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KijkopSteenbergen.nl

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Sinds het vertrek 
van de VVD uit de coalitie ligt het 
speelveld open en zijn de kaarten 
geschud. Maar voorlopig houdt ie-
dere partij zijn eigen kaarten ste-
vig tegen de borst in afwachting 
van de coalitiegesprekken. Deze 
week is René Mol van Perficio Ad-
viseurs aangesteld als informateur 
en inmiddels heeft hij al de eerste 
verkennende gesprekken met de 
fracties gevoerd. Mol is geen on-
bekende bij de gemeente Steen-
bergen, want hij trad al eerder op 
als mediator tussen de gemeente 
en Innogy in de gesprekken over 
de windmolens in Dinteloord. “Het 
belangrijkste is dat er een stabie-
le coalitie komt voor de komende 
drie jaar, want op een situatie als 
deze zit niemand op te wachten”, 
aldus Mol.

Voerde Maurice Remery vorige 
week namens de coalitie nog het 
woord over de situatie in de raad 
na het vertrek van de VVD, inmid-
dels heeft hij alles in volle vertrou-
wen overgedragen aan René Mol. 
Remery denkt dat met Mol een ge-
schikte, onafhankelijke informa-
teur is binnengehaald. “Het is ie-
mand met de juiste ervaring bin-
nen de politiek, en hij komt uit 
Roosendaal dus hij kent het ge-
bied Brabantse Wal.”

Peilstok
Mol spreekt in de komende twee 
weken met elke partij in de raad, 
met als uitgangspunt dat er van 
elke fractie maximaal drie le-
den bij het gesprek zitten om het 
werkbaar te houden. 
“Ik ga luisteren naar ieders me-
ning. Daarbij komen meerdere 
thema’s aan de orde, elk met de 
nodige overeenkomsten en ver-
schillen. Ik ben er om het proces 
te begeleiden; waar kunnen ze el-
kaar vinden op punten waar het 

echt spannend wordt? Dus met de 
peilstok bepalen waar we staan.” 
Na deze inventarisatiegesprek-
ken volgt de formatieronde. Het 
doel is om binnen een maand, dus 
eind april, tot een nieuwe coalitie 
te komen. 

PvdA: “Alleen meedoen 
als wij wethouder mogen 
leveren”

De informateur wil daarbij wel 
zeggen dat Gewoon Lokaal! als 
verkiezingswinnaar het voortouw 
zal nemen bij het vormen van een 
nieuwe coalitie. Hoewel de mees-
te fracties de lippen nog stijf op el-
kaar houden over dat onderwerp, 
heeft Nadir Baali als fractieleider 

van de PvdA daar wel een uitge-
sproken mening over. “Ik vind dat 
een rare aanpak. Zij hebben hun 
kans gehad en nu zou wat mij be-
treft alles open moeten liggen. An-
ders ga je ze belonen voor de val 
van de coalitie. Ik zeg daarmee 
niet dat het hun schuld is, maar 
wel dat er niet voor de makkelijk-
ste weg moet worden gekozen.”
Op de vraag of de PvdA deel zal 
gaan uitmaken van de nieuwe 
coalitie, heeft Baali een duidelijk 
antwoord. “Wij doen alleen mee 
als we een wethouder mogen le-
veren, want dat is de enige manier 
om als eenmansfractie een signi-
ficant verschil te maken. We doen 
niet mee om drie zinnetjes in een 
coalitieprogramma te krijgen. 
Maar Gewoon Lokaal! zal geen 
wethouder gaan inleveren.” 

Als het om wethouderschap gaat, 
heeft op dit moment geen enkele 
partij er moeite mee dat VVD-wet-
houder Petra Lepolder gewoon 
haar werk blijft doen, maar als er 
een nieuwe coalitie is gevormd, is 
dat kans groot dat ze alsnog moet 
vertrekken.

Mogelijkheden coalities
De andere fractievoorzitters hou-
den hun kruit droog in afwach-
ting van het gesprek met de infor-
mateur en willen geen voorschot 
nemen op mogelijke combina-
ties. Hoewel Gewoon Lokaal! bij 
de verkiezingen de grote winnaar 
was met zes zetels, zat de Volks-
partij hen op de hielen met vijf ze-
tels. Samen zouden ze een meer-
derheid hebben in de raad. Het 

is echter zeer de vraag of een sa-
menwerking tussen die twee par-
tijen tot de mogelijkheden be-
hoort. In hoeverre is er nog spra-
ke van oud zeer bij de Volkspartij 
over het feit dat ze naar hun me-
ning werden buitengesloten bij 
de coalitieonderhandelingen na 
de verkiezingsuitslag? En is de 
partij met een uitgesproken me-
ning over belangrijke thema’s wel 
bereid om concessies te doen in 
een eventuele coalitie? De Volks-
partij heeft zich bijvoorbeeld al-
tijd duidelijk uitgesproken tegen 
de komst van hogere windmolens 
en de huisvesting van arbeids-
migranten aan de rand van Din-
teloord. Fractievoorzitter Michel 
Lambers wil nog niet op de zaken 
vooruitlopen en eerst het gesprek 
aangaan.

“Andere stijl met meer 
voortvarendheid”
Ook CDA en D66 houden zich 
tot nu toe erg op de vlakte, en lij-
ken met alle opties rekening te 
willen houden. Voorman van de 
VVD, Kees Gommeren, zei vorige 
week in zijn verklaring verdrietig 
te zijn over het vertrek uit coalitie. 
“Toch denk ik dat er met ons ver-
trek ruimte wordt geschapen om 
met een andere stijl, en met meer 
voortvarendheid, de juiste beslui-
ten te kunnen nemen. De VVD zal 
er alles aan doen om op korte ter-
mijn tot een werkbare situatie te 
komen.” Of dat inhoudt dat de li-
beralen opnieuw onderdeel zul-
len uitmaken van de coalitie, is 
onduidelijk. Een reparatie van het 
huwelijk met Gewoon Lokaal! lijkt 
in ieder geval ver weg.

Alle partijen zijn uitgenodigd voor een gesprek

Informateur René Mol aan de slag om nieuwe coalitie te vormen

Floraplein – Steenbergen

Weekendknaller

 

Sweet and Sunny 
aardbeien Bak 400 gram

van € 3,49 
voor €1,99

In de ledeneditie
van 12 april

ontvangen leden van 
Steenbergse Courant

Smakelijk IJsvoordeel
bij  Jerôme

(zie elders  in deze editie)

Foto: Gewoon Lokaal! was met zes zetels de grote winnaar op de verkiezingsavond in maart vorig jaar, op de 
voet gevolgd door Volkspartij. Inmiddels is de VVD uit de coalitie gestapt uit onvrede over de samenwerking met 
de partij. Uit de coalitiegesprekken van de komende tijd moet blijken welke combinatie wel stand kan houden.
Archief foto Steenbergse Courant - Foto Peter Vermeulen © 2018

ST PHILIPSLAND – Zaterdag 6 april 
wordt op het schoolplein van de 
Koningin Julianaschool een grote 
Lentemarkt gehouden ten behoe-
ve van Adullam gehandicapten-
zorg. Tussen 10:00 en 16:00 uur zijn 
bezoekers meer dan welkom.

De markt bestaat uit meer dan 

vijftig kramen. Er is tevens een 
grote rommelmarkt, onder an-
dere tal van schoonheidsproduc-
ten, de verkoop van tweedehands 
kleding, knutselmaterialen. Daar-
naast speelgoed, tuinplanten, 
potten en tal van producten.
Voor de kinderen ontbreekt een 
springkussen zeker niet, zij kun-

nen hun hart ophalen aan pan-
nenkoeken en poffertjes en het 
graaien in de grabbelton. 

Voor de jongeren is er een wed-
strijd spijkerbroek hangen en de 
ouderen komen zeker ook aan 
hun trekken. Om 11:00 uur start 
voor hen een veiling. 

Natuurlijk kan er ook gedronken 
worden en is er koffie, thee of li-
monade waarbij een stuk taart 
van de taartenbakwedstrijd kan 
worden genuttigd.

Grote Lentemarkt 
in St Philipsland



Kaaistraat 51 
4651 BM Steenbergen

www.meesters.uwgroenteman.nl

Meesters
In groenten en fruit

Afscheidsactie!

www.meesters.uwgroenteman.nl

Meesters

Op zaterdag 13 april zwaaien we (o)ma Meesters uit!

Ter gelegenheid hiervan 
hebben wij een RAUWKOSTACTIE.

Tegen inlevering van 
deze advertentie
BIJ ELK BAKJE 

RAUWKOSTSALADE 
eenzelfde bakje 

GRATIS

Komt u ook? 
Vanaf 14.00 uur is iedereen van 

harte welkom in onze winkel om, 
onder het genot van een hapje en 

een drankje, persoonlijk 
afscheid te nemen van deze 
meester in groenten en fruit!

Actie is geldig van 13 t/m 26 april
✃

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

familiekamer 
Oudlandsestraat 202, Steenbergen
www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl

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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 Het team van Uitvaartverzorging Leeuw bestaat uit: 
Gerard en Alfred Leeuw, Ineke van Middendorp

 en Sandra van Poortvliet.

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

Afgeslechtedijk 25  
Steenbergen

(ook weer op maandag open)

Weer heel veel
nieuwe tuin-
planten en 
bloemen!
Fruit, sappen, 

ambachtelijke producten
 Komt u kijken!

HULP GEZOCHT!
Voor licht huishoudelijke taken en 

om mij te helpen bij mijn dagelijkse 
beslommeringen d.m.v. 
hand- en spandiensten.

Min. 1 dagdeel (4 uur) p/w via PGB.
Graag bellen na 18.00 uur.

06-15 64 45 19

Blauwstraat 63 • Steenbergen • Tel.: 0167 - 561370
www.poeliervugts.nl 

Verse kipproducten, Gegrilde kipproducten, Wild, Konijn, Lams- en Kalfsvlees, 
Salades, Hapjes, Div. soepen & Maaltijden

Verse kipproducten, Gegrilde kipproducten, Wild, Konijn, Lams- en Kalfsvlees, 

Voor bij de Paasbrunch,
onze heerlijke kipragout of

één van onze andere lekkernijen.

Verse kipproducten, Gegrilde kipproducten, Wild, Konijn, Lams- en Kalfsvlees, Verse kipproducten, Gegrilde kipproducten, Wild, Konijn, Lams- en Kalfsvlees, 

ALLEMAAL AMBACHTELIJK 

BEREIDT IN EIGEN KEUKEN

U wilt toch ook genieten van 
versproducten uit uw eigen regio.

Bij ons dagelijks aanvoer vanuit eigen 
slachterij, waardoor we altijd met verse 
producten en ingrediënten werken.

En dat proeft u aan de kwaliteit.

Wilt u in 
de watten 

gelegd worden 
op 1e of 2e Paasdag?

www.hotelrestaurantthuis.nl

Westvoorstraat 6
Dinteloord
0167 - 52 85 77
info@hotelrestaurantthuis.nl

Reserveer dan nu een heerlijke

tapasbrunch
Brood met smeersels

Tramezzini sandwich 
met gerookte zalm

Garnalencocktail
* * *

Carpaccio

Ham met meloen
* * *

Bruchette brie

Wrap met kip
* * *

Bettine geitenkaas 
met spek

Aspergesoepje met 
hamblokjes

* * *

Tongfi let met remoulade

Asperge, verse zalm, 
Hollandaise

* * *

Varkenshaas, kruidenkorst

Slavink, provencaals
* * *

Burgertje, getoast brood

Patat, mayonaise
* * *

Dessert: advocaat, 
mousse met chocolade, 
strawberry cheesecake, 
brownie, aardbeien

O N T V A N G S T  M E T  C A V A 
E N  K I N D E R C H A M P A G N E

€ 29,75
per persoon

Kinderen t/m 12 jr

€ 14,75

Schoolverlaters
Studenten

en Scholieren

Wij hebben doorlopend werk 
voor jullie in vakanties en 

op zaterdagen

Succulentenkwekerij
W.J. van Hattem

Princeweg 2, De Heen

Tel. 0167-506044
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Het is nu nog 
niet meer dan een lichte verho-
ging, maar richting 2020 zal de 
wielerkoorts lokaal tot hoge tem-
peraturen oplopen. Eind augustus 
van dat jaar koerst de Ronde van 
Spanje, de Vuelta, namelijk door 
onze gemeente. Een ongeëve-
naarde happening en een eenma-
lige kans waar we met elkaar al-
les uit moeten halen wat er in zit, 
zo meent de gemeente Steenber-
gen. Daar wordt volgende maand 
al een begin mee gemaakt door 
op vrijdag 24 mei, de avond voor 
de Koos Moerenhout Classic, van-
af 20.00 uur een Wielercafé op de 
Steenbergse markt te organiseren. 
Hier komen kenners, prominenten 
uit de wielerwereld en jonge be-
loften bij elkaar om onder bege-
leiding van een professionele wie-
lerspeaker over de sport te praten. 
Iedere wielerliefhebber van de ge-
meente is er van harte welkom om 
zich aan te laten steken door het 
Vuelta-virus.

Het Wielercafé is het eerste van 
vele initiatieven waarmee de ge-
meente alle inwoners enthousi-
ast wil krijgen en houden voor de 
Vuelta van 2020. “We willen Steen-
bergen dan vol in de kijker zetten 
en daar hebben we iedereen bij 
nodig.”
Aan het woord is Bart van Est die 
namens de gemeente Steenber-
gen in de ambtelijke werkgroep 
‘Vuelta 2020’ zit. Een zeer logische 
keuze aangezien de Dinteloorder 

tussen 1976 en ’83 furore maak-
te als wielrenner. Met als hoog-
tepunten het Wereldkampioen-
schap ploegentijdrit voor ama-
teurs in 1978 . Toen Van Est hoor-
de dat de Vuelta naar Nederland 
kwam, ging zijn wielerpassie naar 
de hoogste versnelling. 

Janssen en Zoetemelk
Bij de gemeente Steenbergen 
maakt men dankbaar gebruik 
van de ervaring, kennis én het 
netwerk van de oud-renner. ”Ik 
volg alles en we hebben nog al-
tijd een groepje oud-renners zo-
als Jan Janssen en Joop Zoete-
melk met wie we nog regelmatig 
bij elkaar komen. De wielerwe-
reld is heel toegankelijk voor insi-
ders en ik onderhoud met ieder-
een contact.” Van Est werkt in het 
dagelijks leven als werkvoorberei-
der sportvelden bij de gemeente 
Steenbergen waar men nu dank-
baar gebruik maakt van de ken-
nis en het netwerk van hun mede-
werker. 
Volgens Van Est heeft deze ge-
meente bewezen opgewassen te 
zijn voor haar taak. “Op allerlei 
fronten, maar ook op sportief ge-
bied, heeft Steenbergen laten zien 
echt wel wat te kunnen organise-
ren.”

Iedereen kan aansluiten
Wethouder Esther Prent is nog 
altijd razend enthousiast over 
de komst van de Spaanse wie-
lerkoers. “De Vuelta komt naar 
Steenbergen! Daar kun je niet ge-

noeg uitroeptekens achter zetten 
toch? We vragen iedere inwoner 
om met ons mee te denken en ie-
dere organisatie om zich te pre-
senteren. Dit gaan we nooit meer 
meemaken.”
Naast het Wielercafé op 24 mei, 
volgen er het komende jaar nog 
veel maar activiteiten. ”We wil-

len met zijn allen iets opbou-
wen met de Vuelta als uiteinde-
lijke climax.” Wie een plan heeft, 
kan contact opnemen met de ge-
meente Steenbergen via info@ge-
meente-steenbergen.nl . “We wil-
len straks een heel weekend feest 
waar iedereen bij aan kan sluiten. 
Of je nu een wielerclub, een voet-

balvereniging, een school of een 
dweilband bent. Laat je zien in 
Spaanse sferen!”

Durf en creativiteit
Iedereen is vrij om te doen en te 
laten wat men wil, aldus de wet-
houder. ”Wij proberen het over-
zicht te bewaren en te ondersteu-
nen waar we kunnen. Wat we wil-
len is één groot feest tijdens deze 
unieke gelegenheid om onze 
mooie gemeente in al haar facet-
ten te presenteren. Dat vergt durf 
en creativiteit, dus kom maar op! 
De Vuelta rijdt 17 kilometer lang 
over het grondgebied van Steen-
bergen. Dat wordt op alle conti-
nenten live uitgezonden. Laten 
we die kans met twee handen pak-
ken!”

Rijk der Fabelen
Verhalen over de hoge kosten voor 
de gemeente Steenbergen, ver-
wijst zij naar het Rijk der Fabelen. 
“In tegenstelling tot de roddel 
hoeven we niet te betalen om de 
Vuelta over ons grondgebied te la-
ten rijden. Natuurlijk moeten we 
wel kosten maken om de logistiek 
te regelen en de veiligheid te ga-
randeren. Wegafzettingen en ver-
keersbegeleiders zijn onze verant-
woordelijkheid. Gelukkig hebben 
we plaatselijk zeer actieve clubs, 
zoals het Wielercomité Steenber-
gen, die hun vrijwillige medewer-
king al hebben toegezegd.”

Vrijdag 24 mei: 
Wielercafé brengt Steenbergen in Spaanse sferen 

Oud-wielrenner Bart van Est rijdt met wethouder Esther Prent achterop 
maar wat graag naar eind augustus 2020. Dan komt de Vuelta, de Ronde 
van Spanje, over Steenbergs grondgebied en dat gaat één groot feest wor-
den.   Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Een wandeling langs 
de Boomdijk op de Welberg is vol-
gens bewoonster Moira Jalink-
Nauta een dubbele ervaring. Ener-
zijds is het heerlijk genieten van 
de mooie natuur aan weerszijden 
van de weg. Anderzijds is het van-
wege het voorbij razende verkeer 
een hachelijke ervaring. De Wel-
bergse heeft daarom het initiatief 
genomen om tot een wandelpad 
langs de dijk te komen. Zij klop-
te daarmee aan bij de gemeente 
Steenbergen die wil ondersteunen 
bij de realisatie.

Sinds 2014 woont het echtpaar 
Jalink aan de Boomdijk. Het zijn 
buitenmensen die samen met 
hun honden Nomi en Mila genie-
ten van de natuur rond het dorp. 
Moira: “De snelheid waarmee er 
hier gereden wordt, maakt het 
wandelen langs de dijk echter le-
vensgevaarlijk. Ik heb jaren gele-
den al eens contact gezocht met 
Brabants Landschap (eigenaar 
van de dijk langs de Boomvaart – 
red.) om te bezien wat er mogelijk 
is. Daar was men toen niet erg en-
thousiast.”

Goed gesprek
Jalink liet het onderwerp rusten 
totdat zij als vrijwilliger bij het 
beschilderen van het klaproos-

viaduct in gesprek kwam met de 
Dorpsraad Welberg. “Daar raadde 
men mij aan om het als burgeri-
nitiatief aan te melden bij de ge-
meente Steenbergen.“ 
De doortastende Welbergse greep 
de koe bij de hoorns en schreef 
een brief. “Het antwoord liet even 
op zich wachten, maar inmiddels 
heb ik reactie. Ook bij de gemeen-
te is men enthousiast en gaat men 

in eerste instantie helpen op een 
goed gesprek aan te gaan met Bra-
bants Landschap.” 

Natuurlijke materialen
Jalink benadrukt dat haar idee qua 
kosten en omvang bescheiden is. 
“Ik vraag om een simpel wandel-
pad van natuurlijke materialen 
zoals houtsnippers of schelpen. 
Daarvoor is tussen de weg en de 
bomenrij plek genoeg.” Het nieu-
we pad zou komen te lopen van-
af het kombord tot de ingang van 
het Krabbenbos aan de Boomdijk, 
ongeveer vijfhonderd meter ver-
derop. 

Herdenking bevrijding
De initiatiefneemster hoopt dat 
het pad nog voor het eind van de 
zomer gerealiseerd is, maar toch 
in ieder geval voor begin novem-

ber. “De route wordt het hele jaar 
door veel gebruikt door wande-
laars en hondenliefhebbers, maar 
tijdens de herdenking van de be-
vrijding bij het bevrijdingsmonu-
ment aan de Canadezenweg lo-
pen er hier helemaal veel mensen 
langs. Nu we in november vieren 
dat dit gebied 75 jaar geleden be-
vrijd werd, zal het zeker extra druk 
zijn.”

Moira Jalink onderneemt dagelijks 
de wandeling langs de Boomdijk 
op de Welberg met haar honden 
Nomi en Mila. De langsrazende 
auto’s maken het echter een hache-
lijke onderneming. Een wandel-
pad langs de dijk zou de veiligheid 
van de wandelaars zeker ten goede 
komen, zo meent de Welbergse die 
hiervoor het initiatief nam.
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Welbergse neemt 
burgerinitiatief voor 
wandelpad langs 
Boomdijk

Paasbingo 
Ouderen De Heen
DE HEEN – Woensdag 10 april or-
ganiseert Stichting Ouderen De 
Heen een Paasbingo in Dorpshuis 
De Stelle. Die dag worden 7 rond-
jes gespeeld. De bingo is uitslui-
tend bedoeld voor leden, het spel 
begint om 14:00 uur en de zaal 
gaat een half uur eerder al open.

Kaarten bij KBO 
Welberg
WELBERG – Dinsdag 9 april orga-
niseert KBO Welberg een rik- en 
jokermiddag voor liefhebbers in 
gemeenschapshuis De Vaert. Hier 
gaat de zaal om 13:00 uur open, 
worden de kaarten een half uur 
later geschud en is het goed om te 
weten dat iedereen welkom is, dus 
ook niet-leden van KBO. De en-
tree van de kaartmiddag bedraagt 
een euro.

Bingo  
KBO Steenbergen
STEENBERGEN – Aanstaande 
maandag 8 april organiseert KBO 
Steenbergen de maandelijkse bin-
go in de zaal van restaurant De 
Watertoren aan de Nassaulaan. 
Alle bingoliefhebbers – dus ook 
niet-leden – zijn hierbij van harte 
welkom. Er wordt bingo gespeeld 
tussen 13:30 en 16:00 uur. Alle 
prijzen worden in contant geld 
uitgekeerd.



Supersnel
Glasvezel plaatselijk geregeld

Glasvezel Buitenaf, dat ook het glasvezelnetwerk voor het 
buitengebied in onze gemeente Steenbergen aanlegt, gaat 
dat nu ook doen in de kernen Dinteloord, Kruisland, De Heen 
en Nieuw-Vossemeer.

Vandenhil.com - gevestigd in Dinteloord - is nu officieel 
verkooppunt voor dit gebied. Dat betekent dat belang   -
stel lenden voor het supersnelle glasvezel nu in de eigen 
gemeente terecht kunnen en zich hier kunnen aanmelden. 
Aansluiten kan tot uiterlijk 6 mei zónder eenmalige kosten. En 
wie zich in onze winkel aan de Westzijstraat komt opgeven krijgt 
niet alleen deskundig advies, maar ontvangt ook een leuk cadeau!

Westzijstraat 2 - 4671 CG Dinteloord
telefoon (0167) 52 90 90

Voordelen van glasvezel:
•  Razendsnel internet
•  Stabieler en sneller
•  Klaar voor de technieken
 die komen gaan
• Groen door minder 
 energieverbruik
• Probleemloos internet
 tv en telefonie

Bezoek vandenhil.com/glasvezel voor meer 
informatie en een handige keuzehulp: in drie 
stappen naar uw gewenste abonnement!

Gevraagd: 

reserve bezorgers
voor Nieuw-Vossemeer

Telefoon: 
(0167) 56 59 30

E-mail: 
bezorging@steenbergsecourant.nl

vanaf 13 jaar
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

WATERVAL WIJNEN
3 flessen à 750 ml

3 VOOR
1000

Geen 18, geen alcohol

KIES & MIX BARBECUE
4 bakjes vlees, vis, vega of groente met  
de sticker ‘kies & mix 4 voor 10,00’

 4 VOOR

1000

DUBBELFRISSS
3 pakken of flessen à 1,25-1,5 liter

 3 VOOR

300

          

15°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Dit weekeind droog met 
flink wat ruimte voor de 
zon
Boven IJsland en West-Rusland stijgt 
de luchtdruk.
Dat houdt in onze regio de oostelijke 
stroming in stand.
Zaterdag wordt er weer wat zachtere 
lucht aangevoerd en kan het tijdens 
flinke zonnige perioden wel 17 graden 
worden !
De wind wordt matig, rond kracht 3 en 
komt uit het oosten.
Zondag is het wederom zacht met 18 
graden in de gemeente Steenbergen
Het blijft vrijwel overal droog en flinke 
zonnige perioden worden afgewisseld 
door enkele wolkenvelden.
De wind komt uit het noordoosten en is 
zwak, kracht 1 tot 2.
De dagen daarna houden we 
overwegend droog lenteweer waarbij 
het aandeel zon in het weerbeeld 
wisselt van dagdeel tot dagdeel.
Maar tijdens een zonnige middag kan 
het zomaar ‘n 15 graden worden in 
onze regio. 
Echter op de lange termijn lijkt de 
kans op wisselvalligheid weer iets toe 
te nemen.

