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 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

STEENBERGEN - Bezorgde bur-
gers, grotendeels bewoners van 
het Steenbergse Westland, heb-
ben zich verenigd in de ‘Actie-
groep tegen meer kassen in en 
om Steenbergen’. Als eerste 
punten van actie lanceerden zij 
een Facebookpagina en komt er 
een petitie online met een titel 
die de lading dekt: ‘Behoud het 
Steenbergse open landschap en 
geef uw stem tegen kassenuit-
breiding’. 

Onlangs is naar buiten gekomen 
dat projectontwikkelaars plan-
nen hebben om kassen te bouwen 
in het gebied aangrenzend aan 

de Aanwas, Ligneweg, Westland-
se langeweg en Olmendreef in 
Steenbergen. Volgens de nieuwe 
actiegroep “moet veel duidelijker 
naar buiten gebracht worden wat 
de impact op de samenleving in 
Steenbergen zal zijn als dit mega 
project gebouwd zal worden”. 

Gewin voor enkelen
De actiegroep duidt daarmee op 
gevolgen als “vernietiging van 

landschap, mega gasverbruik, 
meer migratie arbeiders, verdwij-
nen van bijzondere dieren en 
lichtvervuiling aan de rand van 
het woongebied”. 

“Dit alles voor het gewin voor en-
kelen, terwijl dit veel last oplevert 
voor velen,” aldus het persbericht 
dat verscheen.

Geen medewerking  
aan kassen
De actievoerders krijgen steun 
van de PvdA Steenbergen die tij-
dens de laatste vergadering voor 
het zomerreces een motie indien-
de waarmee komst van meer kas-
sen via de structuurvisie wordt 
uitgesloten. Het college wil zover 
niet gaan, maar heeft bij mon-
de van portefeuillehouder Wilma 

Baartmans aangegeven in deze 
regeerperiode niet mee te zullen 
werken aan de komst van meer 
kassen. Pas na de zomervakantie 
wordt duidelijk of er een meerder-
heid van de raad voor de motie is.

Gemeenteraad wil  
duidelijker signaal
In een persverklaring schrijft Na-
dir Baali, fractievoorzitter PvdA: 
“Ik ben ontzettend blij dat er een 
actiegroep opstaat die alles zeer 
professioneel aan wil pakken, en 
heb er alle vertrouwen in dat de 
bevolking van de gemeente Steen-
bergen zich tegen nog meer kas-
sen zal uitspreken – in het West-
land en daarbuiten, denk aan 
Dinteloord.” 

Baali schroomt niet om  de bevol-
king van Steenbergen op te roe-
pen te tekenen: “Mijn collega’s in 
de gemeenteraad twijfelen over 
onze motie, omdat ze een duide-
lijker signaal willen vanuit de be-
volking: laten we dus allemaal die 
petitie ondertekenen.”

Facebook pagina: Actiegroep te-
gen meer kassen in en rondom 
Steenbergen.
Petitie-site: https://petities.nl/
petitions/behoud-het-steenberg-
se-open-landschap-en-geef-uw-
stem-tegen-kassen-uitbreiding/
edit?locale=nl

Actiegroep tegen kassen in Steenbergen brengt petitie online

Diamanten paar
De Groot-Hameeteman 
Pagina 3 

STEENBERGEN – Waren de organi-
satoren een paar weken geleden 
nog dolblij toen ze konden mel-
den dat de Steenbergse jaarmarkt 
toch door kon gaan, na de corona 
ontwikkelingen in de laatste we-
ken en een gesprek met gemeen-
te Steenbergen is alsnog besloten 
om het evenement dit jaar niet te 
laten plaatsvinden. 

“Wij waren aanvankelijk heel en-
thousiast en ook de gemeente was 
begin juli positief. Na de aankon-
diging van premier Rutten toen 
dat evenementen doorgang kon-
den vinden mits de anderhalve 
meter regel verantwoord kon wor-
den toegepast hadden wij het idee 
dat dit tijdens de jaarmarkt moest 
kunnen. Het evenement zou ook 
een positieve impuls kunnen ge-
ven aan horeca en winkeliers, zo 
was het idee. En die konden dat 

best gebruiken. Maar na de groei 
van het aantal coronabesmettin-
gen in de afgelopen weken had-
den we zelf ook al de conclusie ge-
trokken dat het organiseren van 
de jaarmarkt teveel risico’s met 
zich mee zou brengen. Wij zijn na-
tuurlijk ook niet op ons achter-
hoofd gevallen”, vertelt voorzitter 
André Verhagen van de jaarmarkt-
commissie. Vervolgens vond een 
gesprek plaats met gemeente 
Steenbergen en gezamenlijk is be-
sloten om dit jaar definitief geen 
jaarmarkt te organiseren. “Na-
tuurlijk vinden wij dit niet leuk. 
Maar we moeten wel realistisch 
zijn. Het risico is nu te groot”.

Veiligheid voorop
In het persbericht dat gemeen-
te Steenbergen hierover stuurde 
staat een reactie van burgemees-

ter Ruud van den Belt: ,,Ik ben blij 
dat we in goed overleg met elkaar 
tot dit besluit zijn gekomen”, stelt 
de burgemeester. ,,Het is natuur-
lijk spijtig, maar de veiligheid van 
onze inwoners en de bezoekers is 
vanzelfsprekend het allerbelang-
rijkste. Hopelijk kan de jaarmarkt 
volgend jaar wel gewoon weer 
doorgaan.”

Volgend jaar wat extra 
Dat is zeker ook de hoop van de 
jaarmarktcommissie. Voorzit-
ter Verhagen wil er nog graag zijn 
energie insteken en kijkt ook uit 
naar de ondersteuning die door 
de gemeente is toegezegd. “Om-
dat onze gemeente de winkeliers 
en horeca in deze periode onder-
steunt was er voor de jaarmarkt 
belooft om wat extra’s te doen. Nu 
al is toegezegd dat dit doorschuift 

naar volgend jaar. Afgesproken is 
ook om tijdig – zo’n half jaar er-
voor – rond te tafel te gaan om te 

bezien wat de behoefte en de mo-
gelijkheden zijn”.

Dit jaar toch geen jaarmarkt  
in Steenbergen

• Foto: André Verhagen, Dirk-Jan van Weezel en Rob Lapien van het 
jaarmarktcomité hadden begin juli nog de verwachting dat de jaar-
markt kon worden georganiseerd met in achtneming van de anderhal-
ve meter regeling. Nu corona weer oplaait in ons land is de conclusie 
dat het niet verstandig zou zijn om het evenement doorgang te doen 
vinden.



Met heel veel bewondering en respect voor haar kracht en doorzettingsvermogen, 
is nu de tijd gekomen om na een lang en arbeidszaam leven, met veel goede 

en ook wat minder goede tijden, afscheid te nemen van 
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en “opoe”

Nellie Helmons - Adriaansen
* 7 juli 1931                                                    † 3 juli 2020

Echtgenote van

Rochus Helmons †
Eerder weduwe van

Jan Theuns

Een speciaal woord van dank aan het personeel van Woning 9 van 
Verpleeghuis Hof van Nassau voor de goede zorgen.

 Ad en Josine Theuns - Helmons
  Esther en Patrick, Ralph, Isis, Vic
  Kirsten en Onur, Jona
  Rolf en Charlotte
 Ineke en Jan Timmermans - Theuns
  Robbert-Jan en Pauline
 Marjon en Sjoerd Brattinga - Helmons
  Heidi en Kevin
  Jilke en Marty

Correspondentieadres:
A. Theuns, Reginahof 3, 4651 BT Steenbergen

De afscheidsdienst en de crematie heeft op woensdag 8 juli j.l. in besloten kring 
plaatsgevonden. Wij ontvangen uw condoleance graag per post.

Voor info: Uitvaartverzorging Leeuw, 0167 566104

Ik dank iedereen voor de 
overweldigende belangstelling, 
mooie woorden, bloemen, fijne 
brieven en kaarten die ik mocht 

ontvangen na het overlijden 
van mijn man

Harm van Wijk
De leegte blijft nog moeilijk te 

aanvaarden, maar zoveel 
betrokkenheid verzacht het 

verdriet en vergroot de moed 
om verder te gaan.

Laura van Wijk-Michels

Paterswolde, juli 2020

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

DK Polyester is 
producent van een 
groot assortiment 
polyester producten, 
waaronder:

Vloeistofbakken
vloeistoftanks,
bloembakken,
bloempotten,
watermeterputten,
dakkapellen, 
dakgoten, 
dakopstanden en
halffabrikaten.

Tevens maken wij 
vele producten 
naar ontwerp van 
klanten.

DK Polyester 
heeft ongeveer 
35 medewerkers.

Uw reactie per 
e-mail naar: 
DK Polyester B.V. 
Arbeidsweg 4 
Ind. terrein 
Dintelmond
Havennr. 5359
4794 SZ Heijningen
T: 0167–524343          
E: info@dkpolyester.nl

www.dkpolyester.nl
www.polystyle.nl

POLYESTER PRODUCTIE MEDEWERKER 

t.b.v. assemblage en verpakken 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het afwerken 
van onze polyester producten in de ruimste zin van het 
woord. 
Denk hierbij aan boren, zagen, schuren, coaten, 
scharnieren van de deksels, inlamineren van doorvoeren, 
producten op elkaar lamineren, verrichten van kleine 
reparaties, etc. 
Ook zorg je voor het deugdelijk verpakken van de 
producten (veelal op pallets) en het groeperen van orders 
zodat ze op transport kunnen. 

Ervaring met soortgelijke werkzaamheden is vereist 
hoewel niet per se in kunststof. 
Een heftruck certificaat is een pré en anders zullen wij in 
een cursus voorzien. 

TIMMERMAN 
t.b.v. onze model- en malmakerij 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het timmeren 
en in elkaar zetten van modellen en mallen alsook diverse 
voorbereidende werkzaamheden t.b.v. productie. 
Je werkt met verschillende soorten hout en bewerkt deze 
met diverse elektrische gereedschappen waaronder (zaag)
machines. 

