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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Door de toe-
stroom van Afghaanse vluchtelin-
gen is er landelijk een nijpende si-
tuatie ontstaan ten opzichte van 
opvang. Er is via de provincie re-
centelijk een beroep gedaan op 
het college van B&W van Steen-
bergen. In een brief aan de burge-
meester is gevraagd of hij ruimte 
ziet om asielzoekers op te vangen 
dan wel extra vergunninghouders 
te huisvesten. Steenbergen heeft 
dit verzoek geweigerd. Het college 
heeft dit besluit gebaseerd op het 

coalitieakkoord. Maar ook wordt 
er gesteld dat er geen draagvlak is 
onder de inwoners.

Dit alles valt te lezen in een mede-
deling die naar de gemeenteraad 
is verstuurd. Het draagvlak is ove-
rigens niet gebaseerd op een re-
cent onderzoek, maar op de er-
varingen die zes jaar geleden zijn 
opgedaan, toen een asieldebat 
compleet uit de hand liep. 

“In 2015 heeft het toenmalige col-
lege van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Steen-
bergen reeds ’de nek uitgestoken’ 

ten aanzien van de opvang van 
asielzoekers in de gemeente en 
met alle gevolgen van dien. We 
hebben toen op ingrijpende wijze 
moeten ondervinden dat hiervoor 
allerminst draagvlak was onder de 
Steenbergse inwoners. 

“Steenbergen legt focus 
op correcte huisvesting 
arbeidsmigranten”
Het college zegt verder dat Steen-
bergen al een vooraanstaande rol 
heeft gepakt ten aanzien van de 
correcte huisvesting van arbeids-

migranten. Op de vraag van de 
Steenbergse Courant of dit niet 
iets anders is dan crisisopvang, 
is de reactie: “Dat klopt, maar we 
willen daar onze focus op leggen. 
Het kost capaciteit om de arbeids-
migranten goed te laten landen in 
onze gemeente en daar zetten wij 
op in”, aldus Astrid Potters, com-
municatiemedewerker van de ge-
meente Steenbergen. 
Overigens vermeldt het college 
nog dat als de taakstelling voor 
de huisvesting van statushouders 
wordt opgeschaald, Steenbergen 
aan die verplichting zal voldoen.

Foto: De fractievoorzitters van de 
drie coalitiepartijen tijdens de pre-
sentatie van het coalitieakkoord in 
2019. Er is een passage in opgeno-
men dat Steenbergen geen aanvul-
lende opvang zal verzorgen. V.l.n.r: 
Michel Lambers (Volkspartij), 
Maurice Remery (Gewoon Lokaal!) 
en Jeroen Weerdenburg (CDA).
  

College besluit: geen 
opvang asielzoekers 
in Steenbergen
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STEENBERGEN – Het brandweer-
corps Steenbergen is op zoek naar 
‘serieuze en enthousiaste jongens 
en meiden in de leeftijd van 10 tot 
18 jaar die het team van de jeugd-
brandweer komen versterken. De 
jeugdbrandweer leert al in vroeg 
stadium van alles over het brand-
weer vak in de hoop dat ze later als 
volwassen brandweerlieden het 
corps gaan versterken. 

Bij de jeugdbrandweer leren de 
jongeren zaken als het blussen 
van kleine branden, krijgen ze 
een EHBO training, worden ze 
een echte teamspeler en leren ze 
hoe te handelen bij ongelukken. 
Samen met de posten Dinteloord, 
Kruisland en Nieuw-Vossemeer 
oefenen de jongeren elke twee 
weken ’s avonds in theorie- en 
praktijklessen. 

Ze krijgen uitleg over alle brand-
blusmiddelen en oefenen met een 
brandweerauto. Veel aandacht 

wordt besteed aan veiligheid on-
der meer tijdens het blussen. De 
leden van de jeugdbrandweer krij-
gen speciale brandweerkleding 
waardoor ze goed zijn beschermd. 

Kweekvijver 
De jeugdbrandweer is onderdeel 

van de regionale brandweer en is 
een kweekvijver voor jongeren die 
mogelijk later doorstromen naar 
de actieve brandweer. Zo’n dertig 
procent van alle brandweermen-
sen is bij de jeugdbrandweer be-
gonnen en stroomt na het 18e jaar 
door.

‘Leuk en leerzaam’
Burgemeester Van den Belt hield  
recentelijk bij een bezoek aan de 
Steenbergse brandweerkazer-
ne nog een pleidooi bij de plan-
nen van de initiatiefnemers van 
de jeugdbrandweer.  “Het is van 
groot belang voor onze veiligheid 
om het vrijwilligerskorps ook voor 

de toekomst op peil te houden. Ik 
heb veel respect voor alle brand-
weervrijwilligers, die bij nacht en 
ontij voor ons allemaal klaarstaan. 
Van mijn eigen zoon weet ik bo-
vendien hoe leuk en leerzaam het 
voor jongeren is om zich aan te 
sluiten bij de jeugdbrandweer. Ik 
ben trots op het enthousiasme en 
de grote betrokkenheid van de ini-
tiatiefnemers en waardeer het ook 
zeer dat zij er de hele gemeente bij 
betrekken.”

Aanmelden en informatie
Aanmelden voor de jeugdbrand-
weer kan via jeugdbrandweer-
steenbergen@brandweermwb.nl. 
Informatie kan ingewonnen wor-
den bij Timo Baartmans, via het 
telefoonnummer 06 48 490 847. 
Op Facebook is ook informatie 
over de jeugdbrandweer te vin-
den: www.facebook.com/jbw-
GemSteenbergen.

Brandweer Steenbergen zoekt naar leden jeugdbrandweer

Foto: tijdens een rit van de deelnemers aan de Kleine Tour liet brandweer Steenbergen al flink van zich horen. 
Ze juichten de rennertjes toe en brachten meteen hun oproep voor jeugdige enthousiasten als lid voor de jeugd-
brandweer naar voren.  



UITVAARTVERZORGING
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0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw

Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw
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9 december vuurwerkshow 20.00 uur
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 potchrysanten vanaf €1,75

 plantbakken en bloemstukjes 

speciaal voor Allerheiligen

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

Onderhoud en reparatie met behoud 
van uw fabrieksgarantie maar wel 
voordeliger dan bij de dealer!

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

Autobedrijf Cuelenaere B.V.
Nassaulaan 6 | 4651 AA  STEENBERGEN
Tel.: 0167 564150 | www.cuelenaere.nl

Autobedrijf Cuelenaere B.V.
Nassaulaan 6 | 4651 AA  STEENBERGEN
Tel.: 0167 564150 | www.cuelenaere.nl
info@cuelenaere.nl

’t Is lastig kiezen uit het 
enorme aanbod…
Daarom vertrouw ik op een Best Car 
Selection-occasion!

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

Met het occasionlabel van Bosch Car Service 
geniet u van een pakket boordevol voordelen 
om niet alleen nu, maar ook over een lange 
tijd nog zeker te zijn dat u de juiste keuze 
heeft gemaakt.

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

BMW 118I EXECUTIVE
BOUWJAAR 10-2009      47716 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, PARKEERSENSOR,
METAALKLEUR,AIRCO,ELEKTRISCHE RAMEN, RADIO-CD,
LICHTMETALEN VELGEN, MISTLAMPEN. MOOIE AUTO!

€ 13.900,--

Ford C-MAX 1.6-16V TREND
BOUWJAAR 05-2009    51997 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
AIRCO, RADIO-CD, METAALKLEUR, MISTLAMPEN. ZEER
RUIME AUTO!

€ 15.450,--

RENAULT CLIO DYNAMIQUE TCE 90 5D
BOUWJAAR 09-2012       16186 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
METAALKLEUR, STUURBEKRACHTIGING, NAVIGATIE
SYSTEEM, RADIO-CD, BLEU TOOTH.

€ 10.900,--

RENAULT KANGOO FAMILY 1.6-16V
BOUWJAAR 01-2008          76664 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO,
METAALKLEUR, RADIO-CD, AIRBAGS, MISTLAMPEN. ZEER
PRAKTISCH EN ZEER RUIM!

€ 20.900,--

MEGANE  ESTATE GT-LINE TCE130
BOUWJAAR 2012         15958 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO, CRUISE
CONTROLE, METAALKLEUR, SLECHTS 15958 KM!,
LICHTMETALEN VELGEN.

www.cuelenaere.nl 

Autobedrijf Cuelenaere B.V.
Nassaulaan 6 | 4651 AA  STEENBERGEN
Tel.: 0167 564150 | www.cuelenaere.nl

 Bosch Car Service Cuelenaere

PEUGEOT 2008 GT LINE PURE TECH
BOUWJAAR 01-2020    13.348 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. SCHUIFDAK, 
LEDER, FOCAL SOUND, MASSAGE, FULL LED

VOLVO XC40 T3 R DESIGN NAVI
BOUWJAAR 01-2021    1.973 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. ELEKTR.
A.KLEP, P-SENSOR + CAMERA, KEYLESS

€44.895,- -

RENAULT KANGOO FAMILY TCE 115 
BOUWJAAR 06-2018    30.99 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. AIRCO,
TREKHAAK, PARKEERSENSOREN 

€17.890,- -

RENAULT SCÉNIC TCE 130 BOSE 
BOUWJAAR 02-2017    40.136 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. P-SENSOR,
LEER, CAMERA, LM 20, FULL LED

€19.990,- -€29.390,- -

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

Onderhoud en reparatie met behoud 
van uw fabrieksgarantie maar wel 
voordeliger dan bij de dealer!

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

Onderhoud en reparatie met behoud 
van uw fabrieksgarantie maar wel 
voordeliger dan bij de dealer!

Ook uw leaseauto is van harte welkom!

Ga voor een actueel
occasionaanbod naar
www.cuelenaere.nl

Onderhoud en reparatie met behoud 
van uw fabrieksgarantie maar wel 
voordeliger dan bij de dealer!

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

APK benzine 
€ 29,95 en 

APK diesel € 49,95 “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

Gratis pechhulp
Europa bij 

aanschaf occasion

Wij doen alles voor uw auto

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

Transport Partners BV, Bronkhorststraat 8, 4651 SZ Steenbergen 

Op zoek naar 
binnenstalling voor 

uw boot, caravan, 
camper of 

vouwwagen?
Wij hebben nog ruimte beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u bellen naar

0167 - 537000 

Om ons team aan te vullen zijn wij per direct op zoek naar een 

CE Chauffeur 

Als chauffeur ben jij het visitekaartje van ons bedrijf. Met een gloednieuwe 
Scania uit 2020 belever je onze klanten in de Benelux en Duitsland.

Onze drukste periode loopt van november tot en met juni.

Gepensioneerden en vutters zijn meer dan welkom!

Wat verwachten wij van jou?

 -  Je bent in bezit van een CE rijbewijs en een geldige code 95
 -  Je hebt ervaring met een trekker oplegger
	 -		Bezit	van	een	heftruckcertificaat	is	een	pré

Geïnteresseerd? Stuur dan jouw motivatie op naar administratie@verbeek.nu
Of bel 0167-566924

Camping, Chaletparc en Pannenkoekenboerderij De Uitwijk
Dorpsweg 136 - 4655 AH De Heen - Tel: 0167 - 56 00 00

www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl

Ben je student, scholier of schoolverlater en nog op zoek naar een baantje?
Voor de weekenden en vakanties zoeken wij per direct:

* Medewerkers bediening
* Keukenmedewerkers
* Terreinmedewerkers

Stuur je motivatie en CV met foto naar info@de-uitwijk.nl

Tevens zijn wij op zoek naar een: 
* Hulp in de huishouding( géén student/scholier)

Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Buurgemeenten 
gaan verschillend om met het ver-
zoek vanuit de provincie om asiel-
zoekers op te vangen. Zo heeft Ber-
gen op Zoom toegezegd noodop-
vang te willen regelen, maar er zijn 
ook gemeenten die het eerst wil-
len voorleggen aan de gemeente-
raad. Dat laatste is in Steenbergen 
niet gebeurd. Had dat wel moe-

ten gebeuren? “Ik heb mezelf die 
vraag ook gesteld, maar ben tot de 
conclusie gekomen dat het college 
juist heeft gehandeld. We hebben 
met het coalitieakkoord, dat la-
ter het raadsakkoord is geworden, 
een duidelijk standpunt gemaakt”, 
aldus Jeroen Weerdenburg, fractie-
voorzitter van het CDA. 

Dat standpunt was in 2019 een es-
sentieel punt voor de Volkspartij, 

die onderdeel werd van de nieuwe 
coalitie toen de VVD eruit stap-
te. “We zijn dus blij dat het col-
lege er nu naar gehandeld heeft. 
We wisten dat zo’n soort verzoek 
een keer ging komen. Maar wij 
doen eigenlijk al te veel in Steen-
bergen. De samenstelling van de 
inwoners verandert snel en daar 
hebben sommige mensen moeite 
mee. Bovendien is huisvesting al 
een groot probleem”, zegt Danker 

Kouwen van de Volkspartij. Dat 
laatste onderschrijft ook de VVD. 
“Ons standpunt is onveranderd 
sinds 2015 dus een uitstekend be-
sluit van het college”, zegt Kees 
Gommeren. 

