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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Vanaf komend 
voorjaar zal het VVV-informatie-
punt van Steenbergen worden ge-
vestigd in de Gummaruskerk. Het 
is de eerste stap die de gemeen-
te samen met het parochiebestuur 
zet om andere activiteiten in de 
kerk te ontplooien om het gebouw 
zo voor de toekomst te kunnen be-
houden. Het parochiebestuur en 
de werkgroep Behoud Gummarus-
kerk geven al sinds een aantal ja-
ren aan dat de financiële situatie 
van de kerk onhoudbaar wordt. De 
gemeente trekt 50.000 euro uit om 
te gaan onderzoeken wat er in de 
toekomst nog meer in het kerkge-
bouw kan komen. 

Het is een noodzakelijke stap van 
het parochiebestuur om de kerk-
deuren open te zetten voor nieu-
we initiatieven, simpelweg omdat 
de hoge onderhoudskosten niet 

meer alleen zijn op te brengen. 
De gemeente heeft al eerder aan-
gegeven te strijden voor het be-
houd van de Gummaruskerk door 
het op te nemen in het coalitieak-
koord. 
“De Gummaruskerk is een van de 
meest beeldbepalende gebouwen 
van Steenbergen en bovendien 
een Rijksmonument. Het is een 
must om het te behouden voor de 
generaties na ons”, zo stelde wet-
houder Wilma Baartmans.

Ontwerpboek
Uitdaging is nu om de mogelijk-
heden te gaan onderzoeken met 

daarbij wel rekening te houden 
dat de erediensten hun plek in het 
gebouw behouden. Of de dien-
sten in de toekomst nog nabij het 
altaar kunnen worden gehouden 
is iets wat in het onderzoek wordt 
meegenomen. Eerste stap is het 
vormen van een stuur- en project-
groep die met ideeën moet gaan 
komen. Naast het kerkbestuur 
zullen daar ook jonge burgers in 
vertegenwoordigd zijn. Een extern 
bureau zal vervolgens worden in-
geschakeld om de haalbaarheid 
van de plannen te onderzoeken 
om zo tot een ontwerpboek te ko-
men. 
“Uitgangspunt daarbij is dat de 

kerk zelfvoorzienend moet zijn, 
dus het moeten permanente eco-
nomische dragers worden. Het 
zullen puzzelstukken zijn die we 
in elkaar moeten gaan schikken”, 
aldus wethouder Petra Lepolder. 

VVV op nieuwe plek
Vooruitlopend daarop is besloten 
om het VVV-informatiepunt, nu 
ondergebracht bij Primera de Gil-
les aan de Kaaistraat, te verhuizen 
naar de ruimte van de Gumma-
ruskerk waar nu nog het parochie-
secretariaat zit. “Er worden te-
genwoordig andere eisen gesteld 
aan een VVV-punt qua ruimte. 

Dus toen de investering ter spra-
ke kwam hebben we het lef gehad 
om op deze mogelijkheid in te 
springen”, zegt Lepolder. De wet-
houder geeft wel aan dat ze nog 
op zoek is naar vrijwilligers om de 
VVV te gaan bemannen.

Kerkbezoek  
teruggelopen
Adrie Hommel liet namens het 
parochiebestuur weten zeer ver-
heugd te zijn met het besluit van 
de gemeente om het VVV-kantoor 
naar de Gummaruskerk te halen 
en het onderzoek te starten. “Ie-
dereen weet dat het kerkbezoek 
sterk is teruggelopen en dat het 
voor ons alleen niet meer te doen 
is om dit gebouw te onderhouden. 
Maar op deze manier kan de kerk 
ook nog haar bestemming behou-
den. Het Bisdom Breda heeft vol-
ledig met het onderzoek inge-
stemd.”

Gemeente start onderzoek naar alternatieve functies Gummaruskerk 

VVV-informatiepunt verhuist naar de Gummaruskerk

Floraplein – Steenbergen

Weekendknaller

Van €2,99 voor slechts €1,99

Aardbeien 400 gram

Foto: De gemeente, het parochiebestuur en de werkgroep Behoud Gummaruskerk slaan de handen ineen om 
het gebouw veilig te stellen voor de toekomst.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

Programma  
Kleine Tour
STEENBERGEN – Wim Roovers, de 
voorzitter van Stichting Kleine 
Tour Steenbergen laat weten dat 
het bestuur een aantal activiteiten 
op het programma heeft staan.

Op zaterdag 29 december start de 
jaarlijkse oliebollenverkoop. De 
opbrengst daarvan is belangrijk 
voor de stichting, zeker nu het vijf-
tig jarig bestaan aanstaande is. Op 
woensdag 13 maart 2019 is de in-
schrijvingsavond voor de 50e Klei-
ne Tour. En op zaterdag 30 maart 
organiseert de stichting een bin-
goavond in café-zaal De Joosse. 
Ook de opbrengst van deze avond 
wordt gebruikt voor het komen-
de evenement. De Missverkiezing 
wordt gehouden op zondag 26 
mei en van maandag 5 augustus 
tot en met 10 augustus 2019 is het 
dan zover: de vijftigste Kleine Tour 
Steenbergen wordt dan verreden.

Kaartmiddag KBO
WELBERG - Dinsdag 6 november 
organiseert KBO Welberg een rik- 
en okermiddag in gemeenschaps-
huis De Vaert. Zoals gebruikelijk 
gaat de zaal om 13:00 uur open 
waarna om 13:30 uur de eerste 
kaarten worden geschud. Het en-
treegeld bedraagt een euro, alle 
bingoliefhebbers zijn welkom, 
dus ook niet-leden, zo laat Fien 
Cools van KBO Welberg weten.

WELBERG – De werkgroep Bevrij-
dingsmonument Welberg doet bij 
monde van Sandra Houtepen een 
oproep aan alle belangstellenden 
die de herdenking van de slachtof-
fers tijdens de laatste slag om de 
Schelde willen bijwonen. De werk-
groep vraagt hen om een mooie 
bloem mee te nemen. De herden-
king is aanstaande zondag 4 no-
vember en begint om 15:30 uur bij 
de klok in de Canadezenweg.

Namens de gemeente Steenber-

gen zal burgemeester Van den Belt 
een bloemstuk bij het klokmonu-
ment leggen. 

Ook is een afvaardiging van het 
Canadian Royal Legion aanwezig, 
alsook een delegatie van de Cana-
dese ambassade. 

Dat geldt eveneens voor leden van 
de werkgroep, het pastoraal team 
van de St Annaparochie, de JF 
Kennedy groep en veteranen uit 
de gemeente Steenbergen.

Klok luiden
Aan het eind van de ceremonie is 
er gelegenheid om mee te helpen 
met het luiden van de klok. Tege-
lijkertijd zal in Canada de klok ge-
luid worden die als geschenk van-
uit de Steenbergse gemeenschap 
is gegeven. Dat gebeurt door le-
den van het South Albert Light 
Horse regiment.

Na afloop van de herdenking aan 
de Canadezenweg is er gelegen-
heid tot napraten onder het genot 
van een kopje koffie aan de Cana-
dezenweg 2. Dan wordt ook voor-
uitgekeken naar de viering van 75 
jaar bevrijding in 2019.

Werkgroep doet oproep:  
“Breng bloem mee naar herdenking”

Snuffelmarkt 
in De Vliethaven
STEENBERGEN – Zaterdag 10 no-
vember organiseert activiteiten-
vereniging Vliethaven een snuf-
felmarkt in de brasserie van het 
wooncomplex aan de Oosthaven-
dijk. Op nummer 62 hoopt men 
dan veel belangstellenden te mo-
gen verwelkomen.

De snuffelmarkt wordt gehouden 
tussen 13:00 en 16:00 uur. De or-
ganisatoren zorgen ervoor dat er 
leuke spulletjes te koop zijn, voor 
zeer aantrekkelijke prijzen. Ze 
hopen tevens op een goede op-
brengst, die bedoeld is voor de ac-
tiviteitenkas.



Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

e. info@nuiten-groffen.nl  |  i. www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl T: 0167 76 72 74

familiekamer
Seringenlaan 168 | Steenbergen

UITVAARTVERZORGING

LEEUW
TELEFOON (0167) 566 104

        www.uitvaartleeuw.nl

Vertrouwd

Persoonlijk

Ervaren

Transparant

”Ons betrokken
en ervaren team
zorgt voor een

waardig afscheid.
Daar kunt u

op vertrouwen”.

Alfred Leeuw
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GRATIS 
MONTAGE

GRATIS 
MONTAGE

€ 169
t.w.v.

Stap nu over op app 
bediening

Bedien eenvoudig jouw rolluiken 

en zonweringen met je smartphone! 

Krijg een Connexoon io cadeau  

bij aanschaf van twee 

draadloos bedienbare  

rolluiken of zonweringen

Deze actie loopt t/m 31 oktober 2018.

- werkt met Somfy io motoren

Gibsonstraat 9 - Steenbergen - tel. 0167-567018 - www.sebrechts.nl

Dan heeft u vast 
    geen Rolluiken!

GRATIS 
MONTAGE

E

E

Bij aanschaf
van de Somfy TaHome
Nu 2 stekkers cadeau

www.somfy.nl Deze actie loopt t/m 15 december 2018

t.w.v.
€130

 

Bezoek onze Visspecialiteitenavonden

Echte verse vis eet je bij de bron: 
Helemaal in Zeeland.... en toch zo dichtbij!

Voor reserveringen en informatie:

T: 0167-576046
E: info@restaurantveerhuis.nl

W: www.restaurantveerhuis.nl
Rijksweg 5, 4675 RB, Anna Jacobapolder

Restaurant ‘t Veerhuis / Hotel Oosterschelde

Voor de visliefhebber: Visspecialiteitenavonden op: 
 zat. 3 nov., zat. 10 nov., 24 nov., 1 dec.

Aanvang visavonden: 18.00 uur.

Scheepswinkel “De Drummer”  
Emmastraat 10, Steenbergen. Tel. 0167-561225

 •  Oliekachels en Olielampen. 
  Schipperstruien- en vesten KWALITEIT!
 •  Sterke vlotte instappers en veterschoenen voor   
  heren. Petten - Jassen en Jackers!
 •  Huislampen in scheepsstijl, vaarkaarten, vlaggen   
  en schepen in flessen. EN een mooie collectie 
  MEEUWEN OP SCHAAL - groot en klein. 

www.scheepswinkeldedrummer.nl

Geopend ma t/m zat. 10.00 tot 17.00 uur.

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

Hypotheek nodig? Betaal niet teveel!

Marlise van Oudgaarden Erhan Görgen

Bezoekadres: Auvergnestraat 29, 4611 LM Bergen op Zoom, Tel. 085-0670010, info@fidesadvies.nl, www.fidesadvies.nl

Zelfstandig 
wonen in Reginahof

Steenbergen

Onbezorgd ouder worden in een omgeving die van alle gemakken is voorzien.  
Waarin u zelfstandig woont maar nooit alleen bent. Dat is Reginahof.

Bel 06 - 13 91 89 40 of kijk op www.reginahof.nl

Op zoek naar
een warme

veilige studio?

Garage 
te huur 

aan Doornedijkje 
te Steenbergen

Info 0167-565 167

Te koop 
Set van 4 prima winter-

banden met wieldoppen
Merk: Novex

Type: Snowspeed 3
Maat: 195/65 R15 91T

Steekmaat velgen: 5x114.3
Vraagprijs: € 225,00

Tel. 06 23 16 20 68

natuurlijk & biologisch

OPENINGSTIJDEN:
Woensdag t/m vrijdag:   9:00 - 17:00 uur
Zaterdag  12:00 - 17:00 uur

Westzijstraat 2 - Dinteloord
tel. (0167) 729 055

www.kruidenthee.nl

Vanaf 
1 november

geopend.

Voor de eerste vijftig klanten 
hebben we een leuk cadeautje!
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STEENBERGEN – De Nederlandse 
Coeliakie Vereniging (NCV) laat 
weten dat aan de intocht van de 
Sint in Steenbergen ook deelge-
nomen wordt door een Glutenvrije 
Piet. Die Piet zal voor kinderen die 
een glutenvrij dieet moeten vol-

gen, speciale glutenvrije peperno-
ten mee nemen.

Deze speciale Piet is herkenbaar 
aan een witte bakkerschort waar-
op het logo van de Glutenvrije 
Piet staat. Kinderen kunnen op de 

website van de NCV (www.gluten-
vrij.nl) een tekening downloaden 
waarmee een vlaggetje kan wor-
den gemaakt. 

Als ze deze vlag meenemen her-
kent de Glutenvrije Piet hen en 

zorgt hij ervoor dat ze de speci-
ale pepernoten krijgen. Deze no-
ten worden vooraf in kleine plas-
tic zakjes verpakt, opdat er geen 
kruisbestuiving met het reguliere 
strooigoed kan ontstaan.

Glutenvrije Piet bij intocht Sinterklaas in Steenbergen

STEENBERGEN – Naar goed ge-
bruik wordt de elfde van de elfde 
in Strienestad op de dag zelf ge-
vierd, wat betekent dat alle Biet-
boeren en Meerminnen op zondag 
11 november weer van harte wel-
kom zijn bij café-zaal De Joosse. 
Daar zullen ze met elkaar de start 
van het nieuwe carnavalsseizoen 
vieren. De verwachting bij Stich-
ting Karnaval Steenbergen (SKS) is 
dat carnavalsliefhebbers na negen 
maanden wachten ongetwijfeld 
staan te popelen om erachter te 

komen wat het nieuwe carnavals-
motto wordt in ’t Gèèfste plekske 
aon de Vliet. 

De 11-11-viering start om 16:11 
uur. Dan zullen in zaal De Joos-
se aan de Kaaistraat de verschil-
lende dweilbandjes de feestgan-
gers vast en zeker snel in de juiste 
stemming brengen. De SKS orga-
niseert deze middag een “reis deur 
de tijd sjoow” waarin de spanning 
op een leutige manier wordt op-

gevoerd naar het grote moment 
van de avond: het onthullen van 
het nieuwe motto. Overigens gaat 
de zaaldeuren die middag al om 
15:30 uur open.

Teams kunnen  
zich opgeven
Aan de “reis deur de tijd sjoow” 
kunnen maximaal acht teams 
deelnemen van minimaal drie 
en maximaal 111 teamleden. De 
teams kunnen zich opgeven via 
het mailadres: reisdeurdetijds-
joow@strienestad.nl. Voor de be-
langstellenden die deel willen ne-
men geldt: ‘wie het eerst komt, 
het eerst maalt en vol is vol’. Tijdig 

aanmelden is dus geboden.

‘Leuteed’
Na afloop van de Sjoow zullen de 
Bietboeren en Meerminnen sa-
men met de overige leden van het 
gevolg en onder aanvoering van 
Jan Oorlog, de leuteed afleggen bij 
het beeldje van de Bietboer en de 
Meermin aan het Strieniusplein. 
Hier wordt ook het nieuwe mot-
to gepresenteerd. Aansluitend be-
gint de verkoop van het bijbeho-
rende insigne en worden de fees-
telijkheden weer voortgezet bij De 
Joosse. 

Interne ‘Voorproeverij’
In aanloop naar 11-11 heeft de 

SKS vrijdagavond 26 oktober de 
interne �Voorproeverij� gevierd, 
waarbij richting de medewerkers 
enkele tipjes van de sluiers zijn 
opgelicht m.b.t. het nieuwe mot-
to.. Zij mochten als eersten de zo-
geheten �konvekaosie�, de officië-
le uitnodiging voor 11-11, in ont-
vangst nemen. De uitnodiging 
voor 11-11 wordt vervolgens ook 
op diverse manieren verspreid 
onder het publiek. 

Voor nadere informatie kan ie-
dereen terecht op: www.strie-
nestad.nl, verder ook op de fa-
cebookpagina van de Stichting 
Karnaval Steenbergen en uiter-
aard op de Strienestad app.