Ervaring met soortgelijke werkzaamheden is vereist 
hoewel niet per se in een soortgelijk bedrijf.  
Zelfstand werken en je werkzaamheden goed kunnen 
plannen is een pré. 

Voor beide functies zijn we op zoek naar iemand met 
technisch inzicht, die tekeningen en/of werkomschrijvingen 
kan lezen, een zorgvuldige werkwijze heeft en goed kan 
samenwerken. 

Bij voldoende ambitie en kwaliteiten zijn er doorgroei-
mogelijkheden tot productie-/bedrijfsleider. 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs 
gesteld.

lekker 
gezond 
met de 
fiets

back to school

Westzijstraat 4, 
4671 CG Dinteloord
0167-524 597

Westzijstraat 4, 4671 CG Dinteloord
0167 - 524 597

ma  gesloten
di  08:30 - 18:00 uur
wo  08:30 - 18:00 uur
do  08:30 - 18:00 uur

vr  08:30 - 20:00 uur
za  08:30 - 16:00 uur
zo  gesloten

Openingstijden:

Back to
new normal
Profiteer deze zomer van 
@150 korting op een Cortina 
E-Foss, E-Common of E-U 4 
met middenmotor.

Kom langs 
voor een 
proefrit.

Kijk op cortinafietsen.nl/actie
voor de actievoorwaarden

KORTING @150
Geldig tot en met
31 augustus 2020

GRATIS 
accu upgrade 

t.w.v. 
150 EURO 
op de Cortina 
E-U4 transport 

met voorwielmotor

Uw belangstelling na het 
overlijden van

Jan Heshof
doet ons goed. 

Waarvoor onze dank.

Het is een troost te weten dat 
hij ook voor anderen veel 

heeft betekend.
 
Annemarie Heshof - Krijnen

Nicole en Peter
Roos en Roy, Tim, Martijn

Angèle en Arnoud
Anne, Hessel

Steenbergen, augustus 2020

Dankbetuiging 

Voor uw blijken van belangstelling 
en medeleven, getoond na het 

overlijden van onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder, oma en opoe

Nellie 
Helmons - Adriaansen

betuigen wij u onze oprechte dank.

Uw vele kaarten, bloemen en uw 
woorden van troost zijn voor ons 

een grote steun geweest. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

0167 566104
info@uitvaartleeuw.nl
www.uitvaartleeuw.nl

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

Momenteel zijn wij zeer dringend op zoek naar een
 

Verzorgende IG 
of Verpleegkundige

 
die bereid is om zowel de ochtendzorg, 

avondzorg en weekenden te willen werken in 
teamverband. Werkzaamheden worden vanuit 

de P.G.B. betaald. Heeft u interesse hierin, 
dan horen we graag van u.

U kunt ons bereiken op tel.nr. 06-18705172

Gezocht: betrouwbare 

huishoudelijke hulp 
voor 2 uur per week te Steenbergen. 

Uurtarief €12,50. 
Dagdeel in overleg. 

Bij interesse, stuur een email naar 
jd.vroegindeweij@hotmail.com 

of neem contact op  via 0623880537

Hoveniersbedrijf De Passiebloem is een dynamisch hoveniersbedrijf 
dat werkzaam is in de regio Tholen, Bergen op Zoom en 

Steenbergen, bij particulieren en bedrijven.

Per 1 september zijn wij op zoek naar een

Leerling hovenier BBL niveau 2 of 3

Je werkt dan 4 dagen in de week in ons bedrijf en
gaat 1 dag per week naar school. 

Als je denkt dat deze baan in ‘t groen wat voor jou is of heb je vragen, 
neem dan contact op met dhr. L.J. Zandijk, telefoon 06-10108561 

of mail depassiebloem@zeelandnet.nl

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

T 0165 - 30 37 08
E info@debolusberg.nl

www.debolusberg.nl

Sinds 
   1987

Tray blikjes 24 x 33cl
Coca Cola
Coca Cola Zero
Fanta Orange
Fanta Lemon
Fanta Exotic
Sprite

Tray blikjes 24 x 33cl
Lipton Ice Tea Sparkling
Lipton Ice Tea Peach
Lipton Ice Tea Green

Tray blikjes 24 x 25cl
Red Bull NL 

De Bolusberg

Tray blikjes 24 x 33clTray blikjes 24 x 33cl
Coca ColaCoca Cola
Tray blikjes 24 x 33cl
Coca Cola
Tray blikjes 24 x 33clTray blikjes 24 x 33cl
Coca Cola
Tray blikjes 24 x 33cl

Coca ColaCoca Cola Zero

Frisdrank aanbieding!!
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STEENBERGEN - Leo de 
Groot en Jeanne Hameete-
man traden op 29 juli 1960 
in het huwelijk en vierden 
vorige week hun diaman-
ten bruiloft. Hun zoon Jean-
Paul blikt in dit artikel te-
rug op deze viering en ver-
telt iets over het tweetal.

Door het Coronavirus was het on-
verantwoord om hun feest ‘groots’ 
te vieren en hebben ze dat helaas 
bij ‘De Watertoren’ moeten can-
celen. In aangepaste vorm is er 
echter vervolgens thuis aan de 
Goudenregenstraat 42, toch een 
heuse feestweek van gemaakt. 
Elke dag kwamen er familieleden 
op visite waardoor het voor het 
tweetal absoluut een geslaagd di-
amanten jubileum is geworden. 
“We hebben nu voor alle mensen 
volop tijd gehad om op het gemak 
bij te praten en herinneringen op 
te halen waarbij ook de diverse fo-
toboeken van het trouwfeest op 
tafel kwamen” waren de woorden 
van het gelukkige bruidspaar.

Brabant was gezelliger
Jeanne is geboren en getogen in 
Oude-Tonge, maar kwam er op 
jonge leeftijd al achter dat het in 
Brabant wel erg gezellig was. Eind 
jaren vijftig ging ze met haar vrien-
dinnen op de fiets naar de kermis 
in Steenbergen toe waar ze in café 
�Willemse� aan de Kaaistraat Leo 
voor het eerst ontmoette. De jon-
ge meiden bleven dan in pensi-
on ‘Van Gastel’ op de Markt over-
nachten. 
Eenmaal geproefd aan dat bour-
gondische leven wilde ze eigen-
lijk niet meer terug, want ‘thuis’ 
was er niet zoveel te beleven als in 

het toen al altijd gezellige Steen-
bergen. Leo liet zijn kans ook niet 
voorbij gaan en maakte op zijn 
nieuwe fiets en toendertijd deels 
per boot ook elke week de over-
tocht naar Goeree-Overflakkee. Er 
groeide een hechte relatie.

Eigen woning
Zoals de toenmalige huwelijksaan-
kondiging aangaf gingen zij als 
jong getrouwd stel bij de ouders 
van Leo – die overigens in Steen-
bergen vooral bij de oudere gene-
ratie beter bekend staat als ‘Leen’ 

– inwonen aan de Molenweg 60, 
de plaats waar hedendaags de 
huisartsenpraktijk ‘Molenweg’ is 
gevestigd. 
Enige tijd later kochten ze enke-
le honderden meters verderop 
om de hoek hun nieuwbouw huis 
waar ze beiden nog steeds naar 
volle tevredenheid in wonen en 
daar bovenal genieten van hun 
prachtige achtertuin. Dit is tevens 
de plek waar ze vanwege het schit-
terende weer in het zonnetje op 
veilige wijze het feest alsnog heb-
ben kunnen vieren.

Brieven
Begin dit jaar ontvingen zij een 
brief van burgemeester Van den 
Belt, maar door het vervelen-
de virus kon hij veiligheidshalve 
nu niet persoonlijk langskomen. 
“Zoals aangegeven volgt er hope-
lijk later dit jaar nog iets”, vertelt 
het kersverse diamanten bruids-
paar. Op de feestdag zelf ontving 
het bruidspaar van onze burger-
vader opnieuw een mooie felici-
tatiebrief en een boeket bloemen, 
en daarnaast vielen er ook brieven 
op de deurmat van de heer Van de 

Donk, commissaris van de koning 
Noord Brabant, en zelfs van ‘Zijne 
Majesteit de Koning en Hare Ma-
jesteit de Koningin’. Voor échte 
Oranjefans als Leo en Jeanne een 
hele eer en ze zijn daarmee ape-
trots!

Barvrouw
Vroeger was het feestelijk stel vaak 
te vinden op de diverse voetbal-
velden in de regio. Ze hebben al-
lebei actief gevoetbald, Leen 
schopte het tot het eerste elftal 
van v.v.  Steenbergen in de goeie 
ouwe tijd ‘achter de kerk’. Jeanne 
gaf het spelletje op nadat haar bril 
aan gruzelementen werd gescho-
ten. In die tijd kon je haar als bar-
vrouw in verschillende kroegen 
in de gemeente Steenbergen aan-
treffen, met haar man meestal on-
der het genot van een biertje ge-
nietend aan de andere kant van de 
bar. Daarnaast heeft ze vele jaren 
in dezelfde Molenweg bij de toen-
malige ENKA gewerkt. 

Onafscheidelijk hoedje
Leo moest mede door de oorlog al 
op zeer jonge leeftijd op het land 
gaan werken en had daarna diver-
se baantjes waaronder in de Rot-
terdamse haven en in de bouw. 
Tot zijn grote spijt werd hij op re-
latief jong leeftijd arbeidsonge-
schikt verklaard en vanaf dat mo-
ment was de kans groot dat je hem 
in karakteristieke stijl fietsend te-
gen kwam, tegenwoordig met zijn 
onafscheidelijke hoedje en zon-
nebril op. 

Het feestelijk paar is het er roe-
rend over eens dat ze samen in al 
die jaren vele mooie dingen heb-
ben opgebouwd en beleefd, niet 
in de laatste plaats tijdens hun 
prachtige vakanties in binnen- en 
buitenland!

