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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Een zucht van op-
luchting weerklinkt bij de organi-
saties die (een deel van) hun activi-
teiten organiseerden bij café-zaal  
�Bij Moeders� aan de Kaaistraat in 
Steenbergen. Het pand is verkocht 
is aan ‘De Kaai’ en de feestzaal be-
houdt zijn functie. Een zorg min-
der voor de toekomst, zo blijkt uit 
een kort rondje dat de Steenberg-
se Courant maakte. 

“Dat is hartstikke mooi nieuws!,” 

reageert Coen Embregts, voorzit-
ter van jeugdwielerevenement De 
Kleine Tour enthousiast. “Ik ben 
blij om te horen dat de feestzaal 
beschikbaar blijft voor allerlei 
evenementen. We waren best een 
beetje bang voor wat er zou gaan 
gebeuren. Er zijn wel andere za-
len, maar niet zo groot en zeker 
niet zo centraal in het centrum 
gelegen.” In de nieuwe eigenaren, 
het trio ‘Bosters, Van den Berg en 
Van der Sandt van ‘De Kaai en De 
Wallevis, heeft Embregts alle ver-

trouwen. “We kennen ze, we we-
ten wat ze doen en wat ze kunnen. 
Dat ze de naam ‘Het Wapen van 
Steenbergen’ terugbrengen, vind 
ik fantastisch en ik denk dat heel 
Steenbergen dat vindt.”

Ouderwets gezellig
Richard Krijnen, voorzitter van de 
Stichting Karnaval Steenbergen is 
het daar roerend mee eens. “We 
zijn er bij de stichting heel blij 
mee. Voor ons en voor andere or-
ganisatoren van evenementen is 

het een belangrijke ruimte. Het is 
ontzettend fijn dat we niet na hoe-
ven te denken over waar we 11-11 
in de toekomst moeten houden. 
We gaan dit ouderwets gezellig 
in ‘Het Wapen van Steenbergen’ 
doen. Terug naar de historie met 
goede mensen aan het roer.” 

Gewoon op onze plek
Jan de Groot organisator van 
‘Vuist tegen Kinderkanker’ ziet er 
al naar uit om de nieuwe editie 
van de benefiet-muziekavond in 
‘Het Wapen’ te houden. Wanneer 
dat gaat gebeuren, is de vraag. “De 
eerstvolgende stond gepland voor 
10 april aanstaande, maar dat gaat 
hem niet worden. Wel fijn dat we 
gewoon op onze plek kunnen blij-

ven. De vrijwilligers hebben ook 
al te kennen gegeven dat ze dit ei-
genlijk het liefste willen.”

Tot slot laat Nel van Dorst weten 
de keuze van de naam ”stik leuk” 
te vinden. Samen met haar, in-
middels overleden, echtgenoot 
Wim baatte zij van 1981 tot 2005 
‘Het Wapen van Steenbergen’ uit. 

Foto: De locatie van Het Wapen 
van Steenbergen heeft al sinds 
het begin van de 18e eeuw een ho-
recabestemming. In 1723 wordt 
melding gemaakt van de her-
berg Sint Eugenius die gebouwd 
is op de gedempte gracht van de 
middeleeuwse omwalling van de 
stad.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

‘Bij Moeders’ gekocht door ‘De Kaai’: 

Stichtingen reageren opgelucht

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN -  Gisteren hebben 
de eigenaren van hotel-brasserie 
‘De Kaai’ hun handtekening gezet 
onder het koopcontract voor het 
pand Kaaistraat 12 in Steenber-
gen, nu nog bekend als café-zaal 
�Bij Moeders�. Zodra de corona-
maatregelen het toelaten, gaan de 

deuren van de feestzaal weer open 
voor verenigingen en organisa-
ties. Het enige dat voorlopig echt 
verandert, is de naam die iede-
re Steenbergenaar echter al kent: 
‘Het Wapen van Steenbergen’. Op 
de bovenverdieping van het pand 
komen logies, vergelijkbaar met 
een Bed & Breakfast-voorziening. 

Aan de exploitatie door de eige-
naren van ‘Bij Moeders’ kwam on-
langs resoluut een einde toen de 
politie een flinke hennepkwekerij 
oprolde in het etablissement. De 
eigenaar van het pand beëindigde 
per direct de huurovereenkomst 
en zette het hele complex in de 

verkoop. Onder het motto ‘never 
waste a good crisis’ zagen Johan 
Bosters, Ewout van den Berg en 
Ronald van der Sandt (sinds kort 
ook de eigenaars van ‘De Walle-
vis’) hun kans schoon en kwamen 
al snel tot een akkoord. 

“Een feestzaal ontbrak nog aan 
het assortiment,” aldus Bosters 
die namens het ‘De Kaai’-trio het 
woord voert.

Vervolg van dit artikel op pagina 3, 
links onder.

Continuïteit Kleine Tour en carnaval gewaarborgd:

 Eigenaren ‘De Kaai’ herstellen  
‘Het Wapen van Steenbergen’ in ere 



Dankbetuiging

Overweldigend waren jullie 
reacties na het overlijden

van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame mama

en geweldige oma

Rieky 
Koenraadt - Hermus

 Heel veel dank daarvoor.

Ze was voor velen een maatje.
Een ontzettend lief en 

vrolijk maatje!

Gerard Koenraadt
Kinderen en kleinkinderen

Weekend/Vakantie
Baantje

Ben je student/scholier,
dan hebben wij in onze 

vetplantenkwekerij doorlopend 
werk voor je op zaterdagen 

en in de vakanties

Voor meer info zie:
www.uwcactus.nl

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg 2, De Heen

Of bel 06 121 74 221

•  Flexibel
•  Leergierig
•  Vooruitdenkend en oplossingsgericht

•  Werken met hele leuke collega’s
•  Veelzijdige werkzaamheden uitvoeren zoals: adviseren, 

verf mengen, bestellen, kassa draaien + nog veel meer!
•  Een salaris conform CAO

En wil jij:

Ben jij:

Solliciteer dan vandaag nog of kom langs in de winkel!

INFO@KLUSWIJSSTEENBERGEN.NL

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

''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

De Bolusberg

Boerenweg 7

 potchrysanten vanaf €1,75

 plantbakken en bloemstukjes 

speciaal voor Allerheiligen

AUTOGRAPH
INTELLIGENCE™
An Intelligent Vision Revolution

Continuous Design 
Technology™

Visual AI 
Engine™

Eye-Point
Technology AI™ 

enkelvoudige 
merkbril
al vanaf 
€199,-

multifocale 
merkbril
al vanaf 
€299,-

RAADHUISPLEIN 9  DINTELOORD  TEL 0167 520018
WWW.BESTERSOPTICIENS.NL

Al onze brillen worden voorzien van Shamir glazen.

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

Het kernteam Kruisland van WijZijn Steenbergen werkt aan het 
maatschappelijk welzijn van alle inwoners van Kruisland. Onze hulp is gratis 
en u heeft er geen verwijsbrief voor nodig. 

Heeft u een vraag, advies nodig of behoefte aan een goed gesprek?  
Bel 0167 - 750 850 of mail naar kernteamkruisland@wijzijntraversegroep.nl.
Op maandag is kernteam Kruisland op afspraak van 9.30 tot 11.30 uur aanwezig 
in dorpshuis Siemburg, Graaf Engelbrechtstraat 14, Kruisland. 

Werken aan welzijn

Gevraagd
bezorger/ster

voor 
De Heen

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

vanaf 13 jaar

GevraagdGevraagdGevraagdGevraagdGevraagd

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

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

Het resultaat van de samenwerking 
die wij zijn aangegaan met
Bakkerij Van Broekhoven is 

een overheerlijk
Brabants KIP-worstenbroodje.

Ontwikkeld door 2 lokale bedrijven die
het ambacht nog hoog in het vaandel

hebben staan!

Proef het verschil en ervaar het 
pure ambacht.

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
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“Een goede ruimte waar grotere 
feesten en partijen gegeven kun-
nen worden. Belangrijker nog is 
het dat de zaal beschikbaar blijft 
voor activiteiten zoals de Kleine 
Tour, carnaval en Vuist tegen Kin-
derkanker. Ook voor de andere 
verenigingen en organisaties is de 
continuïteit van het gebruik hier-
mee gewaarborgd.” 

Of de café-functie overeind blijft, 
is een vraag die Bosters voorals-
nog niet kan beantwoorden. ”Het 
exploiteren van een café past niet 
heel erg bij ons, dus dat houden 
we nog even in het midden.”

Voortborduren  
op goede tijden
Over de ‘nieuwe’ naam hoefden de 
nieuwkomers niet lang na te den-
ken. ‘Het Wapen van Steenbergen� 
was van april 1981 tot juni 2005 al 
de naam van het café en de feest-
zaal. De uitbaters waren in die tijd 
Wim en Nel van Dorst. �Het was 
een lange periode waarop ieder-
een terugkijkt met goede gevoe-
lens,” aldus Bosters. “We willen 
graag voortborduren op het posi-
tieve van toen.” 

Een ander aspect dat herleeft, is 
de logiesfunctie die ooit op het 
pand rustte (café hotel restaurant 

Vroon). De bovenverdieping, nu in 
gebruik als woning, zal diezelfde 
functie weer krijgen. “We denken 
aan een gemeenschappelijke rui-
me met een aantal slaap- en bad-
kamers. Het zal een soort B&B-ac-
commodatie worden.” 