Weerspreuk: 
“ April toch niet te vertrouwen, hij is en 
blijft de ouwe. Nu lacht hij weliswaar 
de zonnegloren, straks gooit hij met 
hagelstenen om de oren.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

NIEUW-VOSSEMEER – Zaterdag 
13 en zondag 14 april staat de in-
middels 43e fancy fair op het pro-
gramma. Die wordt zaterdagmid-
dag om 14:00 uur geopend door 
de Paashaas die verrassingen voor 
de kinderen mee zal brengen. De 
snuffelmarkt die gelijktijdig wordt 
gehouden is reeds vanaf 10:00 uur 

geopend.

Tijdens de fancy fair draait in De 
Vossenbucht ook dit jaar het rad 
van avontuur waarbij tal van leu-
ke prijzen te winnen zijn en ook 
de loterij ontbreekt niet. Leerlin-
gen van de groepen 5 tot en met 8 

van basisschool Merijntje hebben 
daarvoor al een flink aantal loten 
verkocht. Ook is bij de inwoners 
van Nieuw-Vossemeer een gratis 
lot in de bus gedaan. Inwoners die 
dit lot meebrengen maken even-
eens kans op aantrekkelijke prij-
zen. Ieder uur wordt hiervoor een 
trekking verricht. 

Een bezoek aan de fancy fair blijft 
leuk. Er zijn diverse kermisattrac-
ties, er is volop te smullen en er is 
life muziek. Het hele dorp draagt 
een steentje bij, zo laten de orga-
nisatoren weten. 

Snuffelmarkt
Ook de snuffelmarkt die in de 
gymzaal aan de Achterstraat 
wordt gehouden belooft voldoen-
de aanbod van zeer bruikbare 
spulletjes tegen bijzonder aan-
trekkelijke prijzen. Openingstij-
den van de Fancy Fair zijn zater-

dag tussen 14:00 en 22:00 uur en 
zondag tussen 14:00 en 18:00 uur. 

Opbrengst
De opbrengst van beide activitei-
ten gaat naar Kinderhuis ‘Gods 
Little Angels’ in Haïti, de school 
Kololi in Gambia (dit jaar nog be-
zocht door een van de commissie-
leden), de school Bakau in Gam-
bia, een meisjesschool in Afghani-
stan en een project waarbij Briket-
ten worden gemaakt.

Opbrengst Fancy Fair naar projecten in 
Haïti, Gambia en Afghanistan

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Na een lange win-
ter heeft het vroege voorjaarszon-
netje het effect van een lokroep. 
Bloemen barsten uit hun bollen, 
vogels gaan in volle voorbereiding 
voor het broedseizoen en de mens 
trekt erop uit. Het is het moment 
waarop de ruim dertig leden van 
de Fietsclub 55+  uit Steenbergen 
hun, al dan niet elektrisch aange-
dreven, tweewieler uit de schuur 
halen voor de allereerste fiets-
tocht van het jaar. Op donderdag 
11 april gaat de club rustig van 
start met een tochtje richting Hal-
steren. Wie daar wat voor voelt, is 
om 13.00 van harte welkom aan de 
Geert Vinckestraat/Strieniusplein. 

Belangstellenden zijn van harte 
welkom om aan te sluiten. Wie het 
na een paar keer proberen leuk 
blijft vinden, kan voor een be-
drag van vijf euro lid worden van 

de Fietsclub 55+. Dat is natuurlijk 
geen geld en dat heeft vooral te 
maken met de simpele structuur 
die de sportieve senioren hante-
ren. Zo heeft men een broertje-
dood aan vergaderen. Dat kost 
namelijk alleen maar tijd die men 
liever samen fietsend doorbrengt 
in het West-Brabantse landschap. 
Om die reden heeft de club geen 
bestuur, geen reglementen en 
geen uitgebreid activiteitenpro-
gramma. Dat gaat al vijfendertig 
jaar prima en fietsgenoten Jaap 
Driessen en Jan Tiberius hopen 
dat er nog tientallen jaren én le-
den bij komen. 

Fietsen is gezond
Het feit dat een groot deel van de 
leden tachtig jaar of ouder is, geeft 
volgens Driessen wel aan “dat fiet-
sen een hele gezonde bezigheid 
is”. De oprichter van de club, Piet 
van Treijen, is al fietsende de hon-

derd zelfs gepasseerd.
Tijdens de buitenfietsmaanden 
vertrekt de groep iedere donder-
dag om 13.00 uur vanaf het Strie-
niusplein voor een mooie route 
van ongeveer 40 kilometer door 
de West-Brabantse polders. Ge-
moedelijkheid voert het peloton 
aan. “We hebben het grote geluk 
dat er vier autobedrijven zijn (Au-
toKar, Ford Iriks, Schadebedrijf 
Heijmans en Autoschade van Gils 
– red.) die om beurten een voer-
tuig beschikbaar stellen dat als 
bezem- en EHBO wagen dient. 
Piet van der Linden regelt dat al 
jaren naar volle tevredenheid. Zo-
wel op de bedrijven als op Piet, 
zijn we dan ook erg zuinig,” bena-
drukt Jaap Driessen.

Moedig
Veel van de 55-plussers beschik-
ken inmiddels over een elektri-
sche fiets. “Maar zolang niet ie-

dereen elektrisch rijdt, passen we 
de snelheid aan aan de gewone 
fiets,” aldus Driessen die zelf ook 
nog alles op eigen kracht doet. Jan 
Tiberius fietst over het algemeen 
voorop. “Dat is best moedig, want 
hij vangt er behoorlijk wat wind,” 
vertelt Jaap. De aanvoerder zelf 
heeft er wel een verklaring voor: 
“Ik ben op de fiets geboren,” lacht 
hij. 
Wie meer informatie wil over de 
Fietsclub 55+ kan contact opne-
men met Jan Tiberius tel (0167) 
565779.

• Foto’s: Het samen fietsen door het 
Brabantse land is volgens clublid 
Jaap Driessen (foto links) een ge-
noeglijke bezigheid. 
Jan Tiberius (foto rechts) voert 
het peloton 55+-fietsers over het 
algemeen aan. De lengte van 
de routes is dusdanig dat het 
voor iedereen goed te doen is.   
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Nieuw seizoen Fietsclub 55+ gaat beginnen

Expositie Fotoclub 
Steenbergen
STEENBERGEN – In het weekend 
voor Pasen, op zaterdag 13 en 
zondag 14 april exposeren de le-
den van Fotoclub Steenbergen hun 
werk in basisschool Gummarus 
aan de Esdoornstraat. 

Naast de circa honderd foto’s zijn 
ook diverse audiovisuals te zien. 
De bezoeker zal zeker een hoge 
kwaliteit voorgeschoteld krijgen 
en kan op zaterag 13 april tussen 
11:00 en 20.30 uur terecht, terwijl 
de openingstijden op zondag 14 
april van 11:00 tot 17:00 uur zijn. 

Informatie over fotoclub Steen-
bergen is te vinden op www.fo-
toclubsteenbergen.nl. De club is 
eveneens op facebook actief.
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PRAAT U  
OOK MEE?
Via onze website vragen we onze inwo-
ners regelmatig naar goede ideeën, of 
stellen we ze een paar vragen. Op dit 
moment hebben we 2 onderwerpen 
waarvan we graag uw mening willen 
weten, praat u mee?

Ieder jaar ontvangen alle huishoudens 
in onze gemeente de aanslag gemeen-
telijke heffingen. Bij het aanslagbiljet 
heeft u een informatiefolder gekregen 
met uitleg over de verschillende be-
lastingen. Hiermee willen we het u zo 
duidelijk en makkelijk mogelijk maken. 
We zijn erg benieuwd wat u van deze 
folder vindt, zodat we de folder (indien 
nodig) nog kunnen verbeteren. Het 
kost u ongeveer 5 minuten om deze 
vragen te beantwoorden.

Ook zijn we op zoek naar leuke ideeën. 
Iedereen heeft in zijn/haar leven af 
en toe te maken met belangrijke ge-
beurtenissen zoals bijvoorbeeld een 
verhuizing, huwelijk of geboorte van 
een kindje. Als gemeente willen we er 
graag een bijdrage leveren om deze 
gebeurtenissen nog specialer te ma-
ken. Daarom zijn wij op zoek naar de 
leukste en mooiste manieren waarop 
wij als gemeente een bijdrage kunnen 
leveren. Laat uw idee achter via onze 
website steenbergen.ikpraatmee.nl

We zijn aan het werk in de wijk Steen-
bergen Zuid. Samen met de inwoners 
hebben we via bijeenkomsten (haal- en 
brengsessies) een ontwerp gemaakt en 
we zijn nu de wijk aan het herinrichten.
Op dit moment vinden de werkzaamhe-
den plaats tussen de Anjerstraat en de 
Molenweg. We vernieuwen de riolering 
en er vindt herbestrating plaats. Een 
aanzienlijk project waarvoor we een 
aannemer aangetrokken hebben. Hen 
zie je dagelijks in de wijk aan het werk.
 
Een strakke planning en toezicht zorgt 
niet altijd voor een vlot project. Vooral 
bij herbestrating gooit het weer wel-
eens roet in het eten. Bij dit project is 
dat ook aan de hand. De werkzaam-
heden in de grond gaan vlot, maar de 
aannemer kon verschillende straten 
niet dichtleggen in verband met de 
weersomstandigheden. 

We hebben er voor gekozen de plan-
ning te wijzigen. De aannemer gaat de 
komende weken aan de slag met het 
afmaken en dichtleggen van de straten 
die al afgesloten zijn. Ze gaan niet be-

ginnen in andere straten. Zo is de wijk 
op korte termijn veel beter bereikbaar.
Ze hervatten de werkzaamheden aan 
de kant van de Irisstraat. Op 28 april 
vindt de Survivalrun plaats. Deze run 
start op het sportpark aan de Serin-
genlaan. De organisatie verwacht veel 
deelnemers en bijbehorende auto’s. 

We kiezen er daarom voor deze straat 
niet aan te pakken totdat dit evene-
ment heeft plaatsgevonden.
 
Op de website www.gemeente-steen-
bergen.nl staat de nieuwe planning en 
kunt u zien wanneer uw straat aan de 
beurt is.

WERKZAAMHEDEN STEENBERGEN ZUID
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Binnenkort gaan onze zwembaden 
weer open en starten we weer met de 
zwemlessen. Uw kind is van harte wel-
kom om bij ons zwemles te volgen en 
de diploma’s Zwem ABC te halen.  

Leren zwemmen in ons buitenbad 
levert veel voordelen op. Tijdens de 
lessen zijn er veel andere kinderen in 
het bad. En ja, soms is het best zwaar. 
Het weer werkt niet altijd mee en ook 
als het wat kouder is of regent, gaan 
de zwemlessen gewoon door. Maar zo 
leer je wel extra goed en veilig zwem-
men.  Uw kind is dan voorbereid op 
veel zwemplezier. 

Zwemdiploma’s
In beide buitenbaden kan je de na-
tionale zwemopleiding ABC volgen. 
Tijdens deze lessen zorgen de bad-
meesters ervoor dat de kinderen 
zwemveilig worden. Per diploma leren 
ze steeds beter zwemmen, maar hele-
maal zwemveilig zijn ze na het behalen 
van diploma C. Zeker voor jonge kinde-
ren die alle drie de diploma’s hebben 
gehaald, adviseren we om regelmatig 
te blijven zwemmen en is een vervolg 
met zwemvaardigheid een goede optie.

Zwemlessen
De zwemlessen bieden we aan op flexi-
bele dagen, 4 keer per week op een 
vaste tijd. Kom twee of drie keer per 
week, wanneer het uitkomt.  Een les 
duurt 30 minuten zodat de kinderen de 
aandacht goed vasthouden. Naast de 
leskosten is een abonnement verplicht.

Zwemmen is leuk
We organiseren regelmatig leuke wa-
teractiviteiten en speciale zwemlessen. 

Je kan bij ons terecht voor trimzwem-
men, snorkelen, survivalzwemmen, 
plankspringen of waterpolo. 
Ook onze ouder- kind zwemles is altijd 
gezellig: samen met mama of papa de 
oefeningen doen betekent extra je best 
doen voor de kinderen.

Voorverkoop met korting
Geef je op voor zwemles vóór 12 april 
en profiteer van een aantrekkelijke 
voorverkoopkorting op je abonnement! 
Opgeven kan bij de kassa van het 
zwembad. Voor meer informatie kijk 
op www.zwembadaquadintel.nl of op 
www.zwembaddemeermin.nl. 

ZWEM JE OOK WEER MEE IN 2019?

VRAAGWIJZER
Heeft u vragen of problemen op het 
gebied van zorg, welzijn en inkomen 
en komt u er zelf niet uit? Dan kunt u 
terecht bij VraagWijzer. 

Heeft u of uw partner bijvoorbeeld 
moeite om mobiel te blijven in en om 
uw huis?   Onze medewerkers gaan 
graag met u in gesprek. 

Ook met andere vragen zoeken mede-
werkers van VraagWijzer graag samen 
met u naar passende oplossingen. 

www.vraagwijzersteenbergen.nl

Op donderdag 23 mei 2019 zijn de 
verkiezingen voor het voor het Euro-
pees Parlement. Bent u inwoner van 
de gemeente Steenbergen en heeft u 
niet de Nederlandse nationaliteit, maar 
bent u wel EU-burger? Dan kunt u bij de 
verkiezingen zelf kiezen in welk land u 
uw stem wilt uitbrengen. 
Kiest u ervoor om in Nederland te 

stemmen, dan moet u dit voor 9 april 
2019 aangeven. 
Op onze website kunt u een formulier 
downloaden, die u samen met een 
kopie van een geldig identiteitsbewijs 
in kunt leveren bij het gemeentehuis. 
U ontvangt dan tijdig een stempas 
waarmee u in onze gemeente kunt 
stemmen.

STEMMEN OP 23 MEI ALS NIET-NEDERLANDER

www.steenbergen.ikpraatmee.nl

PRAAT JIJ MEE?
…en IK PRAAT MEE!

Wij zijn benieuwd naar jouw 
mening over de ontwikkelingen 
in de gemeente Steenbergen…

Ik meld me aan op
www.steenbergen.ikpraatmee.nl



www.gemeente-steenbergen.nl

GEMEENTEHUIS
Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen

CONTACT EN AFSPRAAK MAKEN:
T 14 0167 
E info@gemeente-steenbergen.nl
W www.gemeente-steenbergen.nl
 06 12 692 399 (Alleen tijdens kantooruren,
 niet voor bellen of sms’en)

VRAAGWIJZER
T (0167) 541131
E info@vraagwijzersteenbergen.nl
W www.vraagwijzersteenbergen.nl

Openingstijden Gemeentehuis
Maandag, woensdag en donderdag 09:00 - 13:00 (vrije inloop)
Maandag t/m donderdag 13:00 - 15:30 (op afspraak)
Donderdagavond 17:30 - 19:30 (vrije inloop)
Vrijdag 09:00 - 12:00 (vrije inloop)

Openingstijden Vraagwijzer (Fabrieksdijk 6, Steenbergen)
Maandag t/m donderdag 09:00 - 12:00
Donderdagmiddag 13:30 - 16:30

Openingstijden Milieustraat (Van Andelstraat 6, Steenbergen)
Woensdag en vrijdag 08:30 – 12:30 en 13:00 – 17:30 
Donderdag 09:30 – 12:30 en 13:00 – 19:00 
Zaterdag 08:00 – 13:00

 Melding openbare ruimte:
Valt u iets op in de openbare ruimte? 
Geef het door via de MijnGemeente app. 

VOLG ONS OP:

 06 12 692 399

Deze informatiepagina digitaal lezen? 
www.gemeente-steenbergen.nl/informatiepagina

www.raadsteenbergen.nl

GEZIEN OP
SOCIAL MEDIA

RONDETAFELGESPREK
ARBEIDSMIGRATIE 15 APRIL
Op maandag 15 april organiseert de gemeenteraad een 
rondetafelgesprek met inwoners, belangengroepen, on-
dernemers en organisaties over arbeidsmigratie. 
Het doel van dit rondetafelgesprek is om duidelijkheid te 
krijgen over de huidige en toekomstige huisvestingsbe-
hoefte en wat dit betekent voor bedrijven en omwonen-
den. Door te luisteren naar alle betrokken wil de raad een 
beeld krijgen van mogelijke oplossingen en alternatieven 
voor huisvesting. 
Het rondetafelgesprek is openbaar en begint om 19:30 uur 
in de raadzaal. Wilt u bij deze discussie aanwezig zijn? Dat 
kan. Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst. U kunt 
zich aanmelden via C.vanDipte@gemeente-steenbergen.nl 

GEMEENTERAAD BRENGT 20 APRIL 
EEN BEZOEK AAN MEDEMBLIK
In de discussie over de windturbines is vaak het voor-
beeld van de windturbine bij Medemblik aangehaald als 
toekomstbeeld. Op voorstel van de heer Lambers hebben 
de fractievoorzitters ingestemd om met zoveel mogelijk 
betrokkenen ter plekke te gaan kijken. 

Dit bezoek staat in het teken van de besluitvorming over de 
opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk. 

Met dit bezoek wil de gemeenteraad samen met partijen 
die betrokkenen zijn bij het plan, zowel de voor- als tegen-
standers, een beeld vormen van wat een hoge windturbine 
doet met de leef- en woonomgeving. 

AGENDA
Donderdag 28 maart: besluitvormende vergadering. De 
raad neemt in deze vergadering besluiten over het woon-
wagenbeleid, het inhuurkader derden en de verordening 
maatschappelijk domein.

De vergadering begint om 19:30 uur en vindt plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis van Steenbergen. 

Vergaderingen zijn bij te wonen vanaf de publieke tribune 
of live te volgen via de website of via de SLOS.

INSPREKEN
Wilt u inspreken? In een besluitvormende vergadering kan 
alleen ingesproken worden over wat op de agenda staat. 
Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u contact 
opnemen met de griffier via
l.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl of belt u 
06-85 347 707.

SAMEN SCHOON
In onze gemeente hebben 12 initiatieven samen 4860 kg zwerfafval opgeruimd. 
Van 18 t/m 25 maart waren zij actief tijdens de landelijke opschoonweek. Alle deel-
nemers hartelijk bedankt voor jullie inzet! Samen hebben jullie veel werk verzet. 

Op Instagram @gemeentesteenbergen 
delen we de mooiste plekjes in onze 
gemeente, voor en door inwoners. 
Bovenstaande foto : Zonsondergang in 
Welberg (door Lean de Ruiter).
Heb je zelf een mooie foto gemaakt? 
Tag ons! 

GGD VACCINEERT 
3650 JONGEREN IN 
BERGEN OP ZOOM
Dit voorjaar vaccineert de GGD West-
Brabant jongeren tussen 14 en 18 jaar 
tegen de meningokokkenziekte. Op 15 
en 17 april krijgen jongeren uit onze 
gemeente deze prik in sporthal de Bou-
levard in Bergen op Zoom. 

Jongens en meiden geboren in 2001, 
2002 of tussen 1 januari 2004 en 30 
april 2004 komen vanaf 16.00 uur de 
prik tegen meningokokken ACWY ha-
len. Een uur eerder komen meisjes die 
dit jaar 13 worden voor de prik tegen 
baarmoederhalskanker. 
In verband met de verwachte drukte is 
het advies aan jongeren die de prikken 
komen halen op de fiets te komen of te 
carpoolen.

Meer informatie over de vaccinatie-
campagne tegen meningokokken 
ACWY leest u op www.ggdwestbrabant.
nl/meningokokken of de campagne-
website van het RIVM: 
www.deelditnietmetjevrienden.nl. 

WERKEN BIJ 
DE GEMEENTE 
STEENBERGEN?
Op dit moment zijn we op zoek 
naar beleidsmedewerkers op 
het gebied van duurzaamheid, 
(vrijetijds) economie en ruimte.
 
Interesse? 
Kijk voor meer informatie op
www.werkeninwestbrabant.nl



Voor vrouwen met en survivors van borstkanker én andere
belangstellenden organiseren wij een Lente Event.

Op deze dag kunt u kennis maken met de nieuwste collectie
(prothese) lingerie, (prothese) badmode, accessoires en alles op het 

gebied van borstprotheses.

U bent van harte welkom op ons Lente Event
van 9.00 tot 18.00 uur.

We verwelkomen u die dag met heerlijke,
gezonde hapjes en drankjes.

Gedurende deze dag is Marjon Wemerman van het merk Anita aanwezig om al 
uw vragen te beantwoorden op het gebied van borstprotheses, lingerie en badmode.
Tevens zal ons model u de nieuwe collectie tonen.

Miranda Bosters van Praktijk Natuurlijk in Balans uit Lepelstraat zal aanwezig 
zijn om al uw vragen te beantwoorden op het gebied van leefstijl en vitaliteit.

Patricia Lazeroms van Buitengewoon in Beweging zal vanaf 11.30 uur aanwezig
zijn en kan u alles vertellen over haar bedrijf, haar missie en geeft deze middag 
een workshop. Trek hiervoor een paar makkelijke schoenen aan als u interesse
heeft om deel te nemen.

Op deze dag hebben wij hele mooie Lente Aanbiedingen:
Bij aankoop van een Anita (prothese) lingerie set ontvangt u de 2e slip gratis.

Bij besteding vanaf €60,- ontvangt u een Goody Bag t.w.v. €40,-

Voor iedere betalende klant:
Draai aan ons Rad van Fortuin voor geweldige prijzen.

wk 07-08

Domaine de la Bastide
IGP Pays d’Oc, Frankrijk
Réserve Rouge
Réserve Blanc

75 cl

12,49
   100 cl

HOOGHOUDT
Jonge Dubbele
Graanjenever

16.99

JAMESON
Triple Distilled
Irish Whiskey

18,99
   70 cl

 9,99
    70 cl

JUTTERTJE
Kruidenbitter

Licor 43
Spaanse Likeur

Licor 43
Licor 43 Orochata

Licor 43 Baristo 
70 cl

HOOGHOUDT
Vieux

12,49
   100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

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 01-04-2019 t/m 14-04-2019
wk 14-15

15,99
   100 cl

POLIAKOV
VODKA

100% Pure 
Graanvodka

JÄGERMEISTER  
Kruidenlikeur

12,99
    70 cl

5.49

PARTHENIUM
Terre Siciliane IGP, Pellegrino
Nero d’Avola-Shiraz
Grillo-Pinot Grigio

75 cl per fles 7,49

per fles
EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

[= 2e fles voor 3,75]

per fles

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.

vantilburggroep.nl

Huishoudelijke hulp
gevraagd
2 uur per week

PGB gebonden budget

Tel.: 06-33 61 02 93

TE KOOP
Lichtbruin slaapkamer

ameublement
Bestaande uit 2 seniorenbedden,

2 nachtkastjes, 2-deurs linnenkast met
schuifdeuren en een 3 laden kast.

Tel.: 06-38 41 45 68

Dagelijks nieuws & aanbod uit de gemeente Steenbergen

KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 55.000  bezoekers per maand met uitschieters 
boven de 65.000 bezoekers per maand. 
 
Via Facebook wordt KijkopSteenbergen inmiddels gevolgd door 
5.500 fans.

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

TIJD VOOR ZOMERBANDEN
50% KORTING OP ELKE 2E BAND!

Maak snel een afspraak voor een bandenwissel!
Bel 0167-564250 of plan zelf een afspraak in via vakgarageautokar.nl/garageafspraak
* Vraag naar de voorwaarden.

• Met zomerbanden heb je betere grip en een kortere remweg.
• De rolweerstand is minder, waardoor je brandstof bespaart.
• Minder geluidsproductie tijdens het rijden.
• Een zomerband slijt aanzienlijk minder snel.

DE VOORDELEN VAN ZOMERBANDEN: 

*
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( door Mario von Bannisseht )

STEENBERGEN - Met 93 jaar op 
de teller, is de winkel van Mees-
ters een van de oudste zaken in 
Steenbergen. Annie Meesters-van 
Wezel (78) maakte het van dicht-
bij mee. Het waren namelijk haar 
ouders, Mina en Minus van Wezel, 
die er in 1926 mee van start gin-
gen. In 1963 nam Annie samen met 
haar man René Meesters de zaak 
over. En onder hun leiding werd de 
stap gemaakt van ’gewone’ groen-
tezaak naar groente- en fruitspeci-
aalzaak. Een stap die getuigt van 
durf, visie en flexibiliteit. In haar 
huis aan de Seringenlaan spraken 
we met Annie over ’haar winkel’ in 
de Kaaistraat.  