Diamanten bruidspaar De Groot-Hameeteman viert aangepast feest 

( door Tineke Feskens )

KRUISLAND – Hollandse luchten, 
een stevige wind en wéér een 
mooie route. In het kort de 22e 
editie van de Roffelroute. Maar 
liefst 88 deelnemers meldden zich 
zondag 2 augustus om op pad te 
gaan. De route voerde langs de 
mooiste plekken in de omgeving.

Het is een vertrouwde formule, de 
Roffelroute. Begin en eind van de 
fietstocht zijn bij de Holle Roffel. 
De rest van de tocht voert telkens 
weer langs andere mooie en vaak 
onbekende plekken in de omge-
ving. Ook dit jaar had Leon Nelen 
weer een interessante route uit-
gestippeld. De eerste deelnemers 
stonden al vroeg aan de start, zij 

waren alweer terug eer de laat-
ste groep vertrok. “Maar” zo zegt 
Dami Koevoets “Dat is ook het 
leuke van de Roffelroute. Het gaat 
om de gezelligheid, én een stukje 
promotie van de Holle Roffel.” 

“Waarom?  
Omdat het leuk is!”
Wanneer de familie Verbogt nog 
moet vertrekken, komt de fami-
lie Bakx alweer terug. Voor me-
neer Verbogt is het antwoord op 
de vraag waarom hij meerijdt sim-

pel. “Het is leuk! Ieder jaar een an-
dere route. Je moet goed opletten 
om de vragen te kunnen beant-
woorden.” “En”, zo vult mevrouw 
Verbogt aan “Hij houdt van ge-
reedschap, het museum heeft veel 
oud gereedschap waar hij zelf nog 
mee gewerkt heeft”. Voor de fa-
milie Bakx zit het er weer op. “We 
hebben dit jaar minder onbeken-
de plaatsen gezien dan vorig jaar. 
Maar dat maakt niet uit. We rijden 
ieder jaar mee” Dat er veel trou-
we deelnemers zijn blijkt wel uit 
het aantal. Maar liefst 88 mensen 
schreven zich voor de Roffelrou-

te in. “Niet alleen uit Kruisland” 
weet Dami Koevoets te vertellen. 

“Er komen mensen uit de hele re-
gio. Er zijn zelfs mensen die met 
de auto komen met de fietsen 
achterop” voegt medebestuurslid 
Jaap toe. 
Hij mocht na afloop de ‘Roffel bo-
kaal’ uitreiken aan Bianca Pot-
ter uit de Hanendreef. Zij wist 
de meeste vragen goed te beant-
woorden.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

De Roffelroute blijkt 
wéér succesvol



Kaaistraat 51, 4651 BM Steenbergen

Meesters
In groenten en fruit

Zomerse aanbiedingen
Brunchsalade heerlijk slaatje met

komkommer, tomaat en ei, 100 gram 0,99
Mexicaanse aardappelschotel  

Vol verse groenten, mais en kidneybonen, 

500 gram 4,50
           Meloenmix  Lekker verfrissend &

 gezond, 100 gram 0,99

Actie is geldig 
tot 8 augustus 2020

We leveren ook aan huis of bij uw bedrijf!

Vernieuwde website voor recepten, 
assortiment en weekaanbiedingen:  
www.meesters-groenten.nl

Maak zelf vooraf een afspraak via www.haervandenadel.nl
Laat je haar stralen, wij staan voor je klaar!

Openingstijden
Dinsdag, woensdag & vrijdag:     
Donderdag: 
Zaterdag:                     

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - 

Openingstijden
Dinsdag, woensdag & vrijdag:     
Donderdag: 
Zaterdag:                     

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - 

08.30 - 17.30 uur
08.30 - 20.00 uur
08.00 - 15.00 uur

T O TA A L I N S T A L L A T E U RCV&GAS ELEKTRA WATER ALARM DAKEN ENERGIE

ENERGIECV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELEKTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

Zilverhoek 5, 4651 SP Steenbergen | T (0167) 56 17 20 | info@madri.nl | www.madri.nl

Voor al uw duurzame installaties. Vraag naar onze mogelijkheden!

Nu nog hoger
rendement van
zonne energiezonne energiezonne energiezonne energie En:

U krijgt de betaalde btw
terug!

Het installeren van zonnepanelen is een lucratieve zaak. Het is niet alleen goed 
voor het milieu, maar levert meer rendement op dan wat spaargeld kan bieden. 
Daarnaast neemt de waarde van uw woning toe en u hebt geen last meer van 
stijgende elektriciteitsprijzen.
Sinds kort ontvangt u als huiseigenaar ook nog de btw terug over de aanschaf van 
een zonnestroominstallatie. Dat scheelt al snel zo’n 500 tot 750 euro extra!
Madri regelt dit eenvoudig voor u. En we zorgen voor een uitstekende installatie, 
waar u op kunt vertrouwen.
Tijd voor een afspraak? Laat ons u goed adviseren: telefoon (0167) 56 17 20
of e-mail: info@madri.nl

CV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN ENERGIEWARMTEPOMPEN

Een prachtige bril
voor een 

prachtige prijs

€ 199

€ 299

Complete
enkelvoudige
merkbril 

Complete  multifocale
merkbril 

vanaf

vanaf

Raadhuisplein 9 – Dinteloord – tel. 0167-520 018 – info@bestersopticiens.nl – www.bestersopticiens.nl

Like ons op facebook en Instagram

                         Mix en match
1 item 20% korting *

2 items 30% korting *

3 items 50% korting *

Korting wordt bij de kassa verwerkt. 
*M.u.v. afgeprijsde items.

STEENBERGEN

Schooloutlet
Op zoek naar schoolspullen voor volgend schooljaar? Shop ze in onze

Korting wordt bij de kassa verwerkt. 

Schooloutlet
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Geldig t/m di 18 augustus 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

      Jumbo  , Steenbergen, Floraplein 2                                         

HOLLANDSE AARDBEIEN
2 bakken à 400 gram

 2 VOOR

5.–

JUMBO MOSSELEN
Bak 2 kilo

599
a7,99

MSC-C-500
91

MMSSCC

99

JUMBO GROENE OF 
LUNCHSALADES
M.u.v. groene salade rauwkost  
2 verpakkingen à 250-330 gram

 2 VOOR

5.–
a5,38 - a7,46

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

WELBERG – De Buurtbibliotheek is 
inmiddels een bekend fenomeen 
in de gemeente Steenbergen. Wie 
van lezen houdt, kan op tal van 
plekken een kastje vinden waar 
een boek geleend of gebracht kan 
worden. De Welbergse Daniëlla 
Verbeek vatte het plan op om het-
zelfde principe los te laten op tui-
nieren en hoopt binnenkort in haar 
thuisbasis Welberg de eerste Za-
denbibliotheek van de gemeente 
te openen. Zij heeft bij de gemeen-
te Steenbergen een aanvraag voor 
een bijdrage uit het Initiatieven-
fonds ingediend. 

Het idee voor het uitleenpunt ont-
stond  nadat Daniëlla op social 
media een zadenbibliotheek te-
genkwam. “Ik was er direct en-
thousiast over. Uit navraag bij an-
deren op het dorp bleek dat er veel 
animo is om zaden van bloemen, 
fruit en groenten met elkaar uit te 
ruilen.” Verbeek wil de bibliotheek 
voor haar eigen woning aan de 
Welbergsedijk realiseren. “Daar is 
ruimte, altijd toezicht en kan ik de 
collectie aanvullen wanneer dat 
nodig is.”

Steenbreek
Ter voorbereiding richtte Dani-
ella de besloten Facebookgroep 

�Zadenbibliotheek Welberg� op 
en kreeg binnen de kortste keren 
tientallen aanmeldingen. Daarop-

volgend diende zij een verzoek in 
bij de gemeente Steenbergen voor 
een bijdrage uit het Initiatieven-
fonds. De gemeente is sinds kort 
lid van de stichting Steenbreek 
waarmee samen met de inwoners 
acties opgezet worden om de leef-
omgeving te vergroenen. Het idee 
van de zadenbibliotheek werd 
dan ook direct positief omarmd. 

Oproep: word lid!

Als voorwaarde voor een bijdra-
ge uit het Initiatievenfonds moet 
de Welbergse aantonen dat er vol-
doende draagvlak is voor de Za-
denbibliotheek en roept daarom 
alle dorpsgenoten die van bloe-
men houden op om zich aan te 
melden bij de Facebookpagina 
‘Zadenbibliotheek Welberg’. Ken-
nis van flora is niet noodzakelijk. 
“Al doende leer je vanzelf en er is 
onder de leden altijd wel iemand 

die je kan helpen wanneer je een 
vraag hebt.”
Een Zadenbibliotheek dient vol-
gens Daniëlla meerdere doelen. 
�Dorpsgenoten komen op een ge-
makkelijke manier met elkaar in 
contact en het is een leuke manier 
is om aan verbetering van de bio-
diversiteit en het groenbewustzijn 
te werken.”

Zaden doneren
Een zadenbibliotheek werkt het-
zelfde als een gewone bieb, behal-
ve dan dat je natuurlijk niet de-
zelfde zaden terugbrengt. “De za-
den die je leent, laat je eerst tot 
bloei komen of vrucht dragen,” 
legt de initiatiefneemster uit. 
“Daarna oogst je de zaden van de 
mooiste plant en die breng je te-
rug bij de zadenbank.” Alle begin 
is moeilijk en daarom hoopt Da-
niëlla dat iedereen die een zaden-
overschot heeft of bij wil dragen 
aan de uitbreiding van de collec-
tie, zaadjes wil doneren.
Wie interesse heeft, kan zich mel-
den bij de Facebookpagina ‘Za-
denbibliotheek Steenbergen’ of 
een mailtje sturen naar daniella@
fotokiek.com. 