Damocles-beleid
Er bestaat overigens nog een 
kans dat, als gevolg van de eer-
dergenoemde teeltactiviteiten, 
de burgemeester het pand een 
aantal maanden sluit. Dit in het 
kader van het Damocles-beleid. 
De (vorige) eigenaar heeft op dit 
moment een verzoek lopen bij de 
gemeente om hier geen uitvoering 
aan te geven nu het pand verkocht 
is aan een externe partij. “Het lijkt 
me niet onwaarschijnlijk dat hier 
gehoor aan wordt gegeven,” aldus 
Johan Bosters. “Het Damocles-be-
leid is erop gericht om een pand 
te onttrekken aan het criminele 
circuit. Met de verkoop aan ons, 
is die doelstelling sowieso al wel 
bereikt.” 
Mocht de burgemeester besluiten 
het pand toch enige tijd te sluiten, 
dan heeft dit geen consequenties 
voor de verkoop. 

Wat de eerste activiteit in feest-
zaal ‘Het Wapen van Steenbergen’ 
wordt, hangt ook nog af van de 
corona-ontwikkelingen. Bosters 
hoopt zelf dat de Kleine Tour er in 
ieder geval doorgang kan vinden.

 Eigenaren ‘De Kaai’  
herstellen ‘Het Wapen van 
Steenbergen’ in ere

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN –Het ziet er naar 
uit dat de gemeente Steenber-
gen volgende week aangifte van 
identiteitsfraude doet bij het ar-
rondissementsparket in Den Haag. 
De aangifte richt zich tegen de 
fraudeur die in naam van de ge-
meente Steenbergen een lening 
van 12 miljoen euro afsloot bij 
de Nederlandse Waterschapsbank 
(NWB Bank). Gisteren bracht bur-
gemeester Ruud van den Belt een 
bezoek aan de voorzitter van de 

NWB Bank, Joanne Kellermann, om 
de zaak verder af te stemmen en 
een antwoord te krijgen op vragen 
vanuit de gemeente Steenbergen.

Afgelopen zondag maakte de 
NWB Bank bekend het slachtoffer 
te zijn geworden van een opzet 
waarbij op basis van vervalste do-
cumenten een lening is afgeslo-
ten. 

De zaak kwam aan het licht toen 
de gemeente Steenbergen een be-
talingsverzoek kreeg voor de eer-
ste tien procent. Opmerkelijk aan-

gezien de gemeente geen zaken 
doet met deze bank en überhaupt 
geen leningen uit heeft staan. 

Integraal
Uit een raadsmededeling van het 
college blijkt dat de gemeente op 
verzoek van de NWB Bank heeft 
gewacht met het doen van aan-
gifte tot het moment waarop de 
bank de aangifte bij het Openbaar 
Ministerie heeft afgerond. Daar-
door is het volgens het Openbaar 
Ministerie (OM) mogelijk om de 
aangiften als één integrale zaak 
op te pakken. 

Publiek toegankelijk
Uit de onderzoeken die tot op he-
den gedaan zijn, is geen enkele 
aanwijzing opgedoken dat enig 
medewerker van de gemeente 
Steenbergen bij de kwestie be-
trokken is. 

Het feit dat voor de frauduleuze 
lening documenten van de ge-
meente Steenbergen zijn gebruikt 
of vervalst, zegt volgens de woord-
voerder niets. Veel documenten 
zijn volgens haar tegenwoordig 
publiek toegankelijk en daar ma-
ken mensen met kennis van cri-
minele zaken gebruik van.

Geen fouten
De gemeente Steenbergen heeft 
de afgelopen dagen benut om de 
eigen processen en protocollen 

tegen het licht te houden en is tot 
de conclusie gekomen dat er aan 
haar zijde geen fouten zijn ge-
maakt. “Als dit voorval iets heeft 
aangetoond, dan is het wel dat al 
onze systemen uitstekend wer-
ken,” aldus gemeentelijk woord-
voerder Astrid Potters. 

Zo zijn er voorafgaand aan de 
ontvangst van de betalingsher-
innering die “de alarmbellen” in 
werking zette, geen poststukken 
of andere documenten ontvangen 
van de NWB Bank die konden wij-
zen op het bestaan van de geldle-
ning. “De gemeente heeft niet an-
ders of eerder kunnen handelen 
dan zij nu gedaan heeft, omdat er 
vóór dat moment geen enkele we-
tenschap was of had moeten zijn 
binnen onze organisatie,� aldus 
het college. 

Gemeente Steenbergen doet aangifte 
van identiteitsfraude

Haagse melding over auto 
met vuurwapens eindigt 
in Steenbergen
STEENBERGEN – De afrit 25 van de A4 bij Steenbergen is afge-
lopen woensdag aan het begin van de middag korte tijd afgeslo-
ten geweest als gevolg van een politieactie. Om 12 .00 uur kwam 
er vanuit Den Haag een melding binnen bij de politie dat er in 
een auto die over de A4 reed, vuurwapens aanwezig zouden zijn. 
In het geval van dit soort meldingen wordt er volgens een woord-
voerder van de politie “een speciale procedure in gang gezet, met 
name bedoeld om de veiligheid van de agenten te waarborgen”. 
Het resultaat was de inzet van zeker tien politievoertuigen (perso-
nenwagens en busjes) en een helikopter die de situatie vanuit de 
licht monitorde. De auto werd ter hoogte van Steenbergen onder-
schept en naar de afrit 25 begeleid. De beide volwassen inzitten-
den werden ter plekke aangehouden. In de auto was ook nog een 
jong kind aanwezig. Bij het doorzoeken van de auto werden in-
derdaad meerdere wapens aangetroffen, maar deze bleken van de 
speelgoed-variant te zijn. De mannen werden meegenomen naar 
het bureau waarna zij na het afleggen van een verklaring op vrije 
voeten werden gesteld.

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Het college be-
treurt het dat de fraudezaak bij de 
NWB Bank vroegtijdig in de open-
baarheid is gekomen door de arti-
kel 40-vragen van de fractie van 
de VVD. De bank had de gemeente 
Steenbergen met klem gevraagd 
om vanwege het strafrechtelijk 
onderzoek en de lopende interne 
onderzoeken de kwestie voorals-
nog vertrouwelijk te behandelen. 

Na afstemming met het presidi-
um (waarin de voorzitters van alle 
fracties in de raad zitting hebben) 

is hierin toegestemd. “Soms zijn 
er andere, dusdanig zwaarwegen-
de  belangen aanwezig dat we ge-
noodzaakt zijn om het belang van 
openbaarheid en transparantie 
op de tweede plaats te zetten,” al-
dus het college in een mededeling 
aan de raad.  
De fractie van de VVD besloot na 
de vergadering echter dat open-
baarheid en transparantie een 
groter goed zijn en maakte de 
fraude toch bekend middels ar-
tikel 40-vragen. “Jammer,” zo be-
stempelt het college de actie. “Dit 
houdt een verstoring in van de 
opgebouwde relatie met de NWB 

Bank wat als gevolg daarvan kan 
leiden tot een verstoring van het 
proces waarin we nog volop zit-
ten.”
De fractie van de PvdA noem-
de de actie van de VVD eerder in 
een persbericht al ”een goedkoop 
politiek trucje om de aandacht te 
trekken” en “hoogst onfatsoen-
lijk”.
De artikel 40-vragen van de VVD 
zijn overigens nog niet beant-
woord, maar dat zal volgens het 
college “concreet, duidelijk en 
volgens de gebruikelijke route” 
gebeuren. 

“Verstoring van het proces” naar onderzoek fraude

College  b en w betreurt actie VVD 

Koffie-spaarpunten
REGIO – In deze coronapandemie heeft 
ook het Daniel den Hoedfonds moei-
te om middelen bij elkaar te krijgen 
waarmee het kankeronderzoek in het 
Erasmus MC wordt gesteund. Vandaar 
een oproep aan ieder die dergelijke 
punten heeft om deze op te sturen 
naar het fonds.
Het gaat om Douwe Egberts en AH 
Perla-punten. Deze wisselt het Daniel 
den Hoedfonds in om vervolgens de 
producten te verkopen die hiermee 
worden verkregen. De opbrengst van 
de verkoop komt voor honderd pro-
cent ten geode aan het kankeronder-
zoek.
Wie koffiepunten heeft wordt ver-
zocht om deze gratis op te sturen 
naar: Daniel den Hoedfonds, ant-
woordnummer 80133-GK212, 3080 
VB Rotterdam. Een postzegel is dus 
niet nodig.
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MB BLOEDTEST
ASSAGEBEHANDELINGEN
IEETBEGELEIDING
ONDITIE & HERSTELTRAININGEN
ERSONAL TRAININGEN
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Aan huis of in de praktijk
Lage prijzen

TRAETS INSPECTIE & OPLEIDINGEN
Noorddonk 105, 4651 ZD Steenbergen
Email: traetsinspectieenopleidingen@gmail.com
Telefoon: 06 15 04 02 53

Onbezorgde
  warmte
   en meteen
    besparen . . .

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

Wanneer u een onderhoudscontract afsluit 
bij Madri slaat u twee vliegen in één klap. 
Tegen een voordelig bedrag verzekert u zich van 
onbezorgde warmte. Veilig, betrouwbaar en als er 
een keer een storing optreedt is dit snel verholpen.
U bespaart echter niet alleen op de kosten: doordat 
uw cv goed is afgesteld, stookt u voordeliger.

