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KijkopSteenbergen.nl

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Het jaarmarkt-
comité heeft besloten om dit jaar 
geen jaarmarkt te organiseren. Re-
den is dat de vergunning van de 
gemeente hiervoor te laat is af-
gegeven. Begin vorige week had 
het comité nog een gesprek met 
de gemeente en kon de betreffen-
de ambtenaar nog geen duidelijk-
heid verschaffen. Het jaarmarkt-

comité stelde vervolgens dat die 
duidelijkheid er voor het eind van 
de week dan wel moest zijn om de 
jaarmarkt in het eerste weekend 
van september alsnog te kunnen 
organiseren. De vergunning kwam 
pas dinsdagochtend af.

“We hadden aangeven dat onze 
deadline lag op vrijdag 17:00 uur. 
Alle stukken voor onze aanvraag 

hadden we keurig ingediend en 
het draaiboek lag klaar. Nadat we 
vrijdagmiddag nog geen vergun-
ning hadden gekregen hebben we 
de stekker eruit getrokken. 

De vergunning kwam alsnog, ech-
ter pas dinsdagochtend. Het lukt 
ons niet om alles op zo’n korte 
termijn rond te krijgen”, zo geeft 
voorzitter André Verhagen desge-
vraagd aan.

‘Heel jammer’ 
Hij antwoordt voorzichtig op de 
vraag hoe hij dit vindt. “We heb-
ben elkaar in de toekomst nog va-
ker nodig. Ik vind dit heel jammer. 
Wij hebben al veel energie in de 
organisatie gestoken. We hadden 
begin vorige week een gesprek 
waarin wij hadden verwacht dui-
delijkheid te krijgen. Toen moest 
er nog advies ingewonnen wor-
den en kon die duidelijkheid niet 
worden gegeven. Blijkbaar was er 
een week voor nodig om de ver-
gunning alsnog af te geven. En dat 
betekent een te korte termijn voor 
ons. De jaarmarkt zou 3 septem-
ber starten, over iets meer dan een 
week dus”.

[ zie ook de reactie van de
wethouder op pagina 3 ] 

Ook dit jaar geen Steenbergse  
jaarmarkt: de vergunning werd pas  
afgelopen dinsdag afgegeven

STEENBERGEN – Goed nieuws van-
uit de Kleine Tour Steenbergen. 
Hoewel publiek tijdens de tourda-
gen tot en met donderdag niet is 
toegestaan, is er een mogelijkheid 
gevonden om bij de cyclocross die 
vandaag gehouden wordt toch pu-
bliek toegang te geven. Weliswaar 
gebeurt dit beperkt. En door de af-
sluitende prijsuitreiking van mor-
gen, zaterdag, te verplaatsen naar 
het sportpark mag ook daar on-

der voorwaarden publiek aanwe-
zig zijn.

“Hier zijn we als Stichting Kleine 
Tour Steenbergen heel blij mee. 
Want publiek is een wezenlijk on-
derdeel van de Kleine Tour”, zo 
laat voorzitter Coen Embregts ver-
heugd weten.
Elk rennertje ontvang via zijn of 
haar ploegleider twee toegangs-
kaartjes voor zowel de vrijdag als 

voor de zaterdag. Per kaartje krijgt 
een toeschouwer toegang tot de 
cyclocross op vrijdag als tot de fi-
nale prijsuitreiking op zaterdag. 
Bij de ingang van het sportpark 
kunnen deze kaartjes worden in-
geleverd. Ook is een corona toe-
gangsbewijs nodig. Dat is aan-
toonbaar via de corona-check app 
of een geprinte versie. Het corona 
toegangsbewijs is alleen beschik-
baar voor hen die volledig gevac-
cineerd zijn volgens de richtlij-

nen van het RIVM of wanneer de 
betreffende persoon een herstel-
bewijs heeft waaruit blijkt dat het 
herstel van corona minder dan zes 
maanden geleden heeft plaatsge-
vonden. Een negatieve testuitslag 
van minder dan 24 uur voor de ac-
tiviteit geldt eveneens. ( kan wor-
den aangevraagd via www.testen-
voortoegang.org ).
“Door op deze manier de toegang 
tot het terrein te regelen is de 1,5 
meter afstand niet noodzakelijk. 
Wel vragen we de bezoekers om 
rekening met elkaar te houden en 
de beschikbare ruimte ten volle te 
benutten”.

[ zie ook fotocollage op de 
pagina’s 6 en 7 ] 

Prijsuitreiking Kleine Tour verplaatst naar sportpark
Publiek beperkt toegestaan tijdens  
cyclocross en afsluitende prijsuitreiking

Foto: Een stralende Miss Evy met 
een tevreden voorzitter Coen Em-
bregts en een aantal deelnemers 
aan de Kleine Tour Steenbergen 
2021, waaraan 18 ploegen en 216 
rennertjes deelnemen.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Kans op  
‘summersale’

in het winkelhart 
STEENBERGEN – Bij het ter perse 
gaan van deze editie kregen we 
het bericht van ondernemersver-
eniging Ons Steenbergen dat op 
vrijdag en zaterdag 3 en 4 sep-
tember ondernemers in het stads-
hart Steenbergen mogelijk de 
kans krijgen om een summersa-
le te houden. Hiertoe krijgen zij 
kramen ter beschikking gesteld.  
Een en ander is echter afhankelijk 
van de toestemming om kramen 
voor hun eigen winkel te kunnen 
plaatsen. Dat wordt nu door wet-
houder Baartmans onderzocht. 
Hiervoor is toestemming van de 
brandweer nodig. Meer informa-
tie volgt via KijkopSteenbergen.nl

VS01
Notitie



UITVAARTVERZORGING
LEEUW

0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw

Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

”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

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

Neem een kijkje 
in onze collectie

De brillenmerken
bij Besters Opticiens

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

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

www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl

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

* Medewerkers bediening
* Keukenmedewerkers
* Terreinmedewerkers

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

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

Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Uitvaartzorg Leeuw

Het was mooi, het is goed zo...

Na een lang leven is rustig in haar 
slaap overleden

Rina Verdonk - de Jong

* 21 februari 1929  
† 23 augustus 2021

weduwe van Lau Verdonk
eerder weduwe van Kees Bartels

Bert en Anita Verdonk
† Peet en Geneviève Verdonk
Kees en Jeanette Verdonk
Kleinkinderen en 
achterkleinkinderen

Jan en Rina Gelten

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Leeuw 
t.a.v. Fam. Verdonk
Postbus 68, 4650 AB Steenbergen

De uitvaartmis is op zaterdag 
28 augustus om 10.30 uur in 

De Vredeskerk, Magnoliastraat 
te Steenbergen. De crematie zal 

in stilte plaatsvinden.

Dagelijks 
nieuws 

& 
aanbod 
uit de 

gemeente 
Steenbergen

KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 80.000 
 bezoekers per maand.

 

Via Facebook wordt 
KijkopSteenbergen inmiddels 
gevolgd door meer dan 6.000 
fans.

Nieuws&Aanbod UIT DE GEHELE GEMEENTE

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

NIEUW! TAI-CHI LESSEN in STEENBERGEN
Vanaf 7 september in ’t Cromwiel (Krommeweg 1, Steenbergen):

Dinsdag van 13.30 - 14.30 uur
Donderdag van 20.00 - 21.00 uur

Beleef in de week van 7 september een gratis proefl es.

Meer informatie of aanmelden?

Tai-Chi Tao, De Zwarte Kraanvogel
Carla Beerendonk
c.beerendonk@zwartekraanvogel.nl

06-14643538
www.zwartekraanvogel.nl

Beleef in de week van 7 september een gratis proefl es.Beleef in de week van 7 september een gratis proefl es.
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STEENBERGEN - De jaarmarkt in 
Steenbergen gaat ook dit jaar niet 
door. Reden is dat de vergunning 
te laat verstrekt is en het jaar-
markt comité noodgedwongen be-
sloot om de stekker er voor deze 
jaarmarkt uit te trekken. “Afgelo-
pen vrijdag was onze deadline. Dat 

hebben we bij de gemeente aan-
gegeven. De vergunning kwam 
pas afgelopen dinsdag”, zo laat 
voorzitter André Verhagen desge-
vraagd weten. Wethouder Baart-
mans reageert desgevraagd pro-
fessioneel, maar is ziedend. ”Dit is 
beschamend en heel pijnlijk”.