Foto: Daniëlla Verbeek krijgt en-
thousiaste reacties op haar initia-
tief. Ze is alvast klein begonnen en 
er komen al heel wat tuinliefheb-
bers zaden lenen en brengen. Ook 
worden er spontaan stekjes ge-
bracht. 
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Welberg krijgt eerste  
Zadenbibliotheek  
van de gemeente

STEENBERGEN - De jongerenwer-
kers van Steenbergen hebben deze 
zomer een belangrijke missie te 
vervullen. Zij willen haarscherp in 
beeld krijgen hoe de jeugd van 
deze gemeente het leven in coro-
na-tijden ervaart. De komende we-
ken verzamelt het jongerenwerk 
foto’s, filmpjes en quotes bij de 
jeugd. De opbrengst wordt gebun-
deld tot één geheel dat vervolgens 
via social media te zien is. Het jon-
gerenwerk geeft hiermee gehoor 
aan de oproep van premier Mark 
Rutte om jongeren mee te laten 
denken over de 1,5 meter samen-
leving.

In de dagelijkse praktijk zien de 
jongerenwerkers dat het uitda-
gende tijden zijn voor jongeren 

die vaak moeite hebben om zich 
aan de RIVM-maatregelen te hou-
den. Met name de jeugd tot 18 jaar 
heeft meer vrijheden dan volwas-
senen wanneer het gaat om bui-
ten sporten, chillen en spelen. 
Maar ten opzichte van de pre-co-
ronatijd is het wel een relatieve 
vrijheid. Op feestjes, het terras, de 
sportschool, het zwembad, school 
en in winkels, overal krijgt de 
jeugd te maken met beperkingen. 

Vallen en opstaan
Jessy van Hooydonck, jongeren-
werker bij WijZijn Traverse: “Alles 
om ons heen is veranderd en het 
duurt even voordat we hier goed 
aan wennen. Een jongere is ie-
mand die in ontwikkeling is, zelf 
keuzes leert maken en met val-

len en opstaan zichzelf ontpopt 
tot een volwassenen. In deze tijd 
voelen sommigen zich hierdoor 
beperkt, eenzaam of zijn juist die-
gene die liever tegen de regels in-
gaan, wat ook hoort bij de leef-
tijd.”

Ook na de vakantie zal corona nog 
altijd een stempel drukken op het 
leven van alledag. “De indeling in 
de klassen zal zeer waarschijnlijk 
nog anders zijn dan voorheen en 
dat geldt ook voor het contact met 
de leraren. Wie de school heeft 
verlaten en gaat werken, komt te-
recht in een bedrijf dat te maken 
heeft met veranderingen.“

Première
De komende weken gaan de jon-

gerenwerkers op pad om alle ge-
voelens en ervaringen rondom 
corona die leven onder jongeren 
in beeld en woord vast te leggen. 
Voordat het uiteindelijke resultaat 
online gaat, is er voor de jongeren 
die medewerking verleenden aan 
het project een premièreavond 
bij theaterschool Myra Ceti. Deze 
vindt plaats op 25 september van 
18.00 tot 20.00 uur. 

Van tevoren aanmelden via jon-
gerenwerk.stb@wijzijntraverse-
groep.nl of app naar (06) 40246354 
is corona-noodzakelijk. 

Jongeren die tips hebben voor dit 
project , andere leuke ideeën heb-
ben of graag met de jongerenwer-
kers van gedachten willen wis-
selen, kunnen bovenstaande ge-
gevens gebruiken of een bericht-
je sturen via de Facebookpagina 
van het Jongerenwerk of via Insta-
gram.

Missie Jongerenwerk Steenbergen:
Tijdsdocument voor en door jeugd in coronatijd

Loopcursus 
voor beginners 
van start
bij Diomedon
STEENBERGEN – Zaterdag 5 sep-
tember gaat bij sportvereniging 
Diomedon een loopcursus voor 
beginners van start. Inwoners 
van de gemeente Steenbergen 
en omgeving die er over den-
ken om te starten met hardlopen 
of die de draad uit het verleden 
weer willen oppakken krijgen zo 
de kans om dit op verantwoorde 
wijze te gaan doen.

Op tien zaterdagen tussen 9:30 
en 11:00 uur wordt op de atletiek-
baan op het sportpark aan de Se-
ringenlaan aan de conditie ge-
werkt en krijgen de lopers advies 
over hoe de zaken moeten worden 
aangepakt. Er wordt gewerkt aan 
de loophouding en er is aandacht 
voor het schoeisel, de kleding en 
de voeding. 

De deelnemers aan de loopcursus 
ontvangen opdrachten voor de 
tussenliggende weken en bouwen 
op deze manier een goede condi-
tie op. Vervolgens is er na de cur-
sus de mogelijkheid om deel te ne-
men aan een van de loopgroepen 
van Diomedon. 

De kosten voor de loopcursus be-
dragen 35 euro. Meer informatie 
en het inschrijfformulier is te vin-
den op www.diomedon.nl. 

Het inschrijfformulier kan vervol-
gens worden gestuurd naar se-
cretariaat@diomedon.nl. Joke de 
Kock ziet reacties graag tegemoet.
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Kruisland
Door opeenvolgende inpolderingen is het grondgebied 
rondom Steenbergen in de 14e en 15e eeuw aanzienlijk 
uitgebreid. Eerst in zuidelijke en westelijke, daarna in 
oostelijke en noordelijke richting. 

De grote polder Kruisland werd in 1487 ingedijkt. Dat 
gebeurde op bevel van Engelbrecht II van Nassau. 

Engelsberg
Hierin ontstond een nederzetting die aanvankelijk bekend 
stond als ‘Engelsdorp of Engelsberg, genoemd naar 
Engelbrecht II. Al vrij snel werd de naam van de polder 
overgenomen die onder de invloed van een sterke verering 
rond het Heilig Kruis (Heilig Kruisland). Maar er zijn ook 
andere verklaringen voor de naam Kruisland: Dr. L. van 
Egeraat schreef hierover het volgende: ‘Vanuit Steenbergen 
werd de Kruislandse polder (oppervlakte 2.916 hectare, red.) 

bedijkt. Door Engelbrecht van Nassau werd hierin het dorp 
Kruisland gesticht. Zijn vrouw Cimburgia moest in 1487 voor 
hem een losgeld betalen aan de Franse koning. Zij verkreeg 
dit door uitgifte van de polder die zij, evenals het dorp, 
vanwege het geleden leed Kruisland noemde.’

Geen eigen haven toegestaan
Oorspronkelijk was het dorp bedoeld nabij het huidige 
buurtschap Gastelsveer aan de Roosendaalse Vliet. Maar 

naar verluidt voorkwam de stad Steenbergen dat het dorp 
een haven zou krijgen. Wel had het dorp in de beginjaren 
al een eigen kerkgebouw en een Schepenbank, die in 1583 
werd opgeheven, waarna Kruisland twee afgevaardigden in 
de schepenbank van Steenbergen kreeg en hier voortaan 
onder viel.

Gegroeid van 39 naar 1000 huizen
De eerst bekende cijfers over het dorp dateren van 1840. 

Toen stonden er in Kruisland 39 huizen die onderdak boden 
aan 250 inwoners. Tegenwoordig heeft Kruisland een kleine 
1000 huizen met bijna 2300 inwoners.

Actief verenigingsleven
De Zonnebergschool zorgt in het dorp met een enthousiast 
team voor betrokken basisonderwijs. Kruisland beschikt 
met Siemburg voor een levendig gemeenschapshuis 
waar tal van activiteiten plaatsvinden. Ook de horeca is 

krachtig aanwezig en er is een actief verenigingsleven. 
Het ambachts- en gereedschapsmuseum De Holle Roffel 
trekt vanuit de regio goede belangstelling. Hier worden 
geregeld thematentoonstellingen ingericht. De Holle Roffel 
organiseert met de hulp van een groot aantal Kruislanders 
jaarlijks de kerststallentocht die veel bezoekers trekt.

[ Gegevens uit diverse bronnen ]
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

KRUISLAND



Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!

 www.ditsletselschade.nl |  info@ditsletselschade.nl |  0167-500899

Bent u slachtoff er als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval ? Ik help u graag.
Met een deskundige en persoonlijke benadering zal ik uw belangen behartigen.

Ook bied ik u de kans op een second opinion. 

U kunt contact met mij opnemen voor een afspraak. 
Ons vertrouwde kantoor is gevestigd aan de Blauwstraat 3

Persoonlijke aanpak in 
rechtshulp bij letselschade

Motorbanden?
Korstbanden.nl - Fijnaart -    0168 - 462244

Kettingzagen

Heggenscharen

Grasmaaiers

Reinigingsmachines

Combisystemen

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

Profi teer deze maand 
nog van verschillende 
acties! Kom naar onze 
showroom voor korting 
op                      en
tuinmachines!

DÉ TUINMACHINE SPECIALIST!
VERKOOP - ONDERHOUD - REPARATIE

op                      

Of u nu kiest voor kunststof of hout
ons werk is voordelig en extreem duurzaam

MVH is specialist voor kozijnen,
veranda’s, overkappingen
en dakkapellen.
Wat we doen, doen we goed. Degelijk vakwerk, uitstekende 
kwaliteit en dat tegen een zeer scherpe prijs.

Mike van Herel, MVH House & Garden

Dakkapellen

Kozijnen

Overkappingen

Veranda’s

Heeft u plannen voor uw huis? 