De start
”Eigenlijk was het heel simpel”, 
zegt Annie. ”Mijn vader had een 
groentezaak. En van jongs af aan 
werkten mijn twee zusjes en ik 
daarin mee. Dat was in die tijd 

heel gewoon. Wanneer mijn va-
der volgeladen van de veiling te-
rugkwam, hoefde hij maar even 
in zijn handen te klappen. En dan 
tilden wij de kisten van de wagen.  
Voor mij als jongste was datbest 
zwaar. Maar dat ik het kon gaf me 
wel een goed gevoel. Net zoals ik 
er trots op was dat mijn vader een 
van de weinige groenteboeren was 
met een auto in plaats van paard 
en wagen. Later mocht ik zelfstan-
dig met een wagen langs de om-
liggende dorpen. En hoe goed de 
winkel ook draaide, dat was fan-
tastisch!”

De overname
”Mijn vader overleed toen hij 53 
jaar was. Dat was zelfs in die tijd 
heel jong. En hoewel René net al 
zijn diploma’s gehaald had voor 
banketbakker, besloten we ons 
volledig te richten op de groente-
zaak. Samen kregen we drie kin-
deren: Ruud, Monique en Ange-
la. Met René op ’de baan’ en drie 

keer per week naar de veiling, en 
ik in de winkel met de zorg voor 
de kinderen, was het flink aanpak-
ken. Maar ik heb het graag gedaan 
hoor. Waar ik kan, steek ik nog een 
handje toe. Al moet ik op mijn wel 
bekennen dat ik nu iets eerder 
moe word dan vroeger. Maar dat 
is niet gek toch?”

De overstap
”René en ik waren een prima 
duo. Eind jaren 60 zagen we dat 
het steeds beter ging met Neder-
land, en dus ook met de mensen 
uit Steenbergen. Om daarop pas-
send in te spelen, zijn we in de ge-
sneden groente, meer luxe fruit 
en conserven gestapt. Met in 1976  
een verbouwing van de winkel. 
Daar kwam een etage bovenop.  
Dat verbouwing was een immen-
se investering. Maar nu konden 
we ons wel onderscheiden van 
andere groentezaken. En dat alles 
koppelden we aan kwaliteit. We 
kochten uitsluitend het beste van 

het beste in. En eigenlijk hebben 
we hiermee het pad geëffend voor 
onze zoon Ruud en zijn vrouw Mi-
randa. Al hebben zij het op hun 
beurt de zaak wel weer naar een 
nóg hoger niveau getild. 

Nieuwe producten
Ruud en Miranda hebben nog 
tweemaal de zaak verbouwd om 
zo een plek te kunnen geven aan 
huisgemaakte salades en vers 
gebrande noten. In 2014 is hun 
dochter Danique mede-firmant 
geworden. En dankzij haar staan 
nu ook verse soepen, maaltijden 
uit eigen keuken en andere delica-
tessen op de kaart. Het is jammer 
dat René dit allemaal niet mee 
heeft mogen maken. Hij overleed 
in 1995.  Ik ben toen door een diep 
dal gegaan. Maar mede dankzij 
het contact met de klanten in de 
winkel ben ik er bovenop geko-
men. Tot mijn 76e heb ik er ge-
werkt. En toen vond ik het welle-
tjes.”

Bijzondere gebeurtenis
”In de tijd dat ik langs de deur 
ging, zo’n vijftig jaar terug, was 
er altijd wel iemand die wat meer 
moeite had om de eindjes aan el-
kaar te knopen. Die hielp ik dan 
wel eens.

Tot mijn verbazing sprak ik een 
van die mensen nog niet zo lang 
geleden in de winkel. En die zei: 
’Ja Annie, ik koop in jullie winkel. 
En niet bij de supermarkt, Want 
toen ik het vroeger zwaar had, was 
jij er voor mij. En nu wil ik je hier-
mee laten weten dat ik dat nooit 
zal vergeten’. Dat is mooi toch? 

Tot slot
”Waar ik eigenlijk heel trots op 
ben, is dat nu de vierde generatie 
al weer klaar staat om straks het 
stokje over te nemen. En als Da-
nique het een keer vraagt, wil ik 
nog best wel een kistje spruitjes 
schoonmaken hoor. ”

Meesters, groente en fruit: Hard op weg naar de 100!

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Blij en zicht-
baar opgelucht waren de tiental-
len bewoners van de verschillende 
woonwagencentra die woensdag-
avond naar het gemeentehuis wa-
ren gekomen. Tijdens de oordeel-
vormende vergadering werd er 
positief gesproken over het beleid 
dat klaarligt om alles op orde te 
brengen op de drie woonwagen-
kampen. Het beleid is tot stand ge-
komen middels een intensieve sa-
menwerking tussen de gemeente 
en de bewoners. “Er is dertig jaar 
niet naar ons omgekeken, maar als 
u met dit voorstel instemt krijgen 
wij weer een net en veilig kamp”, 
zo luidde het betoog van een van 
de bewoners. Wethouder Lepolder 
zei altijd het streven te hebben ge-
had om van de woonwagencentra 
normale wijken te maken, met een 
bijzondere identiteit.

In november 2017 kwamen er 
voor het eerst plannen op tafel 
om de situatie op de woonwagen-
centra in de gemeente Steenber-

gen te verbeteren, maar dat bleek 
een valse start. Er was te weinig 
overleg gepleegd met de bewo-
ners en de raad stuurde het colle-
ge terug naar de tekentafel met de 
opdracht het anders aan te pak-
ken. En zo geschiedde, want er 
kwam een speciale externe bege-
leider, Jeroen Kemna, die landelijk 
veel ervaring heeft als het gaat om 
woonwagenbeleid. Het is mede 
door de goede communicatie dat 
er nu plannen klaarliggen naar ie-
ders tevredenheid. Wethouder Le-
polder mocht daarvoor de nodige 
complimenten ontvangen. “We 
willen jullie bedanken dat jullie 
naar ons geluisterd hebben. De 
wethouder heeft de moeite geno-
men om naar ons toe te komen en 
ze heeft samen met Jeroen haar 
nek voor ons uitgestoken. Samen 
hebben we hoge bergen overwon-
nen en nu is de finish in zicht”, zo 
sprak John Schreuder namens de 
bewoners. 

Voorkeur om  
standplaatsen te kopen

In het nieuwe beleid wordt naar 
alle aspecten van de woonwagen-
kampen gekeken. Bij de inventari-
satie van de gemeente bleek dat er 
jarenlang onvoldoende aandacht 
is geweest voor de centra waar-
door er sprake was van brandon-
veiligheid en illegale bouwwerken 
op het terrein. De gemeente heeft 
drie woonwagenlocaties op haar 
grondgebied, in Steenbergen de 
grootste aan de Westlandselange-
weg, in Dinteloord aan De Weel en 
in Nieuw-Vossemeer aan de Tol-
sedijk. In totaal gaat het om 26 
standplaatsen die nu nog eigen-
dom zijn van de gemeente, maar 
dat gaat veranderen. De meeste 
bewoners willen de standplaatsen 
kopen, een aantal wil huren. Het 
is de bedoeling dat die standplaat-
sen worden overgedragen aan de 
woningcorporaties die zorg gaan 
dragen voor de verhuur. 

Ook is er de doelstelling alle ver-
dere bebouwing op de terreinen 
te legaliseren en al het groen net-
jes te maken. Daar is overigens al 
mee gestart. 

Op Nieuw-Vossemeer 
nieuwe plekken
Uit de inventarisatie is verder ge-
bleken is dat er op het woonwa-
genkamp in Nieuw-Vossemeer 
behoefte is aan drie extra stand-
plaatsen voor de kinderen van nu 
op een standplaats wonende ou-
ders. In de plannen is opgenomen 
dat de gemeente hiervoor twee 
extra huurwoonwagens zal aan-
schaffen waarvan de bedoeling is 
dat die ook zullen worden overge-
dragen aan de woningcorporaties. 

“Wat betreft de uitbreiding in 
Nieuw-Vossemeer zijn we mo-
menteel in overleg met de Provin-
cie, omdat het lastige van die situ-
atie is dat het echt om het buiten-
gebied gaat”, aldus Lepolder.

Binnen drie jaar schoon, 
heel en veilig
De fracties in de raad hadden 
naast wat aanvullende vragen, 
vooral complimenten voor het 
nieuwe woonwagenbeleid. Om 
alle plannen uit te voeren is een 
budget van ongeveer 400.000 euro 
nodig. Een deel daarvan, 72.000 
euro, komt nog uit het project-
budget wat de raad in 2018 be-
schikbaar had gesteld voor de ac-
ties en werkzaamheden vooruitlo-
pend op het beleid. 
Het is de bedoeling dat binnen 
drie jaar de doelstelling schoon, 

heel en veilig is bereikt voor de 
woonwagencentra. 
Foto: Het nieuwe woonwagenbe-
leid is tot stand gekomen na in-
tensief overleg tussen de bewo-
ners en gemeente en oogstte veel 
lof in de gemeenteraad.

Uitgangspunt nieuw beleid: schoon, heel en veilig
Nieuw woonwagenbeleid krijgt 
goedkeuring van bewoners en politiek

The Sparrows  
luiden de lente in 

met ‘Karaoke Night’
WELBERG – Zaterdag 13 april or-
ganiseert popkoor The Sparrows 
een karaokeavond. Dit als start 
voor het nieuwe koorjaar en ter in-
wijding van de lente.

De avond start om 20:00 uur, kaar-
ten zijn verkrijgbaar via popkoor-
thesparrows@gmail.com en bij 
zaal Koch. Ze kosten 4 euro in 
voorverkoop. Aan de zaal kan ook 
worden gekocht, dan is de prijs 5 
euro. In de entreeprijs is ook een 
kop koffie of thee met wat lekkers 
inbegrepen.
Dit koorjaar staan voor The Spar-
rows diverse activiteiten op de rol. 
Naast diverse andere optredens 
neemt het koor deel aan het ko-
renfestival ‘Voices4life’ in Capel-
le aan den IJssel, ‘Fulco’s Vokaal’ 
in IJsselstein, ‘Rotjekoor’ in Rot-
terdam, Jaarmarkt Steenbergen, 
‘KOM’ koor in Oosterhout en het 
bevrijdingsfestival op Welberg. 
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STEENBERGEN – Dertien blijft het 
ongeluksgetal. Zo bleek ook tij-
dens de grote jaarlijkse oefening 
van EHBO Steenbergen die samen 
met brandweer Steenbergen deze 
avond werd gehouden. Er waren 
namelijk dertien slachtoffers op 
het terrein van Pont Meyer aan de 
Graaf Hendrikstraat. De kleine der-
tig EHBO-ers die aan de oefening 
deelnamen hadden hun handen 
vol bij het verlenen van de eerste 
hulp. En ook brandweer Steenber-
gen moest alle zeilen bijzetten.

De oefening was opgezet door 
Anita Gladdines en Sjaan van Op-
dorp van EHBO Steenbergen en 
officier van Dienst Angelo van 
den Berg. Het scenario voor deze 
avond bevatte twee taferelen. Op 
het buitenterrein kwam de club 
Stuntrijders danig in de proble-
men toen hun autostunts die ze 
daar deze avond mochten oefe-
nen finaal uit de hand liepen. Hier 
vielen diverse gewonden te be-
treuren. Binnen in de grote lood-
sen ging het bij het laden van goe-

deren behoorlijk mis. Ook hier viel 
een flink aantal gewonden. Zaak 
dus voor de hulpverleners om 
hun groep te splitsen en op diver-
se plaatsen de eerste hulp te ver-
lenen. En dat diende volgens de 
regels te gebeuren. Door de ver-
scheidenheid aan verwondingen 
werden de hulpverleners danig op 
de proef gesteld. 
Buiten viel de regen met bakken 
naar beneden. Maar brandweer 
en EHBO lieten zich hierdoor niet 
uit het veld slaan en verleenden 

hulp waar dit nodig was. 

Waardevolle oefeningen
“Dit soort oefeningen in samen-
werking met de brandweer zijn 
voor ons zeer waardevol. De hulp-
verleners leren elkaar en hun 
werkwijzen kennen en raken op 
elkaar ingespeeld. Burgerhulpver-
lening wordt steeds belangrijker 
en steeds meer mensen komen 
hiermee in aanraking. Een voor-
beeld is het netwerk van AED-ap-
paraten dat wordt opgebouwd. 

Het is feitelijk voor iedereen van 
belang om eerste hulp te kun-
nen verlenen. De EHBO vereni-
ging ziet het als haar tak om men-
sen hierin op te leiden”, aldus An-
gelo van den Berg. Hij wijst erop 
dat de EHBO altijd nieuwe leden 
kan gebruiken. Op dit moment 
telt de vereniging zo’n honderd le-
den. “Op 1 mei starten we met een 
nieuwe EHBO opleiding. Belang-
stellenden worden van harte uit-
genodigd om hieraan deel te ne-
men”.

Fors aantal slachtoffers op bedrijfsterrein Pont Meyer

DINTELOORD – Het thema van het 
concert dat Volharding Dinteloord 
afgelopen vrijdagavond 29 maart 
in de zaal van restaurant Thuis! 
verzorgde was ‘Filmmuziek’. Gala-
kleding ontbrak daarbij niet en dat 
gold ook voor de fraaie Rollce Roy-
ce die bij de ingang geparkeerd, de 
bezoekers wees op het bijzondere 
van deze avond.

De muzikanten werden passend 
ingeleid door Eric Verheijen die 
het genoegen had om de blok-
fluitleerlingen onder leiding van 
Carina Nuijten als eerste uitvoe-
renden aan te kondigen. De leer-
lingen krijgen 1 of 2 jaar blokfluit-
les en leren zo de basis van de mu-
ziek. Na deze periode maken ze 
een keuze voor een instrument en 

vervolgens krijgen de jonge muzi-
kanten wekelijks onderricht. Deze 
avond traden 5 lesleerlingen voor 
het voetlicht. Neno (9) op trom-
bone, Daphne (9) op klarinet, Lars 
(9) op drums en Sabine (11) en 
Anaïs (12) die duetten speelden 
op dwarsfluit.
Dit vijftal werd gevolgd door het 
opleidingsorkest onder leiding 
van Caral Baaten. Dit optreden is 
voor Volharding extra bijzonder. 
Het opleidingsorkest bestaat pas 
vanaf september 2018 en gaf een 
eerste optreden. 

Penningmeester Jean-Pierre 
Baaten werd vervolgens gehul-
digd vanwege zijn vijfjarig lid-
maatschap. Voorzitter Theo Bou-
man had lovende woorden voor 
de inzet van de jubilaris.

Na de pauze klonken bekende 
klanken van Mission Impossible, 
maar ook de bekende muziek van 
onder andere The Mask of Zorro, 
Jungle Book, Jurassic Park, Pirates 

of the Caribbean en Skyfall vulde 
de zaal, tot genoegen van het pu-
bliek dat alle beschikbare stoelen 
bezette. Een warm applaus viel 
alle muzikanten dan ook ten deel. 

De avond werd overigens mede 
mogelijk gemaakt door de spon-
soren: C-Cinema, Albert Heijn 
Dinteloord, Lyfter en Van Tilburg 
Oldtimers.

Filmmuziek concert  
Volharding Dinteloord 
zorgt voor aangename  
muzikale herkenning

STEENBERGEN – Achter de scher-
men wordt stevig gewerkt aan 
een feestelijk programma op Ko-
ningsdag. Dit jaar slaan Feestco-
mité Steenbergen en Lions Steen-
bergen de handen ineen en gaan 
ze samenwerken om er een bijzon-
dere dag van te maken. Het spek-
takel ‘Zonder genade van de Kade’ 
vormt een van de activiteiten.

Kim Krijger, de voorzitter van 
Feestcomité Steenbergen is om 
meerdere redenen blij met de sa-
menwerking. Niet alleen is het 
waterspektakel een vermakelij-
ke publiekstrekker, ook vult Lions 
Steenbergen het vrijwilligerste-
kort aan waarmee het Feestcomi-
té kampt. 
De aubade – de versierde fietsop-
tocht – opent de festiviteiten. 

Wijkvereniging ’t Drievierde biedt 
daarbij de helpende hand. Het op-
laten van ballonnen is vervangen 
door bellenblazen en er wordt ge-
dacht over een leuke act. 

De kindermiddag – voorheen 
in de Kaaistraat – verhuist naar 
de Markt. Er zijn dan spelletjes, 
luchtkussen en dansgroep Sjap-
poo geeft een interactieve work-
shop.

De Vrijmarkt krijgt dit jaar een 
plekje in de Kaaistraat. Vandaaruit 
vinden bezoekers een gemakkelij-
ke aansluiting naar de haven.
Ook dit jaar is er een Ouderenmid-
dag, waarbij het bingospel en de 

muzikale omlijsting van het koor 
Oud Bruin, Jong Belegen voor ver-
pozing zorgen.

Feestavond
Op Koningsdag zelf wordt dit jaar 
een gratis toegankelijke feest-
avond georganiseerd. Daarbij tre-
den dansgroep Sjappoo, Marijn 
van Geel, REC, Joey Oerlemans, 
Boyd & JS en ‘het Foute Skipakken 
partyteam op. 

Het wordt een waar feest, zo belo-
ven de organisatoren.

Waterspektakel
De Lions organiseren ‘Zonder Ge-

nade van de Kade’. Dit waterspek-
takel zou in 2018 voor het eerst 
plaatsvinden tijdens de jaarmarkt. 
De Blauwalg in de haven stak hier 
een lelijk stokje voor. Op Konings-
dag belooft het spektakel voor de 
nodige sensatie te zorgen. In de 
haven wordt een speciale baan 
opgebouwd.

De tijden van alle activiteiten en 
aanvullende informatie zijn te vin-
den op www.feestcomite-steenber-
gen.nl en op de site van de Lions: 
www.steenbergen.lions.nl

Feestcomité Steenbergen 
belooft koninklijk 
programma op Koningsdag
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BRUIDSBEURS STEENBERGEN
zondag 14 april 2019 - 11:00 - 16:00 uur - restaurant De Watertoren

STEENBERGEN – Maar liefst twintig huwelijksspecialisten la-
ten zich zondag 14 april van 11.00 tot 16.00 uur van hun bes-
te kant zien op de nieuwe bruidsbeurs ‘Ja, ik wil!’, in de zaal 
van restaurant De Watertoren aan de Nassaulaan in Steen-
bergen. Voor aanstaande bruidsparen dus dé plek waar zij 
moeten zijn, om zich de oriënteren op en goed te laten in-
formeren over wat één van de mooiste dagen van hun leven 
moet worden.

In deze special stellen we alle deelnemers voor die zich 
op ‘Ja, ik wil!’ aan het publiek presenteren. Dat doen zij in 
eerste instantie natuurlijk in de richting van aanstaande 

bruidsparen, maar ook voor hun familieleden en vrienden 
is een bezoek de beurs meer dan de moeite waard. En ei-
genlijk geldt dat voor alle belangstellenden, aangezien de 
deelnemers meer dan voldoende kennis, ervaring én pro-
ducten in huis hebben voor uiteenlopende, feestelijke ge-
legenheden. 

Succesvolle relatie
Kortom: ,,Iedereen is van harte welkom en de toegang is 
gratis, dus daar hoeft niemand het voor te laten,’’ stelt ini-
tiatiefnemer en (bruids)fotograaf André Roosenburg, die 
voor ‘Ja, ik wil!’ een succesvolle relatie is aangegaan met De 

Watertoren en met Steenbergse Courant/KijkopSteenber-
gen.nl als mediapartner.

In deze uitgave kunt u verder alles lezen over trouwen in 
de gemeente Steenbergen, treft u de bijzondere liefdesge-
schiedenis van Jolanda Botman en Roel Geers, en ziet u hoe 
het gezin Nieuw-Vossemeerse gezin Van Halum-Luijster-
burg toeleeft naar hun huwelijksdag.

Ingang en parkeren
Handig om te weten als u de beurs gaat bezoeken is tenslot-
te nog dat de entree aan de zijkant zal zijn, bereikbaar via de 
parkeerplaats van restaurant De Watertoren. 

Wie met de auto komt, wordt geadviseerd gebruik te ma-
ken van de parkeerruimte op de carpoolplaatsen nabij de 
rotonde van de Nassaulaan met de N259 (Dinteloordseweg 
of Rondweg Oost).

De mooiste dag van je leven begint 
op de nieuwe bruidsbeurs ‘Ja, ik wil!’

(door John Nijssen)

STEENBERGEN – Dat de liefde van alle 
leeftijden is, hoeft niemand Jolanda 
Botman (61) en Roel Geers (66) uit te 
leggen. ,,Het is echter zeker geen van-
zelfsprekend dat je zo’n wonder mee 
mag maken,’’ vinden de twee, die el-
kaar tientallen jaren rakelings mis-
liepen voordat ze samen kwamen. 
De liefde bracht hen bovendien naar 
Steenbergen, waar voor de Randstad-
se Jolanda een wereld is opengegaan 
en Roel is teruggekeerd naar zijn wor-
tels. En om hun liefde ook op anderen 
over te brengen, zijn ze allebei Buiten-
gewoon Ambtenaar van de Burgerlij-
ke Stand geworden. ,,Ons verhaal is er 
één van hoop.’’

Dat laatste voelen Roel en Jolanda niet al-
leen zelf, maar horen ze naar eigen zeggen 
ook vaak van mensen in hun omgeving. 
,,Wat ons is overkomen, gunnen we ieder-
een,’’ klinkt het eensluidend, aan de keu-
kentafel in hun woning aan de Burgemees-
ter Van Loonstraat, waar ze in 2017 zijn 
neergestreken. Op zoek naar een gezamen-
lijke stek voor de toekomst, was Steenber-
gen aanvankelijk niet in beeld. ,,In het ver-
leden heb ik gek genoeg wel vijf of zes keer 
op het punt gestaan hier terug te komen,’’ 
zegt Roel. ,,Toen ik op een gegeven moment 
merkte hoe belangrijk Steenbergen voor 
hem is, zijn we de mogelijkheden serieus 
gaan bekijken,’’ vult Jolanda aan.

Actieve pensionado
Aan de uiteindelijke beslissing, zijn twee 
uiteenlopende levensgeschiedenissen 
voorafgegaan. Roel is geboren (in de Veer-
weg) en getogen in Steenbergen, waar hij de 
Gummarusschool en vervolgens de Mulo 
(voorloper van de Mavo) doorliep, fana-
tiek carnaval vierde en enthousiast lid was 
van TCS, de tafeltennisclub. In 1970 vertrok 
hij naar Utrecht, om zich te bekwamen in 
het toen nog vrij nieuwe vakgebied van de 
ICT. Hij woonde en werkte later door heel 
Nederland, onder meer als directeur van 
het gerenommeerde organisatieadviesbu-

reau Twynstra Gudde. ,,Ik ben nu een actie-
ve pensionado, commissaris bij een aantal 
bedrijven en coach van interim-managers,’’ 
doet Roel in grote lijnen zijn verhaal.

Randstad
Jolanda komt uit Amstelveen. Haar leven 
speelde zich grotendeels in een straal van 
zo’n 20 kilometer rondom deze plaats af, al 
was er ook een tijd dat ze veel in Zuid-Afri-
ka vertoefde. Zij was in het verleden onder 
meer directeur van het Rijks Opleidingsin-
stituut Amsterdam en heeft inmiddels al 
vele jaren haar eigen bedrijf, van waaruit ze 
onder andere leiders en professionals bin-
nen bedrijven coacht, als begeleider fun-
geert aan de postdoctorale opleiding Pu-
bliek Leiderschap van de Vrije Universiteit 
in Amsterdam, en ook mediator is bij ge-
schillen binnen teams. ,,Maar ik doe het nu 
ook wel wat rustiger aan hoor, al ben ik nog 
wel eens een paar dagen voor m’n werk in 

de Randstad te vinden.’’

Wederzijdse vriend
Twee werelden. Hoewel. De raakvlak-
ken waren er wel degelijk, achteraf bezien. 
Roel: ,,We hebben bijvoorbeeld een poos 
slechts twee panden van elkaar gewerkt in 
Den Haag. Toen ik voor het eerst bij Jolanda 
thuis kwam in Aalsmeer, bleek haar buur-
man een oud-collega van mij.’’ Het meest 
frappante is echter wel dat zij al heel lang 
een wederzijdse vriend hadden. Rob. Geen 
van drieën waren zij zich daarvan bewust, 
totdat Rob aan Jolanda vertelde een man te 
kennen die volgens hem goed bij haar zou 
passen. Omgekeerd vertelde hij Roel over 
een dame met wie het vast en zeker prima 
zou kunnen vinden. ,,Met de vraag of wij 
elkaar wilden ontmoeten. We waren geen 
van beiden op zoek, maar zo’n afspraak kan 
geen kwaad, dachten we. Gelukkig maar, 
want het klikte meteen en het duurde niet 

lang of we wisten dat we graag met elkaar 
verder wilden. Ongelofelijk dat je, ook rond 
je zestigste, nog zo verliefd kunt worden. 
Wat heerlijk om mee te mogen maken. Wat 
een wonder. We kunnen gewoon niet uit-
leggen hoe blij we met elkaar zijn.’’ 