Strienestad krijgt op 11-11 
een ‘Reis deur de tijd Sjoow’

(Door Dasja Abresch)

NIEUW-VOSSEMEER – Het is het 
gesprek van de dag in Nieuw-Vos-
semeer. Bij de plaatselijke Spar 
gaan de speculaasje en de specu-
laties gezamenlijk over de toon-
bank en op diverse locaties in het 
dorp zijn al mannen in blauw-zilve-
ren pakken gesignaleerd. Nog acht 
rusteloze nachtjes slapen en dan 
kennen we het antwoord op de 
vraag: Wie wordt de nieuwe Prins 
van ’t Vosse-ol? Giscard van Til-
burg, voorzitter van de plaatselij-
ke carnavalsvereniging, kan al een 
tipje van de mantel oplichten: “Het 
is….een man!”

“Maar wie is die man dan?,” vra-

gen alle Voskes en Vossinnekes 
in het dorp van Merijntje zich af. 
Ze zullen geduld moeten hebben 
want iedereen die het weet, heeft 
een strikte zwijgplicht. Bij de hof-
houding en bestuur overheerst 
vooral de opluchting dat er na 
vijftien jaar Prins Ruud I een op-
volger is gevonden. Een mooi mo-
ment om daarnaast een oude tra-
ditie nieuw leven in te blazen en 
zodoende keert de Boerenbruiloft 
terug op het programma. 

Theemutsen
Chris de Veen en Anne Luijster-
burg vormen het uitverkoren 
paar. “Ieder jaar met de 11-11-vie-
ring wijzen wij twee theemutsen 

aan. Dat zijn mensen die wij vra-
gen zich extra in te spannen voor 
het carnaval van het komend jaar. 
Afgelopen carnaval waren dat 
Chris en Anne en die worden nu 
beloond met een bruiloft.” Wat 
het bruidspaar (in het dagelijks 
leven zijn zij overigens allebei al 
voorzien) op deze dag te wachten 
staat, is nog geheim. Wel is bekend 
dat zij om 20.30 uur in het huwe-
lijk treden. 

Hofvijver
De avond vindt op zaterdag 10 no-
vember plaats bij Dorpsherberg 
Dun Slok aan de Hoogte 8. Iedere 
rechtgeaarde carnavalsvierders is 
daar van harte welkom, ook als hij 

niet van het durrep aon de kreek 
komt. Rond 22.30 uur druppelt de 
hofhouding binnen, dan nog be-
staan uit Nar Imke (Imke Knuit), 
Jan Keller  (Nacho de Jong) en 

Grotste Boer Joene (Jeroen Smits). 
Samen maken zij de weg vrij voor 
de nieuwe Prins die hopelijk de 
komende elf jaar voorop gaat in 
het Vosse-olse carnaval. Voorzit-
ter Giscard: “Als klein dorp heb je 
geen grote hofvijver waar je de le-
den van je gevolg maar uit te hen-
gelen hebt, dus we zijn erg blij dat 
we een kanjer op hebben kunnen 
halen en we weer helemaal com-
pleet zijn.” 

De nieuwe hoogheid stapt binnen 
in een mooi jaar. Het is in 2019 
namelijk precies zestig jaar gele-
den dat er voor het eerst carnaval 
werd gevierd in ’t Vosse-ol. “Het is 
natuurlijk geen carnavalesk jubi-
leum, dat is pas weer met 66 jaar, 
maar desalniettemin wel een lus-
trum waar we aandacht aan gaan 
besteden,” besluit Van Tilburg.

Zaterdag 10 november is het elluf-elluf in het durp aon de kreek: 

Wie wordt de nieuwe Prins van ‘t Vosse-ol? 

( door Vera Testers )

STEENBERGEN - De jongste inwo-
ner van onze gemeente (althans 
tot dat moment) – Esmee Melk – 
kreeg afgelopen maandagmiddag 
wel heel bijzonder kraambezoek 
van Burgemeester Ruud van den 
Belt en brandweercommandant 
Berrie de Groot. Dit alles in het ka-
der van de Brandpreventieweken.

De trotse ouders Jos en Simo-
ne Melk aarzelden geen moment 
toen hen bij de geboorteaangifte 
van Esmee- thuis geboren op 16 
oktober jongstleden - gevraagd 
werd of ze mee wilden werken 
aan de Brandpreventieweken. 
Jos Melk: “Brandpreventie is su-
per belangrijk, je wilt een zo vei-
lig mogelijke omgeving voor je ge-
zin”. 

Roze wolk
Iets wat brandweercommandant 

Berrie de Groot alleen maar kan 
beamen. “De brandpreventiewe-
ken staan dit jaar in het teken van 

jonge gezinnen, onder het motto: 
Maak van je roze wolk geen rook-
wolk. Jonge ouders beschikken 

namelijk over veel (brandgevaar-
lijke) elektrische apparaten die ze 
dan ook nog eens veelvuldig ge-
bruiken, denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een wasdroger. 

Met dit bezoek willen we jonge 
ouders bewust maken van de za-
ken waarmee ze brand kunnen 
voorkomen.”

Brandweerkoffertje
Het hoog bezoek kwam niet met 
lege handen. Naast het gebruike-
lijke geboortekoffertje van de ge-
meente Steenbergen kregen Jos 
en Simone ook het speciale rode 
brandweer-geboortekoffertje met 
daarin een rookmelder en aller-
lei tips om brand te voorkomen. 
Voor de kleine Esmee, die het hele 
kraambezoek heeft geslapen als 
een roos, zat er een leuke rom-
per in met de tekst ‘I love brand-
weer’. Grote broer Thijs van twee 
kreeg de stoere brandweerhelm 
en mocht ten slotte ook nog even 
in de brandweerauto kijken. 

Lees alle tips rondom brandpre-
ventie op www.brandpreventie-
week.nl

Foto: Baby Esmee Melk kreeg 
kraambezoek van de burgemees-
ter en de brandweercomman-
dant. Ze hield er onder meer een 
bijzondere romper aan over met 
de tekst ‘I love brandweer’. Broer 
Thijs houdt in elk geval van de 
brandweer. Hij is fier op de stoe-
re brandweerhelm die hij van de 
bezoekers kreeg en hij mocht ook 
nog even in de auto van de brand-
weercommandant kijken.
Foto: Vera Testers © Steenbergse Courant

Speciaal brandweer-geboortekoffertje 
voor de pasgeboren Esmee Melk



Visio Vireo Tuinen
Voor tuinen met karakter

Franseweg 62a • 4651 GG Steenbergen • T 0167 560 619 • E info@visiovireo.nl

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Wij ontwerpen, maken en verzorgen de tuin 
die bij u past. Ervaar optimaal Tuingeluk.
Bezoek onze website www.visiovireotuinen.nl

Wij ontwerpen, makenen verzorgen de tuin die bij ú past.Ervaar optimaal Tuingeluk.
Bezoek onze website:www.visiovireotuinen.nl

Maak een afspraak voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Visio Vireo Tuinen
Voor tuinen met karakter

Visio Vireo geeft op zondag 11 maart gratis tuinadvies in de Tuinen van Appeltern.
Wie belangstelling heeft wordt verzocht zich vooraf in te schrijven: www.appeltern.nl/nl/tuinadvies/tuinadviesdagen

Wij ontwerpen, makenen verzorgen de tuin die bij ú past.Ervaar optimaal Tuingeluk.
Bezoek onze website:www.visiovireotuinen.nl

Maak een afspraak voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Visio Vireo Tuinen
Voor tuinen met karakter

Plan nu een najaarsbeurt in! 
 

Ontwerp nu uw droomtuin! 
Een mooi ontwerp in de herfst is een 
droomtuin in de lente. Maak een afspraak.

De herfst is het ideale moment om de tuin 
een goede onderhoudsbeurt te geven.

OLIFANT
Jonge 

Graanjenever

12,99
   100 cl

Duque de Sevilla
D.O. Campo de Borja, Spanje
• Garnacha Tempranillo
• Viura Chardonnay
• Garnacha Rosado
75 cl per fles 5,49

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

GLEN MANSION
Blended Scotch

Whisky

12,99
   100 cl

ESBJÆRG  
Vodka

HOOGHOUDT 
Beerenburg

12,49
   100 cl

Domaine de 
la Bastide

IGP Pays d’Oc
• Réserve Rouge
• Réserve Blanc

75 cl per fles 7,49

19,99
   100 cl

 14,99
     70 cl

HAVANA CLUB
Añejo 3 años

wk 07-08

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 29-10-2018 t/m 11-11-2018
wk 44-45

HOOGHOUDT 
Kalmoes

Beerenburg

12,49
   100 cl

HOOGHOUDT 
Zachtbitter

12,49
   100 cl

 27,99
     70 cl

SINGLETON OF 
DUFFTOWN 12 YRS
Speyside Single Malt

Scotch Whisky

   9,99
     35 cl

SCHROBBELÈR
Brabants

Kruidenlikeur

   5,49

Domaine de 

  5,49  5,49  5,49

Domaine de 

  5,49  5,49

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

23.99
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,00]

MET 2
SHOT-

GLAZEN

SCHROBBELÈR

Veraart
Oostdam 28
Steenbergen

T 0167 - 563 166

www.uwtopslijter.nl   Slijterij Veraart al 100 jaar úw specialist voor kwaliteits-
gedistilleerd, de fijnste wijnen en de mooiste bieren.

Bespaar tot wel
€350,- op uw energie!

Samen energie inkopen levert veel voordeel op Alles wordt voor u geregeld Onafhankelijk en betrouwbaar

Exclusieve lezersacce!
Speciaal voor lezers van deze krant organiseren we een energieveiling

Voor meer informace, ga snel naar:

www.SteenbergenBespaart.nl

Ontvang op 12 november de allerscherpste energiedeal.
U kiest of u op het aanbod ingaat.

Vanwege het succes in 2017 herhaald!
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DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO

2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*

Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen. kijk voor de deelnemende
biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding. Max. 6 kratten per transactie.

**

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

ROOMBOTER 
APPELTAARTJE
Uit eigen oven  
Per stuk

299

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

KIPDIJBRAADSTICKS, 
KIPDRUMSTICKS OF 
KIPPENBOUTEN
2 schalen à 600-900 gram

 

2 VOOR

500

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

00

Geen 18, geen alcohol
Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

AMSTEL, HEINEKEN  
OF BRAND**
2 kratten Amstel à 24x30 cl,  
Heineken à 24x30 cl of  
Brand à 24x30 cl

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol
Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

HALVE
PRIJS*

  

13°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Dit weekeind veel 
zon en zacht
Zaterdag zijn er in onze regio perioden 
met zon, al trekken er ook enkele 
wolkenvelden over. 
Dat heeft te maken met het opdringen 
van zachtere lucht vanuit het zuiden.
Het blijft droog bij 12 graden en er 
waait een zwakke wind uit het zuiden 
tot zuidoosten.
In de nacht 3 graden en op uitgebreide 
schaal grondvorst.
Zondag is het zonovergoten bij 13 
graden in onze omgeving.
Er waait slechts een zwakke wind , de 
richting is zuidoost.
Ook maandag is het zonovergoten en 
met 14 tot 16 graden nog warmer.
Normaal is het begin november circa 
11 graden.
De warmte danken we aan een 
omvangrijk hogedrukgebied boven 
Rusland. 
Vandaar dat de wind ook uit het oosten 
tot zuidoosten waait.
Het is heel rustig weer.
Het droge en relatief warme weer lijkt 
wel een poos(je) aan te houden.

Weerspreuk: 
“houden de bomen de blaren lang, 
wees voor een strenge winter niet  
bang”.

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN - Het gebeurt niet 
vaak dat een koor het 300 jarig be-
staan mag vieren. Het is het Gum-
maruskoor uit Steenbergen gelukt 
deze mijlpaal te halen. Dit werd 
gevierd met een jubileumconcert 
in de Gummaruskerk. 

Zondagmiddag was het zover. Na 
een jaar van voorbereidingen en 
extra repetities was de uitvoering 
van het jubileumconcert. De toe-
gang was gratis en een flink aantal 
belangstellenden kwam om te ge-
nieten van de uitvoering. Het con-
cert was een samenstelling van 
kerkelijke gezangen, van de ge-

boorte van Christus tot het berei-
ken van het Koninkrijk. In samen-
werking met het klarinetensem-
ble KleZZ uit Zierikzee was een 
programma samengesteld waarin 
zang afgewisseld werd met instru-
mentale muziek.

Aanvankelijk  
alleen mannen
Dat het zeker is dat het Gumma-
ruskoor al 300 jaar bestaat staat 
geschreven in de verslagen van de 
secretaris die al die jaren bewaard 
zijn gebleven. Henk Meeuwissen, 
vice-voorzitter van het koor legt 
uit dat het koor lange tijd alleen 

uit heren bestond. “Het dames-
koor is 55 jaar geleden opgericht 
en samen vormen wij het huidige 
Gummaruskoor. Wij zijn een ker-
kelijk koor, we begeleiden de zon-
dagsdienst en rouw- en trouw-
diensten. Tijdens de Kerstviering 
en bijvoorbeeld de Paasviering 
zingt het mannenkoor het Gre-
goriaanse deel. De dames zingen 
traditiegetrouw niet Gregoriaans.”  

Ave Maria
Het herenkoor begon het jubile-
umconcert met twee Gregoriaan-
se liederen. Vanaf het balkon zong 
het koor, momenteel bestaand 
uit 11 leden, de aanwezigen toe. 

Daarna was het de beurt aan 
KleZZ. Dit klarinetensemble geeft 
regelmatig optredens, meestal in 
Zeenland. Het ensemble begon 
met een stuk van Johan Sebastian 
Bach. Het complete koor zong een 
aantal prachtige stukken. Een van 
de mooiste nummers, het Ave Ma-
ria, maakte grote indruk. 

Toekomst onzeker
Hoewel het koor al 300 jaar bestaat 
is de toekomst voor het Gumma-
ruskoor niet zeker. “De kerkelijke 
beleving is zoveel minder gewor-
den. Andere koren zijn al opgehe-
ven en ook wij merken dat er bij-
na geen nieuwe leden meer bij ko-

men,” zo spreekt Henk Meeuwis-
sen zijn vrees uit. Met het veran-
deren van de cultuur in ons land 
en het snel afnemen van het aan-
tal gelovigen wordt het steeds las-
tiger nieuwe leden te krijgen. Erg 
jammer, want met het verdwijnen 
van de koren verdwijnt ook een 
stuk cultuur.

Na afloop van het concert kregen 
de bezoekers nog een kopje kof-
fie of thee aangeboden. De span-
ning voor het optreden was ver-
dwenen. Het Gummaruskoor kan 
terugkijken op een uitstekend ju-
bileumconcert.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Gummaruskoor viert 300 jarig bestaan met een jubileumconcert

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De fracties van 
Gewoon Lokaal!, PvdA, CDA en D66 
hebben zich hard gemaakt voor 
een betere toepassing van het Kin-
derpardon. Volgens een meerder-
heid van de raad zouden kinderen 
die al langer dan vijf jaar in Neder-
land verblijven, niet meer mogen 
worden uitgezet. Door het aan-
nemen van de motie sluit Steen-
bergen zich aan bij een groeiende 

groep gemeenten in Nederland die 
een sterk signaal wil afgeven rich-
ting de landelijke politiek. 

Het onderwerp zorgde voor een 
fikse botsing in de raadszaal tus-
sen voor- en tegenstanders. Vooral 
Jos Verbeek (VVD) trok fel van leer 
door de raadsleden die de motie 
hadden opgesteld te beschuldi-
gen van ‘het misbruiken van hun 
functie in de gemeenteraad’.

”Dit is niet de plek om over het 
landelijke beleid te discussiëren. 
Ga dan op het Malieveld proteste-
ren”, zo stelde hij.

Dit schoot in het verkeerde keel-
gat bij Nadir Baali van de PvdA 
die van mening is dat de discussie 
wel landelijk gevoerd zou moeten 
worden, maar dat dat nu niet ge-
beurt. “Waar haalt u de arrogantie 
vandaan om ons te beschuldigen 
van politiek gewin? Het is onze 
politieke verantwoordelijkheid 
om een signaal af te geven.”

