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(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Regelmatig kwa-
men er in vorige periode vragen 
vanuit de gemeenteraad over het 
functioneren van het ambtelijke 
apparaat, maar niet eerder werd er 
zo uitgebreid antwoord op gege-
ven zoals burgemeester Ruud van 
den Belt onlangs deed. Er ligt een 
rapport van een extern adviesbu-
reau waaruit blijkt dat de aanstu-
ring van mensen op de werkvloer 
niet op orde is en dat door aller-
lei projecten die er tussendoor ko-
men, het gewone dagelijkse werk 

in de knel komt.

Je kon een speld horen vallen in 
de raadzaal toen de burgemeester, 
verantwoordelijk voor de organi-
satie en het personeel, zijn betoog 
begon na vragen van de Volkspar-
tij. Ger de Neve vroeg namens die 
partij openheid van zaken over de 
conclusies uit dat rapport van Bu-
reau Seinstra. “Het verloop van 
medewerkers is ongekend hoog 
en er zijn geen merkbare vorde-
ringen vanuit de ontwikkeling van 
de organisatie die al sinds 2017 

loopt. Dat maakt het noodzake-
lijk dat de raad zelf weer regie gaat 
voeren en zo nodig het college di-
rectieve aanwijzingen gaat ge-
ven.” Met andere woorden: gaat u 
nu eindelijk orde op zaken stellen 
of moeten wij het doen?”

“Dat vraagt  
politieke moed”

Van den Belt heeft toegezegd het 
plan van aanpak met de raad 
te zullen delen, al vraagt hij de 
raadsleden daar voorzichtig mee 

om te gaan, omdat het uiteraard 
gevoelige informatie bevat. Hij gaf 
al wel een toelichting op de ana-
lyse die door Seinstra is gemaakt 
na het doorlichten van de proces-
sen op het gemeentehuis en na de 
gesprekken met ambtenaren. “We 
zijn uit koers geraakt. Elke keer 
zadelen we de organisatie weer op 
met nieuwe zaken, terwijl andere 
zaken nog lopen. Maar we stop-
pen er geen geld bij. En vervol-
gens gaan we klagen dat het werk 
niet is gedaan zoals we verwacht 
hadden. Daar moet aansturing in 
komen en er zullen keuzes moe-
ten worden gemaakt. Dat vraagt 
politieke moed. We moeten weer 
de juiste verwachtingen over en 
weer creëren. We gaan aan de slag 
met het plan van aanpak en ik wil 

u vragen ons daarin te vertrou-
wen”, sprak de burgemeester de 
raad toe. 

“Sommige plannen  
zullen langer duren”

Opmerkelijk genoeg werd zijn be-
toog niet gevolgd door een reeks 
vragen vanuit de raad. Jos Verbeek 
(VVD) vroeg zich wel af of hij nu 
de conclusie kan trekken dat de 
raad bij het voorleggen van een 
plan nu vaker te horen gaat krij-
gen dat het niet kan. “Overigens 
ook een logische conclusie”, sprak 
Verbeek. “Waarschijnlijk niet bin-
nen de tijd die u wilt”, aldus de 
burgemeester. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd na 
het zomerreces. 

Burgemeester openhartig over problemen op gemeentehuis

“Het loopt niet zoals het zou moeten”

Steenbergse Courant

op vakantie
In de weken 30 – 31–32

gaat Steenbergse Courant 
met vakantie. 

Op 29 juli
5 en 12 augustus
is er geen krant.

Wel verschijnt het nieuws uit de 
gemeente Steenbergen op 

KijkopSteenbergen.nl

(door Nicole van de Donk)
STEENBERGEN – In de laatste ver-
gadering voor de zomervakantie 
is de perspectiefnota door de ge-
meenteraad vastgesteld. Dat is al-
tijd een belangrijk moment voor 
de raad en het college, omdat 
daarmee op hoofdlijnen de plan-
nen worden vastgesteld voor vol-
gend jaar. Maar het nieuwe colle-
ge zit nog maar net in het zadel, 
en dus is het ditmaal vooral een 
erfenis van de voorgangers. Hoe-
wel het ambitieniveau hoog is, is 
de druk op de samenleving ook 
enorm. Door de oplopende prijzen 
komen meer inwoners in de pro-
blemen. Bovendien wordt er op 
het gemeentehuis aan de noodrem 
getrokken omdat het werk zich op-
stapelt. 

Daarom komt het college na het 
zomerreces met een actieplan 
waarin een heldere omschrijving 
komt van de projecten die er op 
stapel staan. “Daar zullen onge-
twijfeld keuzes in moeten worden 
gemaakt met betrekking tot am-

bities, tijd, geld en capaciteit. Ver-
der gaan we scenario’s opstellen 
die we op de plank kunnen leg-
gen en toe kunnen passen als de 
nood aan de man komt, bijvoor-
beeld als de inflatie blijft doorstij-
gen. Zodat we er niet door worden 
overvallen en stuurloos raken”, zo 
klonk de toelichting van wethou-
der Kees Gommeren (Financiën). 
Een selectie uit de enkele onder-
werpen die zijn besproken: 

Perspectiefnota 2023-2026:  
uitdaging om ondanks  
crises door te pakken

Wonen: wethouder Nadir Baali onderzoekt naast de lopende projecten 
de mogelijkheid van de bouw van flexwoningen voor de groep die het 
meest in nood zit, zoals starters en nestverlaters. Locaties wilde hij nog 
niet prijsgeven. “Maar u kunt van mij aannemen dat ik er dagelijks mee 
bezig ben.” 

DE KOMENDE  
DRIE WEKEN 

GEEN COURANT

A4 Hotel: wethouder Kees Gom-
meren meldt dat de onderhande-
lingen over de eerste fase, het be-
stemmingsplan, nog bezig zijn. 
“Als het uiteindelijk niet doorgaat, 
dan wordt die locatie onderdeel 
van ons vraaggerichte bedrijven-
terrein van in totaal 10 hectare.”

Fort Henricus: wethouder Esther Prent kon melden dat de resultaten 
van het bodemonderzoek binnen zijn. “We hebben de koopprijs van het 
vastgoed kunnen bepalen dus ik kom binnenkort met informatie over de 
aanbesteding die uitgezet kan gaan worden.” 

Stadspark: wethouder Maurice 
Remery wil wachten tot TanteLoui-
se het haalbaarheidsonderzoek 
naar een gezondheidscentrum in 
het stadspark heeft afgerond. “Als 
dat niet doorgaat, wordt de op-
knapbeurt uitgevoerd zoals afge-
sproken. Tot die tijd doen we alleen 
het noodzakelijk onderhoud, om 
geen geld te verspillen.”

Kan er wat gedaan 
worden aan het ‘Op de 

stoepfietsen’?

Sinds bijna 3 jaar  woon ik met ple-
zier in Steenbergen. Maar er is één 
ding dat mij, als 80-jarige, enorm 
irriteert. Heel veel mensen, jong en 
oud, fietsen op de stoep en rijden 
je bijna omver en als ik er wat van 
zeg dan krijg ik alleen maar een 

grote ‘BEK’ terug.  Kan  daar door 
de gemeente iets aan gedaan wor-
den?

Vriendelijke groeten,
Ann Baljon-Teunissen, 
Steenbergen



Van Haaften uitvaartverzorging

Tel. 0167-523222 of 0166-603766 
info@uitvaartvanhaaften.nl  |  www.uitvaartvanhaaften.nl

Markt 56
4695 CH Sint-Maartensdijk
0166-603766

We staan er niet graag bij stil, toch 
komt er een moment van afscheid 
 nemen. Wat is er mooier dan dit 
afscheid een persoonlijke touch 
mee te geven?

Wij luisteren graag naar uw wensen 
en adviseren u over de mogelijk-
heden zodat er in huiselijke sfeer 
en op uw eigen manier afscheid 
genomen kan worden.

Wij verzorgen ook het maken, 
plaatsen en onderhouden van 
grafmonumenten.

Gevestigd in Sint-Maartensdijk en Dinteloord, met 
als verzorgingsgebied Zeeland en West-Brabant, 

maar eventueel ook daarbuiten.

De Ruyterstraat 37
4671 AW Dinteloord
0167-523222

24 uur per dag
Ook voor informatie

        WERKEN BIJ ÉÉN VAN DE MEEST UNIEKE BEDRIJVEN IN DE REGIO?

Vind jouw baan in een internationale organisatie waar 
hoog temperatuur centraal staat. 

De technologie hiervan is te vinden in bijvoorbeeld 
cv-ketels, kachels, auto’s en industriële ovens.

Voor meer informatie check 
www.insulcon.com/jobs

Solliciteer op één van onze vacatures via 
hr@insulcon.com

          Insulcon B.V. • Zilverhoek 4 • 4651 SP • Steenbergen • Tel: 0167 56 57 50 • E-mail: hr@insulcon.com
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SALES ENGINEER

LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

@insulcon-b-v

@insulconbvsteenbergen 

@insulcongroup 
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Bezorgers gevraagd voor kern Steenbergen 
en voor een route in Nieuw-Vossemeer

Leeftijd vanaf 13 jaar op vrijdagmiddagen • Leuk en snel verdiend.
Steenbergse Courant: telefoon 56 59 30 tijdens kantooruren of: bezorging@steenbergsecourant.nl

Koop lokaal!
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€10,-
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Koop
lokaal!

Like onze Facebook pagina en 
houdt deze in de gaten voor een 
spectaculaire openingsactie.

Vanaf 4 augustus Kaaistraat 31 • Steenbergen • Tel. 0167 - 56 13 70
www.poeliervugts.nl

 

WIJ GAAN 
VERHUIZEN!!

Beste klanten, tot en met zaterdag 30 juli bent u nog 
van harte welkom in onze winkel in de Blauwstraat 63.

Vanaf donderdag 4 augustus openen wij de deuren 
van onze nieuwe winkel in de Kaaistraat 31.

Like onze Facebook pagina en houdt deze in 
de gaten voor de spectaculaire openingsactie.

Verse kipproducten, Gegrilde kipproducten, Wild, Konijn, Lams- en Kalfsvlees, Salades, Hapjes, 
BBQ- en Gourmetschotels, Div. soepen & Maaltijden
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(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Terwijl buiten de 
mussen van het dak vielen, werd 
het vorige week op het gemeente-
huis af en toe ijzig koud bij het be-
spreken van het coalitieakkoord. 
Een aantal weken terug heeft de 
coalitie bestaande uit Gewoon Lo-
kaal!, Progressief Samen en VVD 
haar akkoord gepresenteerd waar-
in de doelstellingen staan die rich-
ting moeten geven aan nieuw be-
leid. Graag hadden ze steun ont-
vangen van de oppositiepartij-
en om raadsbreed verder te kun-
nen werken, maar die vier partijen 
maakten het coalitieakkoord met 
de grond gelijk. “Het tijdschrift 
Linda heeft nog meer inhoud dan 
dit,”, sprak Tim Huisman van D66. 

Voordat Huisman commentaar 

gaf op de inhoud van het docu-
ment, moest hem van het hart dat 
hij nog steeds niet begrijpt waar-
om D66 na de verkiezingen is af-
gewezen als potentiële coalitie-
partner bij de onderhandelingen. 
Maar Joop Stoeldraijer (Progres-
sief Samen) bleef ondanks aan-
dringen van Huisman bij de ver-
klaring dat ze de balans misten in 
de fractie van D66, en dat de VVD 
beter aansloot. “Het is niet eerlijk 
dat er geen duidelijk antwoord 
wordt gegeven”, vond Huisman.

“Kernen worden  
helemaal niet genoemd 

in coalitieakkoord”

Als het om de inhoud van het ak-

koord ging, vond D66 het erg 
kwalijk dat ondanks dat beweerd 
wordt dat de individuele ker-
nen belangrijk zijn, die volkomen 
ontbreken in de tekst. “Welberg, 
Kruisland, Nieuw-Vossemeer en 
De Heen komen er helemaal niet 

in voor.” CDA-voorman Jeroen 
Weerdenburg, in de vorige peri-
ode nog onderdeel van de coa-
litie, sloot zich hierbij aan. “Had 
gezegd wat de doelen waren per 
kern. Ik hoop dat ik het mis heb, 
maar ik houd mijn hart vast.”

Weerdenburg nam het Gewoon 
Lokaal!, Progressief Samen en 
VVD ook kwalijk dat ze niet ac-
tief de oppositiepartijen hebben 
benaderd om zo nog een kans te 
krijgen om mee te denken over de 
inhoud. “Ik had meer van ze ver-
wacht.”

“Jij een stukkie,  
ik een stukkie”

De Volkspartij hield het bij een 
korte maar krachtige verklaring 
dat de partij het coalitieakkoord 
niet ging steunen. “Het is een 
nietszeggend plaatjesboek”, con-
cludeerde Ger de Neve. 
Nieuwkomer Stem0167 mist de 
samenhang in de doelstellin-
gen. “In plaats van compromis-
sen te sluiten lijkt het wel of jul-
lie de taken verdeeld hebben. Jij 
een stukkie, en ik een stukkie”, zei 
Luc Aben. Theo van Es (VVD) ver-
dedigde de coalitie door te stellen 
dat ze elkaar de ruimte hebben 
gegeven. “Je kan elkaar pas wat 
gunnen als je het in de basis met 
elkaar eens bent.”

