachsoccertoernooi 
georganiseerd. Dit driedaagse eve-
nement, mede mogelijk gemaakt 
door trouwe sponsoren, vindt jaar-
lijks plaats van vrijdag tot en met 
zondag op de Westdam. 

Vrijdag om 16.00 uur trapt het 

toernooi af met de oudste deel-
nemers (15+). De overige teams 
spelen alleen op zaterdag (12.00-
21.00 uur) en zondag (11.00-17.00 
uur). 
Secretaris Xander Knop: “Nieuw is 
de samenwerking met SC Welberg 
en VV Steenbergen. De voetbal-
vereniging zullen helpen met het 
aanbrengen van teams. 
Er wordt altijd rekening gehouden 
met de speelverplichtingen van de 

teams bij hun eigen voetbalclubs. 
Op dit moment hebben eenen-
twintig teams zich ingeschreven, 
waarvan zeven meidenteams. Er 
is nog ruimte voor tien tot veer-
tien teams.”
  

Mooie prijzen
Deelname kost 10,00 euro per 
team. Tijdens het toernooi krij-
gen alle deelnemers drinken, zak-

je snoep, appeltje en als afsluiter 
een loterij voor alle deelnemers. 
Xander Knop: “Wie vaker heeft 
meegedaan weet dat er altijd 
mooie prijzen zijn te winnen. DJ 
Owen is er voor het derde jaar bij 
om de spelers te ondersteunen 
met de juiste beats.”

Inschrijven
Teams kunnen zich inschrijven 

door een email te sturen naar Be-
achsoccer@ziggo.nl met daarin 
vermeld: Teamnaam, namen en 
geboortedatums van de deelne-
mers. 

De speelschema’s worden in de 
week voorafgaand aan het toer-
nooi bekend gemaakt op Face-
book en ieder team krijgt een 
e-mail.

Inschrijven voor Beachsoccertoernooi tijdens jaarmarkt nu nog mogelijk

( door John Rommers )

Steenbergen - Slikkerveer        1-4

Zondag 11 augustus jl. speelde het 
1e elftal van v.v. Steenbergen de 
eerste oefenwedstrijd ter voorbe-
reiding op het nieuwe voetbalsei-
zoen 2019 / 2020. Tegenstander in 
Steenbergen  was het elftal van 
zondag 3e klasser Slikkerveer.

De nieuwe oefenmeester van 
Steenbergen Robin Borremans kon 
vanwege vakanties nog niet be-
schikken over een 6-tal spelers en 
moest mede daardoor toezien dat 
zijn elftal een 1-4 nederlaag incas-
seerde.

Steenbergen begon goed aan de 

wedstrijd, had in de eerste 20 
minuten een licht overwicht en 
kwam in die periode op een 1-0 
voorsprong. Uit een voorzet  van 
Mo Dahir was het Bart Heshof die 
bij de eerste paal de bal binnen 
tikte.
Tegenstander Slikkerveer kwam in 
het laatste deel van de eerste helft 
beter in zijn spel en wist dat via 2 
doelpunten kort voor rust ook in 
cijfers uit te drukken, zodat gerust 
werd met een 1-2 voorsprong voor 
Slikkerveer.
Beide trainers wisselden na rust 
veelvuldig, waardoor het spel bij 
Steenbergen bepaald niet beter 
werd, maar waardoor Slikkerveer 
een veel sterkere formatie op het 
veld bracht.
De Steenbergse tegenstander was 
dan ook de betere ploeg en wist in 
de 2e helft nog 2 keer te scoren.

Steenbergen moest zich beperken 
tot verdedigen en enkele uitvallen 
maar doelpunten leverde dat niet 
meer op.
Slikkerveer won dan ook verdiend 
met 1-4, maar trainer Robin Bor-
remans heeft in ieder geval enke-
le nieuwe spelers aan het werk ge-
zien waaruit hij de komende we-
ken het definitieve team moet 
gaan vormen.
Groot Steenbergen Cup
Komende week worden op de vel-
den van Sc Welberg de wedstrij-
den gespeeld om  de Groot Steen-
bergen Cup.
Het 1e elftal van v.v. Steenbergen 
speelt op dinsdag 20 augustus om 
20.45 uur tegen v.v. Prinsenland , 
op donderdag 22 augustus staat 
de wedstrijd tegen Sc Welberg op 
het programma , eveneens aan-
vang 20.45 uur en op zaterdag 
24 augustus zal om 13.15 uur ge-
speeld gaan worden tegen Spcl 
Kruisland.
Voor het volledige programma 
van de Groot Steenbergen Cup 
kan worden bekeken op de site 
van v.v. Steenbergen 
(www.vvsteenbergen.nl)

Nederlaag voor 
v.v. Steenbergen  
in eerste oefenwedstrijd

Te jong om vakken te vullen, maar 
toch graag een extra zakcentje 
willen verdienen met slechts zo’n 
uurtje per week op vrijdag einde 
middag? Een bezorgbaantje bij 
Steenbergse Courant is zeker een 
goede optie.