Naast de VVD stemde ook de 
Volkspartij tegen. “Die regels zijn 
juist aangescherpt om te voorko-
men dat er misbruik van wordt ge-
maakt. We hebben vertrouwen in 

het landelijke beleid”, aldus Dan-
ker Kouwen.

Onmenselijk
Dasja Abresch van Gewoon Lo-
kaal! maakte met haar betoog nog 
eens duidelijk waarom de motie 
wat betreft haar partij keihard no-
dig is. 
“Vijf jaar wachten op een beslis-
sing is al belachelijk, laat staan 
twaalf jaar zoals nu voorkomt. Dat 
is niet alleen onfatsoenlijk, maar 
gewoon onmenselijk. De regels 
zijn nu zo stug, dat het bijna on-
mogelijk is om een Kinderpardon 
te krijgen en daarom roepen we 
de staatssecretaris op om de re-
geling uit te voeren zoals die be-
doeld is.”

Steenbergse politiek pleit 
voor betere toepassing 
Kinderpardon

Schrijfcafé op 
5 november in  
De Watertoren
STEENBERGEN – Rianne Acda zegt 
uit ervaring te weten dat iedereen 
aan het schrijven komt. Volgens 
haar kan het dus niet moeilijk zijn. 
Onder het thema: ’Het is maar hoe 
je het bekijkt’, gaat Acda voorop 
in het schrijfcafé dat op maandag 
5 november tussen 13:30 en 15:30 
uur in de zaal van De Watertoren – 
aan de Nassaulaan 33 – wordt ge-
houden.
“Schrijven is vooral kijken en luis-
teren. Aandachtig kijken naar je 
omgeving verruimt je blik. Wat 
vanzelfsprekend lijkt, roept vra-
gen op. Verleg je je gezichts-
veld dan zie je dingen in een an-
der licht. Het is dus maar net hoe 
je het bekijkt. En dan daarover 
schrijven”, zo stelt Rianne Acda.
Opgave en informatie kan via:  
rianne@schrijvenenschrappen.nl



Van Bredastraat 1 • 4651 LR Steenbergen T: 0167-564250 • E: info@autokar.nl W: www.autokar.nl

TOT 40% KORTING OP 
     WINTERBANDEN!

WISSEL OP TIJD UW BANDEN... MAAK NU EEN AFSPRAAK!
* Vraag naar de voorwaarden.

CONTINENTAL 
ALL SEASON
Een band voor vier 
seizoenen!

- Het hele jaar 
  effi ciënt door   
  verminderd 
  brandstofverbruik
- Uitstekende rem-
  prestaties op alle 
  soorten wegdek

CONTINENTAL 
WINTERBANDEN
De meest ervaren 
winterexpert!

- Veilig remmen op ijs     
  en sneeuw
- Kortere remweg
- Meer grip bij tem- 
  peraturen onder 7˚C
- Verminderde kans 
  op schade

ALS BESTE UIT DE TEST

*

vantilburggroep.nl

Noordwal 14
4651 AH Steenbergen NB
(0167) 56 61 71 • 06 53 26 30 52
info@martbrusselaarszonwering.nl
www.martbrusselaarszonwering.nl

Rolluiken - Markiezen

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

Rolluiken - Markiezen - Fakrodakramen - Keralite Gevelbekleding 
Uitvalschermen - Lamelgordijnen - Horren voor kunststof - Knikarmschermen

Ons assortiment bestaat uitsluitend uit topmerken zoals: Smits - Heroal  
Somfy - Keralit - Velux - Fakro en vele andere topmerken

Mart Brusselaars Rolluiken en  Zonwering staat 
al meer dan 20 jaar garant voor 

 betrouwbaarheid, kwaliteit en service.

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

MART BRUSSELAARS
R O L L U I K E N  •  B I N N E N -  E N  B U I T E N Z O N W E R I N G

K U N S T S T O F  K O Z I J N E N

Bij aankoop van een elektrisch rolluik met ilmo-motor:
UPGRADE naar Oximo 

IO-motor met handzender
Bij aankoop van een elektrische screen Solid 95/105:

UPGRADE naar Maestria 
IO-motor met handzender

Onbezorgde
  warmte
   en meteen
    besparen . . .

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

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

Madri-tip: zuinig verwarmen

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

CV&GAS

ELEKTRA

WATER

ALARM

DAKEN

CV&GAS

ELECTRA

WATER

ALARM

DAKEN

CV&GAS

ELEKTRA

WATER

ALARM

DAKEN

CV&GAS

ELECTRA

WATER

ALARM

DAKEN

ENERGIEENERGIE

CV&GAS

ELEKTRA

WATER

ALARM

DAKEN

ENERGIE ENERGIE

CV&GAS

ELEKTRA

WATER

ALARM

DAKEN

ENERGIEENERGIE

• Topproduct voor zeer scherpe prijzen   • Leverancies van o.a.
• Zeer snel leverbaar      Kährs, Chapel, Dekora,
• Eigen legbedrijf                      Quick-Step, Wicanders.
• Tevens uitgebreid assortiment oude eiken vloerdelen

Warwickstraat 4
4651 SX Steenbergen    Fax 0167-56 47 52

VOOR MEER INFORMATIE ZIE ONZE WEBSITE: WWW.MELSPARKET.NL

0167 - 56 10 64

Steenbergse Courant
zoekt bezorgers

Steenbergse Courant zoekt voor de kern Steenbergen 
bezorgers die op vrijdagen tussen 11.00 uur en 19.00 uur 
een krantenroute willen bezorgen. 
Vereisten: 
 – minimale leeftijd 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
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“Showtime!” met Popkoor The 

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De bomvolle 
raadszaal maandagavond toon-
de aan hoezeer de windmolens in 
Dinteloord de gemoederen bezig-
houden. De beeldvormende verga-
dering was georganiseerd door de 
gemeenteraad om inzicht te krij-
gen in de standpunten van de ver-
schillende partijen. Broodnodig, 
want nu de besluitvorming over 
de opschaling van de vier windtur-
bines in de Karolinapolder is uit-
gesteld, heerst meer dan ooit de 
vraag wat de juiste weg is. Wor-
den het uiteindelijk toch de hogere 
molens zodat er wellicht ook nog 
wat inzit voor de omwonenden, of 
moeten die Megamolens volgens 
de gelijknamige actiegroep koste 
wat kost worden tegengehouden?

Initiatiefnemer Innogy schitterde 
door afwezigheid. Het energiebe-
drijf wil zich niet mengen in een 
politieke discussie, zo luidt de ver-
klaring. Al eerder liet het bedrijf 

weten het uitstel van het besluit 
te betreuren, vanwege het mislo-
pen van de subsidie die in oktober 
moest worden aangevraagd. Maar 
wethouder Baartmans liet zich 
niet opjagen en mede vanwege 
de grote hoeveelheid ingediende 
zienswijzen verklaarde ze in au-
gustus dat “zorgvuldigheid boven 
snelheid” moest gaan.

“Sowieso gigantisch”

Tijdens het rondetafelgesprek 
werd er uitgebreid gediscussieerd 
over de consequenties van dit be-
sluit van de gemeente. De leden 
van de Regiegroep hadden van te-
voren getwijfeld om aan te schui-
ven, omdat de groep zichzelf heeft 
opgeheven omdat ze in hun ogen 
niet serieus werden genomen 
door de gemeente. “We waren een 
heel eind op weg in de gesprekken 
met Innogy over de maatregelen 
die zij bereid waren te nemen om 
de overlast zoveel mogelijk te be-
perken. Die windmolens worden 

sowieso gigantisch, en in onze 
optiek kan je dan maar beter in-
stemmen met het verhogen naar 
180 of 210 meter, zodat er gespro-
ken kan worden over sociale rand-
voorwaarden voor de omwonen-
den. Bij lagere windmolens zit dat 
er vanwege de lagere opbrengst 
niet in”, aldus Tiny Oosterling na-
mens de voormalige Regiegroep. 
Een ander lid van de groep, Frits 
van Melle, stelde dat de gemeente 
de omwonenden maar moet gaan 
compenseren als er uiteindelij-
ke geen sociale randvoorwaarden 
komen. “De bewoners mogen niet 
de dupe worden van het uitstel.”

Meer vertrouwen

Er klonk een hoop gemor uit de 
zaal bij de opmerking dat de over-
last niet zal veel zal toenemen bij 
hogere turbines. Op de publieke 
tribune zaten vooral Dinteloor-
ders die in de buurt van het wind-
molenpark wonen. Zoals Louis ter 
Veen en Marlies Michielsen die 
aan de Schenkeldijk wonen. “Aan 
het einde van onze straat kijken 
wij uit op de molens die nu nog 70 
meter hoog zijn. We hebben ge-
accepteerd dat er opschaling no-

dig is, maar we zitten er niet op te 
wachten dat ze dichterbij worden 
geplaatst en hoger worden dan 
150 meter. Ik kan me eigenlijk niet 
eens voorstellen hoe dat er precies 
uit komt te zien”, zegt Ter Veen. 
Marlies Michielsen kan na afloop 
van de vergadering wel zeggen dat 
ze er meer vertrouwen in heeft ge-
kregen dat er voor de belangen 
van de omwonenden wordt opge-
komen. “Ik dacht dat we voor niks 
zouden komen, maar ik heb toch 
zinnige argumenten gehoord.”

“Stelt geen 
pepernoot voor”
Het stel steunt de de actiegroep 
‘Dinteloord tegen MEGAmolens’ 
die 1000 protesthandtekeningen 
van inwoners aan de raad kon 
aanbieden. Arie van de Berg had 
als woordvoeder van de actie-
groep een duidelijke boodschap: 
“Die molens gaan het woon- en 
leefgenot van alle Dinteloorders 
op onbeschrijfelijke wijze aan-
tasten. Die compensatie mogen 
ze houden, die stelt geen peper-
noot voor. Wij begrijpen dat de 
gemeente Steenbergen zich aan 

haar belofte moet houden als het 
gaat om het leveren van wind-
energie, maar niet met molens bo-
ven de 150 meter. Volgens zijn me-
de-actievoerder Frits van Hoorn is 
het ook mogelijk om met drie mo-
lens van net onder de 150 meter 
de doelstellingen van de provincie 
te behalen. “Die kunnen dan ver 
genoeg van het dorp afstaan en er 
zijn geen knipperlichten nodig.”

Helemaal overnieuw
Henk Baptist van natuur- en mi-
lieubeschermingsorganisatie Si-
rene, haalde met een hele lijst aan 
argumenten de werkwijze die tot 
nu toe is gevolgd onderuit. “Het 
beste is om de hele procedure op-
nieuw te doen, want het college 
probeert nu een proces te repa-
reren wat verkeerd is begonnen”, 
stelt Henk Baptist namens Stich-
ting Sirene. 
De raadsleden kunnen alle infor-
matie meenemen in hun voorbe-
reiding op het debat dat op 4 de-
cember in de oordeelvormende 
vergadering zal worden gehou-
den. Het definitieve besluit wordt 
in februari door de gemeenteraad 
genomen.

Uitgebreide discussie over 
windmolens Karolinadijk

Foto: Tijdens de beeldvormende vergadering afgelopen maandag waren alle betrokken partijen uitgenodigd om hun standpunt toe te lichten. De gemeenteraadsleden kregen daarna 
de gelegenheid om vragen te stellen.Er werden door de actiegroep ‘ Dinteloord tegen MEGAmolens 1000 handtekeningen aangeboden. foto’s: nicole van de donk © Steenbergse Courant 

STEENBERGEN – Mavo en VMBO-
school ’t R@velijn is dit schooljaar 
gestart met een nieuwe onderwijs-
vorm. Daarbij mogen de leerlingen 
die er aan deelnemen zelf bepalen 
welke leervraag hen interesseert 
en worden ze vervolgens door de 
docenten gecoacht in hun leer-
proces. Voor dit zogenoemd ge-
personaliseerd leren is goede be-
langstelling. Er is een eerste groep 
leerlingen gevormd die met dit 
Agora onderwijs is begonnen.

’t R@velijn geeft aan dat ze maat-
werk voor haar leerlingen heel be-
langrijk vindt en ging op zoek naar 
een onderwijsvorm die daar het 
beste geschikt voor was. Daarbij 
kwam men uit op het Agora on-
derwijs, waarbij gepersonaliseerd 
leren voorop staat. Leerlingen 
gaan daarbij op onderzoek uit om 
antwoorden te vinden op vragen 
die ze zelf hebben geformuleerd. 
De docenten coachen vervolgens. 

“Bij deze zelfsturing voor leerlin-
gen blijkt het leerrendement vaak 
veel hoger is, door een verhoog-
de motivatie. Agora gaat samen 
met de leerling op zoek naar een 
persoonlijke leerroute. Dat leren 
is netwerkleren en leren buiten 
school en digitaal. De school biedt 

dus geen standaard routes aan, 
maar ontwikkelt die samen met 
de leerling”, zo laat teamleider bij 
R@velijn Agora Barbara van Zijl 
weten.

Maatwerk
In het begin van dit schooljaar 
konden leerlingen in overleg met 
hun ouders aangeven waarom zij 
het Agora onderwijs willen vol-
gen. Vervolgens werden intakege-
sprekken gehouden en is een eer-
ste groep leerlingen geformeerd. 
Barbara van Zijl is enthousiast 
over de nieuwe onderwijsvorm: 
“Agora is het summum van maat-

werk. Wanneer je maatwerk wilt 
bieden op niveau en interesses, 
dan kan er maar één iemand aan 
het stuur staan en dat is de leer-
ling zelf. Dat is bij R@velijn Agora 
het geval. Als een leerling zijn of 
haar talenten omzet in leren, dan 
is Agora de manier.� aldus Van Zijl.

Excellent
’t R@velijn stelt dat de school de 
onderwijsontwikkelingen goed 
in de gaten houdt en met de tijd 
meegaat. Het ingevoerde ‘domein-
leren’ en het werken met iPad en 
Virtual Reality worden daarvan als 
voorbeelden genoemd. De school 
kreeg vorig jaar het predicaat Ex-
cellente school vanwege de ma-
nier van werken. 

Op ZuidWest TV
Om toekomstige leerlingen en 
hun ouders/verzorgers bekend te 
maken met R@velijn Agora wordt 
de onderwijsvorm gepresenteerd 
op de scholenmarkten die op de 
maandagen 5 en 12 november 
plaatsvinden. Intussen is Barba-
ra van Zijl komende donderdag 
te gast bij het televisieprogramma 
M2, dat vanaf 21:00 uur wordt uit-
gezonden op ZuidWest TV. Ze ver-
telt daar met leerlingen over Ago-
ra.

R@velijn omarmt nieuwe 
onderwijsvorm: Agora
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Uitgelicht

Zoals elk jaar zetten Gemeente 
Steenbergen en Steunpunt 
Mantelzorg de mantelzorgers 
in het zonnetje op de ‘Dag van 
de Mantelzorg 2018’. Vanwege 
de grote diversiteit aan man-
telzorgers is er dit jaar geko-
zen voor een andere opzet dan 
afgelopen jaren. Dit om zoveel 
mogelijk mantelzorgers zelf de 

keuze te laten waar/wanneer 
ze willen deelnemen. 

Mantelzorgers hebben een uit-
nodiging ontvangen in de brie-
venbus of mailbox. Zij krijgen in 
het weekend van 10 en 11 no-
vember een lunch menu aange-
boden. 
Bij De Commerce/D’n Eete-

rij in Kruisland, ’t Wagenhuis 
in Nieuw Vossemeer, Brasse-
rie Overstag in Dinteloord, De 
Wallevis, Puur en De Kaai in 
Steenbergen worden de man-
telzorgers die zich hebben aan-
gemeld via het Steunpunt Man-
telzorg verwelkomd. 
Voor deze speciale gelegenheid 
hebben de horeca ondernemers 

hun best gedaan om per locatie 
iets lekkers aan te bieden. 