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl

Haarstudio jean pierre Haarstudiojeanpierre www.haarstudiojeanpierre.nl

Molenstraat 5 Kruisland
Tel: 0167532423

Openingstijden:
 Dinsdag  08:30  17:30
 Woensdag  08:30  17:30
 Donderdag  08:30  17:30
 Vrijdag  08:30  17:30
 Zaterdag  07:30  14:30
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30°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Droog, zonnig en 
warm tot zeer warm

Volgende week prolongeert het 
Scandinavisch luchtdrukmaximum  de 
zinderende warmte in onze omgeving. 
Bovendien is in veel plaatsen een 
nachtelijke minima rond of boven 20 
graden, de zogenaamde tropennachten. 
Tot en met woensdag 12 augustus wordt 
het tussen 30 en 34 graden.  
Kortom een serie van mogelijk, zes 
tropische dagen op rij en dat is in 
augustus alleen in 1975 voorgekomen.  
Zaterdag wordt een heel warme dag. 
Mogelijk de warmste van deze hittegolf 
met pieken in de temperaturen tot rond 
34 graden in de gemeente Steenbergen. 
Het is eerst nog volop zonnig, maar 
later op de dag kan er wel wat lichte 
bewolking opduiken. 
Mogelijk is het zondag en maandag 
tijdelijk wat minder extreem heet, maar 
zeker is dat nog niet. Het zou kunnen 
dat de wind tijdelijk op die dagen weer 
wat meer noordelijk wordt waarmee 
dan in onze regio wat minder warme 
Noordzeelucht binnen sijpelt.  
Dat zou echter maar tijdelijk zijn want na 
maandag zorgt een nieuw Scandinavisch 
hogedrukgebied weer voor aanvoer 
van erg warme lucht uit het oosten tot 
zuidoosten. 

Weerspreuk: 
“Wil het in juli niet heten, dan zal 

men in augustus zweten”.

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

( door Tineke Feskens )

DINTELOORD – Onder een stra-
lende zon is donderdagmiddag 
30 juli de glijbaan van Aquadintel 
in gebruik genomen. Dat gebeur-

de zonder officieel gebeuren. De 
kinderen die zo hun best voor de 
glijbaan hebben gedaan kregen 
de eer. Max Moerland verrichtte 
de openingshandeling. Inmiddels 

hebben jongeren al heel wat glij-
beurten gemaakt en wordt volop 
van de glijbaan genoten.

Al dagen vroegen ze badmeester 
Stefan wanneer de glijbaan ein-
delijk openging. Want met zijn fel-
blauwe kleuren en hoogte nodigt 
de glijbaan zeker uit. Op de dag 
van de opening stonden de kin-
deren dan ook letterlijk te trappe-
len van ongeduld om de trap op 

te gaan. De glijbaan zelf was ver-
sierd met ballonnen. In het water, 
onderaan de glijbaan dreven ook 
ballonnen. Al met al een feestelijk 
gezicht. 

De glijbaan is tot stand gekomen 
met hulp van een aantal sponso-
ren en vrijwilligers. De gemeen-
te Steenbergen, Stichting Dinte-
loord in Beweging én Stichting 
Vrienden van Aquadintel deden 

ook een duit in het zakje. Maar de 
kinderen die de sponsorzwemac-
tie hadden georganiseerd moch-
ten als eerste naar beneden. Max 
Moerland mocht het lint door-
knippen. Hij had het meeste geld 
van allemaal bij elkaar gezwom-
men. 

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

Glijbaan Aquadintel wordt 
met veel plezier gebruikt

STEENBERGEN - Op 15 augustus 
2020 is het exact 75 jaar gele-
den dat er voor het Koninkrijk der 
Nederlanden een officieel einde 
kwam aan de Tweede Wereldoor-
log. Op die datum verschijnt tevens 
het boek De Verzwegen Oorlog – 
‘Houten slippers en bamboe roen-
tjings’. Dat boek is in opdracht van 
de West-Brabantse zorginstelling 
tanteLouise vervaardigd door de, 
in Steenbergen woonachtige, au-
teur Willem Jongeneelen en Sjoerd 
van den Boom, beeldend kunste-
naar uit Bergen op Zoom. Het boek 
wordt landelijk verspreid. 

Willem Jongeneelen is geboren in 
Wouw maar woont al sinds 1990 
in Steenbergen. Sinds 2012 is hij 
fulltime journalist en dj. Als jour-
nalist verdiende hij zijn sporen 
met name in de muziekwereld. 

Geen tijd voor een borrel
De vele interviews die hij ten be-
hoeve van ‘De Verzwegen Oorlog’ 
aflegde, waren voor hem dan ook 
een uitstapje naar een nieuwe we-
reld. Toch was de benadering van 
de senioren volgens hem groten-
deels gelijk aan die van groothe-
den als Liesbeth List, Toots Thie-
lemans en Paul McCartney die hij 
interviewde. “Ook bij muzikanten 
en kunstenaars probeer ik vaak 
meer te weten te komen over de 
mens achter de artiest, dat moet 
echter wel steeds in een veel kor-
ter tijdsbestek geschieden. Bij suc-
cesvolle artiesten, met een over-
volle agenda, kun je meestal niet 
een halve dag thuis op de koffie of 
voor een borrel langs  komen. Dat 
kon bij de in dit boek geportret-
teerde senioren vaak wel. We na-
men alle tijd voor elkaar. Hopelijk 
leest men dat eraan af.”

Per boot naar Nederland
Het project is voortgekomen uit 
de aandacht voor cultuurspeci-

fieke zorg van zorginstelling Tan-
teLouise. Daar is ook de Indische 
woning in hun Residentie Moer-
mont in Bergen op Zoom, de 
woonplek van een deel van de in 
het boek geportretteerde perso-
nen, een voorbeeld van. De Ver-
zwegen Oorlog is in eerste in-
stantie bedoeld als eerbetoon van 
tanteLouise aan de Indische ge-
meenschap in West-Brabant. Het 
oudere deel daarvan bezit een ge-
zamenlijke achtergrond. Als jon-
ge kinderen of tieners zijn zij des-
tijds per boot naar Nederland ge-
komen.

Saamhorigheid
In het boek draait het om herin-
neringen van gewone mensen die 
door het vertellen van wat hun 
overkomen is juist heel bijzonder 
zijn. Verhalen van ooggetuigen 
die bewaard en doorverteld moe-
ten worden. Niet alleen aan hun 
nageslacht, maar evenzeer aan 
de vele Nederlanders die nauwe-
lijks weet hebben van wat zij tus-
sen grofweg 1942 en 1950 hebben 
meegemaakt in dat verre, tropi-
sche Nederlands-Indië. 

Volgens de makers geven de ver-
halen een gevarieerd beeld van 
het verdriet, de ellende, de hon-
ger, de onmacht en het lijden van 
deze overlevenden. “Maar ook van 
hun hoop, levensdrift, moed en 
zelfs van de gelukkige en vrolijke 
momenten. Het opvallendst is de 
saamhorigheid die de Indisch-Ne-
derlandse gemeenschap tot op de 
dag van vandaag vertoont. Wie 
dacht dat ze hier in Nederland al-
tijd met open armen werden ont-
vangen, die heeft het mis. De In-
dische gemeenschap lag ook hier 
vaak verbaal onder vuur.”

Aanpassen, niet opvallen
Thuis werd er vaak niet gepraat 
over de oorlogservaringen en de 
trauma’s die zij als kind opdeden. 
Jongeneelen: “Ze moesten zich 
zo snel mogelijk aanpassen aan 
de Nederlandse samenleving en 
vooral niet te veel opvallen. Dat 
laatste viel niet altijd mee. Voor-
al niet als ze op straat voor alles 
en nog wat uitgemaakt werden. 
Ze werden ‘blauwen’ genoemd en 
kregen de kreet ‘pinda pinda, lek-
ka lekka’ naar het hoofd geslin-
gerd. “

Nu het nog kan
Toch lukte het al die Indische Ne-
derlanders om een nieuw leven 
op te bouwen in Nederland. Ve-
len probeerden het verleden lang 
te laten rusten. Nu wordt het vol-
gens een aantal van hen hoog tijd 
om hun verhaal wel te vertellen, 
hoe moeilijk dat voor veel Indi-
sche mensen nog altijd is, ook on-
derling. “De personen in dit boek 
vinden het noodzakelijk hun le-
vensverhalen, inclusief schrijnen-
de kampervaringen, toch te delen. 
Juist nu, omdat dat nu nog kan,” 
aldus Jongeneelen en Van den 
Boom. 

Het boek is vanaf 17 augustus ver-
krijgbaar bij de boekhandels of te 
bestellen (ISBN: 978-90-9033366-
3). Op aanvraag is een digitaal 
exemplaar van het boek en/of il-
lustratiemateriaal te verkrijgen. 
Voor meer informatie: Willem Jon-
geneelen, (06) 53655135 of Sjoerd 
van den Boom, (06) 81961025.

Foto:de cover van het boek dat Wil-
lem Jongeneelen samen met Sjoerd 
van den Boom samenstelde.