Wethouder Wilma Baartmans 
heeft de ondankbare taak om als 
verantwoordelijk wethouder te 
reageren. Ze mag haar ambtena-
ren niet afvallen en aangeven wie 
schuldig zijn en hun werk niet 
goed hebben gedaan. “Nee, dat 
doe ik niet en dat wil ik ook niet. 

Ik ben als wethouder verantwoor-
delijk want dit zit in mijn porte-
feuille. Ik wil me ook niet achter 
van alles en nog wat verschuilen. 
Dat heb ik hier intern ook aange-
geven. Wij zijn als gemeente ge-
woon te laat. Dit is een pijnlijke 
les en dit mag niet voorkomen. 
Wij zijn blijkbaar nog steeds niet 
in staat om op tijd een vergun-
ning af te geven, terwijl op 23 fe-
bruari al werd aangegeven dat de 
jaarmarkt georganiseerd zou wor-
den. Op 14 mei werd daarvoor een 
aanvraag ingediend. Ik vind dit 
beschamend. We hebben hier in-
tern al een aantal gesprekken over 

gehad. Dit valt ook niet uit te leg-
gen. Ik houd ook van de jaarmarkt 
en het was fijn geweest als deze 
– in afgeslankte vorm weliswaar 
– door had kunnen gaan”, zo rea-
geert de wethouder. 

Kermissen
Wethouder Baartmans zegt dat ze 
nu intern gaat controleren hoe het 
staat met de vergunningen voor 
de kermissen van Dinteloord, 
Nieuw-Vossemeer en Kruisland. 
“Daar ben ik nu wel bezorgd over 
geworden”.  

Wethouder Baartmans over de te laat 
verstrekte jaarmarkt vergunning:  
“Dit is beschamend en heel pijnlijk”

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – fractievoorzitter 
Jeroen Weerdenburg stelt namens 
de CDA-fractie artikel 40-vragen 
aan het college van burgemeester 
en wethouders over het niet tijdig 
afgeven van de vergunning voor 

de Steenbergse jaarmarkt. Ook 
burgerraadslid Jaap Stoeldraijer 
van de PvdA heeft hierover vragen 
en vraagt zich af: “Wat is er aan de 
hand in het gemeentehuis?”.

Jeroen Weerdenburg vraagt na-
mens zijn fractie of het college de 
mening van de organisatie deelt 

dat het voor het organiseren van 
de jaarmarkt te kort dag werd. Hij 
is benieuwd waarom de vergun-
ning niet al een week eerder was 
afgegeven en vraagt zich af of er 
een datum voor het afgeven was 
besproken met de organisatie en 
welke tijdslimieten voor het ver-
strekken van een vergunning door 
gemeente Steenbergen worden 
gehanteerd. 

“Helaas horen wij vaker dat ver-
gunningen in een laat stadium 
worden afgegeven. Voor een or-
ganisatie wordt het steeds moei-
lijker om in een laat stadium alles 
pas goed te regelen”.

“Exemplarisch”
Joop Stoeldraijer noemt naast het 
probleem dat ontstaan is voor het 
jaarmarktcomité ook ‘het kappen 
van de Welbergse vrijheidsboom 
met toestemming van de gemeen-
te’ en een misser bij het versturen 
van de vergunning voor de Kleine 
Tour naar de oud-penningmees-
ter die zijn functie zeven jaar gele-
den heeft neergelegd. 

“Zomaar drie feiten van de laat-
ste weken die onze fractie bekend 
zijn, maar het is in onze ogen 
exemplarisch voor de gebrekkige 
communicatie tussen onze inwo-

ners, maatschappelijke partners 
en het college wanneer het gaat 
over vergunningen”, zo zegt Stoel-
draijer. Hij vraagt het college naar 
“de verklaring voor deze miskleu-
nen en naar de lessen die hieruit 
zijn getrokken”.

“Compensatie?”
Ook wil Joop Stoeldraijer van b en 
w weten of het jaarmarkt comi-
té wordt gecompenseerd voor de 
gemaakte fouten. En het burger-
raadslid wil namens zijn partij we-
ten hoe het zit met de vergunnin-
gen voor jaarmarkten en braderie-
en in andere kernen.

CDA en PvdA bevragen 
het college b en w over  
vergunningen-debacle 

STEENBERGEN – Voor zijn program-
ma ‘Thuis in Steenbergen’ is pro-
grammamaker Peter van Langerak 
altijd op zoek naar afbeeldingen 
van Steenbergen en omgeving uit 
vervlogen tijden. Een speurtocht in 
America leverde een gesigneerde 
aquarel met een stadsgezicht van 
Steenbergen op. Het blijkt een af-
beelding uit 1900 van kunstschil-
der Willem Cornelis Rip te zijn. In 
het programma dat op zondag 29 
augustus door de SLOS wordt uit-
gezonden wordt ingegaan op on-
der meer de vondst.

“Ik besloot mijn zoekvelden te 
verbreden, “zegt Peter van Lange-
rak in zijn speurtocht naar bijzon-
dere afbeeldingen van Steenber-
gen. Hij ging zoeken in Amerika. 
Langerak redeneerde dat wellicht 
vroegere emigranten de oceaan 
waren overgestoken voor een le-
ven aldaar. Hij wist ook dat Ame-
rikanen dol zijn op de Hollandse 
kunst uit de 18e en 19e eeuw. Het 
bijzondere gebeurde, want ineens 
kwam er een gesigneerde aqua-
rel tevoorschijn voorstellende een 
stadsgezicht van Steenbergen. 
“Ik kon het niet thuis brengen en 
keek er in gedachten naar vanuit 
het noorden, maar dat klopte he-
lemaal niet met jaartallen, gebou-
wen,  etc. Ik dacht even dat het 
een fantasiedingetje was.”  

Aanzicht vanuit Em-
mastraat – Julianastraat 
Voor de zekerheid informeerde 
Langerak bij Jan Peeters, kunst-
historicus in Steenbergen, die 
hem binnen een uur terugbelde 
en hem van harte feliciteerde met 

zijn unieke vondst. Het bleek een 
aquarel te zijn van de bekende 
Nederlandse kunstschilder Wil-
lem Cornelis Rip. “Hij is echt “zei 
Peeters en deze herkende diverse 
gebouwen vanuit zijn eerdere stu-
dies. De aquarel moet bezien wor-
den vanuit de Emmastraat/ Julia-
nastraat . Vanuit die positie is het 
tafereel duidelijk te zien. De oude 
Gummaruskerk, het oude post-
kantoor met daar direct achter 
delen van het oude stadhuis en de 
protestantse kerk. Het doek is ge-
schilderd  rond 1900.

Door de hedendaagse bebou-
wing, zoals de Emmastraat en de 
Tilleborgh is het moeilijk een zelf-
de lijn met het doek in de huidige 
tijd te vinden. Langerak schakelde 
dronepiloot Gerbert Kannekens 
in en die bracht uitkomst met zijn 
drone.

  
 ‘Stene Beer’
Jan Peeters deed verder onder-
zoek en kwam er achter dat er nog 
meer ‘Steenbergs werk’ is van Rip. 
Bijvoorbeeld een schilderij in een 

verlengde van de eerdere vondst 
en stelde vast dat het hier om de 
‘Stene Beer’ ging, die lang gele-
den als sluisje/ verdedigingswerk 
dienst deed aan het begin van de 
Julianastraat. Het kleine water-
tje liep tussen Doornedijkje en de 
Emmastraat waar tegenwoordig 
een gangpad is met garages. Hier 
zijn ook oude foto’s van terug ge-
vonden. De ene afbeelding is voor 
de ‘Stene Beer’ gemaakt en de an-
dere juist er achter.
“Nog meer bijzonder is het feit dat 
we nu eindelijk de oude Gummar-
uskerk eens van de zijkant kunnen 

zien “ Dit is dus de voorloper van 
de huidige kerk en lag op de markt 
ter hoogte van de Visserstraat met 
zijn voorzijde. Op deze plaats zijn 
tegenwoordig fonteintjes gesitu-
eerd.”