Coalitieakkoord  
neergesabeld door  
oppositie

Foto: Ondanks dat alle oppositiepartijen tegen stemden, is het coalitieak-
koord aangenomen en daarmee is het nu officieel het raadsakkoord 2022-
2026. 

(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Na zeventien jaren 
praten, plannen ontwikkelen, nog 
meer praten, aangepaste plannen 
maken, nieuwbouw, renovatie en 
reconstructie, is de realisatie van 
het complete Centrumplan Wel-
berg eindelijk in zicht. Langs de 
Boomvaart wordt momenteel de 
taludtrap aangelegd, de laatste 
twee kavels aan de Piet Snoeijers-
straat zijn verkocht en organisa-
ties van het dorp hebben zichzelf 
de taak toegeëigend om sport- en 
speeltoestellen voor jeugd en vol-
wassenen op het centrale plein te 
realiseren. Ook hebben de eerste 
problemen de kop opgestoken: de 
hoge parkeerdruk in het gebied 
steekt er met kop en schouders 
bovenuit.   

De hoop is erop gericht dat wan-
neer de laatste huizen in Piet 
Snoeijersstraat eenmaal gebouwd 
zijn en het gebied zijn definitie-
ve inrichting krijgt, de parkeer-
druk van de ketel gaat. Hoe lang 
dat nog gaat duren, is de vraag 
want de gemeente kan geen ter-
mijn afdwingen waarbinnen de 
huizen gerealiseerd moeten zijn.  
Tot die tijd blijft de Piet Snoe-
ijersstraat, zoals gebruikelijk is bij 
nieuwbouwprojecten, een bouw-
straat wat betekent dat het defi-
nitieve straatwerk, de inrichting 
van het groen en de speeltoestel-
len nog op zich laten wachten. Tij-
dens een ‘bijpraatsessie’ die de ge-
meente afgelopen maandag orga-
niseerde in gemeenschapshuis ‘de 
Vaert’, maakten bewoners duide-

lijk niet blij te zijn met die ondui-
delijke termijn.

Wadi
In het midden van het woon-‘hoef-
ijzer’ komt een zogenaamde Wadi. 
Een verdiept gedeelte dat in geval 
van extreme regenval kan dienen 
als waterberging. Onder norma-
le omstandigheden staat de Wadi 

droog, waardoor een combinatie 
met de aanleg van groen of speel-
toestellen goed mogelijk is. Ook 
hiervoor geldt dat eerst alle wo-
ningen gebouwd moeten zijn.

Right to Challenge
Wat wel gewoon doorgaat, is de 
aanleg van een aantal speeltoe-
stellen op het centrale plein tussen 

gemeenschapshuis ‘de Vaert’ en 
basisschool Pius X. Dit project is 
onder het mom ‘Right to Challen-
ge’ overgenomen door de Dorps-
raad Welberg, het jeugdwerk John 
F Kennedyclub en MJW ‘de Klup’, 
de school en de sportgroep voor 
volwassenen die regelmatig op 
het plein traint. “We wilden voor-
al toestellen waar jong en oud ge-

bruik van konden maken,” aldus 
Ilja Bos, voorzitter van de dorps-
raad. “Om er zeker van te zijn dat 
er iets komt waar iedereen achter 
kan staan, hebben we de taak van 
de gemeente overgenomen. Na 
realisatie dragen we de toestellen 
weer terug over aan de gemeen-
te. Het leuke is dat al na de eerste 
sessie bleek dat de wensen van de 
diverse organisaties zo goed als 
overeen komen. Hele simpele din-
gen zoals een tuimelrek, een even-
wichtsbalk en een basketbal paal 
stonden op de wensenlijstjes. Na 
de vakantie komen we met een 
plan van aanpak.” 

Verhuizing De Vaert 
Als gevolg van de reconstructie van 
het centrum is gemeenschapshuis 
de Vaert verhuisd zonder een me-
ter te verplaatsen. Sinds de komst 
van de Piet Snoeijersstraat ligt de 
voordeur van het pand volgens de 
regels van de ruimtelijke ordening 
namelijk niet meer aan de Kape-
laan Kockstraat, maar aan de Piet 
Snoeijersstraat. Een administra-
tieve verhuizing die voor het be-
stuur en personeel van de Vaert de 
nodige voeten in aarde had. 

Wanneer het Centrumplan in zijn 
geheel gereed is, stoot de gemeen-
te gelijk door naar de aansluiten-
de Kapelaan Kockstraat. Volgens 
aan- en omwonenden geen mo-
ment te vroeg gezien de verkeers-
veiligheid.

Proces van zeventien jaar:
Centrumplan Welberg nadert voltooiing

Tijdens een bijpraatsessie van de gemeente Steenbergen lieten dorpsbewoners zich informeren over de Stand van 
Zaken met betrekking tot het Centrumplan Welberg.
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Als de Steenbergse Courant over drie weken terugkomt 
van vakantie, kunnen we inval-bezorgers gebruiken.
Een inval-bezorgers ontvangt voor elke route een extra premie: dat is dus heel leuk verdiend!

Meld je aan als invalbezorger via: info@SteenbergseCourant.nl en verdien extra!
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Scan, kijk en weet méér, want

‘alles wordt elektrisch’

 
STERKE BOUWTEAMPARTNER 
IN ELK SOORT BOUWPROJECT

Schipper Electrotechniek is specialist in elektrotechnische-, data- en 
beveiligingsinstallaties. Ons werk bestaat uit adviseren en realiseren.  

Onze opdrachtgevers zijn ondermeer de bekende Triple-A namen in de 
bouwwereld. Zij selecteren ons als partner in hun bouwteam vanwege kennis, 

kunde en capaciteit.
 

Die voorkeur bevestigt hun waardering voor onze mensen! 
We zijn onderscheidend goed - al meer dan 90 jaar!

In samenwerking realiseren wij een veelheid aan projecten in sectoren als: 
hoogbouw, laagbouw, villa’s, prefab, utiliteit, zorg en onderwijs, renovatie en 

ombouw, P-garages, zonnestroom.

Zonnestroom

Utiliteit

Renovatie

P-garages

Prefab

Laagbouw

Zorg en onderwijs

Hoogbouw
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Zorghuys Steenbergen zoekt een enthousiaste
Verzorgende IG niveau 3

Het wonen zoals thuis is bij ons de visie. Onze bewoners kunnen wensen 
en behoeften aangeven waar vanuit wij de zorg inrichten. 
Zorghuys Steenbergen heeft 15 bewoners, voornamelijk dementerende 
en is gevestigd op één locatie in Steenbergen. 

Wij zijn niet alleen op zoek naar het diploma IG, maar ook naar een 
medewerker die streeft naar zorg met een gouden randje. 

Wat bieden we je? 
•  Een baan waarin uitdaging mogelijk is! Maar ook waarin jij van grote  
 waarde bent om mee te denken in beslissingen
•  Opleidingen/specialisaties zijn mogelijk
•  Een warm en gezellig team van 15 meiden. Bestaand uit verzorgenden  
 IG en verpleegkundigen. Maar ook leerlingen zijn elk schooljaar van de partij
•  Salaris conform cao vvt: loonschaal FWG 35 
• Solide pensioen
•  Werkdagen in overleg 
• Vaste vrije dag mogelijk
•  Eindejaarsuitkering 
•  Reiskostenvergoeding 

Mocht het ons snel duidelijk zijn dat jij geboren bent om in ons team te werken 
dan zullen we meteen overgaan tot een contract voor onbepaalde tijd! 

Parttime uren: 28-32 per week 

Interesse? Mail naar Sandra@zorghuys.nl of bel 0167-567055

Zorghuys
Steenbergen,
een warm thuis!

www.zorghuys-steenbergen.nl

Consultancy voor uw oplossingen

Werkzaamheden veiligheidskundige

Uitvoeren van audits

Adviseur managementsystemen

Vertrouwenspersoon

Tel. + 31 6 38 60 56 30

info@coo-consult.nl 
www.coo-consult.nl

Plissé, rolgordijnen en 
jaloezieën worden door 
middel van dubbelzijdig 
magneet en staalband 

bevestigd op 
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GEZOCHT:
Wij zoeken voor onze CNC DECKEL MAHO freesbank met 
“heidenheim besturing” een bij voorbaat gepensioneerde 

FREZER 

welke incidenteel met ons team wil samenwerken voor het 
maken van programma’s en het bedienen van de machine.

De machine staat in Steenbergen, 
industrieterrein Reinierpolder.

Neem vrijblijvend contact op met Kees Nederlof

Mob 06 23 21 55 53  
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Taaltroubadour 
Isabella Ramaekers improviseer-
de donderdag 14 juli jl. tijdens de 
Zomeravond in de bibliotheek van 
Steenbergen de sterren van de he-
mel. Met niets meer dan een paar 
steekwoorden zoals ‘dierbaar’,  
‘blij’ en ‘spijt’ gecombineerd met 
de namen van geliefden uit het pu-
bliek, componeerde zij een kleine 
ballade die al snel werd opgepikt 
door de toehoorders. Geen van-
zelfsprekendheid, want voor veel 
van hen is de Nederlandse taal een 
tong- en breinbreker. 

Het is de eerste keer dat deze Zo-
meravond werd georganiseerd, 
bedoeld om met elkaar te praten 
over de activiteiten op taal en di-
gitaal gebied en vooral over het ef-
fect dat het heeft op persoonlijk 
welbehagen. Leuk en leerzaam, 
want wie taal leert met behulp van 
muziek, onthoudt de woorden 
makkelijker. “Dat komt door het 
melodietje dat er dan aan hangt,” 
vertelt Ramaekers die werkzaam 
is als Consulent Leven Lang Le-
ren bij Bibliotheek West-Brabant. 
“Dat verzin ik niet, maar is we-
tenschappelijk bewezen. Hetzelf-
de geldt voor het leren van taal tij-
dens het wandelen. Er wordt dan 
een stofje in je hoofd aangemaakt 
dat de opname van nieuwe woor-

den vergemakkelijkt.”
Ketting
Het publiek van de avond werd ge-
vormd door cursisten, taalvrijwil-
ligers en hun partners. Maar ook 
medewerkers van Vluchtelingen-
werk, de Ontmoetingswinkel en 
een jobcoach waren van de par-
tij. Ramaekers: “We vormen met 
z’n allen een ketting waar geen 
schakel van kan ontbreken. Het is 
leuk om eens een keer ander soort 
gesprekken met elkaar te voeren. 
Er zit altijd een verhaal achter ie-
mand dat je nog niet kent.” 
Out-of-the-box
Na afloop van de eerste Zomer-
avond kon Isabella al wel conclu-
deren dat het naar meer smaakt: 
“Het is even wennen maar we 
merkten al snel dat de mensen 
zich op hun gemak gingen voe-
len en vertrouwen kregen. We wil-
len vooral proberen met out-of-
the box denken meer verbinding 
tot stand te komen. Een volgen-
de keer gaan we misschien wel de 
straat op en brengen we een be-
zoekje aan de winkels in Steen-
bergen.” 

Foto: Consulent Een Leven Lang 
Leren en Taaltroubadour Isabel-
la Ramaeker verzorgde samen met 
collega Jacqueline Ooms een Zo-
meravond in de bibliotheek van 
Steenbergen. 

Zomeravond in de bieb
Taal met een twist blijft 
beter hangen
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Het zaadje voor haar eigen pren-
tenboek werd al geplant in groep 
3, toen juf Josina Rens haar talent 
voor verhalen schrijven ontdek-
te. “En haar gedichten waren ook 
al goed”, vertelt juf Josina. Toch 
duurde het uiteindelijk tot eind 
groep 8 voordat het daadwerkelijk 
tot een boek kwam, zoals dat gaat 
bij een creatief proces. 

Tips van een echte  
kinderboekenschrijver

“Samen met juf Josina was ik be-
gonnen met een opzetje, maar we 
kwamen tot de conclusie dat we 
hulp nodig hadden van een ech-
te schrijver.” Via via kwamen ze in 
contact met Pieter Koolwijk, een 
kinderboekenschrijver die voor 
zijn boek ‘Gozert’ in 2021 zelfs de 
Gouden Griffel kreeg. Hij hielp Jo-
lijn op weg met een stappenplan. 
“Het idee voor het boek was na-
melijk wat blijven steken door co-
rona. Ik heb in de klas een vide-
ogesprek met hem gehad en zijn 
tips waren toch wel handig. Hoe 
je een verhaal moet opbouwen 
bijvoorbeeld, want ik wilde gelijk 

door naar het einde”, lacht Jolijn. 