Draai gevonden
Dat hoeft ook niet, want het geluk straalt 
ervan af bij Roel en Jolanda, die zich (weer) 
helemaal thuisvoelen in Steenbergen. ,,Na-
tuurlijk was het voor mij een grote verande-
ring, want ik liet in Amstelveen ook familie, 
vrienden en vijftig jaar lidmaatschap van 
een orkest achter. Maar Steenbergen is ge-
lukkig een levendige plaats met een mooie 
omgeving. Ik ben al bij het koor Sasso Mon-
tanari gegaan en denk er ook over om het 
saxofoon spelen op te pakken bij Volhar-
ding.’’ Roel had z’n draai in een mum van 
tijd alweer gevonden, loopt voortdurend 
oude bekenden tegen het lijf en heeft zich 
al aangesloten bij Mannenkoor ABS en TVS, 
de tennisvereniging. Ook de werkgroep die 
onderzoek doet naar de toekomstige be-
stemming van de Gummaruskerk heeft 
hem al ingelijfd. 

‘Wij zijn de BABS’
,,We werken nog voor ons plezier, vinden 
het daarnaast leuk om te golfen en op va-
kantie te gaan, maar willen vooral ook graag 
onderdeel zijn van deze gemeenschap,’’ 
vervolgt het tweetal. Mede vanuit die ge-
dachte hebben ze onlangs de cursus tot 
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlij-
ke Stand (BABS) doorlopen, benoemd door 
B&W, door de rechtbank beëdigd, en zijn 
ze met ingang van 1 mei als zodanig inzet-
baar. Hun eerste huwelijken staan al op de 
rol, komende zomer. ,,Het BABS-zijn sluit 
naadloos aan bij wie we zijn en wat we in 
ons leven zoal hebben gedaan.  Wij hadden 
bij ons huwelijk een bijzonder goeie BABS, 
Wendy Tuns, zij was erg belangrijk op onze 
trouwdag. Op die manier willen wij ook 
graag iets betekenen voor bruidsparen. We 
gaan elkaar sowieso helpen bij het uitvoe-
ren van deze taak en wie dat wil, kan ons 
ook als duo-BABS boeken, voor een unieke 
huwelijksvoltrekking. We kijken in elk ge-
val erg uit naar de huwelijken die we mogen 
gaan sluiten!’’

Foto: Roel Geers en Jolanda Botman vonden 
het geluk bij elkaar én in Steenbergen.
©André Roosenburg Fotografie

 ‘Ja, ik wil’… van bruidspaar tot BABS

‘Wat ’n wonder, dat wij elkaar 
na al die jaren hebben gevonden’
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BRUIDSBEURS STEENBERGEN
zondag 14 april 2019 - 11:00 - 16:00 uur - restaurant De Watertoren

(door John Nijssen)

NIEUW-VOSSEMEER – 4 oktober 2019 wordt 
de grote dag voor Anne Luijsterburg (34), 
Corné van Halum (36) én hun drie dochter-
tjes Tess van vijf, Roos van zes en Fleur van 
acht. ,,Ja, we hebben bewust eerst voor onze 
eigen bruidsmeisjes gezorgd,’’ geven vader 
en moeder lachend toe. Hij vroeg haar op 
Kerstavond ten huwelijk, in het bijzijn van 
hun kroost, en sindsdien leeft heel het ge-
zin naar de trouwdatum toe. ,,Dan hoeven 
we niet naar school,’’ klinkt het vrolijk uit 
drie keeltjes.

Voor de goede orde: de keuze voor 4 okto-
ber heeft helemaal niks met Dierendag te 
maken. ,,Nee hoor. We zijn eerst gaan kijken 
hoeveel tijd de voorbereidingen zo’n beet-
je in beslag nemen en wat we op voorhand 
wel wisten, is dat we niet hartje zomer wil-
den trouwen. Met 30 graden staan puffen in 
je trouwpak, dat zagen we sowieso niet zit-
ten,” verduidelijken Corné en Anne. ,,Maar 
je wilt natuurlijk wel graag lekker weer, dus 
dan kom je in het voor- of het najaar uit. 
Begin oktober is het meestal nog erg aan-
genaam en we houden allebei er van de na-
zomer, met z’n mooie herfstkleuren. Vervol-
gens ook nog even gekeken hoe de vakantie 
in die periode valt. Ja, je moet overal reke-
ning mee houden hè?”

‘Op onze eigen manier’
Dat ze ooit zouden gaan trouwen, heeft 
altijd buiten kijf gestaan. ,,Wij zijn ech-
ter geen mensen die dingen zeg maar vol-
gens het standaard protocol doen. Liever 
op onze eigen manier. Het leek ons boven-
dien heel erg leuk wanneer onze kinderen 

dit heel bewust mee kunnen maken, maar 
ook weer niet te oud zijn. Zij zijn nog nooit 
bij een bruiloft geweest en dat geldt ook 
voor hun neefjes en nichtjes. Ooms en tan-
tes waren allemaal al getrouwd voordat er 
kinderen kwamen,’’ vertellen de aanstaan-
de echtelieden. 

Grote verrassing
Anne zag de spreekwoordelijke bui overi-
gens niet hangen, toen er afgelopen Kerst 
ineens wat cadeautjes onder de boom la-
gen. ,,Dat deden we eigenlijk nooit” Uit één 
van de pakjes, kwam tot haar grote verras-
sing een ringendoosje tevoorschijn. ,,Corné 
pakte het uit m�n handen, ging op z’n knie-
en en vroeg of ik met hem wilde trouwen.’’ 
Haar antwoord laat zich raden. 
,,Op eerdere, voor de hand liggende mo-
menten, heb ik Anne niet gevraagd. Ook 
dit moest een speciale gebeurtenis zijn, die 
ze niet zag aankomen,’’ licht de bruidegom 
toe. 

Muzikale kennismaking
Corné is in het dagelijks leven manager 
research&development bij een it-bedrijf in 
Oosterhout en lid van de vrijwillige brand-
weer in Nieuw-Vossemeer. Anne is adjunct-
directeur op basisschool Lodijke in Ber-
gen op Zoom. Zij is geboren en getogen in 
’t Vosse-ol, hij komt van over de brug, ofte-
wel Oud-Vossemeer, waar ze elkaar leerden 
kennen bij de plaatselijke fanfare. Muziek 
maken doen ze in het heden alleen nog in 
carnavalstijd. 

Zoektocht
Ze gaan elkaar eeuwige trouw beloven in 
het protestantse kerkje van Nieuw-Vosse-
meer. ,,Een prachtige locatie in onze eigen 

woonplaats, wat wil je nog meer?’’ Zo wordt 
bij elke beslissing gekeken naar de bes-
te optie, want hun lijfspreuk is ‘als we iets 
doen, dan doen we het goed!’ Met als gevolg 
dat het gezin stad en land heeft afgereisd, 
op zoek naar de ideale feestaccommodatie. 
,,Overdag zijn er gasten van 1,5 jaar tot in de 
negentig, waaronder zo’n twintig kinderen. 
Die moeten zich wel kunnen vermaken, dus 
heb je ook buitenspeelruimte nodig. We zijn 
in onze zoektocht letterlijk best ver weg ge-
weest, maar dat is uiteindelijk ook niet han-
dig.’’ Puntje bij paaltje is de keuze gevallen 
op De Berk in Bergen op Zoom.

Bruidsbeurs
,,De meeste grote dingen zijn ondertussen 
wel geregeld, zoals ook de trouwambtenaar, 
de fotograaf, de kapster en Anne’s jurk. ,,’Bij 
Marieke’ uit Nieuw-Vossemeer verzorgt zo-
wel mijn kapsel als dat van Corné, die daar-
om voor het eerst zijn haar niet meer kort-
geschoren heeft,” vertelt Anne. Haar jurk 
komt van Wouw Bruidsmode. Zowel deze 
bruidsmodezaak als kapsalon ‘Bij Marieke’ 
zijn ook vertegenwoordigd op de bruids-

beurs ’Ja, ik wil!’ van zondag 14 april in 
Steenbergen. ,,Een mooie gelegenheid om 
ons verder te oriënteren op zaken als de rin-
gen, vervoer, bedankjes en een dj. Wij zijn 
dus zeker van de partij.’’

Échte bruidsmeisjes
Ook de kleding van Fleur, Tess en Roos 
moet nog worden uitgezocht. ,,Het worden 
échte bruidsmeisjes,” belooft hun moeder. 
,,Er komt veel op je af en bij kijken wanneer 
je besloten hebt om te gaan trouwen. Soms 
is het ook wel even slikken van de prijzen en 
duurt het langer dan je verwacht om iets te 
regelen. Je moet alles op elkaar afstemmen. 
Boven alles is het ontzettend leuk om hier-
mee bezig te zijn als gezin. We genieten er 
enorm van!’’

Foto: Corné van Halum en Anne Luijster-
burg en hun dochtertjes/bruidsmeisjes Fleur, 
Roos en Tess kijken reikhalzend uit naar de 
grote dag waarop papa en mama in het hu-
welijksbootje stappen.
Foto John Nijssen©Steenbergse Courant

 ‘Ja, ik wil’… trouwen met heel het gezin

‘Ontzettend leuk om met z’n allen 
toe te leven naar onze huwelijksdag’

STEENBERGEN – Zo’n 125 keer per jaar geven 
stellen in de gemeente Steenbergen elkaar het 
ja-woord of gaan zij een geregistreerd partner-
schap aan. En omdat er groei in dat aantal zit, 
waren er meer trouwambtenaren nodig. ,,De 
meeste huwelijksvoltrekkingen zijn bovendien in 
de maanden mei tot en met september. De vas-
te dagen voor ceremonies zijn op vrijdag en za-
terdag. Het komt dus wel eens voor dat er vier 
tegelijk zijn en we willen natuurlijk niet graag 
nee verkopen,’’ stelt medewerker publiekszaken 
Anne Verwijs. 

 Zij begon in 1980 als ambtenaar bij de toenma-
lige gemeente Nieuw-Vossemeer en sloot in de 
loop der jaren zelf naar schatting wel honderd 
huwelijken. ,,Momenteel alleen nog op verzoek, 
vooral van familie en vrienden,’’ vertelt Anne. 
,,Zoals de dochters van een schoolvriendin en de 
dochter van een collega.’’ 

Maandagochtend
Na een extra wervingsronde, kunnen bruidspa-
ren in de gemeente Steenbergen nu kiezen uit 
acht zogenoemde BABS’en. BABS staat voor Bui-
tengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 
Daarnaast zijn meerdere medewerkers van de 
afdeling publiekszaken bevoegd om de huwelij-
ken en geregistreerde partnerschappen te slui-
ten. Zij doen dit doorgaans op de maandagoch-
tend. Dat kan op twee manieren. Tussen 9.00 en 
9.15 uur gratis, met z’n tweetjes in een spreek-
kamer, waarbij uitsluitende de wettelijke forma-

liteiten worden afgehandeld. Of tegen een gere-
duceerd tarief tussen 9.30 en 10.00 uur, in een 
grotere ruimte van het gemeentehuis. ,,Met ei-
gen getuigen, maximaal zestien gasten en een 
korte ceremonie, maar zonder toespraak,’’ legt 
Anne Verwijs uit. 

Alles erop en eraan
Bij elkaar opgeteld kiezen jaarlijks zo’n veertig 
tot vijftig koppels voor één van deze opties. Zo’n 
tachtig keer kiezen bruidsparen voor een huwe-
lijksvoltrekking met ‘alles erop en eraan”. In toe-
nemende mate zijn dat ook mensen van buiten-
af. Een gevolg van de aanwijzing van meerdere 
plekken in de gemeente als officiële trouwloca-
ties. Naast het gemeentehuis op Buiten de Veste 
zijn dit het oude stadhuis in de Kaaistraat, waar 
je zowel in de vroegere raadszaal als in de bin-
nentuin kunt trouwen, en het protestantse kerk-
je in Nieuw-Vossemeer. 

Trouwen op locatie
,,In principe mag je elkaar echter overal het ja-
woord geven,’’ aldus Anne. ,,Zowel binnen als 
buiten, in horecagelegenheden of thuis. Welis-
waar op aanvraag, want een locatie moet wel ge-
schikt zijn voor een huwelijksvoltrekking en aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. Dat begint al 
met de openbare toegankelijkheid, maar denk 
bijvoorbeeld ook aan de brandveiligheid en 
kleedruimte voor de ambtenaar van de burger-
lijke stand. Op het moment dat ergens een hu-
welijk wordt voltrokken, is die locatie voor even 

‘het huis van de gemeente’, en zijn wij dus ver-
antwoordelijk voor wat er gebeurt.’’ Locaties in 
de gemeente Steenbergen die al getoetst zijn en 
waar ook al huwelijken hebben plaatsgevonden 
zijn restaurant De Watertoren en restaurant De 
Wallevis in Steenbergen, brasserie Stella Maris 
op de Welberg, het sluiseiland van (restaurant) 
BenedenSas, restaurant Thuis in Dinteloord en 
Pannenkoekboerderij De Uitwijk in De Heen.

Elvis
Hoewel er keuze genoeg is als het gaat om een 
trouwambtenaar, staat het bruidsparen ook vrij 
om een gastambtenaar te nemen, mits die in een 
andere gemeente als BABS is benoemd en dus 
officieel bevoegd om mensen in de echt met el-
kaar te verbinden. ,,Dat is in ieder geval bij ons 
de regel,” aldus Anne. ,,Er zijn gemeenten waar 
het wel mogelijk is om iemand voor één dag tot 
BABS te benoemen. Zo zijn er steeds meer nieu-

we ontwikkelingen, die meestal voortkomen uit 
persoonlijke wensen, en dat valt op zich wel te 
begrijpen. De vraag is niettemin: hoe ga je daar 
als gemeente mee om? Stel een bruidspaar wil 
trouwen in Elvis-stijl; trek je dan als ambtenaar 
ook zo’n pak aan? Hoe ver wil je gaan? Uiteraard 
maak je er graag iets persoonlijks van, maar het 
moet naar mijn idee ook niet te gek worden. Het 
is tenslotte wel een officiële plechtigheid, die in 
mijn beleving wel enig cachet verdient.” 

Voorkom teleurstelling
,,Het staat iedereen vanzelfsprekend vrij om het 
naar eigen inzicht in te vullen. Je ziet ook wel een 
verschuiving, waarbij gekozen wordt voor een 
‘maandagochtendhuwelijk’ en later een feest 
met allerlei toeters en bellen en eventueel een 
ceremonie, met ja-woord en al, ook al is dat in 
werkelijkheid al eerder gegeven. Voor zulke brui-
loftsfeesten wordt zelfs wel uitgeweken naar het 
strand of het buitenland.’’
,,Wij houden vooralsnog vast aan vier vaste tijd-
stippen op de vrijdagmiddag en drie op de zater-
dagmiddag. Maar hoe men het ook wil; ons ad-
vies is altijd om minimaal vier maanden van te-
voren de melding voorgenomen huwelijk (voor-
heen ondertrouw) in te leveren bij de gemeen-
te, om teleurstellingen bij het prikken van een 
trouwdatum, -locatie, tijdstip of BABS te voor-
komen. Zeker in de zomermaanden is de hu-
welijksagenda van onze gemeente al snel volge-
boekt.’’

Foto: Gerard en Francien van Hartings-
veldt uit Dinteloord gaven elkaar vorig 
jaar op 8 september het ja-woord in het ge-
meentehuis van Steenbergen. 
©André Roosenburg Fotografie

‘Ja, ik wil’… trouwen in de gemeente Steenbergen

”Zo persoonlijk mogelijk, maar niet té gek” 
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Op de “Ja, ik wil!” Bruidsbeurs tonen wij een grote collectie  
mogelijkheden, waarmee u de liefde voor elkaar kunt onderstrepen!

Doe uw eerste indruk op, bestel uw ringen, of  maak een afspraak voor 
een bezoek aan onze nieuwe trouwringencorner in onze winkel aan 

de Grote Kerkstraat hier in Steenbergen!

S I E R A D E N  &  H O R L O G E S

JUWELIER BROEKHUIS
S T E E N B E R G E N    S I N D S  1 9 5 3

Broekhuis Juwelier B.V.
Grote Kerkstraat 5-7 / 4651 BA  Steenbergen / Tel. 31(0)167-563385

E: broekhuis@juwelier-broekhuis.nl
www.broekhuis-juwelier.nl

Deze actie geldt op alle bestellingen geplaatst tijdens de “Ja, Ik wil!” Bruidsbeurs 
en op alle bestellingen in onze winkel, die worden gedaan vóór 31 mei 2019.

U maakt kans op een waardecheque van € 250,-!
Wij verloten op iedere 10 paar verkochte ringen één 

waardecheque van €250,- !

Digitaal • Reclame • Kleding

DRUKKERIJ
VAN    IJKE maakt het persoonlijk

GIFTS&PRINTS

De leukste
save-the-date kaarten, 

trouwkaarten,
bedankjes, gastenboeken, 

enveloppenkisten

en nog veel meer
vind je bij ons!

WWW.DRUKKERIJVANDIJKE.NL WWW.GIFTSENPRINTS.NL

BRUIDSBEURS STEENBERGEN
zondag 14 april 2019 - 11:00 - 16:00 uur - restaurant De Watertoren

Foto Timeless:
‘Ik beleef er enorm veel 
plezier aan’
Fotograferen is al jarenlang een grote pas-
sie van Ingrid Schrauwen van Foto Timeless 
uit Kruisland. ,,Zelden ga ik op stap zonder 
mijn camera. Met een camera in je handen 
kijk je door het oog van de lens heel anders 
de wereld in. Wanneer je in de natuur wan-
delt en goed om je heen kijkt, zie je zoveel 
mooie details dat het een uitdaging is om 
dit zo goed en mooi mogelijk vast te leg-
gen’’, vertelt Ingrid enthousiast. ,,Als foto-
graaf heb ik mezelf ontwikkeld door diver-
se workshops te volgen en de jarenlange 
ervaring die ik heb opgedaan. In 2012 be-
sloot ik te starten met Foto Timeless, om-
dat ik steeds meer opdrachten kreeg en er 
enorm veel plezier aan beleef. De omgang 
met mensen vind ik fijn en het geduld om 
een zo’n goed mogelijke fotoshoot te reali-

seren is één van mijn sterke kanten.’’
,,Bent u nieuwsgierig geworden naar mijn 
werkwijze en is uw interesse gewekt naar 
mijn portfolio?  Kijk dan eens op mijn web-
site. U kunt mij boeken voor een fotorepor-
tage op locatie of voor een afspraak in mijn 
eigen studio. Vooraf krijgt u een offerte op 
maat.’’ 

Foto Timeless, Molenstraat 42, Kruisland 
www.fototimeless.com

Binderij Bloemweegen: 
‘Elk boeket is 
een visitekaartje’

Op het hoekje van de Blauwstraat en de 
Grote Kerkstraat, pal tegenover de Markt, 
zit Binderij Bloemweegen. Eigenaresse As-
pasia Rietveld heeft onder dezelfde bedrijfs-
naam ook nog een bloemenwinkel in Wouw, 
waar het allemaal begon. Bruidswerk is één 
van haar vele specialiteiten en kwaliteiten.

,,Tot zeven jaar geleden verhuurde ik de 
zaak in Wouw aan een bloemist. Toen die 
ermee stopte, besloot ik in mijn avond-
uren zelf de opleiding tot bloemist te gaan 
volgen. Ik deed heel ander werk, maar 
ben altijd wel creatief bezig geweest en 
het was eigenlijk ook wel een langgekoes-
terde wens om voor mezelf te beginnen.’’ 
Zogezegd, zogedaan, en vier jaar geleden 
alweer kwam de vestiging in Steenbergen 
erbij. ,,We zijn van alle markten thuis. We 
verzorgen allround bloemwerk, waaronder 
uiteraard ook bruidswerk, met als speciali-
teit dat we graag zo goed mogelijk inspelen 
op de wensen van onze klanten.’’ 

Klant is koning
,,Ik heb altijd een hoofd vol ideeën en zie 
vaak al precies voor me hoe een boeket of 
bloemstuk eruit moet komen te zien. Het 
belangrijkste is echter om altijd heel goed 
te luisteren wat mensen willen. Persoon-
lijke aandacht en service geven. De klant 
is koning en bepaalt hoe hij of zij het graag 
hebben wil. Alsook wat men eraan uit wil 

geven.’’ 
,,Toch wil ik ook graag nét even iets anders 
maken dan het gebruikelijke,’’ stelt Aspas-
ia. ,,Bij bruidswerk gaat het om dé dag van 
je leven, die moet in alle opzichten perfect 
zijn.’’

‘Eer van je werk’
Niks is haar wat dat betreft te gek. ,,Zo had 
ik eens een bruidspaar dat kleine bloemen-
toefjes op de auto wilde. Ze kozen ervoor 
om die met magneetjes te bevestigen, tot 
een avond van tevoren bleek dat de motor-
kap van kunststof was. Hebben we overal 
nog gauw zuignapjes aan gemaakt.’’
,,Je hebt op die manier veel eer van je in-
spanningen en krijgt ook best vaak nader-
hand nog complimenten. Da’s hartstikke 
leuk en je wilt sowieso graag je best doen, 
want elk boeket dat hier de deur uitgaat is 
ons visitekaartje.’’

Binderij Bloemweegen is sinds januari Eu-
roflorist, met de mogelijkheid om wereld-
wijd bloemen te laten bezorgen. De win-
kel is heel het jaar door geopend van maan-
dagochtend tot en met zaterdagmiddag en 
houdt vrijdags tot 20.00 uur koopavond.

Binderij Bloemweegen, 
Blauwstraat 78, Steenbergen 
www.binderijbloemweegen.nl
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www.makeupmadnezz

ook ’s zondags geopend | voor de deur parkeren
RAADHUISSTRAAT 77 | 4631 NC HOOGERHEIDE
 T: +31(0)164-620308 | WWW.henrisfashion.NL

VOOR UW TROUWPAK OP MAAT
KEUZE UIT 1000+ STOFFEN

VAN DE BESTE MERKEN

O.A.
DRAGO 
SCABAL
CERRUTI

DORMEUIL
LORO PIANA

HOLLAND & SHERRY
ERMENEGILDO ZEGNA

VITALE BARBERIS CANONICO

LID VAN

UWTROUWPAKAL VANAF
€ 600,-
OP MAAT

De mooiste dag van uw leven:
               de details maken het compleet.

BRUIDSBEURS STEENBERGEN
zondag 14 april 2019 - 11:00 - 16:00 uur - restaurant De Watertoren

Enorm veel keuze 
in ringen om je liefde 
voor elkaar te bezegelen 
bij Broekhuis Juwelier 
Trouwen… verloven….huwelijksaanzoek, 
voor al deze gelegenheden heeft Broekhuis 
Juwelier in Steenbergen de perfecte ringen 
in huis. In de speciale trouwringen-corner 
van de winkel in de Grote Kerkstraat, kun-
nen stellen in alle rust hun keuze maken 
voor de ringen, waarmee zij hun liefde voor 
elkaar willen onderstrepen. 

In de ruim 65 jaar dat Broekhuis bestaat, 
stapten ontelbare koppels met dit doel over 
de drempel. Anno nu gaan de keuze en mo-

gelijkheden veel verder dan de basis gladde 
ring. ,,Uiteraard worden deze nog veel gele-
verd, maar de mogelijkheden in toe te pas-
sen bewerkingen zijn haast oneindig’’, ver-
telt eigenaar Dick Broekhuis. 

,, Uiteraard worden de mogelijkheden ge-
toond en indien gewenst aangepast aan in-
dividuele wensen. Een fraai briljant in de 
damesring en meerdere kleuren goud zijn 
veelgekozen opties. Daarnaast doen we ook 
altijd minimaal twee passingen, en zo nodig 
drie, om er zeker van te zijn dat de ringen 
helemaal perfect zijn voor ze in productie 
gaan. Net als bij de trouwjurk, moet ook de 
ring perfect passen.’’

Waardecheque
,,Op de bruidsbeurs bouwen we als het ware 
onze trouwringen-corner na en zijn we ver-
tegenwoordigd met het Nederlandse top-
merk AS (Aller Spanninga) Trouwringen,’’ 
vervolgt de juwelier. ,,Aanstaande bruids-
paren kunnen dan hun eerste indrukken 
kunnen opdoen of hun bestelling plaatsen, 
maar uiteraard ook een afspraak bij ons in 
de zaak maken. Wij verloten op elke tien 
paar verkochte ringen - in de periode van 
‘Ja, ik wil!’ tot 31 mei - bovendien een waar-
decheque van 250 euro.’’ 