Markiezenhof
In de komende aflevering van 
‘Thuis in Steenbergen’ gaat Van 
Langerak uitgebreid in op de ont-
dekte aquarel en het Steenbergs 
werk van Rip. Samen met Jan Pee-
ters legt hij contact met Elsa Dik-
kes, een Nederlandse kunsthis-
torica die in Nashville Tennesee 
woont en werkzaam is in de Stan-
ford Fine Art Galery. Zij gaat in 
op het werk van Willem Cornelis 
Rip. Het programma eindigt in het 
Markiezenhof, waar kunsthistori-
ca Daphne Valentijn verder uitleg 
geeft over het werk van de kunst-
schilder dat in het Markiezenhof 
wordt geëxposeerd en dat in 2005 
reeds was aangekocht door Jan 
Peeters, als toenmalige conserva-
tor van het Markiezenhof.

 
Met lokale toelichting
Tot slot zullen Ton Wennekers, 
gids, van de Gummaruskerk en 
Gerard Baten, voorzitter van de 
Heemkundekring de Steenen Ka-
mer ingaan op deze bijzondere 
vondst, die weer een nieuw licht 
laat schijnen op onze geschiede-
nis.
Thuis in Steenbergen wordt zon-
dag, 29 augustus uitgezonden. Na 
deze zondag wordt het program-
ma op YouTube geplaatst.

Programmamaker Peter van Langerak ontdekt 
historisch aquarel van Steenbergen



Inpieq - Liberatorstraat 3 - 4651 SC Steenbergen - Nederland - +31 (0) 850 81 20 00 - info@inpieq.nl - www.inpieq.nl

Wegens uitbreiding en groei zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s:
� Monteur binnendienst
� Servicemonteur buitendienst
� Leerling servicemonteur (BBL)

Functie eisen:
� Interesse in technologische ontwikkelingen
� Positief doorzettingsvermogen

Interesse?
Wij bieden je een afwisselende baan met veel vrijheid en een 
marktconform salaris. Ga jij de uitdaging aan? Stuur dan jouw 
sollicitatie met cv naar administratie@inpieq.nl   

ZOEKT TECHNEUTEN!

Steenbergse Courant
zoekt inval-bezorgers

Steenbergse Courant zoekt voor 
de kern Steenbergen inval-bezorgers 

die op vrijdagen een krantenroute 
willen bezorgen. 

Vereisten: 
 – minimale leeftijd (bijna) 13 jaar.
  – voldoende verantwoordelijkheidsgevoel om  
  de krant stipt en correct te bezorgen.

De routes:
  – in de bebouwde kom van Steenbergen.
  – in goed 1 uur tijd te bezorgen.

Aanmelden: 
  – tel. (0167) 565930 
   of bezorging@steenbergsecourant.nl.

Extra bonus!
Aantrekkelijkeverdiensten!!

Diverse 
tuinmachines uit 
voorraad leverbaar zonder prijsverhoging!
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ONS FAMILIEBEDRIJF VIERT 100 JAAR MET 

Douwe Egberts 
Snelfiltermaling
Verpakking 500gr
m.u .v. D.E. Excellent filterkoffie

Ristorante
pizza’s
3 dozen à 216-319 gram

Melkunie Breaker 
of Starbucks 
ijskoffie
2 verpakkingen à 200 gram of 220 ml

Wapenaer 48+  
kaasplakken
2 verpakkingen à 200-230 gram

3,99
5,59 - 6,10

2,00
2 VOOR

5,00
3 VOOR

GRATIS*
1+1

Hamburger a la minute  
3 stuks,boerengehaktschnitzel 
2 stuks, grillburger 2 stuks, 
pastagehakt , saucijzen 2 
stuks, gehaktstaaf 4 stuks of 
baconburgers
2 schalen à 180-400 gram

GRATIS*
1+1

*1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

 
 

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

                        

18°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Licht wisselvallig 
weekeinde 

Zaterdag neemt de wisselvalligheid 
in de gemeente steenbergen ietwat 
toe. Er trekken dan weer enkele oude 
en verzwakte storingen mee in een 
noordelijke stroming waardoor de kans 
op een buitje of wat lichte regen weer 
iets groter wordt. Het blijft dan aan de 
koele kant met maxima van rond de 18 
graden in onze regio maar de zon zien 
we zeker ook nog.
Zondag verandert er weinig. Het is 
gedeeltelijk of soms zwaarbewolkt maar 
het blijft droog. De maxima ligt net als 
zaterdag zo rond de 18 graden bij een 
meestal matige wind uit noordelijke tot 
noordwestelijke richtingen.
Ook voor de volgende week is de 
kans groot op een overwegend droge 
periode in de gemeente Steenbergen 
met regelmatig ruimte voor de zon en 
waarbij de middagtemperatuur ligt zo 
rond het langjarig gemiddelde van 20 
graden.

Weerspreuk:  
“Geeft augustus zonneschijn, zeker 

krijgen we gouden wijn”. 

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – In navolging van 
het door PvdA en Volkspartij inge-
diende initiatiefvoorstel ‘Betaal-
baar wonen in de gemeente Steen-
bergen, ook voor nestverlaters’ 
wijzen Nadir Baali (PvdA) en Dan-

ker Kouwen (Volkspartij) het colle-
ge van b en w op het initiatief van 
de provincie om extra geld voor 
snelle woningbouw beschikbaar te 
stellen en stellen hier vragen over.

“Het initiatiefvoorstel is door de 

gemeenteraad aangenomen en is 
ontzettend ambitieus. Het stelt de 
opdracht om 25% woningen per 
project voor nestverlaters te rea-
liseren, om steviger te onderhan-
delen, en om innovatieve woon-
vormen uit te werken”, aldus het 

tweetal namens hun fracties. Ze 
vinden dat het college gebruik 
moet maken van het provinciale 
aanbod. 

‘Echt partner worden in 
de grote woonopgave’
“Bovendien kan meedoen met de 
handreiking een mooie manier 
zijn om als gemeente en provin-
cie echt partners te worden in de 
grote woonopgave. We hebben 
de provincie hard nodig, bijvoor-
beeld bij het aanwijzen van uit-

breidingslocaties, en meedoen 
zal de onderlinge sfeer alleen 
maar ten gunste komen”. De twee 
raadsleden vragen burgemeester 
en wethouders of zij ook erken-
nen dat meer capaciteit tot beter 
woonbeleid en meer woningen 
zal leiden en willen weten of deze 
gebruik gaan maken van het pro-
vinciale aanbod. “Daarmee kun-
nen meer uren worden gestopt 
in vergunningen, bestemmings-
plannen en het concreet uitwer-
ken van woningbouwprojecten”, 
aldus de vragenstellers.

PvdA en Volkspartij roepen college op 
om gebruik te maken van provinciale 
middelen voor woningbouw

NOTENDAAL – Gemeenteraadslid 
Danker Kouwen van de Volkspar-
tij is verontrust over bramenstrui-
ken die over een lengte van een 
paar honderdmeter langs de No-
tendaalsedijk staan. Hierbij staan 
bordjes die de voorbijganger 
waarschuwen dat de bramen giftig 
zijn. Maar Kouwen is bang dat niet 
iedereen deze waarschuwing ziet 
en alsnog bramen gaat plukken.

Aan het college stelt het raads-
lid namens zijn fractie artikel 40 

vragen aan het college van bur-
gemeester en wethouders. Hij wil 
weten waarom de bordjes er staan 
en of de bramen dan ook echt gif-
tig zijn. Ook wie de eigenaar van 
de bramenstruiken is en waarom 
de bramenstruiken niet zijn afge-
schermd als er inderdaad spra-
ke is van vergiftigingsgevaar. Ook 
wil hij dat het college de eigenaar 
vraagt om de bramenbossen te 
onderhouden, zodat ze niet over 
de berm groeien.

Vragen Volkspartij over 
mogelijk giftige bramen

Foto: De bramenstruiken met waarschuwingsbordje waarover Danker 
Kouwen van de Volkspartij vragen stelt aan het college van b en w.
Foto: Danker Kouwen

Collectanten 
gezocht voor 
collecte
Nierstichting
DINTELOORD – Collectecoördina-
tor Erica Verhagen doet een op-
roep richting vrijwilligers die wil-
len collecteren tijdens de lande-
lijke collectie die in de week van 
19 tot en met 25 september wordt 
gehouden.