“Je moet elkaar helpen  
in het leven”

Inmiddels had ze het oorspron-
kelijke idee voor een dik verha-
lenboek al laten varen, want met 
haar vertrek van de basisschool 

in zicht kwam de deadline snel 
dichterbij. Uiteindelijk koos ze 
voor een prentenboek, met aller-
lei vrolijke tekeningen erbij die ze 
zelf maakte op haar IPad. En het 
harde werken werd beloond: vo-
rige week kon ze het boek over-
handigen aan bibliotheekjuf San-
neke, die er meteen een barcode 
op plakte zodat haar eerste lezer, 
broertje Joris, het kon lenen. Haar 
prentenboek ‘Liever samen dan 
alleen!’ is geschikt voor de groe-
pen 1 t/m 3, maar het thema is ei-
genlijk universeel. “Het gaat over 
een meisje, Luna, dat verdwaald 
raakt. Ze weet uiteindelijk de weg 
terug naar huis te vinden met be-
hulp van anderen. Het gaat er dus 
om dat je elkaar moet helpen in 
het leven, omdat je anders niet 
verder komt.”

Nog meer ambities dan 
alleen schrijven

Kinderboekenschrijver Pieter 
Koolwijk, inmiddels dus een col-
lega, heeft laten weten ontzettend 
trots op haar te zijn, net als haar 
ouders, coach juf Josina en na-
tuurlijk de hele school. De eerste 
druk bestond uit 15 exemplaren, 
maar inmiddels heeft ze al meer 
bestellingen ontvangen. Natuur-
lijk zou ze het leuk vinden als haar 
debuut op meer plekken komt te 
liggen, maar ze wil zich nog niet 
vastpinnen op een toekomst als 
schrijfster. “Ik vind acteren en 
filmpjes maken namelijk ook heel 
leuk. Maar misschien is een com-
binatie ook mogelijk, wie weet.”

Steenbergse Jolijn (12) 
schrijft en illustreert 

eigen kinderboek 
(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De aanhouder wint: dat is wel van toe-
passing op de 12-jarige Jolijn Gebuis. Ondanks haar jon-
ge leeftijd is het haar gelukt om een kinderboek te schrij-
ven, dat net op tijd klaar is voordat ze na de zomer naar 
de middelbare school vertrekt. Haar prentenboek ‘Liever 
samen dan alleen!’ ligt nu in de schoolbibliotheek van 
de Gummarusschool, waar ze deze week samen met haar 
klasgenootjes van groep 8 afscheid heeft genomen. “Het 
verhaal rolde eigenlijk zo uit mijn hoofd op papier”, ver-
telt de jonge schrijfster, die ook de tekeningen in het boek 
voor haar rekening nam. Natuurlijk hoopt ze dat het boek 
op meer plekken komt te liggen. 

Foto: Jolijn Gebuis sluit haar basisschooltijd wel heel bijzonder af: in de 
schoolbibliotheek van de Gummarus ligt haar eigen kinderboek ‘Liever 
samen dan alleen!’. 
Foto: Nicole van de Donk – Steenbergse Courant

Schrijf je in en speel  
voor het goede doel

DE ZES KERNEN - Als je met je team meedoet aan de Kern&Kwis op zaterdag 
1 oktober van 16.00-21.00 uur verdien je met iedere goed uitgevoerde voor-op-
dracht bonuspunten. Je vindt ze allemaal op kernenkwis.nl. Hier vind je ook 
het inschrijfformulier. Wil je meedoen, twijfel dan niet langer en schrijf je nu 
in! 
Je speelt met je team voor een maatschappelijk doel naar jouw keuze. De eni-
ge voorwaarde is dat het een link moet hebben met de gemeente Steenber-
gen. Bijvoorbeeld: een nieuwe vissteiger voor de visclub, een kunstwerk voor 
de straat, een leuke activiteit voor de jeugd van de buurt, spelattributen voor 
het zwembad of het hondenspeelveld, een voetbalclinic bij jouw club, een leu-
ke dag voor ouderen, een terrastafel laten maken door de plaatselijke zorg-
boerderij voor jullie ‘mancave’ of ‘she-shed’ en ga zo nog maar even door. De 
hoofdprijs is een bedrag van € 1.000,- gegarandeerd. Hoe meer deelnemende 
teams, hoe meer prijzen!
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(Door Dasja Abresch)

KRUISLAND – Om meneer Theo al-
vast van de voordelen van pensi-
oen te laten proeven, werd hij af-
gelopen woensdag thuis opge-
haald met de camper. Achter het 
stuur zat juffrouw Betty die hem 
samen met zijn echtgenote naar 
de Zonnebergschool in Kruisland 
bracht. Daar verwelkomden alle 
leerlingen van de school hun direc-
teur met vlaggen en een lied. Het 
was het begin van een ochtend vol 
activiteiten die allemaal draaiden 
om meneer Theo Matthijssen die 
na 25 jaar afscheid nam als direc-
teur van de Zonnebergschool. 

Een koffer waaruit steeds een 
nieuwe envelop met een volgen-
de bestemming verscheen, voer-
de meneer Theo langs de Route 
66 van zijn carrière en zijn privé-
leven. Iedere klas had de uiterste 
best gedaan om iets te verzinnen 
waar hij echt blij van zou worden. 
Zo zongen de kleuters een Krab-
benlied als verwijzing naar de 

start van zijn loopbaan in 1978 bij 
De Borghoek in Bergen op Zoom. 
Groep 5 maakte een heus wielren-
parcours, inclusief cheerleaders, 
om hem te herinneren aan zijn 
hoogtijdagen als wielrenner. Ook 
werd het campingleven uitge-
beeld en een uitbundig potje Tul-
petaonse carnaval gevierd. Tus-
sendoor waren er veel grappen en 
grollen want met meneer Theo is 
het altijd gezellig. 

Vrijblijvend ouwehoeren
Na 20 jaar als leerkracht en ad-
junct-directeur op de Borghoek 
gewerkt te hebben, viel het oog 
van Theo Matthijssen op een ad-
vertentie van de Zonnebergschool 
die een directeur zocht. Na een 
goed ontvangen brief, volgde een 
afspraak voor een eerste gesprek. 
“Of ik zaterdagochtend om 10.30 
uur kon,” haalt Theo de herin-
nering op. “Nee, antwoordde ik, 
want dan ga ik met mijn zoontje 
naar zwemles en daar komt niets 
tussen. Ieder ander moment is 
prima, al is het 7 uur ’s ochtends.” 

Die uitdaging nam de toenmalig 
voorzitter graag aan en zodoen-
de stond Theo om zaterdagmor-
gen met een bak koffie in de ene 
hand en een koek van ‘de Spek’ in 
de andere hand op sollicitatiege-
sprek met het bestuur. “Het was 
vrijblijvend ouwehoeren. Dat ik 
directeur kon zijn, geloofden ze 
wel. Ze wilden vooral weten wie ik 
was. Een mooi uitgangspunt dat 
ik later ook altijd mee heb geno-
men in sollicitatiegesprekken die 
ik hield. Lesgeven kunnen ze al-
lemaal, waar het om gaat is dat ze 
enthousiast zijn, lief voor de kin-

deren en oprecht met ze begaan.”

Verbinding
Zeven jaar lang was Theo drie da-
gen per week directeur en twee 
dagen leerkracht. “De combinatie 
was niet vol te houden en ik was 
ook wel klaar met lesgeven.” De 
daaropvolgende vijf jaar ging Mat-
thijssen aan de slag als directeur 
van de Sint Jozef in Roosendaal. 
�Ik heb er veel geleerd, vooral dat 
een grote organisatie niet persé bij 
mij past. Toen ik in 2010 weer een 
vacature voor een directeur op de 
Zonneberg zag staan, wist ik gelijk 
dat ik terug wilde. Het bestuur en 
het team wilden mij gelukkig ook 
terug hebben en sindsdien koes-
ter ik wat ik hier heb: Een hele fij-
ne organisatie die voortdurend in 
ontwikkeling is in een gemeen-
schap die de verbinding met el-
kaar weet te maken.” 

Meer tijd
Maar ook voor een energieke man 
als Theo Matthijssen komt er een 
eind aan het beroepsmatig werk-
zame leven. “Het is tijd. Ik merk 
dat de veerkracht minder wordt. 
Bovendien worden mijn ouders 
meer hulpbehoevend en wil ik 
zoveel mogelijk tijd met de klein-

kinderen doorbrengen. Het ge-
zin verdient sowieso meer van 
mijn tijd.” Het neemt niet weg dat 
het afscheid niet makkelijk is. “Ik 
neem ook niet echt afscheid, want 
ze zullen mij hier echt nog regel-
matig terugzien.”

Directeur Zonnebergschool nam afscheid: 

Dag meneer Theo!

  

Zaterdag 
en zondag 

aangenaam 
zomerweer. 

Daarna opnieuw 
weer enkele 

dagen warm tot 
zeer warm.

Zaterdag en zondag is het dankzij 
opnieuw een hogedrukgebied boven 
onder meer het Noordzeegebied dat 
in onze regio voor droog weer zorgt 
met geregeld zonneschijn.  
De temperatuur komt dan zaterdag 
uit in onze regio op circa 23 graden 
en op zondag op veel plekken rond de 
26 graden.

Aan de voorzijde van een tot 995 
hPa uitdiepende depressie ten 

noordwesten van de Britse Eilanden 
warmt de atmosfeer vanaf zondag 
en maandag weer steeds verder 
op. Maandag wordt het alweer zo 
rond de 27 graden in de gemeente 
steenbergen, maar op dinsdag kan 

het kwik regionaal doorpakken naar 
tropische waarden, tot boven de 30 

graden.  
Echter: de warmte kan ook worden 
afgebroken door uitlopers van een 
oceaandepressie. Dat proces gaat 
dan op dat moment gepaard met 
enkele regen en onweersbuien.  

Daarna wordt de temperatuur weer 
wat lager en ligt dan eind volgende 

week veelal tussen 21 en 23 graden, 
normaal voor de tijd van dit jaar. 

 
Weerspreuk:   

“De wakkere hooimaand geeft de 
zeisen, de maaier in de hand met 

vlijt, daar lege schuren hooi vereisen, 
om het vee te voeden in wintertijd.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

23°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Foto: Meneer Theo arriveerde afgelopen woensdag in de camper van juffrouw Betty bij zijn 
Zonnebergschool. Alle leerlingen wachtten hem er op.

Foto: Voor de ogen van het echtpaar Matthijssen ontvouwde zich een hele camping, inclusief 
een tafeltje waarop “een potje bier” kon staan. 

Foto: Een typisch ‘meneer Theo-ge-
zicht’  kwam tevoorschijn tijdens 
het Krabbenlied dat de kleuters 
zongen.

STEENBERGEN – Woensdag is het 
terrein rondom het jeugdhonk aan 
de Wipstraat uitgebreid met de 
plaatsing van twee picknicktafels. 
Dit op initiatief van de stadsraad 
Steenbergen en het jongerenwerk 
Steenbergen. 

Dit jaar wilde de stadsraad graag 
iets doen voor de jeugd in Steen-
bergen. De stadsraad ging in ge-
sprek met de jongerenwerkers om 
te kijken welke behoeftes er zijn 
onder de jeugd en dat resulteerde 
in de plaatsing van twee picknick-
tafels bij het jeugdhonk in Steen-
bergen. 
Via een gehonoreer-
de subsidieaanvraag kon 
de stadsraad dit realiseren.  
“Na het opknappen van het jeugd-
honk is dit een mooie toevoeging, 
waardoor de plek nog toegankelij-
ker wordt. De picknicktafels zijn 
een plek waar de jeugd kan zit-
ten, maar ook ouders die met hun 
kinderen naar de voetbalkooi ko-
men,”stelt jongerenwerker Iris de 

Korte. De stadsraad en het jonge-
renwerk hopen dat er veel men-
sen gebruik van de tafels zullen 
maken.

Stadsraad maakte zich hard voor picknicktafels  
bij het Steenbergs jeugdhonk

Foto: Nieuwe picknicktafels bij het jeugdhonk aan de Wipstraat. Van 
links naar rechts Leontine Tjioe en Els Sanders van de Stadsraad en jon-
gerenwerker Iris de Korte.
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De Kindervakantieweek heeft een 
vast team dat bestaat uit Ingrid 
van Bezooijen, Elvira Vlamings, 
Kelly van Slobbe, Esmeralda Bos, 
Carline Verweij, Sjoerd den Bra-
ber en Emine van Buren. Tijdens 
de week – die bol staat van acti-
viteiten – kan dit team wat extra 
helpende handen goed gebrui-
ken. Wie het team dan wil komen 

versterken wordt gevraagd om dit 
te laten weten aan Ingrid van Be-
zooijen. Een mailtje sturen met 
contactgegevens naar ingridvan-
bezooijenslings@gmail.com vol-
staat.