Madri-tip: zuinig verwarmen

Zilverhoek 5
Steenbergen
t (0167) 56 17 20
info@madri.nl
www.madri.nl/onderhoud
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Wilt u ook onbezorgde warmte? Bezoek onze website voor 
aanmelding. U kunt natuurlijk ook even bellen of mailen.
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CV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN ENERGIE

ENERGIECV&GAS ELECTRA WATER DAKEN

CV&GAS ELEKTRA WATER WARMTEPOMPEN
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DAKEN

CV&GAS ELECTRA WATER DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

Draagt u een 
borstprothese? 
Dan is de winkel op afspraak 
voor u geopend. Wij mogen u 
dan ook in de winkel adviseren 
over prothese lingerie en prothese 
badmode. Bestellingen ophalen 
in de winkel is toegestaan.
Bezorgen en passen aan huis kan 
natuurlijk ook.

Draagt u geen borstprothese? 
Dan is de winkel gesloten maar natuurlijk zijn wij 

er ook voor u! U kunt ons bellen, mailen, videobellen,  
chatten, appen, facebooken, etc. Een pas-tas voor u maken 

kan  natuurlijk ook. Wij bezorgen aan huis of sturen het op. 

pas
tas



 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

Jumbo  
verse friet
Alle soorten 
Zak 1000 gram

GRATIS BIJ

PUNTEN
200

CAMPINA LANGLEKKER
Alle soorten
3 verpakkingen

2+1
GRATIS*

SUN, DREFT OF FINISH 
VAATWASTABLETTEN
M.u.v. SUN Classic en  
SUN All-In-One Nature 
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

Geldig t/m di 2 maart 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties 
mogelijk
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

(Door Dasja Abresch)

STRIENESTAD/KRUISLAND – Leut-
vierders in Strienestad en Pompe-
durp weten al onder welk motto zij 
volgend jaar (hopelijk weer echt) 
carnaval gaan vieren. In Pompe-
durp maakte Prins Jürgen bekend 

dat het motto voor volgend jaar 
’We haole um in!’ is. Prins Strienius 
V openbaarde bij de afsluiting van 
het leutfeest dat het motto ‘Liefde 
voor de Leut’op herhaling gaat, zij 
het met de toevoeging ‘2.2’.  

In Pompedurp is het gebruikelijk 
dat het elfletterige motto voor-

afgaand aan het verbranden van 
de Pomp bekend wordt gemaakt. 
Hoewel er dit jaar niks verbrand 
werd, bleef de traditie van de gro-
te onthulling gewoon in ere. ’We 
haole um in!’ kwam van het be-
gin af aan steeds terug tussen alle 
motto’s die genoemd werden. Hoe 
langer we er over nadachten, hoe 
duidelijker het werd dat het een 
motto is waar je heel veel kanten 
mee op kunt,” aldus prins Jürgen. 

Niet in de kast
Het moment van bekendmaking 
van het motto door Prins Strieni-
us V was zeer ongebruikelijk. Het 
is al decennia lang de gewoonte 
in Strienestad dat het thema pas 
openbaar wordt tijdens de viering 

van 11-11. “Dat betekent dat we 
dus wel goed na moeten denken 
over een andere invulling van die 
avond,” aldus Dennis Vermeulen 
die het pak van de Strienestadse 
prins draagt. De keuze voor het 
motto ‘Liefde voor de Leut 2.2” is 
volgens hem gebaseerd op veel 
goede redenen. “We hadden dit 
motto al in april vorig jaar geko-
zen, maar hebben nog overwogen 
om het in de kast te laten toen 
corona serieus de kop opstak. 
Uiteindelijk besloten we dat niet 
te doen omdat juist ‘Liefde vor de 
Leut’ zo goed paste bij het gevoel 
van corona en naastenliefde. Dat 
nam niet weg dat er al veel zaken 
helemaal toegespitst waren op het 
thema. Een heel Spel op de Mart 

is bijvoorbeeld rond dit motto 
geschreven.” De toevoeging 2.2 
is mede ingegeven door het jubi-
leum 750 jaar Steenbergen dat in 
2022 wordt gevierd. 

Ontlading
De keuze voor de 2.2 versie is dus 
een praktische? “Nee, zeker niet 
alleen,” benadrukt de prins. “Het  
motto leent zich er goed voor om 
mee te nemen naar volgend jaar. 
Juist dan zullen we meer behoefte 
dan ooit hebben om elkaar te ont-
moeten en zal de ontlading van de 
liefde vor de leut grootser zijn dan 
ooit.”

Motto’s carnaval 2022: 

’Liefde vor de Leut’  
krijgt upgrade en  
Pompedurp ’haolt um in’ 

(Door Dasja Abresch)

STRIENESTAD/VOSSE-OL/POMPE-
DURP – Een carnaval om nooit te 
vergeten was het zeker niet nu Co-
vid-19 een vette streep zette door 
bals en optochten, overvolle café�s 
en  stampende gezelligheid. Toch 
was het ook geen editie om snel 
te vergeten, want als de afgelopen 
dagen één ding duidelijk werd, dan 
was het wel dat carnaval nog lang 
niet aan het eind van z�n Latijn is. 
Terwijl de één een rode boerenzak-
doek rond de nek knoopte tijdens 
de dagelijkse wandeling, ging de 
ander op ‘kroegentocht’ langs de 
buren of deed met een creatie-
ve creatie mee aan een online op-
tocht. Zo vond iedere feestvierder 
toch een uitlaatklep voor het over-
schot aan liefde voor de leut waar 
het hart van overliep. 

De Liefde voor de Leut-sjoow die 
de Stichting Karnaval Steenbergen 
op zaterdagavond organiseerde in 
samenwerking met de SLOS was 
voor Prins Strienius V van Striene-
stad, Raldal en Strienedurpke het 
hoogtepunt van deze carnaval. 
“Dat was dan ook wel het enige 
moment waarop het carnavalsge-
voel bij mij hoogtij vierde, maar 
dat wil niet zeggen dat het verder 

niks was,” aldus de prins. 

Hart onder de riem
“Dat mensen er toch moeite in 
hadden gestoken om er wat van 
te maken, gaf mij een superge-
voel,” aldus Strienius. “Dat zij het 
feest niet geruisloos voorbij wil-
den laten gaan. Op donderdag-
avond voor de carnaval liep ik een 
rondje door de stad en kwam ik 
twee mensen tegen die, helemaal 
uitgedost, hun vrienden een hart 
onder de riem gingen steken. Dat 
vond ik fantastisch. Het gaf mij 
ook weer een hart onder de riem.”
Het was een ervaring die de prins 
de dagen daarop nog vaker zou 
ervaren. “Neem bijvoorbeeld de 
dweilbands: zij hebben elkaar al-
lemaal opgezocht tijdens de car-
naval, al was dat dan online.” 

Hoopvol voor  
de toekomst
De prins trekt een wijze les uit de 
opgedane ervaringen: “De stich-
ting, bouwclubs en bandjes steken 
ieder jaar veel tijd en energie in 
carnaval. Dat doen zij niet omdat 
het een gewoonte is, maar omdat 
ze oprecht behoefte hebben aan 
die dagen vol leut en samenhorig-

heid. Dat stemt mij hoopvol voor 
de toekomst.”
Als voornaamste opbrengst van 
coronacarnaval noemt Strieni-
us de bijzondere samenwerking 
tussen de carnavalsverenigingen 
van Peeloofdurp, Vosse-ol, Pom-
pedurp en Strienestad: “Die heeft 
echt een vlucht genomen dit jaar 
en dat vind ik persoonlijk heel 
gaaf. Ook de SLOS en het Filmcol-
lectief hebben daar een groot aan-
deel in gehad.” 

Pomp in ontvangst
Tot zijn eigen verbazing moet 
Prins Jürgen van Pompedurp er-
kennen dat hij een goede carnaval 
achter de rug heeft. “Ik hoop het 
natuurlijk nooit meer op deze ma-
nier mee te maken, maar toch kan 
ik niet zeggen dat het verschrik-
kelijk was. Terwijl ik van tevoren 
dacht: “waar doen we het allemaal 
voor?”. Toen wij afgelopen vrijdag 
op de Markt stonden om daar de 
pomp in ontvangst te nemen die 
bouwclub Witte Gei’t gemaakt 
had, voelde dat toch echt als car-
naval.”

Warm gevoel
“De dagen daarna werd ik wel 

steeds wakker met buikpijn door 
de gedachte aan alles wat niet 
doorging,” erkent de prins. Maar 
toen ik op straat gezinnen, he-
lemaal uitgedost, de speurtocht 
zag lopen voelde ik toch weer dat 
carnavalsgevoel. Ook de fantasti-
sche inzendingen voor de online 
optocht, de ‘pompen’ die door 
het hele dorp te vinden waren en 
de versierde gevels gaven mij een 
warm gevoel.”

Pilske op het terras
Alle beperkingen hebben volgens 
de prins ook iets moois naar bo-
ven gebracht. “Er waren nu deel-
nemertjes aan de online optocht 
die normaal gesproken nog te 
jong waren geweest of het niet 
gedurfd hadden. Ook hadden de 
mensen nu de kans om met hun 
eigen vorm van creativiteit mee 
te doen. Daardoor ontstonden er 
zulke leuke dingen dat wat mij 
betreft de online optocht naast de 
gewone mag blijven bestaan.” 
Het is één van de punten die mee-
genomen wordt in de evaluatie al 
zal die volgens Prins Jürgen nog 
wel even op zich laten wachten. 
�Na alle online-vergaderingen 
hebben we afgesproken dat we 
pas evalueren als we met een pils-
ke in de zon op het terras van zaal 
Koch of de Commerce kunnen zit-
ten.” 