“Een collectant investeert gemid-
deld twee uur van zijn of haar tijd 
aan de collecte. Maar maakt daar-
mee voor nierpatiënten een we-
zenlijk verschil. Nierpatiënten 
hebben de hulp van collectevrij-
willigers heel hard nodig. Loopt 
u twee uurtjes mee in uw buurt? 
Meld u aan via www.nierstichting.
nl/2uur of bij mij, telefoon 0167-
523137, Steenbergseweg 22”, al-
dus de oproep van Erica Verha-
gen.

STEENBERGEN – Elke laatste za-
terdag van de maand organiseert 
de werkgroep Stadsherauten – 
een onderdeel van heemkunde-
kring De Steenen Kamer – een 
stadswandeling door de kern van 
Steenbergen. Deelnemers komen 
dan van alles aan de weet over de 
geschiedenis van deze plaats.

De gidsen die de belangstellenden 
voorgaan laten belangstellenden 
de historisch mooiste kant van 
Steenbergen ontdekken. Vertrek 
is zaterdag om 13:00 uur vanaf de 
VVV-post in de Gummaruskerk. 
De wandeling duurt circa 2 uur en 
deelname kost slechts 2,50 euro 

per persoon. Aanmelden is niet 
noodzakelijk, maar kan via stads-
herauten2019@gmail.com. 

Ook op afspraak mogelijk
De erop volgende stadswandeling 
staat op de agenda op zaterdag 25 
september.
Op verzoek is het overigens ook 
goed mogelijk om met vrienden, 
familie, collega’s of de buurt op 
een ander moment een wande-
ling af te spreken. Hieraan zou 
zelfs een thema gekoppeld kun-
nen worden. Wie dit wenst kan 
een mailtje sturen naar het ge-
noemde e-mailadres.

Morgen, zaterdag weer 
historische wandeling 
met Stadsherauten

Dagelijks 
weten

wat hier
gebeurt
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Foto’s : Michelle Douw – Thomas Weezenbeek – Peter Vermeulen
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WIJ 
HOUDEN

U MOBIEL

Like ons op facebook en Instagram

1 stuk 10% korting 
2 stuks 20% korting 
3 stuks 30% korting 

Alle combinaties mogelijk!!

STEENBERGEN

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

webwinkel: www.kaaistraat50.nl
www.marskramersteenbergen.nl

Boompjesdijk 11 ,  Dinteloord
0167 56 78 11

info@kdvkakelbont.nl
www.kdvkakelbont.nl

Kinderopvang van 0 -  4 jaar

GROEIEN IN HET GROEN

MELD JE AAN VOOR

EEN RONDLEIDING 
Overbeeke
Kaaistraat 6, 4651 BN Steenbergen
Oudelandsestraat 9, 4691 BJ Tholen
Raiffeisenstraat 2, 4697 CG Sint-Annaland
T (088) 730 77 00
I www.overbeeke.nl

Klaar voor
de brugklas?
Wij helpen graag bij het regelen van je bankzaken!
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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 gevestigd in 
de Gummaruskerk is in de 
vakantieperiode van 26 juli t/m 3 
september alleen geopend op de 
woensdagochtend van 9.15 tot 
11.30 uur.
Dit weekend in alle kerken 
extra collecte voor de MIVA, zij 
ondersteunt met vervoers- en 
communicatiemiddelen de mensen 
die zich inzetten om anderen te 
helpen, de lokale pioniers. Dit 
jaar staat de medische zorg voor 
de meest kwestbare in Kenia 
centraal. Wij bevelen deze exta 
collecte van harte bij u aan!!
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk wordt  iedere zater-
dag om 17.00 uur uitgezonden via 
de SLOS:  Ziggo: kanaal 41, KPN: 
kanaal 1402, Delta: kanaal 804 
en Caiway: kanaal 12 en is ook 
te beluisteren via de radio: KPN 
kanaal 1102 en Ziggo kanaal 916 
en FM 107,4.

In het weekend van 14/15 augustus 
hebben we in de 8 kerken van de 
St Anna-en St Christoffelparochie 
bekendgemaakt dat per 1 
september a.s.  de aanvangstijd 
van de viering op zondag in de 
Gummaruskerk verzet wordt van 
09.30 uur naar 11.00 uur. Eind 
vorig jaar hebben we als pastoraal 
team dit plan al eens gelanceerd. 
Er zijn toen verschillende reacties 
van parochianen gekomen. Met 
deze parochianen, maar ook met de 
parochiebesturen, PKC Gummarus 
en met het Gummaruskoor zijn 
we daarna in gesprek gegaan.  
De meesten zien nu in dat we 
deze verandering moeten gaan 
doorvoeren. De belangrijkste reden 
voor deze verandering is dat we 
dan van 4 vieringen rond 9.30 uur 
in onze beide parochies teruggaan 
naar 3 vieringen. Hierdoor kunnen 
we het liturgisch rooster veel 
makkelijker met voorgangers 
invullen. We beseffen dat dit voor 
de vaste kerkgangers op zondag 
in de Gummaruskerk een grote 
verandering is. Voor sommigen 
zal het moelijker worden naar de 
kerk te komen. Anderen zullen 
blij zijn, vooral in de winter, dat 
ze wat later naar de kerk kunnen 
gaan. In de Gummaruskerk blijft 
ook altijd nog de mogelijkheid 
om op zaterdagavond om 17.00 
uur naar de kerk  te gaan. Deze 
viering wordt via de SLOS tv en 
via de livestream uitgezonden. We 
hopen dat u als parochianen deze 
verandering kunt begrijpen en dat 
u naar 1 van de vieringen in onze 
kerken komt of blijft komen.
pastoor Hans de Kort

Voor Inlichtingen:  Els Verbeek 
secr. telefoonnummer 0167-
566886 of Bram Hommel voorz. 
06-53802394. 
Wij gedenken in ons gebed: 
Jo Schoonen - Huijsmans, Maja 
van Kaam - Govaers en Riet 
Schillemans - Touw. 

Kerkdiensten:  jaarcyclus B. 
Zaterdag 28 Augustus 17.00 
uur: Voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor. Overleden ouders Luijks 
- van de Berg; Fam. Vermuë - Rijk; 
Jos Hector
Zondag 29 Augustus: 9.30 uur: 
Voorganger Pater Bertus van 
Schaik. Jaargetijde Willem Rijk
Maandag 30  Augustus: 19.00 
uur: Voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor.

Vanaf zondag 5 September 
wordt de aanvangstijd van de 
zondagsviering verplaatst naar 
11.00 uur i.p.v. 9.30 uur. 
Misintenties: Wilt u een misin-
tentie aanvragen? Indien mogelijk 
graag een week van tevoren (i.v.m. 
tijdige plaatsing in de krant) door 
te geven bij het secretariaat (zie 
gedeelte Sint Annaparochie) of via 
de website. De prijs voor het aan-
vragen van een misintentie is 11,00 
euro.

Zaterdag 28 Augustus 19.00 uur: 
Eucharistieviering Pastoor Hans de 
Kort. Wij gedenken Loeke Simon 
– Sayers weduwe van Paul Simon. 
Extra collecte voor de MIVA. 
Woensdag 1 September 9.30 uur: 
Eucharistieviering Pastor Sebastian 
Chazhoor. 
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 29 augustus 09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering, 
voorganger Corrie Hamers. 
Intenties: Catharina Ligtenberg-
v.d.Weegen e.v. Antonius 
Ligtenberg b.g.v. de geboortedag; 
Rina Verhagen-Mariën e.v. Piet 
Verhagen; 
Maandag 30 augustus 18.00 uur: 
H. Mis.
Woensdag 1 september 19.00 
uur: H. Mis.
Donderdag 2 september 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 28 aug. 19.00 uur 
Euch.: In deze viering gedenken 
wij: o.o.Marinus van de Watering 
en Anthonetta van de Watering - 
Verhees; jrgt. Antonius Aarts e.v. 
Helena Aarts - van de Watering; 
jrgt. o.echtp. Looijen - van Osta; 
Toos Bogers w.v. Han Bom; Voor-
ganger: Past. S. Chazhoor, lector: 
A. Blom. 
Dinsdag 31 aug. 19.0 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 

onze gezinnen. Voorganger: Past. 
S. Chazhoor.