“Wellicht beter om  
gemeentelijke mening  
eerst te peilen”
De andere grote partij in de coa-
litie, Gewoon Lokaal!, houdt zich 
op de vlakte over het gevoelige 
onderwerp en steunt het colle-
ge bij het besluit. Oppositiepar-
tij D66 zegt in grote lijnen eens te 
zijn met het antwoord van het col-
lege. “Wel wil ik namens D66 zeg-
gen dat het college hier erg voort-
varend in is geweest, naar het wel-
licht beter was om hier een ver-
gadering aan te spenderen om te 
voelen of de mening uit 2015 nog 
steeds de gemeentelijke mening 

is” aldus fractievoorzitter Tim 
Huisman.

PvdA noemt het een 
zwaktebod
Nadir Baali denkt er anders over 
en reageert namens de PvdA in 
onbedekte termen. 

“Ik vind het een onmenselijk be-
sluit. Het gaat om een nieuwe rea-
liteit waar het coalitieakkoord niet 
in voorziet. We hadden moeten 
bespreken onder welke voorwaar-
den, zoals financieel en accepta-
bele aantallen, het eventueel mo-
gelijk was. 
Het argument van woningnood is 
onzin, want als het gaat om vluch-
telingenopvang zijn er geen wo-
ningen mee gemoeid. Maar als 
vijf van de zes partijen het anders 
zien, vrees ik weinig te kunnen be-
reiken.” 

Alleen D66 plaatst kanttekening en  
PvdA noemt het besluit “onmenselijk”

Meerderheid gemeenteraad steunt  
reactie college b en w om asielzoekers  
te weigeren

( door Peter Vermeulen )

 
STEENBERGEN – Afgelopen vrij-
dagmiddag – 10 september – pre-
senteerde schrijver – onderzoeker 
Peter Jan Margry zijn boek ‘Vurige 
Liefde’, een zeker voor inwoners 
uit Welberg en Steenbergen zeker 
interessant onderzoek naar de ge-
beurtenissen rond Janske Goriss-
sen. Gebeurtenissen in de periode 
tussen 1925 en 1950 die de plaats-
genoten, maar ook een zeer grote 
schare belangstellenden uit binnen 
en buitenland, danig bezig hield. 

Welberg werd een ware bede-
vaartplaats die duizenden gelovi-
gen trok. Tot toenmalig kardinaal 
De Jong ‘een branddeken over het 
geval Welberg’ spreidde en alles 
achter slot en grendel in de ge-
heime kerkelijke archieven ging. 
Margry kreeg zo’n zeventig jaar 
na dato toegang tot het betreffen-
de archief van het bisdom Breda 
en zelfs van het Vaticaan. Hierbij 
kreeg hij de hulp van oud-bisschop 
Tiny Muskens  (1935 – 2013).

De boekpresentatie vrijdagmid-
dag in de Gummaruskerk trok het 

aantal van 150 toegestane bezoe-
kers. Die luisterden met grote be-
langstelling naar een boeiende 
samenvatting van de hoogleraar 
over het schrijfproces in de afge-
lopen 17 jaar, want zo lang heeft 
het geduurd voor zijn boek van de 
pers rolde. Aanvankelijk gepland 
voor een uitgave in 2009 heeft 
de coronaperiode er uiteindelijk 
voor gezorgd dat het boek met de 
titel ‘Vurige Liefde’ gereed kwam.  

Tijdens de presentatie kregen be-
zoekers fotobeelden en zelfs film-
fragmenten te zien van de ziene-
res, die in nauw contact zou heb-
ben gestaan met de maagd Maria, 
met begeleiding van een engel en 
met bezoeken van de duivel.

Een van de belangrijke bronnen 
waarvan Margry inzage kreeg was 
de beschrijving van pastoor Er-
men. Enkele honderden pagina’s 
waarin Adrianus (Janus) Ermen 
zijn ‘bevindingen’ minutieus no-
teerde. Iets dat hij had afgekeken 
van tal van eerdere openbaringen 
– zowel in binnen- als buitenland 
– en waarbij hij rekening hield met 
mogelijke criticasters. 

De klauw van de Duivel
Margry verhaalt over de relieken 
die Janske achter liet. Opgeborgen 
in een kluis met onder meer een 
stuk van haar beddenlaken met de 
klauw van de duivel als brandmerk. 
En ook over de fanatieke fanclub 
– ’t Clubke - die zich rond het Wel-
bergse meisje vormde. Over de 
zeer bloederige stigmata, over bij-
zondere luchtjes, over plezierreis-
jes van de fanclub, over bisschop-
pen die er heilig in geloofden en 
over de campagne van pastoor 
Ermen die van Welberg graag een 
tweede Lourdes wilde maken.

Aanvankelijk geen nega-
tieve rapporten
Ook over de onderzoekers die 
vanuit het Vaticaan naar Welberg 
werden gestuurd en terugkwa-
men met positieve rapporten, wat 
niet de bedoeling was van de op-
drachtgever.  Tot er uiteindelijk 
een rapporteur terugkeerde met 
een negatieve uitslag, waarna ‘de 
branddeken over het geval Wel-
berg’ kon worden gegooid. Vanuit 
het Vaticaan werd in het openbaar 
niet gesproken over Janske Goris-
sen en de ervaringen die zij zeg-
de te hebben, maar over ‘het geval 
Welberg’.
Na de rem vanuit het Vaticaan ver-
trok Janske Gorissen in vrijwilli-
ge ballingschap naar Wouw, alles 
werd doodgezwegen en de vele 
‘bewijzen’ verdwenen in geslo-
ten archieven. Dit tot ongenoegen 
van een grote schare gelovigen, 
waarover Margry opmerkt dat ve-
len in hun verlangen naar een ei-

gen Nederlands wonder, het kri-
tisch besef wat hadden verloren.

Leidsman, beschermheer 
of manager
In zijn beschrijving over de situ-
atie rond Janske Gorissen ver-
telt Peter Jan Margry over de gro-
te hoeveelheid lectuur die han-
delde over andere gestigmati-
seerden. Voornamelijk vrouwen 
in met name België, Duitsland en 
Frankrijk. Pastoor Ermen mani-
festeerde zich als beschermheer – 
voor niet-gelovigen meer een ma-
nager – van het Welbergse meis-
je dat aanvankelijk ziekelijk zich 
ontpopte tot een diva die aanhan-
gers kreeg over tal van priesters, 
paters en zelfs bisschoppen. Hij 
voedde zichzelf en haar met ken-
nis over tal van andere openbarin-
gen en het was opmerkelijk hoe in 
de ervaringen van Janske een mix 
van die gebeurtenissen eveneens 
plaatsvonden.

Mystica of Mysterica?
Het boek ‘Vurige Liefde’ tilt na het 
laatste onderzoek in het bisschop-
pelijk archief en dat van het Vati-
caan veel van de sluier op. Na de 
boekpresentatie werden de eer-
ste exemplaren aangeboden aan 
locoburgemeester Wilma Baart-
mans en aan vicaris Paul Verbeek. 
Laatstgenoemde komt zelf ook in 
het boek voor, zo ook wat van zijn 
familieleden, de ‘rijke tak’.
Het onderwerp heeft nog steeds 
de grote interesse van Wilma 
Baartmans, die ooit in dezelfde 

straat woonde als Janske Goris-
sen. In haar jonge jaren werd ze 
gevoed door informatie van onder 
meer haar moeder, die als ‘pas-
toorsmeid’ veel achter de scher-
men zag en hoorde en een criti-
caster was. “Met kritiek moest je 
toen voorzichtig zijn”. Informatie 
kwam ook van een tante die fa-
milie was van het gezin Gorissen. 
En ze heeft haar eigen herinnerin-
gen: “Je moest op straat zelfs knie-
len voor Janske als zij passeerde. 
Baartmans schreef tijdens haar 
studie zelfs een scriptie over Jans-
ke Gorissen met de titel ‘Mysti-
ca of Mysterica?’. “Het boek zorgt 
ervoor dat het mysterie weer een 
stuk ontrafeld wordt. Het is een 
uitzonderlijke geschiedenis die 
niet in vergetelheid mag raken”.

“Leest als Dan Brown”
Ook vicaris Paul Verbeek – een 
oud-Steenbergenaar – ontving 
een eerste exemplaar van ‘Vuri-
ge Liefde’. Hij had de tekst van het 
boek onder embargo ontvangen 
en vertelde een aantal nachten 
stug te hebben doorgelezen. “Veel 
puzzelstukjes vallen op hun plek. 
Het is goed dat het echte verhaal 
van de Welberg er nu is. Het boek 
zorgt voor een stuk openheid. Dat 
verdient Welberg. Het leest als een 
spannend boek van Dan Brown”, 
aldus de vicaris. Hij verklapte het 
plot niet, want dat moeten de le-
zers zelf ontdekken. ‘Vurige Lief-
de’ ligt inmiddels in de boekhan-
del. Bezoekers van de presenta-
tie konden direct erna een gesig-
neerd exemplaar bemachtigen.

Schrijver-onderzoeker Margry: 

‘Door verlangen naar een 
eigen Nederlands wonder 
was het kritisch besef bij 
velen wat verloren’ 

Foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant
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GRATIS BIJ

PUNTEN
315

Jumbo Cashews  
Gezouten of ongezouten 
Zak 200 gram

HARTIG GEVULDE 
CROISSANTS OF 
HARTIGE SNACKS
Kaas- of hamkaascroissant of frikandel-, 
kaas-, kroket- of saucijzenbroodje 
2 stuks

2e
HALVE
PRIJS*

CHOCOMEL OF FRISTI
Houdbare zuivel 
2 pakken à 1 liter

a2,58 - a4,58

2 VOOR

250

Geldig t/m di 12 oktober 2021

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*
 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

(Door Nicole van de Donk)

WELBERG – De telefoon van Mi-
chael Pistorius (27) gaat voortdu-
rend af, terwijl op de achtergrond 
zijn schoonvader druk aan het 
klussen is. Er moet nog van alles 
geregeld worden, maar het stre-
ven is om op 1 oktober de deuren 
te openen. Daarmee gaat zijn jon-
gensdroom, het runnen van een 
eigen café, eindelijk in vervulling. 
”Na jarenlang in de horeca te heb-
ben gewerkt, heb ik een pauze ge-
nomen en een baan in de metaal 
gehad, omdat mijn vriendin Lieke 
en ik elkaar anders amper meer za-
gen. Toen deze mogelijkheid langs-
kwam, besloot ze om mee te gaan 
in mijn passie en het samen te 
gaan doen. Ik sta in het café en zij 
in de cafetaria”, vertelt Pistorius.

De kersverse kroegbaas loopt over 
van enthousiasme om te vertel-
len hoe hij samen met zijn we-
derhelft een eigen gezicht wil ge-
ven aan zaal Koch, dat al een lan-
ge geschiedenis heeft op Wel-
berg. “Mijn vader heeft hier vroe-
ger nog opgetreden met zijn band 
en vertelde me dat het altijd vol 
zat. We willen het uiteraard wel 
wat moderniseren. Om te begin-
nen krijgt het een nieuwe naam: 
Het h@rt van Welberg. Ik heb er 
nachten over liggen nadenken, en 
toen kwam ik opeens op dat apen-

staartje. Dat maakt het net even 
anders dan gewoon ‘hart’ en ho-
pelijk blijft het hangen bij de men-
sen. Ik wil vooral dat mensen een 
warm gevoel krijgen als ze hier 
binnenlopen.”

Wel pooltafels,  
geen biljart

Zaal Koch is een diep pand, dat 

naast de kroeg en cafetaria aan de 
voorkant nog twee zalen achter-
in heeft. Daar werden voorheen 
allerlei feesten en bijeenkomsten 
georganiseerd en er werd gebil-
jart. �We hebben er nu eerst voor 
gezorgd dat het cafégedeelte wat 
knusser wordt door het wat meer 
af te schermen van de achterzijde. 
In de zaal gaan we sowieso twee 
pooltafels neerzetten. De moge-
lijkheid om te poolen is er name-
lijk nog niet in de omgeving en het 

is leuk voor jong en oud. Biljart-
tafels komen er vooralsnog niet, 
omdat partycentrum de Duiven-
toren even verderop die al heeft. 
En we willen een aanvulling zijn, 
geen concurrentie.”

Welberg leren kennen

Sowieso zal het jonge stel Welberg 
en haar inwoners nog moeten le-
ren kennen, en andersom. Ze wo-
nen in Bergen op Zoom waar ze 
in 2017 een huis hebben gekocht 
waarvan ze samen met diezelfde 
klusvaders “een paleisje van heb-
ben gemaakt”. Dat wilden ze niet 
kwijt, dus voorlopig huren ze het 
pand van Toine Koch, die zelf zaal 
Koch in Kruisland bestiert. “Na-
tuurlijk zouden we het in toe-
komst graag willen kopen, maar 

voor nu is het de beste oplossing. 
Eerst maar eens kijken of de men-
sen ons weten te vinden. Ik ben 
meteen een rondje gaan lopen 
en heb wat mensen aangespro-
ken en verteld over onze plannen. 
Gelukkig allemaal positieve reac-
ties. Ook komen er hier regelma-
tig mensen nieuwsgierig om het 
hoekje kijken.”