Broekhuis Juwelier, 
Grote Kerkstraat 5, Steenbergen
www.broekhuis-juwelier.nl

Zeg ‘ja’ tegen 
een bruidstaart 
van Bakkerij Heijnen
Bakkerij C. Heijnen in Wouw is de betere 
bakker, waar bruidsparen terecht kunnen 
om voor de mooiste dag van hun leven ook 
de mooiste én natuurlijk lekkerste bruids-
taart te laten maken, want die mag bij zo’n 
bijzondere gelegenheid als een huwelijks-
feest vanzelfsprekend niet ontbreken. Bij 
Heijnen wordt jullie bruidstaart volledig 
naar jullie wensen gemaakt. Denk hierbij 
aan de vorm, de kleuren en niet te vergeten 
de smaak! Alles is mogelijk en niets is te gek. 
Op de tijd die de klant aangeeft, wordt de 
bruidstaart netjes én gratis afgeleverd op de 
feestlocatie. ‘Wij zien jullie graag tegemoet 
om samen jullie wensen te vervullen!’ Het 
team van Bakkerij Heijnen staat voor kwa-
liteit voor een eerlijke prijs. Dat geldt voor 
alle producten. ‘Dus kom ruiken, proeven 
en beleven van het heerlijke brood, gebak 
en onze prachtige taarten’. 

Bakkerij C. Heijnen, Bergsestraat 37, Wouw 
www.bakkerijheijnen.nl

Trouwkostuum 
op maat? 
Henri’s helpt 
je graag!
Ben je op zoek naar een outfit met een 
twist? Of wil jij graag een kostuum wat je na 
de trouwerij nog vaker kunt dragen? Henri’s 
helpt je graag met het pak dat precies bij jou 
past. 
Eerst: Gefeliciteerd! Het aanzoek is gedaan, 
dus de eerste stap is gezet. Er komt nu een 
hoop op je af wat er allemaal geregeld moet 
worden. De locatie en de datum zijn mis-
schien al bekend. De jurk van jouw aan-
staande is wellicht al gekocht? 
De volgende stap is het uitzoeken van een 
trouwkostuum. In onze winkel in Hooger-
heide kun je een kostuum op maat laten 
maken. Een maatkostuum is niet alleen 
voor mannen met een moeilijke maat; je 
kunt er jouw persoonlijke touch in kwijt. 
Omdat je in de winkel niet alleen (trouw)
kostuums, maar ook dames- en herenkle-
ding vindt, kunnen je ouders, familie en 
andere genodigden ook bij ons terecht. Wij 



 pagina 
N i e u w s  u i t  u w  b u u r t  s i n d s  1 8 8 1

15

Nassau Bolwerk 1 • Steenbergen 
06-11917785

lebros-beauty.business.site

U kunt bij ons terecht 
voor (bruids)nagels, 

schoonheidsbehandelingen 
én natuurlijk 

suikerontharing.

Wanneer u tijdens de 
bruidsbeurs “Ja, ik wil!” 
op zondag 14 april 

een afspraak bij ons 
maakt, krijgt u 
20% korting 

of een 
gratis miniscrub! 

U kunt bij ons terecht om te lunchen, wat te drinken, dineren
 of voor (bruilofts)feesten en partijen!

Wij hebben 100 tot 120 couverts beschikbaar en in onze 
feestzaal is ruimte voor 200 gasten!

De betere Bakker

C. HEIJNEN
Bergsestraat 37 - Wouw

Tel. 0165 - 301 647

BRUIDSBEURS STEENBERGEN
zondag 14 april 2019 - 11:00 - 16:00 uur - restaurant De Watertoren

houden in de gaten dat jullie sfeer en stijl 
gewaarborgd wordt in de kleding van je gas-
ten.
Veel om over na te denken, maar we gaan je 
hier graag bij helpen. Veel bruidegoms heb-
ben de afgelopen 25 jaar hun weg naar Hoo-
gerheide al gevonden. Maak vrijblijvend 
een afspraak via info@trouwpakkenvoor-
mannen.nl of bel naar 0164-620308.

Henri’s Ladies & Gents, Raadhuisstraat 77, 
Hoogerheide 
www.henrisfashion.nl

Goudsmederij Keizer, 
om door een ringetje 
te halen
Ben je op zoek naar een ambachtelijk ge-
maakte trouwring, dan is Goudsmederij 
Keizer in Steenbergen hét adres om je licht 
op te steken. Dat kan natuurlijk bij eigena-
res Lotte Keizer in haar winkel, gevestigd in 
de Kaaistraat, pal naast het oude stadhuis. 
Maar op zondag 14 april kan dat ook in haar 
stand op de bruidsbeurs ‘Ja, ik wil!’ 

Goudsmederij Keizer heeft ambachtelijke 
(trouw)ringen in huis van verschillende le-
veranciers, maar hét ultieme handelsmerk 
van Lotte Keizer zijn vanzelfsprekend de 
ringen, colliers, oorbellen en armbanden 

die zij in haar eigen, open werkplaats ver-
vaardigt. Daarvoor kunnen als basis ook 
oude sieraden worden gebruikt, zoals een 
ring uit een erfenis. ,,Vermaken of omsmel-
ten tot iets nieuws, maar net wat de klant 
wil. In overleg kan ik vrijwel alles maken 
wat gevraagd wordt, naar ieders persoonlij-
ke wensen, smaak en budget’’, vertelt Lotte. 
Het eindresultaat is altijd om door een rin-
getje te halen!

Goudsmederij Keizer, 
Kaaistraat 45, Steenbergen
www.goudsmederijkeizer.nl

Fotograaf 
André Roosenburg, 
graag geziene gast 
op elke bruiloft
,,Bruidsfotografie is mijn ‘bakermat’. Ik heb 
in de loop der jaren wel acht- tot negen-
honderd trouwerijen in beeld mogen bren-
gen,” vertelt André Roosenburg van ARF 
Fotografie uit Steenbergen, die het initiatief 
heeft genomen voor de bruidsbeurs ‘Ja, ik 
wil!’. ,,Ik heb zelf regelmatig op bruidsbeur-
zen gestaan en hoopte al heel lang zoiets te 
kunnen organiseren in Steenbergen, met 
medewerking van bruidsspecialisten uit 
deze gemeente en omgeving. Dat is nu ge-
lukt en ik kan bijna niet wachten tot het zo-
ver is.’’ Kenmerkend voor André als bruids-
fotograaf, is dat hij zo onzichtbaar mogelijk 
is. ,,Het gaat tenslotte niet om mij, maar om 
het bruidspaar en hun gasten. Ik moet er-

voor zorgen dat hun grote dag optimaal in 
beeld komt. Dat is altijd weer een feestje om 
te mogen doen, ik geniet er elke keer volop 
van. Belangrijk vind ik wel dat het bruids-
paar en de fotograaf elkaar van tevoren al 
wat beter leren kennen. Daarom bied ik, 
nadat ze mij hun ja-woord hebben gegeven, 
altijd een gratis loveshoot aan. Later zetten 
we samen de puntjes op de i en wordt de 
planning helemaal doorgesproken. Tot slot 
kunnen ‘mijn’ bruidsparen hun fotokeu-
ze bepalen en maak ik er, met liefde, een 
prachtig album van.’’
 
ARF Fotografie,  
Jan de Preestraat 2, Steenbergen
www.andreroosenburg.nl

De Moor Optiek bekijkt 
het door een roze bril
De Moor Optiek heeft zich vorig jaar zomer 
gevestigd in de Grote Kerkstraat in Steen-
bergen. Eigenaren Michiel de Doelder en 
Lianne de Doelder-de Moor hebben bo-
ven alles voor ogen dat iedereen moet zich 
thuisvoelen in hun winkel. Vandaar ook dat 
de koffie niet klaarstaat, maar vers wordt 
gemaakt. ,,We bieden graag net dat beet-
je meer, of zoals wij dan graag zeggen een 
beetje moor,’’ zegt Michiel, die altijd bezig 
is om origineel voor de dag te komen. ,,Van-
daar ook dat wij graag meedoen aan ‘Ja, ik 
wil!’ Wie gaat trouwen bekijkt het leven im-
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Gespecialiseerd in reparaties en het maken van nieuwe 
sieraden van oud materiaal.

Ook voor jullie persoonlijke trouwringen!

Kaaistraat 45 • 4651 BM Steenbergen • Tel.: 06-48682342

www.goudsmederijkeizer.nl

 Openingstijden:  dinsdag t/m vrijdag:  09:30 - 17:30 
  zaterdag:  09:30 - 17:00

Love shoot cadeau
 voor iedereen die dit jaar gaat trouwen.*

Speciale actie bij aankoop van bril of lenzen.

*actie loopt van 14 apri tot 31 mei, vraag naar de mogelijkheden.

Grote Kerkstraat 18
Steenbergen 
0167-500005

www.demooroptiek.nl

Ingrid Schrauwen
Molenstraat 42, Kruisland, 06 429 053 49

www.fototimeless.com 

Voor tijdloos mooie herinneringen!

Speciale Beursaanbieding!
Fotoboek t.w.v. €50,- cadeau bij een bruidsreportage.

Karel Doormanstraat 6
4671 AD Dinteloord

mob.: 06 20 03 22 72
e-mail: info@tirimba.nl

www.tirimba.nl

★

★

★
★

★

★

★
★

★

★★

★

4671 AD Dinteloord
mob.: 06 20 03 22 72
e-mail: info@tirimba.nl

★★

★

•Ballondecoraties • (helium) Ballonnen•Ballonbogen/-Pilaren • Ook voor ballon entertainment• Cadeauballon

BRUIDSBEURS STEENBERGEN
zondag 14 april 2019 - 11:00 - 16:00 uur - restaurant De Watertoren

mers door een roze bril. Er zijn bovendien 
meer dan genoeg bril- of lenzendragende 
bruiden en bruidegommen. Lenzen of dag-
lenzen zijn een goed alternatief als je op je 
trouwdag geen bril wilt dragen, maar een 
bijzonder montuur of perfect matchen-
de zonnebril kan ook iets toevoegen. Of je 
schakelt van lenzen op de dag zelf over naar 
een leuke bril voor het feest ’s avonds. Al-
leen meekleurende glazen zijn geen goed 
idee, omdat je dan altijd met donkere gla-
zen op de foto staat,’’ tipt Michiel.

De Moor Optiek, 
Grote Kerkstraat 18, Steenbergen
www.demooroptiek.nl

B-Special FX, 
van dj tot totaalfeest, 
met alles erop en eraan
Muziek op je bruiloft, hoe belangrijk is 
dat!?! ,,Héél belangrijk!’’ Dat staat voor Bob 
Cuelenaere als een paal boven water. ,,Zon-
der muziek kun je geen feestje bouwen en 
elke bruiloft moet natuurlijk één groot feest 
worden,’’ stelt de Steenbergse dj, die in 2014 
zijn eigen bedrijf begon: B-Special FX, met 
een specialisatie in confetti, CO2, vuur- en 
fonteineffecten. ,,Ook dat kan ik dus alle-
maal verzorgen, op elke gewenste locatie.’’ 

Steenbergen Live
Draaien, als dj, doet hij al vele jaren op zowel 
privéfeesten zoals bruiloften, maar bijvoor-
beeld ook op het populaire festival Steen-

bergen Live. Daarnaast is Bob de huis-dj van 
vv Steenbergen. ,,Mijn passie voor muziek 
heb ik al vanaf m’n zevende jaar. Ik heb dus 
van mijn hobby mijn werk kunnen maken.’’  
Direct contact met de opdrachtgever be-
schouwt hij als de ultieme voorwaarde om 
tot een goede samenwerking te kunnen ko-
men. De jonge, actieve ondernemer werkt 
sinds begin dit jaar bovendien samen met 
Mark van Loon van Brasserie Puur/restau-
rant In de Oude Stempel, waarbij totaalpro-
ducties worden verzorgd, van A tot Z, in-
clusief catering (van hapjes en drankjes tot 
complete diners). ,,Benieuwd geworden? 
Kom dan kijken én luisteren op de bruids-
beurs ‘Ja, ik wil!’

B-Special FX, Kwarenvliet 1, Steenbergen
Facebook: B - Special FX

Alles kan, 
Gewoon bij Miran
GewoonbijMiran… Noem het maar gerust 
een uit de hand gelopen hobby. Eigenares 
Miranda van der Pligt maakt onder ande-
re gepersonaliseerde cadeaus voor vrijwel 
elke gelegenheid die je maar kunt beden-
ken, zoals geboorte, verjaardagen en ui-
teraard ook huwelijken. Ook voor het be-
drukken van (baby)textiel draait Miranda 
haar hand niet om, maar waar eigenlijk wel 
voor? ,,Ik kan bijna alles maken,’’ klinkt het 
gedreven. ,,Tegelijkertijd streef ik ernaar 
om alles wat ik maak zo persoonlijk en ori-
gineel mogelijk te houden, maar ook be-
taalbaar. Als het gaat om bruiloften ben ik 
onder meer gespecialiseerd in houten, be-
schilderde welkomstborden, wegwijzers, en 
wegwijspalen  met allerlei teksten, die naar 
wens van het bruidspaar kunnen worden 
aangepast.’’ Tot het uitgebreide assortiment 
van de creatieve Steenbergse behoren ver-
der producten zoals foto-bedels, waarmee 
je een foto van een persoon die je mist op 
je huwelijk kunt verwerken in het bruids-
boeket, of bevestigt aan de binnenkant van 
je jasje of jurk. Cadeaus voor de moeder of 
de vader van de bruid en bruidegom, of de 
ceremoniemeester(s) zijn eveneens ver-
krijgbaar en er komen vaak nieuwe dingen 
bij. ,,Dus hou m’n website en social media 
goed in de gaten!’’
Gewoon bij Miran, 
Franseweg 58, Steenbergen
www.gewoonbijmiran.nl
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Trouwvervoer

Nieuwstraat 1 • Oude Tonge • Tel. 0187 - 64 13 06 • 06 51 42 00 44
trouwvervoer@outlook.com

WWW.AUPERLE.NL

Trouwen 
in 

stijl!!

Ja, ik wil... de mooiste trouwlocatie van Steenbergen!

©Cfoto ©Cfoto

©Cfoto ©Cfoto

restaurant, huiskamercafé en theetuin

restaurant, huiskamercafé en theetuin

www.benedensas.nl

BRUIDSBEURS STEENBERGEN
zondag 14 april 2019 - 11:00 - 16:00 uur - restaurant De Watertoren

Lebros Beauty, voor een 
gladde huid en 
mooie nagels
Yvonne van Rosendaal is op de bruidsbeurs 
‘Ja, ik wil!’ present met haar suikerontha-
ringssalon en nagelstudio Lebros Beauty.  
Suikerontharing is dé nieuwe trend als het 
om ontharen gaat, voor iedereen die het 
scheren beu is en waxen geen pretje vindt. 
Suikerontharing gebeurt bij Lebros Beau-
ty op 100% natuurlijke wijze én is wel 50% 
minder pijnlijk dan het traditionele waxen. 
,,We hebben hierbij bovendien ook nog een 
speciale productenlijn, ter ondersteuning 
van de verzorging van de huid. Deze bestaat 
uit een sos-crème, een bodybalm en een 
heerlijke sugarscrub,’’ aldus de Steenbergse. 
Naast een gladde huid, zijn ook mooi ver-
zorgde nagels uiteraard van het grootste be-
lang voor elke bruid. Bij Lebros Beauty kun 
je zowel acryl- als gelnagels laten zetten en 
wordt gewerkt met gel-lak, die zeker twee 
tot drie weken perfect op de nagels blijft 
zitten. ,,En er zijn al nieuwe zomerkleuren 
binnen,’’ kondigt Yvonne aan.  

Lebros Beauty, 
Nassau Bolwerk 1, Steenbergen
www.lebros-beauty.business.site 

E-Promotion Films: ‘Beeld 
zegt meer dan 1000 
woorden!’
,,Een trouwfilm zorgt ervoor dat je jouw 
grote dag van begin tot eind herbeleefd.
Ieder huwelijk is uniek, daarom vind ik 
het belangrijk om de emotie en sfeer 
in beeld te vangen. Om daarna in een 
film jullie persoonlijk verhaal te vertel-
len.’’ Aan het woord is Ella Tholhuijsen 
van E-Promotion Films uit Oudenbosch. 
Mensen laten genieten van haar pas-

sie voor het filmvak, dat is wat haar drijft. 
,,Jullie kunnen kiezen uit een korte, cine-
matische film van 10 minuten of een lan-
gere film van 30 minuten,’’ vervolgt Ella. 
,,Beeld zegt meer dan duizend woorden 
en bewegend beeld al helemaal! Een vide-
ograaf is daarom net zo onmisbaar als een 
fotograaf.’’
,,Elke fotograaf heeft zijn eigen werkwijze 
en stijl, een goede samenwerking tussen fo-
tograaf en videograaf is daarom cruciaal. Ik 
werk graag samen met ARF Fotografie en 
Foto Timeless. We hebben samen dan ook, 
speciaal voor de beurs, een leuke aanbie-
ding!
Heel graag tot ziens op zondag 14 april!’’

E-ProMotion Films, Ambachtenstraat 21, 
Oudenbosch
www.e-promotionfilms.nl

Kom Bij Marieke als je 
wilt stralen op jullie 
trouwdag!
Wil jij je op jullie trouwdag een prachtige 
bruid voelen? Met een bijzonder bruidskap-
sel en professionele bruidsmake-up? Wil jij 
stralen op jullie trouwdag? Als het antwoord 
op al deze vragen ‘ja’ is, net als bij je huwe-
lijksaanzoek, dan moet je Bij Marieke zijn! 
Bij Marieke is dé specialist op het gebied 
van bruidskapsels en make-up.
Bij Marieke in Nieuw-Vossemeer staat een 
gespecialiseerd team voor jou en je part-
ner klaar. Specialisten in bruidskapsels en 
professionele visagisten, die er mede voor 
zorgen dat jullie huwelijk écht een on-
vergetelijke dag wordt. Samen met ons 
team brainstormen we met jou over jouw 
wensen en creëren we jouw unieke look 
en eventueel ook die van je aanstaande.
Bij Marieke krijg je een proef bruidskapsel 
met bijpassende make-up, zodat het voor 
jou helemaal goed voelt. Je kunt bij ons te-
recht in de salon of op jullie trouwlocatie. 
Bij Marieke werkt graag mee aan de mooi-
ste dag van jullie leven! Wil je meer van ons 

weten of alvast wat ideeën opdoen? Kom 
dan naar de nieuwe bruidsbeurs Ja, ik wil! 
op zondag 14 april bij De Watertoren in 
Steenbergen.

Bij Marieke, Voorstraat 54, Nieuw-Vossemeer
www.bijmarieke.nl  

Voel je de koning te rijk 
in een trouwauto 
van Auperlé
Een mooie trouwauto is iets wat zeker niet 
mag ontbreken op uw huwelijksdag. Daar-
om heeft Auperlé Trouwvervoer in Oude-
Tonge de mooiste collectie oldtimers en 
klassieke trouwauto’s voor uw huwelijksdag 
klaarstaan, zodat u op uw bruiloft vorstelijk 
wordt rondgereden. U zult zich gegaran-
deerd koning te rijk voelen en dat hoort na-
tuurlijk ook zo op deze bijzondere dag.
Voor elke liefhebber is er wel een oldtimer te 
vinden bij Auperlé, zoals een Princess Van-
denPlas of een Chevrolet Master. Ook voor 
het vervoer van de gasten heeft Auperlé een 
oplossing, dankzij de Amerikaanse school-
bussen waarover het bedrijf beschikt. 
Kijk voor een compleet overzicht en nadere 
informatie op de website.
De collectie oldtimer trouwauto’s en trouw-
bussen is, door de liefde en interesse van 
eigenaar Johan Auperlé hierin, uitgegroeid 
tot de mooiste collectie trouwauto’s van 
Zuidwest-Nederland. Desgewenst kan Au-
perlé ook de bloemdecoraties op de trouw-
auto verzorgen, alsook het bruidsboeket en 
de corsages.

Auperlé Deco & Trouwvervoer, Stationsweg 2, 
Oude-Tonge, www.auperle.nl

 ‘Ja, ik wil!’, want nee 
kennen ze niet bij 
Drukkerij van Dijke
Drukkerij van Dijke is al vele jaren hét ver-
trouwde adres voor zowel particulier als za-
kelijk drukwerk. Kees, Bianca en Joost van 
Dijke runnen gedrieën het familiebedrijf, 
waar de klant nog altijd koning is en de per-
soonlijke service heel ver strekt. 

Eén van de specialisaties van de drukkerij 
is, van oudsher, het verzorgen van familie-
drukwerk, voor elke gelegenheid die je maar 
kunt bedenken. Daartoe is vorig jaar zelfs 
een speciale website gelanceerd, onder de 
noemer Kaartje van jou: een online kanaal 
om zelf, op eenvoudige wijze, je kaarten en 
uitnodigingen te ontwerpen. Leuke geper-
sonaliseerde artikelen, zoals gastenboeken, 
geboorteborden en bedankjes, zijn te be-
stellen bij Gifts&Prints . 

Ook het bedrukken en graveren van de 
meest uiteenlopende artikelen behoort tot 
de vrijwel onbegrensde mogelijkheden bij 
Drukkerij van Dijke en Gifts&Prints, evenals 
het printen van foto’s op nagenoeg elk ma-
teriaal, én niet te vergeten het borduren van 
allerhande textielproducten en (bedrijfs)
kleding. Het spreekt dus wel voor zich, dat 
Drukkerij van Dijke/Gifts&Prints niet mag 
ontbreken op ‘Ja, ik wil!’

 
Drukkerij van Dijke/Gifts&Prints, 
Zilverhoek 7a, Steenbergen 
www.drukkerijvandijke.nl, 
www.giftsenprints.nl, www.kaartjevanjou.nl
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kapsalon | schoonheidssalon | nagelsalon | visagie | massages | productadvies

Julianastraat 13 | 4651 BX | Steenbergen | 0167-565641 | www.clararoxane.nl 

WEDDING EXPERT

gespecialiseerd in make-up, haar- en nagelverzorging
voor een van de mooiste dagen van je leven

Ons monumentale Koetshuys als decor voor de mooiste dag van uw leven. 
Uw receptie, diner en feestavond tot in de puntjes verzorgd in onze orangerie 
met privé terras.

Informeer naar de mogelijkheden.
Familie van Nieuwenhuyzen en medewerkers

Dorpsweg 136 • 4655 AH De Heen • T: 0167 - 560000
www.de-uitwijk.nl • info@de-uitwijk.nl • www.pannenkoekenboerderij.com

U gaat trouwen en bent op zoek 
naar een bijzondere feestlocatie?Zaterdag 6 april

van 8.30 tot 16.00 uur

Voorjaarsoutlet
Bij Rosemary’s Lingerie

Heel veel merk artikelen voor spotprijzen!
Bh’s Cup AA t/m H, prothese lingerie, diverse soorten slips, ondermode,

nachtmode en badmode voor dames, heren en kinderen.

Tevens in onze winkel een geheel nieuwe
voorjaarscollectie en zeer grote badmode
collectie. Hierop gelden géén kortingen.

* Buiten in onze tent is géén pinautomaat. Enkel contante betaling mogelijk.
Artikelen die op onze Outlet worden gekocht kunnen niet worden geruild.

Natasja Bastiaanse

Uw reisbureau aan huis

www.reisbureausteenbergen.nl

Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, mail of 
bij u thuis of op kantoor.

Meer service en gemak maar niet duurder.

De zekerheid van ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.

Geen avonden lang zoek op internet.

Boeken bij Personal Touch Travel: snel - deskundig - makkelijk 

Meer weten? Bel uw Personal Touch Travel reisadviseur....
Natasja Bastiaanse, Tel.: 06-14276233
E-mail: natasja.bastiaanse@personaltouchtravel.nl

Voor een bruid moet alles 
perfect zijn tijdens de ‘grote’ 
dag. Wij vinden het altijd weer 
een grote eer om daarvan 
‘getuige’ te mogen zijn en zowel 
het kapsel als de visagie en de 
handen van de bruid te mogen 
verzorgen.

Bij Clara | Roxane hair face body 
zijn we gespecialiseerd in een 
totaalconcept. Je kunt ervoor 
kiezen om op je trouwdag naar 
onze salon te komen, maar we 
komen ook graag bij je thuis 
of op locatie. Ook je familie en 
bruidsmeisjes zijn van harte 
welkom en kunnen allemaal 
tegelijk geholpen worden door 
ons team van hairstylisten en 
visagisten. Natuurlijk zorgen 
we er ook graag voor dat de 
bruidegom er op zijn best uit 
ziet. 

‘Begin op tijd’
Een tip die we elke aanstaande 
bruid meegeven is: begin op tijd 
met je voorbereidingen. Want 
een schitterend kapsel vraagt 
om schitterend haar. Het is dus 
belangrijk je haar in aanloop 
naar dé dag goed te (laten) ver-
zorgen en misschien te laten 
groeien, kleuren of bijvoorbeeld 
te laten verlengen of verdikken 

met extensions of een haarwerk. 
Je kapsel, make-up en nagels 
moeten uiteraard passen bij 
je jurk, sieraden en accessoi-
res, dus vertel en/of laat ons 
zien wat je mooi vindt en wat 
jou inspireert. We kunnen bij-
voorbeeld ook bloemen uit je 
bruidsboeket in je kapsel ver-
werken. 