Reünie
Nieuw in dit gouden jaar is de lo-

catie waar de kindervakantieweek 
wordt gehouden. Daarvoor wordt 
op het terrein van vv Prinsenland 
een grote tent opgezet. In die tent 
wordt voorafgaand aan de feite-
lijke vakantieweek een reünie ge-
houden voor alle oud-bestuurs-
leden en -vrijwilligers uit de afge-
lopen halve eeuw. Dat gebeurt op 
zaterdag 27 augustus tussen 14:00 
en 16:00 uur.

Weekkaarten voor  
deelname aan volledige 
programma
Ook dit jaar zullen de deelnemen-
de kinderen zeker aan hun trek-
ken komen. Op het programma 
staan vaste succesnummers zo-
als de bouwhoek, de disco voor de 
kleinsten en voor de grotere kin-
deren. Ook de verrassingsreis op 
woensdag ontbreekt niet. Wel zal 
het vanwege het jubileum een bij-
zonder uitstapje worden. Voor het 

volledige programma kan op za-
terdag 27 augustus tussen 10:00 
en 14:00 uur worden ingeschreven 
in de activiteitentent op voetbal-
park. Alleen op dit moment kan 
een weekkaart, inclusief het uit-
stapje worden aangeschaft. Kos-
ten hiervan bedragen 25 euro. Tij-
dens de week zelf kunnen kinde-
ren ook een dagkaart kopen. Per 
kaart zijn de kosten hiervoor 7,50 
euro.

Het Programma
Maandag 29 augustus is het tus-
sen 9:30 en 12:00 uur knutselen 
geblazen, of kunnen de kinderen 
in de leeftijd van 4 tot en met 13 
jaar zich uitleven in de bouwhoek.
’s Middags tussen 13:30 en 15:30 
uur vindt de jacht plaats op de 
partyvos. 
Dinsdag 30 augustus draait ’s och-
tends hetzelfde programma en 
worden ’s middags de Giga-gigan-
tische tropische zomerspelen ge-
houden.
Woensdag is dan de dag van het 
bijzondere uitstapje. Daarvoor 
gaan de deelnemers in de bus en 
tijdens de kindervakantieweek 
wordt bekend gemaakt waar het 
uitstapje naar toe gaat.
Ook donderdagochtend wordt er 

geknutseld en gebouwd. Belang-
stellenden kunnen tussen 11:30 
en 12:00 uur dan een kijkje komen 
nemen. ’s Middags is het kinder-
disco voor de groep tot en met 7 
jaar. ’s Avonds wordt er een Disco 
gehouden voor de groep 8 tot en 
met 13 jaar.
Vrijdagochtend is het knutse-
len en wordt de bouwhoek op-
geruimd. De ochtend wordt be-
sloten met het traditionele friet-
jes-eten. Vervolgens vindt de gro-
te afsluiting plaats met een inter-
actieve theatershow.

Prijzen voor leukst  
verklede kinderen
Kinderen die tijdens de kinderva-
kantieweek verkleed komen ma-
ken elke dag kans op leuke prij-
zen. “Dus kom in je gala-jurk, 
jouw discopak, ridderpak of jonk-
vrouwjurk of kleedt je naar the-
ma’s uit afgelopen jaren, zoals cir-
cus, 1001 nacht of schateiland,” zo 
is de oproep van het Kindervakan-
tieweekteam.

Kindervakantieweek Dinteloord  
bestaat 50 jaar: jubileumeditie

Foto: Het enthousiaste team van Kindervakantieweek Dinteloord organiseert dit jaar de vijftigste editie: Ingrid van Bezooijen, Elvira Vlamings, Kelly van Slobbe,  
Esmeralda Bos, Carline Verweij, Sjoerd den Braber en Emine van Buren.

Foto: Karin Lagendijk – De Westbrabander 

( door Peter Vermeulen )

DINTELOORD – Van 29 augustus tot en 
met 2 september wordt voor de vijftigste 
maal de Kindervakantieweek gehouden. 
Opnieuw is er een feestelijk programma 
waarbij voorzitter Ingrid van Bezooijen 
een oproep doet voor vrijwilligers in de 
leeftijd vanaf 14 jaar, die in de bewuste 
week een helpende hand kunnen toeste-
ken. 

Foto’s: vorig jaar ook genoten de kinderen van Dinteloord en omgeving van de 49e Kindervakantieweek Dinteloord.
Foto: Peter Vermeulen – Steenbergse Courant
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( door Tineke Feskens )

KRUISLAND – 200 jaar een 
brandweerpost in Kruisland 
én 25 jaar gemeente Steen-
bergen. Voor brandweer-
korps Kruisland reden ge-
noeg voor een feestje. Een 
waar feest. Want de ‘Doe 
dag’  op zaterdag bleek een 
daverend succes.

Zodra de ‘Doe dag’ van start ging 
liep het zaterdagmiddag storm. 
De Markt stond vol met van al-
les wat met brandweer te ma-
ken heeft. Van hulpmiddelen tot 
modelbouw. Van speelgoed tot 
brandweer tenues voor de kinde-
ren. Alle beschikbare materiaal en 
spuitwagens van het korps ston-

den met de deuren wijd open. Zo-
dat iedereen nauwkeurig kon be-
kijken hoe zo’n wagen er van bin-
nen uitziet, en waar de wagen toe 
dient. Al snel vormden zich bij alle 
wagens een lange rij van wachten-
de kindjes die maar wat graag 
even achter het stuur van die 
grote rode wagen wilden zitten. 
“Hou het stuur maar stevig vast” 
zegt een brandweerman tegen 
een jongetje. Met beide knuist-
jes knijpt het jongetje hard in het 
stuur. Want het is best spannend 
zo hoog in de wagen! 

‘Pas op!’
Even verderop krijgen kinderen 
uitleg over hulp bij ongevallen en 
brandpreventie. Wat doe je als er 
brand in de pan komt, of waar-
om zijn rookmelders zo belang-
rijk. Ook mochten ze oefenen op 

de reanimatiepop. Dat bleek toch 
wel heel zwaar. Natuurlijk ont-
brak ook het jeugdbrandweer-
team niet. De junior en aspiran-
ten hadden een stand waarbij kin-
deren met een waterspuit op een 
brandweerautootje mochten rich-
ten. Wie het eerst de auto aan de 
overkant kreeg had gewonnen. 
Het wilde nog weleens een beetje 
misgaan. Want soms ging de wa-
terstraal net even verder dan ge-
pland.

’t Lopend Vuurke’
Bij de stand van ’t Lopend Vuur-
ke, het Roparun team van Brand-
weer Midden- en West-Brabant, 
was van alles te koop. Minia-
tuur brandweerwagens, speel-
goed blusapparaten, helmpjes en 
brandweerpakken voor de klein-
tjes. Tja, want wie wil er geen stoe-

re brandweerman zijn? Op het ter-
ras op de Markt genoot men van 
een lekker drankje, want in de 
loop van de middag steeg de tem-
peratuur naar zomerse waarden. 

‘Allemaal naar 
de overkant van de weg!’
Daarom was een druppel water 
uit een van de spuiten niet zo heel 
erg. Die druppels werden voor 
een aantal bezoekers een frisse 
bui. De grote, gele Tender van het 
brandweerkorps Woensdrecht, 
gaf een demonstratie met het sp-
uitkanon. “Allemaal naar de over-
kant van de straat” zei een brand-
weerman dwingend. “We gaan 
zo spuiten.” Hij was nog niet uit-
gesproken of een enorme water-
straal spoot door de lucht de Mo-
lenstraat in. Iedereen gilde van 

verrassing. Bij de volgende spuit 
gilde weer een grote groep men-
sen. Een kleine windvlaag zorgde 
voor een fikse plens water op een 
deel van het publiek. 

‘We sluiten af 
met een feestje’

Toen aan het einde van de dag ie-
dereen huiswaarts ging, was het 
voor korps Kruisland nog niet af-
gelopen. Want ’s avonds werd met 
een gezamenlijk feest het 200-ja-
rig bestaan van de brandweerpost 
gevierd. De burgemeester zette 
een aantal jubilarissen in het zon-
netje. Een mooie afsluiting van 
een prachtige dag.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Doe dag brandweer Kruisland was een waar feestje
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Ook dit jaar was 
de Koos Moerenhout Classic een 
succes. Met ruim 1400 deelnemers 
en de grote inzet van de leden van 
RTC De Fatuur kijken de organisa-
toren tevreden terug. Ook volgend 
jaar is het de bedoeling om een 
nieuwe KMC te organiseren, al is 
dat niet gemakkelijk. “De kosten 
stijgen, met corona moet altijd een 
slag om de arm worden gehouden 
en belangrijk is dat er voldoende 
belangstelling blijft van de deel-

nemers,” stelt Koos Moerenhout. 
Vooralsnog was er een geslaagde 
versie 2022. Door de inzet van de 
Fatuur-vrijwilligers, de goede deel-
name en spaarzaam financieel be-
leid kon De Fatuur ook dit keer do-
neren aan lokale goede doelen. 

‘To The Mex’
Drie vertegenwoordigers van het 
team ‘To The Mex’ – Dennis Ver-
meulen, Martin Stoel (vader van 
Mex) en Donny van Treijen namen 
met genoegen een cheque van 750 
euro in ontvangst. “Wij vinden dit 

geweldig. Het is een mooie bij-
drage aan het doel waarvoor wij 
steeds acties op stapel zetten: het 
Sophia Kinderziekenhuis in Rot-
terdam, waar de kleine Mex re-
gelmatig wordt verpleegd. Dit jaar 
hebben we al zo’n 21.000 euro bij-
een kunnen brengen. Deze do-
natie wordt hieraan toegevoegd,” 
vertelt Dennis Vermeulen namens 
het To The Mex-team.

Onze Stede
Het tweede gekozen lokale doel 
is Onze Stede. Locatiemanager 
Mariska Hagenaars en bewoon-

ster Naan Maas-Peeters namen 
de cheque eveneens met veel 
plezier in ontvangst. “We heb-
ben met bewoners en medewer-
kers goed overlegd aan welk in-
tern doel deze 750 euro kunnen 
worden besteed. Er is voor geko-
zen om het geld te besteden aan 
het opfleuren van de balkons. Dat 
bleek een duidelijke wens van de 
bewoners,” zo licht Mariska Ha-
genaars toe. Onze Stede heeft op 
dit moment 59 bewoonde appar-
tementen. Een deel van de bal-
kons zijn al heel fleurig gemaakt 
door bewoners, echter er zijn er 
nog heel wat die zo’n opfleurbeurt 

goed kunnen gebruiken. En dank-
zij de donatie kan daar nu werk 
van worden gemaakt.

Foto: de gelukkige ontvangers van 
de donatie die Koos Moerenhout 
namens De Fatuur – organisator 
van de KMC – kon overhandigen. 
Zij staan op de foto met bestuurs-
leden van De Fatuur en natuurlijk 
ook Koos Moerenhout zelf. Woens-
dagmiddag werden twee cheques 
overhandigd aan vertegenwoordi-
gers van team ‘To The Mex’ en Onze 
Stede.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

‘To the Mex’ en Onze Stede blij met donatie van Fatuur en KMC

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Voetballen, dat is 
wat Pim Huijgens het liefst doet. 
Op niveau. Daarom vertrekt Pim 
naar de Verenigde Staten. Want 
daar kan hij zijn passie combine-
ren met zijn studie. 

”Ik wil mezelf  
altijd verbeteren”

Als jongentje van ongeveer vier 
jaar oud begon Pim Huijgens met 
voetbal. Bij vv Steenbergen. Hij 
was meteen verkocht én bleek ta-
lent te hebben. Dat talent ontwik-
kelde zich door en Huijgens werd 

ingelijfd door MOC. Als 16-jari-
ge speelde hij al mee met de se-
nioren. Dat ging zo verdienstelijk 
dat hij al snel door Sparta Rotter-
dam en later door onder ande-
re FC Dordrecht en RBC werd ge-
scout. Maar Huijgens wilde méér. 
”Ik wil mezelf steeds verbeteren, 
onderzoeken of ik er nóg meer 
uit kan halen” vertelt Huijgens vol 
enthousiasme. ”Ik trainde al met 
Joey Loonstijn en hij wees me op 
‘Kingstalent’.”

‘Op de transfermarkt’ 
Huijgens aarzelde geen mo-
ment. “Ik ben zelf op onder-
zoek uitgegaan. Heb me aange-
meld en kwam zo in contact met 
Paul de Koning.” vat Huijgens een 
heel proces van aanleveren van 
massa’s formulieren samen. Bij 
Kingstalent waren ze onder de 
indruk en Pim Huijgens beland-
de op de transfermarkt. “Je ge-
gevens komen in een database” 
licht Huijgens de betrokkenheid 
van Kingstalent toe. “Scholen in 
de States gaan op zoek naar talent 
en dan kun je benaderd worden.” 
Huijgens hoefde niet lang in span-
ning te zitten, want al voor de zo-
mervakantie van 2021 werd hij be-
naderd door ‘Mount Vernon Na-
zarene University’ in Ohio. “Dan 
krijg je toch wel even de kriebels” 
lacht Huijgens.  