Aanmelden
Mantelzorgers die een uitnodi-
ging hebben ontvangen  kun-
nen zich tot 7 november bij het 
Steunpunt aanmelden via 0167-
541137 of mantelzorg@swo-stb.
nl. Per uitnodiging kunnen 
max. 2 personen aangemeld 
worden. In het thema: “Man-
telzorg, dat doe je samen” mag 

de mantelzorger dus iemand 
meenemen. Dit kan degene zijn 
voor wie men zorgt, maar ook 
een ander van wie veel steun 
wordt ervaren. In verband met 
de reserveringen kan alleen 
worden deelgenomen als men 
is aangemeld. Er zijn geen kos-
ten verbonden aan de ze dag 
voor deelnemers. Wij wensen 
alle mantelzorgers een smake-
lijke lunch toe en hopen u allen 
te zien op 10 of 11 november!

dag van de mantelzorg Steenbergen

PUUR
GRAND CAFÉ 
EN BRASSERIE

 Bewegen 
op de Stoel: 
aanmelden 

kan nu!
‘Bewegen op de Stoel’ is van 
start gegaan. U bent op een 
plezierige manier bezig met al-
lerlei lichamelijke oefeningen, 
zittend op de stoel en/of rond-
om de stoel. Bewegingsoefe-
ningen en spel wisselen elkaar 
af. De oefeningen bevorderen 
uw ademhaling, uithoudings-
vermogen, ontspanning, even-
wicht, kracht en energie.
Is vervoer voor u een probleem? 
Dan kan de PLUSBUS uitkomst 
bieden.

Er kunnen zich nog enkele deelnemers 
aanmelden. Wilt u het een keer uitpro-
beren? De eerste les is altijd gratis en er 
zitten geen verplichtingen aan vast. 

U bent welkom op elke donderdag om 
10.00 uur in het Cromwiel, Krommeweg 
1 in Steenbergen. U drinkt een kopje 

koffie/thee samen met de deelnemers 
van Meer Bewegen voor Ouderen. Om 
10.15 tot 11.00 begint dan de les Bewegen 
op de Stoel. De lessen worden begeleid 
door een professionele sportdocent. 

Meer informatie of opgeven bij Tonnie 
Joxhorst, SWOS tel. 0167-541137

Mensen, jong en oud, kunnen op som-
mige momenten in hun leven behoefte 
hebben aan een ‘Maatje’. Dit kan kort-
durend zijn of voor langere tijd. Het 
gaat om mensen die (even) niet meer 
mee kunnen komen in onze maat-
schappij.
Oorzaken kunnen zeer divers zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan een ziekte, wei-
nig sociale contacten, weinig vrijetijds-
besteding, psychische problemen of 
een verstandelijke beperking.

wat is een maatje?
Een maatje is iemand met een warm 
hart. Iemand met een luisterend oor, 
praktisch ingesteld, oplossingsgericht 
en respectvol. Iemand ook die begrip 
en humor kan inzetten tijdens het con-
tact met de ander. 

Een maatje ziet de ander als gelijk-
waardig en het persoonlijk contact 
staat centraal.
In de ondersteuning kan het gaan om 

bieden van emotionele steun, helpen 
waar nodig en het ondernemen van 
activiteiten. Op veel momenten kan 
het ‘er zijn’, een spelletje doen of sa-
men wandelen, al voldoende zijn om 
iemand vooruit te helpen.

Wij zoeken vrijwilligers die bereid zijn 
om zich in te zetten voor deze doel-
groep. De tijdsinvestering zal ongeveer 
2 uur (per maatjescontact) per week 
zijn.

Spreekt dit u aan en wilt u graag 
iemand voor korte of langere tijd 
ondersteunen als maatje? Dan zijn 
we op zoek naar u!

Neem voor meer informatie contact 
op met Tonnie Joxhorst, coördinator 
MaatjesPlusProject Steenbergen, 
telefoonnummer: 0167-54 11 37 
of e-mail: t.joxhorst@swo-stb.nl.

wat houdt het in?
Elke week op de woensdagmor-
gen worden er koel-verse maal-
tijden bezorgd bij ouderen in 
de gemeente steenbergen. Dit 
wordt gedaan door vrijwilligers.  
Voor dit team zijn we nog op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. 

Misschien iets voor u?

U  bezorgt de maaltijden samen 
met een collega-vrijwilliger. Ge-
middeld eenmaal per maand 
wordt u, in overleg, ingeroos-
terd. 
De maaltijden komen van de 

firma Kommers uit Hoogerhei-
de  en worden bezorgd in een 
speciale koelauto.  Je start in de 
ochtend om vervolgens in Hoo-
gerheide de maaltijden in te 
laden  en de bezorgroute te rij-
den. Rond het middaguur kun u 
de  werkzaamheden afronden.

Het zou fijn zijn als u in het be-
zit bent van een eigen auto. 

Onkosten worden vanzelfspre-
kend vergoed. 
U komt in een enthousiast team 
terecht, ik hoop dat uw belang-
stelling gewekt is.  

Wilt u zich aanmelden of wilt 
u meer informatie?  bel naar 
Tonnie Joxhorst, SWOS, tel. 
0167-541137

Vrijwilligers gezocht voor de maaltijdendienst SwoS

MaatjesPlusProject brengt bijzondere mensen bij elkaar
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( door Tineke Feskens )
HELBERG –  Zaterdagavond, bijna 
volle maan en een dorp dat her-
metisch werd afgesloten. In Wel-
berg namen geesten, zombies en 
andere afschrikwekkende gedaan-
ten het dorp over. De kerk was on-
gebouwd tot een danstempel, da-
mes gekleed in prachtig verlichtte 
jurken en Magere Hein, compleet 
met zeis en lijkwagen hoopte nog 
een lift te kunnen geven naar de 
onderwereld.

Het Halloweenfeest in Welberg is 
in de afgelopen jaren uitgegroeid 
tot een spektakel met regionale 
aantrekkingskracht. Wie het dorp 
zaterdagavond binnen wilde ko-

men moest een flink een lopen. 
Auto’s stonden in een lang lint ge-
parkeerd tot ver buiten de dorps-
grens. Verkeersregelaars zorgden 
voor de veiligheid op straat, wie 
het dorp binnen durfde was aan 
de wil van het kwaad overgeleverd. 
Niets was aan het toeval overgela-
ten. Uit de speakers klonk siniste-
re muziek, afgewisseld met bloed-
stollende kreten. De Duiventoren 
was veranderd in een mijn. Een-
maal binnen kon je niet meer te-
rug. Door de straten doolden al-
lerlei vreemde wezens. Werd je bij 
hun act betrokken, dan bleef een 
schrikreactie zelden uit. Voor en-
kele jongere kinderen was het al-
lemaal iets te spannend. Er moest 
wel eens getroost worden en uit-

gelegd dat het echt allemaal een 
spel was met normale mensen.

Dance tempel
De kerk was omgetoverd tot dance 
tempel. Per voorstelling mochten 
150 mensen tegelijk naar binnen. 
Rijen dik stond men te wachten. 
Om, zodra de deuren openden, 
als makke lammeren naar bin-
nen te gaan. Zodra de deur geslo-
ten was begon een geweldige act. 
Opeengepakt tussen dranghekken 
was het wachten in het donker. De 
muziek ging aan en de act begon. 
Al snel werd duidelijk dat het pu-
bliek slachtoffer zou worden van 
een groep vampiers onder leiding 
van Alucard im Mortus. Hij dank-

te de aanwezigen voor hun on-
wetendheid. Dat ze de kindertjes 
thuis hadden gelaten en dat het 
een heerlijk maal was geweest. De 
special effecten waren goed gere-
gisseerd en zelfs een aantal vol-
wassen bezoekers zocht steun bij 
elkaar. De dansende en bloeddor-
stige kinderen speelden hun rol 
uitstekend. Na afloop ging de deur 
weer open. Ruim 22oo mensen 
hebben de opvoering bezocht.

Elk jaar meer  
aanmeldingen
Anouschka en Femke Martens, 
beiden lid van de organiseren-
de vereniging Ontspanning voor 

Welberg, kijken terug op een zeer 
geslaagde avond. “We krijgen elk 
jaar meer aanmeldingen om deel 
te nemen. Dit jaar waren het er 
22, zowel huizen als deelnemers 
aan de tocht.” De tocht ontwik-
kelt zich meer en meer tot straat-
theater. Deelnemers komen over-
al vandaan. De lijkwagen met ma-
gere Hein en entourage kwam uit 
Goes. “We hebben bezoekers uit 
het hele land. Een groepje Gronin-
gers komt elk jaar. Ze overnachten 
in Steenbergen en gaan de volgen-
de dag weer terug.” Femke is ver-
baasd over het succes van het eve-
nement. Zij en alle ruim veertig 
vrijwilligers kijken nu al uit naar 
volgend jaar.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Welberg verandert tijdens Halloween in Helberg
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( door Tineke Feskens )

DINTELOORD - Het was de vierde 
keer op rij dat in Dinteloord, spe-
ciaal voor de kinderen een Hallo-
weenfeest werd georganiseerd.  
Vanaf de Petrus en Pauluskerk ging 
de tocht van start. Met langs de 
ene zijde een minder enge route 
voor de kleintjes, en een enge rou-
te langs de andere zijde. 

Eenmaal buiten, een beetje beko-
men van de schrik, kon een keu-
ze gemaakt worden. De oostelij-
ke route: daar waren 11 adressen 
waar gegriezeld kon worden. Of 
de westelijke route: daaraan ston-
den maar liefst 19 spookhuizen. 
Emine van Buren, organisator 
vanaf het eerste uur legt uit waar-

om zij 4 jaar gelden het initiatief 
heeft opgezet. 

“Ik zag een aantal jaren geleden 
tijdens Halloween een aantal kin-
deren ’s avonds over straat lopen. 
Zonder begeleiding en eigenlijk 
zonder dat er iets te beleven viel. 
Samen met vrijwilligers van de 
voetbalvereniging hebben we de 
eerste griezeltocht uitgestippeld.” 

Dat kinderen van griezelen hou-
den blijkt wel uit het aantal deel-
nemers dat elk jaar flink groeit. Dit 
jaar waren het er ruim 230, ruim 
boven verwachting.  Een teken 
voor Emine en haar medeorgani-
satoren om ook volgend jaar weer 
door te gaan.

Flinke verrassingen
Wie de enge route in de kerk volg-
de kwam een aantal keren voor 
een flinke verrassing te staan. Een 
vriendelijke zombie vroeg of je 
toch geen arm kon missen. Haar 
vriendje kwam er een te kort. De 
verzameling met hoofden en or-
ganen op sterk water leek nét echt. 

Bij het passeren van de kelder-
deur werd menig gil geslaakt. De 
clown die de trap op kam lopen 
was angstaanjagend. Ook de zom-
bie, stilletjes opduikend. En de 
met een hark over de grond schra-
pende zombievrouw. Ze waren al-
lemaal prachtig geschminkt en 
speelden hun rol vol overtuiging.

‘Spannend’
Fabiënne en Joanna, alle twee 8 
jaar vinden de griezeltocht heel 
erg spannend. Fabiënne heeft in 
de kerk de enge route genomen. 

”Ik schrok heel erg van de zom-
bie die achter mensen ging staan. 
En ook de clown die uit de kelder 
kwam, die was écht eng.” Joanna 
nam de minder enge route. ”Ik 
houd eigenlijk niet van enge din-
gen of films. Maar dit is wel leuk. 
En ook spannend.” 
De meisjes waren onder bege-
leiding van hun moeders, vaders 
en vriendinnen. Zij vonden het 
ook spannend. Een van de dames 
sloeg van schrik haar zeis kapot. 
Op de zombie.

Knetterstof
Op de route was van alles te zien. 
Een heks die ogen en handen aan-
bood. Maar ze had ook knetter-
stof, misschien ging je er wel van 
vliegen. 

Er waren ook huizen die van bin-
nen waren omgetoverd tot spook-
huis en bij een enkele woning 
durfden deelnemers niet dichter-
bij te komen. De act die door de 
bewoners werd opgevoerd was 
bloedstollend. De tocht duurde 
ongeveer een uur.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Kinderen uit Dinteloord genieten van Halloween griezeltocht

Collectanten gezocht in  
Dinteloord: MS collecteweek
DINTELOORD – Collectecoördinator Erica Verhagen 
roept vrijwilligers op die tijdens de collecteweek voor 
het Nationaal Multiple Sclerose – van 19 tot en met 24 
november – een avondje willen collecteren.

“Het liefste wil ik zoveel collectanten dat we geen en-
kele straat of voordeur in Dinteloord hoeven over te 
slaan. Daarom hoop ik dat veel vrijwilligers zich willen 
opgeven. Daarnaast hoop ik natuurlijk ook dat de in-
woners van Dinteloord gul zullen geven. Want de bij-
dragen zorgen ervoor dat het MS fonds innovatieve 
onderzoeken kan doen om MS te genezen. MS is een 
chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Ne-
derland hebben meer dan 17.000 mensen MS en jaar-
lijks komen er 800 mensen bij”, aldus Erica Verhagen. 

Zij vraagt vrijwilligers om zich als collectant aan te mel-
den. Dat   bij Erica zelf: via mscollectedinteloord@on-
line.nl of telefoon (0167) 523 137. Op de website: 
mscollecte.nl is alle informatie te vinden.

NIEUW-VOSSEMEER – Zondag 11 
november verzorgt Buurtvereni-
ging Boerengors de jaarlijkse Sint 
Maartenviering op Nieuw-Vosse-
meer. Die dag gaan de deelnemen-
de kinderen vanaf 18.15 in groep-
jes, zingend en voorzien van lampi-
onnen, langs de deuren in de hoop 
zoveel mogelijk snoepgoed, fruit 
en/of geld op te halen. 

Het snoepgoed en het fruit wordt 
na afloop onder alle deelnemende 
kinderen verdeeld, het opgehaal-
de geld wordt zoals gewoonlijk ge-

bruikt om volgend voorjaar weer 
een leuk uitje te organiseren voor 
de kinderen uit het dorp. 

Verzamelpunt voor de Sint Maar-
tenviering is gemeenschapshuis 
De Vossenburcht. De tocht kan 
helaas niet doorgaan zonder vol-
doende begeleiders. Daarom wor-
den vrijwilligers opgeroepen om 
zich als zodanig aan te melden. 
Wie (samen) een groepje wil be-
geleiden wordt gevraagd om zich 
aan te melden bij Adrienne de 
Jong, via haar telefoonnummer 06 
36 537 213.

Buurtvereniging Boerengors 
viert Sint Maarten

Lezing over de toekomst 
van de kerk
REGIO – De commissie ‘Vorming en Toerusting’ van 
de protestantse gemeente Nieuw-Vossemeer en Hal-
steren organiseert op dinsdagavond 6 november in 
de St. Martinuskerk in Halsteren een lezing over de 
toekomst van de kerk. Die wordt gegeven door de 
bisschop van ’s Hertogenbosch, Gerard de Korte. De 
lezing begint om 19:30 uur.

De Korte(63) studeerde geschiedenis en theolo-
gie. Hij promoveerde in 1994 in de theologie met 
het proefschrift ‘Pastoraat van de verzoening’. Bin-
nen de bisschoppenconferentie heeft hij ‘kerk en sa-
menleving’ als aandachtsgebied. In zijn lezing zal hij 
eerst terugblikken op het recente verleden. Vervol-
gens schetst hij de situatie van de kerk – met name 
de Protestantse en Rooms Katholieke kerk – in het 
huidige Nederland. Daarbij staat de spreker stil bij 
de actuele uitdagingen. Na de lezing is er gelegen-
heid tot het stellen van vragen.
Toegang tot de lezing is gratis. Iedereen is welkom.
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DINTELOORD – Elna de Frel is een 
geboren en getogen Dinteloord-
se. Ze werkte jarenlang in de zorg, 
was bijna 12 jaar brandwacht en 
werkt thans in het bedrijf Vanden-
hil.com; het telecombedrijf dat 
ze samen met haar partner Pie-
ter runt. In augustus dit jaar kocht 
het tweetal het pand aan de West-
zijstraat 2, waarin vroeger De 
Wit schoenen en laatstelijk Beau-
ty salon Anouk gevestigd was.  