Eerbetoon aan Indische gemeenschap: 

Steenbergse auteur schrijft boek in opdracht van tanteLouise

Foto: Willem Jongeneelen. 
Gemaakt door Carlo van den Heuvel ©
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Het secretariaat van de St. 
Annaparochie gevestigd in 
de Gummaruskerk (ingang 
via de marktzijde) is in de 
zomervakantie alleen geopend op 
de woensdagochtend van 9.15 - 
11.30 uur. 
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk is iedere zaterdag 
om 17.00 uur te beluisteren via de 
radio: KPN kanaal 1102 en Ziggo 
kanaal 916 en FM 107,4.
Pastores: Pastoor Hans de Kort, 
Doktersdreefje 4, 4651 AX 
Steenbergen. Telefoon: 0167-
563129. E-mail jdekort@kerkmail.
nl; Pastor Sebastian Chazhoor, 
06-23786713; Pastoraal werkster 
Lenie Robijn 06-45674172
Contactpersonen:
Geloofsgemeenschap de Heen: 
Coby 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, 
gdjonghh68@gmail.com   Maria-
kapel en begraafplaats dagelijks 
geopend van 9.00 -20.00 uur.                                                           
Parochiekern H. Georgius: 
Ad Huijsmans, 06-53424810 
huijsmans4756@gmail.com 
Parochiekern H. Joannes de 
Doper, Corrie van Tilburg, 
cvtilburggeers@home.nl 0167-
502335                                                                                                                       
Parochiekern St. Gummarus Els 
Verbeek secr. PKC 0167-566886, 
Bram Hommel voorz. PKC 06-
53802394, a.a.j.hommel@gmail.
com                                                            
Parochiekern Vredeskerk: Petra 
Geers, 0167-565994, petrageers@
hotmail.nl 
De wonderbaarlijke broodver-
menigvuldiging (Matteüs 14,13-
21)
Het verhaal van de vijf broden en 
twee vissen is een bekende tekst 
uit de Bijbel. Als je de ogen sluit 
en naar het verhaal luistert dan zie 
je het voor je ogen gebeuren. Jezus 
die naar een eenzame plaats vaart 
om alleen te zijn, de menigte die 
achter Hem aankomt, het brood en 
de vissen waarover Jezus zijn ze-
gen uitspreekt en alle mensen die te 
eten krijgen. 
In de verhalen die we in de voor-
bije weken gelezen hebben, laat 
Jezus zien wat het leven waarde-
vol maakt. Jezus geneest, vergeeft, 
gaat met mensen aan tafel die door 
anderen aan de zijkant worden ge-
schoven. De menslievende, warme 
aanwezigheid van God waarover 
Hij telkens opnieuw en onver-
moeibaar spreekt is tastbaar in de 
wijze waarop Hij leeft. Zowel zijn 

woorden als zijn daden laten zien 
waar het in het leven werkelijk om 
draait. Denken en doen horen bij 
Matteüs onlosmakelijk bij elkaar.
Jezus kan dat uiteraard alleen maar 
volhouden, omdat Hij een sterk 
innerlijk leven heeft. In de tekst 
zoekt Hij een rustige plaats om te 
bidden. Wie zelf een druk leven 
heeft of veel aan zijn hoofd heeft, 
kan dat goed begrijpen. We hebben 
allemaal momenten nodig waar we 
de drukte van alledag achter ons 
kunnen laten. Ook in deze tijd. Of 
misschien wel juist in deze tijd! De 
vakantie is zodoende bij uitstek een 
periode waar we tot onszelf kunnen 
komen en meer tijd met elkaar door 
kunnen brengen. Het valt alleen nu 
niet mee. Maar ondanks alle pro-
blemen waar we tegen aan lopen en 
de oplossingen die we moeten zoe-
ken, hoop ik dat het velen in deze 
tijd van het jaar lukt om weer nieu-
we energie op te doen en gezond te 
blijven. Amen.
Lenie Robijn, pastoraal werkster 
Sint Annaparochie en Sint Chris-
toffelparochie

Zaterdag 8 Augustus om 19.00 
uur: Eucharistieviering: Pastor 
Sebastian Chazhoor. Wij gedenken: 
Siem Boyen weduwnaar van Joke - 
Boyen - Raadsen. 
Woensdag 12 Augustus om 9.30 
uur: Eucharistieviering: Pastoor 
Hans de Kort.
Opgeven van een misintentie kan 
bij Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612,       
e-mail r.gelten@home.nl  Het tarief 
van een misintentie is  € 11,00.

Personalia: de overledenen die 
wij in ons gebed gedenken zijn: 
Jan Heshof; Nelly Ambags-van 
Oevelen.

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 
(zie gedeelte Sint Annaprochie) of 
via de website. De prijs voor het 
aanvragen van een misintentie is 
11,00 euro.
Kerkdiensten:  jaarcyclus A.
Zaterdag 18 juli 17.00: pastoor H. 
de Kort. Jaantje Looijen-van Vugt.
Zondag 19 juli 9.30 uur: pastoor 
H. de Kort. Ton van der Ham 
echtgenoot van Nel Mooijekind 
vanwege zijn verjaardag; fam 
Verbeek - Gijzen en Connie; Petrus 
Luijks.
Maandag 20 juli 19.00 uur: pastor 
S. Chazhoor.
 

Zondag 9 augustus 09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering, 
voorganger p.w. Lenie Robijn; 
Intenties: uit dankbaarheid; Henk 
de Baat e.v. Nilly van Zomeren; 
Truus Timmermans-Bosters; jgt. 
Willem van Loenhout e.v. Adrie 
Rozendaal en hun zoon Kees; jgt. 
Marie de Natris - Suijkerbuijk;
Maandag 10 augustus 18.00 uur: 
H. Mis.
Woensdag 12 augustus 19.00 
uur: H. Mis.
Donderdag 13 augustus 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
9.00 tot 12.00 uur. Tel.: 0164-
682525. 
Zaterdag 8 aug. 19.00 uur: Euch. 
In deze viering gedenken we: Han 
Bom e.v. Toos Bogers; Sjan Fop-
pele – Bakx. Voorgangers: Past. H. 
de Kort en Past. L. Robijn, lector : 
H. Wouts.
Dinsdag 11 aug. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen.

Zondag 9 augustus 11.00 uur: 

Eucharistieviering. Zang: Gemengd 
koor. Er mag tijdens de dienst 
nog niet gecollecteerd worden. 
Daarom staan de collecteschalen 
achter in de kerk. Bij het verlaten 
van de kerk kunt u hierin uw 
bijdrage doen. Misintenties: Leden 
en overleden leden van de KBO. 
Voorganger: pastoor Hans de Kort; 
Lector: Adrie van Etten; Koster: 
Ad Huijsmans.
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Zondag 9 augustus  10.00 uur: 
Ds. C. Biemond I.v.m. beperkt 
aantal personen in de dienst, 
graag opgeven bij connybom@
autobom.nl / 0167 56 47 45. Voor 
verdere informatie: protestantse-
gemeentesteenbergen.nl. U kunt 
ook luisteren via www.kerkomroep.
nl en dan Steenbergen kiezen.

Zondag 9 augustus 10.00 uur: 
Ds. Ch. Inkelaar- de Mos. U 
kunt de dienst live meemaken 
of terugkijken via de link: www.
pkn-oudenbosch.nl/diensten/ 
geluidsdiensten/video-kerkdienst. 
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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

Toegift van Pater Bertus

Het Kruis in onze handen.
Tijdens mij bedevaarten vond ik in 
een winkel kleine kruisjes, waarop  
Jezus omarmd wordt door zijn 
Moeder Maria. Enkele honderden 
mensen heb ik zo’n zilverkleurig 
kruisje op een  blauwe achtergrond 
in handen gegeven. Dit  kleine 
symbool laat de oneindige Liefde 
van Jezus en Maria zien, en kan 
een bemoediging zijn voor ons, dat 
de Liefde steeds zal zegevieren, 
vooral nu, nu het kruis en het 
geloof door velen verworpen 
worden.
Zolang de voorraad strekt, heb ik 
enkele van deze kruisjes op zak om 
gericht weg te geven. Zelf neem ik 
in een spontaan gebedsmoment 
een wat groter kruisje  van mijn 
eet- en werktafel  in handen. Als 
volgeling van Jezus Christus doen 
wij er goed aan Zijn Kruisoffer te 
overwegen als de grootste uiting 
van Gods Liefde voor ons. Een 
toepasselijk lied van eerbetuiging  
welt op uit mijn hart: “Glorie aan 
God, eer aan het Kruis. Leve Jezus, 
leve Zijn Kruis…(tweemaal).”
Vraag: Het Kruisje op mijn 
tafel heb ik enkele jaren geleden 
gekregen van een pelgrim, die in 
Jeruzalem was geweest. Op de vier 
uiteinden van dit kruisje zit wat 
aarde met piepkleine steentjes  uit  
deze heilige stad. Ik ben vergeten, 
van wie ik dit kleinood gekregen 
heb. Ik zou het graag willen weten! 
Pater Bertus.
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Zondag 9 augustus 10.00 uur: 
Ds. P.M. van ‘t Hof, Huizen. 18.30 
uur: Dhr. R.W. Baas, Gouda.

Open Deur Steenbergen

Wilt u een kerkdienst bijwonen? 
Ga dan naar  onze website: www.
opendeursteenbergen.eu en reser-
veer een zitplek. In verband met 
de maatregelen van de overheid 
inzake Corona kunnen wij maar 
een beperkt aantal mensen 
toelaten in de kerk. Elke week (op 
maandag) worden de data voor die 
week ververst.

Op dit moment worden er, in 
verband met de corona-maatregelen, 
geen kerkdiensten gehouden in het 
Kerkje aan de Voorstraat, maar in 
de Sint Martinuskerk, Dorpsstraat 
20 te Halsteren. U bent daar van harte 
welkom. Aanvang eredienst 10.00 
uur. 
Zondag 9 aug.:  ds. J.P. Schouten. 
Ook kunt u de kerkdienst volgen op 
You Tube Videokanaar PGHNV of via 
www.kerkomroep.nl. Meer informatie 
over onze protestantse gemeente en de 
kerkdiensten vindt u op onze website: 
http://halsteren-nieuwvossemeer.
protestantsekerk.net/

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

doordenkertje
Soms weet je niet de waarde 

van een moment,
totdat het een 

herinnering wordt.

Ierse muziekgroep 
verzorgt zomer-
avondconcert bij 

‘Cultuur in 
het kerkje’

NIEUW-VOSSEMEER – Zaterdag-
avond 22 augustus is de groep 
‘Pickleweeds’ te gast gemeen-
schapshuis De Vossenburcht. Nor-
maliter zou de groep spelen in het 

kerkje aan de Voorstraat, maar 
vanwege de coronamaatregelen 
is dit niet mogelijk en wordt uit-
geweken naar een grotere ruimte.

Corona zorgt er ook voor dat er 
geen kaartverkoop aan de zaal zal 
zijn, maar dat de toegangskaarten 
uitsluitend via reservering kunnen 
worden besteld. Dit kan via het te-
lefoonnummer (0167) 503 104 of 
door een mailberichtje te sturen 
naar: janvandevelde@caiway.nl.  