Steenbergse Courant is op zoek 
naar jongeren die graag een leuk 
zakcentje bij willen verdienen. 
Gemiddeld om de week met het 
rondbrengen van de huis-aan-
huis-editie, de andere week wordt 
de ledeneditie bezorgd.

Voor jongeren is dat een leuke bij 
verdienste voor in de regel slechts 
een uurtje bezorgen per week.
Zeker voor jongeren die nog te 
jong zijn om bijvoorbeeld vakken 

te gaan vullen in de supermarket 
en die toch graag extra zakgeld 
willen verdienen is dit een prima 
optie.

Ook als invaller
Voor routes in Steenbergen – Wel-
berg en Kruisland worden bezor-
gers gezocht. Ook jongeren die 
slechts nu en dan een uurtje willen 
bezorgen zijn welkom: zij kunnen 
zich opgeven als inval-bezorger.  
Opgave via het kantoor Steen-
bergse Courant aan de Molenweg 
44 in Steenbergen of door

een mailberichtje te sturen naar: 
info@steenbergsecourant.nl. Bel-
len kan ook: (0167) 56 59 30. (bui-
ten kantoortijden kan een be-
richtje worden ingesproken).

Een krantenroute lopen 
bij Steenbergse Courant:
uurtje werk op vrijdag 
einde middag, goed verdiend



BC-voorzitter Jos van Tilburg heeft het hart op 
de tong. Zo kennen ze hem in Nieuw-Vossmeer. 
Recht voor z’n raap, duidelijk. Jos kan zich boos 
maken over onrecht. Zeker als het gaat om oudere 
en kwetsbare bewoners. De lift in de Sint Jozef 
Gaarde is een punt van zorg, altijd geweest. ,,Er 
past geen brancard in.’’ Iets wat de bewoners ook 
stoort: het ontbreken van brandblussers in het 
complex. Van Tilburg snapt het niet. ,,We kunnen 
er bij brand moeilijk met emmertjes water naar 
toe.’’ Loes Oskam zit anders in elkaar. Zij bena-
drukt de warmte tussen de bewoners. ,,Iedereen 
is hier welkom.’’ Loes praat uit eigen ervaring. Ze 
woonde lang in de Randstad, in Vlaardingen. La-
ter Bergen op Zoom, dicht bij haar dochter. Nieuw 
Vossemeer was voor haar onbekend, totdat ze in 
de Sint Jozef Gaarde kwam te wonen. ,,Ik voelde 
me meteen opgenomen.’’ Loes werkte vroeger in 
de zorg en dat doet ze eigenlijk nog steeds. Ze 
biedt graag een luisterend oor, aan de veelal al-
leenstaande bewoners. Soms hoort ze hartver-
scheurende verhalen. Vertrouwelijke dingen, zaken 
die niets met de bewonerscommissie te maken 
hebben. ,,Dat soort verhalen hou ik voor mezelf.’’ 

Oplossingen
Jos van Tilburg is vanaf het eerste uur bij de bewo-
nerscommissie betrokken. De ploeg was destijds 
een stuk groter, met twee vrouwen en drie man-
nen. Door allerlei omstandigheden is de bezetting 
minder geworden. ,,We zoeken versterking, maar 
wel met de juiste mensen.’’ In het begin werden er 
door de commissie ook meer bijeenkomsten geor-
ganiseerd. Leuke dingen, met een barbecue in de 
binnentuin of een gezamenlijk etentje in gemeen-
schapshuis de Vossenburcht. ,,Daarvoor ont-
breekt nu het geld.’’ Jos is op zoek gegaan naar 
oplossingen. Hij trok de stoute schoenen aan en 
informeerde bij Stadlander. Of er niet extra finan-
ciële steun mogelijk was voor het organiseren van 
bijvoorbeeld een leuke kerstbijeenkomst? Mooi 
dat hij daar 400 euro voor heeft los gepeuterd, uit 
een fonds voor sociale activiteiten. ,,Je moet wa-
ken voor eenzaamheid en isolement.’’ Jos is ook 
blij met het brede draagvlak onder de bewoners. 
Een voorbeeld? De financiële bijdrage voor het op-

laadpunt voor scootmobielen en elektrische fiet-
sen. Iedereen betaalt mee, ook wie geen gebruik 
maakt van de voorziening. Een mooi resultaat, 
vindt Jos. ,,Verminderde mobiliteit kan tenslotte 
iedereen treffen.’’