Zondag 29 augustus 11.00 
uur: Eucharistieviering. Zang: 
gemengd koor; Voorganger: 
Pastoor Hans de Kort; Lector: 
Toos Broos; Koster: Adrie van 
Etten.

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 29 augustus 10.00 uur: 
Eredienst in de Protestantse kerk 
te Nieuw-Vossemeer. Ds. Hans de 
Bie; Viering Heilig Avondmaal.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Geluk is voor mij 

Niet de glimlach op 
mijn gezicht,

Maar de rust in 
mijn hoofd.

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 29 augustus  10.00 
uur: Ds. E.F. Quaak-Kloet, 
Raamsdonkveer. In de diensten is 
iedereen weer welkom onder de 
huidige corona-regels.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

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

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 29 augustus 10.00 
uur: Ds. A. Mol, Zwijndrecht. 
De kerk is weer geopend zonder 
beperkingen van het aantal 
bezoekers. Er wordt ook weer, op 
ingetogen wijze, gezongen. Gasten 
van buiten mogen zich met vragen 
wenden tot onze scriba via scriba@
pkndinteloord of bellen met +31 
611 888 299.

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 29 augustus 10.00 uur:   
Ds. J.C. de Groot, Dordrecht. 
18.30 uur: Ds. A. Vastenhoud. De 
diensten zijn ook te beluisteren 
via onze website www.
hervormddinteloord.com. 

Zondag 29 augustus 09.00 
uur: Mevr. H. van der Leeuw, 
Almere. Wilt u de dienst 
bijwonen, dan graag van tevoren 
aan-melden via het emailadres: 
aanmeldenkerkdienstgastelkruis-
land@hotmail.com (tot uiterlijk 
vrijdag 19.00 uur).

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL WOORD

De kleine zonnebloem 

In Rina Verhagen - Mariën zag 
ik een offerziel: veel lijden, 
ondertussen meestal het geloof in 
God bewaren en wonder boven 
wonder toch de vreugde uitstralen. 
Rina was mij zeer dierbaar. 

Vijfendertig jaar heeft zij mij 
geholpen in pastorie en kerk. 
Op 12 augustus ging ik bij deze 
lijdende ziel op bezoek in het 
Hospice. Ik had een kleine 
zonnebloem in een blauw  (kleur 
van Maria) vaasje meegebracht. 
“Hoe kom je aan zo’n bloempje?”, 
zei ze. “Uit mijn tuin”, zei ik. Een 
laatste glimlach was het gevolg. 
Met moeite bad ze met zoon Ad en 
mij een Weesgegroet Maria mee. 
Ik zegende haar: “Lieve Rina, 
ik zegen jou met de bijzondere, 
moederlijke zegen van Moeder 
Maria, Koningin van de Vrede. In 
de Naam van de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest. Amen.” 

Toen ik in tranen weg probeerde te 
gaan, zei Ad tegen mij: “Geef ze 
nog een kus”. Ik kuste mijn kleine, 
lieve zonnebloem. 
De volgende dag is Rina overleden. 
Ik ben voor haar blijven bidden 
tot de dag van vandaag. “Heer, 
geef haar de eeuwige rust, en het 
eeuwig licht verlichte haar… 
Moeder Maria, omarm haar in de 
hemel”. 
Pater Bertus.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

Wilt u uw gebedsleven 
verdiepen individueel en 
als groep meld u dan aan 
voor de Prayer Course. 

Vanaf half september 2021 
wordt in 8 middagen of vroege-
avonden een Prayer cursus 
georganiseerd.
De Prayer Course is een reis 
door het Onze Vader in acht 
video’s, met bijbehorende 
gespreksvragen voor elke 
bijeenkomst met als doel: 
Verdiep je gebedsleven, indivi-
dueel en als groep.
De opzet van de cursus is 
laagdrempelig en kleinschalig. 
Er wordt gestart met een groepje 
van max. 8 personen; bij meer 
aanmeldingen wordt de cursus 
later in het jaar herhaald. 
De plaats van samenkomst 
zal zijn in de ruimte naast 
het Parochiesecretariaat en in 
onderling overleg zal het tijdstip 
van de cursus worden bepaald: 
in de middag of de vroege 
avond.
Belangstellenden kunnen zich 
tot 1 september opgeven met 
naam, tel. nr. en/of mailadres. 
Het is de bedoeling dat de 
cursus dan start in de week van 
13 september.
Opgeven kan bij het Parochie-
secretariaat van de Sint 
Annaparochie: op de woens-
dagochtend tussen 9.15 - 11.30 
uur, telefoonnummer 0167 
561671 of buiten deze uren 
via de mail: secretariaat@
sintannaparochie.com of bij: 
Ton Wennekers: 0652618718,  
ton.wennekers@home.nl
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Mevrouw Jo Tim-
mermans-Luyks uit de Van Bra-
bantstraat zocht contact met de 
redactie van Steenbergse Courant 
met de melding dat ze in haar tuin 
een hoge zonnebloem heeft die ze-
ker een foto waard is. “Veertig jaar 
geleden hadden jullie een specia-
le wedstrijd voor mensen met gro-
te zonnebloemen. Nou die van mij 
mag ook best eens in de krant 
hoor”, zo liet ze weten.

Nu is het niet de bedoeling van 
de redactie om weer zo’n wed-
strijd op te starten, maar omdat 
mevrouw Timmermans een zeer 
trouwe lezer is gingen we eens een 
kijkje nemen. En inderdaad, in 
haar tuin, temidden van een veld-
je zaaibloemen prijken een aantal 
zonnebloemen die ver boven de 
gemiddelde vaaslengte uitkomen. 

48 Jaar geleden naar 
Steenbergen
Een gesprekje met Jo Timmer-
mans dat de inmiddels 79-jarige 
dame 48 jaar geleden naar Steen-
bergen verhuisde. 

“Wij hadden vroeger een 
SPAR-winkel op Klutsdorp aan de 
Steenbergse weg. Dat weten de 
ouderen in Steenbergen vast nog 

wel, we hadden ook hier en in de 
polders veel klanten. Mijn man – 
Cor Timmermans – heeft dit huis 
hier nog zelf gebouwd met de 
hulp van familieleden. Hier ach-
ter was het toen nog onbebouwd, 

het was allemaal weide en akker-
bouwgrond. Cor had al die jaren 
veel plezier in het tuinieren. He-
laas is hij kortgeleden opgeno-
men in het Hof van Nassau. Ik 
vind de stilte hier in huis nu ver-

schrikkelijk en moet heel erg wen-
nen. Gelukkig is het Hof van Nas-
sau een prachtig verpleeghuis, net 
een klein dorpje. Maar afijn, daar 
kwam je niet voor, je komt voor de 
zonnebloemen toch?”

Zonnebloem geknakt
 “Ik weet nog goed dat ik veertig 
jaar geleden koffie dronk bij de 
familie Van Osch in de Oudland-
sestraat. Geert van Osch deed sa-
men met buurman Zantboer mee 
aan een wedstrijdje in de Steen-
bergse Courant. Diegene die de 
hoogste zonnebloem had zou in 
de krant komen en beide buur-
mannen hoopten dat hun zonne-
bloem zou winnen. Ze spraken er 
trots over dat ze dan in de krant 
zouden komen. Buurman Zant-
boer stelde dat hij de grootste zon-
nebloem had. Om dat te laten zien 
wilde hij hem opmeten, maar viel 
tijdens het meten voorover in het 
grootste exemplaar. Dat knakte 
af. Geert van Osch kwam zodoen-
de in de krant, tot groot ongenoe-
gen van zijn buurman”, zo weet Jo 
Timmermans zich met een brede 
lach te herinneren.

Op de foto
Ze maakt zich klaar voor de foto. 
Bijzonder om te weten is dat de-
zelfde fotograaf van toen nu 
weer diegene is die ook haar op 
de plaat zet. Voor de zekerheid 
wordt de foto van onderaf geno-
men en hoeft Jo Timmermans niet 
de hoogte in. Zo wordt een onge-
wenste val op haar hoge zonne-
bloem voorkomen. Deze bloem 
heeft een hoogte van meer dan 
3 meter. Dat is een schatting, er 
wordt om dezelfde reden geen 
meting gedaan.

