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Weekendknaller

Trostomaten

€ 0,99€ 

500 gram
slechts

(Door Dasja Abresch)
DINTELOORDERS – Je hebt in deze 
wereld klagers en doeners. Het trio 
Louisa Dekker (9), Bart Gorissen (9) 
en Jorn Nieuwland (8) hoort over-
duidelijk tot de laatste categorie. 
Toen de ergernis  over de hardrij-
ders in hun Van Hogendorpstraat 
te Dinteloord te groot werd, vat-
ten zij de koe bij de hoorns en gin-
gen over tot actie. Dit leidde on-
langs tot de onthulling van Victor 
van Hogendorp, die de automobi-
listen moet helpen bij het ontwik-
kelen van normaal rijgedrag.

Dat het een fraai drietal bij elkaar 
is, zal niemand ontkennen. Daad-
krachtig, welbespraakt en met een 
duidelijk doel voor ogen. Vertede-
rend ook, hoewel zij hun ouders af 
en toe tot wanhoop drijven. “Wa-
ren we ineens al onze gele veilig-
heidshesjes uit de garage kwijt 
en liepen ze op straat luid roe-
pend actie te voeren,” aldus ’de 
moeders’.  Ook het besluit dat bij 
de komst van Victor een officië-
le feestelijke opening hoorde, had 

wat voeten in aarde voor de papa’s 
en de mama’s. ”Of we maar even 
alle trampolines en glijbanen 
naar het openbare plantsoen wil-
den slepen en voor eten en drin-
ken wilden zorgen.” Zo geschied-
de natuurlijk, want één blik op de 
foto bij dit artikel maakt duide-
lijk dat deze dame en heren geen 
’nee’als antwoord accepteren.

Eigen schuld
Helemaal geen antwoord is ech-
ter veel erger. Burgemeester Ruud 
van den Belt heeft in dat opzicht 
geen punten gescoord bij Louisa, 
Bart en Jorn: “We hebben hem een 
brief gestuurd of hij iets kon doen 
aan de snelheid. Geen antwoord. 
Na twee weken hebben we gebeld 
en toen zouden we wel antwoord 
krijgen. Niet gebeurd.” De irrita-
tie is nog steeds voelbaar, maar 
de wraak van de drie van Dinte-
loord is zoet. “Bij de feestelijke 
opening is er confetti tussen de 
struikjes gekomen. Die ruimen we 
dus mooi niet op. Dat moet de ge-
meente maar doen. Eigen schuld.” 
Dat het een les mag zijn.

Burgemeester Piet
Het benodigde bedrag voor Victor 
werd bijeen gebracht door spon-
sors uit de buurt en het doen van 
allerlei klusjes zoals bijvoorbeeld 
autowassen. Toen het moment 
daar was dat het groen/gele man-
netje onthuld werd, gingen de drie 
op zoek naar een VIP die dat kon 
doen, want dat hoort nu eenmaal 
zo. De burgemeester was geen op-

tie, zoals uit bovenstaande wel 
duidelijk is geworden. Daarom 
werd burgemeester/opa Piet uit 
de eigen straat maar gevraagd. 
“Hij was altijd heel enthousiast en 
we kregen ook lekkers van hem en 
zijn vrouw Geeske. ”Redenen ge-
noeg om hem de eer van de ont-
hulling te gunnen. “Zo’n mooi stel 
als dit, kun je natuurlijk niks wei-
geren,” verklaart Piet Vogelaar die 
zich met verve aan zijn taak kweet 

en zelfs de naam Victor van Ho-
gendorp bedacht.

• Foto: Louisa Dekker, Bart Goris-
sen en later ook Jorn Nieuwland 
zorgden samen voor de komst 
van snelheidsremmer Victor van 
Hogendorp. Straat-burgemeester 
Piet Vogelaar mocht de onthul-
ling verrichten.
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Victor van Hogendorp ingezet 
in strijd tegen hardrijders: 
Dinteloords drietal neemt 
heft in eigen handen

STEENBERGEN – In deze editie 
treffen lezers de laatste gemeen-
telijke informatiepagina’s aan die 
in Steenbergse Courant worden 
geplaatst. Het college van b en w 
besloot een Europese aanbeste-
ding te doen en daarbij was de uit-
gever van de Bodebladen de laag-
ste inschrijver.