Subtiele look
Mooie, gemanicuurde handen 

laten je trouwring nóg mooier 
uitkomen. 

OPI lanceert dit voorjaar een 
speciale Bridal Collectie in Gel-
Color en Infinite Shine met zes 
zachte, romantische kleuren, 
variërend van roze, nude en 
roségouden tinten met een crè-
me finish of een subtiele glin-
stering. 
Perfect wanneer je op zoek bent 
naar een subtiele look!

Daar komt de bruid… 
bij Clara & Roxane hair-face-body

Clara&Roxane hair face body, Julianastraat 13, Steenbergen
www.clararoxane.nl
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Van borrel tot bruiloft, 
het kan bij De Watertoren
‘Ja, ik wil!’ was het antwoord van de vier 
uitbaters - Carlo en Yolanda Kools en Seri-
na en Lars Hoogheim – van restaurant De 
Watertoren, op de vraag of daar een nieu-
we bruidsbeurs georganiseerd mocht wor-
den. Mede dankzij hun medewerking is het 
allemaal gelukt om dit evenement van de 
grond te tillen. De zaal van De Watertoren 
leent zich sowieso uitstekend voor zulke ac-
tiviteiten en is natuurlijk ook meer dan ge-
schikt voor bruiloften en andere bijzondere 
gelegenheden. Tel daar de keukenkwalitei-
ten van de exploitanten bij op en je hebt de 
ideale combinatie voor een geslaagde dag 
of avond. In het restaurant is ruimte voor 
100 tot 120 couverts en de zaal biedt vol-
doende plaats aan 200 gasten. Lunch, bor-
rel, diner, feest, barbecue of buffet; het kan 
allemaal bij De Watertoren.

Restaurant De Watertoren, Nassaulaan 33, 
Steenbergen
www.dewatertoren-steenbergen.nl

Huijgens Verhuur, voor 
elk evenement
Huijgens Verhuurbedrijf is inmiddels 25 
jaar actief in de verhuur van feestmateria-
len op locatie. Wij zijn gespecialiseerd in de 
totaalverzorging van events, dit i.s.m. gere-
nommeerde partners op het gebied van ca-
tering, licht en geluid. Daarnaast leveren 
wij ook veel aan cateraars en andere pro-
fessionals op het gebied van evenemen-
ten, maar ook particulieren, verenigingen 
en bedrijven kunnen voor de losse verhuur 
van servies, meubilair, tenten en dergelijke 
bij Huijgens terecht. ,,We hebben zo’n 1700 
m2 aan luxe tenten in eigen beheer, van 
pagode’s tot transparante aluminium con-

structietenten tot 500 m2, en als enige in de 
regio verhuren wij strech-tenten uit eigen 
beheer’’, aldus Jack Huijgens. ,,Daarnaast 
hebben we nog het nodige meubilair in di-
verse stijlen, waaronder de landelijke stei-
gerhouten lijn, van barombouw en achter-
wanden tot tafels met bijbehorende banken 
statafels en barkrukken. Ook de decoratie 
en aankleding voor evenementen kunnen 
wij verzorgen, Hiervoor hebben we diverse 
thema’s beschikbaar. Kortom: te veel om te 
beschrijven. Graag staan we u te woord tij-
dens de bruidsbeurs ‘Ja, ik wil!’ en uiteraard 
kunt u ons altijd bereiken op 0164683926 of 
via onze website.’’

Huijgens Verhuurbedrijf, 
De Leemput 23, Halsteren 
www.huijgens.net

Geen zorgen om 
je bruidsmake-up 
dankzij Make-up  
Madnezz
Onder de aansprekende naam Make-up 
Madnezz heeft Nanda van der Velde uit 
Bergen op Zoom haar bedrijfsactiviteiten 
uitgebreid, die eerder al bestonden uit het 
verzorgen van kinderschmink en grime. 
,,Daarnaast ben ik nu dus met een nieuw, 
jong en dynamisch bedrijf begonnen, van-
uit de overtuiging dat er voor elke vrou-
wen een mooie, passende make-up is,’� ver-
telt Nanda. ,,Eén van de voornaamste mo-
menten voor goede make-up is natuurlijk je 
huwelijksdag. Zeker dan moet je make-up 
precies zo zijn, zoals jij het wilt en waar jij 
je het prettigst bij voelt. Het gaat tenslotte 
om één van de belangrijkste dagen in je le-
ven. Daarom nodigen wij je graag uit voor 
een persoonlijk, vrijblijvend gesprek, om 
door te spreken wat jouw ideeën zijn. Aan 

de hand daarvan maken we met de groot-
ste zorg een proef make-up, waarin we ver-
volgens alles nog kunnen aanpassen naar 
jouw wensen. Eén ding staat dan vast: op 
de grote dag zelf hoef jij je geen zorgen te 
maken over je make-up. Je zult er stralend 
uitzien! Op de bruidsbeurs in Steenbergen 
hebben we voor alle vrouwelijke bezoekers 
van onze stand een aardigheidje in petto en 
geven we 10% korting op al onze pakketten. 
Graag tot ziens bij Make-up Madnezz!’’ 

Make-up Madnezz, 
Lamsoor 46, Bergen op Zoom 
www.makeupmadnezz.nl

Tirimba Balloons & Magic, 
voor ’n magisch feest!
Al sinds 2008 zorgen Robert en Henk van 
Tirimba Balloons & Magic uit Dinteloord 
voor heel veel extra sfeer en gezelligheid 
op de meest uiteenlopende feesten, voor 
jong en oud. Het enthousiaste tweetal is be-
schikbaar voor o.a. (her)openingen, brade-
rieën, kinder-, personeels- en bedrijfsfees-
ten, beurzen en evenementen, van klein tot 
groot. 
Tirimba heeft een passende invulling in 
petto voor elk evenement en daar horen ze-
ker ook bruiloftsfeesten bij. Met hun bal-
londecoraties maken Robert en Henk de 

mooiste versieringen, in de stijl die het 
bruidspaar wenst. 
Ter verhoging van de feestvreugde biedt Ti-
rimba ook Cocktails & Zo aan, als workshop 
of tijdens een evenement. Of wat te denken 
van De Ballon Parade? 
Het vermaken van de kids op het trouwfeest 
is Robert en Henk bovendien op het lijf ge-
schreven, dat doen deze ballonartiesten als 
de besten met hun (niet alledaagse) ballon-
figuren. Kortom, Tirimba staat altijd garant 
voor een magisch feest!

Tirimba Ballons & Magic, 
Karel Doormanstraat 6, Dinteloord
www.tirimba.nl

Op zoek naar de bruids-
jurk met Wouw-effect?
,,Na jarenlange ervaring in de bruidsbran-
che ben ik ruim 8 jaar geleden mijn ei-
gen bruidswinkel in Wouw begonnen en 
we mogen concluderen dat we inmid-
dels een begrip geworden zijn in de regio’’, 
stelt Thea Jansen van Wouw Bruidsmode.  
,,Een bruidsjurk uitzoeken is een bijzon-
dere aangelegenheid en wij zijn van me-
ning dat je daar een goede begeleiding bij 
nodig hebt. Buiten het feit dat onze advi-
seuses een goede stylistesopleiding heb-
ben genoten, hebben zij allemaal nog een 
hele bijzondere kwaliteit. Ze zijn namelijk 
ook allemaal coupeuse. Bij het uitzoeken 
van een bruidsjurk krijg je dus ook meteen 
het juiste advies voor het op maat maken.’’ 
,,Tevens kun je bij ons terecht voor alles wat 
te maken heeft met je kleding, dus ook voor 
schoenen, lingerie en accessoires ben je bij 
ons op het juiste adres. En o ja, wisten jullie 
dat we tegenwoordig ook specialist zijn in 
de kinderbruidsmode?’’
Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op onze 
website en maak vrijblijvend een afspraak!

Wouw Bruidsmode, Bergsestraat 46-48, Wouw
ww.wouwbruidsmode.nl

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN –Het was afgelo-
pen dinsdagmiddag dringen ge-
blazen op de trap van het houten 
speelhuisje op het schoolplein van 
de Gummarusschool. Na het cere-
monieel doorknippen van het lint 
door Pip (3) en Jayden (6) moch-
ten alle peuters en kleuters einde-
lijk gebruik maken van de nieuwe 
speelvoorzieningen en dat lieten 
zij zich natuurlijk geen twee keer 
zeggen. 

Het nieuwe kidsdomein is opge-
bouwd uit natuurlijke materia-
len en heel veel groen wat zorgt 
voor een avontuurlijke omge-
ving. “Daar zal ook echt wel eens 

een buil en een schram bij horen, 
maar dat is prima. Dat hoort bij 
het leven,” aldus juffrouw Carla 
die met plezier toekeek hoe de mi-
ni-mensjes zich vermaakten.

Wateroverlast
Volgens directeur Wietse Visser 
heeft de speeltuin vele voordelen. 
“Wateroverlast is een groot pro-
bleem in deze wijk en door een 
groot deel van de bestrating er-
uit te halen en te vervangen door 
zand, houtsnippers en beplan-
ting, dragen we een stukje bij een 
de oplossing. Ook beestje krioelen 
liever in planten en bomen dan op 
tegels dus daar is dit schoolplein 
ook goed voor.”

De directeur benadrukte dat bui-
ten spelen naast flora en fau-
na vooral goed is voor het kind. 
“Door samen met elkaar gezellig 
buiten te spelen word je gelukki-

ger, is er minder ruzie en wordt er 
minder gepest. Dat heb ik niet zelf 
verzonnen, dat is echt gebleken 
uit onderzoek.”

Vlag in top
Het plein is mede tot stand ge-
komen dankzij een subsidie van 
14.000 euro van de provincie 
Noord-Brabant uit het project 
Schoolpleinen van de Toekomst. 
De hoveniers van Visio Vireo heb-
ben samen met de school nage-
dacht over de inrichting van het 
plein. Als bedankje voor al het 
werk mocht directeur John Bijls-
ma de vlag in de top van het speel-
huisje steken. 

• Zand in je schoenen hoort bij lek-
ker buitenspelen. Sinds de Gum-
marusschool over een natuurlijk 
schoolplein beschikt, weten ook de 
leerkrachten en ouders van de peu-
ters en kleuters daar alles van. Er 
staat echter tegenover dat de kin-
deren enorm genieten van de groe-
ne buitenruimte waarin het avon-
tuurlijk spelen is.
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Gummarus opent groen schoolplein:

Peuters en kleuters spelen 
natuurlijk avontuurlijk 



Kaaistraat 22 | 4651 BN Steenbergen | tel. 0167 541 012 

De nieuwe collecties
woonaccessoires zijn binnen!

de Suijkerpot
Lifestyle

Ma: Gesloten 
Di t/m Vr: 09.30 - 17.30 uur
Za: 09.30 - 17.00 uur

Openingstijden

NU ACTIE TRAPBEKLEDING ALTIJD AANBIEDINGEN!

GRATIS GEMONTEERD

GRATIS OP MAAT 
GEMAAKT

Tapijt - Laminaat
PVC-vloeren
Vinyl - marmoleum
Gordijnen - Vitrage
Binnenzonwering
Shutters

Kaaistraat 67   •   Steenbergen   •   tel/fax (0167) 56 56 50   •   mobiel 06 54 32 73 63

Wij komen 
vrijblijvend met 

stalen bij u 
aan huis

AS Woninginrichting heeft een uitgebreide 
laminaatcollectie al vanaf €14,95 per m2!

Trapstoffering, 
incl. grote keus
merk tapijt incl.
leggen & lijm 

Actie nú € 390,–
Gediplomeerde stoffeerders

ACTIE

PVC ACTIE !

 

PVC betonlook 
Actie nú € 790,-

Trap bekleding 
Actie nú € 390,-

Actie al v.a.
 € 14,95 per m2!

MFLOR
QUICK STEP

BEAUTIFLOOR
TARKETT

GERFLOR
FORBO

MODULEO

BUDGETLINE ZONWERINGPVC VLOEREN

LAMINAAT
COLLECTIE

hoofddealer van pvc vloeren

Houten jaloezieën op maat

Rolgordijnen op maat

Aluminium jaloezieën op maat

Duo rolgordijnen op maat Plissé/Duette op maat

 geweldigeACTIESin onze winkel

ALLE  VITRAGE EN 
GORDIJNEN

Kaaistraat 67 • Steenbergen • tel (0167) 56 56 50 mobiel 06 54 25 23 46 • www.woningstoffeerder.com • info@woningstoffeerder.comTapijt - Laminaat
PVC-vloeren
Vinyl - marmoleum
Gordijnen - Vitrage
Binnenzonwering
Shutters

Kaaistraat 67   •   Steenbergen   •   tel/fax (0167) 56 56 50   •   mobiel 06 54 32 73 63

Wij komen 
vrijblijvend met 

stalen bij u 
aan huis

AS Woninginrichting heeft een uitgebreide 
laminaatcollectie al vanaf €14,95 per m2!

Trapstoffering, 
incl. grote keus
merk tapijt incl.
leggen & lijm 

Actie nú € 390,–
Gediplomeerde stoffeerders

ACTIE

PVC ACTIE !

 

Volledige PCV-vloer al 
gelegd voor €42,95 per m2

WONENWONEN&BUITENLEVEN
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Het is zelden dat 
Marcha Kwisthout, locatiemana-
ger van het Hof van Nassau, in-
stemt met een verzoek voor een 
rondleiding door het verpleeghuis. 
Voor de Katholieke Bond van Ou-
deren afdeling Steenbergen maak-
te zij onlangs echter met plezier 
een uitzondering. Het werd een 
leerzaam en zinvol bezoek, zoals 
wel bleek uit de slotconclusie van 
een van de deelnemers. “De angst 
om dement te worden en dan hier 
te moeten wonen, is dankzij uw 
uitleg een beetje weggenomen.” 

De Steenbergse KBO is een club 
actieve senioren die gemiddeld 
drie keer per maand een activi-
teit onderneemt. Voor het bezoek 
aan het Hof van Nassau was de 
belangstelling dusdanig groot dat 
er uiteindelijk gekozen werd voor 
twee rondleidingen. 

Stof tot discussie
Belangstelling die zeker te ma-
ken zal hebben met het feit dat de 

KBO-leden bewust omgaan met 
de wetenschap dat met het ver-
strijken der jaren de kans groter 
wordt dat ook zij op een dag in het 
Hof kunnen wonen. Een vooruit-
zicht waar uiteraard niemand met 
plezier naar uitkijkt. Temeer om-
dat ‘op straat’ de nieuwe visie op 
zorg die in het Hof van Nassau is 
toegepast, nogal eens het gesprek 
van de dag is. Het ontbreken van 
een intern gangenstelsel waar-
door de bewoners via buiten naar 
bepaalde voorzieningen moeten, 
de vrijheid die licht-dementeren-
de bewoners krijgen en het ont-
breken van SLOS-televisie in het 
programmapakket zijn stof tot 
discussie. Dankzij de glasheldere 
en relativerende uitleg van Kwist-
hout gingen de KBO-leden aan 
het eind van de excursie wijzer en 
meer gerustgesteld naar huis. 

Regen op gezicht
Voordat de locatiemanager de 
deelnemers meenam op een 
rondleiding door het Hof, leg-
de zij hen uit met welke visie er 

wordt gewerkt en welke techno-
logieën toegepast.  Het ontbreken 
van tussendeuren waardoor be-
woners buitenom naar een ander 
deel van het gebouw moeten, is 
een keuze waar zij vierkant achter 
staat. “Er is niets Hollandser dan 
praten over het weer. Hoe warm 
het is, of hoe koud, dat het regent 
of dat we ernaar snakken. In een 
van mijn eerste stages ontmoette 
ik een mevrouw die al jarenlang 
geen regendruppel meer op haar 
gezicht had gevoeld. Dat vond ik 
echt schokkend. Onze bewoners 
eten één of twee keer per week 
in het restaurant. Dan moeten zij 
een jas aan en een das om en gaan 
zij echt ‘uit’. Wanneer u in het res-
taurant zit, zult u zien wat dat met 
mensen doet.” 

Hier en nu
Om diezelfde reden zijn de gan-
gen in het verpleeghuis ‘saai’ vol-
gens Kwisthout. “We willen niet 
dat mensen hele dagen in de gang 
verblijven. We willen dat ze sa-
men zijn in de groepsruimte of in 

de binnentuin.� Het heeft volgens 
haar allemaal te maken met een 
andere kijk op zorg. �Bij demente-
rende patiënten leggen we de fo-
cus niet meer op het vasthouden 
van het verleden. Dat heeft ook 
geen zin. We willen mensen juist 
in het hier en nu houden en hen 
daar zoveel mogelijk van laten ge-
nieten.” 

Slimme vloer
Het spiksplinternieuwe Steen-
bergse verpleeghuis is op veel ge-
bieden pionier en wordt dan ook 
regelmatig gevraagd deel te ne-
men aan pilotprojecten. “Zo tes-
ten we momenteel een slimme 
vloer. Daar zie je aan de buiten-
kant niks aan, maar eronder zit-
ten miljoenen cellen die iedere 
beweging registreren en analyse-
ren. Wanneer iemand altijd met 
de voeten uit elkaar gaat staan, 
kan dit bijvoorbeeld een indicatie 
zijn voor een probleem in de ba-
lans. Door dit tijdig te onderken-
nen, kunnen we maatregelen ne-
men en het risico van letsel door 

vallen aanmerkelijk verkleinen.”

Technologie is nodig
Grote veranderingen voor bewo-
ners, voor familie, maar ook voor 
het personeel. “Wie hier komt 
werken moet wel affiniteit hebben 
met technologie en niet bang zijn 
om de bewoners vrij te laten. Met 
name dat laatste is voor mensen 
in de zorg een stuk moeilijker dan 
het klinkt. Maar het is wel de toe-
komst die we zullen moeten om-
armen. Met name omdat er op dit 
moment te weinig jongeren gebo-
ren worden om alle ouderen die 
eraan komen, zorg te verlenen. 
Daar hebben we technologie bij 
nodig of we het nu leuk vinden of 
niet.”

De leden van de KBO genoten van 
het informatieve bezoek aan het 
Hof van Nassau. Locatiemanager 
Marcha Kwisthout nam de bezoe-
kers mee in de nieuwe kijk op zorg 
die in het verpleeghuis wordt toe-
gepast.
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

KBO Steenbergen op bezoek bij Hof van Nassau

“De angst om hier te moeten wonen, is een beetje weggenomen”

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – Twee kaar per jaar 
maakt deejay Jan de Groot van JW 
Sound en een hechte groep vrijwil-
ligers een stevige vuist. Een muzika-
le wel te verstaan, gericht tegen Kin-
derkanker. Aanstaande zaterdag viert 
Vuist tegen Kinderkanker (voorheen 
Spierziekten) haar vijftiende verjaar-
dag met een Hollandse avond in zaal 
De Joosse. Hoewel Jan’s carrière achter 
de draaitafel dit jaar afloopt hoopt hij 
nog lang door te gaan voor het goede 
doel. De organisatie zorgde met al die 
gezellige avonden voor een opbrengst 
van vele tienduizenden euro’s en als 
het aan Jan ligt, blijft die teller ge-
woon doorlopen. 

In het Prinses Máxima Kindercen-
trum, waar het geld via de stichting 
Ankie onder meer terecht komt, is Jan 
de Groot nog nooit geweest. Dat gaat 
niet gebeuren ook. “Al die zieke kin-
deren en het leed dat je daar ziet; da’s 
niks voor mij. Het gaat erom dat het 
geld goed terecht komt en dat weten 
we zeker.”
De Vuist-vonk ontstak vijftien jaar ge-
leden toen Jan voor de SLOS naar de 

Bergse Vuist tegen Spierziekten werd 
uitgezonden. “Ik vond het prachtig en 
hartverwarmend. ‘Dat moeten wij in 
Steenbergen toch ook kunnen?’ dacht 
ik.” En inderdaad, dat bleken ze in 
Steenbergen ook te kunnen. De Vuist 
tegen Spierziekten zag het levenslicht 
bij De Joosse in de Kaaistraat (toen 
nog ’t Wapen van Steenbergen) om er 
nooit meer te vertrekken. 

Formule gevonden
Een succes was die eerste editie overi-
gens niet. “Helemaal niet zelfs. Er wa-
ren zestig mensen, veelal ouder pu-
bliek. Het leverde 600 euro op en hoe-
wel alle beetjes helpen, wist ik wel dat 
er meer uit te halen viel.” Dus ging de 
volgende editie over een andere boeg. 
“Met een nieuw programma, met een 
eigentijdse line-up zoals de inmiddels 
overleden zanger Rien Lazeroms van 
Carbon en Peter van Holland. Henk 
Damen was er ook.” De formule bleek 
gevonden. ’t Wapen stond bomvol 
en die avond ging er een cheque van 
1600 euro naar het goede doel.

Geen cent aan  

de strijkstok
Sinds die tijd  kan De Vuist telkens 
een mooi bedrag aftikken. Dat kan 
dankzij naamsbekendheid, de hulp 
van een vaste groep vrijwilligers en 
de goodwill van vele sponsoren. “We 
willen ervoor zorgen dat we voor de 
avond begint uit de kosten zijn. Alles 
wat daarna komt, gaat naar het goede 
doel. Er blijft geen cent aan de strijk-
stok hangen.” 

Hollands en rock
Na een aantal magere jaren, is de be-
langstelling voor de Nederlandstalige 
muziek weer helemaal terug, kan De 
Groot met opluchting melden. “De re-
gionale zangers doen het daarbij ei-

genlijk het beste.” Overigens heeft De 
Vuist al een flink aantal jaren naast 
de Hollandse avond ook een stevige 
rock-tegenhanger. “Dat is echt op ver-
zoek van het publiek. Dat zijn totaal 
andere avonden. Hartstikke gezellig, 
hoewel mijn hart bij de Nederlandsta-
lige muziek ligt.” 

Stichting Ankie
Toen twee jaar geleden de Vuist tegen 
Spierziekten in Bergen op Zoom stop-
te, besloot De Groot dat het tijd werd 
om de bakens naar een ander goed 
doel te verzetten. “Ik kreeg de tip om 
contact op te nemen met de Stichting 
Ankie en daar reageerde men super-
enthousiast.” De keuze kreeg de steun 

van het publiek: “We haalden die 
avond 3200 euro op. Ik wist niet wat 
me overkwam toen ik die cheque zag.”

Handjes tekort
Op 3 november neemt Jan de Groot 
afscheid als deejay met, hoe kan het 
ook anders, een Hollandse middag bij 
De Joosse. “Maar met De Vuist ga ik 
door zolang ik het leuk blijf vinden.” 
Wie die avonden een steentje bij wil 
dragen, is van harte welkom. “Hand-
jes komen we altijd tekort.” Een be-
richtje via messenger is voldoende 
voor een reactie van De Groot.

Zaterdagavond is het vanaf 20.30 uur 
feest bij De Joosse met optredens van 
Glenn Danen, Marco Kanters, Johnny 
Gold en de formatie Heathcliff. De en-
treeprijs bedraagt tien euro en dat be-
drag gaat geheel naar de stichting An-
kie. 

FOTO: Jan de Groot en zijn echtge-
note Lieke maken al jaren een Vuist 
tegen ziekten zoals kinderkanker 
en spierziekten. Dit doen zij samen 
met een groep vrijwilligers die aan-
staande zaterdag tijdens de jubileu-
meditie van De Vuist een groot ap-
plaus verdienen. Dat geldt ook voor 
Patrick en Marielle Dam van zaal De 
Joosse, die het muziekevenement al 
sinds het begin gastvrij ondersteu-
nen.
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Zaterdag 6 april jubileumeditie

Vuisten tegen Kinderkanker 
viert vijftiende verjaardag



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

Prins Reinierstraat 18E 
4651 RZ Steenbergen
06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl

Bezoek ons ook op:

yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen

UW KEUKEN, ONZE PASSIE!

Warwickstraat 2c 
4651SX Steenbergen

06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl 

 Bezoek ons ook op: 
yournewkitchen.nl

facebook.com/YNKitchen

VAN NIEUWENHUYZEN

Ook voor 
vrijblijvend advies 

en informatie

	Grondwerken
	(Sier-)bestratingen 
	Rioleringswerken 
	Aanleg paardenbodems 
	Verhuur van bemande mini- en midigravers,  
 mobiele kranen, trilplaten etc. 
	Levering zand, zwarte grond, gebroken puin, 
 doeken en bestratingsmaterialen
	Gladheidsbestrijding

Grondwerk    Verhuur    Handelsonderneming
Kapelaan Kockstraat 1  4651 XB Steenbergen  Tel. (0167) 561 561  info@vannieuwenhuyzen.nl 

www.vannieuwenhuyzen.nl

ZOMERACTIE
TERRASSCHERM

GRATIS
afstandsbediening en

montage!Terraszonwering
Piazzola

De Piazzola® is terraszonwering in de meest praktische zin van het woord. Eigenlijk
zou weerwering een betere benaming zijn voor deze bijzondere creatie die u optimaal
van het buitenleven laat genieten. Dit beproefde systeem is zo ontwikkeld dat het maar
liefst 30 vierkante meter schaduw kan leveren en ook bij een buitje blijft men droog 
onder deze overkapping van doek.