Ontmoeten
Elkaar ontmoeten gebeurt in de Sint Jozef Gaar-
de spontaan. Daar hoeft de bewonerscommissie 
geen extra moeite voor te doen, op die bijeen-
komst met kerst na. Rietje Hommel en Coby van 
Nes hebben de stoelen bij elkaar gezet, aan de 

rand van de binnentuin. Rietje was destijds de 
eerste bewoner in het complex. ,,En ik zit er nog 
steeds.’’ De wortels van Coby liggen in Dinteloord. 
,,Maar ik voel me ondertussen ook hier thuis.’’ 
Truus Timmermans komt ook even langs en ieder-
een vindt elkaar, op het bankje rond de boom in 
het midden van de tuin. Jos en z’n harem, wordt er 
gegrapt. De nieuwtjes gaan over en weer, de Sint 
Jozef Gaarde is een dorp in het klein. ,,Iedereen is 
hier van alles op de hoogte.’’
Jos van Tilburg zit het besturen in het bloed. Van 
Tilburg was onder andere secretaris van de onder-

nemingsraad bij Philips 
Roosendaal, het bedrijf 
waar hij 40 jaar werkzaam 
was. Ook was hij 35 jaar bestuurder van voetbal-
club NVS. Nog altijd is hij voorzitter van de biljart-
vereniging de Vossemeren en secretaris van de 
KBO Nieuw Vossemeer. Van Tilburg is bovendien 
plaatsvervangend hoofd van de onderhoudsploeg 
van het plaatselijk kerkhof. Ook is hij bestuurslid 
van huurdersbelangenvereniging SRW. Loes Os-
kam is lid van het zangkoor n’Eigenwijs. Het koor 
zingt liedjes van vroeger en gaat binnenkort weer 
op tournee door de regio. 

Een feestcommissie zijn ze zeker niet. Wel komen ze op voor de belangen van de bewoners. 
De bewonerscommissie van de Sint Jozef Gaarde is kritisch, op een positieve manier. Voorzitter 
Jos van Tilburg en medebestuurder Loes Oskam vertegenwoordigen een hecht clubje mensen, 
in het seniorencomplex in het dorpshart van Nieuw Vossemeer. De onderlinge samenhang is 
groot en dat maakt het wonen prettig. Truus Timmermans woont er alweer een jaar of zes. 
,,Ik heb geen minuut vaart gehad.’’

  Bewonerscommissie Sint Jozef Gaarde, Nieuw Vossemeer

‘Waken voor eenzaamheid en isolement’

Woningstichting Stadlander

Contactgegevens:
+31 (0) 88 562 6000
info@stadlander.nl
geopend van 08:30 tot 16:30 uur
Bezoekadres
Rooseveltlaan 150, Bergen op Zoom
Postadres
Postbus 203
4600 AE Bergen op Zoom
Rekeningnummer
NL08INGB0655511423 

Inloopspreekuren & Digipunt:
•  Steenbergen: 

elke donderdagmiddag: 13.00-14.00 uur 
Vraagwijzer, Fabrieksdijk 6

•  Kruisland: 
elke derde dinsdag : 15.00-16.00 uur. 
Dorpshuis Siemburg,  
Graaf Engelbrechtstraat 14

•  Nieuw-Vossemeer:  
elke derde dinsdag: 13:00 – 14:00 uur  
Vosseburcht, Plein 1 feb 1953 nr. 4

•  DigiPunt Steenbergen  
elke dinsdagmiddag: 13.00-16.00 uur 
elke vrijdagochtend: 09.00-11.00 uur 
Vraagwijzer, Fabrieksdijk 6, Steenbergen.

Het DigiPunt is er voor mensen die hulp 
willen bij het invullen van digitale formulieren, 
bijvoorbeeld voor de inschrijving bij 
Zuidwestwonen.nl of de aanvraag van 
zorg- of huurtoeslag. 
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STEENBERGEN – Zwemliefheb-
bers konden deze week tot en met 
vandaag 16 augustus, elke avond 
baantjes trekken ter gelegenheid 
van de jaarlijkse zwemvierdaag-
se. Kinderen zwemmen daarbij 
tien banen, terwijl volwassenen 
het dubbele aantal moeten aantik-
ken. Er doen een kleine 150 zwem-

mers mee. Ook is afgelopen maan-
dagmiddag de activiteitenweek 
gestart met elke dag activiteiten 
voor zowel kinderen als voor vol-
wassenen. 

Maandagmiddag was er een knut-
selmiddag waaraan de jonge deel-
nemers onder begeleiding van 

vrijwilligers naar hartenlust heb-
ben deelgenomen.