Dj en livemuziek  
om een feestje  
te bouwen

“We willen echt de plek worden 
waar mensen naast een pilsje 
drinken aan de bar, ook een feest-
je kunnen bouwen. We hopen 
naast Welberg en Steenbergen, 
ook mensen uit Bergen op Zoom 
aan te trekken. In het weekend 
willen we een dj of livemuziek en 
zullen we als de coronaregels het 
toelaten tot 04:00 uur open zijn. 
En op de donderdag staat de dart-
competitie gepland dus dan zijn 
we ook later open. Het eerste gro-
te feest staat al gepland in decem-
ber, als de KPJ komt met zo’n 600 
man.”

In de verdere toekomst ziet Mi-
chael Pistorius een terras op de 
Boomvaart wel voor zich. “Dat 
idee is ooit geopperd maar nooit 
uitgevoerd. Maar voorlopig heb-
ben we onze handen vol.”

Foto: Michael Pistorius en zijn 
partner Lieke van der Voort gaan 
samen de uitdaging aan om zaal 
Koch op Welberg nieuw leven in de 
blazen. Ze dopen het om tot ‘Het 
h@rt van Welberg’. 
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant  

Zaal Koch op Welberg in handen van jong stel 

“We willen met ons gezellige café een 
lichtpuntje worden in het dorp”

STEENBERGEN – Maandag 20 sep-
tember houdt de gemeenteraad 
van Steenbergen een beeldvor-
mende vergadering over duur-
zaamheid. Dan gaan de raadsleden 
in gesprek met deskundigen om er 
achter te komen hoe duurzaam-
heid bespreekbaar kan worden ge-
maakt.

In april dit jaar kwam het rapport 
‘Duurzaamheid in de gemeen-
te Steenbergen’ vanuit de Reken-
kamercommissie. Daarin wordt 
de gemeenteraad geadviseerd 
om duidelijker aan te geven wat 
men wil bereiken en hoe beter 
kan worden gemeten hoever men 
staat. Tijdens de komende bijeen-
komst moet informatie boven ta-
fel komen hoe het advies kan wor-
den opgevolgd.

Programma
Er zijn tijdens deze bijeenkomst 
drie presentaties. Eerst is er een 
toelichting door de voorzitter van 
de Rekenkamercommissie op het 
gegeven advies. Vervolgens ver-
tellen de beleidsmakers over het 
huidige beleid en tot slot krijgen 
de raadsleden een toelichting op 
de situatie in Breda, waar lande-
lijke en lokale cijfers laten zien of 
de gestelde doelen ook daadwer-
kelijk worden behaald.

Uitzending
Omdat er vanwege de corona-

maatregelen slechts een beperkt 
aantal personen bij de beeldvor-
mende vergadering aanwezig mo-
gen zijn wordt de bijeenkomst 
live uitgezonden via het raadsin-
formatiesysteem (RIS). Deze is te 
volgen via www.raadsteenbergen.
nl. (klikken op de datum 20 sep-
tember 2021. De bijeenkomst kan 
ook op een later moment worden 
teruggekeken.

Gemeenteraad spreekt 
met deskundigen over 
duurzaamheid

(door Peter Vermeulen)

STEENBERGEN – Ook dit jaar gaat 
de actie Kledingbank van start. 
Gebeurde dat de vorige maal van-
uit een ruimte op het industrieter-
rein, voor deze derde editie is ge-
kozen voor een andere opzet. 

“Via onder andere de voedselbank 
kunnen betrokkenen een formu-
lier invullen, waarop ze aangeven 
naar welke kleding hun voorkeur 
uitgaat. Vervolgens maken we per 
aanvrager een pakket klaar met 
zoveel mogelijk de gewenste kle-
ding”, vertelt Rian Liefhebber van 

de Ontmoetingswinkel. De aan-
vraag moet worden ingediend tus-
sen 28 september en 2 oktober.

“De actie is bedoeld voor iedereen 
uit de gemeente Steenbergen die 
op of onder een sociaal minimum 
leeft. 

Het kan zijn dat het aanvraagfor-
mulier niet iemand bereikt die wel 
recht heeft op kleding uit de Kle-
dingbank. In dat geval dan kan 
de betreffende inwoner hier in 
de ontmoetingswinkel alsnog te-
recht”.

Oproep voor  
goede kleding
Rian Liefhebber geeft aan dat zo 
goed mogelijk zal worden gepro-
beerd om aan het wensenlijst-
je te voldoen zowel bij de kleding 
als bij verzorgingsmiddelen. Om 
de actie zo goed mogelijk te laten 
slagen doet ze een oproep voor 
goed bruikbare winterkleding 
en schoenen. “We hebben voor-
al een tekort aan herenkleding. 
Maar ook in goede staat verkerend 
schoeisel en dames en kinderkle-
ding zijn welkom. Wie ons wil hel-
pen vragen we om de kleding af te 
geven in de Ontmoetingswinkel 
(Kaaistraat 30 in Steenbergen).

”Veel armoede  
onder ouderen”

“Tijdens de vorige actie ontvingen 
we 118 aanvragen, waaronder die 
van 40 kinderen. Het was verras-
send om te constateren dat er veel 
aanvragen kwamen van oudere 
mensen. Er zijn veel ouderen die 
of geen pensioen hebben opge-
bouwd, of bijvoorbeeld te maken 
hebben met een scheiding. Onder 
de groep ouderen is aardig wat ar-
moede”.
Ze is blij dat ze voor de hulpbe-
hoevenden wat kan betekenen 
en hoopt op bijdragen van in-
woners die kleding en verzor-
gingsproducten kunnen missen.  
De ontmoetingswinkel is vanwege 
een vakantieweek gesloten tussen 
20 en 27 september. 

Andere opzet voor actie ‘de Kledingbank’



 pagina 
N i e u w s  u i t  u w  b u u r t  s i n d s  1 8 8 1

5

Wanneer u lid bent van 
Steenbergse Courant
kunt u de krant – naast  
de papieren versie ook
digitaal – ontvangen.
(en hoeft u hem zeker nooit te missen)

De bezorging van Steenbergse Courant wordt binnen de bebouwde kom ge-
daan door eigen bezorgers. Wekelijks besteedt de hiervoor verantwoordelijk col-
lega zo’n 8 uur om dit traject te begeleiden. Het betreft in totaal een 40-tal routes 
waarbij de bezorging gedaan wordt door jeugdige bezorgers. Dat gaat helaas niet 
altijd zoals het hoort. Ook de postbezorging – waarvoor we dik betalen – loopt 
zo nu en dan verkeerd. Hiervoor is PostNL verantwoordelijk. Om er voor te zor-
gen dat leden van onze Courant wel altijd kunnen lezen is er een nabezorging.  
En door uw e-mail adres aan ons door te geven, ontvangt 
u als lid de krant – naast de papieren versie – ook digitaal. 
S.v.p. doorgeven via: administratie@steenbergsecourant.nl

                        

21°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Rustig en droog 
nazomerweer

Zaterdag wordt ook een grotendeels 
droge dag in de gemeente steenbergen 
maar met waarschijnlijk nog wel 
veel wolken. Mogelijk kan de dag kan 
regionaal met mist starten. Met de zon, 
als ze er doorheen komt wordt het in de 
middag rond de 21 graden. Er is weinig 
wind.
Zondag begint de dag op veel plaatsen 
weer grijs en heeft de zon moeite door 
te breken. Het wordt net als zaterdag 
zo rond de 20 graden bij een zwakke tot 
hooguit matige oostenwind.
Na het weekend houden we voorlopig 
zeer waarschijnlijk rustig en grotendeels 
droog septemberweer in onze regio. Wel 
is er een grotere kans op meer ruimte 
voor de zon omdat een Scandinavisch 
hogedrukgebied aan invloed gaat 
winnen, waardoor onze omgeving  
geleidelijk in een meer oostelijke tot 
noordoostelijke stroming terechtkomt 
met aanvoer van minder zachte, maar 
wel droge lucht.
De temperatuur daalt een beetje en 
komt overdag rond 18 graden uit. In de 
nachten koelt het af tot een graad of 8.

Weerspreuk: 
“ Is het weer in september in een goed 
humeur dan dragen de bladeren in 

oktober volop kleur.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Wethouder Wilma 
Baartmans gaat binnenkort in ge-
sprek met een groep bewoners 
van de David van Orliënstraat en 

Binnenvest. In die buurt is onrust 
ontstaan vanwege de verkeers-
maatregelen die de gemeente van 
plan is te gaan nemen. Een woord-
voerder van de bewoners zegt dat 
er geen draagvlak is voor het laten 
vervallen van enkele parkeerplaat-

sen en het plaatsen van drem-
pels. De wethouder zegt dat er 
nog geen definitief ontwerp is en 
heeft toegezegd te luisteren naar 
de wensen van de bewoners.

Het onderwerp kwam onlangs aan 

de orde in de oordeelvormende 
vergadering. De Volkspartij vraagt 
zich af waarom de bewoners niet 
eerder zijn betrokken bij de plan-
nen. “Inwoners willen inspraak 
hebben over wat er in hun straat 
gaat gebeuren. Dus niet nu gaan 
beginnen, maar eerst overleggen”, 
aldus Danker Kouwen. 
Gele strepen als parkeerverbod
De woordvoerder van de bewo-
ners merkte verder op dat de 
buurt niet zit te wachten op het 

aanbrengen van een fietssluis op 
het binnenplein, omdat er op die 
plek geen sprake is van overlast. 
Ook werd er aandacht gevraagd 
voor de gele strepen die zijn aan-
gebracht als parkeerverbod. Vol-
gens het college is die gele streep 
in het verleden aangebracht zodat 
het verkeer dat uit de Nassaulaan 
komt, meer ruimte heeft om de 
David van Orliënstraat in te draai-
en en om zo schade aan eventueel 
geparkeerde auto�s te voorkomen.  

Gemeente gaat in gesprek met bewoners 
David van Orliënstraat over herinrichting

(Door Nicole van de Donk)

KRUISLAND – Je kan je afvragen of 
verkeersles voor een dreumes van 
twee jaar al zinvol is, maar volgens 
de initiatiefnemers van het ver-
keersproject JONGleren is het juist 
van groot belang om kleine kin-
deren al te betrekken bij het ver-
keer. Bij de aftrap van het verkeer-
sprogramma bij ZO Kinderopvang 
in Siemburg, werd verteld dat de 
kleintjes onbewust al een heleboel 
oppikken. Dus het is ook zeker een 
programma bedoeld voor de ou-
ders, die het goede voorbeeld aan 
hun kroost kunnen geven. 

“We zien veel ouders die ‘s och-
tends gehaast hun kinderen bij de 
opvang afleveren. Voor hen is het 
een dagelijkse routineklus op weg 
naar hun werk, maar voor kinde-
ren is het een moment dat ze met 
al hun zintuigen ervaren, ook al 
nemen ze nog niet actief deel aan 
het verkeer. 

Het zou mooi zijn als ouders zich 
daar bewust van worden en zo 
hun kinderen op jonge leeftijd al 
veel bijbrengen over hoe je je ge-
draagt in het verkeer”, vertelt Kim 
Luijks, vestigingsmanager van Zo 
Kinderopvang Siemburg. 

Teckel Fixie gaat op pad
Maira Vermeulen- Spruit van de 
organisatie Edux was aanwezig 
om wethouder Wilma Baartmans 
symbolisch het boekje van de cur-
sus te overhandigen, voordat ze 
binnen aan de slag ging om de 
pedagogische medewerkers bij te 
praten over het lesmateriaal. 

“Naast de materialen die op de 
opvanglocatie worden gebruikt, 
hebben we bewust gekozen om 
een boekje mee naar huis te ge-
ven. Het is een verhaal over de tec-
kel Fixie die al lopend over straat 
alles leert over voorbijrazende au-
to’s, over stoplichten en zebrapa-
den. Als ouders thuis het boekje 
voorlezen, wordt het vanzelf een 
onderwerp om samen te bespre-
ken. 
Niet iedereen weet dat jonge kin-
deren nog maar een beperkt blik-
veld hebben. En als ze eenmaal 
kunnen fietsen, kunnen ze mis-
schien wel goed wegrijden, maar 
op tijd stoppen is een ander ver-
haal.”

Zebrapad Molenstraat 
kan veiliger
Kim Luijks hoopt dat het ouders 
zal aanmoedigen om waar mo-
gelijk met hun kleintjes op stap te 
gaan. “Soms gaan we met ze wan-
delen en dan merk je dat netjes en 
veilig op een stoep lopen al een 
hele uitdaging is.”
Wethouder Baartmans had de ver-
keerskundige van de gemeente, 
Linda Ligtenberg, meegenomen 
die het belang van de cursus be-
nadrukte. ”Het is bewezen dat de 
meeste winst te behalen is met ge-
dragsbeïnvloeding. Goed gedrag 
in het verkeer begint bij jezelf.”
Ligtenberg en wethouder Baart-
mans hebben voornemens om in 
navolging van de cursus in okto-
ber een zebrapad aan de Molen-
straat in Kruisland “op te waar-
deren”, zoals ze dat noemen. “De 
school en de dorpsraad hebben 
aangegeven dat de zichtbaarheid 
op die plek beter kan. Dus dat 
gaan we o.a. doen met opvallende 
palen en daar zullen we een fees-
telijk moment van maken met de 
kinderen.”