•	 Uitgevoerd	met	orgineel	Tibelly	doek
•	 Verkrijgbaar	in	meer	dan	400	standaard	kleurcombinaties
•	 Europeese	topkwaliteit
•	 Gratis	inmeten	en	offerte
•	 Deskundig	advies

*Alleen tijdens de actieperiode van 1-4-2012 t/m 31-6-2013

LENTEACTIE
TERRASSCHERM
Terrasscherm

Gota®

www.sebrechts.nl

Sebrechts zonwering
Gibsonstraat	9
4651	SW	Steenbergen
T:	0167-567018
info@sebrechts.nl

Openingstijden:
Ma	13.00-17.00
Di	t/m	vr	10.00-12.00	en	13.00-
17.00	uur
Za	10.00-16.00	uur

   *Nu10%
korting

1 april t/m 30 juni 2014
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VOORJAARSACTIE
TERRASSCHERM

NIEUW!
Piazzola Solidare

Ma 13.00-17.00
Di t/m vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur
Za 10.00-14.00 uur

Pergola Zonwering
met gratis afstandsbediening 

T O TA A L I N S T A L L A T E U R
Steenbergen | Industrieterrein Reinierpolder 1 | Zilverhoek 5 |  t (0167) 561720

www.madri.nl/onderhoud

Deskundig onderhoud van uw CV 
en warmwater apparaten.

Veilig, betrouwbaar besparend. 
En extra voordelig met een onderhoudscontract.

WONENWONEN&BUITENLEVEN

Noordwal 14 • 4651 AH Steenbergen NB 
(0167) 56 61 71 • 06 53 26 30 52 

www.martbrusselaarszonwering.nl

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
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NIEUW-VOSSEMEER – De afgelo-
pen drie zomervakanties heeft ba-
sisschool Merijntje in drie fasen 
een ware metamorfose ondergaan. 
Vanuit de visie om effectiever met 

de onderwijstijd om te gaan is de 
school anders ingedeeld. Het Me-
rijntje-team is trots op het resul-
taat en wilde dit graag laten zien 
tijdens een Open Dag.

Deze vond plaats op donderdag 
28 maart; die middag en avond 
werd de school bezocht door tal 
van belangstellenden, waaron-
der ouders, buurt- en dorpsbe-

woners. De Leerkrachten vertel-
den op welk een moderne manier 
de kinderen in een plezierige om-
geving leskrijgen. Ze gaven infor-
matie over de samenvoeging van 

de groepen 1-2, 3-4-5 en 6-7-8 en 
de positieve effecten die dit op de 
leerlingen heeft.

Basisschool Merijntje is trots en toont op Open Dag waarom

FOTO: NIEK PERDAEMS © 2019

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN � Bij Els Kooijmans 
en Stéphane Cépèro, samen het 
College van Bestuur van de Lowys 
Porquinstichting (LPS), is het glas 
niet snel half leeg. Stakende lera-
ren, schijnbaar onoplosbare perso-
neelstekorten en oplopende werk-
druk ten spijt, geven zij er de voor-
keur aan in kansen en uitdagin-
gen te denken. Het duo staat sinds 
2016 aan het hoofd van de stich-
ting. Jaren waarin de problemen 
in het onderwijs groeiden en twee 
landelijke onderwijsstakingen nog 
niet voor een oplossing hebben 
gezorgd. De bestuurders hebben 
echter vertrouwen in de toekomst. 
“Zolang we maar voor ogen hou-
den dat kinderen ons grootste 
goed zijn en onderwijs het meest 
prachtige vak van de wereld is.” 
Deze twee stapstenen plaveien 
volgens hen de weg naar een an-
dere, betere vormgeving van het 
moderne onderwijs. 

Is het met de moed der wanhoop 
dat het bestuur zich bedient van 
dit hoopgevende toekomstper-
spectief dat in schril contract lijkt 
te staan met de dagelijkse reali-
teit? “Nee, zeker niet,” benadrukt 
Kooijmans. “Durf de ontwikke-
lingen van nu te bekijken als een 
kans. Door het lerarentekort wor-
den wij gedwongen om op een an-
dere manier naar onderwijs te kij-
ken en het sneller her in te rich-
ten.“ 

Geboortejaar
Het is een proces dat al ingezet 
was, maar nu in een stroomver-
snelling komt. “De manier waar-

op we lesgeven, vraagt constant 
bijstelling en ontwikkeling. Te-
genwoordig kijken we heel an-
ders naar de ontwikkeling van het 
kind, maar ook naar de vaardig-
heden die het nodig heeft. Kinde-
ren zitten acht jaar bij elkaar in de 
klas op basis van het feit dat zij de-
zelfde leeftijd hebben. Dat zij een 
geboortejaar delen wil niet zeg-
gen dat zij zich ook op dezelfde 
manier ontwikkelen. Socialisatie 
en persoonsontwikkeling zijn te-
genwoordig even belangrijk als de 
kwantiteit lesstof. We willen kin-
deren de ruimte bieden om een 
eigen beeld van en mening over 
de wereld te vormen. Dat doet ie-
der kinderbrein in eigen tempo.”

Urgentie
Kooijmans durft nog wel een stap-
je verder te gaan. “In zekere zin is 
het lerarentekort een zegen. Nie-
mand ontkomt eraan om kritisch 
te kijken naar de invulling van de 
eigen vak-inhoud en de krachten 
te bundelen met die van collega’s.” 

De bestuurder wil daarmee geens-
zins de problemen in het onder-
wijs bagatelliseren. “Er is niks er-
ger dan ouders te moeten vertel-
len dat hun kind niet naar school 
kan omdat er geen leerkracht be-
schikbaar is. Anderzijds is het wel 
een signaal voor de urgentie van 
het probleem. De tijd van voor-
uitschuiven is voorbij, we moeten 
aanpakken.” 

Dwingen tot nadenken
“We zitten nu in een fase waar-
in men zich bezorgd maakt over 
de toekomst van het onderwijs. 
Door het tekort aan leraren moe-

ten er maatregelen genomen wor-
den die niet goed voelen. Ander-
zijds dwingt het ons wel om echt 
na te denken over hoe wij scholen 
en onderwijs vorm moeten geven. 
Dat maakt het ook een interessan-
te periode waaruit goede dialogen 
volgen.“

Stakingen
Of de stakingen daarbij het juis-
te middel zijn, trekt zij in twijfel. 
“Ik begrijp het punt dat de leer-
krachten willen maken heel goed. 
Het gevoel dat ze door de maat-
schappij en de politiek niet seri-
eus worden genomen, overheerst. 
Anderzijds ben ik van mening dat 
met de staking niet het juiste pro-
bleem aan de kaak wordt gesteld. 
Personeelstekorten en werkdruk 
zijn slechts uitvloeisels van het 
onderliggende probleem: het on-
derwijsstelsel.”

Holle term
Vrijheid van onderwijs is een hol-
le term, durft Kooijmans te stel-
len. “In werkelijkheid bepaalt de 

politiek al decennia lang tot in de-
tail hoe het onderwijs eruit moet 
zien. Daar moeten we vanaf. Wat 
we ook niet meer moeten doen in 
het onderwijs, is oplossen wat de 
maatschappij niet opgelost krijgt. 
Steeds weer worden de proble-
men van de maatschappij over 
de schoolpoort gegooid. Wat doet 
het onderwijs? Mopperen, zuch-
ten, maar wel accepteren en altijd 
maar doorgaan. Dat moet stop-
pen. Verantwoordelijkheden moe-
ten daar komen te liggen waar ze 
horen.”

Transparante school
De visie van het bestuur is dat on-
derwijs, kinderopvang en peuter-
speelzaalwerk tot één organisatie 
gesmeed moeten worden. Kooij-
mans: “Daar werken we inhou-
delijk al naartoe. Het doel is een 
doorgaande leerlijn van 0-12 en 
bij voorkeur zelfs tot 18. Op die 
manier kun je veel beter aanslui-
ten bij de behoefte van het kind.”
 
De stip op de horizon is een school 

die letterlijk en figuurlijk transpa-
rant is. “Veel glas, open deuren 
en een flexibele inrichting, ook 
van het onderwijs. Dat klinkt wa-
zig maar in werkelijkheid vraagt 
het een zeer gestructureerde aan-
pak. De dagdagelijkse uitwerking 
vraagt continu analyse en bijstu-
ring. We merken overigens dat 
steeds meer leraren er aan toe zijn 
om op deze wijze les te geven.” 

Wat doe je er aan? 
Het meest urgente probleem op 
dit moment is het tekort aan le-
raren. “Wanneer we op bezoek 
gaan bij de scholen, krijgen we 
steevast de vraag wat wij daar aan 
doen. ‘Wat doen jullie er zelf aan?’, 
is de tegenvraag die wij stellen. 
Hoe praat je over je vak met jon-
geren? Je kunt natuurlijk de ne-
gatieve kanten belichten, maar je 
kunt de focus ook leggen op hoe 
interessant en afwisselend het be-
staan van een leerkracht is. La-
ten we één ding niet vergeten: een 
mooier vak dan onderwijzen, be-
staat niet!”

Bestuur Lowys Porquinstichting: 

“Huidige problemen 
bieden kansen voor betere 
vormgeving onderwijs”



KlusWijs muurverf
Wit. 10 liter. Matte muurverf. 

kluswijs
steenbergen

 GRATIS BLACK & DECKER MOUSE HANDSCHUURMACHINE T.W.V. €42.95 
Voor de eerste 100 klanten bij besteding vanaf €25.-

Einhell accuschroefboormachine 
2x 18 volt Li-ion accu’s, 2 standen instelbaar, 
19 koppelinstellingen, 10 mm snelspanboorkop. 
2 jaar garantie.

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

opening!

Wandlamp Alamonte
Een stijlvolle wandlamp van gegalvaniseerd staal voor 
buiten. Met E27 fitting, maximaal 60 watt. Exclusief 
lichtbron. Afm. 26 x 17 x 10 cm (h x b x d).

van 34.95 voor

19.95

opening!Feestelijke

25% KORTING OP ALLES* TIJDENS DE OPENINGSDAGEN!

van 79.95 voor

39.95

50%50%
KORTING

Zeelandweg Oost 1 • 4651 SG Steenbergen • 0167 - 56 33 43 • www.kluswijs.nl 

KlusWijs Steenbergen

10 liter
9.95
van 21.95 voor 99 CENT 

PER LITER!

50%50%
KORTING
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WONENWONEN&BUITENLEVEN
STEENBERGEN – De klus is geklaard: 
KlusWijs Steenbergen staat, als een huis. 
Van donderdag 11 tot en met zondag 14 
april is de feestelijke (her)opening van 
de bouwmarkt, die de voorbije maanden 
een complete metamorfose onderging 
en tijdens de verbouwing gewoon open 
bleef. ,,We zijn echt ongelofelijk trots op 
het resultaat. Dat het mooi zou worden, 
wisten we, maar zó mooi…’’

De eigenaren Eric en Petra Davies kunnen 
hun geluk niet op. ,,Het was hard werken, 
voor heel ons team, en wat zijn we blij met 
onze keuze voor KlusWijs. Onvoorstelbaar 
hoeveel medewerking we van deze 
organisatie hebben gekregen en ook van 
onze leveranciers. Iedereen heeft ons van 
alle kanten geholpen om dit te bereiken.’’

Meer ruimte
Vanaf 1 februari zijn de naam en de 
formule van de bouwmarkt aan de 
Zeelandweg Oost veranderd van Formido 
in KlusWijs. ,,Grootste voordeel van 
KlusWijs is dat je zelf ondernemer kunt 
blijven. Op de werkvloer kunt zijn. Je 
klanten kunt laten profiteren van de 
vakkennis, de ervaring en de service die 
we in huis hebben,’’ aldus Davies.

Wie de vernieuwde bouwmarkt 
binnenkomt, kijkt z’n ogen uit. ,,Geen 
stelling is op z’n plek gebleven. Het 
assortiment is zelfs iets uitgebreid, en 
alle productgroepen sluiten nog logischer 
op elkaar aan, maar het lijkt alsof we 
veel meer ruimte hebben. Dankzij de 
lagere schappen heb je ook veel meer 

overzicht. Je weet gewoon niet wat je ziet 
en we merken nu al dat klanten dit prettig 
vinden. Ze blijven gemiddeld langer 
binnen.’’

Pronkstuk
Eén van de nieuwe blikvangers 
is de stellage van het vermaarde 
gereedschapmerk Stanley, maar ook de 

vernieuwde presentatie van het sanitair 
springt meteen in het oog. Om maar te 
zwijgen van de ‘lichtshow’, oftewel een 
riante keuze aan lampen. 
De vestiging in Steenbergen is volgens 
Davies zonder meer het paradepaardje 
van KlusWijs en in de doe het zelf-
zaak geldt KW Wonen dan weer als hét 
pronkstuk. KW Wonen is als het ware 

een winkel in de winkel, waar je alles 
kunt vinden om je huis nóg mooier te 
maken en aan te kleden. Met bijvoorbeeld 
allerhande decoraties in uiteenlopende 
stijlen, raambekleding, vloeren, deuren en 
niet te vergeten maatwerk kasten.

Vier dagen feest
,,Dankzij het merk Raffito zijn we nu 
nog verder gespecialiseerd in maatwerk 
kasten, mét inmeet- en montageservice,’’ 
vertelt Davies, in de wetenschap dat 
hiervoor al volop animo bestaat bij zijn 
klanten. Nieuw bij KlusWijs Steenbergen 
is daarnaast de professionele lijn van 
Sigma verf. 

Redenen te over voor een openings-
feestweekend. In verband hiermee is de 
winkel woensdag 10 april overigens nog 
wel een dag gesloten. 

Donderdag 11 april, vanaf 9.00 uur, ligt er 
voor de eerste 100 klanten die minimaal 25 
euro besteden gratis een Black & Decker 
Mouse schuurmachine klaar. Die dag 
krijgt KlusWijs Steenbergen bovendien 
50 leerlingen van de Gummarusschool 
over de vloer; zij komen dan vogelhuisjes 
maken. 

Zaterdag 13 april worden de klanten 
getrakteerd op een hapje en een drankje én 
op muziek, verzorgd door medewerkster/
zangeres Tamara met haar band en 
het jeugdige Welbergse talent Doris. 
Verder zijn er tal van spectaculaire 
aanbiedingen die een bezoek aan KlusWijs 
meer dan de moeite waard maken.

‘Je kijkt je ogen uit in onze compleet vernieuwde winkel’
Feestelijk openingsweekend bij KlusWijs Steenbergen

Foto: Het team van KlusWijs Steenbergen heeft een drukke verbouwingsperiode achter 
de rug, maar heeft alle reden om trots te zijn op het resultaat.  
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STEENBERGEN – Het vroege voor-
jaar zorgt nu al voor de nodige 
drukte in de tuin. En daar niet al-
leen, ook bij Mangnus Park en Tuin-
machines merken ze het nodig van 
de tuinkoorts. “In de werkplaats is 
het een gekkenhuis”, vertelt eige-
naar Christ Huijsmans. “Er wordt 
een groot aantal machines voor 
onderhoud of reparatie aangebo-
den. We hebben er de handen meer 
dan vol aan”. Ook in de showroom 
kondigde zich het voorjaar nadruk-

kelijk aan. Gelukkig is die op en 
top in orde: “We hebben heel wat 
zaken vernieuwd”.

Nieuw in de showroom van Mang-
nus Park en Tuinmachines is de 
grote Stihlwand. Het bekende top-
merk met de oranje kleur is hier-
door in de showroom ruim verte-
genwoordigd. “We kunnen onze 
klanten nu het hele assortiment 
beter en meer overzichtelijk pre-

senteren. Daarbij geven we van-
zelfsprekend deskundig advies”, 
verzekert Christ Huijsmans. Dat 
assortiment is niet mis: kettingza-

gen in diverse lengtes, elektrisch 
of motorisch aangedreven, blad-
blazers, heggenscharen, kanten-
machines, reinigingsapparatuur 

en combisystemen hangen er 
overzichtelijk gerangschikt.
In de showroom verder – naast 
Stihl - de topmerken Honda, Vi-
king, Meclean en Stiga. “Ook hier 
is het assortiment zeer uitgebreid 
en hebben we voor elke klus, klein 
of groot een oplossing”, aldus 
Huijsmans. Hij draaide in 2018 
een uitstekend jaar en heeft posi-
tieve verwachtingen van 2019. 

“Het voorjaar is vroeg begonnen, 
dus dat belooft wat”. Interessant 
om te weten is dat naast de di-
verse voordeelaanbiedingen er op 
dit moment twintig procent extra 
voordeel wordt gegeven op alle 
voorradige Viking-apparatuur. 
Het is dus zeker de moeite waard 
voor de tuinliefhebber om een 
kijkje te komen nemen.

Het voorjaar zorgt voor 
tuindrukte, Mangnus Park 
en Tuin is er klaar voor

STEENBERGEN – Op 10, 11 en 12 
mei, het weekend van Moederdag 
opent Viënna de Koning haar bij-
zondere restaurant in De Keuning 
aan de Wouwsestraat. Na haar stu-
die aan de Hogere Hotelschool 
BUAS in Breda en ervaring in Bar-
celona en Australië kan ze dan ein-
delijk haar grote droom verwezen-
lijken. Viënna blaakt van enthou-
siasme en straalt ware passie uit. 
“Hier droom ik al sinds mijn mid-
delbare school van. In ons restau-
rant willen we een echt Wow-ge-
voel creëren. Daarnaast zullen we 
ervoor zorgen dat onze gasten zich 
helemaal op hun gemak voelen”, 
zo stelt ze.

Naast haar zullen haar ouders 
René en Patricia de schouders on-
der de uitbreiding van De Keu-

ning zetten. “Wij staan echter wat 
op de achtergrond. Dit restaurant 
is echt Viënna’s ding”. 

De 21 jarige onderneemster is bij 
de realisatie van haar droom niet 
over één nacht ijs gegaan. De Keu-
ning vormde haar afstudeerpro-
ject aan de Hogere Hotelschool. 
“Daarbij heb ik goed onderzocht 
of er in deze gemeente nog ruim-
te is voor nog een restaurant. Met 
de bijzondere houtskooloven – 
die uit Slovenië komt – kunnen we 
bijzondere gerechten op tafel krij-
gen. Gecombineerd met de bes-
te producten uit de regio krijgen 
onze bezoekers uitstekende en 
zeer smaakvolle kwaliteit op hun 
bord. De oven bestaat uit twee la-
gen: één voor het hard garen en 
een laag voor langzaam garen. 
In de oven maken we niet alleen 

vlees klaar, maar ook vis, groen-
ten, broodjes, toetjes en bijvoor-
beeld ook taarten”, vertelt Viën-
na enthousiast. “Het restaurant 
wordt echt een aanvulling op de 
reeds bestaande eetgelegenheden 
in de gemeente Steenbergen”.

”Ouderwets bruin met 
een moderne twist”

Haar moeder Patricia wijst erop 
dat de sfeer die ze hebben gecre-
eerd – ouderwets bruin met een 
moderne twist – zeker gehand-
haafd blijft. “In de inmiddels ruim 
drie jaar dat we hier zijn gevestigd 
merkten we dat onze bezoekers 
deze sfeer op prijs stellen. De Keu-
ning blijft dus zeker De Keuning. 
Mét speciaal bieren, mét de feest-
jes en de activiteiten die men van 
ons gewend is”.

Smulfeest
Het nieuwe bij de Keuning wordt 
dus het restaurant. “We gaan wer-
ken met een vaste kaart aangevuld 
met seizoenproducten. Daarnaast 
wil ik voor gasten met bijvoor-
beeld een gluten allergie ook spe-
ciale gerechten maken. Daarbij 
wil ik ook echt iets voor hen bete-
kenen. Zorgen dat ook zij heerlijk 
zullen eten. En ik weet waarover ik 
praat, want ik lijd ook aan deze al-
lergie”. 

Viënna de Koning raakt niet uitge-
praat over haar ideeën. Ze vertelt 
hoe ze over de lunch denkt die het 
restaurant gaat serveren. “Natuur-
lijk kan een bezoeker het reguliere 
twaalf uurtje krijgen, met ei, soep 
en brood. Alleen zullen we ook 
een bijzondere lunch bieden, met 
diverse kleinere gerechtjes. Ook 
dat gaat een echt smulfeest wor-
den. Ik nodig iedereen uit om ons 
straks een bezoek te brengen. Laat 
alles eens lekker op je af komen, je 
zult overtuigd raken van het bij-
zondere van De Keuning”.

De Keuning opent op 10 mei met 
het diner en vanaf 11 en 12 mei 
wordt lunch en diner geserveerd.

Houtskooloven, kwaliteits-
producten en passie 
gaan het verschil maken 
bij De Keuning

• Foto: Viënna de Koning met haar ouders Patricia en René de Koning.

NIEUWSBERICHTEN VAN BEDRIJVEN
IN DE REGIO STEENBERGEN

BERGEN OP ZOOM - Het voorjaar 
wordt bij Tuincentrum de Bolus-
berg ingeluid met alweer de 5de 
editie van de Voorjaarsfair. Een ui-
tje voor jong en oud. Op zondag 14 
april van 10.00 tot 17.00 uur.

Een twintigtal deelnemers staan 
met hun waren over het gehele 
terrein verspreid.
Zij bieden van alles aan, zowel 

voor dames als heren. Ook voor de 
kinderen is er genoeg  te beleven.  
Zo kunnen de bezoekers van het 
tuincentrum, gevestigd aan de 
Boerenweg 7 in Bergen op Zoom, 
terecht bij een timmerman en 
zich laten informeren over tuin-
machines en grasmaaiers. 

Maar ook bij iemand die van stuk-
ken stronk prachtige bankjes, ta-
fels en dergelijke maakt. 

Voor elk wat wils
Het aanbod behelst bovendien 
dameskleding en accessoires zo-
als tassen en shawls, en diverse 
sieraden, waaronder Energetix. 
Brocante landelijke woondeco-
ratie en schilderijen ontbreken al 
evenmin en hetzelfde geldt voor 
handgemaakte, gehaakte deco-
raties. Verder is er snoepgoed (in 
geschenkverpakking) verkrijg-
baar en tref je een striptekenaar, 

die actief met kinderen gaat te-
kenen. Kramen met heerlijk de-
sembrood en groente&fruit zijn er 
ook, evenals een popcorn- en sui-
kerspinnenkraam en een minia-
tuur zweefmolen. 

Versnaperingen
Dames van de Zonnebloem hou-
den een loterij en belangstel-
lenden kunnen tekst en uit-
leg krijgen over de Me-Mover, 
een loopfiets. Of zich inschrij-
ven voor de Ronde van de Ba-
meer in Heerle. Voor de kids staat 
er bovendien nog een spring-

kussen en is er een verrassing 
waar zij aan mee kunnen doen.  
In de horecatent kan iedereen 
terecht voor koffie of een ander 
drankje, met een heerlijke appel-
punt. 
Wie nog wel wat meer lust, kan 
terecht bij de foodtruck voor een 
patatje. Ter muzikale omlijsting 
van het uitgebreide programma is 
FunnySound van de partij. 

De toegang en het parkeren zijn 
gratis. Nadere informatie is te vin-
den op:
www.facebook.com/debolusberg

Voorjaarsfair bij Tuincentrum 
De Bolusberg

STEENBERGEN – Steenberge-
naar Peter van Agtmaal doet 
een oproep voor vrijwilligers 
die hem willen ondersteunen bij 
onderhoud en reparatie aan de 
brandweerauto’s in het brand-
weermuseum op de Wouwse 
Plantage.

Op zaterdagen tussen 10:00 en 
15:00 uur wordt door een groep-
je vrijwilligers het onderhoud aan 
een 12-tal brandweer auto’s ge-
daan. Vrijwilligers hoeven geen 
vaktechnische vaardigheden te 
hebben. “Het gaat om wat poets- 
en sleutelwerk. Je hoeft geen 

monteur te zijn om dat te kunnen 
doen. Het enige wat we zoeken is 
enthousiasme en betrokkenheid. 
We hebben een leuk ploegje, maar 
twee van onze oude getrouwen 
gaan ermee stoppen, dus nieuwe 
vrijwilligers zijn zeer welkom”, al-
dus Peter van Agtmaal.