Tijdens het concert – dat zater-
dagavond 22 augustus om 19:30 
uur in De Vossenburcht begint 
– worden de richtlijnen van het 
RIVM strikt gevolgd. Er is een be-
perkt aantal zitplaatsen dus het 
advies is om tijdig te reserveren. 

Pickleweeds is een folkband uit 
Bergen op Zoom, vijf muzikanten 
sterk en speelt aanstekelijke Ierse 
folkmuziek. Het belooft dus voor 
de bezoekers een leuke muzikale 
avond te worden. 
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( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Het was niet 
groots aangekondigd, vakantietijd 
en niet erg druk. Maar het offici-
ele startsein voor de ideeënboom 
zorgde meteen al voor een paar 
interessante discussies. De ideeën-
boom heeft tot doel de bevolking 
te betrekken bij de geplande op-
knapbeurt van het Stadspark. Wet-
houder Baartmans was graag be-
reid de discussie met betrokkenen 
aan te gaan.

Klokslag elf uur kwam de wet-
houder donderdagmorgen 23 juli 
aangefietst. Klaar voor een offici-
eel moment bij de in het park ge-
plaatste ideeënboom. Nog vóór ze 

ter plaatse was werd ze al aange-
sproken door een paar betrokken 
inwoners. De ideeën werden uit-
gebreid met elkaar besproken en 
zo gebeurde het dat er geen echt 
officieel moment kwam. Even een 
kleine toelichting over de bedoe-
ling achter de ideeënboom voor 
de pers en daarna meteen weer in 
gesprek met alle aanwezigen.

“Stadspark verdient  
een opknapbeurt”
De geplande opknapbeurt voor 
het Stadspark staat al jaren op de 
politieke agenda. Maar zoals va-
ker gebeurt, bleven de plannen 
lange tijd liggen en kwam er niet 

echt iets van de grond. Tot een 
aantal maanden geleden. Bewo-
ners in de omgeving van het park, 
de stadsraad en naburige instel-
lingen kregen een brief in de bus. 
“We moesten ergens beginnen. 
Dus waar beter dan bij de direct 
betrokkenen” licht Wilma Baart-
mans toe. “Aan de hand van hun 
reacties hebben we een aantal va-
rianten uitgekozen. En deze zijn 
verwerkt in sfeerbeelden.” “Mood-
boards in goed Nederlands” vult 
een van de aanwezige ambtena-
ren aan. “We hebben bewust niet 
gewacht met de ’parksessies’ tot 
na de vakantie”, zegt Wilma Baart-
mans. ”Veel mensen blijven thuis 
tijdens deze vakantie en ik wil 
dóór met de plannen. Het heeft al 
lang genoeg geduurd”.  

Openluchttheater  
of theehuis 

De Moodboards beelden elk een 
bepaalde sfeer voor het park uit. 
‘Back to Basics beeld het park uit 
zoals het er al jaren uitziet. Weinig 
verandering, maar wel een flin-
ke schoonmaakbeurt. Met ‘Goeie 
ouwe tijd’ krijgt het Stadspark het 
deel van de vesting terug die nu 
verscholen ligt. “En wellicht kan er 
in de toekomst gekanood worden 
of gewaterfietst” verklaart de wet-
houder haar persoonlijke voor-
keur. Vooruitstrevend is het thema 
‘Oase van Steenbergen’ Zonnecol-
lectoren, kassen, maar ook tuinen 
in het water. Een thema waarbij 
veel input van externen nodig is. 
Zo heel anders is met moodboard 
‘Centrumtuin’ Wie van aangeleg-
de tuinen, veel bloemen of Franse 
tuinen houdt zit met dit thema op 
rozen. De ’Tuin der lusten’ zal qua 
naam veel wenkbrauwen doen 
fronsen. De bedoeling binnen dit 
thema is echter veel onschuldiger. 

Het Stadspark krijgt een culture-
le functie. Denk aan een levend 
schaakbord, openluchttheater en 
ruimte voor kinderen om te ravot-
ten. 

Parksessies 
Er zijn nog parksessies zijn de vol-
gende tijdstippen:
Donderdag 13 augustus: 10.00- 
12.00 uur
Vrijdag 21 augustus: 13.00-15.00 
uur
Maandag 24 augustus: 13.00- 
15.00 uur
Wie niet in de gelegenheid is naar 
het Stadspark te komen kan van-
af 10 augustus online een vragen-
lijst invullen via ‘ikpraatmee’. Op 
deze wijze hoopt de gemeente zo-
veel mogelijk inwoners mee te la-
ten beslissen over de invulling van 
het Stadspark.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Ideeënboom in Stadspark 
zorgt direct voor discussies

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – De rode loper lag 
uit, bezoekers werden uitbundig 
verwelkomd en de verwachtingen 
waren hooggespannen op dinsdag 
21 juli. In de Gummaruskerk vond 
de officiële opening van tentoon-
stelling ‘Vestinghuys’ plaats. De 
tentoonstelling kan tot eind 2021 
worden bezocht. 

Luidkeels werden alle genodig-
den welkom geheten door twee 
Stadsherauten. Hun “aandacht, 
aandacht, aandacht” deed alle 
hoofden op de Markt omdraai-
en. De opening van tentoonstel-
ling ‘Vestinghuys’ ging zeker niet 
geruisloos voorbij. “Het was nog 
een tijdje spannend of we de ope-
ning op deze wijze door konden 
laten gaan” verzucht Olav Reijers, 
adviseur kunst, cultuur en erf-
goed van de gemeente, opgelucht. 
“Maar nu de tentoonstelling in de 
Gummaruskerk staat, hebben we 
ruimte genoeg om de Coronare-
gels in acht te nemen.”

“Niel Steenbergen,  
creatief man, geboren in 

Steenbergen”
Herman Steendam, schoonzoon 
van Niel én vertegenwoordiger 
van de familiestichting geeft de 
aanwezigen op boeiende wijze 
een kijkje in het leven en werk van 
Niel. Hoe hij als jongetje van vier 
zijn vader verloor door een nood-

lottig ongeval. Hoe zijn moeder 
hertrouwde met meester Fran-
ken, hoofd van de lager school 
in Steenbergen. Maar ook over 
de creatieve invloed van zijn ou-
ders. Kunst zat hem letterlijk in 
het bloed. Niel won de ‘Prix de 
Rome’. Een prestigieuze wedstrijd, 
die hem een  opleiding van drie 
jaar in Rome opleverde. “Ik zou u 
graag een afbeelding laten zien, 
maar helaas, een beamer was 
niet beschikbaar” lacht Herman 
Steendam. “Daarom krijgt u allen 
een aantal ansichtkaarten, dan 
kunt ik zich een beeld vormen.” 
Op de kaarten staan werken van 
Niel Steenbergen, Ze tonen de 
veelzijdigheid van de kunstenaar. 
In heel Nederland is het werk van 
Niel nog zichtbaar in het straat-
beeld. In Steenbergen is het vre-
desmonument op het Kerkplein 
bij zowat iedereen bekend.

Vestinghuys brengt alle 
kernen in beeld
Het idee een tentoonstelling sa-
men te stellen over de historie 
en cultuur van Steenbergen ont-
stond 4 jaar geleden toen expedi-
tie Nassau werd gestart. ”Het doel 
was de rijkdom en de breedte van 
het lokale erfgoed uit alle kernen 
in beeld te brengen”, vertelt Wilma 
Baartmans in haar speech tijdens 
de officiële opening van ‘Vesting-
huys’. Een vertegenwoordiging 
van vrijwilligers en inwoners uit 
alle keren van de gemeente heb-
ben een bijdrage geleverd aan de 
tentoonstelling. Het resultaat is 
opvallend. Van de Sint Gregori-
uskerk in Kruisland tot het Bak-
huis in De Heen. De verhalen er-
achter maken de tentoonstel-

ling boeiend voor elke bezoeker. 
Naast een vitrine vol werk van 
Niel Steenbergen en tekeningen 
van Tom van Nijnatten kreeg wet-
houder Baartmans nog een laatste 
stuk overhandigd door Jan Pee-
ters. Een oorkonde waarin ver-
meld staat hoe Hendrik de derde 
opdracht gaf bier te gaan brouwen 
in Steenbergen. De oorkonde, ge-
schreven in ‘oud schrift’, bleek een 
kopie van het origineel. Maar na 
een zoektocht, het oudste overge-
bleven document te zijn. Tot slot 
openden de stadsherauten de ten-
toonstelling. Een ferme klap met 
een zwaard maakte vrij baan voor 
de genodigden, die zich zeer ver-
rast toonden door de kwaliteit van 
deze unieke tentoonstelling.

Openingstijden
Openingstijden van de tentoon-
stelling zijn gelijk aan de ope-
ningstijden van de Gummarus-
kerk en de VVV-post. 

In de periode tot eind augustus 
van woensdag tot en met zaterdag 
tussen 11:00 en 16:00 uur. 

In september op woensdag, vrij-
dag en zaterdag van 11:00 tot 
16:00 uur en in oktober en decem-
ber van 12:00 tot 16:00 uur.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Vestinghuys: historie en cultuur in één tentoonstelling

• Foto: Jan Peeters overhandigt wethouder Wilma Baartmans een oor-
konde waarin Hendrik de derde opdracht geeft om bier te gaan brouwen 
in Steenbergen.
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( door John Rommers )

STEENBERGEN - Zaterdag 1 augus-
tus jl. zijn trainer Robin Borremans 
en zijn assistent Tim van de Ree 
begonnen met de voorbereiding 
op het voetbalseizoen 2020/2021. 
Met de selectiespelers van het 
1e en 2e elftal zijn die dag 2 trai-
ningssessies afgewerkt, waarmee 
de voorbereiding werd gestart. De 
komende weken zal er op de ge-
bruikelijke trainingsavonden op 
dinsdag en donderdag een vervolg 
worden gemaakt van deze nieu-
we start. Met in ons achterhoofd 
uiteraard nog corona en de hoop 
dat er de komende maanden geen 
nieuwe vervelende maatregelen 
noodzakelijk gaan worden.