 ‘Sport en studie’
Na veel emailverkeer hakte Pim 

Huijgens de knoop door. Hij ac-
cepteerde het bod van Mount Ver-
non. Maar daarmee was de over-
eenkomst nog niet beklonken. 
Want Huijgens moest ook een 
aantal toetsen met goed gevolg 
maken. “Mijn Engels kon nog wel 
wat verbetering gebruiken” aldus 
Huijgens. “Dus tijdens onze va-
kantie heb ik zitten blokken, want 
ik wilde de 8 halen die nodig is om 
aangenomen  te worden.” 

Daarnaast moest Huijgens blij-
ven trainen, want ook een fysie-
ke test moest behaald worden. 
Dit alles tijdens zijn examenjaar 
op de middelbare school. Inmid-
dels, één jaar verder, draait Huij-
gens mee in het conditieprogram-

ma. En, jazeker, het diploma VWO 
is met uitstekende cijfers behaald. 
Hij appt regelmatig met coach 
Jack en zit op koers om de vereiste 
uithoudingsproef die hij kort naar 
aankomst in Ohio moet afleggen 
goed af te ronden.

”Het is er netjes  
en schoon”

Mount Vernon Nazarene Uni-
versity deed als eerste een aan-
bod. Waarom niet verder geke-
ken? “Het is een hele mooie cam-
pus” legt Pim Huijgens uit. “Heel 
schoon, lekker netjes. Er zijn 8 
wasmachines beschikbaar. Dat 
sprak mij meteen aan. Daarnaast 

is het een ‘private school én wa-
ren ze op zoek naar een wingback. 
Een rechtermiddenvelder. En op 
die positie speel ik op mijn best.” 

Het team komt uit in de 
Crossroads League Conference 
en biedt voor Huijgens volop uit-
daging. “Ik ben misschien niet 
de meest getalenteerde voetbal-
ler van het team” meent Huijgens. 
Maar het was vooral de drive die 
Huijgens heeft, het ‘kort op de 
man zitten’, die voor coach Zach 
de doorslag gaven. 

”Ik wil een toekomst ná 
het voetbal”

De laatste weken voor vertrek 
moet nog van alles geregeld wor-
den voor de grote oversteek naar 
de Verenigde Staten. Een medi-
sche keuring in Zeist, nog een 
toets in Wassenaar en heel veel 
papieren voor het visum. Huij-
gens regelt alles zelf. 

Die zelfstandigheid geeft zijn ou-
ders ook het vertrouwen in een 
goede afloop. Natuurlijk vinden 
zij het spannend maar trots over-
heerst. En ja, Ohio doe je niet even 
met de auto, maar gelukkig is er 
Facetime. “Dan zien we hem toch 
nog regelmatig” glimlacht moe-
der. Wat is het belangrijkst, voet-
bal of studie? “Voetbal” klinkt het 
gedecideerd. ”Want ik wil over 5 
jaar, als mijn studie is afgelopen, 
prof worden in Nederland.” En als 
die carrière is afgelopen heeft Pim 
Huijgens zijn Master op zak. Want 
die gaat hij halen. Let maar op.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Pim Huijgens verruilt 
Steenbergen voor Ohio
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( door Tineke Feskens )

NIEUW-VOSSEMEER – Eindelijk 
mocht het weer, het zomerconcert 
van Semper Crescendo. Het thema 
Viva Espania, kwam niet alleen te-
rug in de muziek. De bijna tropi-
sche temperatuur en stralende zon 
zorgden voor een waar Spaans ge-
voel.

Als Marianne van Tilburg na af-
loop van het concert naar haar 
leerlingen kijkt is ze alleen maar 
trots. “Wat hebben ze het vandaag 
goed gedaan! We hebben best een 

lastig seizoen gehad. Geen beper-
kingen meer, dus van alles te doen 
voor de jeugd. Dan valt het niet 
mee om de discipline op te bren-
gen naar de repetitie te komen” 
vertelt Van Tilburg. “Maar zoals 
dat vaak gaat, een slechte genera-
le, maar een uitstekend concert!” 
Daar is het publiek het volmon-
dig mee eens getuige het klateren-
de applaus dat de Semper Kids in 
ontvangst mochten nemen. 

‘We zijn nog niet klaar’

Het zomerconcert betekent het 
einde van het seizoen. Behal-
ve dit jaar. Want de Semper Cres-
cendo jongeren zijn uitgenodigd 
voor een optreden in de Efteling. 
Op 2 september aanstaande gaan 
de hele groep, met instrumen-
ten én slagwerk naar het familie-
park. ”We treden die dag 4 keer op, 
elke keer een half uur” legt de diri-
gent uit. ”We moeten nog wat ex-
tra muziekstukken uit het archief 
halen en oefenen.” Dat maakt de 
muzikanten niets uit. Ze zijn maar 
wat trots dat ze gekozen zijn.Hul

Huldiging van 
de jubilarissen
Semper Crescendo kent een aan-
tal zeer trouwe leden. Dit jaar wer-
den leden naar voren geroepen 
en in het zonnetje gezet. Judy en 
Kees zijn beiden 25 jaar lid. Marie, 
of ‘ons Marie’ zoals ze door de le-
den genoemd wordt werd achter 
de bar vandaan gehaald. Al 40 jaar 
is zij trouw en actief lid. 

Dit jubileum leverde haar de 
goudenspeld van de KNMO op. 
Een gouden speld mét diamant 
viel Frank ten deel. 

Maar liefst 50 jaar zet hij zich al in 
voor Semper Crescendo. Het door 
velen gewaardeerde Nieuwjaars-
concert heeft hij op poten gezet.

‘Een muzikale reis  
door Spanje’
Na de huldigingen kon het con-
cert dan eindelijk beginnen. Di-
rigent Jeroen Schippers nam de 
aanwezigen mee op de muzikale 
reis. Maar ná het eerste nummer 
moest hij toch heel even wach-
ten. Een meisje zocht haar mama 
die aan het spelen was. “Ik praat 
wel even verder. Ga jij maar even 
naar mama.” Loste Schippers het 
probleem op. De muziek leed er 
niet onder. Het ene na het andere 
prachtige nummer bracht Semper 
Crescendo ten gehore. Viva Espa-
nia in Nieuw-Vossemeer, dat past 
uitstekend.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Semper Crescendo zorgde voor  
een waar Spaans zomergevoel

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Zaterdag was 
voor veel kinderen een spannende 
dag. Want na lang oefenen moch-
ten ze afzwemmen in het diepe 
bad van zwembad de Meermin. 
Aan het einde van de dag kregen 
ze van badmeester Leo hun wel-
verdiende diploma uitgereikt.

Het was zaterdag druk bij zwem-
bad de Meermin. Niet vanwege 

het prachtige weer, maar hele fa-
milies kwamen naar het bad om 
hun kinderen of kleinkinderen 
toe te juichen. Want zaterdag was 
het eerste afzwemmoment in het 
zwemseizoen. “Een belangrijk di-
ploma” sprak badmeester Leo 
Holierhoek de aanwezigen toe. 
“Maar dat wil niet zeggen dat uw 
kind nu onbewaakt kan zwem-
men. Met alleen een A-diploma 
mogen ze wel in het diepe, maar 
nog niet zonder toezicht van de 
grote glijbaan. Dat mag wel als het 
B-diploma behaald is. En pas bij 

een C-diploma is een kind vaardig 
genoeg om in stilstaand open wa-
ter te zwemmen.” 

‘Je zwemt buiten, dat kan 
wel eens koud zijn’
De jonge zwemmertjes luisterden 
ongeduldig. Maar als badmees-
ter Leo praat, dan let je op! Dat 
hebben ze tijdens de wekelijkse 
zwemlessen wel geleerd. Na een 
applausje voor papa’s en mama’s 
voor de vele uren naast het bad, 
was het eindelijk zover. 

De diploma’s werden één voor één 
uitgereikt. ”Brent” riep de bad-
meester luid. ”Kom maar eens 
naar voren. Brent had het vaak zo 
koud dat hij niet in het water wil-

de. Maar samen met mama is het 
tóch gelukt! Gefeliciteerd en een 
box.”

‘En hij kent ze allemaal’
Voor alle kinderen had badmees-
ter Leo een persoonlijk woord-
je. Dat is toch knap als je bedenkt 
dat er maar liefst 170 diploma’s 
en certificaten zijn uitgereikt. 37 
A-diploma’s, 39 B en 19 C-diplo-
ma’s, kregen de trotse zwemmer-
tjes overhandigd. Bij zwemvaar-
digheid, het vervolg op het C-di-
ploma mochten 24 kids hun di-
ploma in ontvangst nemen. 

’Woensdag zwommen  
de échte liefhebbers’

Naast de zaterdag behaalde di-
ploma’s waren het de woensdag-
avond ervoor de échte zwemlief-
hebbers die hun proef aflegden. 
Zij ontvingen hun diploma met-
een na hun proef. 8 kids haalden 
hun diploma plankspringen. Bij 
het snorkelen waren het er 10. 

En de groep van 24  survival-
zwemmers mocht na een lood-
zware proef hun diploma in ont-
vangst nemen. Maar pas ná het 
tegen stroom in de glijbaan opge-
klommen te zijn. Een extraatje dat 
alléén de zeer geoefende zwem-
mers krijgen. 

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Zwembad de Meermin 
reikt 170 dipoma’s uit
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( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Het was bijna 
geen verrassing meer te noemen, 
de onthulling van een enorm wie-
lershirt op de watertoren. Maar 
toch wist wethouder Prent er vrij-
dagmiddag een feestelijk moment 
van te maken. 

Dat de Vuelta onze gemeente aan-
doet is al langer bekend. Maar 
voor één keer was corona geen 
spelbreker. Want de Vuelta zou ei-
genlijk  al eerder door de gemeen-

te Steenbergen komen, maar werd 
toen afgelast. Hoe mooi is het dan 
dat het wielerfestijn Steenbergen 
aandoet tijdens het 750-jarig be-
staan van onze stad. Als het aan 
de werkgroep ‘Vuelta’ lligt wordt 
het dubbel feest.

‘Vuelta rood’
“Om de doorkomst nog feeste-
lijker te maken roep ik iedereen 
op hun huis te versieren. In Vuel-
ta rood, eigenlijk zoals we nu met 
de watertoren gedaan hebben” 
vertelde wethouder Prent. “Maak 

een foto van uw versierde huis en 
stuur deze naar de gemeente” On-
der de inzenders worden een aan-
tal mooie, gevulde shoppers, ge-
maakt van het gerecycled mate-
riaal van het spandoek  verdeeld. 

Tijdens dit weekend zullen er ook 
veel festiviteiten plaatsvinden. Te 
veel om op te noemen. Kijk op 
www.steenbergen2022.nl voor 
alle informatie. Voorlopig hangt 
het spandoek als een baken aan 

de watertoren. Niemand kan er 
meer omheen, 21 augustus raast 
La Vuelta door het jubileumjaar.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

De Vuelta komt  
door Steenbergen,  
en dat zie je!

( door Tineke Feskens )

DINTELOORD – Het 11-jarig jubi-
leum van carnavalsvrienden Dun 
Dubbel Dees werd al weken groots 
aangekondigd. 15, 16 en 17 juli 
was het dan eindelijk zover. Veel 
muziek, trekkers trekken en gezel-
ligheid. 

Al weken bestookten de Dubbel 
Dees social media met berich-
ten over het grootse feestweek-
end ter ere van hun 11-jarig ju-
bileum. Vergaderingen, artiesten 

die zichzelf aankondigden, maar 
vooral veel onderling plezier. Dat 
is wat de Dubbel Dees zijn. Een 
groep vrienden die dol is op car-
naval. “Want daar staan Dun Dub-
bel Dees voor” legt Marcel van 
der Goot uit. “Het lijkt een beetje 
dubbelzinnig, dat heb je wel vaker 
met carnaval. Maar onze naam 
staat voor dwazen, de volwasse-
nen, en dwaaskes, de kids.” 
Van der Goot heeft een neusje 
voor een tikkeltje dubbelzinnig-
heid. De artiesten die op de rol 
staan voor het feestweekend spre-

ken boekdelen.”Ja, we hebben een 
paar pareltjes” lacht Van der Goot. 
”André Pronk bijvoorbeeld. De 
man kan écht niet zingen, maar 
zet de hele tent op zijn kop. Of 
Barry Badpak en Rooie Rico, suc-
ces gegarandeerd.”

’Trekker trekken  
én zwarte cross’
Zaterdagmiddag stond een bij-
zonder spel op het programma. 
Trekker trekken voor teams. De 
aanmeldingen liepen voorspoe-
dig, tót het weer zo goed werd dat 
een aantal boeren die zich hadden 
aangemeld op het land aan de slag 
moesten. “En we hadden geen re-
kening gehouden met de zwar-
te cross. Daar ging ook een flinke 
groep heen” volgens Van der Goot. 
Er bleven uiteindelijk zes groepen 

over die de strijd met elkaar aand-
urfden. 