Verkeersles voor  
de allerjongsten

Foto: Op de zes locaties van Zo kinderopvang wordt het project JONGle-
ren opgestart om ouders en hun jonge kinderen bewuster te maken in het 
verkeer. Ouders wordt o.a. gevraagd om met een ‘verkeersbelofte’ te belo-
ven dat ze het goede voorbeeld zullen geven. Wethouder Baartmans nam 
bij Siemburg symbolisch de materialen in ontvangst van Claudia Bervaes 
en Kim Luijks (l) van Zo kinderopvang.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant 
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(door Tineke Feskens)

STEENBERGEN – Een huiska-
mersfeer in Myra Ceti vorm-
de zondagmiddag het toneel 
voor de 2e editie van Witte 
Da? Maar liefst zeven deelne-
mers deelden hun persoonlij-
ke verhaal of hun muziek. Het 
werd een sfeervolle, warme 
en indrukwekkende middag.

‘We luisteren graag  
naar elkaar’

In een ongedwongen sfeer wer-
den de bezoekers van Witte Da 
zondagmiddag door Claudia de 
Groen persoonlijk verwelkomd.  
Want tja, elk evenement heeft nog 
steeds met coronaregeltjes te ma-
ken. De zaal was er ook op inge-
richt. Men zat twee aan twee, aan 
een eigen tafeltje voorzien van 
naam  en een knabbeltje. Een bé-
tje zoals thuis, knus samen op de 
bank. Een bank op het toneel en 
een microfoon, meer was niet 
nodig. Claudia de Groen heet-
te, mede namens co-organisator 
Willem Jongeneelen, de gasten én 
sprekers hartelijk welkom. 
”Super! De zaal zit weer vol. Wat 
fijn dat jullie er zijn.”  De spre-
kers, Frans van Eekelen, Igor Sé-
kulovic, Frits Bayens, Sjoerd van 
den Boom, Hilde van Straten, Elly 
Hellemons en Rongshen Chen za-
ten vooraan. De één ontspannen, 
de ander toch wel een beetje ner-
veus. Want het is niet niks, jouw 
persoonlijke verhaal delen met 
vreemden. 

‘Ons Loeke’
Het verhaal van Hilde van Straten 
ontlokte bij veel aanwezigen blij-
ken van herkenning. Hilde bekend 
in Steenbergen als juffrouw Hilde 
van de Maria Reginaschool en ze-
ker óók van de belevingsroute ’Ri-
tuelen helen’. Haar verhaal ging 
over Ludo de Caluwé, de broer 
van Hilde. Voor ze begon te ver-
tellen stak Hilde een kaarsje aan 
voor ’ons Loeke’, die overleden is. 
Ze vertelt over de familie, hoe va-
der en moeder elkaar leerden ken-
nen bij het café van moederszij-
de in Ossendrecht. Hoe vader het 
maar niks vond in Zeeuws-Vlaan-
deren. En hoe ze via Limburg, 
want ‘ons pa zat bij de douane’ te-
rug naar Ossendrecht belandden. 
Een groot gezin, een eigen zaak 
en weer een kleintje op komst ver-
oorzaakten veel spanningen tus-
sen pa en ma. Pa ging in de kost in 
de Visserstraat 35 in Steenbergen, 
en kleine Ludo werd geboren, hij 
was altijd ziek. Hij kon niet mee 
op school en werd uiteindelijk 
uit huis geplaatst. “Onze Lou ging 
werken. En als tie er was waren 
ze blij met hem” zei Hilde. “Maar 
vaak kwam hij niet opdagen, zat 
hij bij de ‘Lucky Luke’. Te drin-
ken, en vaak ook achter de bar om 
te werken. Want iedereen mocht 
hem. Hij maakte met iedereen een 
praatje. Daar leerde hij een vrouw 
kennen, een stuk jonger dan hij-
zelf was.” Maar zo zei Ludo: “Oud 
worre ze van eiges”. Het huwelijk 
liep stuk. Ludo ging terug naar 
Steenbergen en kocht een huis in 
de Visserstraat, jawel, op nummer 
35. Iedereen mocht hem, ieder-

een herkende hem met zijn shag-
je, zijn mutsje en zijn hondje. Hij 
ging niet naar het café, hij zette 
een bankje op de stoep voor het 
raam. Maar dat mocht niet, dus 
hing hij het aan de gevel. Daar zat 
hij. Maakte een praatje met ieder-
een. ”Maar waarom mochten ze 
zo graag?” vraagt Hilde zich hard-
op af. Om direct zelf te antwoor-
den “Gewoon, omdat hij was wie 
hij was. En ik ben trots dat ik zijn 
zusje ben!”

‘Heb ik iets  
verkeerd gedaan?’

Alle vertellers hadden hun ei-
gen, mooie en inspirerende ver-
haal. Maar het verhaal van Rong-
shen Chen kreeg het langste ap-
plaus van de hele middag. Niet in 
het minst omdat hij – als 14-jari-
ge jongen – alle aanwezigen een 
spiegel voorhield. Over cultuur, 
opvoeding en discriminatie. Een 

verhaal dat recht uit zijn hart 
kwam. “Hallo” begon hij rustig. “Ik 
ben Rongshen, zoon van Chinese 
ouders, opgevoed volgens de Chi-
nese cultuur.” 
Thuis wordt Chinees gesproken, 
vader en moeder zijn – ook al wo-
nen ze al jaren hier – de Neder-
landse taal niet machtig. Rong-
shen – naar eigen zeggen een las-
tig jongetje – at weinig, was on-
deugend en bezorgde vader en 
moeder veel zorgen. Toen hij 4 
jaar werd ging hij naar school. 
Hij begreep er niets van, hij sprak 
geen woord Nederlands. Dat was 
erg lastig, want hij was ook een 
verlegen jongetje, bescheiden, 
want dat hoort bij zijn cultuur. 
Zo is hij opgevoed. “Ik moest al-
les zelf leren. Ik moest alles zelf 
regelen. Want mijn ouders begre-
pen niet wat er gezegd werd. Be-
grepen niet hoe het hier geregeld 
wordt. Ouderavond, zelf regelen. 
Logopedie, zelf regelen. Op blok-

fluit les? Zelf regelen,” legde Rong-
shen uit. “Ik heb dat erg gemist, de 
steun die kinderen van hun ou-
ders krijgen. Of hulp bij mijn huis-
werk, als ik het niet snapte.” Toch 
is hij ook trots, want hij kan het al-
lemaal zelf. Hij heeft geen moeder 
nodig die naar school belt als iets 
niet bevalt, die de kastanjes voor 
hem uit het vuur haalt. “Eigenlijk” 
bedenkt hij zich “Heb ik een voor-
sprong op andere jongeren. Wat 
zijn ze verwend, wat hebben ze 
vaak weinig respect.” 
Maar dat ligt natuurlijk ook aan de 
huidige maatschappij, waar ou-
ders hun kinderen betuttelen en 
toegeven, als hun kind maar rus-
tig is. 
Waar Rongshen wel veel verdriet 
van heeft is het gepest van ande-
ren. Hé spleetoog, of waarom eten 
jullie katten? Zomaar 2 zinnen die 
Rongshen regelmatig voor de voe-
ten geslingerd krijgt. “Ik ben het al 
gewend” zucht hij gelaten. “Heb 
ik iets verkeerd gedaan? Waarom 
hebben mensen geen respect voor 
elkaar?” Een vraag die nog lang in 
de zaal bleef hangen.

‘Discriminatie is  
niet persoonlijk’

De vertellers die na Rongshen hun 
verhaal vertelden staken hem ie-
der een hart onder de riem. Igor 
die vertelde over de vlucht van 
zijn familie naar Kroatië. Waar 
moeder, omdat ze vrouw is, uit 
haar functie van rechter werd ge-
zet. Maar ze kwamen terecht op 
een eiland met zon, zee en ze gin-
gen zwemmen. “Toon veerkracht, 
het gaat niet over jou. Discrimina-
tie overkomt velen, het is niet per-
soonlijk.” 

Na de muzikale afsluiting van de 
middag bleven velen nog wat lan-
ger. Er was veel om over na te pra-
ten.

Witte Da, verhalen  
uit het leven gegrepen

Foto: Het verhaal van Rongshen Chen maakte grote indruk op de luiste-
raars bij Witte Da?  Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

(door Tineke Feskens)

STEENBERGEN – Zondag 24 okto-
ber organiseert het Platform voor 
Kunst en Cultuur Steenbergen een 
lichtklassiek concert in de trouw-
zaal van het oude stadhuis van 
Steenbergen. Zaterdagmiddag 
werd de samenwerking met de ei-
genaars van het stadhuis tijdens 
de open monumentendag beklon-
ken. 

‘Muziek uit de grote  
wereld naar huis halen’

Ze zijn trots en ook een beet-
je gespannen, Jan van de Vel-
de en Claudia de Groen. Want 
met het openbaar maken van 
hun plan wordt ook een ambi-
tie blootgelegd. Het halen van 
klassieke muziek naar huis, 
naar de gemeente Steenbergen.  
“Ik  besprak tijdens een overleg 
over mijn wens om mensen ken-
nis te laten maken met klassieke 
muziek,” legt Claudia de Groen 
uit. Jan van de Velde, medebe-
stuurder bij het Platform voor 
Kunst en Cultuur, was meteen en-
thousiast. Dat – en zijn ervaring 
met concerten het Protestants 
kerkje van Nieuw-Vossemeer, 
maakten de samenwerking tussen 
beiden haast vanzelfsprekend.  
Beide initiatiefnemers beseffen 
dat klassiek bij velen niet boven 
aan het verlanglijstje staat. En 
daar ligt ook de uitdaging. “Haast 

niemand gaat zitten om thuis 
klassiek te luisteren, en zeker niet 
als je er niet mee bekend bent” 
zegt Claudia de Groen. “Daarom 
willen we in een kleine groep en 
in een mooie omgeving mensen 
kennis met klassieke muziek laten 
maken. Licht klassiek, want dat 
spreekt méér aan.” 

‘Kunst verbindt’
Toen de beslissing was genomen 

hoefden Jan en Claudia niet lang 
over een locatie na denken. “Dat 
kon natuurlijk alleen in de trouw-
zaal van het oude stadhuis van 
Steenbergen”. Het contact werd 
gelegd en voor Elly Gommers was 
het klip en klaar. “Aan zo’n mooi 
initiatief willen wij graag mee-
werken” vertelt Elly desgevraagd. 
“Johan en ik houden beiden van 
kunst, dus wat is mooier dan an-
dere kunstliefhebbers helpen.” 

Daarmee doelt Elly Gommers op 
haar schilderijen en overige kunst 
die zij in de loop der jaren heeft 
vervaardigd.

’Voor iedereen  
toegankelijk’

Over de agenda willen Claudia en 
Jan nog niet veel zeggen. “We zijn 
druk in overleg met de musici, 
maar daar gaan we nog niet veel 

over vertellen” lacht Claudia de 
Groen. “Vast staat dat het heel in-
formeel wordt, toegankelijk voor 
iedereen die nieuwsgierig is. Het 
publiek zit dichtbij. Je hoort, voelt 
en ziet wat er gespeeld wordt.”
 
Er zijn 24 oktober tussen de 40 en 
50 plaatsen beschikbaar, dus wie 
interesse heeft moet de Steen-
bergse Courant en kijkopsteen-
bergen.nl goed in de gaten hou-
den. Want het programma zal 
daar gepubliceerd worden.

Licht klassiek in het oude stadhuis van Steenbergen

Foto: Johan van Gils, Elly Gommers, Claudia de Groen en Jan van de Velde zetten zich in voor de organisatie van 
licht klassieke concerten in het oude Stadhuis van Steenbergen.
Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

Grote Pluim voor  
de gemeentelijke  

probleemoplossers
Ik wil  graag een grote Pluim geven 
aan alle mensen van de gemeen-
te Steenbergen die de site melding 
bijhouden en die een aangemeld 
probleem oplossen. Als je een vraag 
hebt om bijvoorbeeld de trottoir op 
te laten knappen of andere zaken 
dan krijg je altijd netjes bericht en 
wordt als het kan de melding opge-
lost. Ik heb zelf al veel gebruik ge-
maakt van deze site. Dus allemaal 
een grote Pluim.

Ad Vermeulen, Steenbergen
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Foto rechts: Teun van de Velde werd dit seizoen de 50.000e bezoeker van zwembad De Meermin. Hij ontving net 
als zijn broertje en zusje een leuk presentje. Voor mama Van der Velde was er een bos bloemen en voor het volgen-
de seizoen een gezinsabonnement voor alle gezinsleden. Op de foto ook badmanager Leo Holierhoek en wethou-
der sportzaken Esther Prent.   Foto: Thomas Wezenbeek ©2021

Foto: Diploma-uitreiking in zwembad De Meermin. Dit seizoen haalden 360 lesklanten hun diploma.
Foto: Thomas Wezenbeek ©2021

STEENBERGEN – Badmanager Leo 
Holierhoek is zeker niet ontevre-
den over het afgelopen zwem-
seizoen. Alle coronamaatregelen 
kostte zijn team veel extra werk en 
aanpassingen. De zomer was he-
laas ook niet geweldig. Toch trok 
de Meermin 52540 bezoekers. 