In het brandweermuseum staan 
12 brandweerauto’s, waaronder 
een heel speciaal rupsvoertuig dat 
in de tweede wereld oorlog dienst 
deed en is omgebouwd voor 
brandbestrijding in de bossen en 
bergen van Canada.
Wie belangstelling heeft of infor-

matie wenst kan zich wenden tot 
Peter van Agtmaal, tel. (0167) 56 
37 62, of 06 48 359 770. 

Een berichtje naar zijn mailadres 
kan ook: 
agtmaal37@hotmail.com.

Vrijwilligers gevraagd voor onderhoud brandweerauto’s

• Foto:  Eigenaar Christ Huijsmans bij de nieuwe Stihl-wand
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Weekend 6/7 April extra collecte 
voor de Caritas ( vastenproject 
beroepsonderwijs voor jonge 
vrouwen in Arunachal Pradesh, 
India.) in alle parochiekerken. 
Zondag 14 April om 11.00 uur 
peuter/kleuterviering voor alle 
kinderen van 0-6 jaar uit de 
St.Annaparochie in de Vredeskerk. 
Het thema is Palmzondag, i.v.m. 
de organisatie graag aanmelden 
voor deze viering via het 
parochiesecretariaat. 22 April 
Tweede Paasdag is voor de 129e 
keer de bedevaart naar Hakendover. 
De kosten voor deze bedevaart zijn 
Ð 17,50 per persoon ( kinderen t/m 
12 jaar gratis) aanmelden kan tot 14 
April bij Toos v.d. Linden, 0167-
566312 of 06-40560373.                                                                                                                                    
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: Het secretariaat is geopend 
van dinsdag t/m vrijdag 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 25 
April om 10.15 Eucharistieviering 
met als voorganger pastor 
Sebastian Chazhoor.

Personalia: de overledenen, die 
wij in ons gebed gedenken, zijn: 
Adrie Huismans; Piet Gorissen; 
Tonny Jochems - Tielen; Marianne 
van Loon; Wim Bakker; Jo van 
Doeselaar - Knuit. 
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 C.
Zaterdag 6 april 17.00 uur: 
pastoor H. de Kort. familie 
Uitdewilligen- van Bergen; familie 
v.d. Malen-Klein; jaargetijde Piet 
van Loon-van Zimmeren
Zondag 7 april 9.30 uur: pastor 
S. Chazhoor. Leden en overleden 
leden KBO ; overleden ouders 
Testers – v.d. Riet; jaargetijde 
Adriana van Vugt- van Oers; 
overleden ouders Godefridus v.d. 
Malen-Klein;
Maandag 8 april 19.00 uur 
(Lourdeskapel): pastor S. 
Chazhoor.

Zaterdag 6 April 19.00 uur: 
Eucharistieviering met als 
voorgangers pastoor Hans de Kort 
en past.w. Lenie Robijn. De zang 
wordt verzorgd door het koor 
En Toch en de communicanten 
o.l.v. Martien van Gaans. Het 
is een familieviering voor en 
door alle communicanten van de 
St.Annaparochie. Wij gedenken: 
Riet Sonder, Joke Boyen - Raadsen 
echtgenote van Siem Boyen, 
overleden ouders Jan Bové en Cor 
Bové - Trouw, overleden ouders 
Kees van der Wegen en Liza van 
der Wegen - Uijtdewilligen. Na 
de viering staat de koffie/thee 
weer voor u klaar in de Vonk, 
voor de kinderen is er limonade. 
Mooie gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. 
Woensdag 10 April om 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk met 
als voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor. 
 

De missen die pater Bertus doet 
op vrijdag, maandag, woensdag 
en donderdag, gaan tot nader 
bericht NIET door.
Zondag 7 april 09.00 uur: Woord- 
Gebed- en Communie dienst door 
de Werkgroep. Intenties:  Janus 
Bosters; jgt. Adrianus en Maria 
Schoutens; Martien Huijsmans;  
jgt. Marie van Loenhout-van Gurp 
e.v. Frans van Loenhout; Sjaak 
Schoutens jgt en Jo van Loon; jgt. 

Maarten Meeus; Toon Jacobs jgt. 
en Jaantje Meeus
CARITASCOLLECTE T.B.V. 
DE VASTENACTIE.

Uw gebed wordt gevraagd voor:  
Joop van Gorkum  w.v. Toos de 
Bruijn. 
Zaterdag  6 april  19.00 uur 
Euch. In deze viering gedenken 
wij:  Jan de Jong e.v. Lenie Smout 
en overleden ouders; Jaan van 
Tillo e.v. Rinus Nijssen; o.o. Nelly 
Govers - van den Enden, Louis 
van den Enden, zoon Chrisje en 
kleinzoon Joost;  Voorganger: Past. 
S. Chazhoor, lector: F. Veraart;  
m.m.v. het gelegenheidskoor.  
Dinsdag 9 april  19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen. 
Vrijdag 12 april 9.00 uur: 
Palmpasenviering met de 
leerlingen van basisschool de 
Wegwijzer met als voorganger : 
Past. L. Robijn. 
Mededelingen: In deze 
vastenperiode kunt u nog steeds 
diverse artikelen deponeren in 
de manden achterin de kerk. De 
artikelen zijn bestemd voor de 
voedselbank.
Op dinsdag 16 april begint de 
Antoniusnoveen. Negen dinsdagen 
samen bidden, zingen, vele kaarsjes 
aansteken, elkaar weer ontmoeten 
en vele intenties op voorspraak van 
de H. Antonius neerleggen bij God. 
Vele priesters  zijn weer bereid om 
voor te gaan in onze noveen. 

Zondag 7 april 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Caritas-
collecte: Vastenaktie; Zang: 
gemengd koor; Misintenties: Voor 
alle overleden medeparochianen. 
Voorganger: pastor Sebastian 
Chazhoor; Lector: Lies Welten; 
Misdienaar: Anneke Welten; 
Koster: Ad Huijsmans.
Zondag is het weer de eerst 
zondag van de maand dus na de 
dienst staat de koffie en thee weer 
voor uw klaar.
Sint Joris en de draak in Kruis-
land
Wie langs de H. Georgiuskerk 
rijdt, heeft het al gezien. Er wordt 
gezwoegd en gesjouwd. Inmiddels 
is een mooi aangelegd pad zichtbaar 
geworden. Wat er op dit pad komt 
te staan, blijft nog een beetje een 
verrassing tot vrijdagmiddag 12 
april 2019. Om 14.00 uur komt 
de burgemeester Ruud van den 

Belt met pastoor Hans de Kort 
het nieuwe Sint Jorispad openen 
op deze dag. Woorden van moed, 
dapperheid en overwinning zullen 
klinken voor iedereen. De opening 
wordt levendig ingevuld met 
een toneelspel van inwoners uit 
Kruisland. Kom naar het nieuwe 
Sint Jorispad op deze datum en 
maak het mee om de eerste stappen 
te zetten op het indrukwekkende 
Sint Jorispad dat wordt onthuld 
met een bijzonder verhaal vermeld 
op de informatieborden die erbij 
worden geplaatst. Voor de jongeren 
is er heus drakensnoep. Voor de 
ouderen een drakenversnapering.
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Zondag 7 april 10.00 uur: Ds. C. 
Biemond, Bergen op Zoom.
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Vrijdag 5 april 14.00 uur: nog 
niet bekend.
Vrijdag 12 april 14.00 uur: Pastor 
L. Pepels, Woord- en Communie-
viering.
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Zondag 7 april 10.00 uur: Ds. 
A. Vastenhoud. 18.30 uur: Kand. 
A.L. Kornaat, Klundert.

Zondag 7 april 09.00 uur: Ds.Ch. 
Inkelaar- de Mos.
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Zondag 7 april géén dienst. 
10.00 uur: Gezamenlijke dienst in 
Halsteren, Ds. J.P. Schouten.

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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Zondag 7 april 10.00 uur: Ds. C.J. 
Don, Souberg
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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

Rozenkrans van de Goddelijke 
Barmhartigheid.
Zo luidt het gewone gebed bij de 
vijftig kleine kralen. “Omwille 
van zijn smartelijk lijden, wees 
barmhartig voor ons en voor 
de hele wereld”. In mijn gebed 
vandaag tot de Almachtige 
Vader vul ik bij iedere kraal een 
persoonlijke intentie toe. “Voor 
ons”  wordt bij de eerste kraal: voor 
de zieken  en voor de hele wereld. 
2. Voor de overledenen… 3. Voor 
de parochianen van de Sint Anna- 
en van de Sint Christoffelparochie. 
4. Voor mijn overleden en levende 
familieleden…  5. Voor de mensen 
die mij helpen nu ik niet goed uit de 
voeten kan…  6. Voor alle mensen 
die in het ziekenhuis Bravis 
vertoeven. 7. Voor de priesters 
met wie ik mij extra verbonden 
voel…  8. Voor de mensen die mij 
bijzonder geliefd zijn… 9. Voor de 
mensen die de Liefde van God nog 
niet ervaren… 10. Voor alle lezers 
van deze “Toegift”. “Almachtige 
Vader, wees barmhartig voor jong 
en oud, voor iedereen; U bemint 
al Uw schepselen”. Vervolgens 
bid ik zo tot de vijftigste kraal. En 
ik spreek een persoonlijk gebed 
tot Jezus, onze Verlosser, en tot 
Moeder Maria, Koningin van de 
Vrede.  Pater Bertus. 

Geloof niet alles wat je hoort
en zeg niet alles wat je denkt.

doordenkertje

STEENBERGEN – Vrijdagochtend 
29 maart werd de tweede voorron-
de gehouden van het scholende-
bat. Kreeg de speeltuin in het trim-
bosje aan de Krommeweg waar-
mee de Gummarusschool vorige 
week kwam toen de voorkeur van 
de jury, dit keer werd gekozen voor 
een idee van de Groen van Prinste-
rer school uit Dinteloord. Leerlin-
gen van deze school bedachten 
‘Runtime palen’. Overigens ging de 
eer voor de beste debater naar Ian 
Canfijn van de Kruislandse Zonne-
bergschool.  

“Een moeilijke keuze”, aldus jury-
voorzitter Erica Knop. Dat dit wel-
leswaar de standaard uitspraak 
is die nagenoeg elke jury doet, 
maar dat de keuze ditmaal ook 
echt moeilijk was, bleek uit de tijd 
die Erica Knop (gemeente Steen-

bergen), havenmeester Dirk-Jan 
van Weezel en Pascale van Zuy-
len (bieb Markiezaat) nodig had-
den om tot een keuze te komen. 
De ‘Runtime Palen’ van de Din-
teloordse basisschool spraken 
uiteindelijk het meeste aan. Pa-
len waarbij de gebruiker via een 
wiel eerst flink aan de bak moet 
om vervolgens via de energie die 
dat oplevert een aantal spellen te 
kunnen doen, werd de jurykeuze.

Ook het idee van de Zonneberg-
school was overigens zeker niet 
verkeerd: de organisatie van een 
‘Zes kernentocht, waarbij deelne-
mers rennen van kern naar kern 
zorgt niet alleen voor beweging 
– het thema van dit scholende-
bat – maar gekoppeld aan kennis 
over de kernen, ook voor verbin-
ding. Daarnaast stond het plan 

van groep 8a van de Maria Regina-
school om een sportieve middag 

voor kinderen te organiseren met 
verschillende onderdelen zoals 

mountainbiken, Kickboksen, Hip 
Hop en dergelijke. De opbrengst 
van deze activiteit zou volgens de 
bedenkers naar het KWF kunnen 
gaan. 

Verbale strijd
Onder leiding van burgemeester 
Ruud van den Belt, die inmiddels 
al een aardige ervaring met deze 
scholierendebatten heeft opge-
daan, moesten de projectbeden-
kers de verbale strijd met elkaar 
aanbinden. Ook deze keer kwam 
deze strijd stroef op gang. Niet 
verwonderlijk, want het is immers 
niet niks om in zo’n imponeren-
de raadszaal, in de zetels van de 
raadsleden, met voor de neus een 
microfoon en met de ogen van de 
vele toeschouwers op de debaters 
gericht krachtig en pienter uit de 
hoek te komen. 

‘Je stelt steeds dezelfde 
vragen. Dat is irritant’
De presentaties liepen redelijk 
soepel, met daarbij uitblinker De 
Zonnebergschool voorop. Het on-
derlinge debat niet echt. Maar dat 
is dan ook een prima les. Vragen 
en aanvallen beantwoorden met 
een ‘Ja, Nee, of een daarom’ is niet 
sterk. 
Zoeken naar manieren om het ei-
gen idee positief te blijven bren-
gen is dat wel. En ook de zwakke 
plekken bij concurrerende ideeën 
bloot leggen zorgt voor een goede 
score. Vragen over duurzaamheid, 
financiering, continuïteit, beveili-
ging, risico’s en verantwoordelijk-
heden werden overigens wel ge-
steld. “Je stelt steeds dezelfde vra-
gen, dat is irritant”, zo was meer-
malen te horen. 

Applaus
Uiteindelijk kwam de jury met het 
verlossende oordeel. De groep van 
de Groen van Prinsterer – Jelle Vo-
gelaar, Isabel de Jong en Renske in 
’t Veld – met Jurgen Huijbregts als 
begeleider mag naar de finale die 
op vrijdag 10 mei wordt gehou-
den. De groep van De Zonneberg 
– Inan Canfijn, Laura Verbeek en 
Ruby Wijkstra onder begeleiding 
van Theo van Es en die van de Ma-
ria Regina – Mickey den Haak, Bibi 
IJzermans en Femke Boessenkool 
– met Jeroen Weerdenburg kregen 
een warm applaus.

Tekst en foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Runtime Palen van Groen van Prinsterer gekozen als beste idee

Paasconcert 
in Dinteloord
DINTELOORD – Zondagmiddag 
verzorgen de ‘Parel Vocal Group’ 
uit Fijnaart en pianist Patrick Go-
verde een Passie en Paasconcert. 
Dat gebeurt in de Gereformeerde 
Kerk Dinteloord en Steenbergen, 
aan de Steenbergseweg 2.

Op het programma van dit con-
cert staan ballads en popsongs, 
zowel vocaal als instrumentaal, 
waaronder song van Phil Collins, 
The Beatles, Adele en Simon & 
Garfunkel. Deze zullen worden af-
gewisseld met een eigentijdse ver-
sie van het traditionele lijdensver-
haal van Jezus Christus. 
Het concert begint om 15:00 uur, 
de kerk is open vanaf 14:30 uur en 
de toegang is gratis. Na afloop van 
het concert wordt een deurcol-
lecte gehouden waarmee de on-
kosten gedekt worden. Bezoeker 
kunnen genieten van een gratis 
drankje en het gezellig napraten.
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(door Peter Vermeulen)

STEENBERGEN – Zaterdagochtend 
ontving Budovereniging VKO be-
langstellenden tijdens een Open 
Dag in de gymzaal van de Gumma-
russchool waar de vereniging twee 
avonden per week training heeft. 
Bezoekers kregen een demonstra-
tie E-Bo-Nokata voorgeschoteld, 
gevolgd door presentaties van Ji-
ujitsu technieken voor jeugd en 
volwassenen en een demonstratie 
fight- en conditietraining.

“VKO is de afkorting van ‘Voor 
Knappers Opgericht’, zo verduide-
lijkt voorzitter Ad IJzermans van 
de Budovereniging. “Ad Knappers 
heeft jarenlang in Steenbergen 
een judoschool geleid. Hij over-
leed in 2007 en besloten is om zijn 
levenswerk voort te zetten”, aldus 
IJzermans, die sinds dat moment 

het voorzitterschap voert en sa-
men met Theo van Meer het be-
stuur vormt. Het tweetal is op 
zoek naar een kandidaat die het 
bestuur aanvult en de taken van 
secretaris of penningmeester op 
zich gaat nemen.

“Onze vereniging telt een kleine 
90 leden, waaronder zestig jeugd-
leden in de leeftijden tot twaalf 
jaar. We kunnen natuurlijk altijd 
nieuwe leden gebruiken en een 
Open Dag is een goede manier om 
onder de aandacht te komen of te 
blijven”.

Verdedigingssport
‘Budo is een samenstelling van 
twee karakters uit het Kanji: bu 
staat voor krijger, gevecht of vech-
ter en do betekent pad of weg’, 
zo meldt Wikipedia. “Budo is een 

verzamelnaam voor een aantal 
verdedigingssporten, waaronder 
ook Jiujitsu. Wij nemen onze sport 
heel serieus en zijn dan ook aan-
gesloten bij judobond Nederland, 
die streng toeziet op de kwaliteit 
die wordt geboden”, vertelt voor-
zitter IJzermans. 
Hij noemt Jiujitsu liever een ver-
dedigingssport, omdat het woord 
vechtsport verkeerde associaties 
oproept. 

“Het mooie van onze sport is voor-
al dat deze begrippen als ‘luiste-
ren’, ‘respect’, ‘discipline’ en ‘zelf-
vertrouwen’ inhoudt. Dit is karak-
tervormend. Dat het zelfvertrou-
wen wordt vergroot zien we voor-
al bij de jongeren die lid worden. 
Kinderen komen hier wat blue 
binnen en binnen een jaar zie je 
ze echt staan. Dat is heel mooi om 
te ervaren. Maar ze leren ook goed 
te luisteren naar hun leraar en le-
ren respect te hebben. Voor hun 
sport, maar ook voor elkaar. Dat 
is belangrijk voor hun vorming. 
Daarnaast zijn ze ook goed in be-
weging en ook dat is van belang”.

Trainers
Bij VKO is Erik Willems hoofdtrai-

ner. Hij is 4e Dan en leraar A en B. 
Willems krijgt assistentie van Je-
roen Gramsma, Maikel IJzermans 
en Rik Rombouts. Zij volgen de 
opleiding voor leraar A en hopen 
deze in mei af te ronden. Erik Wil-
lems en Rik Rombouts zijn we-
reldkampioen Ebo no Kata, een 
bepaalde Jiujitsu-vorm.

VKO heeft twee trainingsavon-
den: op dinsdag- en vrijdagavon-
den worden deze tussen 18:00 en 
21:15 uur gegeven in de gymzaal 

van de Gummarusschool. De in-
gang hiervan bevindt zich aan de 
Magnoliastraat, naast de Vredes-
kerk. De vereniging beschikt om 
een grote ‘tatami’, een trainings-
mat van 176 m2. 

Wie interesse heeft kan twee les-
sen kosteloos meetrainen.

Op de website: budovko.nl is alle in-
formatie over de budovereniging te 
vinden.

Budovereniging VKO 
blij met belangstelling 
tijdens Open Dag

( door Paul Kil )

In de strijd tegen degradatie heb-
ben de teams van T.C.S. afgelo-
pen weekend zich duidelijk weten 
te weren. Vooral het eerste team 
maakte een reuzesprong door te-
gen Tanaka 3  een grote zege te 
boeken. Samen met Belcrum 6 
kwam het team daardoor op de 
tweede plaats terecht, maar de on-
derlinge verschillen in deze klasse 
zijn dermate klein dat zowel de 
kansen op de titel als op een de-

gradatiewedstrijd nog aanwezig 
zijn. 

Opnieuw stalen beide broers 
Minkman de show en zorgden ze 
samen voor zeven punten. Alleen 
in het dubbelspel kostte dat moei-
te en kwam de winst pas in de vijf-
de game tot stand. Peter Bogers 
vulde het tweetal goed aan. Zijn 
start was moeilijk, de tweede set 
ging pas in de beslissende game 
verloren en zijn laatste match zet-

te hij in winst om. De 2-8 overwin-
ning zorgde in elk geval voor op-
luchting en houdt een belofte in 
voor de komende weken. 
Ook TCS 2 mag tevreden op haar 
laatste wedstrijd terugkijken. Te-
gen hekkensluiter Rally 3 boek-
te het team een mooie 3-7 winst. 
Het gevaar is echter zeker nog 
niet voorbij want komende week 
speelt TCS 2 een uitwedstrijd te-
gen de koploper Smash 3. Voor 
de zesde keer op rij wist Mark 
van de Waterschoot al zijn sets 
te winnen. Marco Buijsen deed 
deze week niet voor hem onder 
en kwam eveneens tot drie winst-

punten. Samen slaagden ze er 
ook in om het dubbelspel op hun 
naam te schrijven zodat een dui-
delijke 3-7 tot stand kwam. T.C.S. 
3 kwam eveneens in actie tegen de 
drager van de rode lantaarn. De 
start was heel sterk want pas kort 
voor de rust kon Tanaka 6 het eer-
ste punt scoren. Na de rust werd 
het zelfs nog 1-5, maar toen bleek 
de tegenstander los te komen. 
Drie sets later was de spanning 
helemaal terug en stond een 4-5 
score op de borden. Elza van Geel 
zorgde daarna voor het verlossen-
de zesde punt door opnieuw te 
scoren.  

Programma
Vrijdag 5 april kan voor alle  T.C.S. 
-teams een belangrijke dag wor-
den. Alle drie de teams spelen dan 
een uitwedstrijd en ontmoeten 
daarin de koploper in hun klasse. 
Mogelijk zal T.C.S. 1 zich dan defi-
nitief veilig stellen, voor de andere 
teams zal dat een stuk moeilijker 
worden. 

Het volledige programma zier er 
als volgt uit:
Vice-versa’51  3  (Oudenbosch) 
- T.C.S.  1; Smash  3  (Geertrui-
denberg) - T.C.S.  2; Markiezaat  5 
(Bergen op Zoom) - T.C.S. 3.

TCS vecht tegen degradatie

STEENBERGEN – Het zaalvoetbal-
team Cromwiel 5 heeft een gewel-
dig seizoen achter de rug. In de be-
kerfinale tegen Haisch werd in de 
verlenging gewonnen. De thriller 
eindigde in een 5-4 overwinning 
voor Cromwiel. 

In Wouw barstte het feest los na 
de uitreiking van de KNVB-beker. 
Drie dagen later werd Cromwiel 5 
ook nog kampioen in de 2e klas-
se. Dat lag in de lijn der verwach-
ting, want het elftal stond vanaf 

de eerste speelronde bovenaan 
en gaf deze plek niet meer af. Ook 
het kampioensduel werd een 7-4 
winstpartij en zo was er wederom 
euforie. 
 
Foto: Cromwiel 5 wint KNVB-beker 
en werd kampioen in de 2e klasse: 
staand vlnr. : Jorik Raaijmakers, 
Niels Freekenhorst, Bart Heshof, 
Davey Krijnen, Thom Krebbekx. 
Zittend vlnr: Tim Adriaanse, Tom 
Bierkens, Roy van Gils en Gerrald 
Raaijmakers.

Cromwiel 5 sluit topseizoen 
af met ‘de dubbel’
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‘t Keukentje ‘t MeerminnekeRestaurant De Watertoren

LinFina Lingerie

Exclusief voor leden van 
In samenwerking met Croissanterie Jerôme

©
 V

er
m

eu
le

n
 S

te
en

b
er

ge
n

Martin Achterberg, Steenbergen

Tegen inlevering van deze bon: 

Jeroen Smeekes, Croissanterie Jerôme
Deze bon is geldig van 12 april tot en met 2 juni 2019

Blauwstraat 68 • Steenbergen • Tel. (0167) 56 75 47

CROISSANTERIE   BRASSERIE

JERÔME

Een coupe heerlijk 
Italiaans IJs

Keuze uit zes coupes:
Vers fruit • Kindersuprise Bambino • IJs met Advocaat 

• Banaan royal • IJs met een warm fl ensje en
Dame Blanche

Elke tweede coupe
voor de halve prijs

En voor de koffi eliefhebber:
IJskoffi e (elke 2e voor halve prijs)

Heerlijk Italiaans ijs: Je likt je vingers erbij af. (Maar dat mag bij Jerôme: je krijgt immers een servetje)

Jeroen Smeekes, Croissanterie Jerôme
Deze bon is geldig van 12 april tot en met 2 juni 2019

En voor de koffi eliefhebber:
IJskoffi e (elke 2e voor halve prijs)

Een geldige bon vindt u in de eerstvolgende Ledeneditie

Elke tweede IJscoupe
voor de halve prijs

en ook
Elke tweede IJskoffi e

voor de halve prijs

word ook Lid!

Croissanterie Jerôme

HET KOMENDE
LEDENVOORDEEL

Al vanaf 38,50 bent u het hele jaar lid van 
Steenbergse Courant. Dat betekent dat u de krant 
elke week in de bus krijgt en ook kunt profiteren 
van alle ledenvoordelen. U ondersteunt  daarmee 
meteen ook de uitgave van de krant.  
En: leden kunnen alle edities van de krant ook 
digitaal ontvangen (naast de papieren uitgave), 
wanneer ze dit wensen!

Ledenvoordeel 
Steenbergse Courant

De thans lopende ledenvoordeelactie is van: 
LinFina Lingerie: 10 procent korting op 1 artikel naar keuze uit de bestaande winkelvoorraad