“De winkelruimte voor in het pand 
bracht ons op het idee om er ‘Kruid 
en Thee’ in te vestigen”, vertelt 
Elna de Frel. En daarmee geeft ze 
een extra impuls aan haar passie.

�Die passie heb ik van mijn moe-
der Corry. Zij was ook veel in de 

weer met kruiden, homeopathie 
en plantjes. Dat nam ik van haar 
over en sinds een aantal jaren ver-
diep ik me echt in kruiden. Ik volg 
niet alleen een studie kruidenge-
neeskunde maar stel met kruiden 
allerlei theeën (infusies) samen. 

Zo heb ik thee waarvan je ener-
gie krijgt, maar ook thee voor ont-
spanning, voor goed slapen, voor 
een goede spijsvertering, vocht 
afdrijvende thee en thee tegen 
brandend maagzuur. 

Het mooie is dat deze theeën ook 
echt werken. Een bijzonder voor-
beeld is ’kater-thee’. Daarin heb ik 
vijf kruiden verwerkt. Die zorgen 
ervoor dat de lever wordt ontgift, 
werkt tegen misselijkheid en gaat 
ook hoofdpijn tegen”. 

Naast website nu  
ook een winkeltje
Elna vroeg partner Pieter om een 
website te bouwen. De site krui-
denthee.nl werd geboren en via 
dat kanaal vonden de bijzondere 
theeën al aardige aftrek. 

”Nadat we dit pand aan de West-
zijstraat kochten, stimuleerde 

Pieter me om een winkeltje in te 
richten. Dat hebben we per 1 no-
vember geopend. Ik vind dit ex-
tra leuk, want zo kan ik mijn pas-
sie nog verder vorm geven. Omdat 
ik hier tijdens de openingstijden 
toch altijd ben, combineer ik de 
verkoop van kruiden en thee met 
de werkzaamheden hier op ons 
bedrijf”.

Openingstijden
Kruid en thee is geopend op 
woensdag tot en met vrijdag tus-
sen 9:00 en 17:00 uur en op zater-
dag tussen 12:00 en 17:00 uur. De 
website is natuurlijk 24/7 in de 
lucht en hier kunnen dus op alle 
tijden kruidentheeën worden be-
steld en ook in de winkel worden 
afgehaald. Naast de kruidenthee-
en verkoopt Elna de Frel ook XL-
bekers in alle soorten, ook met 
filter en deksel. Daarnaast heeft 
ze thermoskannen in het assor-
timent. ”Die zijn niet alleen bij-
zonder sterk – vrijwel niet kapot 
te krijgen –maar koelen of verwar-
men ook extreem lang”.

Foto: Erna de Frel en Pieter van 
den Hil hebben het pand aan de 
Westzijstraat 2 in Dinteloord ge-
kocht. Hierin is niet alleen hun 
bedrijf Van den Hil.com geves-
tigd, maar ook het nieuwe win-
keltje ‘Kruiden en Thee’.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Passie voor kruiden leidt 
tot opening eigen winkel

Nieuwsberichten van bedrijven
in de gemeente Steenbergen

STEENBERGEN – Tien weken lang 
kon er bij Albert Heijn Achterberg 
gespaard worden voor gepersona-
liseerde sportkleding en -artikelen 
van veertien verenigingen uit heel 
de gemeente Steenbergen. 

De zogeheten Superclubactie is 
volgens ondernemer Martin Ach-
terberg een doorslaand succes ge-
weest. Hij verwacht dat er in het 
uitgifteweekend van 1 en 2 de-
cember ruim tweeduizend artike-
len ‘over de toonbank’ zullen gaan. 

Halverwege deze week stond de 
teller al bijna op 1500 stuks. Tot 
en met zondag 4 november krij-
gen de klanten van  Albert Heijn 
Achterberg nog gratis spaarzegels 
bij elke 10 euro aan boodschap-
pen en extra zegels bij een aantal 
actie-artikelen in de supermarkt 
aan de Lindenburghlaan. Vervol-
gens kunnen tot en met zondag 
11 november volle spaarkaarten 
worden ingeleverd bij de service-
balie van de winkel. In ruil daar-
voor krijgt men een speciale code, 
waarmee via internet de gewens-

te spullen kunnen worden be-
steld. Het assortiment bestaat o.a. 
uit hoodies, sporttassen, slippers, 
rugzakken en caps. In de meeste 
gevallen te bedrukken met je ei-
gen naam en het logo van je club.

Positief
De deelnemende verenigingen 
van de Superclubactie zijn Bad-
minton Vereniging Steenbergen 
(BVS), FeelGoodClub Dinami, 
NVS Nieuw-Vossemeer, Nieuw-
Vossemeerse Tennis Vereniging 
(NVTV), SC Kruisland, SC Wel-
berg, Scouting Steenbergen, Sim-
ple Dribble, Sportcentrum De 
Knotwilg, SV Diomedon, thea-
terschool en dansstudio Myra 
Ceti, Trafo, TV Steenbergen en VV 
Steenbergen.

Martin Achterberg toont zich ui-
termate tevreden met de animo 
voor de Superclubactie. ,,Het blijft 
geweldig om iets speciaals voor de 
lokale bevolking te kunnen doen,’’ 

stelt hij. ,,De reacties van de ver-
enigingen en onze klanten zijn 
bovendien erg positief.’’

Op zaterdag 1 en zondag 2 decem-
ber van 11.00 tot 15.00 uur kan ie-
dereen zijn of haar bestelling(en) 

komen ophalen in de winkelruim-
tes van de Nieuwe Villa, tegenover 
Albert Heijn Achterberg, die voor 
dit doel beschikbaar zijn gesteld 
door de eigenaren van dit com-
plex.

Zegeltjes sparen bijna klaar,  
bestellen kan nog t/m 11 november

Superclubactie Albert Heijn 
Achterberg is een
doorslaand succes

STEENBERGEN – Nog steeds rijden 
wanneer het donker is nog veel 
fietsers zonder licht. Ze kunnen 
hun te volgen pad blijkbaar nog 
goed zien. Dat is niet het geval 
met hun eigen zichtbaarheid voor 
automobilisten. Een fietser zon-
der licht wordt vaak te laat opge-
merkt. Met alle gevaren van dien. 
Gemeente Steenbergen haakt 
daarom in op de ANWB-actie ‘Zet 
je licht aan’. 

Maandagochtend was wethou-
der Wilma Baartmans al vroeg op 
pad. Samen met medewerkers 
van de buitendienst spoot ze met 
een sjabloon een goed zichtbare 
waarschuwing op het fietspad in 
de Wipstraat, ter hoogte van het 
klaproosviaduct. 

De eerste tekst ‘Zet je licht aan’ is 
daar met uitwisbare gele spuitkrijt 
officieel door de wethouder op 
het fietspad aangebracht. En zo 
gebeurde dat ook op diverse an-
dere fietspaden in de gemeente. 

Het spuitkrijt is uitwisbaar en zal 
naar verwachting twee weken blij-
ven staan. Hopelijk voldoende om 
te worden opgemerkt door fiet-
sers zonder licht. Want al klinkt 
het wat flauw en zeker niet stoer: 
‘Zet je Licht aan’ zorgt er wel voor 
dat je op zijn minst beter wordt 
gezien door het gemotoriseerde 
wegverkeer. En dat kan een leven 
sparen.

Fietsers gewaarschuwd voor 
gevaar van rijden zonder licht
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Wie het slim uitkien-
de, kon woensdagavond tijdens de 
Ladies Night in Steenbergen met hon-
ger van huis en volledig verzadigd te-
rugkeren. Dat begon met een snack-
je vooraf bij de Shoetime en ging via 
een uitgebreid Chinees-Indisch buffet 
bij De Moor Optiek naar een wafel als 
toetje bij de Marskramer. In alle win-
kels die gisteravond meededen ston-
den de zoete en hartige lekkernijen, 
verfrissende sapjes en licht alcoholi-
sche versnaperingen klaar. De dames 
werden in de watten gelegd, maar 
dat is dan ook precies de bedoeling 

van deze succesvolle avond waarbij 
de ladies in de hoofdrol staan. 

Mode, accessoires, juwelen en ver-
zorging zijn de hoofdthema’s waar 
het op deze sfeervolle avonden om 
draait. Niet alleen in de rekken en in 
de schappen maar ook interactief. 
Zo konden de bezoeksters bij Sense 
of Style hun wenkbrauwen laten epi-
leren met behulp van threading (met 
een touwtje) en kregen zij bij Dio van 
Oers visagie-adviezen. Bijna iedere 
winkel opende voor de gelegenheid 
een shop-in-shop en dat valt in de 
smaak. Niet voor niets is de Ladies 

Night al jarenlang vaste prik voor 
veel van de bezoekers. 

Koetjes en kalfjes
Er wordt veel gelachen tijdens de 
koopavond. Twee vriendinnen laten 
hun fluitjes champagne vol overga-
ve klinken op ‘het niet meer zwan-
ger zijn’. In de koffiecorner van Oer-
lemans Mode keuvelen vier Din-
teloordse buurvrouwen met tassen 
vol kleren over koetjes en kalfjes. Ze 
zijn twee keer per jaar vaste bezoe-
ker van de Ladies Night sinds deze in 
2014 van start ging. Een mooie tradi-
tie die ze nog vele jaren vol hopen te 

houden. 

Erg gezellig
Vooral moeders, dochters en klein-
dochters zetten de datum al ruim 
van tevoren vast in hun drukke agen-
da’s. Zo ook de tienjarige  Zahra de 
Vriend die met moeder Jocelijn en 
oma Anita op pad is. De jongedame 
heeft geluk want er staan veel nieu-
we kledingstukken voor haar op het 
‘to do’-lijstje van de avond. Vanuit 
Oud-Vossemeer reisden moeder Ve-
roni en dochter Rosalinda Goede-
gebuure af naar het Steenbergse. “Ik 
werk hier en ken de winkels, maar 
het is de eerste keer dat we de Ladies 
Night bezoeken. Het is erg gezellig.”

Walhalla
Moedere Carole en haar elfjarige 
dochter Lucille kijken deze avond 
wie de schoen het beste past. Let-

terlijk, want op dit moment hebben 
zij allebei maat 39 al zal dat niet lang 
duren. “Gelukkig niet,” aldus moe-
der die met een schuin oog naar de 
laars met net iets te hoge hak kijkt 
die dochterlief, tevreden knikkend, 
uitprobeert.
Ook wethouder Wilma Baartmans 
nam de avond vrij om met haar oud-
ste dochter Wieske van Gestel op 
koop te gaan. Laatstgenoemde is on-
langs vanuit Eindhoven terug naar 
geboortestad Steenbergen verhuist 
en telt haar zegeningen. “Het is een 
goede beslissing geweest. Met name 
het parkeeraanbod is hier een wal-
halla wanneer je Eindhoven gewend 
bent.”

Wie al een kalender voor het komend 
jaar in huis heeft: de volgende Ladies 
Night staat gepland voor woensdag-
avond 27 maart 2019.

Ladies night in Ons Steenbergen gezellig, 
smakelijk en informatief

(Door Dasja Abresch)

NIEUW-VOSSEMEER – Alle kleuren 
van de regenboog werden onlangs 
uit de kast getrokken om een nieu-
we mijlpaal bij activiteitencentrum In-
4outdoor aan de Boerengorseweg in 
Nieuw-Vossemeer te vieren. De ope-
ning van het Magische Kidslab was de 
directe, maar niet de enige, aanleiding 
voor een feestje. Ook het feit dat het 
mediationtraject met omwonenden 
met wederzijds begrip en instemming 
is afgesloten, was een uitstekende re-
den om de vlag uit te hangen. 

Het nieuwe Kidslab op het terrein is 
een initiatief van In4outdoor en kin-
deropvang ‘Zoo aan de Dortmund-
straat’. “Samen organiseerden we al 
twee keer de Internationale Modder-
dag. Dat was zo’n succes dat we beslo-
ten de samenwerking te verdiepen,” 
aldus Lisanne van Gastel, adjunct ma-
nager van Zoo. 

Plastic soep
In het Kidslab werken de kinderen op 
basis van projecten. “Bij In4outdoor 
staat buiten spelen en lol maken voor-
op,” licht eigenaresse Leone Ten Hove 

toe. “Of dat nu met knutselen of thea-
ter maken is. Daar hoort wel een stuk-
je bewustmaking van de eigen verant-
woordelijkheid voor de leefomgeving 
bij. Dat vertaalt zich in het Kidslab 
naar een project rond plastic soep bij-
voorbeeld. Een project duurt zes tot 
acht weken waarna er een presentatie 
in het lab volgt.”

Alles is anders,  
anders is goed
De ruimte oogt nu al gezellig maar 
nog wel wat kaal. Daar komt volgens 
Leonie Ten Hove van In4Outdoor snel 
verandering in. “We hebben er be-
wust voor gekozen om de inrichting 
zo minimaal mogelijk te houden om-
dat we de kinderen niet willen sturen 
in hun creativiteit. Alles wat ze beden-
ken moet vanuit hun eigen expres-
sie komen en op hun eigen wijze uit-
gevoerd. Het is echt een plek voor en 
door de kids. Er zijn geen regels. Alles 
is anders, maar alles is goed.“

Schoorsteen moet roken
Hoewel het Kidslab uit de gezamenlij-
ke koker van In4outdoor en Zoo aan 

de Dortmundstraat komt, is de nieu-
we activiteit voor álle kinderen be-
doeld. Ook voor de Sprokkel- en Out-
doorkids die iedere week komen ra-
votten bij Leonie en haar ploeg vrij-
willigers. ”We hebben inmiddels acht-
tien kinderen die iedere week komen 
en daar zijn we erg tevreden over,” 
vertelt Leonie. ”Dat succes is aan ie-
dereen te danken die helpt. We heb-
ben heel veel vrijwilligers die alles 
voor In4outdoor over hebben en daar 
zijn wij ze enorm dankbaar voor.” 
Maar, de schoorsteen moet wel ro-
ken en dus gaat het bedrijf zich de ko-
mende tijd nadrukkelijker profileren 
op de markt van de volwassenen. “We 

organiseren bedrijfsuitjes, teambuil-
dingbijeenkomsten en diverse activi-
teiten voor organisaties en groepen. 
Kleinschalig en erg leuk. Dat gaan we 
meer uitdragen. Ook willen we meer 
bekendheid genereren bij de scholen 
in de regio.” 

Opgelucht
Ten Hove bruist van de energie, ze-
ker nu de ongemakkelijke situaties 
met een aantal buren aan de overzijde 
van de Molenweg voorbij is. De pro-
blemen stammen al uit 2016 toen In-
4Outdoor vergunning kreeg. Omwo-
nenden vreesden een pretpark voor 
de deur en tekenden bezwaar aan. Dit 

leidde uiteindelijk tot een mediation-
traject voorgesteld door de  bezwaar-
schriftencommissie van de gemeente 
Steenbergen. Tien maanden later, is 
dat traject afgesloten. 