Vrolijk wapperend
Giscard van Tilburg, voorzitter 
van de Vosse-olse carnavalsver-
eniging, noemt carnaval 2021 

“uniek”.  “Laten we hopen dat hij 
enig in zijn soort was. Natuurlijk 
zijn er nog best wat activiteiten 
gedaan en dat was leuk, maar het 
is toch echt niet de manier waar-
op we carnaval horen te vieren.”
Om het feest uit te dragen heeft de 
vereniging extra aandacht besteed 
aan de verkoop van de plaatselij-
ke feestvlag. “Een vlag geeft een 
vrolijk wapperende sfeer in het 
straatbeeld en dat is leuk. Ook ‘of-
kapel ‘de Vosseblaozers’ had de ei-
gen vlag uithangen en alles bij el-
kaar gaf dat een feestelijk effect.”

Volle teugen genieten
Op carnavalszaterdag was er in 
’t Vosse-ol een online quiz waar 
zo’n dertig teams aan meededen. 
“De dwarsdoorsnede van de deel-
nemers liet een brede diversiteit 
van de bevolking zien. We zagen 
bij alle activiteiten dat mensen 
echt hun best hadden gedaan om 
zich carnavalesk te uiten. De be-
hoefte om het carnavalsgevoel te 
bewaren, was duidelijk aanwezig. 
Het carnavalsvuurtje is ondanks 
corona blijven branden en staat 
volgend jaar weer gewoon op de 
kalender. Dan gaan we er met vol-
le teugen van genieten!” 

Helemaal klaar met carnaval is ’t 
Vosse-ol dit jaar nog niet, want de 
stichting is al begonnen met de 
voorbereidingen voor een bijzon-
der project in de zomermaanden. 
“Een en ander zal natuurlijk wel 
afhankelijk zijn van wat er tegen 
die tijd kan en mag,” aldus Van 
Tilburg. 

Carnaval 2021 was uniek en ook 
hoopgevend, maar zeker niet voor  
een herhaling vatbaar

( door Mark Koenraadt )

STEENBERGEN - Afgelopen zater-
dag zijn in Strienestad de geveld-
weilen uitgereikt voor de ”Gèèfste 
gevel van de Stad” en een exem-
plaar voor de bietboeren en meer-
minnekes van Strienestad. Dit jaar 
heeft de stichting gekozen om 
de deelnemers te splitsen in een 
dweil voor de winkeliers en voor 
de burgers en buitenlui. Als eerste 
bij de middenstand kwam Primera 
De Gilles uit de bus. Het juryrap-
port voor deze oud winnaar ver-
meldde “leuk thema en goed uit-
gepakt met veel versieringen en 
souvenirs”. Een eervolle vermel-
ding van de jury was voor Brood-
jesbar d’n Jayce als nieuw(kom)
kommer.

Voor de ”Gèèfste gevel van Strie-
nestad” waren de stemmen van 
de publieksjury doorslaggevend. 
Nicole Bruijnseels uit de Oud-
landsestraat 19 mag een jaarlang 

de trotse eigenaar zijn van deze 
prestigieuze prijs, een enorme 
Geveldweil.
De bewoners hadden flink hun 
best gedaan. Naast dat er buiten 
“de leut voor de liefde” herken-
baar was, hadden ze ook de liefde 
voor een café uit Steenbergen niet 
onder stoelen of banken gestoken. 
De mussenkoning en Jan Oorlog 
konden het niet laten en hebben 
zich in het ’tuiskefeej’ een lekker 
borreltje goed laten smaken.

Een eervolle vermelding ging naar 
Wilhelminastaat 17 waarvan de 
jury aangaf dat de coronatijd leuk 
ten uitvoer is gebracht in combi-
natie met de naam van de band 
waar de bewoners in spelen, de 
liefde en het motto. 
Kijk voor de gehele Strienestadse 
Leutroute met versierde gevels op 
www.sks-steenbergen.nl 

Zie fotopagina’s op pagina 6 en 7

“Geveldweilen 2021 uitgereikt 
aan de winnaors” 
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Foto: Annemieke Bakx werd wederom de winnaar van de Geveldweil van 
de Raldal. 

Foto: Annemieke Bakx werd wederom de winnaar van de Geveldweil van 
de Raldal. Foto’s SKS door Cisca Gramsma ©2021

Foto: De stichting Ontspanning Voor Welberg ging coronaproof op zieken- 
en kraambezoek. Een gewaardeerd gebaar in deze moeilijk tijd. Het af-
gelopen jaar zijn er twaalf baby’s geboren op het dorp en die kregen alle-
maal een echte rode Raldal-zakdoek en een taart van Bakker Broek. 

Foto: De leden van dweilband-in-ruste ‘Wa d’un Errie’ gingen op een fikse wandelroute om de tekeningen die de 
deelnemers aan het alternatieve kinderbal hadden gemaakt hoogstpersoonlijk te jureren. 

Foto: Nicole Bruynseels werd door de publieksjury gekozen vanwege de �Gèèfste gevel van Strienestad’.

Foto: ‘We haole um in!’ wordt het nieuwe motto waarmee Pompedurp in 
2022 een echte carnaval hoopt te vieren. De coronaproof-pomp van dit 
jaar werd gemaakt door BC Witte Gei’t. Het was een grote, aangename 
verrassing voor de leden van het Pompedurpse gevolg. 
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Foto: De Vosse-olse hofhouding tooide Merijntje in carnavaleske kledij mèt mondkapje. Ook op het Vosse-ol werd aangepast carnaval gevierd. Foto’s Vosse-ol door Niek Perdaems ©2021

Foto: In Strienestad ging de hofhouding - hier de Mussenkoning - op aan-
gepast ‘huisbezoek’ .

Foto: Rik Prop, eigenaar van de Spar supermarkt in Nieuw-Vossemeer krijgt de Gouden Merijntje uitgereikt. Hij 
werd dit jaar als winnaar van de bokaal gekozen vanwege zijn ondersteuning van het verenigingsleven.

Foto: IJs op de Kreek. Dat is weer even 
geleden. En natuurlijk wilde ook de 
Vosse-olse hofhouding daar nog even 
van genieten.
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Kansen voor
uw bedrijf 
liggen online.

Het is tijd voor ATAPI.

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

Pfff, nog een langere lockdown.

boekhandel-vermeulen.nl

Rechtstreeks bij ons bestellen
via whatsapp 06 25 266 092
of via de winkeltelefoon 56 20 50
helpt ons het beste.

Onze winkel is hierdoor helaas enkel geopend 
voor PostNL diensten en ING bankzaken.
Ook geld opnemen of storten kan via de geldmaat.

Wanneer u uw boek uitzoekt op libris.nl/vermeulenboekhandel 
en u de bestelling plaatst via ons whatsapp nummer of ons 
winkel telefoonnummer dan hebben wij geen afdrachtkosten aan 
de Libris en Blz-organisatie. Daarmee helpt u ons dus het beste. 

Na uw bestelling nemen wij contact met u op om af te spreken 
hoe u deze ontvangt.

Kijk voor leuke cadeau-ideetjes ook eens op boekhandel–vermeulen.nl
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In 2022 vieren we het 750-jarig bestaan van de stad 
Steenbergen. Ook bestaat de gemeente dan 25 jaar in de 
huidige vorm. We gaan deze bijzondere mijlpaal met en 
voor alle inwoners vieren. Als Genootschap van de Meer-
min, circa 40 ambassadeurs uit alle kernen, geledingen 
en leeftijdsgroepen, nemen wij hierin het voortouw. 

Wij initiëren, coördineren en organiseren het programma in 
2022, graag samen met jou! 

Wil je een activiteit bij ons aanmelden en/of een idee met ons 
delen?  Neem dan contact op via 
2022@gemeente-steenbergen.nl.

Over het Genootschap van de Meermin

Mijn naam is Luuk Hommel, 26 jaar 
en geboren en getogen te Nieuw- 
Vossemeer. In mijn dagelijks 
leven ben ik werkzaam als docent 
Levensbeschouwelijke Vorming 
op het ZuidWestHoekCollege in 

Ossendrecht. In mijn vrije tijd ben 
ik vaak te vinden op het sportpark 
van voetbalvereniging NVS, waar 
ik de nodige vrijwilligersfuncties 
vervul.

Het is leuk om nu ook zitting te 
mogen nemen in het Genootschap 
van de Meermin. We zijn met 
z’n allen voornemens een mooi 
feestje te organiseren voor onze 
gemeente.

Ik ben Judith van Osta-Besters, 
44 jaar. Ik ben geboren in Bergen 
op Zoom en opgegroeid in 
Steenbergen. En nu woon ik 
in Kruisland. In het dagelijks 
leven ben ik werkzaam als 
adjunct vestigingsmanager bij 

ZO kinderopvang te Kruisland, 
Outdoor BSO. 

De functie BSO leidster voer ik uit 
sinds mijn twintigste. Ik wil me 
dan ook graag inzetten voor de 

kinderen en de jeugd. Zij maken 
immers de toekomst! 