‘Dames ook voor  
de trekker’
Twee damesteams, nou ja, eigen-
lijk een opgesplitst team, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Team 
Dubbel en team Dees, tja, wie ver-
zint zoiets! De heren Dubbel Dees 
en team De Weggooiers. DID, een 
fanatieke groep en team Boys, de 
jonkies van de wedstrijd. Het spel 
was simpel: De trekker moet naar 
de  finish getrokken worden. Wie 
na drie rondes de snelste is wint 
de prijs. 

Het ging er fanatiek aan toe, maar 
de teams moedigden elkaar wél 
enthousiast aan. Na een felle strijd 
ging team De Weggooiers met de 

eerste prijs aan de haal. De Boys 
werden knap derde, net achter 
team DID.

‘Deutsche sferen’
Na weer een stevig feest op za-
terdagavond stonden Dun Dub-
bel Dees zondag weer vroeg bij 
de Buitelstee, waar het hele jubi-
leum gevierd werd. Samen oprui-
men, napraten en even bijkomen. 
Want het Frühshoppen stond op 
het programma. Een mini bierfest 
met optredens van Otto Wunder-
bar én onze lokale DJ Chris. 

Het weer was prachtig, het bier 
was koud en het feest, een week-
end voor Dun dubbel Dees om 
nooit te vergeten.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

Trekker trekken en veel 
muziek bij jubileum  
Dun Dubbel Dees

( door Jolanda Koenraadt ) 

STEENBERGEN – TCS-lid Toos Koen-
raadt is onlangs door Tafeltennis-
club Steenbergen in het zonnetje 
gezet, vanwege haar jarenlange 
inzet voor de vereniging. Tot voor 
kort nog verzorgde zij trainingen.

Toos Koenraadt kwam in con-
tact met de sport door haar kin-
deren, maar ging al snel ook zelf 

actief tafeltennissen. Zo bezoch-
ten zij en haar man John niet al-
leen veel wedstrijden van het eer-
ste team, maar heeft zij zelf ook 
mee gedaan aan de competitie.  
 
Ook was Toos Koenraadt de orga-
nisator van de bedrijvencompeti-
tie, waar met veel enthousiasme 
aan werd deelgenomen. Toen TCS 
nog een eigen kantine had was zij 
degene die voor de schoonmaak 
ervan zorgde.

Erelid
Oprichter Paul Kil vroeg aan haar 
of zij ook training wilde gaan geven 
en na het behalen van het beno-
digde diploma heeft zij dit dan ook 
met veel plezier aan zowel jeugd 
als de dames gedaan. Onlangs is 
zij met al deze bezigheden gestopt 
en wil ze alleen nog maar wat vrij-
blijvend blijven tafeltennissen.  
De vereniging wilde haar bedan-
ken voor haar jarenlange inzet en 
heeft haar benoemd tot Erelid. Af-
gelopen week werd Toos Koen-
raadt dan ook verrast met een 
oorkonde en een mooie blos bloe-
men.

Toos Koenraadt erelid TCS
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( door Tineke Feskens ) 

WELBERG – Het is inmiddels een 
traditie geworden. Het zomercar-
naval in Raldal, georganiseerd 
door D’n Dweilberg. Dit jaar in ‘de 
jaren 80’ stijl. Op het dorpsplein 
speelden dweilbands uit de hele 
gemeente. Het publiek genoot met 
volle teugen en naar goed gebruik 
was bijna iedereen kleurrijk uitge-

dost.

Het begon bij de entree het zomer-
carnaval. Een waterval van glit-
terslingers, overal vinylplaten en 
mensen gekleed in neonkleuren. 
Discolampen in alle kleuren en 
een grote discobal boven de dans-
vloer. De jaren tachtig ten voeten 
uit. OVW had weer flink uitgepakt. 
Alles was in stijl, behalve de mu-

ziek. Want een thema is oké, maar 
een zomercarnaval zonder dweil-
bands en orkesten, dat kan niet!

‘Ze horen bij het  
zomercarnaval’

Voor de muzikanten is het zomer-
carnaval elk jaar weer een feest. 
Dit jaar maar liefst acht dweil-
bands. ‘Effe d’r Neffe’, de man-
nen van de Primurkus, Blaos mar 
Raok, om er maar eens een paar te 
noemen. Allemaal hadden ze hun 
eigen optreden en werden ze na 
afloop uitbundig bedankt. Dasja 
Abresh, één van de organisatoren 
van D�n Dweilberg, sprak enke-
le lovende woorden, de manager 
kreeg een mega LP om de hals ge-

hangen en het feest ging weer snel 
verder.

‘Speel lekker mee’
Niet op het podium, maar midden 
op de dansvloer begonnen de Pri-
murkus hun optreden. Maar niet 
alleen! Want, en dat maakt het zo-
mercarnaval zo leuk, leden van 
andere bands speelden maar wat 
graag mee. Het publiek vond het 
prachtig. In een grote kring danste 
en zong men uitbundig mee. Ach-
ter de bar was het flink aanpoten, 
want het bier smaakte naar meer. 

‘Iedereen zijn  
eigen feestje’

Terwijl een deel van het publiek 
genoot van de optredens, maak-
ten ze er verderop hun eigen feest-
je van. Selfies makend, dansend 
op K3, bier of een frisje drinkend 
met vrienden, want het zomer-
carnaval is een feest voor ieder-
een. Sommigen waren helemaal 
in stijl uitgedost met neon shirts, 
beenwarmers en getoupeerde ha-
ren. Her en der een rushesshirt 
en broek met olifantspijpen, Een 
term die je alleen nog kent als je 
de tijd hebt meegemaakt. Lang-
zaam maar zeker liep de klok rich-
ting het einde, het zomercarnaval 
zit er helaas weer op.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

D’n Dweilberg brengt  
zomerkarnaval terug  
in de Raldal

( door Tineke Feskens )

DE HEEN – Met een zomer-
feest voor alle inwoners vier-
de De Heen zaterdag het 
25-jarig bestaan van de ge-

meente Steenbergen. Bij de 
loods van Van Trier was een 
tropisch terras ingericht. Het 
feest begon al vroeg in de 
middag en ging tot ná mid-
dernacht door.

Een feest voor het hele dorp. Dat 
was de opdracht die Anusch-
ka van der Wulp van het genoot-
schap van de Meermin had mee-
gekregen. “Tja, dan wil je toch 
iets organiseren waar iedereen 

wat aan heeft” legt Van der Wulp 
uit. ‘Daarom heb ik de hulp van 
de evenementencommissie inge-
schakeld. En zie, dit is het gevolg.” 

Het gevolg is een tropisch versierd 
terras vóór de loods van de fami-
lie Van Trier. Annelies Snepvan-
gers heeft zich flink uitgeleefd. 
Opblaas ligbedden, zwemban-
den en strohoeden hangen aan de 
staanders van de tenten. De en-
tree heeft eenzelfde behandeling 
ondergaan. Er is een grote speel-
kussen voor de kinderen en de tap 
staat in de loods. “Zo blijft het bier 
lekker koud” knipoogt barman 
Piet de Jong.

‘Het zomerfeest  
is voor iedereen”
Op het terras zitten een paar groe-
pen aan de tafels. Een tekenaar 
maakt verrassend goedgelijken-
de portretten en een stel jonge-
ren heeft een statafel in bezit ge-
nomen. “Daar ben ik toch wel blij 
mee hoor” zegt Van Der Wulp, 
doelend op de jeugd. “De Heen 
is van ons allemaal. De jeugd 
hoort er ook bij, maar heeft niet 

altijd zin om bij dit soort feesten 
te zijn.” De mannen hebben ver-
maken zich prima. Wat wil je nog 
méér? Zon, bier en muziek! 

’Straks samen  
barbecueën’
Die muziek komt van ‘Anita en 
Ed’ een zangduo uit de regio dat 
al jaren samen optreedt. Italiaan-
se nummers, Nederlandstalig, het 
maakt niet uit. De zomerse liedjes 
passen prima op het zomerfeest. 
Tegen de avond start de barbecue. 
Men moest zich wel van tevoren 
aanmelden, en dat werd gedaan. 
Bijna tachtig deelnemers hebben 
zich opgegeven. “Na afloop van 
de barbecue is het feest nog lang 
niet voorbij. Er komt een DJ, er 
is genoeg te drinken, dus wat mij 
betreft gaan we tot één uur door� 
zegt Van Der Wulp hoopvol. Want 
het zomerfeest op De Heen is een 
feest voor iedereen.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Foto’s bbq Evenementencommissie De Heen

Zomerfeest voor iedereen in De Heen

STEENBERGEN – Zondag 10 juli 
zond SLOS TV een bijzondere spe-
cial uit van ‘Thuis in Steenbergen’. 
Hierin wordt door televisiemaker 
Peter van Langerak en cameraman 
Mark van den Broek de geschiede-
nis van de kerken van de Sint An-
naparochie in beeld gebracht. “We 
hebben veel positieve reacties op 
deze uitzending gekregen, dat is 
de reden om deze aanstaande zon-
dag 24 juli te herhalen,” zo meldt 
Van Langerak. Hij geeft tevens aan 
dat de uitzending eveneens het 
SLOS-kanaal op YouTube kan wor-
den bekeken.

Het verhaal van dit tweetal begint 
reeds in het jaar nul en daarbij 
krijgt de kijker een beeld over de 
stromingen binnen de kerk, waar-
onder ook de scheuring en refor-
matie en de beleving in de loop 
der eeuwen. Ook is er aandacht 
voor zowel de conservatieve als de 
progressieve bewegingen binnen 
de kerk.

Meer dan honderd  
helpende handen
Aandacht ook voor de vele vrij-

willigers. “Er zijn er meer dan 
honderd die een handje toeste-
ken bij de diverse taken, dat mag 
ook wel eens gezegd worden.” Al-
dus Van Langerak. Hij wijst ook op 
het hoge aantal bezoekers dat de 
Gummaruskerk tijdens de open-
stelling bezoekt. “Onder de be-
zoekers zijn inmiddels al 54 ver-
schillende nationaliteiten geteld. 
Dat geeft wel aan dat de Gummar-
us een interessante blikvanger is,” 
stelt cameraman Mark van den 
Broek.

Na vele positieve reacties herhaling special 
‘Thuis en Steenbergen’ over 750 jaar kerken
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STEENBERGEN – Ook dit jaar sloot 
Pippi het ‘opvangjaar’ af met een 
bijzonder en sprookjesachtig the-

ma. In samenspraak met de kleu-
tergroepen van basisschool Gum-
marus werd gekozen voor het the-

ma ‘Sprookjes’ als leuke afsluiter 
voor de kinderen. En dat beteken-
de vorige week donderdag en vrij-
dag dat prinsesjes, prinsjes, ridders 
en kabouters hun weg vinden naar 
de peuteropvang.

“De kleintjes waren prachtig ver-
kleed en hebben bij ons spelletjes 

gedaan zoals eendjes vangen, bel-
len blazen, paardje en kruiwagen-
tje rijden. Ook maakten de kin-
deren zelf knapzakjes met daarin 
een lekker appeltje voor thuis en 
ze genoten van heerlijke prinses-
senkoek met limonade, een ver-
frissend ijsje en het prettige zon-
netje dat die dagen scheen”, zo 

laat Tonnie Mol van de peuterop-
vang weten. De kinderen waren 
zeker ook blij met de mooie ‘kas-
teel-strandemmer’, gevuld met 
wat lekkers, die ze van de ouder-
commissie cadeau kregen en mee 
naar huis mochten nemen. “Al bij 
al een topfeest weer”, zo conclu-
deert Tonnie Mol.

Peuteropvang Pippi vierde 
eindfeest als een sprookje

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Sinds bij Wim 
Boessenkool uitgezaaide prostaat-
kanker werd geconstateerd be-
sloot de toenmalig verpleegkun-
dige op de ambulance niet bij de 
pakken neer te gaan zitten. Sa-
men met echtgenote Janneke en 
hun twee kinderen Joost en Fem-
ke incasseerde Wim eind 2018 een 
ware mokerslag. Ze vonden kracht 
om positief de strijd aan te gaan. 
En Wim startte zijn actie voor het 
KWF en bundelde de blogs, waarin 

hij regelmatig open en eerlijk over 
zijn ziekte schrijft, in twee boekjes.

Wim Boessenkool toont zich in 
zijn blogs een rasoptimist, die van 
zijn ervaringen beslist geen klaag-
verhaal maakt. In 2019 kreeg hij 36 
bestralingen. In januari 2022 wer-
den uitzaaiingen in zijn botten 
geconstateerd en inmiddels heeft 
Wim drie chemotherapieën ach-
ter de rug en heeft hij er nog zeven 
te gaan. Iedere drie weken volgt 
hij een kuur in het oncologiecen-

trum Bravis Roosendaal. Hij werk-
te als verpleegkundige op de zorg-

ambulance, deed vervolgens ver-
vangend werk bij de ambulance-
dienst Midden West Brabant en 
zit sinds vorige week volledig in 
de ziektewet om zich helemaal te 
kunnen richten op de behande-
ling.
Wie Wim ontmoet ervaart de 
kracht die hij uitstraalt. “Mijn gro-
te hobby is het lesgeven in RPM 
bij Dinami, spinning in de volks-
mond. Dat lesgeven doe ik nog 
steeds en dat geeft mij energie”.