Veertig jaar na dato zelf ook een reuze zonnebloem

Foto: Jo Timmermans-Luyks heeft in haar tuin een aantal uit de kluiten gewassen zonnebloemen staan. Net als 
veertig jaar geleden, toen ze op de strijd om de hoogste zonnebloem in de tuin van haar vriendin toekeek, werd 
een zonnebloem op de foto gezet. Dit keer was zij de trotse eigenaar.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Al zestig jaar 
rust het lichaam van de zieneres 
Janske Gorissen, Bruidje van Je-
zus, op de begraafplaats van Wel-
berg. Aan haar rechterzijde ligt 
Pastoor Ermen begraven, de man 
die haar bijzondere gaven ontdek-
te, openbaarde en rond het een-
voudige Welbergse meisje een on-
gekende Maria-devotie ontwik-
kelde. Met hun dood namen het 
Bruidje en meneer Pastoor ook 
de waarheid rond de wonderlijke 
visoenen, de stigmata en hun on-
derlinge relatie met zich mee in 
het graf. Op 10 september wordt 
het mysterie voor eens en voor al-
tijd ontrafeld met de presentatie 
van het boek ‘Vurige liefde’ van 
hoogleraar Peter Jan Margry. 

Een van de meest opmerkelij-
ke personen uit de geschiedenis 
van Welberg is ongetwijfeld Jans-
ke Gorissen (1906-1960). Een ge-
woon meisje uit een arbeiders-
gezin dat uitgroeide tot het mid-
delpunt van een belangrijke Ma-
ria-verering. Bedevaartgangers uit 
heel Nederland en België kwamen 
speciaal voor haar naar het dorp. 
Het verhaal van het Bruidje van 
Jezus eindigt tragisch achter een 
mist van twijfel en schaamte.

Stigmata
Op haar 19e kreeg Janske tuber-
culose. In haar koortsdromen 
bezocht de duivel haar. Hij wil-

de haar meenemen omdat zij de 
bruid van Jezus zou zijn. Janske 
werd gered door de Heilige Maagd 
Maria die haar bleef bezoeken in 
visioenen. Janske herstelde, maar 
in de daaropvolgende jaren kreeg 
zij de stigmata, wonden op de 
plaatsen die overeenkomen met 
die op het lichaam van Christus 
tijdens zijn kruisiging. 

Bekendheid aan lijden
Janske werd geestelijk bijgestaan 
door Pastoor Ermen die op Wel-
berg was geplaatst om er de Cor-
neliuskerk te bouwen. Hij gaf be-

kendheid aan haar visioenen 
en lijden. Welberg ontwikkel-
de zich in hoog tempo tot bede-
vaartsoord, met alle economische 
voordelen die daarbij hoorden. 
Maria werd er in alle katholieke 
hevigheid vereerd, evenals Jans-
ke die inmiddels de naam ‘Bruidje 
van Jezus’ had aangenomen. 

Voorspellende gaven
In de weekenden kwamen hon-
derden bedevaartgangers naar 
het dorp om Maria te vereren. Een 
reeks aan wonderlijke verhalen 
rond de zieneres droegen bij aan 

de aantrekkingskracht van het 
dorp op gelovigen en nieuwsgie-
rigen. ‘Het Bruidje’ zou ook voor-
spellende gaven hebben. Haar 
voorspelling dat Welberg onge-
schonden door de oorlog zou ko-
men, kwam echter allesbehalve 
uit. Het geloof in Janske en de be-
hoefte aan houvast zat zo diep dat 
het haar vergeven werd.

De waarheid in  
het Vaticaan
De katholieke kerk zat met de 
kwestie in de maag en begon 
na de oorlog een onderzoek. De 
eindconclusie was dat de ver-
ering vals was en direct beëindigd 
moest worden. In 1951 werd Jans-
ke naar Wouw verbannen, waar 
zij in 1960 stierf waarna zij be-
graven werd op de katholieke be-
graafplaats van Welberg. In maart 
2020 opende het Vaticaan de zo-
genaamde Pius-archieven, waar-
onder de rapporten rond Janske 
Gorissen. Peter Jan Margry kreeg 
toestemming om ze in het Vati-
caan te bestuderen. Eerder kreeg 
hij van al toestemming van voor-
malig bisschop Muskens om de 
archieven van het bisdom te on-
derzoeken. 

Samenvatting
Het boek wordt uitgegeven door 
de gerenommeerde uitgeverij 
Prometheus die ‘Vurige liefde’ als 
volgt samenvat: 
Hoe het dorpje Welberg korte 
tijd de uitverkoren plek op aarde 
leek – en het Vaticaan vervolgens 
snoeihard ingreep
“Het boek verhaalt en analyseert 
een door katholiek Nederland col-
lectief aangehangen hersenschim 
of ‘fantasma’ waarin de jonge 

vrouw, Janske Gorissen, centraal 
staat die zich in de jaren dertig 
en veertig van de twintigste eeuw 
in extreme mate met Jezus Chris-
tus identificeerde. Veel katholie-
ken raakten ervan overtuigd dat 
wat zich met haar in het Brabant-
se dorpje Welberg afspeelde au-
thentiek was en een betekenisvol-
le ‘genade’ voor de gehele wereld 
inhield. Janske’s liefde en lijden, 
bloedige stigmatisaties, de won-
derbare genezingen en Maria- en 
Jezusverschijningen zouden daar-
van het bewijs zijn. Het bloed 
kroop ook waar het niet gaan kon, 
waardoor de spirituele liefde in 
een lichamelijke eindigde.
Overrompeld door deze niet eer-
der in Nederland geziene combi-
natie van wonderbaarlijke mys-
tiek wierpen katholieken zich 
massaal aan haar voeten. De ker-
kelijke leiding liet het fenomeen 
betijen, maar ook uit de hand lo-
pen. Kardinaal De Jong werd door 
het Vaticaan gedwongen ‘Welberg’ 
in de doofpot te stoppen. De affai-
re, het ingrijpen en de (on)waar-
heden brachten een trauma met 
zich mee dat nog altijd nadreunt. 
Het verhaal is tegelijk een parabel 
over geloof en ongeloof.
Peter Jan Margry kreeg als enige 
toegang tot het archiefmateriaal 
over deze dramatische en trauma-
tische kwestie.

Belangstellenden die bij de pre-
sentatie aanwezig willen zijn, 
kunnen zich aanmelden. Het 
maximum aantal bezoekers is ge-
steld op 150, dus aanmelden geeft 
niet automatisch recht op toe-
gang. Aanmelden kan via: publi-
citeit@pbo.nl o.v.v. ’Boekpresen-
tatie Vurige liefde’.

‘Vurige liefde’ van Peter Jan Margry  
ontrafelt mysterie rond Janske Gorissen
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( door Michelle Douw )

Steenbergen – Begin 2001 beslo-
ten Jacquelien en Marco de Jager 
hun droom na te jagen door cliën-
ten in een eigen centrum te gaan 
begeleiden bij het (terug)vinden 
van balans en harmonie. Dit jaar 
vieren zij hun twintigjarig bestaan. 
Zaterdag 28 augustus staan de 
deuren van hun eigen ‘Breathful-
ness Center’ (Krommeweg 10C in 
Steenbergen) van 10.30 uur tot 
16.30 uur open voor publiek. Door 
middel van presentaties over ver-
schillende onderwerpen wordt dit 
jubileum gevierd. 

Holistische zienswijze
Marco de Jager: ”Cliënten uit Ne-
derland en België komen hier 

naartoe om de zoektocht naar 
vervulling in hun leven voort te 
zetten. Vaak hebben onze cliën-
ten het gevoel dat er íets mist. Ze 
krijgen geen blij en energiek ge-
voel in het leven. Anderen kunnen 
moeilijk bij hun gevoel komen, 
zitten veel in hun hoofd of lopen 
vast in hun werk, relatie en gezin. 
Wij helpen onze cliënten op ver-
schillende manieren weer op weg 
vanuit de holistische zienswijze. 
Hierbij wordt er gekeken naar de 
totale mens. Vitaliteit, fysieke ge-
steldheid, gevoelswereld, omgaan 
met (hoog)gevoeligheid en men-
tale weerbaarheid zijn hierbij al-
len van belang’’. 