De medailles van de zwemvier-
daagse worden vanavond – vrij-
dagavond – om 20:00 uur uitge-
reikt. Dan wordt tevens de uitslag 
bekend gemaakt van ‘Blij dat ik 
drijf’, de Zwemloop en het Myste-
riespel.
Over die onderdelen gesproken: 
afgelopen dinsdag 13 augustus 
stond ‘Blij dat ik drijf’ op het pro-
gramma. Daarbij was het de be-
doeling dat de deelnemers met 
hun drijfmiddel van de glijbaan 
gingen om zo snel mogelijk aan 

het koord van de bel te trekken. 

Sport en Spel
Woensdagmiddag werden ver-
schillende sport- en spelonder-
delen afgewerkt. Ook de kleintjes 
konden hieraan deelnemen. 
Gisteren stond de ‘Zwemloop’ op 
de rol. Daarbij moesten de deel-
nemers proberen om een zo groot 
mogelijke zwem- en loopafstand 
af te leggen. 

’s Avonds was het tussen 19:00 en 
20:30 uur disco, waarbij een echte 
dj voor de muziek zorgde.

Vandaag, vrijdagmiddag wordt 
het Mysteriespel gespeeld, een 
zoekspel waaraan iedereen deel 
kan nemen.

De Zesmin
Deze zondag – 18 augustus – staat 
de Zesmin op het programma. 
Deze 6-uurs marathon is bedoeld 
voor ploegen, die bestaan uit fa-
milieleden, vrienden of kennis-
sen. De start is zondagochtend 
om 11:00 uur, het eindsignaal 
klinkt om 17:00 uur.
Opgave kan via de kassa van het 
zwembad.

Meermin organiseert  
activiteitenweek  
en Zwemvierdaagse
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Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: Het secretariaat is van 
dinsdag t/m vrijdag geopend van  
9.15 -11.30 uur en is gevestigd in 
de St. Gummaruskerk, Westdam 
83, ingang marktzijde. Aanmelden 
voor de Doop, 1e H. Communie 
en het Vormsel 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. 
Intenties voor: overleden ouders de 
Jongh – van Overveld, jaargetijde 
Jan van Vlimmeren.

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. 
Donderdag 15 augustus is de 
feestelijke parochiële viering van 
Maria ten Hemelopneming.
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.
Donderdag 15 augustus 19.00 
uur Maria te Hemelopneming: 
pastoor H. de Kort; Johannes 
Luijks.
Zaterdag 17 augustus 17.00: 
pastor S. Chazhoor. Jaargetijde 
Bertus van Rooij  (Kruisje 
ophalen); jaargetijde en verjaardag 
mevr. Riet le Granse - Brusselaars.
Zondag 18 augustus 9.30 uur 
Woord- en Communieviering: 
pastor C. Hamers; familie De Jong- 
van Meer.
Maandag 19 augustus 19.00 
uur (Lourdeskapel): pastor S. 
Chazhoor.

Zaterdag 17 Augustus om 14.00 
uur: Doop van Dana Valkenborg. 
Om 19.00 uur: Eucharistieviering 
met als voorganger Pastor 
Sebastian Chazhoor. Volkszang. 
Wij gedenken:  overleden ouders 
Vriens - Verhagen, jaargetijde Rien 
Gelten, overleden ouders Gelten 
- van Zundert, overleden ouders 
Raaymakers - Uitdewilligen, 
Tinus Raaymakers, broeder Piet 
Raaymakers. 
Woensdag 21 Augustus om 9.30 
uur: Eucharistieviering in de 
Vonk met als voorganger Pastor 
Sebastian Chazhoor.

Vrijdag 16 augustus 19.00 
uur: H. Mis in De Vossemeren. 
Misintenties: Janus Keijzers e.v. 
Pietje Timmermans ter ere van 
O.L.Vrouw van Altijddurende 
Bijstand.
Zondag 18 augustus 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant 

pastoor Hans de Kort. Misintenties:  
pastoor Geert Brocatus en overl. 
familie; Janus Keijzers e.v. Pietje 
Timmermans ter ere van O.L.Vrouw 
van Altijddurende Bijstand; Adrie 
van Boven e.v. Ineke v.d.Vorst; 
Jakobus Bosters en Adriana 
Bosters-Havermans;  Henk van 
Loenhout e.v. Rina Timmermans;  
Leo en Nell Dekkers-Schoutens 
ter herinnering aan hun 60-jarige 
huwelijksvoltrekking;
Maandag 19 augustus 18.00 uur: 
H. Mis.
Woensdag 21 augustus 19.00 
uur: H. Mis.
Donderdag 22 augustus 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.
Vrijdag 23 augustus 19.00 uur: 
H. Mis in De Vossemeren.