Boekjes ‘Walk for Life’
Wim Boessenkool schreef onder 
de titel ‘Walk for Life’ twee boek-
jes. Deze zijn verkoopt hij van-
uit hun huisadres Mudde 13 in 
Steenbergen. De boekjes zijn ook 
te koop bij Primera. De prijs per 
boekje is 20 euro, waarvan 16 euro 
naar het KWF gaat. De overige vier 

euro zijn voor de onkosten van het 
drukken. In de boekjes beschrijft 
Wim heel open en eerlijk over hoe 
hij zijn ziekte ervaart en hoe hij er-
mee omgaat. 

Doneren kan ook
Deze informatie is ook te lezen via 
de link: https://acties.kwf.nl/fun-
draisers/wimboessenkool/walk-
of-life. Via deze link kan ook wor-
den gedoneerd. Wim heeft bij zijn 
acties een streefbedrag voor het 
KWF gesteld op 12.500 euro. Hij 
heeft inmiddels al 11.642,00 euro 
bij elkaar. Doneren is eenvou-
dig en kan volledig online, desge-
wenst ook anoniem. Hier zijn ook 
de blogs te vinden.

Steenbergenaar  
Wim Boessenkool blijft  
actie voeren voor KWF

DINTELOORD – Zaterdag en zon-
dag werd bij jachthaven Waterkant 
het Aquafest gehouden. Bezoekers 
konden een kijkje nemen bij de 
‘Houseboats’. Er stonden kraam-
pjes met tal van vaar gerelateerde 
zaken. En men kon overal in de ha-
ven  een kijkje nemen.

Het Aquafest werd gehouden op 
de kade voor de jachthaven. Een 
aantal foodtrucks boden heerlij-
ke hapjes aan. Een Coffee Mama 
schonk heerlijke koffie. En wie het 
aandurfde kon zelf een sapje per-
sen. Niet met een normale sap-
centrifuge, maar zelf de stroom 
opwekken op een fiets. Er waren 
oudhollandse spellen voor de kids 

en bij de live jukebox konden pla-
tjes worden aangevraagd. Er was 
voor iedereen een tas met infor-
matie over de Brabantse Wal, én 
een heerlijk Dinteloords trippel 
biertje.

‘Slapen op het water’
Normaal gesproken zijn de poor-
ten naar de steigers gesloten. 
Maar tijdens Aquafest konden be-
zoekers overal een kijkje nemen. 
Vooral de ‘Houseboats’ apparte-
menten op het water, trokken de 
aandacht. Want voor  wie niet in 
het bezit is van een boot, maar 
toch een keertje op het water wil 
overnachten, is een Houseboat 

een aanrader. 

‘We hebben  
ligplaatsen genoeg’
Het Aquafest was méér dan een 

weekend om mensen te verma-
ken. De jachthaven wil zich graag 
aan ‘potentiele’ schipeigenaren 
laten zien. “We zijn de enige jacht-
haven in de regio zonder wacht-
lijst� vertelt één van de medewerk-
sters van jachthaven Waterkant. 

�We hopen met het Aquafest meer 
bekendheid te krijgen. Laten zien 
hoe mooi onze haven is.” 

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

Eerste Aquafest bij  
jachthaven Waterkant

STEENBERGEN - Op vrijdag 8 en 
15 juli hebben de groepen 7 van 
de Gummarus de Risk Factory in 
de Dongecentrale in Geertruiden-
berg bezocht. De Risk Factory is 
een ontdekfabriek waar de kinde-
ren leren over veiligheid, gezond-
heid en duurzaamheid. 

Via nagebootste praktijksitua-
ties hebben de leerlingen ervaren 

hoe zij het beste kunnen hande-
len wanneer er gevaar dreigt. De 
situaties gaan over: brandgevaar, 
cybercrime, verkeersveiligheid, 
contact met hulpdiensten, wa-
terveiligheid, hygiëne, pestgedrag 
en groepsdruk. Ze zijn op een he-
dendaagse en realistische manier 
vormgegeven. Zo moesten de kin-
deren daadwerkelijk 112 bellen, 
kwamen zij door middel van VR 

(virtual reality) in een Whatsapp 
gesprek terecht. Ook hebben zij 
de dode hoek zelf kunnen ervaren 
in een bus en was er een actieve 
quiz over het milieu.  

Alle leerlingen en leerkrachten kij-
ken terug op een zeer geslaagde 
dag, “zeker een aanrader,” zo vin-
den zij.

De kracht van samen
De Risk Factory is een initiatief 

van Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant en wordt mogelijk 
gemaakt door de samenwerking 
met verschillende partners zoals 
de GGD, politie, brandweer, het 
waterschap, de ambulancedienst 
en de provincie Noord-Brabant. 

Bij het samenstellen van het pro-
gramma is samengewerkt met ge-
meenten, docenten en school-
besturen. Op deze manier is er-
voor gezorgd dat de activiteiten 

aansluiten bij de kerndoelen van 
het primair onderwijs en van ge-
meenten. Het concept van de Risk 
Factory komt uit Engeland. Hier is 
in Edinburgh de eerste Risk Fac-
tory succesvol opgericht. 

Midden- en West-Brabant is de 
derde regio in Nederland waar 
een Risk Factory is gerealiseerd. In 
Twente en Limburg-Noord is het-
zelfde concept neergezet.

Groepen 7 Gummarus bezoeken Riskfactory
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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, ingang marktzijde 
en is tijdens de vakantieperiode 
geopend op Woensdagochtend van 
9.15 uur tot 11.30 uur.
Voor het ontvangen van de 
ziekenzalving, belt U naar 
Pastoor Hans de Kort 0167-
563129.
U kunt uw parochiebijdrag over-
maken op rekeningnummer          
NL42RABO 0191 8492 94 t.n.v. St. 
Annaparochie onder vermelding 
van uw parochiekern. Iedere 
donatie is meer dan welkom. 
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk wordt  iedere 
zaterdag om 17.00 uur uitgezonden 
via de SLOS:  Ziggo: kanaal 46, 
KPN: kanaal 1402, Delta : kanaal 
804 en Caiway: kanaal 12.

De vakantietijd breekt voor velen 
aan. Sommige mensen kunnen niet 
op vakantie gaan, maar zouden 
wel willen; andere mensen kunnen 
wel, maar hebben er geen behoefte 
(meer) aan. Volgens de benedictijn 
Quartier zeggen sommigen wel eens 
spottend dat ‘monniken het hele 
jaar vakantie hebben’. Welnu, daar 
zit eigenlijk best wat in. Gemiddeld 
brengen ze vijf uur per dag door 
in de kerk. Het monnikenleven 
draait inderdaad om vrij zijn, maar 
dan toch met een hoger doel: vrij 
zijn voor God (vacare Deo, waar 
het woord ‘vakantie’ van afgeleid 
is). Zo vrij zijn doe je door zo’n 
eenheid van je leven te maken dat 
je verschillende bezigheden kunt 
combineren zonder er uitgeput 
of verveeld door te raken. Dat 
betekent niet dat je permanent 
gaat niksen, integendeel. Het 
kloosterleven is best vol, maar dat 
is niet verkeerd. Benedictus zegt 
al in zijn kloosterregel uit de zesde 
eeuw: “Ledigheid is de vijand 
van de ziel.”. Het betekent ook 
niet dat je steeds naar een nieuwe 
kick zoekt. De dagen worden niet 
met hoogtepunten gevuld, maar 
met regelmaat, ook met handwerk 
en lezing. Toch voelen volgens 
Quartier ook monniken wel 
degelijk de behoefte om er even 
tussenuit te gaan. Een vakantie als 
een extra opfrisser om je weer meer 
op God af te stemmen en op wat 
er in je leven echt nodig is. Moge 
ieder van ons die opfrisser vinden 
die we nodig hebben, of we nu op 
vakantie gaan of niet. 
pastoor Hans de Kort

Wij gedenken in ons gebed: Riet 
van Bers – Hagens weduwe van 
Kees van Bers, Gerard Roks part-
ner van Marleen van Mechelen, 
Johan de Klerk, Stephanie Michels. 
Zaterdag 23 Juli 17.00 uur: 

Pastoor Hans de Kort en Diaken 
Jan Foesenek. Ton van der Ham 
echtgenoot van Nel Mooijekind; 
Willem Rijk vanwege zijn 
verjaardag Irma van Bers
Maandag 25 Juli 19.00 uur: 
Past.w. Lenie Robijn

Misintenties: Wilt u een misintentie 
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 aanvragen van 
een misintentie is 11,00 euro.
Zaterdag 23 Juli 19.00 uur: 
Eucharistieviering Pastoor Hans 

de Kort. Muziek: Martien van 
Gaans. Wij gedenken: Janus Loos 
echtgenoot van Marie Loos - 
Dekkers, Miet Verdult - Baaten 
weduwe van Frans Verdult. 
Woensdag 27 Juli, 9.30 uur 
Woord- Communieviering  Past. 
w. Lenie Robijn. 
Zaterdag 30 Juli 19.00 uur: 
voorganger Past. w. Lenie 
Robijn.  Wij gedenken: Janus 
Loos echtgenoot van Marie 
Loos - Dekkers, Miet Verdult 
- Baaten weduwe van Frans 
Verdult, jgt. Pieternella Verhagen 
weduwe van Adrianus Vriens, 
jgt. Maikel Hoetelmans, jgt. 
familie Hoetelmans en de Weert, 
jgt. Familie Schoutens - van 
Soesbergen, jgt. Familie Kroonen, 
jgt. Jacobus Timmermans. 
Woensdag 3 Augustus 9.30 uur: 
Past. w. Lenie Robijn. 
Zaterdag 6 Augustus 19.00 uur: 
Voorganger Jan Gelten, muziek 
Patrick Goverde. Wij gedenken: 
Janus Loos echtgenoot van Marie 
loos - Dekkers, Miet Verdult- 
Baaten weduwe van Frans Verdult, 
Riet Sonder, jgt. Anna Gelten - van 
Zundert echtgenote van Jan Gelten, 
jgt. Rien Gelt6en, o.o. Raaymakers 
- Uitdewilligen, Tinus Raaymakers, 
broeder Piet Raaymakers. Na deze 
viering is het koffiedrinken in de 
Vonk. 
Woensdag 10 Augustus 9.30 uur: 
Past. w. Lenie Robijn. 
Zaterdag 13 Augustus 19.00 
uur: Voorganger Diaken Anton 
Janssen. Wij gedenken: Janus 
Loos echtgenoot van Marie 
Loos - Dekkers en Miet Verdult - 
Baaten weduwe van Frans Verdult. 
Woensdag 17 Augustus 9.30 uur: 
Pastoor Hans de Kort.  

Opgeven van een misintentie: 
Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612,  
e-mail r.gelten@home.nl  Het tarief 
van een misintentie is  € 11,00. 
Secretariaat Vredeskerk: Petra 
Geers 0167-565994 petrageers@
hotmail.nl 

Zondag 24 juli 09.00 uur: 
Eucharistieviering, voor-ganger 
pastoor Hans de Kort. Misintenties:  
Zr. Conrada Brocatus en overl. 
familie; Adrianus en Maria 
Schoutens;  Rinus Luysterburg e.v. 
Mina van Boven; 
Maandag 25 juli 18.00 uur: H. Mis.
Woensdag 27 juli 19.00 uur: H. Mis.
Donderdag 28 juli 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozenkrans-
gebed
Zondag 31 juli 09.00 uur: Woord 
Gebed Communieviering door 
de Werkgroep. Intenties: Rinus 
Bosters; Lindert en Pietje Bosters 
- Laane en hun kinderen Truus en 
Anneke en schoon dochter Riet; 
overl. ouders Willem van Loenhout 
en Adrie van Loenhout-Rozendaal 
en hun zoon Kees; 
Maandag 1 aug. 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 3 aug. 19.00 uur: H. Mis
Donderdag 4 augustus 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozenkrans-
gebed 
Zaterdag 6 augustus gelegenheid 
tot biechten in de sacristie van 
14.00 tot 15.00 uur.
Zondag 7 augustus 09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering, 
voorganger p.w. Lenie Robijn. 
Intenties:  Janus Bosters;
Maandag 8 augustus 18.00 uur: 
H. Mis.
Woensdag 10 augustus 19.00 
uur: H. Mis.
Donderdag 11 augustus 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed
Zondag 14 augustus 09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering, 
voorganger Anton Janssen. 
Intenties: Leo Dekkers en Nell 
Dekkers-Schoutens b.g.v. de 
huwelijksdag; pastoor Geert 
Brocatus en overl. familie;
Maandag 15 augustus Mari 
ten Hemelopneming 19.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pater 
Bertus van Schaik. 
Woensdag 17 augustus 19.00 
uur: H. Mis.
Woensdag 18 augustus 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 23 juli 19.00 uur Dienst 
van W.G.C.: In deze viering wordt 
uw gebed gevraagd voor: Kees 
Schetters w.v. To Quintus. Voorg.: 
Diaken J. Foesenek, lector: H. 
Wouts.
Dinsdag 26 juli 19.00 uur dienst 
van W.G.C. : Ter ere van de H. An-
tonius voor onze gezinnen.
Zaterdag 30 juli 19.00 uur Euch.: 
In deze viering wordt ons gebed 
gevraagd voor: jrgt. Jan de Jong 

e.v. Lenie Smout en overleden 
ouders; o.o. Blom-Boot; Voorgan-
ger: Past. B. van Schaik, lector: A. 
Blom m.m.v. het Antonius koor.
Dinsdag 2 aug. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen.   