Ook ben ik als Pompeleedie te 
zien in Kruisland tijdens carnaval. 
Ik ben dus altijd in voor een 
feestje. Ik heb daarom veel zin om 
een steentje bij te dragen aan het 
jubileumjaar 2022!  

Genootschap
van deMeermin

Genootschap

Meermin

Wie zijn 
wij? 

We stellen 
ons graag 

aan je voor.

( door Peter Vermeulen )
STEENBERGEN – Bewoners in de 
omgeving van Oudlandsestraat en 
Koudenberg zijn afgelopen week-
end onaangenaam verrast door-
dat iemand rattengif korrels in en 
langs hun tuinen heeft gestrooid. 
Marijke Brattinga en buurvrouw 
Michelle van Hooijdonk kregen na 
het bellen van de politie bezoek 
van de groene Boa die de zaak in 
onderzoek heeft genomen. 

Het gif werd gestrooid in diverse 
tuinen in de omgeving van wo-
ningen in de Oudlandsestraat en 
Koudenberg in Steenbergen Zuid. 
Marijke Brattinga waarschuwt: 
“Rattengif vormt niet alleen een 
bedreiging voor het milieu, het is 
ook gevaarlijk voor mens en dier. 
Wij vonden roze en bleek-roze 

tarwekorrels rond het speelhuis-
je van onze driejarige dochter in 
onze afgesloten achtertuin, rond 
de voerbakken van de honden, 
vogelvoerplaatsen, in de gangen 
naast en achter onze huizen en 
in de voortuinen”, vertelt Marijke 
Brattinga. 

Ook haar buurvrouw Michelle 
ontdekte de gifkorrels en vroeg in 
de omgeving of dat daar ook het 
geval was. Dat bleek inderdaad zo 
te zijn. 

Gevaarlijk
“Kijk in uw achtertuin of er roze/
bleek roze tarwe korrels te vinden 
zijn. Ruim deze op zodat ze het 
milieu niet verder kunnen scha-
den. Egels, vogels, huisdieren en 
kleine kinderen kunnen vergiftigd 
worden als ze deze giftige korrels 

opeten. Wees alert en laat uw kin-
deren niet alleen buitenspelen”, 
zo waarschuwt Marijke Brattinga.
“De omwonenden en de politie 

willen graag weten wie hier ver-
antwoordelijk voor is. Omdat de 
korrels op de sneeuw lagen den-
ken wij dat dit 12 of 13 Februari 

gestrooid moet zijn. Mocht u iets 
gezien hebben neem dan contact 
op met de wijkagent of de groene 
BOA van de gemeente”.

Bewoners verontrust 
door rattengifstrooier

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Het heeft iets 
meer dan een jaar geduurd, maar 
nu is het zover. Wie een goede her-
innering had aan de ex-monumen-
tale Platanen die tot eind 2019 de 
Kruispoort sierden en daarnaast 
tot jaren van discussie hebben ge-
leid vanwege het gevaar dat ze 
volgens omwonenden vormden, 
heeft nu een bijzonder kans. “Een 
eettafel of toch liever een kast. Het 
hout van de Steenbergse platanen 
is te koop”, zo meldt gemeente 
Steenbergen in een persbericht. 
De Halsterse meubelmaker Simon 
van Kuijk staat gereed om wensen 
van Steenbergenaren van het pla-
tanenhout te realiseren. Maar ook 
de Steenbergse meubelmaker Piet 
Ligtenberg is bereid om er een bij-
zonder meubelstuk van te maken.

De voorgeschiedenis van de plata-

nen is bij de meeste inwoners van 
Steenbergen wel bekend. Er vond 
een jarenlange discussie plaats 
over het kappen of handhaven 
van de inmiddels uit de kluiten 
gewassen bomen die haast een 
eeuw lang hun plek op de Kruis-
poort hadden. Bewoners van de 
Kruispoort vreesden de kanjers 
en trokken enkele decennia gele-
den al aan de bel bij de gemeente. 
Goed onderhoud bleef uit en zo 
kwamen er problemen. Toen de 
buurbomen op de Protestantse 
begraafplaats vanwege hun slech-
te gezondheid en gevaar voor de 
omgeving werden geveld kreeg de 
discussie over de platanen felle-
re vorm. Uiteindelijk besliste een 
raadsmeerderheid dat veiligheid 
bovenal moest gaan en nadat de 
bomen van de monumentenlijst 
werden gehaald, stond de weg 
naar kap open. Eind 2019 werden 
de platanen geveld.

Geen hout voor 
buitengebruik
Wethouder Wilma Baartmans 
vond het persoonlijk verschrik-
kelijk maar constateerde terecht 
dat de gemeenteraad de baas is. 
Ze ging vervolgens in gesprek met 
lokale belangstellenden over de 
mogelijke toepassingen van het 

platanenhout. Duidelijk werd al 
wel dat het hout slechts geschikt 
is voor binnengebruik. Buiten zou 
het hout binnen enkele jaren weg-
gerot zijn, zo was de conclusie van 
kenners.

Klaar voor 
verdere verwerking

Uiteindelijk ging het hout naar de 
Halsterse meubelmaker Simon 
van Kuijk. Hij nam het onderne-
mersrisico en betaalde de kosten 
van vervoer, opslag en het indu-
strieel drogen.

“Wie belangstelling heeft kan 
contact met mij opnemen. Dit 
kan via telefoon 06 21 270 041 of 
via het emailadres slhvankuijk@
hotmail.com. We kunnen dan be-
spreken welke wensen er zijn. Dat 
kunnen meubels zijn zoals kas-
ten of tafels, maar ook aanrecht-
bladen of zelfs vloeren en zo zijn 
er legio toepassingen mogelijk. 
Belangstellenden kunnen ook be-
slissen om een eigen meubelma-
ker in de arm te nemen. In Steen-
bergen maakt bijvoorbeeld Piet 
Ligtenberg prachtige meubels. 
Zijn telefoonnummer is 06 81 016 
737, zijn mailadres is pietligten-
berg@icloud.com”.

Werk van Simon van Kuijk is te 
zien op de website: https://www.
demakersvanboz.nl/#/simon-
van-kuijk

Kruispoort Platanen gereed 
voor meubelvervaardiging



 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

10

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 gevestigd in de 
Gummaruskerk is op maandag - 
woensdag en donderdagochtend 
geopend van 9.15 uur tot 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.
Voor alle vieringen is aanmelden 
verplicht,  zie hieronder de 
reserveringsmogelijkheid per 
parochiekern: 
Parochiekern H. Georgius: 
Ad Huijsmans, 06-53424810, 
huijsmans4756@gemail.com; 
Parochiekern St Gummarus, 
via het secretariaat en via de 
website zie gegevens hierboven; 
Parochiekern H. Joannes de 
Doper, Piet van Schilt, 06-
11793653, pietvanschilt@ziggo.
nl; Parochiekern Vredeskerk, Petra 
Geers, 0167-565994, petrageers@
hotmail.nl 
Ad Huijsmans tel: 0167-532728 of 
06-53424810

Een heel ander begin van de 
veertigdagentijd dan in andere 
jaren. Geen carnaval dat echt 
gevierd is maar daarna wel 
aswoensdag. Die aswoensdag was 
ook wat anders, want we konden 
nu geen askruisje krijgen op het 
voorhoofd, maar wel op afstand wat 
as op onze kruin gestrooid krijgen. 
Deze laatste vorm is overigens de 
meest oorspronkelijke, gebruikt al 
in de tijd vòòr Jezus als teken dat 
men spijt had over begane fouten 
en men zijn leven wilde beteren. 
De asoplegging blijft toch een 
indrukwekkende handeling, te zien 
aan het serieuze gezicht van hen 
die hiervoor naar voren komen. 
Gedenk, o mens, dat gij stof zijt 
en tot stof zult wederkeren. Door 
deze woorden bij de asoplegging 
worden we herinnerd aan de 
vergankelijkheid van ons aardse 
lichaam.  Het zou triest zijn als dat 
de enige boodschap zou zijn die de 
kerk heeft. Maar de veertigdagentijd 
eindigt met Pasen. Dan horen de 
vrouwen bij het graf van Jezus: 

“Wat zoekt ge de Levende bij 
de doden? Hij is niet hier, Hij is 
verrezen.” Dit Paasevangelie doet 
ons geloven en hopen dat de mens 
door God bestemd is voor meer dan 
het leven hier op aarde.  
pastoor Hans de Kort

Wij gedenken in ons gebed: Koos 
Wijmans, Fien Tack en André van 
Beers.
Kerkdiensten:  jaarcyclus B.
Zaterdag 20 februari 17.00 uur: 
pastoor H. de Kort. Jan Schetters en 
dochter Christine; Overleden fam. 
Van Kaam - De Waal.
Zondag 21 februari 9.30 uur: 
Woord en communieviering J. Gel-
ten. Fam. Verbeek - Gijzen en Con-
nie.
Maandag 22 februari 19.00 uur: 
Voorganger pastoor H. de Kort.

Misintenties: Wilt u een misin-
tentie aanvragen? Gelieve dit 
minstens 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 
aanvragen van een misintentie is 
11,00 euro.

Zaterdag 20 Februari  19.00 uur: 
Eucharistieviering Pastor Sebastian 

Chazhoor. Wij gedenken: Joke 
Boyen - Raadsen en Siem Boyen 
t.g.v. zijn verjaardag.                                               
Woensdag 24 Februari  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. 

