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Grote plattegrond geplaatst op sportpark 
 

In samenwerking met sponsor Sign Partners (die het 
doek heeft geschonken) is afgelopen week de 
plattegrond van het Gemeentelijk Sportpark aan de 
Seringenlaan geplaatst. Zo weten onze bezoekers waar 
welk veld is en ook op welk velddeel de jongste jeugd 
(die op half of kwart veld spelen) in actie gaat komen. 
Het bord staat naast het nieuwe kleedkamergebouw. 
We danken Sign Partners voor deze mooie bijdrage! 
 
 
 

 

Jubileum nieuws 
 
Zoals beloofd in de vorige 
nieuwsbrief is er 
uitgebreidere informatie 
over het 
jubileumweekend. 
 
Alles is te lezen in de 
speciale editie van de  
Jubileum Nieuwsbrief 
v.v. “Steenbergen” 
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                       Teamuitje 1e team v.v.”Steenbergen”  
 
 

In het weekend van 14 januari is het eerste elftal 
een weekend naar Landal Hoog Vaals geweest. 
Liefst 21 spelers- en stafleden reisden af naar 
Zuid-Limburg, waar teambuilding hoog in het 
vaandel stond, naast een avondje in Aken 
werden er diverse spelletjes gedaan (o.a. een 
Quiz) en ging het team zaterdagmiddag 
mountainbiken.  
 
Namens de selectie willen we graag Bakkerij van 
Broekhoven, Albert Heijn Achterberg, 
Palletservice Steenbergen, Rio Bello Schoenen 
en Donex b.v. bedanken voor hun bijdrage aan 
het teamweekend. 
 

 
Tussenstand Trofeepaleis Gouden Schoen Klassement  

per 1 maart 2023 
 

 

      In februari waren er slechts 2 volledige speelrondes, waarin vooral de 35+-1 flink tot   
      scoren kwam.  
 
      Wouter Boot was met 4 treffers topscorer van de maand en vind zichzelf nu op de  
      3e plaats terug.  Runner-up Ramon vd Kasteele scoorde ook 3 maal en liep wat in op  
      koploper Nina Vermaat (1 doelpunt). 
      Verder in het klassement zien we 3e elftal speler Dylan Delwel stijgen naar de  
      gedeelde 5e plaats met 12 treffers.  
 
      Tussenstand per 1 maart 2023: 

1. Nina Vermaat                    (dames1 & dames2)                       22 doelpunten  
2. Ramon van de Kasteele   (35+-1 & 4e elftal)                          20 doelpunten 
3. Wouter Boot                      (35+-1)                                             15 doelpunten 
4. Patrick Kerp                        (35+-1)                                              14 doelpunten 
5. Emile Verkouter (35+-1) / Dylan Delwel (3e elftal)               12 doelpunten 
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Lindhout Badkamers, Keukens en 
Installatietechniek nieuwe bordsponsor 

 
    

Met Lindhout Badkamers, Keukens en Installatietechniek is er weer een nieuwe bordsponsor 
toegetreden tot ons sponsorbestand! Wij danken deze ondernemer voor de steun en het vertrouwen  
in onze vereniging! 
 
 
Lindhout Badkamers en Keukens 
Wij van Lindhout Badkamers en Keukens vinden dat 
gewoon ook maar gewoon is. We zien het liever 
anders. We houden van maatwerk en doordat we 
eigen vakmensen in huis hebben, kunnen we het ook 
elke keer weer anders doen. En dat is mooi, want 
daardoor kunnen we garanderen dat je exact krijgt wat 
je zoekt. Zelfs als je nog niet helemaal weet wat je 
precies zoekt. 

 

 
Lunch onderhoudsteam 

 
Iedereen weet wat voor belangrijk werk de 
onderhoudsploeg doet op ons Sportpark. 
Het bestuur wilde hun waardering naar de groep eens op 
een andere wijze laten blijken.  
 

 
Deze keer niet met koeken bij het bakje koffie maar met een smaakvolle lunch bij een van onze sponsors: 
De Watertoren. 
De groep van mannen (John, Goof, Toine, Geert, Jos, Arie, Jelle en Piet) zijn op 10 februari dan ook hier 
gaan lunchen. 
Uit de verschillende reacties van de heren bleek dat dit een prima geste was, wat zeker voor herhaling 
vatbaar. 
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Verslag Snertwedstrijd  

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 3 juni 2023 is er de feestavond van de 

supportersvereniging in de kantine.      

Binnenkort meer via de sociale media.                                      

Zet zaterdag 3 juni dus alvast in je agenda !!! 

 

zondag 19 februari 2023 

Ruim voor 13:11 uur waren de eerste gasten al 
aanwezig en toen er werd afgetrapt om 14:11 uur 
was de kantine goed gevuld.  
Onder leiding van scheidsrechter Willy Knop 
verzamelden spelers en toeschouwers op het 
hoofdveld om na de groepsfoto te starten met 2x 
11 minuten voetballen. Na een leuke wedstrijd die 
door de verschillende pakken één en al leut 
uitstraalden eindigde in een 2-2 gelijkspel. 
Ondertussen stond er in de kantine voor iedereen 
een kom snert of tomatensoep klaar en ook 
broodjes worst, die bijzonder in de smaak vielen.  
Na de wedstrijs is er nog leutig met elkaar carnaval 
gevierd en genoten van een drankje. 
Uiteraard zal er volgend jaar op carnavalszondag 
weer een snertwedstrijd zijn en zien wij u weer om 
er een leutige middag van te maken! 
 

 

Extra aanwas onderhoudsploeg gezocht 

 
De onderhoudsploeg zoekt voor enkele dagdelen per week nog wat 
extra handjes om het onderhoud van onze accommodatie.  
Zoals groenonderhoud, maar ook allerhande andere werkzaamheden 
aan de kleedkamers, kantine en/of opslagruimtes.  
 

De onderhoudsploeg is 3 ochtenden per week aan de slag voor onze 
vereniging (ma-, wo- en vrijdag), met zelfs één ochtend per week zijn 
we ook al enorm geholpen! 
 

Leuk voor jezelf én voor ons; neem eens contact op met John Rommers of Goof Musters en doe mee !! 
 
 

DEZE NIEUWSBRIEF IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR:  

C.A.A. (Kees) Goudzwaard, Adviseur op maat 
Assurantieadviseur – Erkend Hypotheek Adviseur 
Coentjesweg 10 – 4698 CM OUD-VOSSEMEER 
 

 

✓ Mobiel 06-54933007 

✓ goudzwaard@adviseuropmaat.nl 

✓ www.adviseuropmaat.nl 
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