Vijfde boek uitgebracht
Deze maand is het nieuwste boek 
van Marco en Jacquelien de Jager 
uitgekomen. Het boek ‘Een hand-

boek voor een vreugdevol en au-
thentiek leven – De levensreisgids’ 
gaat over de levensfasen waar ie-

der mens doorheen gaat. Jacque-
lien de Jager: ‘‘Mensen hebben 
soms het gevoel dat het leven aan 

zich voorbij trekt en dat ze zelf 
hier geen grip meer op hebben. 
In ons boek leggen we uit hoe dit 
ontstaat. Iedere levensfase heeft 
een waardevolle betekenis. Wij la-
ten de lezer zien welke verbanden 
de verschillende levensfasen heb-
ben en wat voor invloed zij heb-
ben op de rest van het leven’’. 

Open dag
Jacquelien de Jager vertelt dat het 
publiek tijdens de open dag op 
zaterdag 28 augustus mee wordt 
genomen in de thema’s uit hun 
nieuwe boek. ‘‘Daarnaast zal voe-
dingsdeskundige Els de Vos aan-
wezig zijn om vragen over een ge-
zonde relatie met voeding te be-
antwoorden. Kunstenaar John van 
Dijk neemt belangstellenden mee 
in het creatieproces van zijn beel-
den. De beelden van John van Dijk 
zijn te zien in ons centrum’’. Meer 
informatie of het volledige pro-
gramma inzien? www.breathful-
ness.nl.

Breathfulness Center viert 
jubileum met open dag

Foto: Marco en Jacquelien de Jager begeleiden hun cliënten al twintig jaar 
bij het (her)vinden van balans en harmonie.

DINTELOORD – Zaterdag 4 septem-
ber exposeren zeven kunstenaars 
hun werk in de Petrus en Paulus-
kerk. Iedere vrijdag, zaterdag en 
zondag is deze expositie te bekij-
ken tussen 13:00 en 17:00 uur. Na-
mens Cultuur Steenbergen (CuSt) 
verzorgde Karin Starmans deze 
eerste expositie en het is de be-
doeling dat er nog meer gaan vol-
gen, terwijl ook gedacht wordt 
aan kleinschalige optredens.

De expositie loopt tot 25 septem-
ber. Voor de bezoekers is het niet 
alleen mogelijk om het werk van 
de kunstenaars te bewonderen, 
ook de verbouwde kerk is inte-
ressant om te bekijken. De kerk is 
door architect Paul Dinant omge-

bouwd tot een wooncomplex. 

Breed palet
“De opzet van deze expositie is 
om van verschillende kunstenaars 
een kenmerkend kunstwerk te to-
nen, zodat er een breed palet ont-
staat. De meewerkende kunste-
naars zijn; Angelique van de Hout, 
Brita Seifert, Marina Cleiren, Inge 
Coolen, Wil Westerweel, Adrienne 
Kusters, Carmen Milhous- Arendt. 
Daarnaast is er voor het werk van 
de kunstenaar Han Koster, een 
helaas te vroeg overleden dierba-
re vriend van Karin Starmans, een 
speciale plek ingeruimd”, zo laat 
de organisator weten.

Gratis theater
Theatergroep De Werkplaats 
speelt op zondag 26 september 
om 14.30 uur ‘De Overledene’, een 
komische éénakter. Spelers zijn 
Inge Koenraadt en Liesbeth Per-
daems onder regie van Karin St-
armans.

Ten slotte zullen Jan van de Vel-
de en Martine Westenbroek een 
muzikale afsluiting verzorgen. De 
teksten en muziek daarvan zijn 
speciaal geschreven als een muzi-
kale reactie op het toneelstuk.

Voor deze voorstelling – die gra-
tis te bezoeken is – dient vooraf 
te worden gereserveerd via beel-
dende@gmail.com. Er gelden co-
ronamaatregelen, waaronder an-
derhalve meter afstand. Doordat 
ook de zitplaatsen aan die afstand 
voldoen is het aantal plaatsen be-
perkt. Na aanmelding krijgen be-
langstellenden rond 20 september 
te horen of ze de voorstelling kun-
nen bezoeken.

Zeven kunstenaars  
exposeren in  
Petrus en Pauluskerk

Foto: Inge Koenraadt en Liesbeth Perdaems in de éénakter ‘De Overledene’ 
die onder regie van Karin Starmans in de Petrus en Pauluskerk wordt op-
gevoerd op zondag 26 september.

STEENBERGEN – Zaterdag 2 en 
zondag 3 oktober verzorgen Fo-
toclub Steenbergen en Fotoclub 
De Brabantse Wal in het gemeen-
tehuis een gezamenlijke expositie. 
Van de in totaal 30 leden wordt 
een honderd tal foto’s tentoonge-
steld. De expositie is gratis te be-
zoeken.

Normaal hebben Fotoclub Steen-
bergen en Fotoclub de Brabantse 

Wal een goed bezochte expositie 
in het voorjaar rond Pasen. Twee 
keer konden deze exposities niet 
doorgaan wegens de beperkende 
maatregelen rond Corona. 

“Vandaar dat de clubs de kop-
pen bij elkaar hebben gestoken en 
werd besloten om een bijzondere 
expositie te realiseren op een bij-
zondere plaats”, zo laten de orga-
nisatoren weten.

In tegenstelling tot de reguliere 
jaarlijkse exposities kan er deze 
keer niet worden gestemd, ont-
breken ook de audiovisuele series 
en zal er geen kinderjury zijn. 

Zodra de openingstijden bekend 
zijn worden deze alsnog gepubli-
ceerd in Steenbergse Courant en 
via KijkopSteenbergen.nl. Die pu-
blicatie is dan ook meteen een re-
minder voor belangstellenden.

Gezamenlijke tentoonstelling van  
de twee Steenbergse fotoclubs

KRUISLAND – Hengelsportverenigin-
gen De Kruisweel uit Kruisland en Het 
Bliekske uit Oud-Gastel organiseren 
op woensdag 1 september een VIS-
event voor alle kinderen jonger dan 
14 jaar. Tussen 9.30 en 14.30 uur (vrije 
inloop) zijn de kids welkom aan de 
Menkenvijver in Oud Gastel om meer 
te weten te komen over de vissport. 
Deze dag is een onderdeel van de Zo-
merVISkaravaan en wordt helemaal 
gratis verzorgd. Zelfs voor hengels, 

aas , visvoer en gratis drinken wordt 
gezorgd. Alleen een lunchpakketje 
moeten deelnemers zelf meenemen.

Door het hele land vinden en von-
den in de maanden juli, augustus 
en september meerdere ééndaagse 
VIS-events plaats. Op elke locatie is 
van alles te beleven. Kinderen kun-
nen hun eigen vistuigje leren maken, 
op een juiste wijze een vis leren ont-
haken, vechten met de grootste vis-

sen op de drilsimulator, leren werpen 
en alles leren over de biologie van 
vissen en andere onderwaterdieren.
Onder begeleiding van VISmeesters 
en VISjuffen kunnen kinderen uiter-
aard ook zelf een hengeltje uitwer-
pen. Alle deelnemers gaan naar huis 
met een volle goodiebag en maken 
zelfs nog kans op een gratis hengel.

Inschrijven vol=vol
Meer informatie over de Zomer-
VISkaravaan en de locaties van alle 
VIS-events is te vinden op www.stek-
kie.nl. 

Vakantietip voor kids:  
Sluit je aan bij de VISkaravaan!
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Afgelopen zaterdag 21 augustus was 
het 1e elftal van v.v. Steenbergen deel-
nemer aan een toernooi wat werd ge-
organiseerd door de Rotterdamse ver-
eniging Rotterdam United.

Naast deze Rotterdamse 4e klasser 
waren de overige deelnemers de ver-
eniging Transvalia Z.W. uit Rotterdam 
(4e klasser) en de vereniging Fc.Per-
kouw (3e klasser) uit Berkenwoude.

Steenbergen - Transvalia 
Z.W. 0-1
De blauwwitten begonnen het toer-
nooi met een wedstrijd  tegen Trans-
valia Z.W. die met 0-1 werd verloren. 
Tegenstander Transvalia Z.W. kwam al 
snel met 1-0 voor te staan en was be-
duidend feller en alerter dan Steen-
bergen.