Zaterdag 17 aug. 19.00 uur 
Euch.: In deze viering gedenken 
wij: Naantje Huijbregts e.v. Jos 
Houtepen. Voorganger: Past. H. 
de Kort, lector: A. Blom met 
samenzang.
Dinsdag 20 aug. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen.

Zondag 18 augustus 11.00 
uur: Eucharistieviering.Zang: 
samenzang; Misintenties: Geert 
Doomen; voor alle parochianen. 
Voorganger: pastoor Hans de 
Kort; Lector: Toos Broos; Koster: 
Adrie van Etten.
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Zondag 18 augustus 10.00 uur: 
Ds. C. Biemond, Bergen op Zoom.
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Vrijdag 16 augustus 14.00 uur: 
Mw. U. Berger, Woord en Gebed 
met communie.
Vrijdag 23 augustus 14.00 uur: 
Pastor S. Chazoor, Eucharistie.
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Zondag 18 augustus 10.00 uur: 
Ds. T.W.H. van der Heijden, 
Dirksland. 18.30 uur: Ds. A. 
Vastenhoud.

Zondag 18 augustus 10.30 uur: 
Ds. Verburg, Doorn.
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Zondag 18 augustus 10.00 uur. 
Gezamenlijke eredienst in de St. 
Martinuskerk te Halsteren. Ds. 
Hans de Bie.s

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 18 augustus 10.00 uur: 
Ds. E.E. Barendregt, Dinteloord.
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Verander in jezelf 
wat je fout vindt bij anderen.

Toegift van Pater Bertus

Godsbewijs. 
Niemand hoeft bij mij met een 
Godsbewijs aan te komen. Ik weet 
gewoon, dat God bestaat. Ik geloof 
in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde,… 
Ik ben buiten met het Katholiek 
Nieuwsblad van 9 augustus. De 
zwaluwen vliegen laag rond de 
bomen. Daar vinden ze bij dit 
regenachtige weer voedsel voor 
hun tweede broedsel en voor 
zichzelf. Iets verder op onder de 
pruimenboom vieren tientallen 
vlinders feest. Prachtig om te zien. 
De kerkklok laat weten, dat het vier 
uur is. Stel, dat iemand beweert, dat 
het uurwerk van de kerk uit puur 
toeval is ontstaan, en dat daarbij 
geen mens aan te pas kwam. Dat 
de kamwielen, gewichten, wijzers 
en de computer zich zomaar 
vormden en in elkaar vielen, en dat 
alles om ons in Nieuw-Vossemeer 
te laten zien en horen, hoe laat 
het is. Je zou denken, dat iemand 
die zo iets vindt niet helemaal 
in orde is. Het menselijk oog is 
echter veel complexer dan de 
kerkklok of het horloge aan mijn 
pols. Ontelbare tere onderdelen 
maken dat wij kunnen zien. En dat 
is nog maar een van de miljarden 
levende organismen. Zijn al deze 
wonderen van de natuur uit puur 
toeval ontstaan? Hebben alle 
oorzaken niet één oorzaak? En die 
oorzaak der oorzaken is God, onze 
Schepper. Pater Bertus.

STEENBERGEN – Totaaltheater-
groep Cameleon heeft vier Steen-
bergse families bereid gevonden 
om hun huiskamer beschikbaar te 
stellen voor een voorstelling. Die 
wordt gegeven op de woensdag-
avonden 25 september en 9, 23 en 
30 oktober. 

“Deze huiskamer productie, die 
ook nu weer door de eigen leden 
is geschreven, verhaalt het wel en 
van het, vaak kleurige, leven van 
mensen in deze samenleving. Ui-
teraard staat Cameleon garant 
voor een avond totaaltheater met 
een lach en een traan. Cameleon 
gaat er prat op dat het nu al meer 
dan negentwintig jaar telkens 

weer lukt om met eigen werk voor 
het voetlicht te treden. In de voor-
stelling “Cameleon over de vloer” 
maakt het publiel ook kennis kun-
nen maken met een nieuwe, jonge 
speelster. Coen Hoppenbrouwers 
uit Steenbergen versterkt name-
lijk de cast van Cameleon. Steen-
bergen is en blijft onze stand-
plaats, maar de spelersgroep be-
staat nu uit leden van heel de Bra-
bantse Wal”, zo laat de totaalthea-
tergroep weten.

Een bezoek aan deze nieuwe the-
aterproductie inclusief drankjes 
en hapjes kost 15 euro per per-
soon. Reserveren kan via de web-

site: www.theatergroepcameleon.
nl. Bellen kan ook: 06 46 134 711. 
De theateravonden starten op ge-
noemde data steeds vanuit res-
taurant De Wallevis.

Cameleon verzorgt huiskameroptreden 
met : ‘Cameleon over de vloer’

Nieuw seizoen 
Bridgeclub Welberg gestart
WELBERG - Op woensdag 4 september 2019 begint voor BC Welberg in 
Restaurant de Watertoren het nieuwe competitieseizoen 2019/2020. 