Zondag 21 februari 09.00 uur: 
Eucharistieviering, voorganger 
pastor Sebastian Chazhoor. 
Misintenties:  jgt. Martien 
Huijsmans;   Lindert en Pietje 
Bosters-Laane en hun kinderen 
Truus en Anneke;  jgt. Nell 
Dekkers-Schoutens e.v. Leo 
Dekkers;  
Maandag 22 februari 18.00 uur: 
H. Mis.
Woensdag 24 februari 19.00 uur: 
H. Mis.
Donderdag 25 februari 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed. 

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur tel.: 0164 – 
682525. 
Zaterdag 20 febr. 19.00 uur 
Euch.: Uw gebed wordt gevraagd 
voor:  Corrie Wetzer - Tak; Net van 
Loon w.v. Louis de Blaaij; Arjaan 
de Blaaij; 

In deze viering gedenken wij: 
jrgt. Christ van Schilt e.v. Riet de 
Groot en dochter Rina; Joop van 
Gorkum w.v. Toos de Bruijn; Anna 
Geers w.v. Cornelis Luijkx; Sjan 
Foppele - Bakx; Cor van Osta - 
Laanen; o.echtp. Dekkers - Kool-
en; Voorganger: Past. H. de Kort, 
lector: M. de Ruiter, zang: enkele 
leden van het Antoniuskoor. 
Dinsdag 23 febr. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen.
Mededeling: Gelieve voor iedere 
dienst te reserveren tel.: 0164-
682575 .

Zondag 21 februari 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: Gedeelte 
gemengd koor met begeleiding 
van Marloes. Voorganger: pastor 
Sebastian Chazhoor; Lector: 
Adrie van Etten; Koster: Ad 
Huijsmans.
Als u naar de dienst wil komen 
dan graag vooraf aanmelden 
bij: Ad Huijsmans tel: 0167-
532728 of 06-53424810. 

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

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

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 21 februari 10.00 uur: 
Eredienst in de Sint Martinuskerk 
te Halsteren. Ds. Hans de Bie.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Beter gekwetst door 

de waarheid,
Dan getroost door 

de leugen.

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 21 februari  10.00 
uur: Ds. C. Biemond, Bergen 
op Zoom. De diensten zijn 
rechtstreeks te volgen op: www. 
protestantsegemeentesteenbergen.
nl. en dan de toegevoegde link 
aanklikken of te beluisteren via 
kerkomroep.nl en dan Steenbergen 
kiezen. 

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

Koperwieken op visite
Noorwegen, Zweden en Finland 
is het broedgebied van de 
koperwieken. Voordat het daar 
streng gaat vriezen, haasten ze zich 
in groepsverband naar het warmere 
zuiden. Een deel van hen rust 
onderweg uit in de boomgaarden 
van de familie Van Boven, smult 
van het fruit dat na de oogst is 
achtergebleven, en heeft geen zin 
meer om nog de lange vlucht naar 
Zuid-Frankrijk te maken. Het weer 
van 6, 7 en 8 februari bedekt hun 
voedselvoorraad onder een dikke 
pak sneeuw. Daarop besluit een 
eigenzinnig groepje koperwieken 
bij de kerk van Nieuw-Vossemeer 
te gaan kijken, of daar nog iets 
te bikken valt. En jawel, de 
oude kerkmuur van 1843, de 
afscheiding van het kerkplein en 
de pastorietuin, is aan de zuidzijde 
prachtig begroeid met klimop, 
waaraan de heerlijkste blauwe 
bessen. Samen met hun iets grotere 
broers, de merels, schudden ze de 
sneeuw van de trossen, en eten hun 
buikje rond. Om wat voor reden 
ook houden koperwieken niet zo 
erg van mensen, maar ze waarderen 
het toch, dat de oude pastoor 
iedere dag zijn appelschillen in 
een eierdoosje voor hen wegzet. 
Verandering van spijs doet eten. 
Smakelijk eten!. Pater Bertus.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 21 februari 10.00 uur: 
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. 
M.A. Post, Stavenisse. De diensten 
zijn ook te beluisteren via onze 
website www.hervormddinteloord.
com. 

Zondag 21 februari 10.00 uur: 
Het is het begin van de 40-dagentijd. 
Voorganger Ds. H.J. Inkelaar. De 
kerk is gesloten, u kunt de dienst 
online volgen (of later terugkijken) 
via de link: pkn-oudenbosch.nl/
diensten/geluidsdiensten/video-
kerkdienst.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND PASTORAAL WOORD

                      

14°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Vorig weekeind nog op 
het ijs, dit weekeind 

het uitbreken van een 
“sprokkel lente” !

Zaterdag is het licht tot wisselend 
bewolkt maar ook zeker met flink wat 
ruimte voor zonnige perioden in de 
gemeente Steenbergen. 
Er wordt met een naar zuid gedraaide 
wind dan duidelijk veel zachtere lucht 
aangevoerd waarin de maxima fors 
kunnen oplopen. 
We noteren dan toch al gemakkelijk ’n 
graad of 14, waarbij het droog blijft.
Ook zondag is het zonnig, wordt het een 
mooie en aangename dag waarbij de 
temperatuur zelfs ruim hoger uitkomt 
dan zaterdag.
In de onze regio zijn n.l. temperaturen 
mogelijk tot wel 18 graden ( normaal 
is 7 graden) met een matige zuidelijke 
wind en dat is voor deze tijd zeker een 
unicum ! 
Zeker het begin van volgende week 
is het ook nog droog en vrij zonnig 
lenteweer in onze omgeving met op de 
meeste plaatsen maxima rond of boven 
de 15 graden.
Later in de week wordt het wat minder 
zonnig en neemt de neerslagkans weer 
iets toe.
Mogelijk moet de temperatuur ook 
iets inleveren, maar het blijft zeer 
waarschijnlijk wel ruim zachter dan 
normaal.

Weerspreuk: 
“Al is de Sprokkel nog zo fel, ze heeft 
toch haar drie warme dagen wel”.

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

STEENBERGEN – De van oorsprong 
van de Welberg afkomstige Marie 
Baartmans woont al ruim 10 jaar 
in verzorgingstehuis Onze Stede. 
Afgelopen zondagochtend op Va-
lentijnsdag kreeg ze een prach-
tig boeket overhandigd door bur-
gemeester Ruud van den Belt. Hij 
deed dat niet als stille aanbidder, 
maar als burgervader van de ge-
meente Steenbergen. Marie Baart-

mans bereikte vandaag namelijk 
de respectabele leeftijd van 100 
jaar.

Zelf verklaarde de jarige dat ze zon-
der er flink erg in te hebben de hon-
derd heeft kunnen halen. “Zolang 
je natuurlijk gezond mag blijven”.  
Haar geheim: “Niet te flauw zijn!”, 
aldus de eeuwelinge. 
Burgemeester Van den Belt had 

voor de Valentijnsjarige een prach-
tig boeket bloemen meegebracht. 
De honderdjarige ontving van 
hem ook een glassculptuur van de 
Gummaruskerk en het boekje over 
Steenbergse bijnamen dat is uitge-
geven door Heemkundekring Am-
bachtsheerlijkheid. 
,,Die ken ik wel”, reageerde mevrouw 
Baartmans opgetogen en verheugd 
over de visite van de burgervader. 
Ze genoot zichtbaar van de bijzon-
dere aandacht die ze kreeg. Via een 
online verbinding konden de (ach-
ter)kleinkinderen van de jarige dit 
moment “live” meemaken.

Felicitatie en bloemen voor 
honderdjarige Marie Baartmans

REGIO – Vanaf 1 april – en dat 
is geen grap – kunnen bezoe-
kers bij de parkeerautoma-
ten van de Bravis ziekenhui-
zen in Bergen op Zoom en 
Roosendaal alleen nog beta-
len met hun bankpas. Betalen 
met contant geld kan dan niet 
meer.

““Patiënten en bezoekers van het 
Bravis ziekenhuis betalen steeds 
meer met hun bankpas en steeds 
minder met contant geld. Dat is 
ook nog eens veiliger, hygiëni-
scher en sneller. Bravis heeft daar-
om besloten om bij het parkeren 
over te stappen op pinbetalingen.
Momenteel staat er op iedere 
hoofdlocatie van het Bravis zie-
kenhuis nog één automaat waar 
met contant geld betaald kan wor-
den. 

Op 1 april 2021 zal deze betaalme-
thode uitgeschakeld worden. Het 
is dan alleen nog mogelijk om een 
parkeerkaartje met een bankpas 
te betalen”“, zo laat Bravis weten.

Contactloos - snel  
en eenvoudig uitrijden
Het is op de parkeerterreinen 
van locatie Bergen op Zoom en 
Roosendaal ook mogelijk om te 
parkeren zonder een parkeer-
kaartje. Dit kan door de betaalpas 
of telefoon bij het in- en uitrijden 
enkele seconden voor de kaart-
lezer bij de slagboom te houden. 
Het invoeren van de pincode is 
niet nodig. Het parkeergeld wordt 
automatisch, bij het verlaten van 
het terrein, van de bankrekening 
afgeschreven.

Parkeertarieven  
en abonnementen
De parkeertarieven blijven bij de 
Bravis ziekenhuizen hetzelfde. 

Net als de verstrekking van de 
week-, maand- en jaarkaarten. 
Weekkaarten kunnen bij de be-
taalautomaten verkregen worden, 
voor maand- en jaarkaarten kan 
men terecht bij de receptiebalie in 
de centrale hal.