“Het was niet altijd even makkelijk,” 
verzucht Ten Hove. “Toch ben ik blij 
dat we het gelopen hebben. We heb-
ben nu duidelijke afspraken gemaakt 
en die zijn ook vastgelegd zodat we al-
lemaal weten waar we aan toe zijn. We 
gaan met een opgelucht gevoel en een 
open blik aan de toekomst werken. 
Vooral op intermenselijk niveau is het 
fijn dat we weer goed met elkaar om 
kunnen gaan.“

Mediationtraject succesvol afgesloten:

In4outdoor gaat kleurrijke 
toekomst tegemoet

STEENBERGEN – De cliëntenraad 
van Onze Stede is op zoek naar 
een nieuwe voorzitter. Dat kan 
een familielid van een bewoner 
zijn, maar evengoed iemand ’van 
buiten’, zo laat de raad weten. Er 
wordt gezocht naar een persoon 

die over een warm hart beschikt 
voor de ouderenzorg en tevens 
een grote affiniteit heeft met stad 
en streek.
Voor het woonzorgcentrum staat 
een hoop te gebeuren. De helft 
van de bewoners verhuist immers 

naar het nieuwe verpleeghuis ‘Hof 
van Nassau’. Dat biedt voor Onze 
Stede nieuwe kansen en die wor-
den aangegrepen. Om te begin-
nen krijgt het restaurant een me-
tamorfose en wordt omgebouwd 
naar ontmoetingsplaats voor 

(buurt)bewoners en bezoekers. 
Zij kunnen er een partijtje biljar-
ten, een kaartje leggen of samen 
een hapje eten. Ook wil Onze Ste-
de graag ruimte bieden aan oude-
renorganisaties om er activiteiten 
te organiseren. 
Doel van de cliëntenraad is om de 
belangen van bewoners zo goed 
mogelijk behartigen. De voorzit-

ter geeft leiding aan deze raad.
Kandidaten die belangstelling 
hebben voor deze functie wor-
den verzocht om contact op te ne-
men met Marli van de Stelt. Zij is 
consulent cliëntenraden bij tan-
teLouise. Haar telefoonnummer is 
06 22 320 620. Solliciteren kan ook 
door haar een e-mail te sturen: 
marli.vanderstelt@tantelouise.nl

Voorzitter gezocht voor cliëntenraad Onze Stede
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DINTELOORD – Volharding Din-
teloord heeft afgelopen vrijdag 
leerlingen van de Dinteloordse ba-
sisscholen in het Dorsphuis ont-
vangen om hen te laten ervaren 
hoe leuk muziekmaken kan zijn.

Zowel in de ochtend als in de mid-
dag kwamen schoolklassen van 

de Regenboogschool, de Petrus 
en Paulus school en de Groen van 
Prinstererschool naar het Dorps-
huis – waarin de harmonie ook 
haar wekelijkse repetities houdt. 
De groepen drie en vier kregen 
’s ochtends een proefles van Juf 
Carina Nuijten. Daarbij lieten de 
huidige blokfluitleerlingen horen 
wat ze reeds op de blokfluit kon-

den. Vervolgens mochten de be-
zoekers zelf aan de blaas en leer-
den ze de eerste noten spelen.

Leerlingenorkest
Aan de leerlingen van de groepen 
5 en 6 werd in een erop volgende 
sessie uitleg gegeven over de acti-
viteiten van de harmonie en over 
de diverse muzieklessen die wor-

den verzorgd. Hierbij kwam het 
huidige leerlingenorkest onder 
leiding van Carla Baaten in actie 
en werden verschillende num-
mers van de kinder-tv zender Nic-
kelodeon gespeeld, waarbij de 
kinderen moesten raden om wel-
ke nummers het ging. Ook werd 
uitgelegd hoe de verschillende in-
strumenten een bijdrage leveren 
aan een muziekstuk dat door het 
orkest wordt gespeeld. Ze weten 
nu wat meer over zaken als me-
lodie, tegenmelodie, bas en drum 
en de taak van de dirigent. Als af-
sluiting van het bezoek mochten 

de kinderen de verschillende mu-
ziekinstrumenten ook zelf uitpro-
beren. Dit onderdeel werd door 
hen als het allerleukste bestem-
peld.

Meer info
Volharding Dinteloord hoopt dat 
ze kinderen heeft geënthousias-
meerd om muziekles te gaan vol-
gen. Kinderen en hun ouders/
verzorgers kunnen meer infor-
matie over de harmonie vinden 
op de website www.volhardingd-
inteloord.nl. Hier kunnen ze zich 
ook aanmelden.

Volharing Dinteloord ontving scholieren 
Dinteloordse basisscholen

STEENBERGEN – Zaterdag 3 no-
vember viert Jong Volharding het 
25-jarig bestaan met een bijzon-
der reünieconcert, de ’Culifair’. Dit 
vindt plaats in het Podium aan de 
Waterlinie 1 te Steenbergen. De 
opbrengst van het concert komt 
gedeeltelijk ten goede aan Unicef.

De lekkernijen op deze Culifair 
worden bereid door ‘De Mannen 
met Pannen’, de kookclub van de 
KBO afdeling Steenbergen. Tij-
dens het concert wordt dus niet 
alleen muziek gespeeld, maar bij 
elk concertstuk worden hapjes ge-
serveerd. 
De toegangsprijs voor het concert 
bedraagt 10 euro. 

Steun
”Voor dit bedrag kunnen 30 kin-

deren ingeënt worden tegen po-
lio. Er zijn wereldwijd maar liefst 
28 miljoen kinderen op de vlucht 
voor oorlog en geweld. Vaak alleen 
en zonder ouders. Unicef helpt 
deze kinderen door het geven van 
vaccinaties, traumasupport, on-
derwijs, watervoorzieningen en 
hulp bij gezinsherenigingen”, zo 
laat Will Goderie weten. 

Hij is voorzitter van de regionale 
Unicef afdeling en hoopt dat velen 
hun weg naar het Volharding con-
cert zullen vinden en zo het werk 
van Unicef ondersteunen. 

Het concert beging op zaterdag 3 
november om 19:30 uur. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij Primera De 
Gilles of aan de zaal.

Mannen met Pannen verzorgen 
lekkernijen tijdens de Culifair

(Door Nicole van de Donk)

KRUISLAND – Het project ‘Wat de 
pot schaft’ is wat je noemt een 
sterk staaltje gemeenschapszin. 
Elke donderdag wordt er in dorps-
huis Siemburg tussen de middag 
een drie-gangen maaltijd bereid 
die dorpsbewoners voor 6,50 euro 
kunnen nuttigen. Een initiatief 
waar dankbaar gebruik van wordt 
gemaakt, al hadden de vrijwilli-
gers bij de start van het project 
meteen te maken met een flinke 
tegenslag. Brand in de afzuigkap 
maakte koken in de keuken van 
Siemburg tijdelijk onmogelijk. Ge-
lukkig bood Edwin Maas van res-
taurant De Commerce hen onder-
dak waarvoor hij deze week in het 
zonnetje werd gezet.

Bloemen, drie hartelijke kussen 
en een aandenken voor aan de 
muur kreeg Edwin Maas donder-
dag in Siemburg. De afzuigkap is 
inmiddels gerepareerd waardoor 
er weer gekookt kan worden in het 
dorpshuis. Maar de groep heeft 
toch de hele zomer elke week bij 
de Commerce mogen koken en 
daar zijn ze hem bijzonder dank-
baar voor. “Terwijl ik het niet meer 
dan zelfsprekend vind. Je laat die 
mensen toch niet op straat staan? 
Het is een mooi initiatief dat ge-
steund moet worden. Het was een 
gezellige boel hoor”, vertelt Maas. 

Genoeg inspiratie
Rond de vijftien Kruislanders 

schuiven elke donderdag aan ter-
wijl Jo Wezenbeek en Tonnie We-
zenbeek om de beurt koken. Dat 
doen ze met producten van het 
seizoen die ze zoveel mogelijk bij 
de plaatselijke supermarkt Coop 
halen. “Er wordt ook veel gespon-
sord hoor, we krijgen veel toege-

schoven. Als ik door het dorp loop 
vragen mensen me al regelmatig 
wat er die donderdag op het menu 
staat. Nou, inspiratie genoeg, ik 
heb thuis misschien wel 1500 re-
cepten”, lacht Jo Wezenbeek. 
Inmiddels zitten de gasten al aan 
de tomaten-groentesoep die vol-

gens hen uitstekend smaakt. Jean-
ne van Dorst is een van de dorps-
bewoners die graag elke week 
mee-eet. “Het is fijn en gezellig 
om zo met elkaar bij te praten. En 
ik ben best een grote eter, maar 
ik eet hier prima mijn buik rond”, 
vertelt ze. 

Het eetpunt ‘Wat de pot schaft’ 
is opgezet door de Dorpsraad, de 
Zonnebloem en KBO Kruisland. 
Er is zeker nog ruimte voor gein-
teresseerden om op donderdag 
om 12:00 uur aan te schuiven en 
vrijwilligers kunnen ze ook altijd 
gebruiken.
Voor meer informatie kan men 
terecht bij Jo Wezenbeek: 0167-
536686

Foto: Edwin Maas van restaurant 
De Commerce wordt door de vrij-
willigers van eetpunt ‘Wat de pot 
schaft’ bedankt voor zijn gastvrij-
heid. Ze konden er terecht toen de 
keuken van Siemburg tijdelijk on-
bruikbaar was vanwege een brand.

Kruislanders eten  
wat de pot schaft

LEPELSTRAAT - De wintertijd is 
voor de deelnemers en organisa-
tie van de Nostalgiekwis goed in-
gezet. In een volle zaal, met elf en-
thousiaste teams, een goed voor-
bereide organisatie en charmant 
ondersteunende vrijwilligers liep 
de spanning op een gezonde ma-
nier op. Want al gaat het vooral 
om een leuke zondagmiddag voor 
jong en oud, de sportieve rivaliteit 
is er niet minder om. Of je dan 86 
bent zoals Jan Steyns of in de 20, 
zoals ‘rookies’ als Charly en Jef-
frey.

Caterine Valente, Merijntje Gijzen, 
de Kreidler Florett, Koos Dobbel-
steen, Kwatta Chocolade, Sjors & 

Sjimmie, Bryan Adams, allerlei za-
ken uit vervlogen tijden passeer-
den de revue in beeld of geluid. Ze 
werden wel of niet herkend. 
 

Overwinnaar
Uiteindelijk was team ‘Kwitnie’ 
van teamcaptain Theo van Til-
beurgh de overwinnaar met 156 
punten, op de voet gevolgd door 
de ‘Wotseriekes’ van Leen van 
Geel. Op een mooie derde plaats 
kwam team ‘De Waailappen’ met 
Jan Brouwers aan het hoofd.
Bij het kiezen uit de prijzenpot 
bleek weer dat (iets) winnen altijd 
leuk is, al gaat het daar niet speci-
fiek om.
De rode lantaarndrager, team 

Dreamteam van captain Marielle 
Hooghemstra, behaalde nog al-
tijd 114 punten van de 200 maxi-
maal haalbare. Dat is 57 % van de 
vragen goed. Kwitnie had 78 % 
goed, wat bewijst dat de quiz goed 
te doen was, maar ook niet te ge-
makkelijk. “En dat is de insteek, er 
moet een wedstrijdelement aan-
wezig zijn”, stelt het organiserend 
comité.
 

Echte winnaar
De echte winnaar was echter SKW 
Lepelstraat, die op plezante wij-
ze jong en oud samenbracht. Dit 
werd gelukkig goed werd bedacht 
toen er op het eind met de collec-
tebus werd rondgegaan voor een 
vrijwillige bijdrage. Zij zien dan 
ook hals reikend uit naar de edi-
tie in het najaar van 2019. En dan 
ligt de samenleving uit de periode 
1950 – 2000 weer een jaartje ver-
der achter ons.

Spanning en plezier tijdens 
Lepelstraatse Nostalgiekwis
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Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: Het secretariaat is van 
dinsdag t/m vrijdag geopend   van 
9.15 - 11.30 uur en is gevestigd in 
de St. Gummaruskerk, Westdam 
83, ingang marktzijde. Spreekuur: 
Op dinsdag- en vrijdagochtend 
van 9:30-10:30 uur in het 
Parochiesecretariaat. Aanmelden 
voor de doop van uw zoon of 
dochter kan via het secretariaat.                                                                                   
Contactpersonen:
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Cobie Schoonen tel: 0167-566322, 
c o b y s c h o o n e n @ g m a i l . c o m 
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103                                                                                                        
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jong, 0167-522909, 
misintenties An v.d. Eem tel.0167-
521286. Iedere donderdag tussen 
10.00 en 12.00 uur kunt u in de 
Kombuis van Woonzorgcentrum 
“de Nieuwe Haven “ de 
Ruijterstraat 2 te Dinteloord terecht 
voor het opgeven van misintenties 
en wordt er onder leiding van een 
lid van het pastoraal team over het 
geloof gesproken. 
Donderdag 29 November, om 
10.15 uur: Eucharistieviering met 
als voorganger pastor Sebastian 
Chazhoor.                    

Personalia: de overledenen, die 
wij in ons gebed gedenken, zijn: 
Cor de Jong-Luijks; Piet v.d. Riet; 
Ad Veraart.
Donderdag 1 november is het 
Allerheiligen, de viering om 19:00 
uur; vrijdag 2 november is het 
Allerzielen, deze viering begint om 
19:30 uur !!
Misintenties: Wilt u een misintentie 
aanvragen? Gelieve dit minstens 
een week van tevoren (ivm tijdige 
plaatsing in de krant) door te geven 
bij het secretariaat op maandag t/m 
vrijdag van 9.15 uur t/m 11.30 uur 
of via de website . De prijs voor het 
aanvragen van een misintentie is 
10,50 euro.

Kerkdiensten:  jaarcyclus B.
Donderdag 1 november (Aller-
heiligen) 19.00 uur: pastoor H. de 
Kort.
Vrijdag 2 november (Allerzielen) 
19.30 uur!! : pastoor H. de Kort. 
Cor de Jong-Luijks; Piet v.d. Riet; 
Ad Veraart; overleden ouders 
van Loon- de Wit; Adrianus van 
Loon; overleden familie Hontelez-

Bogers; Jo van Loon; Toon van 
Loon; familie Uitdewilligen - 
de Ridder; Pastoor Nieuwlaat; 
Johannes, Petrus en Joke Luijks; 
ouders Vissenberg-Knop en zoon 
Kees; overleden ouders Bertus 
en Corry Verbeek-Ooms; ouders 
Knop-Zantboer; overleden familie 
Van Leent; ouders Vissenberg-
Tak; Willem en Dora Rijk; 
overleden ouders Verwijs; Jan 
Vriens echtgenoot van Riet Hector; 
overleden ouders Schoutens - van 
den Dries en zoon Peter; Peet 
Schijvenaars echtgenoot van Toos 
Bosters en wederzijdse ouders 
en familie; overleden ouders 
Simons -van Tillo en dochter 
Liesbeth; overleden ouders Peet 
en Toos Huijsmans-van Loenhout; 
overleden ouders de Groot Dekkers 
en kinderen;
overleden ouders van Loon - van 
Kuijk en kinderen
Zaterdag 3 november 17.00: 
pastoor H. de Kort. Overleden 
ouders Mooijekind-van den Berg 
(vanwege Allerzielen); overleden 
ouders van der Ham-van der 
Waard, broers en zusters (vanwege 
Allerzielen); jaargetijde overleden 
ouders Alfonsius v.d Riet-Looyen; 
jaargetijde ouders Alkonius van de 
Riet-Looyen;
Zondag 4 november 9.30 uur: 
pater B. v. Schaik. Leden KBO; 
overleden leden KBO; Arnold 
Doejaaren; overleden ouders 
Godefridus v.d. Malen-Klein; 
familie Uitdewilligen - van Bergen; 
Guust Welten en dochter Marijke 
en zoon Corné nog vanwege 
Allerzielen; overleden familie 
Welten-de Bruijn nog vanwege 
Allerzielen; jaargetijde Mieke 
Jansen - Wittebrood; overleden 
ouders Testers-v.d. Riet; Govert 
van Wezel en Johanna Cornelia 
Ernest; Maria Bosmans; overleden 
ouders Kees en Riet Verbeek 
- Landsbergen; Henk de Baar; 
overleden familie Brooijmans 
- Elst; overleden familie van ‘t 
Westeinde - Vermuë; Mw. Jo Traets 
- Schijvenaars (Kruisje ophalen); 
Theodorus Gladdines; Dora Rijk-
Potters vanwege haar verjaardag; 
Annie Biemans.
Maandag 5 november 19.00 
uur (Lourdeskapel): pastor S. 
Chazhoor.