Er wordt gespeeld in 2 lijnen: A, en B. Nieuwe leden zijn daarbij welkom 
en kunnen voor nadere informatie contact opnemen met mevr R. Adri-
aansen telefoon (0167) 563 434 of  06 43 917 462. Mailen kan ook: via het 
emailadres: bridgeclubwelberg@ziggo.nl.

Bingo KBO Welberg in zaal Koch
WELBERG – Vanwege de verbouwing van gemeenschapshuis De Vaert 
wordt de bingo van KBO Welberg gespeeld in zaal Koch aan de Kapelaan 
Kockstraat 55. Hier gaat de zaal op dinsdag 20 augustus om 13:00 uur 
open. De bingo start een half uur later. Zoals gewoonlijk eindigt het spel 
rond de klok van 16:45 uur. 
Alle prijzen worden in contanten uitgekeerd en iedereen, dus ook 
niet-leden, is van harte welkom.

WijZijn Bingo
STEENBERGEN – De vakantie zit 
er voor de organisatoren van de 
WijZijn Bingo weer op. Ze komen 
donderdag 22 augustus weer in 
actie in ontmoetingscentrum het 
Cromwiel. De bingoballen rollen 
om 13:30 uur, de zaal gaat een 
half uur eerder open en deelne-
mers betalen vijf euro voor een 
bingoboekje.
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WELBERG - Door het afzeggen van 
Prinseland VR 1 als deelnemer aan 
de  Groot Steenbergen Cup, heeft 
de wedstrijdleiding van Sc Wel-
berg een aangepast programma 
voor de komende week gemaakt. 

Voor de heren poule verandert er 
niets. De wedstrijden worden vol-
gens het programma op dinsdag 
20, donderdag 22 en zaterdag 24 
augustus gespeeld.  
Bij de dames is er wel een wijzi-
ging. Zij spelen woensdag 21 au-

gustus vanaf 19.00 uur en om 
21.00 uur hun eerste wedstrijden. 
De wedstrijden op vrijdagavond 
komen te vervallen. Zaterdag van-
af 13.15 uur worden de overige 
dames- en herenwedstrijden ge-
speeld.  

Speelschema heren – dinsdag 20 
augustus 2019: 18:45 uur SC Wel-
berg 1 - VV Steenbergen 2;  18:45 
uur NVS 1 - SC Kruisland 1; 20:45 
uur VV Steenbergen 1  VV Prinsen-
land 1. 

Speelschema vrouwen – woens-
dag 21 augustus 2019: 19:00 uur 
NVS VR1 - VV Steenbergen VR1; 
19:00 uur SC Welberg VR1 - SC 
Kruisland VR1; 20:30 uur SC Kruis-
land VR1 - VV Steenbergen VR1 
Speelschema heren – donderdag 
22 augustus 2019: 18:45 uur VV 
Steenbergen 2 - NVS 1; 18:45 uur 
SC Kruisland 1 - VV Prinsenland 1;  
20:45 uur SC Welberg 1 - VV Steen-
bergen 1.  
Speelschema heren & vrouwen – 
zaterdag 24 augustus 2019: 13:15 

uur VV Steenbergen 1 - SC Kruis-
land 1; 13:15 uur NVS VR1 - SC 
Welberg VR1; 14:45 uur NVS VR1 
- SC Kruisland VR1; 14:45 uur SC 
Welberg VR1 - VV Steenbergen 
VR1; 16:15 uur VV Steenbergen 2 
- VV Prinsenland 1; 16:15 uur SC 
Welberg 1 - NVS 1  

Om circa 19.00 uur prijsuitreiking 
dames en heren. Aansluitend fee-
stavond met een DJ.

Aangepast programma 
Groot Steenbergen Cup

(door Tineke Feskens)

DE HEEN – Wie rust en water zoekt 
kan bij Akkermans leisure & golf 
prima terecht. Al 20 jaar bieden zij 
de mogelijkheid aan kampeerders 
om echt terug te gaan naar de ba-
sis. Kamperen op een vlot. 