“We zijn dit seizoen door corona 
rustig opgestart met banenzwem-

men en zwelessen. Later startte 
het recreatief zwemmen met op-
lopende aantallen toegestane be-
zoekers. Dat ging van 240 naar 
500 en vervolgens via 1000 tot slot 
1500 bezoekers. Voor de zwemles-
sen was goede belangstelling. In 
totaal mochten we dit jaar 360 di-
ploma’s uitreiken aan de geslaag-
den. We hadden dit seizoen ook 
de zwemvierdaagse, de zwemdis-

co, de zwemmarathon, de zwem-
badchallenge en het bezoek van 
de deelnemers aan de Kleine Tour. 
Samengevat hebben we ondanks 
corona het maximale uit dit sei-
zoen gehaald. Daarvoor geef ik 
graag een bedankje aan alle me-
dewerkers en vrijwilligers en zeker 
ook aan de bezoekers. En tot vol-
gend jaar”, zegt Leo Holierhoek.

Zwembad De Meermin:  
ondanks corona 52540 bezoekers

STEENBERGEN – Naar aanleiding 
van de ‘World Suïcide Prevention 
Day’ besteedt het praatprogram-
ma ‘Hilde’ aandacht aan zelfdo-
ding. Een moeilijk en ook zwaar 
onderwerp waarvoor Hilde Jans 
vijf gasten heeft uitgenodigd, drie 
hulpverleners en twee mensen die 
dit van heel dichtbij hebben mee-
gemaakt.

Menno Zwart is teamleider van 

het noodhulpnummer 113. Lilian 
Fens, sociaal psychisc verpleeg-
kundige en onder meer trainer 
suïcide preventie bij GGZ. Ange-
la Keur, nabestaande, waarvan de 
echtgenoot zichzelf om het leven 
heeft gebracht. Netty van Vessem 
wiens dochter zichzelf om het le-
ven heeft gebracht en Melanie van 
Hoeve van de ‘Luisterlijn’. Zij de-
len hun verhaal en vertellen waar-
om een World Suïcide Prevention 
Day belangrijk is. Wat het praten 
over suïcide teweeg brengt, en wat 

je als naaste kunt doen of bete-
kenen en wat je wel en niet moet 
doen. Ook gaat het over hulpver-
lening, met name hulp via 113 en 

de ‘Luisterlijn’.
De uitzending is op zondag 19 
september te zien via SLOS TV en 
Zuidwest TV. Ook is het te volgen 

via YouTube. Er is ook een trailer 
gemaakt: https://youtu.be/XcPw-
H6CgDL0

Praatprogramma Hilde  
van SLOS besteedt  
aandacht aan zelfdoding

STEENBERGEN – Op maandag 20 
en dinsdag 21 september komt 
de prikbus voor een tweede maal 
naar Steenbergen. Op het terrein 
bij Stella Maris kunnen inwoners 
van de gemeente Steenbergen in 
de prikbus van de GGD terecht 
voor een prikje tegen corona zon-
der afspraak.

Alle inwoners van 12 jaar of ou-
der die een vrijwillige vaccinatie 
willen van Janssen of Pfizer is wel-
kom. Er hoeft dus geen afspraak te 
worden gemaakt. Een legitimatie-
bewijs is verplicht. 
Ook met vragen over het vaccine-
ren kunnen inwoners terecht in 
de prikbus terecht bij een arts of 

verpleegkundige van de GGD.
Inwoners die reeds een vaccina-
tie-afspraak hebben gepland bij 
een reguliere locatie of die al een 

eerste prik hebben gehad kunnen 
geen gebruik maken van de prik-
bus. Ook niet wanneer de afspraak 
voor de tweede vaccinatie is ko-
men te vervallen.

De prikbus staat op maandag 
20 september en op dinsdag 21 
september tussen 9:00 en 20:00 
uur bij Stella Maris, Kapelaan 
Kockstraat 91 te Steenbergen. 
Meer info over de prikbus is te 
vinden via: www.ggdwestbrabant.
nl/coronavirus/coronavaccina-
tie/coronavaccinatie-in-de-wijk 

Vervoer met de Plusbus
Inwoners die niet fysiek in staat 
zijn om zelf naar de prikbus te rei-
zen kunnen gratis gebruik maken 
van de Plusbus tussen 10:00 en 
17:00 uur. 

Een afspraak hiervoor kan op 
werkdagen gemaakt worden via 
telefoon (0167) 541 138. Een mail-
tje sturen naar: centrale@plus-
bus-steenbergen.nl kan ook. In 
de Plusbus is een mondkapje ver-
plicht.

Prikbus komt terug: vaccinatie 
zonder afspraak mogelijk
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Ze startte met 
het haken van speelgoedbeestjes 
tijdens een revalidatieperiode na 
een operatie. Die waren bestemd 
voor haar kleindochter. De be-
renjacht die tijdens de lockdown 
werd gehouden stimuleerde haar 
om beertjes te haken. Die kwamen 
overal achter de ramen te hangen 
en hun huis werd een ware trek-
pleister, want er vielen heel wat 
beertjes te tellen. Daarna rijpte 
het idee om de gehaakte beertjes 
te verkopen voor het goede doel: 
het Sofia kinderziekenhuis en het 

Ronald McDonald huis. 

Verkoopplekken gezocht
Aanvankelijk stonden de beertjes 
te koop bij Kaashuis Marcel in de 
Blauwstraat. Nadat de clientèle 
daar verzadigd was met alle be-
ren besloot Ineke Baesjou de be-
ren mee te nemen in de caravan 
en voor het raam ervan te etale-
ren. Op de camping zijn het veel-
al de oma’s die een beertje ko-
pen voor hun kleinkind. Terug in 
Steenbergen werden zwembad 
De Meermin, Tweewielercentrum 

Steenbergen en Schoonheidssa-
lon Jasmijn verkooppunten. In-
eke Baesjou zoekt nu nog meer 

winkels, cafetaria’s en restaurants 
die de haakwerkjes op een goed 
in het zicht lopende plek kun-

nen etaleren. Want hoe meer be-
ren een nieuwe eigenaar vinden, 
des te hoger is de opbrengst voor 
het goede doel. De complete op-
brengst gaat naar Sofia en Ronald 
MacDonald. 

Restjes wol gevraagd
Om zoveel mogelijk beertjes te 
kunnen haken voor het goede 
doel vraagt Ineke Baesjou of er in-
woners in de gemeente Steenber-
gen zijn die restjes wol (naald 3,5 
en 4,5) willen doneren. Een be-
richtje naar ibaesjou@home.nl en 
de restjes worden opgehaald. Ook 
voor wie presentatieplekjes be-
schikbaar heeft voor de verkoop 
geldt dit mailadres voor aanmel-
ding.
“Ondertussen haak ik door, want 
niets is zo leuk als op een herfst- 
of winteravond aan de slag te zijn 
voor het goede doel”, zo laat Ineke 
Baesjou weten.

Opbrengst beertjes van 
Ineke Baesjou is voor 
het Sofia Kinderziekenhuis

STEENBERGEN – Aanstaande za-
terdag 25 september verzorgt de 
werkgroep Stadsherauten Steen-
bergen weer een stadswandeling 
door de kern Steenbergen. Voor de 
deelnemers aan deze wandeling 
betekent dit dat ze tal van wetens-

waardigheden over de historie van 
Steenbergen aan de weet komen.

Deelname kan door aanmelding 
via stadsherauten2019@gmail.
com. Het is overigens niet nood-
zakelijk zich vooraf aan te mel-

den. Wie mee wil kan zich even-
eens spontaan op 25 september 
melden bij het vertrekpunt van de 
wandeling: die start om 13:00 uur 
vanaf de VVV post in de Gummar-
uskerk. De wandeling duurt circa 
2 uur en de kosten bedragen 2,50 
euro per persoon.

Stadswandeling  
op afspraak 
Voorlopig is het de laatst geplande 
wandeling van dit jaar. Wie overi-
gens nog een stadwandeling on-

der begeleiding van de stadsher-
auten wil maken kan dit op af-
spraak doen. Een mailtje naar ge-
noemd mailadres is hiervoor het 
startpunt.

Foto: Een weetje tijdens de stad-
wandeling met de stadherauten 
Steenbergen: om welke kerk gaat 
het hier en waar heeft deze destijds 
gestaan? 

Het is slechts een greep uit de vele 
wetenswaardigheden over de his-
torie van Steenbergen.

Laatste zaterdag van de maand:

Stadsherauten zorgen voor 
boeiende stadswandeling

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het staat al een 
tijdje op de agenda in de gemeen-
teraad, maar het ‘vergroenings-
plan’ voor de voortuinen van in-
woners begint nu vorm te krij-
gen. Onder de noemer Operatie 
Steenbreek worden mensen ge-
stimuleerd om minder tegels in 
hun voortuin te leggen en meer 
beplanting. De urgentie hiervoor 
werd afgelopen zomer nogmaals 
duidelijk, toen bij zware regenval 
op verschillende plekken het wa-
ter niet goed kon weglopen met 
wateroverlast tot gevolg. Het col-

lege heeft voor een budget van 
50.000 euro een voorstel gedaan 
voor allerlei publieksacties. 

Zo wil de gemeente komend na-
jaar de eerste stappen zetten van 
de actie ‘tegel eruit, plantje erin’. 
Inwoners worden uitgenodigd om 
een tegel of klinker in te leveren 
op een aantal locaties en data in 
de gemeente en krijgen daarvoor 
in ruil een leuke tuinplant. 
Maar de hoofdmoot van Opera-
tie Steenbreek is de geveltuintjes-
actie. De gemeente gaat die tuin-
tjes aanleggen in trottoirs bij in-
woners die geen voortuin hebben. 

De bewoners krijgen de planten 
van de gemeente en nemen zelf 
de tuintjes in beheer. Ook wil het 
college nog een aantal winacties 
organiseren. 

Tegelwippen

Het bedrag van 50.000 euro wordt 

uitgesmeerd over drie jaar. De eer-
ste reacties van de raadsleden wa-
ren positief. Gewoon Lokaal!, de 
partij die het initiatief heeft ge-
nomen voor Steenbreek, opperde 
het idee dat inwoners zelf filmpjes 
maken van het voor en na- effect 
van de geveltuintjes. De gemeente 
kan die dan verzamelen en publi-
ceren. “Dat is leuker en authentie-
ker dan wanneer de gemeente dat 
doet”, aldus Jan Veraart.

Joop Stoeldraijer (PvdA) deed de 
suggestie om de gemeente Rucp-
hen te volgen door een ‘tegelwip-
per-teller’ te publiceren. “Bijhou-
den hoeveel tegels er al gewipt 
worden in de gemeente Steenber-
gen. Wij kunnen die 600 tegels van 
Rucphen vast overtreffen.”

Op 30 september besluit de raad 
definitief over de plannen van 
Operatie Steenbreek.

Operatie Steenbreek:  
Tegel eruit, plantje erin

STEENBERGEN – Aanstaande vrij-
dag 17 september herdenkt de 
Gummarusschool de Tweede We-
reldoorlog en in het bijzonder de 
hier neergestorte vliegeniers Gib-
son en Warwick bij het propeller 
monument in het stadspark. Zon-
dagavond 19 september is er een 
ceremonie op de begraafplaats die 
geleid wordt door ‘Wings to Vic-
tory’ uit Arnemuiden.

Zondagavond zal voorafgaand 
aan de ceremonie op de begraaf-
plaats een rondwandeling door 
het centrum van Steenbergen 
worden gemaakt door ‘Deep Res-
pect pipes and drums’. Die komen 
dan net voor 19:00 uur bij de be-
graafplaats aan de Nassaulaan 
aan. Hier liggen toenmalig squa-
dron leader Jim Warwick en wing 
commander Guy Gibson begra-

ven. Zij worden jaarlijks herdacht 
door Wings to Victory. Ze behoor-
den tot de zogeheten Dambusters. 
Aan de ceremonie verlenen ook 
loco-burgemeester Wilma Baart-
mans, de Engelse ambassade en 
almoezenier buitendienst Hei-
richs van de koninklijke land-
macht hun medewerking. Er vlie-
gen ook twee toestellen over in de 
Fly By.

Herdenkingen Tweede Wereldoorlog
in Stadspark en op de begraafplaats

Kaartmiddag  
KBO Welberg
WELBERG – Fien Kools van de KBO 
Welberg laat weten dat er op dins-
dag 21 september na een lan-
ge periode dat het niet kon weer 
een kaartmiddag wordt georgani-
seerd. Dat gebeurt vanaf 13:30 uur 
in gemeenschapshuis De Vaert.

Zoals gebruikelijk gaat de zaal een 
half uurtje eerder al open en zijn 
alle belangstellenden – dus ook 
niet-leden – van harte welkom. Er 
wordt gerikt en gejokerd. De en-
tree bedraagt slechts een euro.

Bingo in  
het Cromwiel
STEENBERGEN – Donderdag 23 
september zullen de bingobal-
len weer rollen tijdens de bingo-
middag in gemeenschapshuis het 
Cromwiel. 