Vrijdag 2 november, Allerzielen, 
viering in de kerk door de 
Werkgroep. De intenties zijn voor: 
Kees en Kaatje Koolen-de Leeuw; 
overl. ouders Adrianus Koolen 
en Anna Bosters;  Ad Koolen, 
vader van Bas en Manon; Koos 
en Marie van Gurp-de Kock; Joke 
Hommel e.v.Piet Huijsmans; over. 
Ouders Hommel-Bosters; overl. 
ouders Jacobs-Bosters; Martin 
Uitdewilligen en Petronella Bosters; 
Frans Hommel e.v. Ad Elsevier;  
jgt. Theo Musters e.v. Dien Lusing; 
Ad Heijboer e.v. Corrie Rozendaal 
en overl. familie; Carolien 
Schoutens-Suijkerbuijk e.v. Arie 
Schoutens; Aan deze dienst werken 
mee het dames/herenkoor, Jorn 
Knuit en Arno de Klerk. Na afloop 
krijgen de bezoekers een gratis 
lichtje en volgt een tochtje naar de 
begraafplaats, waar de overledenen 

herdacht kunnen worden. Jannie 
Hulsbergen stelt de afscheidskamer 
beschikbaar, daar kunt u  koffie of 
thee drinken. Iedereen wordt van 
harte uitgenodigd.  
Zaterdag 3 november van 14.00 
tot 15.00 uur: Gelegenheid tot 
biechten in de sacristie.Zondag 
voor de Oecumene, collecte.
Zondag 4 november 09.00 uur: 
Eucharistieviering, Celebrant 
pastor Sebastian . Misintenties:  
Leonardus de Jong en Maria 
Baselier;  jgt. Janus Bosters;   
Henk van Loenhout e.v. Rina 
Timmermans;  Lenie van Onna-
Stam; Marcel Brocatus e.v. Ineke 
van Vossen b.g.v. de geboortedag;  
jgt. Martien v.d. Aarsen; jgt. 
Adriana Aarts; Jo van Oevelen en 
Kees Mariën;
Maandag 5 november 18.00 uur: 
H. Mis.
Woensdag 7 november 19.00 
uur: H. Mis.
Donderdag 8 november 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.
Vrijdag 9 november 19.00 uur: 
H. Mis in De Vossemeren. 

Zaterdag 3 November, 19.00 uur: 
Familieviering met als voorgangers 
Pastoor Hans de Kort en pastoraal 
werker Hein Paulissen. De zang 
wordt verzorgd door het koor En 
Toch en de communicanten o.l.v. 
Martien van Gaans. Wij gedenken: 
Giel van de Par echtgenoot van 
Marie van de Par - Plaizier, Riet 
Sonder, Corrie Visser - Buuron 
vanwege koor En Toch. Na de 
viering staat de koffie/thee en de 
limonade weer voor iedereen klaar 
in de Vonk. 
Woensdag 7 November 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk met 
als voorganger pastor Sebastian 
Chazhoor.

Zaterdag 3 nov. 19.00 uur Euch.: 
Familieviering. In deze viering 
wordt uw gebed gevraagd voor: 
o.o. Bedaf - van Schilt; Voorganger: 
Past. S. Chazhoor, lector: A. Blom, 
misdienaar: Rens m.m.v. het 
kinderkoor. 
Dinsdag 6 nov. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de Heilige Antonius 
voor onze gezinnen.

Vrijdag 2 november Allerzielen 
19.00 uur: Eucharistieviering. 

Zang: Gemengd koor; Voorganger: 
Pater Bertus v. Schaik; Lectoren: 
Medewerkers; Koster: Ad 
Huijsmans; Misintenties: Mientje 
Schetter-Cools, Willy Blommerde-
Andriessen. De overledene in 
2018: Marie Rooms-Schetters
Vrijdag 2 nov. is ook de eerste 
vrijdag van de maand maar 
omdat er ’s avonds al een viering is 
zal er om 9.15 uur GEEN viering in 
de sacristie zijn.
Zondag 4 november 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Caritascollecte: 
Egidius collecte; Zang: Gemengd 
koor; Voorganger: pastor 
Sebastian Chazhoor; Lector: 
Toos Broos; Misdienaar: Anneke 
Welten; Koster: Adrie v. Etten; 
Misintenties: Leden en overleden 
leden van de KBO, Cornelis v. 
Etten, O.o. v.d. Heijden-Meesters, 
zus Ad en Ton, Pierre en zus Hélène, 
Overl. fam. v. Loon-v. Son, O.o. de 
Jongh-de Jong, Ben Kouters, Jenny 
Buckens-de Jong.
Het is weer de eerste zondag van 
de maand, maar deze keer drinken 
we koffie op zondag 11 nov. omdat 
er dan een   kindernevendienst zal 
zijn.
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Zondag4 november 10.00 uur: 
Dhr. Marin Bil, Zwijndrecht.
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Vrijdag 2 november 14.00 uur: 
Ds. G. Lankhuijzen, Viering van de 
Maaltijd van de Heer.
Vrijdag 9 november 14.00 uur: 
Pastor L. Pepels, Woord- en 
Communieviering.
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Zondag 4 november 10.00 uur: 
Ds. K. Hak, Goudswaard. 18.30 
uur: Ds. M.F. van Binnendijk, 
Rotterdam.

Zondag 4 november 10.30 uur: 
Ds. Ch. Inkelaar-de Mos met zang 
van Jolanda v. Eekelen begeleid op 
gitaar door Walter in ’t Veld, koffie 
na de dienst.
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Zondag 4 november 09.00 uur:   
Ds. Henk van het Maalpad.

Elke zondag 09.00 uur dienst in de Protestantse Kerk, 
Voorstraat 48 Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 
4717 NS Bergen op Zoom, tel. (0164) 23 19 92. 
E-mail:hcvhmaalpad@home.nl.
Voor informatie: B. van Weesep, tel. (0164) 68 39 41

Protestantse Gemeente  
Nieuw-Vossemeer en Halsteren

Evangelische kerk Open Deur, Har-
telijk uitgenodigd, elke zondag om 
10.30 uur bij de samenkomst in de 
Open Deur Kerk, Geert Vinckestraat 
2 te Steenbergen. Samen ontdekken 
en ervaren dat de God van de Bijbel 
nog steeds dezelfde is en wonderen 
en krachten doet in mensenlevens. 

Open Deur Steenbergen
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Wie iets wil doen, 
vindt een middel.

Wie niets wil doen, een excuus. 

doordenkertje
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Zondag 4 november 10.00 uur: 
Ds. E.E. Barendregt.
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Weekenddienst regio  Halste-
ren en Steenbergen 10.00 uur tot 
maandagmorgen 8.00 uur: voor 
dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met de telefonist(e) van 
Ziekenhuis Bravis,  0164 - 278000. 
Deze zal u doorverbinden met de 
pastor van dienst.

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

Toegift van Pater Bertus

Allemaal Heiligen.
Met pater Heinz maakte ik een 
wandeling door de tuin van 
het Sint Jozefklooster. Bij het 
kloosterkerkhof gekomen vroeg 
ik: “Heinz, denk jij, dat hier 
ook heiligen begraven liggen?” 
“Allemaal!”, was zijn resolute 
antwoord. Ik verheugde mij over de 
positieve kijk van Heinz.  Mogen 
ook de zielen in het vagevuur zo 
spoedig mogelijk in de hemel zijn 
bij alle heiligen.
God de Vader in de hemel heeft 
Jezus gezonden om onze harten 
te genezen, onze zielen te beteren 
en om ons de waarheid van God 
te tonen. De Vader biedt ons in 
zijn eindeloze barmhartigheid 
zijn liefde en vergeving aan, en 
eens de eeuwige vreugde. Kijkt 
naar goede ouders, hoe zij hun 
kinderen liefhebben. Christelijke 
ouders helpen hun kroost om ware 
kinderen van God te worden. De 
Vader in de hemel is onze Vader, 
die met liefde naar ons omziet. 
Zijn Zoon Jezus heeft zijn hele 
leven voor ons over. De Heilige 
Drievuldigheid, versterkt door de 
heilige Moeder Maria,  wil heel 
graag, dat wij allemaal heiligen 
worden. Wij moeten wel de deuren 
van onze harten openen, zodat de 
warmte van God ons kan vervullen 
tot in eeuwigheid. Pater Bertus.

Bekerwedstrijd 
voor Steenbergen 1

( door John Rommers )

STEENBERGEN - Donderdagavond 
8 november a.s. speelt het eerste 
elftal van v.v. Steenbergen een be-
kerwedstrijd. Tegenstander die 
avond is het elftal van Moerse 
Boys uit Zundert, dat momenteel 
uitkomt in de 1e klas van het zon-
dagvoetbal.

Moerse Boys speelt dit seizoen 
voor het eerste jaar in die 1e klas, 
nadat het vorig seizoen is gepro-
moveerd vanuit de 2e klas. De 
ploeg uit Zundert bezet momen-
teel een keurige 3e plaats op de 
ranglijst. Steenbergen is via beker-
overwinningen op WHS, VVC’68 
en Lepelstraatse Boys in de 2e 
ronde gekomen van de bekercom-
petitie en treft dus in de ploeg uit 
Zundert een heel zware tegen-
stander.
Het zal heel moeilijk worden om 
te overleven maar in bekerwed-
strijden weet je het maar nooit. De 
wedstrijd wordt gespeeld op het 
sportpark aan de Seringenlaan en 
begint om 20.00 uur.

STEENBERGEN – Van 13 tot 21 ok-
tober vond een bedevaartreis naar 
Assisi plaats, de geboorteplaats 
van Sint Franciscus. Dat is voor ka-
tholieken de patroonheilige van 
de dieren. Het werd voor de bede-
vaartgangers een mooie reis.

Franciscus was een ‘bon vivant’ 
die wel van een feestje hield. Tot 
hij in contact kwam met een me-
laatse en zijn leven finaal veran-
derde. Hij ging over tot een leven 
van eenvoud en armoede en over-
leed op 3 oktober 1226 op 44 ja-
rige leeftijd. Vanwege zijn daden 

en houding ook naar dieren werd 
Franciscus in 1228 heilig verklaard 
en is 4 oktober – wereld dierendag 
– voor de gelovigen een specia-
le gedenkdag als patroonheilige 
voor de dieren.
De bedevaartgangers hebben in 
Assisi een kerkdienst bijgewoond 
en kregen vervolgens een rond-
leiding door de stad. Vervolgens 
zijn ook Perugia en Passignano 
bezocht, zo ook de middeleeuw-
se stad Gubbio. Na het vertrek uit 
Assisi werd het klooster dell San-

tuario Francescan ‘La Verna’ aan-
gedaan waar de reizigers een kerk-
dienst hadden met als voorgan-
gers de pastors Hans van Geel en 
Piet Swinne. Na een overnachting 
in Villach ging de reis naar Salz-
burg waar een Nederlandse gids 
deze Mozartstad liet zien. Tot slot 
was er nog een dienst in een dag-
kerkje in Geiselwind, waarna de 
reizigers ‘met een warm en devoot 
gevoel huiswaarts keerden’, zo laat 
Bram Hommel weten.

Deelnemers bedevaartreis naar 
Italiaanse Assisi onder de indruk

Tavenu Dinteloord 
zingt in Wouw
DINTELOORD – Zangvereniging Ta-
venu verleent haar medewerking 
aan de bijzondere herdenkings-
dienst ter gelegenheid van het 
100-jarig einde van de Eerste We-
reldoorlog (van 1914 – 1918). Deze 
wordt zondag 11 november in de 
Sint Lambertuskerk gehouden.

Hoogtepunt van het concert 
wordt gevormd door het ‘Requiem 
van de mens’, een indrukwekkend 
muziekstuk van Rob Goorhuis dat 
de luisteraars meeneemt de ver-
schillende oorlogsvelden waarbij 
via tekst en muziek een indrin-
gend beeld wordt gegeven van wat 
er zich daar heeft afgespeeld.

De zang wordt verzorgd door 
het gemengd Lambertuskoor uit 
Wouw en Gemengde zangvereni-
ging Tavenu met begeleiding van 
een gelegenheidsorkest uit Ber-
gen op Zoom. De algehele leiding 
is in handen van de dirigent van 
Tavenu, Meike Warmoeskerken.

Het concert begint om 15:00 uur, 
de kerk is om 14:30 uur open en 
de toegangsprijs bedraagt 10 euro, 
waarin een consumptie is inbe-
grepen. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij VVV Wouw, bij de koren en 
voor aanvang van het concert.
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( door Ad Bogers)

Voor aanvang van de uitwedstrijd 
tegen Neerlandia zijn we getui-
ge van de feestelijke heropening 
van het nieuwe kunstgrasveld van 
Neerlandia. Wanneer dit achter de 
rug is en alle spelers op het veld 
staan, is er een minuut stilte we-
gens het overlijden van Sofie van 
Hooijdonk, de vrouw van selectie-
speler Bouke van Hooijdonk, wat 
ongelooflijk triest is en waardoor 
Sc Welberg – uit respect – de wed-
strijd met rouwbanden speelt. 

Na 5 minuten aftasten is het Wel-
berg dat zich de eerste kans cre-
eert. Dennis Luijks geeft een voor-
zet op Tom Mulder die helaas niet 
af kan werken in het doel. In de 
10e minuut geeft Dennis Luijks 
weer een strakke voorzet naar 

Tom Mulder, die nu de bal over 
het doel kopt. Ook Peter van Giels, 
krijgt zijn kans ook hij kopt over. 
In deze fase van de wedstrijd gaan 
de ploegen gelijk op. Een voorzet 
op maat van Wiebe Vissers bereikt 
Tom Mulder die de bal aan de ver-
keerde kant van de paal intikt. Op 
het half uur volgt een vrije trap 
van Dennis Luijks, maar de bal is 
een prooi voor de keeper. De kan-
sen zijn er wel maar het afma-
ken is vandaag wederom een pro-
bleem. 

Wanneer in de 40e minuut Neer-
landia op kan stomen naar het 
Welberg doel, maken zij deze kans 
ook meteen af (al is wel randje 
buiten spel). Het doelpunt telt: 
1-0. Door deze meevaller krijgt 
Neerlandia vleugels en een min 
later is het 2-0, dat is ook de rust-
stand. 

Gedreven
Welberg komt gedreven aan de 
aftrap van de tweede helft. Een 
schot op goal van Wiebe Vissers 
had meer verdiend, nu gaat de bal 
over de kruising. Ook Mats Meeu-
sen ziet zijn vrije trap over het doel 
gaan. Neerlandia speelt het spel-
letje slim, hebben een bus voor 
het doel geparkeerd en verdedi-
gen de 2-0 voorsprong in de hoop 
dat ze met een razen snelle uitval 
de voor het doel van Welberg kun-
nen komen. Het duurt even maar 
dan kan Welberg een bres slaan in 
de Neerlandia verdediging, Lars 
Bogers geeft aan naar Tom Mulder 
en die aarzelt nu niet en zet de 2-1 
op zijn naam. Het vertrouwen is er 
weer. Enkele minuten later schiet 
Ritchie Krens de bal in de korte 
hoek, maar de keeper kan de bal 
nog beroeren en naast de paal tik-
ken. Welberg geeft niet op, er ko-

men kansen voor Tom Mulder, 
die de gelijkmaker op zijn schoen 
had, maar de bal gaat net voor-
langs. Een schot van Wiebe Vis-
sers, van grote afstand, volgt en 
weer is het de keeper die redding 
brengt. Ook Mitch Krens beproeft 
de doelman met een schot, het le-
vert geen doelpunt op. 