Wie op zoek is naar rust en niet 
bang is om een paar dagen zon-
der social media door te brengen 
kan bij Akkermans prima terecht. 
Al 20 jaar biedt het familiebedrijf 
in Den Heen kampeervakanties 
op het water aan. In het begin al-
leen voor meerdere dagen, te-

genwoordig kan een kampeervlot 
per overnachting gehuurd wor-
den. “Het idee ontstond in Zwe-
den” legt Robbert Akkermans uit. 
“Mijn vader, toen nog eigenaar 
van het bedrijf, hoorde over een 
vlot waarmee een tocht over de 
talrijke meren gemaakt kon wor-
den. Eenmaal thuis ging hij met 
het idee aan de slag. In eerste in-
stantie dacht hij aan een tent op 
een vlot” herinnert Robbert zich 
nog goed. Teun Kools knoopte 
het eerste vlot. Met boomstam-
men en lege vaten werd een pro-
totype gemaakt. De tent werd van 
balken aan elkaar geknoopt. Het 
vlot bleek véél te zwaar om mee te 

varen. Daarom werden de vlotten 
vastgelegd. Tot op de dag van van-
daag liggen ze verscholen vanaf 
het land, alleen bereikbaar via het 
water, ver van alle hectiek. 

Geen telefoon,  
geen stromend water,  
terug naar de basis
Het principe is al 20 jaar hetzelfde, 
geen luxe. Toch zijn de kampeer-
vlotten afgelopen winter iets ge-
moderniseerd. In plaats van mat-
ten zijn er bedden op de vlotten 
geplaatst. De tenten, inmiddels 
voorzien van waterdicht doek, 
hebben een likje verf gekregen. 
Verder heb je als kampeerder geen 
luxe. Een Canadese kano, gevuld 
met klapstoeltjes, een paar gas-
brandertjes en een fles drinkwater 
in een krat. Daar moet je het mee 
doen. Het sanitair bestaat uit een 

afsluitbare emmer. Die lever je 
aan het einde van je verblijf weer 
in. Er kan wel gebruik worden ge-
maakt van het sanitair bij de ka-
noloods. De formule blijkt suc-
cesvol. “Het zijn vooral veel jonge 
stellen die, op zoek naar iets an-
ders, bij ons terecht komen” ver-
telt Robbert Akkermans. “Even 
weg van het jachtige bestaan. Ge-
nieten van het samen zijn, van zit-
tend op je vlot de zon over het wa-
ter zien verdwijnen.” De vlotten 
zijn geschikt voor 2 tot 4 perso-
nen. 5 personen kan, maar dan is 
het wel vol. 

Vanaf het water  
een idyllisch plaatje
Vanaf het land zijn de vlotten niet 
te zien. Verscholen in het riet lig-
gen ze, op redelijke afstand van el-
kaar op de  Steenbergse vliet. Een 

groep neven en nichten uit België 
heeft 2 kampeervlotten gehuurd. 
�Het is hier heerlijk� verklaart één 
van de dames. �Samen met onze 
tante zijn we hier een paar dagen. 
We zwemmen, luieren en gaan er 
soms met de kano op uit.” Zijn er 
dan geen nadelen? “Er zitten spin-
nen, maar verder is het top!” lacht 
ze. In een fluisterbootje gaat de 
tocht verder langs de kampeer-
vlotten. Op de weg terug naar de 
haven neemt hij een besluit. “Ik 
ga meteen zwemtrapjes bestellen. 
Terug naar de basis is prima, maar 
je moet na het zwemmen wel op 
het vlot kunnen komen. En als je 
niet wil overnachten op een vlot 
dan kan je onze elektrische sloe-
pen huren en ook lekker rustig de 
Vliet afvaren.”

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Kamperen op een vlot: 
terug naar de basis

STEENBERGEN – Zaterdag 24 au-
gustus wordt het allereerste Pan-
nakooi toernooi bij vv Steenber-
gen gespeeld. Dat gebeurt tijdens 
de opening van het nieuwe voet-
balseizoen. Die dag is het onlangs 
door Ronde Tafel 137 gesponsor-
de Pannakooi veld het decor voor 
dit allereerste toernooi voor de le-
den van voetbalvereniging Steen-
bergen. 

De kick-off staat in het teken van 
sportiviteit en competitie. Het 
jaarlijks terugkerende event is 
voor de jeugd opgezet om het 
voetbalseizoen op een feestelijke 
manier te openen.
Dit jaar dus met de medewerking 
van Overbeeke, het bedrijf dat het 
Pannakooi toernooi sponsort. 
Met in totaal 4 veldjes zal een 
spannende competitie worden af-
gewerkt in elke leeftijdscategorie 
met uiteindelijk een aantal win-
naars per klasse. Elke deelnemer 

ontvangt een leuke verrassing en 
de winnaars krijgen een extra at-
tentie van de sponsor. 

Verbinden aan de jeugd
Overbeeke, als lokaal en regionaal 
bedrijf bekend van onder meer 
haar betaal- en spaardiensten, 
verzekeringen, hypotheken, le-
ningen en pensioenen, vindt het 
van belang zich te verbinden aan 
de jeugd. Uiteindelijk zullen zij la-
ter en zelfs ook nu op jonge leef-
tijd al, in aanraking komen met de 
verschillende diensten van het be-
drijf. 
Initiator van het idee is de Lions-
club Steenbergen e.o. Na het suc-
cesvolle evenement ‘Zonder Ge-
nade van de Kade’ tijdens Ko-
ningsdag hebben zij de smaak te 
pakken van het organiseren van 
sportieve evenementen waar-
bij de jeugd van Steenbergen een 
prominente rol krijgt.