De selectie van v.v. Steenbergen 
gaat het komende seizoen voor 
de eerste keer in zijn bestaan uit-
komen in de zaterdag competitie 
van de KNVB. Dat geldt, naast de 
3 elftallen die reeds op zaterdag 
speelden, vanaf heden dus ook 

voor wat vorig seizoen nog zon-
dag 1 en  zondag 2 was en voor het 
dameselftal. Alleen het team van 
zondag 3 blijft ook het komende 
seizoen zijn wedstrijden op zon-
dag spelen.

De vaste aanvangstijd voor de 
thuiswedstrijden in de competitie 
van het 1e elftal wordt 15.15 uur. 
De aanvangstijden van de uitwed-
strijden kunnen daar in sommige 
gevallen van afwijken.

Tegenstanders
Het 1e elftal van v.v. Steenbergen, 
dat vanwege de overstap naar de 
zaterdag kompetitie in de 4e klas 
moet beginnen, is voor de com-
petitie  ingedeeld bij de volgen-
de verenigingen: v.v. Brouwersha-
ven (Brouwershaven), v.v. Krui-
ningen (Kruiningen), v.v. Rilland 
(Rilland), S.K.N.W.K. (Nieuwer-
kerk), v.v.Smerdiek (St.Maartens-
dijk), v.v. S.P.S. ( Poortvliet) ,sc.Sta-
venisse (Stavenisse), v.v.Vreden-

rust( Halsteren), V.V.C.’68 (Halste-
ren) , sc.Waarde (Waarde), sc.Wel-
berg (Welberg), Fc.De Westhoek 
(Burgh Haamstede) en W.I.K.’57 
(Kerkwerve).

Opvallend daarbij zijn uiter-
aard de derby’s tegen Sc Welberg, 
V.V.C.’68 en Vredenrust.

Het 2e elftal van v.v. Steenbergen is 
ingedeeld samen met Boeimeer 3 
(Breda) Cluzona 2 (Wouw), D.S.E. 
2 (Etten Leur), Halsteren 2 ( Hal-
steren) Internos 4 ( Etten Leur), 
Krabbendijke 2 (Krabbendijke), 
Moc’17 2 ( Bergen op Zoom) , Tho-
lense Boys 2 (Tholen), Voab 3 (Til-
burg) , W.H.S. 2 (St.Annaland) en 
Yerseke 3 (Yerseke).

De start van de competitie is op 
zaterdag 19 september, maar voor 
die tijd zullen uiteraard de nodige 
oefen- en bekerwedstrijden wor-
den afgewerkt.

Steenbergen 1 is voor de beker-
competitie ingedeeld samen met 
S.P.S. (Poortvliet) ,Noad’67 (St Phi-
lipsland) en Goes zaterdag (Goes).
Steenbergen 2 zal bekerwedstrij-
den moeten spelen tegen The 
Gunners 2 (Breda) , De Fendert 2 
(Fijnaart) en Halsteren zaterdag 2 
(Halsteren).

De winnaars van elke poule gaan 
door naar de volgende bekerron-
de.

Programma
Het voorbereidende programma 
voor het 1e en 2e elftal ziet er als 
volgt uit:
Zaterdag 8 augustus  : S.H.O. 3 - 
Steenbergen 2, aanvang 12.30 uur.
Zaterdag 15 augustus : Steenber-
gen 1 - Baronie zaterdag 1,aan-
vang 14.30 uur en Steenbergen 2 
- S.H.O.’19 1, aanvang 12.30 uur. 
Dinsdag 18 augustus: Steenbergen 
1 - Den Bommel 1, aanvang 20.00 
uur en Steenbergen 2- Fc.Dor-
drecht 2, aanvang 20.00 uur.  
Zaterdag 22 augustus : Steenber-
gen 1 - Kloetinge 1, aanvang 14.30 
uur  NSVV 2 - Steenbergen 2, aan-
vang 20.00 uur.
Dinsdag 25 augustus:   Steenber-
gen 1 - NSVV 1, aanvang 20 00 
uur en Internos 2 - Steenbergen 2, 
aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 29 augustus: Steen-
bergen 1 - S.P.S. 1 (Beker), aan-
vang 15.15 uur en The Gunners 2 
- Steenbergen 2 (Beker), aanvang 
13.15 uur. 
Dinsdag 1 september: Steenber-
gen 1 - Kogelvangers 1, aanvang 
20.00 uur.
Zaterdag 5 september: Noad’67 
1- Steenbergen 1 (Beker), aanvang 

14.30 uur en Steenbergen 2 - De 
Fendert 2 (Beker), aanvang 13.15 
uur.
Dinsdag 8 september:  Smitshoek 
1- Steenbergen 1, aanvang 20.00 
uur. 
Zaterdag 12 september: Goes za-
terdag 1 - Steenbergen 1 (Beker), 
aanvang 15.00 uur en Steenber-
gen 2 - Halsteren zaterdag 1 (Be-
ker) aanvang 13.15 uur.

Een uitgebreid oefenprogramma 
dus, waarbij de Steenbergse sup-
porters het 1e elftal maar liefst 6 
keer thuis in actie kunnen zien. En 
diezelfde supporters zullen er dus 
aan moeten wennen dat ze voort-
aan de zaterdagmiddag moeten 
vrijhouden om naar hun favorie-
ten te komen kijken.

Dit jaar geen 
Groot Steenbergen Cup
Overigens zullen dit jaar de wed-
strijden om de Groot Steenber-
gen Cup geen doorgang vinden. 
De gemeente Steenbergen heeft 
besloten om die wedstrijden, wel-
ke deze keer normaal gesproken 
zouden worden gespeeld op de 
velden van N.V.S. in Nieuw-Vos-
semeer, vanwege de corona crisis 
niet te laten spelen.

Voorbereiding selectie  
vv Steenbergen voor  
nieuwe seizoen begonnen

STEENBERGEN – Vorige week 
kreeg Tennisvereniging Steenber-
gen de gelegenheid om haar open 
toernooi te organiseren. “Drie een 
halve week eerder ontvingen we 
daarvoor de toestemming van de 
tennisbond KNLTB. En omdat het 
een van de eerste toernooien in de 
regio was bleek de belangstelling 
ervoor extra groot. We kunnen te-
rugzien op een bijzonder geslaagd 
evenement”, vertelt voorzitter 
Mario Koevoets.

“Uit diverse hoeken meldden zich 
deelnemers aan, vooral uit Bergen 
op Zoom. Er schreven zich 122 

deelnemers in. Alle wedstrijden, 
nagenoeg evenveel als het aantal 
deelnemers hebben we in vier da-
gen kunnen spelen. Dat was met 
onze acht banen en de nodige 
aanpassingen prima te doen”, zo 
stelt hij. 

Die aanpassingen hebben vooraf 
best de nodige extra energie ge-
kost. “We hebben alle mogelijke 
maatregelen getroffen. Het terras 
was coronaproof. Hiervoor heb-
ben we de tafels vergroot, opdat 
de anderhalve meter gerealiseerd 
kon worden. Er was geen kantine 
en dat was geen probleem, want 

het weer heeft geweldig meege-
werkt. Waar nodig hebben we wel 
ingegrepen, want het gebeurde 
dat de jongeren zo nu en dan wat 
te dicht bij elkaar gingen staan”.

Toernooileidster Addie Laanen 
heeft samen met Tinus Iriks en 
René van de Riet en met de hulp 
van vrijwilligers alles rond de wed-
strijden in goede banen kunnen 
leiden. Er werd gespeeld in 4 ca-
tegoriën: herendubbel en dames-
dubbel 17+ en dezelfde dubbels 
in de categorie 60+. “Die laatste 
categorieën hebben we ingericht 
omdat er ook veel belangstelling 
was vanuit die leeftijdsgroep. Hier 
namen tien koppels aan deel”. De 
voorzitter vertelt veel leuke en po-
sitieve reacties te hebben gehad.

Uitslag
HD 17+: categorie A: 1. Tim Antho-
nissen & Martijn Kouters; 2. Je-
roen Helmons & Tijn Stoeldraaijer 
en 3. Maurice Puype & Mario Koe-
voets.
HD 17+: categorie B: 1. Xander 
Burggraaff & Ingmar Snijders; 2. 
Daan Huijps & Tom van der Min-
nen. 
HD 17+ Categorie C: 1 Guido van 
Duijn & Frans Oosterom; 2. Yan-
nick de Best & Jan de Best. 
HD 17+ Categorie D: 1. Stijn Baar-
endse & Pieter Suijkerbuijk; 2. Fal-
co van der Jagt & Nick Schuur-
biers. 
HD 60+ Categorie A: 1 Ad den En-
gelsman & Jan Kot; 2. Jac Boot & 
Joop Stoeldraijer.
HD 60+ Categorie B: 1 Joop Groo-

tegoed & Sjak van Wezel; 2 Ton 
Hartmans en Tinus Iriks. 
DD 17+ Categorie A: 1. Addie 
Laane & Miranda Suijkerbuijk 2e 
Manon van Aert & Willeke van de 
Sanden.
DD 17+ Categorie B: 1. Malou van 
Meer & Suzanne Stoeldraaijer; 2. 
Esther Grootegoed & Vicky Huis-
zoon. 
DD 17+ Categorie C: 1. Alice van 
Lammeren & Sanne van Wijk.

Foto’s: Tennisvereniging Steenber-
gen ontving extra belangstelling 
voor het Open Toernooi. In vier da-
gen tijd werden zo’n 120 wedstrij-
den gespeeld. Dit alles onder bij-
zonder goede weersomstandighe-
den. Foto’s: Thomas Weezenbeek ©2020

Open toernooi TV Steenbergen  
trok extra groot aantal deelnemers