Zondag 24 juli 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: 
Gemengd koor; Voorganger: 
Pastoor Hans de Kort; Misdienaar: 
Anneke Welten; Lector: Toos 
Broos; Koster: Adrie van Etten.
Zondag 31 juli 11.00 uur: Woord- 
en Communieviering. Zang: 
Gemengd koor; Voorganger: 
pastoraalwerker Lenie Robijn; 
Lector: Adrie van Etten; Koster: 
Ad Huijsmans.
Zondag 7 augustus 11.00 uur: 
Woord- en Communieviering. 
Caritascollecte: Eigen samenleving. 
De opbrengst van deze collecte 
wordt besteed aan onze eigen 
samenleving. Een eigen 
samenleving waarin wij, als kerken 
te maken krijgen met mensen die 
in acute nood verkeren en die wij 
willen helpen.
Misintenties:  Marie Mouwen-
Vrolijk, Overleden ouders van 
Kuijk - van Dorst. Zang: Gemengd 
koor; Voorganger: Dhr. Jan 
Gelten; Lector: Ankie Mouwen; 
Koster: Adrie van Etten.
Het is weer de eerst zondag van 
de maand dus aan het einde van 
de dienst staat de koffie/thee weer 
voor u klaar en kunnen we samen 
nog een beetje napraten.
Zondag 14 augustus 11.00 uur: 
Woord- en Communieviering. 
Zang: Gemengd koor; 
Voorganger: Diaken Anton Jansen; 
Lector: Josephine Dingemans; 
Koster: Ad Huijsmans.

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 24 juli 10.00 uur: 
Eredienst in de Sint Martinuskerk te 
Halsteren. Mevr. G. de Jong.
Zondag 31 juli 09.00 uur: 
Eredienst in de protestantse kerk te 
Nieuw-Vossemeer en om 10.30 uur 
in de Sint Martinuskerk te Halsteren. 
Dhr. M. van der Veer.
Zondag 7 augustus 10.00 uur: 
Eredienst in de protestantse kerk te 
Nieuw-Vossemeer. Ds. H. de Bie.
Zondag 14 augustus 10.00 uur: 
Eredienst in de Sint Martinuskerk te 
Halsteren. Mevr. G. de Jong.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Duizend woorden laten 

een minder diepe indruk 
achter dan één daad.       

Hendrik Ibsen

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 24 juli 10.00 uur: Mevr. 
H. v.d. Zee, Steenbergen.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

Elke zondag om 10.30 uur 
kerkdienst. Elke maandag om 
20.00 uur bijbelstudie. U bent 
van harte welkom.  Voor meer 
informatie kunt u kijken op 
www.opendeursteenbergen.nl.   
De kerkdienst is tevens online mee 
te kijken via YouTube.

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

De zondagse ochtenddiensten worden 
verder uitgezonden via de SLOS op 
donderdagochtend. De diensten zijn 
ook te volgen via onze website www.
hervormddinteloord.com. 
Zondag 24 juli 10.00 uur: Prop. 
P.L. van Steenselen, Maasdam. 
18.30 uur: Ds. T.W.H. van der 
Heijden, Dirksland.
Zondag 31 juli 10.00 uur: 
Ds. R.J.F. Lock, Bodegraven 
18.30 uur: Ds. R.A. Grisnigt, 
‘s-Gravenpolder.
Zondag 7 augustus 10.00 uur: 
Ds. D.M. Heikoop, Katwijk aan 
Zee. 18.30 uur: Ds. R.A. Grisnigt, 
‘s-Gravenpolder.
Zondag 14 augustus 10.00 
uur: Dhr. J.C.A. van den Berge, 
Sebaldeburen. 18.30 uur: Ds. A. 
Vastenhoud.

Zondag 24 juli 09.00 uur: Ds. 
H.J. Inkelaar.
Zondag 31 juli 10.30 uur: Ds. Ch. 
Inkelaar-de Mos.
Zondag 7 augustus 09.00 uur: 
Ds. H.J. Inkelaar. Na de dienst staat 
de koffie klaar.
Zondag 14 augustus 10.30 uur: 
Ds. S. Nieuwenhuis, Oosterhout.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL  WOORD

Wanneer een mens gestorven is
God zal niet vragen: “Hebt je 
geld verzameld gedurende je 
leven?” God zal vragen: “Heb je 
Mij bemind?”  Wanneer een mens 
sterft,  zal God vragen: “Hebt u uw 
naaste geholpen, uw naaste die in 
nood was, geen voedsel had, geen 
kleren had, die ziek te bed lag?” 
God wil dat de mensen elkaar 
helpen. Goede raad geven. Een 
broer of zus zijn voor een ander, 
een echte vriend of vriendin. 
Elkaar bijstaan zonder vergoeding, 
zonder er iets voor te krijgen, uit 
liefde, uit naastenliefde. Ieder 
mens een goed hart toedragen. 
Eerst God beminnen, uit liefde 
tot God. Een verstorven leven 
leiden, niet overdadig drinken, 
niet overdadig eten. Tevreden zijn. 
Gelukkig zijn. Niets begeren van 
een ander. Tevreden zijn met wat 
men bezit.  God danken voor zijn 
goedheid, voor zijn Liefde. Dan 
komt men na dit aardse leven zeker 
in de paradijstuin van de Liefde. 
Beste mensen, u zult u afvragen: 
“Hoe weet die oude pater dat 
allemaal?” Ik leer dat van Moeder 
Maria, en zij weet meer dan alle 
lieve moeders bij elkaar. Maria 
kent het evangelie van haar Zoon 
Jezus tot in de puntjes. 
Pater Bertus. 

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100
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( door Jesse de Decker )

WELBERG - Ondanks dat de zomer-
periode nog volop in gang is be-
gint het eerste elftal van Sc Wel-
berg op zaterdag 30 juli aan de 
voorbereiding op het nieuwe sei-
zoen. Onder leiding van de nieuwe 
hoofdtrainer Koos Kortland staan 
de komende weken diverse trai-
ningen en oefenwedstrijden op 
het programma.

Onlangs presenteerde de KNVB 
de nieuwe competitie indeling. 
Welberg komt opnieuw uit in de 
zaterdag 4e klasse C. Met een vier-
tal nieuwe tegenstanders gaat de 
competitie er toch wel anders uit-
zien. Onder andere het zaterda-
gelftal van Baronie uit Breda is 
een van de nieuwkomers. Andere 
nieuwkomers zijn BSV Boeimeer, 

vv The Gunners (eveneens uit Bre-
da). Ook is het nieuw opgerichte 
zaterdagteam van RKSV Rood-Wit 
uit Sint Willebrord ingedeeld bij 
Sc Welberg.

Oude bekenden
Naast de nieuwkomers speelt Wel-
berg ook weer een aantal mooie 
wedstrijden tegen oude bekenden 
uit de omgeving. Zo zal het weder-
om aantreden tegen Steenbergen, 
VVC’68, DVO’60, FC Bergen, Le-
pelstraatse Boys, Vrederust en Al-
liance.

Voorbereiding  
start competitie
Voordat het zover is, de competi-
tie start immers pas op zaterdag 
24 september, maakt de selectie 
van Welberg doormiddel van een 

goed gevuld voorbereidingspro-
gramma zich klaar voor de start 
van de beker- en competitie wed-
strijden. 

Op zaterdag 30 juli betreedt de 
selectie samen met de nieuwe 
hoofdtrainer Koos Kortland voor 
de eerste keer het veld. Er staat 
voor die ochtend een training ge-
pland op Sportpark ’t Zandbaan-
tje.

Oefenwedstrijden
Naast de trainingen werkt het 1e 
elftal ook een aantal oefenwed-
strijden af.
Op zaterdag 6 augustus treedt 
het in Sint Philipsland aan tegen 
NOAD’67 dat degradeerde naar de 
4e klasse. De wedstrijd begint om 
14:30 uur. 

Een week later, op zaterdag 13 au-
gustus treedt het vervolgens thuis 
aan tegen Melissant 1, een ploeg 
die uitkomt in de 5e klasse C in 
district West 2. De wedstrijd start 
om 14:30 uur.
Vervolgens speelt Welberg op 
dinsdagavond 16 augustus een 
oefenwedstrijd tegen SC Stavenis-
se de ploeg van oud-trainer Toon 
Magielse. De wedstrijd wordt af-

gewerkt op Sportpark ’t Zand-
baantje en start om 20:00 uur.
In het weekend voorafgaand aan 
de Groot Steenbergen Cup zal 
er wederom thuis gespeeld gaan 
worden, ditmaal tegen 4e klasser 
FIOS 1 uit Achthuizen. Om 14:30 
uur wordt er afgetrapt.

Op dinsdag 23, donderdag 25 en 
zaterdag 27 augustus zal Welberg 
1 wedstrijden op de Groot Steen-
bergen Cup bij organisator VV 
Steenbergen spelen, Tegenstan-
ders en tijden zullen nog volgen.

Op donderdag 1 september staat 
dan de laatste oefenwedstrijd op 
het programma, tegenstander is 
dan het reserve-elftal van NSVV 
2/3. Wederom speelt Welberg dan 
een thuiswedstrijd, start om 20:00 
uur.

Bekerwedstrijden
Op zaterdag 3 september staat 
na de afgewerkte voorbereiding 
de eerste van drie poulewedstrij-
den voor het bekertoernooi op de 
planning. De poule-indeling zal 
door de KNVB op vrijdag 29 juli 
a.s. bekend worden gemaakt. 

Veranderingen  
selectie en staf
Zoals het bij ieder 1e elftal gebrui-
kelijk is zijn er ook bij Sc Welberg 
een aantal veranderingen qua 
spelers in de 1e selectie te no-
teren. De selectie heeft van een 
aantal spelers afscheid genomen, 
onder andere aanvoerder Den-
nis Luijks zal gaan uitkomen voor 
VVC’68. Daar tegenover staan de 
nieuwelingen Ahmed Dahir en 
Mohamed Dahir en Marcel Vais-
saire, het drietal maakt de over-
stap van VV Steenbergen naar SC 
Welberg. Mike Grondman, een 
oude bekende van de club zal te-
vens aansluiten bij de selectie. 
Jeugdspeler Bart Helmons zal de 
nieuwe keeper van het 1e worden.

Ook in de technische staf zijn een 
paar wijzigingen ten opzichte van 
vorig seizoen. 
Hoofdtrainer Koos Kortland volgt 
zoals eerder vermeld Toon Ma-
gielse op. 
Daarnaast is Manfred Smout als 
keeperstrainer toegevoegd aan de 
selectie, hij zal aan de slag gaan 
met de jonge keeper Bart Hel-
mons zodat hij zich verder kan 
ontwikkelen.

Voorbereidingsperiode 
Sc Welberg 1 klaar voor 
de aftrap nieuwe seizoen



DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

Geldig t/m di 23 augustus 2022

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

*

2 VOOR

5,-
2 VOOR

5,-

HOLLANDSE AARDBEIEN  
OF BLAUWE BESSEN
Aardbeien bak à 400 gram of 
blauwe bessen bak à 300 gram

CALVÉ PARTYSAUZEN
2 flessen à 250-320 ml

a2,56 - a5,52

2 VOOR

250

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

RADLER, CORONA, CUBANISTO, 
HOEGAARDEN, DESPERADOS, 
SOL OF LIEFMANS
Alcoholhoudend of 0.0% 
2 verpakkingen

M.u.v. 7+1 voordeelpack en gekoelde bieren

2e
HALVE
PRIJS*

M.u.v. 7+1 voordeelpack en gekoelde bieren

Geen 18, geen alcohol

a10,58

2 VOOR

799

EXCELLENCE WIJNEN
2 flessen à 750 ml

JUMBO TOILETPAPIER
Verpakking met 16 rollen 
4-laags toiletpapier

a6,49

5,-

SHOARMA
Verpakking 175-900 gram

MET GRATIS
PITABROODJES

JUMBO GROENE SALADES
2 verpakkingen à 250-335 gram
M.u.v. groene salade rauwkost

a5,94 - a8,38

2 VOOR

5,-

1+1
GRATIS*

GLORIX, ANDY OF CIF
2 verpakkingen
M.u.v. Glorix Bleek

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2