De middag begint om 13:30 uur, 
bezoekers zijn vanaf 13:00 uur 
al welkom. Boekjes voor het spel 
kosten vijf euro voor twaalf ron-
des. Spelleider Johan Gietman 
roept iedereen op om ook vrien-
den en kennissen mee te nemen 
voor een gezellige middag.
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Gevraagd
bezorger/ster

voor 
Nieuw-Vossemeer

Telefoon: (0167) 56 59 30
E-mail: bezorging@steenbergsecourant.nl

vanaf 13 jaar

GevraagdGevraagdGevraagdGevraagdGevraagd

Gevraagd
bezorger/ster

voor 
De Heen

Telefoon: (0167) 56 59 30
E-mail: bezorging@steenbergsecourant.nl

vanaf 13 jaar

GevraagdGevraagdGevraagdGevraagdGevraagd

6-DAAGSE NLP OPLEIDING
HAAL MEER UIT JEZELF!
LEER EFFECTIEVER COMMUNICEREN!
OVERWIN ANGSTEN EN BELEMMERINGEN!
DOORBREEK JOUW PATRONEN!
BEHAAL JOUW DOELEN SNELLER!

LOCATIE:  AKKERMANS TE DE HEEN

AANMELDEN VOOR DE INFORMATIEAVOND EN/OF
OPLEIDING KAN VIA INFO@NYRACOACHING.NL.  VOOR
MEER INFO KIJK OP WWW.NYRACOACHING.NL

28 SEPTEMBER GRATIS
INFORMATIEAVOND!

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Eindelijk kon het 
weer. Het Ondernemers Platform 
Steenbergen (OPS) heeft met haar 
leden weer een bedrijfsbezoek 
kunnen houden. Dit keer bij Jacht-
haven Steenbergen. 

‘Ik ben blij u allen  
weer te zien’

Het Ondernemers Platform Steen-
bergen (OPS) werd ontvangen aan 
de kop van de Steenbergse haven 
door Dirk-Jan van Weezel en Mo-
nique de Neve van de Jachthaven 
de Schapenput. Zo heet de Steen-
bergse haven nu. 
Vele ondernemers hadden zich 
aangemeld voor dit bedrijfsbe-
zoek. “Ik ben blij u allen hier weer 

te zien” opende Leo Heijmans, 
voorzitter van OPS, de bijeen-
komst. “Het is belangrijk dat on-
dernemers elkaar kunnen ont-
moeten. We kunnen van elkaar le-
ren, elkaar helpen of gewoon ge-
zellig samen zijn.” “Wij hebben 
ook weer structureel overleg met 
de gemeente. En we hebben ge-
sprekken met ZLTO, ONS Steen-
bergen en andere lokale onderne-
mersverenigingen.”  meldde hij de 
aanwezige ondernemers.

‘Op naar de  
steigerborrel’

Dirk-Jan van Weezel vertelde en-
thousiast en vol passie over het 
ontstaan van de haven, de huidi-
ge ontwikkelingen, over het �reilen 
en zeilen� in en om de jachthaven 

en hun ideeën over de toekomst. 
Monique de Neve ontving en be-
geleidde ondertussen een aan-
tal passanten naar hun ligplaats. 
Aansluitend op de presentatie 
werden de ondernemers rondge-

leid over de jachthaven door Dirk-
Jan. Na een dankwoord van Leo 
Hermans aan Dirk-Jan en Moni-
que en zijn oproep “ik hoop u al-
len te zien op de Algemene Le-
denvergadering op 27 septem-

ber” werd het bezoek uiteraard 
afgesloten met een steiger borrel.  
Het was een inspirerende bijeen-
komst.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

Ondernemers Platform 
Steenbergen heeft  
na lange tijd weer  
een bedrijfsbezoek

REGIO – De laatste weken ont-
vangt de politie signalen over 
diefstallen van honden. Loslopen-
de honden zijn het doelwit van de 
dieven. Vermoedelijk worden de 

honden gestolen om ze te kunnen 
verhandelen. De politie adviseert 
hondeneigenaren om ze altijd aan 
de lijn te houden. Snel handelen 
is dan bij een poging tot diefstal 

veel eenvoudiger.

Ook roept de politie op om aan-
gifte te doen wanneer een honde-
neigenaar met diefstal wordt ge-

confronteerd. Wie iets verdachts 
ziet wordt eveneens gevraagd om 
de politie in te lichten. Een advies 
aan de hondenbezitters is om hun 

hond te laten chippen. 

En tot slot wordt bij de aanschaf 
van een pup aangeraden om al-
tijd te checken of de fokker goed 
aangeschreven staat. Ook hier ge-
beurt het dat gestolen pups wor-
den aangeboden.

Waarschuwing: ‘Pas op voor hondendieven’
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Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie is gevestigd in de 
Gummaruskerk. Openingstijden: 
maandag, woensdag en donderdag 
van 9.15 uur tot 11.30 uur.
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk wordt  iedere 
zaterdag om 17.00 uur uitgezonden 
via de SLOS:  Ziggo: kanaal 41, 
KPN: kanaal 1402, Delta : kanaal 
804 en Caiway: kanaal 12.

Het worden mooie, drukke weken 
in onze kerken. De schoolvakanties 
zijn voorbij en alle activiteiten 
starten beetje bij beetje op. De 
informatievonden van de 1e 
communie en de startbijeenkomst 
van het vormsel en de online 
Alphacursus gaan binnenkort 
beginnen. Op 18 september start 
ook de Vredesweek. Het thema 
van dit jaar gaat over inclusiviteit. 
Een lastig woord. Ik merk terwijl 
ik aan het typen ben dat de 
spellingscontrole het voorstel doet 
om dit woord te veranderen door 
exclusiviteit, maar het gaat in deze 
toch echt om elkaar niet uitsluiten, 
maar oog hebben voor elkaar. De 
fraters van Tilburg omschrijven 
dit als een drieluik: zien, bewogen 
worden en in beweging komen. 
Je ziet iets, het raakt je en je komt in 
actie. Eigen verantwoordelijkheid 
speelt hierin een grote rol.
In de evangelielezing van afgelopen 
weekend klonk een vraag van Jezus: 
‘Wie zeggen de mensen dat Ik 
ben?’ Al snel blijkt uit het antwoord 
van Jezus dat alleen praten over 
geloof en bidden, hoe waardevol 
ook, niet voldoende is. Jezus daagt 
ons uit tot daadkrachtig handelen, 
tot een navolging van Christus in 
menslievendheid. Hij geeft daarbij 
zelf het goede voorbeeld en denkt 
goed na over de maatschappelijke 
verhoudingen in zijn tijd.  
Wie zeggen de mensen dat Ik ben?  
Het is een vraag naar de diepste 
kern van je geloof, van wat jij be-
langrijk vindt in het leven. Het ant-
woord op deze vraag kunnen we 
alleen zélf geven. Het veronderstelt 
een gelovig vertrouwen en de be-
reidheid om je in te zetten voor de 
ander. Misschien wel tegen beter 
weten in. Lenie Robijn 
Pastoraal werkster Sint Annaparo-
chie en Sint Christoffelparochie

Voor Inlichtingen:  Els Verbeek 
secr. telefoonnummer 0167-
566886 of Bram Hommel voorz. 
06-53802394. 
Wij gedenken in ons gebed: 
Jo Schoonen - Huijsmans; Maja 
van Kaam - Govaers en Riet 
Schillemans - Touw. 
Kerkdiensten:  jaarcyclus B. 
Zaterdag 18 September 17.00 
uur: Voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor. Fam. Vermuë - Rijk
Zondag 19 September 11.00 
uur: Voorganger Pater Bertus van 
Schaik. Rieky Koenraadt - Hermus 
( kruisje ophalen); Overleden 
familie van Kaam - de Waal; Janus 
Koolen echtgenoot van To Koolen.
Maandag 20 September 19.00 
uur: Voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor.

Misintenties: Wilt u een misin-
tentie aanvragen? Indien mogelijk 
graag een week van tevoren (i.v.m. 
tijdige plaatsing in de krant) door 
te geven bij het secretariaat (zie 
gedeelte Sint Annaparochie) of via 
de website. De prijs voor het aan-
vragen van een misintentie is 11,00 
euro.

Zaterdag 18 September 19.00 
uur: Woord - Communieviering 
Past. w. Lenie Robijn, viering staat 
in het teken van de Vredesweek. 
Het Antoniuskoor van Lepelstraat 
verzorgt de zang. Extra collecte 
voor Vredesbeweging PAX. Wij 
gedenken Loeke Simon – Sayers 
weduwe van Paul Simon, Rina 
Verdonk – de Jong, Siem en Joke 
Boyen – Raadsen. 
Zondag 19 September “Dank je 
wel Middag” voor de vrijwilligers 
van de Vredeskerk. 
Woensdag 22 September 9.30 
uur: Woord- Communieviering 
Past. w. Lenie Robijn. 
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. 

Zondag 19 september 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pater 
Bertus van Schaik. Misintenties:  
Lindert en Pietje Bosters-Laane 
en hun kinderen Truus en Anneke; 
Rina Verhagen-Mariën e.v. Piet 
Verhagen;  jgt. overl. ouders Koen 
- Cools; jgt. Janus de Jong e.v. Dien 
Koen.
Maandag 20 september 18.00 
uur: H. Mis.
Woensdag 22 september 19.00 
uur: H. Mis.
Donderdag 23 september 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.

Ons Parochiesecretariaat is 
geopend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur tel.: 0164-
682525. 
Zaterdag 18 sept. 10.00 uur 
Euch.: In deze viering wordt ons 
gebed gevraagd voor: Johan van 
Ginderen; Naantje Huijbregts  e.v. 
Jos Houtepen; jrgt. o.o. Johannes 
van Tillo en Geertruida de Krom; 
Voorganger: Past. B.v.Schaik, 
lector: M. de Ruiter, zang: Het koor 
Samen Sterk. 
Dinsdag 21 sept. 19.00 uur Euch.:  
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen. Voorganger: Past. 
S. Chazhoor. 
In onze Antonius van Padua 
kerk in Lepelstraat is gedoopt: 
Naya van Giels dochter van Johan 
en Mendy van Giels. Dat zij een 
gelovige en gelukkig toekomst 
tegemoet mag gaan.

Zondag 12 september 11.00 
uur: Eucharistieviering. Zang: 
gemengd koor; Voorganger: Pater  
Bertus van Schaik; Lector: Ankie 
Mouwen; Koster: Adrie van Etten.
Wij zijn dringend op zoek naar 
vrijwilligers die ons enkele 
uren per week willen helpen 
met het onderhouden van de 
begraafplaats. Mocht u interesse 
hebben dan kunt u contact 
opnemen met Adrie van Etten tel: 
06-29518717

K E R K B E R I C H T E N

Dienst in de Protestantse Kerk aan 
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. 
Predikant: Ds. H.C. van het 
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor 
informatie: mevr. Toke Knook, tel. 
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com. 
Zondag 19 september 10.00 uur: 
Eredienst in de Protestantse kerk 
te Nieuw-Vossemeer. Ds. Willem 
Vermeulen.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Als je tegen de stroom 

ingaat,
kom je bij de bron uit.

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 19 september  10.00 uur: 
Ds. C. Biemond, Bergen op Zoom. 
In de diensten is iedereen weer 
welkom onder de huidige corona-
regels.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

Elke zondag om 11.30 uur live 
stream van de dienst. Kijk mee via 
www.opendeursteenbergen.nl  
menu Preken en dan ons YouTube-
kanaal.

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 19 september 10.00 uur: 
Startzondag. Liturgie Commissie. 
De kerk is weer geopend zonder 
beperkingen van het aantal 
bezoekers. Er wordt ook weer, op 
ingetogen wijze, gezongen. Gasten 
van buiten mogen zich met vragen 
wenden tot onze scriba via scriba@
pkndinteloord of bellen met +31 
611 888 299.

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 19 september 10.00 uur:   
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. 
A. van Dalen, Lopikerkapel. De 
diensten zijn ook te beluisteren 
via onze website www.
hervormddinteloord.com. 