Toch kreeg Steenbergen na die snelle 
achterstand nog enkele gelegenheden 
om de stand gelijk te trekken maar de 
Steenbergse spelers waren niet scherp 
genoeg en moesten zodoende een 
kleine nederlaag incasseren.

Steenbergen - Rotterdam 
United 3-2
De 2e wedstrijd die Steenbergen 
moest spelen tegen Rotterdam United 
was al beduidend beter dan wedstrijd 
1. Steenbergen kwam met 1-0 voor te 
staan dankzij een doelpunt van Thijs 
Zantboer die een vlotte aanval, met 
uiteindelijk een voorzet van Achmed 
Dahir, doeltreffend afrondde.
Een tweetal fouten in de verdediging 
zorgden ervoor dat deze voorsprong 
door de tegenstander werd omgebo-
gen in een 1-2 achterstand, maar ver-

volgens was het Dennis Duijvelaar 
die met een mooi afstandsschot de 
ploegen weer gelijkzette. Uiteinde-
lijk zorgde Achmed Dahir er met een 
goeie actie voor dat zijn elftal deze 
wedstrijd met 3-2 won.

Steenbergen -  
Fc.Perkouw 2-0
De Steenbergse ploeg van oefen-
meester Robin Borremans had het 
beste voor het laatst bewaard. Tegen 
3e klasser Fc.Perkouw werd door de 
blauwwitten sterk gespeeld en zo een 
verdiende 2-0 overwinning behaald.
Steenbergen kwam op een 1-0 voor-
sprong via Enzo den Haak die zich, op 
aangeven van Jordy Dam, knap vrij-
speelde en beheerst binnen schoot.
Ook het 2e doelpunt ontstond na een 
vlotte aanval waarbij vanaf rechts de 
bal door Kai Heshof werd voorgetrok-
ken en de voorzet bij de 2e paal door 
Jordy Dam werd afgerond, 2-0.

1e Plaats voor  
v.v. Steenbergen
Samen met de vereniging Transva-

lia Z.W. eindigde Steenbergen met 6 
wedstrijdpunten op de eerste plaats, 
maar doordat het doelsaldo van 
Steenbergen beter was, mochten de 
Steenbergse spelers de ‘bloemen’ voor 
de eerste plaats in ontvangst nemen. 
Een mooie dag voor de Steenbergse 
selectie waar ook weer een 6-tal spe-
lers van Steenbergen 2 mocht laten 
zien wat ze in hun mars hebben.

Programma  
v.v. Steenbergen voor  
zaterdag 28 augustus

In het kader van de Groot Steenber-
gen Cup komen morgen, zaterdag 28 
augustus, wat v.v. Steenbergen betreft 
zowel het 1e als het 2e elftal en het da-
mesteam in actie.
Steenbergen 1 speelt zijn wedstrijd te-
gen v.v. Prinsenland en trapt om 17.30 
uur af.
Het 2e elftal speelt tegen het 2e elftal 
van N.V.S. en zal dat gaan doen van-
af 16.30 uur.
De Steenbergse dames tot slot, komen 
morgen zelfs twee keer in de wei.
Om 14.00 uur spelen ze tegen de da-
mes van N.V.S. waarna om 15.30 uur 

wordt afgetrapt voor de wedstrijd te-
gen v.v. Prinsenland.
De wedstrijd van Steenbergen 1 duurt 
2x 45 minuten, Steenbergen 2 speelt 
2 x 30 minuten en de wedstrijden van 
de dames duren 1 x 30 minuten.
Alle wedstrijden voor de Groot Steen-
bergen Cup worden gespeeld op 
sportpark De Danen in Nieuw-Vosse-
meer.

Bekerprogramma
Vanaf zaterdag 4 september starten 
voor het 1e en 2e elftal de wedstrijden 
in het kader van de K.N.V.B. beker-
competitie. Het eerste elftal is daar-
voor ingedeeld in een poule samen 
met de verenigingen Smerdiek, Veere 
en Noad ‘67.
Steenbergen 2 staat in een poule sa-
men met De Fendert 2 , Yerseke 2 en 
Halsteren 2.
Op 4 september begint Steenbergen 
1 met een thuiswedstrijd tegen Smer-
diek (aanvang 15.15 uur) terwijl het 2e 
elftal die dag ook met een thuiswed-
strijd begint met als tegenstander De 
Fendert 2. (aanvang 13.15 uur)
In de volgende editie van deze Cou-
rant komen we daar nader op terug.

Steenbergen goed op 
dreef tijdens toernooi  
van Rotterdam United

Nu weer mogelijk: 

Modeshow bij 
KBO-Steenbergen

STEENBERGEN – De verruiming 
van de corona richtlijnen geeft 
KBO Steenbergen de mogelijk-
heid om op maandag 6 septem-
ber tussen 13:30 en 15:30 uur een 
modeshow te organiseren in sa-
menwerking met de firma Hof-
mans. 

Tijdens deze show wordt in ge-
meenschapshuis De Vaert op 
de Welberg de najaarsmode ge-
toond voor dames in de maten 38 
tot en met 54. Alle nu geldende 
coronaregels worden in acht ge-
nomen. 
Vooraf aanmelden is gewenst, 
dit kan bij bij Coby de Bruijn, tel. 
0167 566365 of Helma van Oers, 
tel. 0167 563588.

STEENBERGEN – Martijn Ha-
gens laat weten de het derde 
Steenbergs Bierfestival door-
gaat op zaterdag 11 septem-
ber. Dat gebeurt net als vori-
ge keren op het terrein van 
Grand Café De Keuning aan 
de Wouwsestraat. 

Bierbrouwers uit Steenbergen en 
omstreken schenken tijdens het 
festival bijzondere speciaal bie-
ren. Vanwege de coronaregels die-
nen bezoekers aan het Steenbergs 
Bierfestival vooral online een tic-
ket te reserveren. Door met twee 
tijdsblokken te werken kunnen 
bezoekers op een coronaveilige 

manier genieten van hun speciaal 
bieren. De deelnemende brouwe-
rijen kijken er naar uit om deze 
te presenteren en te laten proe-
ven. Er zijn vijf bierbrouwerijen 
aanwezig, waaronder de bekende 
brouwerijen uit Steenbergen: De 
Gebroeders Roodbaard Brouwerij 
en Dutch Fox Brewery. Naast hen 

komen Vaanbrouwers, Koekw-
house bierbrouwerij en brouwerij 
De Kip hun bieren tappen.
Een ticket boeken kan via: https://
www.e-food.nl/steenbergen/
grand-cafe-de-keuning. Momen-
teel zijn er alleen nog kaarten be-
schikbaar voor het blok in de mid-
dag (13.00-17.00 uur).

Derde editie Steenbergs Bierfestival in aangepaste 
vorm maar met dezelfde smaak

Steenbergen 2 wint eerste wedstrijd  
van Groot Steenbergen cup

( door John Rommers )
Het 2e elftal van v.v. Steenbergen, wat voor de strijd om de Groot Steenbergen cup 
is ingedeeld in een poule samen met Sc.Welberg 1 , N.V.S. 1 en N.V.S. 2, speelde 
afgelopen dinsdagavond reeds zijn wedstrijd tegen Sc.Welberg. Het jonge blauw-

wit team won die wedstrijd met 4-1 na een 1-1 ruststand. Melvin Smout opende 
in de eerste helft de score na een goede voorzet van Twan Uitdewilligen waarna 
Sc.Welberg via een strafschop weer op gelijke hoogte kwam. (1-1) Na rust was het 
in eerste instantie Gio van der Wegen die voor een 2-1 voorsprong zorgde gevolgd 
door een doelpunt van  Dhani Sigtermans die een voorzet van Wouter Sloekers  
binnen schoot (3-1). Namens Steenbergen was het tenslotte Kevin de Jong die 
de 4-1 liet aantekenen ,kort voor tijd gevolgd door een doelpunt van Sc.Welberg 
waardoor de eindstand werd bepaald op 4-2 voor Steenbergen 2.

Woensdag kwamen ook diverse dames elftallen in actie tijdens de Groot Steenbergen Cup. Mark Koenraadt schoot deze beelden. Boven: vv Steenbergen dames 1 tegen Sc Welberg dames 1 en 
onder NVS dames 1 tegen Kruisland dames 1.  




