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Nieuwe alternative shirts 
 
Vanaf 26 november 2022 
kunnen alle teams hun 
thuisduels tegen verenigingen 
in blauw-wit uitkomen in 
volledig nieuwe shirts.  
Voor alle leeftijdscategorieën 
is vanaf nu een set met shirts 
beschikbaar in het 
wedstrijdsecretariaat.  

De eer om voor de 
eerste keer het 
nieuwe set te 
dragen viel ten 
deel aan de JO9-2, 
zij speelden hierin 
tegen MOC'17 
JO9-3.  
 
 
Later op de dag namen de dames ook hun nieuwe alternatieve 
shirts in gebruik, vanwege de aangepaste pasvormen is dit een 
ander model shirt en is deze niet groen, maar uitgevoerd in het 
zwart met roze accenten. 

 
Alle deze nieuwe 
shirts zijn betaald 
uit de opbrengst 

van de 
bonbonactie van 

vorig jaar !!!! 
 
 

 

Feesten met bonbons 
 
Dankzij de enorme inzet van 
vele, vele leden is het feesten 
met bonbons nu al begonnen. 
 
Met maar liefst 2.438 dozen 
bonbons hebben we er met z’n 
allen voor gezorgd dat we 
mooi bedrag bij elkaar hebben 
gespaard voor ons 90-jarige 
jubileum. 
 
Natuurlijk verwachten wij 
jullie nog op 10-12 tussen 
09:00 en 13:00 om jullie 
verkochte bonbons af te 
rekenen. 

https://twitter.com/VVSteenbergen
https://instagram.com/vv.steenbergen?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/
https://clubs.stanno.com/nl/vv-steenbergen


 
 

 

 
Zondag 11 december: Oliebollenbingo 2022 

 
Het is weer zo ver; we gaan weer bingo spelen in de kantine! 

De Oliebollenbingo die de Supportersvereniging organiseert is weer terug en dit jaar voor de 25ste keer. 
U bent van harte welkom en wie weet is de hoofdprijs van €100,- wel voor u.  

Wij nodigen u allen uit om gezellig met ons bingo te komen spelen en zoals u gewend bent zullen wij deze 
avond meerdere malen met (gratis) vers gebakken oliebollen rond gaan. Iedereen is welkom tijdens deze 

middag en we gaan er weer met zijn allen een leuke en gezellige middag van maken. 
 

We zien elkaar zondagmiddag 11 december in de kantine van V.V. "Steenbergen".  
De kantine zal om 13:00 uur zijn deuren openen en de bingo start om 14:00 uur. 

 
De Supportersvereniging van V.V. "Steenbergen" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mini Supporters Vereniging  
Halloween 

 

Vrijdag 28 oktober organiseerde de MSV een 
Halloween-disco voor de jongste jeugd. Maar 

liefst 35 verkleedde pupillen stuiterden de 
gehele avond rond in onze kantine. 

Een meer dan geslaagd initiatief! 
 

 
 

https://twitter.com/VVSteenbergen
https://instagram.com/vv.steenbergen?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/
https://clubs.stanno.com/nl/vv-steenbergen


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hulp gezocht organisatie Avondvierdaagse 
 

Heb je zin om een steentje bij te dragen om de Steenbergse avondvierdaagse                                                         
verder uit te bouwen tot een groter evenement? 

Albert Heijn Achterberg wil graag een stichting oprichten zodat er met meerdere partijen 
samengewerkt kan worden zodat dit hét evenement van Steenbergen wordt. 

 

Heb je vragen? Lijkt het je leuk? 
Meld je bij een van de bestuursleden van de club.                                                                                                     

We kijken uit naar je reactie. Bedankt!  
 

https://twitter.com/VVSteenbergen
https://instagram.com/vv.steenbergen?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/
https://clubs.stanno.com/nl/vv-steenbergen


 
 

 

 
Grote Voetbalkantine Quiz  

Zondag 20 november vond een speciale editie van de Voetbalkantine Quiz 
plaats. Deze WK-editie, voorafgaand aan het openingsduel, werd gewonnen 
door het team van Anatomieshop.nl.   
Op vrijdag 20 januari staat de volgende reguliere Quiz op het programma. 
Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief en op onze website! 

 
 

  

Nieuwjaarsmixtoernooi & Nieuwjaarsreceptie 
 

Op zaterdag 7 januari trappen we bij V.V. "Steenbergen" 
het jubileumjaar af. In het 90e levensjaar van onze 
vereniging is de eerste zaterdag van het jaar direct vol 
met activiteiten: vanaf 14.30u tot 16.30u vind het 
Nieuwjaarsmixtoernooi voor de senioren plaats. 

Nadat de seniorenleden op het veld de oliebollen en 
champagne weer hebben verbrand, zal om 17.00u in de 
kantine de Nieuwjaarsborrel van start gaan!  

Opgeven voor het toernooi kan via je trainer/leider, tot 

en met woensdag 28 december! 

 

 

 

 

 

Parkeren rondom Sportpark Seringenlaan 

Tijdens de herfst en winter komen er meer bezoekers met de auto naar ons sportpark.  
Na de aanpassingen rondom ons sportpark zijn er een behoorlijk aantal parkeervakken 

rondom het sportpark beschikbaar, niet alleen in de strook rondom de hoofdpoort maar 
ook iets verder bij de aparte parkeerplaats (nabij Veld 3). Zorg ervoor dat u in de vakken 

parkeert, twijfelt u of u goed staat, zoek dan een andere parkeerplek zodat de 
buurtbewoners altijd per auto hun oprit kunnen verlaten indien nodig. 

 

 

https://twitter.com/VVSteenbergen
https://instagram.com/vv.steenbergen?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/
https://clubs.stanno.com/nl/vv-steenbergen


 
 

 

  

In het overvolle programma van Sinterklaas en zijn 

Pieten-vrienden  hadden zij afgelopen woensdag 

no even tijd om langs te komen bij de 

v.v.”Steenbergen”. In een overvolle kantine met 

kinderen van de JO-6 t/m de JO-9 was het vooral 

aan de Pieten om gek te doen en de kinderen te 

verrassen met hun dolwaze spelletjes.  Hoewel het 

wel op viel dat er maar weinig gezongen werd, 

was het vol op pret en plezier. 

 

 

 

 

Ondeugend als ze soms zijn, zagen twee Pieten de kans 

schoon om even weg te lopen bij Sint en zijn Hoofdpiet en 

jawel hoor …….… om te gaan “voetballen” 

 

Voor ons voetballers is dit natuurlijk ook hét leukste 

 
 

 

Van samen geschiedenis 

schrijven met 750 jaar 

Steenbergen naar samen 

geschiedenis schrijven met 

90 jaar v.v.”Steenbergen” 

 

DEZE NIEUWSBRIEF IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR:  

C.A.A. (Kees) Goudzwaard, Adviseur op maat 
Assurantieadviseur – Erkend Hypotheek Adviseur 
Noorddonk 162 – 4651 ZB Steenbergen NB 
 

 

✓ Telefoon 0167-540944 

✓ Mobiel 06-54933007 

✓ goudzwaard@adviseuropmaat.nl 

✓ www.adviseuropmaat.nl 
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