Zondag 19 september 10.30 
uur: Startzondag: het begin 
van een nieuw seizoen. Ds. Ch. 
Inkelaar- de Mos. Wilt u de dienst 
bijwonen, dan graag van tevoren 
aan-melden via het emailadres: 
aanmeldenkerkdienstgastelkruis-
land@hotmail.com (tot uiterlijk 
vrijdag 19.00 uur). Na de dienst 
volgt er nog een feestelijk 
programma; ook daar dient u zich 
even voor aan te melden.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL WOORD

Het kerkhof komt tot leven
Het is zondagavond. De zon is 
als een vurige rode bal aan de 
horizon verdwenen. Een oude 
priester loopt met zijn rozenkrans 
op zijn rug langs de graven van 
het kerkhof. “Onze Vader die in de 
hemel zijt… Weesgegroet Maria, 
vol  van genade… Heer, geef alle 
overledenen de eeuwige rust…”  
Een echtpaar met een teckeltje aan 
de lijn staat stil bij een oud dubbel 
grafmonument. “Hier liggen mijn 
opa en oma, de ouders van mijn 
moeder”, zegt de man. De priester 
heeft nog wel zijn  moeder op haar 
sterfbed meegemaakt; zijn opa en 
oma leefden niet meer, toen hij in 
Nieuw-Vossemeer pastoor werd. 
Na deze korte ontmoeting blijft het 
zalig stil op het donkere kerkhof.
Twaalf uur later verzamelen 
veertien mannen van de werkgroep 
Kerkhof  zich voor de koffiepauze.  
De zon schijnt weer. Uitbundig 
worden de verhalen van het 
afgelopen weekend uitgewisseld. 
Het wordt iets stiller, als iedereen 
in een warme appelflap bijt. Een 
van de mannen trakteert. De 
oude priester van zondagavond 
komt langs om iedereen goede 
morgen te wensen en de jarige van 
boven de tachtig te feliciteren. De 
vijftiende appelflap is voor Bertus. 
En Will schenkt voor de welkome 
bezoeker een beker koffie in. 
Het is een levendige, gezellige 
ontmoeting op het kerkhof. Pater 
Bertus.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

( door Peter Vermeulen )

KRUISLAND – Tijdens de officiële 
opening van Open Monumenten-
dag door wethouder Wilma Baart-
mans, afgelopen zaterdag in mu-
seum De Holle Roffel, is de fiets-
route gepresenteerd die de dorps-

raad heeft uitgezet. Voor de Saluut 
Batterij Steenbergen in oprichting 
was zondag meteen een gelegen-
heid om zich te presenteren. Met 
geleende wapentuig werd een 
schot gelost bij de coupure op de 
plek waar het vroegere tramlijntje 
de dijk langs de Vliet passeerde. 

Van de fietsroute is een folder met 
routekaart vervaardigd. De rou-
te leidt langs Kruislandse monu-
menten en bezienswaardige plek-
ken. De afbeeldingen in de folder 
zijn voorzien van teksten door 
Hans Slokkers, de vormgeving 
is verzorgd door Philip Damen.  

Wethouder Baartmans gaf bij de 
presentatie van de fietsroute aan 
dat gemeente Steenbergen het 
overgebleven zijmuurtje van de 
coupure gaat restaureren en dat 
De Holle Roffel de gerestaureerde 
gedenksteen van de Meestoof in 
Kruisland geschonken krijgt. Die 

steen is momenteel nog ingemet-
seld op de binnenplaats van het 
oude stadhuis in Steenbergen.

Foto links boven: Wethouder 
Wilma Baartmans presenteerde 
de folder met daarin routekaart 
en informatie over bezienswaar-
digheden langs de fietsroute die 
de Dorpsraad heeft uitgezet. Naast 
haar staat Ad Hellemons, de voor-
zitter van Dorpsraad Kruisland en 
achter hen leden van Saluut Batte-
rij Steenbergen.
Foto’s: Mark Koenraadt ©

Foto rechts boven: Saluut Batterij 
Steenbergen in actie. Attie Pot laat 
namens de Batterij in oprichting 
weten dat ze nog versterking kun-
nen gebruiken. Bijvoorbeeld een 
lader-kruitmeester en marketent-
sters zijn zeer welkom. Aanmelden 
kan via het mailadres: ajm.pot@
caiway.nl.  

Kruislandse fietsroute gepresenteerd tijdens Open Monumenten Dag

Koffie-uurtje en 
(stads)wandelingen 
tijdens ‘Week tegen 
de Eenzaamheid’
STEENBERGEN – WijZijn Steenber-
gen, de Stadsherauten en Sport 
Service Noord-Brabant verlenen 
hun medewerking aan drie ont-
moetingsactiviteiten die vanaf 4 
oktober worden gehouden. Dit in 
het kader van de landelijke week 
tegen de eenzaamheid. Aanmelden 
voor de activiteiten kan via tele-
foon (0167) 750 850 optie 1.

Maandag 4 oktober is er een kof-
fie-uurtje voor senioren bij res-
taurant De Watertoren. Het is een 
leuke manier om in contact te ko-
men met leeftijdsgenoten. Seni-
oren zijn die dag welkom tussen 
14:00 en 15:00 uur.

Dinsdag 5 oktober verzorgen de 
stadsherauten een rondleiding 
door de kern Steenbergen. Hier-
bij komt de geschiedenis van de 
stad ruim aan de orde. Vertrek is 
die dag om 14:00 uur, verzamelen 
voor de Gummaruskerk, ingang 
Markt.

Woensdag 6 oktober verzorgt Lie-
ke van Dongen van Sportservice 
Noord-Brabant een korte wan-
deling door Steenbergen Noord. 
Aansluitend is het koffiedrinken 
bij restaurant De Watertoren. Lie-
ke van Dongen vertelt over het 
project ‘Beweegmaatjes’, waar-
van zij coördinator is. Verzame-
len voor de wandeling is om 14:00 
uur.
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STEENBERGEN – In de raadsverga-
dering van 30 september wil VVD 
in debat met het college naar aan-

leiding van wat de partij noemt 
‘het jarenlang falende vergunnin-
genbeleid’. De fractie van VVD wil 

weten welke maatregelen het col-
lege gaat nemen om ‘dit nu einde-
lijk eens te verbeteren’.

Voor de VVD is het jaarmarktdra-
ma geen eenmalig incident. Hier-
bij werd al in mei een vergun-
ning aangevraagd die vervolgens 
ondanks herhaalde verzoeken 
slechts zeer kort voor de geplande 
datum werd verstrekt. Te laat voor 

de organisatie om de jaarmarkt – 
een vast item in het eerste volle 
weekend van september – nog te 
kunnen organiseren.

De VVD ziet een zich herhalend 
patroon: “Vergunningen worden 
door de gemeente regelmatig te 
laat afgegeven, waardoor onder-
nemers in onzekerheid worden 
gebracht en schade oplopen”.

‘Zorgwekkend en ernstig’
De VVD-fractie geeft via Theo van 
Es aan dat ze dit zorgwekkend en 
ernstig vindt. 

De fractie had een extra raadsver-
gadering over dit onderwerp wil-
len organiseren maar kreeg geen 
van de oppositiefracties mee om 
dat te kunnen doen. “Dat was voor 
ons een forse teleurstelling”, aldus 
de VVD.

VVD wil in debat met  
college over ‘falend  
vergunningenbeleid’

STEENBERGEN – Volgende week – 
vanaf 20 september – wil muziek-
vereniging Volharding laten zien 
wat de vereniging in huis heeft en 
waarom het samen muziek maken 
voor zoveel plezier zorgt.

Van maandag tot en met donder-
dag bezoekt Volharding de ba-
sisscholen in de kern Steenber-
gen. Kinderen kunnen dan aan-
sluitend op de schooltijd een 
workshop volgen waarin ze ken-

nismaken met verschillende mu-
ziekinstrumenten. In de avon-
den bezoeken de orkesten van 
de muziekvereniging de scho-
len om via een meespeelconcert 
te laten ervaren hoe het is om in 
een grote groep mzuek te maken. 

Daarnaast zijn er op woensdag 
en donderdag proeflessen baby-
, peuter- en kleutermuziek. Voor 
deze lessen kunnen geïnteres-
seerden zich aanmelden door een 
mailbericht te sturen naar secre-
tariaat@volhardingsteenbergen.
nl. 

Afsluiting met concert 
jeugdorkesten
Op vrijdagavond wordt de pro-

motieweek afgesloten met een 
concert van de jeugdorkes-
ten ‘Muziekmaten’ en ‘Jong Vol-
harding’. Hier is iedereen wel-
kom die de sfeer bij Volhar-
ding Steenbergen wil proeven. 
Het complete programma van 
deze week met een overzicht van 
alle activiteiten is te vinden op 
www.volhardingsteenbergen.nl.

  

Promotieweek muziekvereniging  
Volharding Steenbergen

Willufysio klaar voor de Colsensation
DINTELOORD – Vandaag vrijdag 17 september neemt het team van Willufysio deel aan de 
zogeheten ‘Cossensation’. Afgelopen dinsdag vertrokken de lopers en fietsers richting Mont 
Ventoux. Sinds 2012 beklimmen de Colsensation-deelnemers jaarlijks deze berg voor het 

goede doel: om geld in te zamelen voor de bestrijding van kanker en een beter leven met en 
na deze ziekte. Onderweg naar Aubignan werd bovenstaande foto gemaakt. 

STEENBERGEN – De traditione-
le Senioren-quiz krijgt ook na het 
overlijden van organisator Paul Kil 
een vervolg. Ed Kil – de broer van 
Paul – pakt de quizmicrofoon op 
en zal de quiz leiden. Dat gebeurt 
zaterdag 2 oktober in gemeen-
schapshuis De Vaert tussen 14:00 
en 16:30 uur.

Er wordt gespeeld met maximaal 
10 teams van 4 personen. Aan-

melden kan echter ook met min-
der personen, de organisatie vult 
dan groepjes aan tot het vereiste 
aantal. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar, daarom de oproep 
voor aanmelding. Ook niet-leden 
van KBO kunnen zich – mits hun 
leeftijd 50+ is – opgeven voor deel-
name. Voor hen bedragen de deel-
namekosten 4 euro per persoon, 
voor KBO-leden is deelname gra-
tis. 

Het gaat bij de quiz om parate 
kennis, het gebruik van een com-
puter, laptop, tablet, GSM of an-
dere hulpmiddel om antwoorden 
op de vragen op te zoeken is niet 
toegestaan. De quiz bestaat uit 8 
ronden met elk 10 vragen. 

“Ook deze keer wacht de win-
naars eeuwige roem en een leuk 
prijsje. Het belangrijkste bij 
deze quiz is dat deze een gezelli-
ge, spannende en ook ontspan-
nende middag oplevert”, zo la-
ten de organisatoren weten. 
Aanmelden voor de quiz kan bij 
Helma van Oers, telefoon (0167) 
563 588.

Senioren-quiz bij  
KBO Steenbergen

STEENBERGEN – Badmintonvereni-
ging Steenbergen biedt voor alle 
belangstellenden in de gemeente 
Steenbergen een beginnerscursus 
aan voor jeugd en voor volwasse-
nen. “Tien leuke en laagdrempe-
lige lessen voor slechts 25 euro”, 
zo laat de vereniging weten. Zij 
sluit daarbij aan bij de landelijke 
campagne ‘ProbeerBadminton.nu’, 
waaraan 200 verenigingen deelne-
men.

De lessen worden gegeven onder 
begeleiding van een enthousiaste 
trainer die de deelnemers de ba-
sisvaardigheden en de eenvou-
dige spelregels bij brengt. Vervol-
gens worden de eerste wedstrijd-
jes – waarbij het spelplezier voor-
op staat – gespeeld.
Inschrijven kan tot 1 oktober via: 
www.probeerbadminton.nu/
noord-brabant/bv-steenbergen. 
Hier staan ook de speeldata voor 
de tien lessen. Jeugdspelers kun-
nen op dinsdagavond terecht van-
af 19:00 uur, de volwassenen zijn 
vanaf 20:00 uur welkom. Dit alles 

in sporthal het Cromwiel. Naast 
inschrijven wordt belangstellen-
den gevraagd om ook een mail-
tje te sturen waarin aangegeven 
wordt of er al badmintonervaring 
aanwezig is. Dit kan naar info@
bvsteenbergen.nl.

Beginnerscursus  
badminton voor  
jeugd en volwassenen

‘Mannen met  
pannen’ gaan weer 
kokkerellen
STEENBERGEN – Ook de kookcur-
sus ‘Mannen met pannen’ die via 
KBO Steenbergen wordt georga-
niseerd krijgt na een jaar afwezig-
heid vanwege de coronaregels een 
vervolg. De vervolgcursus start in 
de oktobermaand.
“Er zijn momenteel nog enkele 
plaatsen vrij voor de vervolgcur-
sus, die al vele jaren uitstekend 
draait. De groepsgrootte is mini-
maal 12 en maximaal 14 perso-
nen. Aanmelden bij Wil Akker-
mans via het mailadres: wilakker-
man@home.nl,

Inschrijving gestart 
voor Kijk Binnen  

Bij Bedrijven
STEENBERGEN – Ook dit jaar or-
ganiseert ‘Samen in de Regio’ in 
samenwerking met ‘Werkcentrum 
Brabantse Wal’ het evenement 
‘Kijk Binnen Bij Bedrijven’. Hierbij 
openen bedrijven en organisaties 
van de Brabantse Wal hun deuren 
in de week van 18 tot en met 23 
oktober. Dit voor belangstellen-
den, waaronder werkzoekenden, 

vrijwilligers en studenten. 

“Bedrijven en organisaties op de 
Brabantse Wal kunnen aanslui-
ten om hun deuren open te zet-
ten – via een live ontvangst of on-
line kennismaking – in de week 
van maandag 18 tot en met za-
terdag 23 oktober. Meedoen is 
gratis. Aanmelden kan nog tot 27 
september via de website www.
kijkbinnenbijbedrijven.nl”, zo 
laten de organisatoren weten. 
“Met huis-aan-huis flyers, publi-

catie in de krant, een campag-
ne op social media en reclame-
borden in de gemeenten Steen-
bergen, Bergen op Zoom en 
Woensdrecht krijgt het evene-
ment veel bekendheid bij alle in-
woners op de Brabantse Wal”. 
 