Op gelijke hoogte
Als in de 65e minuut Wiebe Vis-
sers de bal op Dennis Luijks kan 
geven is de gelijkmaker een feit 
en de 2-2 binnen. Welberg doet 
weer mee, heeft zich keurig terug-
gevochten en er is weer strijd. Een 
hakje van Brandon, waarbij de 
bal, net te weinig snelheid heeft 
om in het doel te rollen, weg kans. 
Uit de hoekschop die volgt, kopt 
Lars Bogers de bal naast het doel. 
Met nog een 10 minuten te spe-

len is er een dubieus voorval voor 
het doel van Neerlandia. Volgens 
velen was de bal over de doellijn, 
maar de scheidsrechter heeft niets 
gezien. Dit ontneemt Welberg een 
doelpunt. Jammer. In de 85e min 
schiet Dennis Luijks de 2-3 bin-
nen. Hiermee is de mindere eer-
ste helft ongedaan gemaakt, heeft 
Welberg karakter getoond en zich 
keurig hersteld vandaag. 

Het venijn zit in de staart, als in de 
laatste min van de wedstrijd Neer-
landia nog een cadeautje van de 
scheidsrechter krijgt. Een voor-
zet, waarbij de bal in de 16 me-
ter tussen twee speler valt, wordt 
bestraft met een penalty omdat 
er mogelijk sprake zou zijn van 
handsbal, wat dit niet het geval 
was. Ook dit is door menigeen ge-
zien behalve door de scheidsrech-
ter, de bal gaat op de stip en zo valt 
alsnog de 3-3. Welberg had zeker 
vandaag de drie punten verdiend. 
Er was inzet en strijd, jammer als 
je zo terug in de wedstrijd komt en 
dan de punten moet delen.

Welberg toont wilskracht tegen Neerlandia

(Door Tineke Feskens)

NIEUW-VOSSEMEER – Al een aan-
tal jaren organiseert bouwclub Vor 
Mekaor een rommelmarkt. Niet zo-
als je zou verwachten in Steenber-
gen. Nee, ze huren een zaal bij de 
Vossenburcht in Nieuw-Vossemeer. 

Dit lijkt opmerkelijk, maar is ei-
genlijk eenvoudig te verklaren.

Angela van Eekelen, trouw lid 
van de club, werkt namelijk in de 
Vossenburcht. “Op deze manier 
snijdt het mes aan twee kanten.” 

Legt ze uit. “Wij hebben een pri-
ma, betaalbare ruimte en de Vos-
senburcht weer een activiteit.” Sa-
men met een groep van ongeveer 
8 bouwers stond ze zondag vanaf 
tien uur gereed om bezoekers te 
verwelkomen. “Toen we aan kwa-
men rijden stonden er al mensen 
voor de deur te wachten.” De rom-
melmarkt, die twee keer per jaar 
gehouden wordt, heeft een aantal 
trouwe bezoekers. “Er zijn men-
sen die weten dat we altijd leuke 
spulletjes tegen lage prijzen aan-
bieden. Zij komen meestal vroeg, 
want dan is er nog volop keuze,” 
zo vult Iwan van Eekelen, de echt-
genoot van Angela, aan. 

Alles wat te koop wordt aange-
boden komt uit eigen voorraad. 
De club zamelt het hele jaar door 
spullen in. “Mensen bellen of stu-
ren een bericht en wij halen het op 
of men brengt het. Op deze ma-
nier halen we geld op om te kun-
nen bouwen. Want dat is natuur-
lijk het doel van onze club.” Ange-
la en Iwan maken al jaren deel uit 
van bouwclub Vor Mekaor. Zelfs 
nu ze een gezin hebben, de mei-
den gaan gewoon mee, ze vinden 
het prachtig. 

Bouwseizoen
Binnenkort gaat het bouwseizoen 
weer van start. “We huren een 

deel van de gemeenteloods ‘het 
zeil’ samen met nog twee bouw-
clubs. Dit bevalt prima, we zijn er 
erg blij mee. Maar de kosten zijn 
natuurlijk wel hoger, daarom zijn 
we zo blij dat er zoveel mensen op 
de rommelmarkt afkomen. Naast 
de inkomsten van sponsoren en 
donateurs kan de bouwclub elke 
besteedde euro goed gebruiken. 
Aan de bezoekers zal het niet lig-
gen. Met de tassen goed gevuld 
vertrekt een groepje dames rich-
ting auto. Weer wat hebbedinge-
tjes rijker.

Steenbergse bouwclub 
‘Vor Mekaor’ spekt kas 
met rommelmarkt

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

( door Paul Kil )

De start van T.C.S. in de tweede 
helft van de najaar competitie is 
uitgelopen op een flinke neder-
laag. Naaste concurrent ODT K.U. 
maakte hun verlies in Steenber-
gen meer dan goed. Tegenover de 
7-3 zetten zij een 8-2 overwinning 
en daardoor namen ze de kopposi-
tie over. In feite gaan beide teams 
samen aan de leiding, maar het 
‘doelsaldo’ van de Roosendalers is 
beter.

De wedstrijd begon nog goed 
voor T.C.S. toen John Minkman 

de stand op 0-1 bracht. Maar dui-
delijk was toen al wel dat het een 
moeilijke opgave zou worden. Pas 
in de vijfde game wist hij met 8-11 
de set binnen te halen en van hem 
moesten deze keer de punten ko-
men. 
Daarna volgden drie nederlagen, 
maar bij de rust bracht John de 
stand weer terug op 3-2 en leek 
de leiderspositie nog niet direct in 
gevaar. Vervolgens scoorde ODT 
daarna echter drie keer. Voor de 
laatste keer moest John toen in 
het strijdperk aantreden en dat 
leverde weer een spannend duel 
op. Maar nu slaagde de sterkste 

Roosendaalse speler erin om in 
de vijfde game met 11-8 te win-
nen. Ook de laatste set wisten zijn 
teamgenoten daarna niet in winst 
om te zetten en zo ging de wed-
strijd met 8-2 verloren.

Winst voor de overige 
TCS-teams
Beter verging het de overige teams 
van T.C.S. In Breda ontmoette 
T.C.S. 2 ook de naaste concurrent 
Belcrum 12. In een prima wed-
strijd slaagden zij er in om de zege 
met 3-7 uit het vuur te slepen. 
Mark van de Waterschoot hield 
daarbij zijn blazoen schoon met 
drie winstpunten, zijn teamgeno-
ten scoorden samen ook drie keer. 
Via het dubbelspel kwam men tot 
een fraaie 3-7 zege. Met deze uit-
slag heeft men zich nu definitief 

weten te plaatsen in de kampi-
oensgroep. T.C.S. 3 had tegen Bel-
crum 14 een gemakkelijke avond. 
De uitslag 0-10 geeft dat ook weer. 
Slechts twee games stond men in 
totaal af. Voorlopig komt hun lei-
derspositie niet in gevaar. 

Programma
Dit weekend krijgt T.C.S. 1 het op-
nieuw moeilijk. Zij moeten het 
thuis opnemen tegen Tanaka 3 en 
dat team is hen nu op drie punten 
genaderd. De vraag is of men na 
de grote nederlaag weer voldoen-
de is hersteld, Tanaka zal hieruit 
ongetwijfeld moed hebben geput. 
De thuiswedstrijden van T.C.S. op 
beginnen op vrijdag 2 november 
om 20.00 uur in ’t Cromwiel. Het 
volledige programma luidt: T.C.S. 
1 – Tanaka 3; T.C.S. 2 - Markiezaat 
6; T.C.S. 3 - Vice-Versa’51 7.

Eerste verlies voor TCS tegen 
naaste concurrent

Dikke pluim  
voor deelnemers  

Halloween Welberg
Een grote pluim voor alle deelne-
mers aan de Halloweentocht van 
afgelopen zaterdag, dankzij jullie 
geweldige acts en medewerking is 
het Halloweenfeest op de Welberg 
een grandioos succes geworden.

Hartstikke bedankt allemaal!
Stichting OVW
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Exclusief voor leden van 
In samenwerking met Luxe bakkerij Ton van Hees
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Martin Achterberg, Steenbergen

Tegen inlevering van deze bon ontvang u   

Evi Saijoen en Marloes Herselman
Luxe bakkerij Ton van Hees, Steenbergen

Deze bon is alleen inwisselbaar in onze bakkerij in Steenbergen

Blauwstraat 25 - 27 – telefoon (0167) 56 00 89
Openingstijden: maandag - vrijdag 8.00 - 17.00 uur
 zaterdag 8.00 - 16.00 uur

Bij vorige onze ledenvoordeelacties reageerden meer dan 1000 lezers. Om deze ledenactie te kunnen doen dient u daarom wel eerst te reserveren !!!  

Een smultas
Met een heerlijk brood naar keuze* + 

10 zachte broodjes wit of tarwe + 4 worsten-
broodjes + 4 eierkoeken hard of zacht 

+ 1 slagroomschnitt 
+ 1 Paddenstoelbroodje (bijzondere lekkernij)

* uitgezonderd speltbrood

Totale waarde 25,00 euro 

voor slechts 9,99 euro
(wel eerst reserveren in onze bakkerij)

Deze bon is geldig van 27 oktober t/m 3 november 2018

Op de ledenvoordeelbon die is gepubliceerd in de ledeneditie van 26 oktober
staat dat de voordeelactie geldt tot 3 november. 

Dit is niet juist: de actie duurt een week langer 
en geldt tot en met zaterdag 10 november. 

Deze bon is niet geldig: de juiste bon staat in de ledeneditie van vrijdag 26 oktober.
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( door John Rommers )

Steenbergen 1 speelde afgelopen 
zondag zijn zesde competitiewed-
strijd van dit seizoen, een uitwed-
strijd tegen Moc’17 in Bergen op 
Zoom en liet in deze wedstrijd zien 
dat het wel degelijk in staat is te 
doen wat in de voorgaande vijf 
wedstrijden zo moeilijk was:  sco-
ren. Werd er in die eerste 5 wed-
strijden slechts 3 keer gescoord, 
tegen Moc’17 wisten de blauw 
witten het net niet minder dan 6 
keer te vinden.

En niet dat Moc�17 helemaal niet 
mee deed, verre van dat. De Ber-
genaren waren in regelmatig ook 
zeker veel in balbezit, maar Steen-
bergen was deze keer vanaf de al-
lereerste minuut bij de les. Het 
won de meeste duels, wist zich 
mede daardoor de nodige doel-
kansen te creëren en  het allerbe-
langrijkste, de blauw witten waren 
doeltreffend.
 

Snelle voorsprong
Dat waren ze al in de 2e minuut 
van de wedstrijd. Met in de basis 
ook deze keer weer de jeugdspe-
lers Lars Heshof en Mike de Hoog 
werd toen een snelle aanval opge-
zet.

Stijn Baarendse, door trainer Mar-
co Ernest deze wedstrijd op het 
middenveld geposteerd, gaf een 
puike voorzet richting Marvin 
Braat die deze eerste scoringskans 
direct met het hoofd verzilverde, 
0-1. Op het kwartier een 2e moge-
lijkheid voor Steenbergen .
Een vrije trap van Jeroen Augus-
tijn bereikte ook nu Marvin Braat 
maar hij kwam net te laat om de 
bal binnen te tikken. De thuis-
ploeg kwam geleidelijk wat beter 
in de wedstrijd en het was maar 
goed dat doelman Jeroen Sebreg-
ts attent reageerde op een prima 
schot van Moc’17 in de 20e mi-
nuut. Maar 2 minuten later was 
het aan de andere kant weer wel 
raak. Weer was het uitblinker Stijn 
Baarendse die Marvin Braat de 
diepte instuurde en met een mooi 
gekruld schot zorgde die voor een 
0-2 voorsprong voor zijn ploeg.
Moc’17 probeerde keer op keer de 
bakens te verzetten maar stuit-
te op een goed functionerende 
Steenbergse verdediging die voor-
alsnog niet veel weggaf.
Met nog enkele minuten op de 
klok werd de ruststand zelfs be-
paald op 0-3.
De onvermoeibare Tom van Rie-
sen speelde Stijn Heideman aan, 
die controleerde de bal uitstekend 
en schoot via de korte hoek raak. 

Op slag van rust een gevaarlijke si-
tuatie voor het Steenbergen doel, 
waarbij de blauw wit doelman in 
botsing kwam met een
speler van Moc’17, gescoord werd 
er echter niet.

Direct al uitbreiding van 
de voorsprong
De meeste toeschouwers zullen 
de 0-4 niet hebben gezien omdat 
ze nog aan hun drankje zaten in 
de kantine. In de allereerste mi-
nuut na de thee mocht Steenber-
gen via Stijn Baarendse een hoek-
schop nemen. De voorgetrokken 
bal kwam op het hoofd van Rem-
co van de Riet en die kopte de bal 
tegen de Bergse touwen.

Vijf minuten later kreeg Moc’17 
een hoekschop te nemen en ook 
daaruit werd gescoord waardoor 
de stand 1-4 werd. Direct hierna 
moest doelman Jeroen Sebregts 
zich laten vervangen door Joost 
van der Ree omdat hij teveel last 
had van de botsing net voor de 
rust. Steenbergen bleef ook nu 
nog aandringen, waardoor Mar-
vin Braat na een verre ingooi van 
Remco van de Riet zijn 3e en voor 
Steenbergen de vijfde treffer kon 
scoren, 1-5.

De Bergse verdediging zag er 
daarbij overigens niet goed uit, 
wat ook niet het geval was in de 
63e minuut toen Tom van Riesen 
op aangeven van Mike de Hoog 
voor een ongekende 1-6 voor-
sprong mocht zorgen.

Even later had de mee naar voren 
gekomen Bart Heshof zelfs de 1-7 
op zijn schoen maar zijn poging, 
uit een vrije trap van Jeroen Au-
gustijn, ging net over.
Jammer dat Steenbergen in het 
laatste kwartier nog 2 doelpun-
ten moest incasseren, waarvan de 
laatste uit een terecht toegekende 
strafschop, maar dat nam niet weg 
dat uiteindelijk een mooie en dik 
verdiende 3-6 overwinning werd 
behaald.

Zondag naar Breda
Zondag a.s. staat er voor Steen-
bergen wederom een uitwedstrijd 
op het programma, deze keer te-
gen het elftal van Sab in Breda. 
Sab heeft met 4 behaalde punten 
2 punten minder dan Steenber-
gen op de ranglijst. De blauw wit-
ten kunnen dus hele goede zaken 
doen maar moeten zich wel reali-
seren dat er ook dan weer van be-
gin tot eind keihard gewerkt zal 
moeten worden. De wedstrijd te-

gen Moc’17 is daarbij een goed 
voorbeeld.

Uitslagen en programma 
senioren
Uitslagen senioren v.v. Steenber-
gen van zaterdag 27 en zondag 28 
oktober: Steenbergen 2 zaterdag - 
Halsteren 3 zaterdag: 5-1; Steen-
bergen 3 zaterdag - Moc’17 3 za-
terdag: 3-2; BSC 2 zaterdag - Steen-
bergen 4 zaterdag: 4-1; Moc’17 1 - 
Steenbergen 1: 3-6; Steenbergen 2 
- Zundert 2: 3-2; Steenbergen 3 - 
Dioz 2: 3-0; Steenbergen dames - 
DSE dames 7-0.

Wedstrijdprogramma senioren 
v.v.Steenbergen voor zaterdag 3 
november: Fc. Bergen 2: zaterdag 
- Steenbergen 2 zaterdag, aanvang 
12.30 uur; Tholense Boys 3 za-
terdag - Steenbergen 3 zaterdag, 
aanvang 12.30 uur; Steenbergen 4 
zaterdag - Sc.Welberg 3 zaterdag, 
aanvang 15.15 uur.

Wedstrijdprogramma senioren 
v.v.Steenbergen voor zondag 4 
november: Sab 1 - Steenbergen 1, 
aanvang 14.30 uur; VVR 2 - Steen-
bergen 2, aanvang 12.00 uur; Sc 
Welberg 2 - Steenbergen 3, aan-
vang 12.00 uur.

Ongelooflijk maar waar, Steenbergen wint met 3-6 van Moc’17