Parkeren bij ziekenhuis 
Bravis straks alleen nog 
mogelijk met bankpas



 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

11

Van Rotterdamse komaf
Adnan Alisic is 37 jaar geleden ge-
boren in Rotterdam en heeft daar 
(op een jaartje na) tot 2 jaar gele-
den ook altijd gewoond.
In 2019 is hij met zijn gezin (vrouw 
Tahira, zoon Emin van 12 en doch-
ter Halima van 10) naar Steenber-
gen verhuisd waar ze ruim een 
jaar geleden dochter Esma moch-
ten verwelkomen.
De reden dat het gezin verhuisde 
van Rotterdam naar Steenbergen 
was gelegen in het feit dat ze van 
een drukke hectische stad in een 
veel rustiger omgeving wilden 
gaan wonen.
En dat is Steenbergen geworden, 
waar ze het tot heden prima naar 
hun zin hebben.
Samen met zijn vrouw heeft Ad-
nan vanaf mei vorig jaar een ei-
gen bedrijf genaamd ‘Hee! Baby 

Handmade’. Ze verkopen daarmee 
deels zelfgemaakte artikelen zoals 
babykleding, slofjes en bijtringen. 
Daarnaast is hij 3 dagen per week 
werkzaam bij het bedrijf QLS in 
Dordrecht, een logistiek bedrijf.

Voetbal carrière
De voetballoopbaan van Adnan 
Alisic begon als hele kleine jongen 
op straat in Rotterdam, waarna hij 
op 6-jarige leeftijd lid werd van de 
Rotterdamse vereniging HOV.
Vanaf zijn 10e verhuisde hij naar 
SVV in Schiedam waar hij 5 jaar 
heeft gevoetbald.
Daarna volgde 2 jaar voetballen 
bij de vereniging Leonidas in Rot-
terdam om vervolgens tot zijn 19e 
weer terug te keren naar SVV.
Toen hij 19 jaar was is Adnan ge-
scout door Fc. Utrecht waar hij 3 

jaar als profvoetballer heeft ge-
speeld. Na Fc. Utrecht volgde een 
periode van 4 jaar als prof bij Ex-
celsior in Rotterdam.
Omdat hij altijd al een buitenlands 
avontuur wilde gaan beleven is hij 
in 2010 op 27-jarige leeftijd naar 
Hongarije vertrokken om daar te 
gaan voetballen bij de vereniging 
Debrecen VSC.
Debrecen VSC speelde in de Ere-
divisie van Hongarije en was wat 
niveau betreft vergelijkbaar met 
de subtop van de Nederlandse 
Eredivisie.
“Ik had daar een 3-jarig contract 
maar helaas moest ik na 1 jaar 
weer vertrekken”, zegt Adnan.
“Maar ik heb er een hele leuke tijd 
gehad waar ik veel mooie herin-
neringen aan bewaar”.
Na dit buitenlandse avontuur 
volgden nog 3 seizoen bij de ver-
eniging Fc. Dordrecht hetgeen 
zijn laatste club was als profvoet-
baller.

Als amateurvoetballer speelde hij 
daarna 1 seizoen bij GVVV in Vee-
nendaal (2e divisie) 2 seizoenen 
bij Leonidas Rotterdam (hoofd-
klas) en tot slot, tot op de dag van 
vandaag, 3 seizoenen bij de ver-
eniging COAL in Rotterdam (2e 
klas).

En nu volgt dus de stap naar v.v. 
Steenbergen waar hij naast assis-
tent-trainer ook wil blijven voet-
ballen zolang zijn lichaam dat 
toelaat.

Trainers, hoogtepunten, 
dieptepunten
Tijdens deze lange voetbalperio-
de, waarbij Adnan Alisic vanaf zijn 
jeugd bij maar liefst 9 verschillen-

de verenigingen zijn voetbalkun-
sten heeft kunnen tonen, heeft hij 
uiteraard ook vele trainers mee-
gemaakt, diverse hoogtepunten 
meegemaakt maar ook enkele ke-
ren teleurstellingen moeten ver-
werken.
“Ik heb van eigenlijk alle trainers 
waarmee ik in al die jaren heb 
mogen samenwerken best veel 
geleerd”, vertelt Adnan. “Dat is be-
gonnen in mijn jeugdperiode bij 
HOV , SVV en Leonidas en dat is 
doorgegaan bij de senioren.
Maar vooral de trainers waarmee 
ik heb samengewerkt bij Fc. Dor-
drecht, Harry van den Ham en 
bij Excelsior, Alex Pastoor en Ton 
Lokhoff, zijn me wat dat betreft 
erg bijgebleven. En natuurlijk heb 
ik ook leuke en minder leuke mo-
menten gekend.
Hoogtepunten zijn zonder twij-
fel de promoties naar de eredivi-
sie welke ik als speler heb mogen 
beleven bij zowel Excelsior als bij 
Fc. Dordrecht, maar met diezelfde 
verenigingen heb ik ook weer de-
gradaties meegemaakt naar de 1e 
divisie.
En teleurstellingen waren ook de 
diverse blessures welke ik heb 
gehad waardoor ik niet kon doen 
wat ik wilde, op het veld staan om 
te voetballen”.

Waarom nu  
assistent-trainer  
worden bij  
v.v. Steenbergen?

Voor Adnan Alisic is nu echter het 
moment aangebroken om, naast 
zijn actieve voetballoopbaan, ook 
wat verder in de (voetbal) toe-
komst te gaan kijken.
En dat is op termijn een trai-

nersloopbaan.
“Als jeugdtrainer heb ik de afgelo-
pen jaren training gegeven bij de 
F-jes en de E-tjes bij de verenigin-
gen LMO en De Betrokken Spart-
aan in Rotterdam, waar mijn zoon 
Emin en mijn dochter Halima 
speelden en dat doe ik momenteel 
bij de JO.11-1 van v.v. Steenbergen 
waarin ook mijn dochter speelt. 
En dat is me goed bevallen en erg 
leuk.
Ik voel me nu nog fit en hoop dat 
mijn lichaam het toelaat om nog 
enige tijd bij v.v. Steenbergen te 
kunnen voetballen. Maar na mijn 
actieve voetballoopbaan ben ik 
van plan trainer te worden en dan 
is het assistent trainerschap daar-
voor een mooie opstap denk ik.
Ik heb daarover o.a. met hoofd-
trainer Robin Borremans hele 
goede gesprekken gehad.
Ik kijk er echt naar uit om het vol-
gende voetbalseizoen met hem te 
gaan samenwerken”.

Voetbal, voetbal  
en nog eens voetbal
Een toekomstig trainer dus die 
heel duidelijk is in het uitstippe-
len van zijn toekomst en die, wan-
neer we vragen naar zijn hobby’s 
ook een duidelijk antwoord geeft: 
“Voetbal, zelf voetballen, wed-
strijden kijken, eigenlijk alles wat 
met voetbal te maken heeft vind 
ik leuk”.
En nu maar hopen dat Adnan Ali-
sic samen met hoofdtrainer Robin 
Borremans in augustus mag be-
ginnen aan een normale nieuwe 
voetbalcompetitie 2021/2022.

Adnan Alisic nieuwe assistent-trainer  
bij voetbalvereniging Steenbergen 

Foto links: Assistent-trainer Adnan Alisic met zijn dochter Halima (links) en zoon Emin (rechts) die beiden in de jeugd van v.v. Steenbergen spelen.
Foto rechts: Adnan Alisic met hoofdtrainer Robin Borremans.

( door John Rommers )

Enkele weken geleden konden we melden dat hoofd-
trainer Robin Borremans van v.v. Steenbergen met het 
bestuur van de vereniging overeengekomen was om 
ook in het voetbalseizoen 2021/2022 de oefenmeester 
te zijn van de selectie van het 1e elftal.
Assistent-trainer Tim van der Ree had echter laten we-
ten aan het eind van het lopende seizoen zijn functie te 
gaan neerleggen, omdat hij de intentie heeft om hoofd-
trainer te worden van een andere vereniging.
Tim van der Ree is vele jaren lang trainer geweest van 
diverse jeugdelftallen van v.v. Steenbergen, van het 2e 
seniorenteam en is de laatste 2 jaar assistent-trainer ge-
weest van het 1e elftal. Het bestuur van de vereniging 
moest dus op zoek naar een vervanger en is daarin snel 
geslaagd. Vanaf het voetbalseizoen 2021/2022 zal Ad-
nan Alisic deze functie gaan vervullen.
Onderstaand laten we de lezers kennis maken met deze 
geboren Rotterdamse voetballer die sinds 2019 in Steen-
bergen woont en momenteel zelf nog actief voetballer 
is.
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[ intermezzo ]
Onder normale omstandigheden hebben de stichtingen en verenigingen in de gemeente Steenbergen het druk 
met de organisatie van allerlei activiteiten. De een wat groter dan de ander, maar allemaal arbeidsintensief en 
bedoeld om het publiek te vermaken. Concerten, voorstellingen, exposities, evenementen en ga zo maar door. 
Corona bracht een abrupt einde aan al die inspanning. Daar staat tegenover dat de organisatoren ervan nu wel 
een moment van bezinning hebben waarin zij hun tijd aan andere zaken kunnen besteden. De Steenbergse Cou-
rant vraagt een aantal van hen de komende weken hoe zij het ‘Intermezzo’ doorkomen. 