Belangstellenden die in genoem-
de week een kijkje willen nemen 
bij een aangemeld bedrijf of or-
ganisatie kunnen zich vervolgens 
vanaf 20 september aanmelden. 
Eveneens via genoemde website.
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Veere - Steenbergen 1-3

Na de bekerwinst van een week 
eerder op 4e klasser Smerdiek (7-0 
winst) vertrok het 1e elftal van 
v.v. Steenbergen afgelopen zater-
dag naar het Zeeuwse Veere om 
daar de 2e poulewedstrijd te spe-
len tegen de plaatselijke zater-
dag 3e klasser v.v. Veere. Een wed-
strijd die gepland stond voor 14.30 
uur maar die pas kon worden af-
getrapt om 15.40 uur omdat de 
scheidsrechter van dienst vanwe-
ge fileleed niet eerder aanwezig 
was. Steenbergen begon de wed-
strijd slordig.

In de eerste 25 minuten werd te 
veel balverlies geleden waardoor 
de fysiek sterke thuisploeg in die 
periode meer balbezit had en en-
kele keren gevaarlijk kon worden.
Ook de blauwwitten lieten zich 
echter ook toen al enkele keren 
gelden.

Thijs Zantboer kreeg tot twee keer 
toe een mogelijkheid om te scoren 
maar kon niet doeltreffend afron-

den en een goed schot van Jordy 
Dam ging niet ver over de lat van 
het doel van Veere.

De thuisploeg kwam in minuut 25 
op een 1-0 voorsprong. Een voor-
zet vanaf rechts werd niet goed 
verdedigd door de Steenbergse de-
fensie waardoor de Veere spits te 
gemakkelijk kon inkoppen. Vanaf 
dit moment waren het de Steen-
bergen spelers die het heft in han-
den namen waardoor de Zeeuw-
se ploeg terug moest. De veel op-
komende Nathan van Beers gaf 5 
minuten na de treffer van Veere 
vanaf links een goede voorzet op 
Jordy Dam maar zijn afrondende 
schot ging rakelings naast de voor 
Steenbergen verkeerde kant van 
de paal. Even later zagen we een 
prima schot van de uitstekend 
spelende Mike de Hoog waarop 
de doelman van Veere een ade-
quaat  antwoord had maar 3 mi-
nuten voor rust was het dan ein-
delijk wel raak. Op rechts was het 
Thijs Zantboer die zijn tegenstan-
der uitspeelde, vervolgens de bal 
terugtrok tot bij Boudein Bickel en 

die zorgde met zijn schot voor de 
1-1 ruststand.

Feller en beter  
Steenbergen in 2e helft
Steenbergen begon de 2e helft 
zoals het in de eerste 45 minu-
ten was geëindigd waardoor Vee-
re vanaf het begin onder druk 
kwam te staan. Reeds na een mi-
nuut of 8 spelen had dat resultaat. 
Middenvelder Mike de Hoog be-
diende Thijs Zantboer op maat, 
die omspeelde de sluitpost van 
tegenstander Veere en liet be-
heerst de 1-2 tussenstand aante-
kenen. En weer een minuut later 
lag nummer 3 in het doel van Vee-
re. Nu was het Nathan van Beers 
die voor de zoveelste keer goed 
mee opkwam. Zijn voorzet bereik-
te Ahmed Dahir die deze scorings-
kans verzilverde waardoor een1-3 
stand op het scorebord kwam te 
staan.
Steenbergen speelde vanaf dat 
moment een gewonnen wed-
strijd. De blauwwitten kregen nog 
diverse mogelijkheden om de sco-

re verder te laten oplopen, met 
name Mike de Hoog had alleen 
voor de doelman de 1-4 kunnen 
scoren, maar helaas voor Steen-
bergen lukte dat niet.
Thuisploeg Veere eindigde de 
wedstrijd met 8 man doordat een 
3-tal spelers met 2 keer geel moes-
ten vertrekken en mede daardoor 
kwam de overwinning niet meer 
in gevaar.

Steenbergen zaterdag 
thuis tegen Noad’67
Morgen, zaterdag 18 september, 
speelt Steenbergen zijn 3e en laat-
ste poulewedstrijd voor de KNVB 
beker thuis tegen zaterdag 3e klas-
ser Noad’67 uit St.Philipsland.
De mannen uit Flipland wonnen 
hun eerste wedstrijd van Veere 
met 2-1 maar verloren afgelopen 
zaterdag van Smerdiek met 3-2.
Mocht Steenbergen de wedstrijd 
tegen Noad’67 verliezen dan ko-
men beide verenigingen op 6 pun-
ten en gaat het doelsaldo bepalen 
wie er poulewinnaar wordt. Het 
doelsaldo van Noad’67 is momen-
teel 0, dat van Steenbergen plus 9. 
De blauwwitten moeten het dus 
nogal erg laten afweten mochten 
ze niet doorstomen naar de vol-
gende bekerronde.
De wedstrijd tegen Noad ’67 
wordt zoals altijd gespeeld op het 
sportpark aan de Seringenlaan te 
Steenbergen en begint om 15.15 
uur.

Uitslagen  
bekerwedstrijden  
senioren  
Yerseke 2 - Steenbergen 2: 4-0; Ko-
gelvangers 2 - Steenbergen 3: 2-4; 
WHS onder 23 - Steenbergen on-
der 23: 5-1; Lepelstraatse Boys 
dames 1 - Steenbergen dames 1: 
0-11; Steenbergen dames 2 - Bruse  
Boys/Duiveland/SKNWK dames 
1: 0-5; NSV zondag 2 - Steenbergen 
zondag 2: 3-3.

Programma  
bekerwedstrijden  
senioren 
voor zaterdag 18 september 
Steenbergen 2 - Halsteren 2,  aan-
vang 13.15 uur; Steenbergen 3 
- SKNWK 2, aanvang 15.15 uur; 
Steenbergen onder 23 - Kogel-
vangers onder 23, aanvang 13.15 
uur; Vosmeer 1 - Steenbergen 4, 
aanvang 14.30 uur; Steenbergen 
dames 1 - Moc’17 dames 2, aan-
vang 11.30 uur; MZC’11 dames 2 
- Steenbergen dames 2, aanvang 
12.30 uur.

Programma voor zondag 
19 september
Madese Boys 3 - Steenbergen 2, 
aanvang 11.00 uur; Noordhoek 2 
- Steenbergen 5 (oefenwedstrijd), 
aanvang 10.00 uur.

Steenbergen 1 met één been in  
volgende bekerronde na 1-3 
winst op het Zeeuwse Veere

( door Jesse de Decker )

Het 1e elftal van Welberg trad af-
gelopen zaterdag op Sportpark ’t 
Zandbaantje aan tegen WIK’57 uit 
Kerkwerve. Het werd een spannen-
de wedstrijd waarbij Welberg na 
90 minuten voetballen onterecht 
met lege handen bleef staan. 
WIK’57 ging er met een 2-3 over-
winning vandoor. 

SC Welberg trad aan met een zeer jong 
elftal. Onder andere Troy Mol, Jacey 
Dihal en Bas de Jager kregen een ba-
sisplaats van trainer Toon Magielse, 
eerdergenoemde spelers waren vorig 
seizoen nog actief in de JO19. 
De eerste minuten waren voor de be-
zoekers, zij starten feller aan de wed-
strijd. Na 7 minuten voetballen kwam 
WIK’57 op voorsprong. Welberg kreeg 
de bal niet goed uitverdedigd in 
het strafschopgebied, de nr. 11 van 
WIK’57 schoot de bal achter keeper 
Mitchell de Bruijn. 

Kans op gelijkmaker

Na het doelpunt kwam Welberg be-
ter in de wedstrijd en gaf het WIK’57 
goed partij. Welberg werd via de om-
schakeling al een paar keer gevaarlijk. 
Mats Meeuwsen had een strafschop 
verdiend, hij ging op avontuur met de 
bal, werd in het strafschopgebied aan-
getikt en kwam ten val. De scheids-
rechter wuifde het onbegrijpelijk weg.
In de 28e minuut was Troy Mol het 
dichtst bij de gelijkmaker. Hij ging al-
leen op de keeper af, helaas werd zijn 
schot door de keeper gepareerd. In de 
35e minuut was Welberg via Mol we-
derom dichtbij de 1-1, Mol kwam op-
nieuw alleen op de keeper af hij zag 
Mats Meeuwsen vrijstaan, echter de 
eindpass kwam niet goed bij Meeuw-
sen aan waardoor de aanval strandde. 

WIK’57 wist er in het verdere verloop 
van de eerste helft vrijwel niets ge-
vaarlijk tegenover de stellen ondanks 
dat zij meer balbezit hadden. De ver-
dediging van Welberg stond telkens 
goed. Enigszins tegen de verhouding 
in zochten beide ploegen de kleedka-
mers op met een 0-1 ruststand. 

Goed uit de startblokken
In de tweede helft was het spelbeeld 
hetzelfde. Er werd door beide ploe-
gen hard gewerkt waardoor het voor 
de toeschouwers een aantrekkelijke 
wedstrijd was om naar te kijken. Wel-
berg kwam goed uit de startblokken, 
creëerde onder andere via Troy Mol en 
Davy Krijnen al een aantal kleine kan-
sen. In de 64e minuut kwam Welberg 
verdiend op gelijke hoogte. Spits Troy 
Mol wist na de eerder gemiste kansen 
nu wel het net te vinden. Een voorzet 
van de goed invallende Davy Krijnen 
werd door Mol hard binnengescho-
ten.

Op achterstand
Amper 5 minuten na de gelijkmaker 
kwam Welberg wederom op achter-
stand. WIK’57 mocht op de rand van 
het strafschopgebied een vrije trap 
nemen. Keeper Mitchell de Bruijn pa-
reerde de bal met zijn vuisten, de bal 
kwam echter recht voor de voeten van 
de nr. 2 van WIK waardoor het voor 
hem een koud kunstje was om de 1-2 
binnen te schieten. Het doelpunt had 
echter afgekeurd moeten worden. De 
assistent-scheidsrechter van Welberg 
vlagde voor buitenspel maar werd tot 
verontwaardig van de spelers en tech-
nische staf van Welberg compleet ge-
negeerd door de scheidsrechter. Het 
zorgde voor flink wat commentaar op 

de leidsman, echter was hij resoluut 
en keurde het doelpunt goed. 
Het moment zorgde bij Welberg voor 
flink wat opschudding, de aanval 
werd vervolgens veelvuldig gezocht 
maar de gelijkmaker viel niet. In de 
80e minuut van de wedstrijd ver-
grootte WIK’57 tegen de verhouding 
in de voorsprong. Via een kopbal uit 
een corner kwamen de bezoekers op 
1-3. 

De aansluiter
Toch voelde Welberg dat er ondanks 
de 1-3 achterstand nog wat te halen 
viel, met opportunistisch voetbal in 
de laatste tien minuten werd er nog 
geprobeerd om een resultaat te be-
halen. In de 89e minuut werd het via 
Jeremy Tewari nog 2-3. Een prachtig 
schot vanaf ongeveer 20 meter be-
landde hoog in de rechterkruising van 
het doel. In de resterende minuten 
ging het spel op en neer, maar kwa-
men beide ploegen niet meer tot sco-
ren.

Welberg verloor de wedstrijd on-
terecht met 2-3. Het vertoonde spel 
biedt voor de komende wedstrijden 
echter perspectief. Aankomende za-
terdag 18 september staat voor het 1e 
elftal de laatste bekerwedstrijd tegen 
Jong Ambon op het programma. Jong 
Ambon verloor net als Welberg de eer-

ste twee bekerwedstrijden. 
De thuiswedstrijd op Sportpark ’t 
Zandbaantje start om 15:00 uur. 

Programma zaterdag 18 september
8:45 uur: Halsteren JO11-3 – SC Wel-
berg JO11-1
9:00 uur: SC Welberg MO13-1 – 
MOC’17 MO13-1
9:00 uur: SC Welberg JO9-1 – Vosmeer 
JO9-1
10:00 uur: SC Welberg MO13-2 – Uni-
tas MO13-2
10:00 uur: Lepelstraatse Boys JO10-1 – 
SC Welberg JO10-1
10:30 uur: SC Welberg JO15-1 – BSC 
JO15-1
11:15 uur: MOC’17 JO14-3 – SC Wel-
berg JO14-1
12:15 uur: SC Welberg JO18-2 – ST 
Zwaluwe/DHV JO18-1
13:30 uur: ST ODIO/Vivoo JO18-1 – 
SC Welberg JO18-1
14:30 uur: Cluzona MO17-1 – SC Wel-
berg MO17-1
15:00 uur: SC Welberg 1 – Jong Am-
bon 1

Programma zondag 19 september
10:00 uur: SC Welberg VR2 – TPO VR1
11:00 uur: Lepelstraatse Boys 3 – SC 
Welberg 3
12:00 uur: Achtmaal 2 – SC Welberg 2
12:15 uur: SC Welberg VR1 – Roosen-
daal VR2

SC Welberg verliest  
onterecht van WIK’57

Foto’s: Beelden uit de wedstrijd Sc Welberg 1 - WIK ‘57
Foto’s: Mark Koenraadt ©2021