Eerste Pannakooi-toernooi 
bij vv Steenbergen ( door Paul Kil )

STEENBERGEN - Bij de Steenberg-
se tafeltennisclub T.C.S. starten ko-
mende week weer alle trainingen. 
Een mooie gelegenheid voor nieu-
we leden om dan in te stromen of 
toch zeker om eens kennis te ma-
ken met deze tak van sport en met 
de club.

Vooral jeugdleden zijn van harte 
welkom, zij trainen op dinsdag-
avond van 19.00 – 20.00 uur. Voor 
jeugd, zowel jongens als meisjes, 
van 8 t/m 11 jaar is er dan vol-
doende plek. Oudere jeugd mag 
natuurlijk op deze dagen en tij-

den ook komen. Tafeltennis is een 
spel, waarbij snel reactievermo-
gen een eerste vereiste is. Op de 
trainingen wordt uiteraard een 
goede techniek aangeleerd, zodat 
men al snel wedstrijden kan gaan 
spelen. Voordeel daarbij is dat 
wedstrijden hoogst zelden wor-
den afgelast, één keer per vijf jaar 
is al veel. En ongetwijfeld zullen 
tafeltennissers ervaren hoe leuk 
deze sport is, niet in het minst 
vanwege de bijzonder goede de 
sfeer. Dat geldt zeker ook bij wed-
strijden; zowel bij T.C.S. als bij de 
tegenstander houdt men er vaak 
nog vrienden aan over. 

Nieuwe leden kunnen de  eerste 
drie trainingen gratis de trainin-
gen bezoeken. Alle trainingen vin-
den plaats in sporthal ’t Cromwiel, 
Krommeweg 1 te Steenbergen.

Senioren
Ook voor senioren, recreanten en 
dames is het mogelijk om eens 
kennis te maken. De dames trai-
nen elke dinsdagavond van 20.00 
– 22.00 uur.  En de senioren ver-
schijnen elke maandagavond van 
20.00 – 22.00 uur achter de blau-
we tafels. Ook zij kunnen enkele 
weken gratis kennis maken met 
het tafeltennisspel en met T.C.S. 
De recreanten (55+-ers) komen 
op maandagmiddag van 13.30 – 
15.30 uur een balletje slaan; zij 
starten echter pas op 2 september. 

Trainingen TCS van start

Jaarmarkt activiteit in de krant?
STEENBERGEN - In het eerste volle weekeinde van september - van vrijdag 6 tot en met zondag 8 septem-
ber – vindt traditiegetrouw de Steenbergse Jaarmarkt plaats. Ondernemers, verenigingen en instellingen 
die hun Jaarmarktactiviteiten graag van tevoren vermeld zien in de Steenbergse Courant, kunnen hun infor-
matie hiervoor sturen naar: redactie@steenbergsecourant.nl. 
Deze informatie wordt dan opgenomen in de speciale jaarmarkteditie van Steenbergse Courant die op 
vrijdag 30 augustus verschijnt. De informatie van niet-commerciële organisaties – verenigingen dus – 
wordt geheel gratis geplaatst. Inzenden kan tot maandag 2 september 12:00 uur.



U wilt graag dat uw bedrijf 
MEER producten en diensten 
verkoopt aan MEER klanten... 

Maar nu komt de vraag: Hoe doet u dit?
Wij hebben voor u de oplossing!

BEKIJK DE UITLEGVIDEO OP VERMEULENSTEENBERGEN.NL
o.a. de volgende organisaties gingen u reeds voor:

UITLEGVIDEO VERMEULEN COMMUNICATIEONTZORGING

bereikt
úw klanten

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Plan een afspraak in met Thiemen Vermeulen:
0167-565930 / tv@vermeulensteenbergen.nl

Ligne Notarissen Aerts Leimena Advocaten

En ook: Beautyinstituut Marielle - bHosted - Camper- & Caravan Service de Blaaij - Autobedrijf Bogers - Doing Better  
Deltacom Kantoorautomatisering - EBC Taleninstituut - HEMA Steenbergen - HEMA Halsteren - INPIEQ - Jevotech 
JVM Tuinen - Retail Platform Steenbergen (Ons Steenbergen) - Visio Vireo Tuinen

Mangnus Park- en Tuinmachines Datacenter Nedzone

Koetsenruyter MakelaardijAlbert Heijn AchterbergAuto KarHaer van den Adel