Foto: Johan Bosters (l) tijdens de ’Grote Prijs van Steen-
bergen’ op 19 mei 2019

Foto: Johan Bosters op de fiets in Rijsbergen
op 14 juli 2019

Foto: Tijdens de spinningmarathon op 16 maart 2019

Burgerlijke staat/kinderen  

”Ik ben gehuwd met Hetty en wij 
hebben twee kinderen. Priscilla 
en Jurriën. 
We hebben ook al twee 
kleinkinderen en daar genieten 
Hetty en ik met volle teugen 
van. We zien ze elke week, de 
ontwikkeling die ze doormaken, 
prachtig! Ze zijn een verrijking 
van mijn leven.”

Wat doe je in het dagelijks 
leven (beroeps- én hobby-
matig): 

“In het dagelijks leven ben ik mo-
menteel senior Projectleider Vast-
goed. Ik ontwikkel en realiseer 
zowel nieuwbouw-, herstructu-
rerings- en renovatieprojecten. 
Verder ben ik betrokken bij de 
energietransitie. Ik ben een duur-
zaamheidsspecialist met betrek-
king tot vastgoed. 
Van jongs af aan is mijn hobby 
wielrennen, zowel actief als pas-
sief. Naast het actief op pad gaan 
ben ik secretaris van de Stichting 
Wielercriterium Steenbergen.”

Welke activiteit, waar je 
het rond deze tijd normaal 
gesproken druk mee zou 

hebben gehad, gaat niet door 
vanwege corona?

“Rond deze tijd organiseren wij 
met de collega’s van de Stichting 
Wielercriterium Steenbergen een 
klassieker voor junior mannen en 
junior vrouwen. Deze wedstrijd is 
opgenomen bij de KNWU in de 
TOP-competitie. Wij hopen deze 
nu later in het jaar te mogen or-
ganiseren. Deze wedsstrijd stond 
voor april gepland, maar dat is 
helaas niet haalbaar vanwege Co-
rona. We gaan proberen om deze 
wedstrijd in overleg met de ge-
meente en KNWU later in het jaar 
door te laten gaan. 

Ook organiseren we jaarlijks een 
dikke bandenrace, een race voor 
leerlingen van de basisschool, in 
nauw overleg met de sportcoa-
ches. Ook dit jaar is het nog niet 
zeker of dit doorgang kan vin-
den.” En vooral dat laatste vindt 
Johan Bosters jammer. “Die klein-
tjes maken tijdens die dag kennis 
met de wielersport. Ze ervaren de 
spanning van een wedstrijd, ze 
worden uitbundig aangemoedigd, 
zo jammer als het niet door kan 
gaan.”

Waar ben je het meest trots 
op wanneer het om jouw 
organisatie gaat? 

“Het meest trots ben ik op de 
saamhorigheid. Alleen met z’n 
allen kunnen we grote evenemen-
ten organiseren. Daarbij spelen 
onze vrijwilligers een cruciale rol. 
Want zonder de inzet van deze 
groep zou het nooit lukken een 
wedstrijd in goede banen te lei-
den. Een mooi voorbeeld wat we 
samen bereikt hebben is onge-
twijfeld het Nederlands Kampi-
oenschap voor de jeugd in 2018, 
wat in Steenbergen plaatsvond.”

Wat staat er bovenaan jouw 
wensenlijstje voor jouw orga-
nisatie?

�Het organiseren van het natio-
naal kampioenschap. Wat zou 
het mooi zijn als de top van het 
wielrennen van Nederland het 
kampioenschap betwist in onze 
gemeente. Gelukkig is de gemeen-
te altijd zeer geïnteresseerd in wat 
we doen en hoe het gaat. 

En als we met twee benen op de 
grond blijven dan zou het mooi 
zijn dat we onze klassieker uit-
bouwen naar een evenement 
waar veel Steenbergenaren met 
plezier naar uitkijken.” 

Hoe kom je de lockdown 
door?

“Dat is niet zo moeilijk hoor. Mijn 
werk legt natuurlijk al een groot 
beslag op mijn tijd. Verder train 
ik zo’n vier tot vijfmaal per week 
om de conditie op pijl te houden. 
Ik ga ervan uit dat we later in het 
jaar weer wedstrijden mogen gaan 
rijden. En natuurlijk breng ik veel 
tijd door met mijn vrouw en kin-
deren. Het is mooi om te zien dat 
het goed gaat me je kinderen en 
kleinkinderen.” 

Wat mis je het meest en het 
minst? 

“Momenteel werk ik voornamelijk 
vanuit huis. Voor mij is dat geen 
probleem, maar als je uitkijkt ver-
lies je het contact met je medewer-
kers, daarom probeer ik wekelijks 
even naar kantoor te gaan, en ‘team’ 
ik regelmatig met mijn collega’s.”
Het meest mis ik het directe contact 

met mensen. Alles is nu veel afstan-
delijker. 
Het minst mis ik de reistijden naar 
mijn werk. Net als veel mensen 
werk ik nu veelal thuis. Dat gaat 
goed.” 

Wat heb je geleerd van deze 
periode? 

“Het waarderen van de normale 
dingen in het leven. Het gaat erom 
dat je tevreden bent met wat je 
hebt en kan en niet wat niet mo-
gelijk is.”

Wat hoop je dat er na de 
coronaperiode voorgoed ten 
positieve veranderd is? 

“Respect voor de natuur. Wij men-
sen hebben een veel te groot be-
slag gelegd op de natuur. Er is te 
veel CO2-uitstoot, de veeteelt is 
te intensief, we kappen te veel 
bomen, we vervuilen de aarde 
en plegen roofbouw op de aarde.  
Aan dit rijtje zijn nog honderden 
voorbeelden aan toe te voegen.
Als de systemen verstoord zijn 
zullen we daar als mensheid ont-
zettend veel last van krijgen. 
Gelukkig gaan steeds meer men-
sen dit inzien.”

Wat is de belangrijkste per-
soonlijk keuze die je recent 
gemaakt hebt? 

“Gewoon normaal blijven doen.”

Wat is de grootste blunder 
die je ooit gemaakt hebt? 

“Te lang vertrouwen in mensen 
die het beschaamd hebben. Het 
is onbegrijpelijk dat er mensen 
zijn die het persoonlijke belang 
zo hoog hebben, terwijl ze schade 
toebrengen aan anderen.”  

Waar kun je je mateloos over 
opwinden?

“Aan mensen die zich niet verdie-
pen in anderen, maar zelf wel het 
hoogste woord hebben en hande-
len uit eigen belang.”

Wat is het mooiste compliment 
dat je ooit hebt gekregen? 

“Alles wat jij maakt, klopt altijd.”

Op wie zou je wel wat meer 
willen lijken? 

“Ik heb geen specifiek persoon op 
wie ik meer wil lijken. 
Wel zou ik meer zelfvertrouwen 
willen hebben. Dan zou ik meer 
innerlijke rust hebben.”

Wat is het beste advies dat je 
ooit hebt gekregen?

“Volg je gevoel.”

Welk boek/verhaal zou ieder-
een moeten lezen en/of wel-
ke film zou iedereen volgens 
jou moeten zien? 

“Een boek van Pieter Winsemius. 
Het heet: ‘Je gaat het pas zien als 
he het door hebt’. Het gaat over 
Johan Cruijff en leiderschap. Ik 
heb veel boeken gelezen over lei-
derschap. Maar dit is er een met 
humor en voor iedereen te begrij-
pen.”

“Bij film kies ik voor de Bohemian 
Rhapsody. Een mooi verhaal met 
heel goede muziek. Leuk om in de 
bioscoop met goed geluid te be-
zoeken, als dat weer mag.”

Welk advies geef jij de lezers 
van de Steenbergse Courant 
om de coronaperiode goed 
door te komen? 
“Geniet van de natuur en je gezin. 
Wij wonen in een pracht stuk van 
Nederland. Met veel natuur. Da-
gelijks zie ik bossen, uitgestrekte 
polderlandschappen,  slikken en 
schorren. Hier zie ik buizerds, wil-
de paarden en runderen, onder-
gaande zon, etc.. Schitterend!

Verder kan je natuurlijk altijd goe-
de boeken lezen of een cursus vol-
gen.
En als je mee wilt gaan organise-
ren en je bent liefhebber van de 
wielersport, kan je je bij mij aan-
melden om mooie evenementen 
te gaan organiseren.” eindigt Jo-
han Bosters het gesprek met een 
knipoog.

 [intermezzo] met Johan Bosters
( door Tineke Feskens)

Als hij niet zelf op de fiets zit is hij druk bezig voor de 
Stichting Wielercriterium Steenbergen. Johan Bosters, 57 
jaar, geboren in Nieuw- Vossemeer en na omzwervingen 
langs Steenbergen en Zevenbergen woonachtig in 
Welberg. Als het enigszins kan fietst hij ’s avonds nog 
even een rondje, nou ja een rondje, gemiddeld trapt hij 
60 kilometer onder de banden weg. En hoewel hij het 
druk heeft met een fulltimebaan en zijn bestuursfunctie 
bij de stichting, ziet hij op zaterdag en zondag ook vaak 
kans nog even een stukje te fietsen. Helaas liggen ook in 
de wielersport veel wedstrijden stil. De Vuelta die onze 
gemeente vorig jaar aan zou doen, het wielercriterium 
en de dikke bandenrace. “We hopen dit jaar toch nog het 
een en ander te kunnen organiseren” verzucht Bosters. 
”Want als er niet gefietst kan worden is het allemaal een 
stuk minder leuk”