Uitgever Vermeulen betreurt de 
gang van zaken. “We hebben inge-
schreven voor een bedrag dat be-
duidend lager lag dan het budget 
dat de gemeente voor deze publi-
catie had gereserveerd. Dat gere-
serveerde bedrag lag overigens re-
delijk in lijn met een commercieel 
verantwoorde prijs. 
Bij het bepalen van de hoogte van 
onze inschrijving hebben we het 
bedrag nog verder naar beneden 
bijgesteld tot zelfs onder kostprijs 
niveau. 

”Er zijn grenzen”
Wat ons betreft zijn er grenzen en 
in de verwachting dat de concur-
rentie nog veel dieper zou willen 
gaan om de gemeentelijke infor-

matiepagina’s toch maar in hun 
uitgave te krijgen, is besloten om 
deze grenzen niet nog verder te 
overschrijden.  

Natuurlijk vinden we het jammer 
en we constateren slechts dat de 
gang van zaken haaks staat op de 
belofte van de gemeentebestuur-
ders dat ze echt willen optrekken 
met lokale ondernemers”. 

Gemeentelijke informatiepagina’s 
niet meer in Steenbergse Courant

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Na een lange pe-
riode van ideeën uitwerken, ver-
halen bundelen en plannen maken 
was het zaterdagmiddag eindelijk 
zover. Een groep van 10 enthousi-
aste mensen is benoemd tot Her-
aut van Steenbergen. Deze gidsen 
vertellen tijdens een stadswande-
ling over de historie van Steenber-
gen.

Het heeft een tijd geduurd. Maar 
de samenwerking tussen RPS, Ons 
Steenbergen en gemeente levert 
resultaat op. Het idee bestond al 
langer, een wandeling onder be-
geleiding van een gids door de 
stad. Een stad met een verleden, 
want Steenbergen bestaat vol-
gend jaar maar liefst 750 jaar. Een 
mooie gelegenheid om het verle-
den weer op te halen. 

De zee tot aan de kerk
“Wist u dat het water vroeger tot 
deze kerk kwam?” vroeg Wilma 
Baartmans aan de aanwezigen. 
“Tijdens een proefwandeling met 

de Herauten bleek dat de naam 
‘Steenbergen aan zee” helemaal 
zo gek niet is” refereert Wilma 
aan de veelbesproken naam van 
de viaduct over de A4.  De Herau-
ten zijn herkenbaar aan hun wit-
te bodywarmer en bijpassende 
paraplu. Het logo van de stads-
wandeling prominent op de rug. 
Namens de herauten sprak her-
aut Ton een woordje. Hij nodig-
de alle aanwezigen uit voor een 
stadswandeling. “Het warme weer 
is geen excuus. We hebben flesjes 

koud water. En een laatste moge-
lijkheid om de brouwerij te zien 
moet toch voldoende reden zijn 
om mee te lopen” redeneerde hij. 
Eenmaal buiten zongen alle her-
auten uit volle borst hét lokalen 
lied ’Ons Strienestad’ mee. Han-
neke, Wim, Chiel, Ad, Frans, Ton, 
René, Annie en Jeanne hebben er 
zin in. ”Ik ben na 42 jaar afwezig-
heid terug in mijn geboorteplaats. 
Heerlijk om aan zo’n leuk project 
te mogen meewerken” zegt een 
trotse Jeanne. “O ja, als het bord 
van de stadswandeling voor de 
kerk staat, kan er gewandeld wor-
den” meldt ze tot slot.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Herauten vertellen over 
historie van Steenbergen



 

Op de eerste dag van haar 90e levensjaar is onze lieve ma, 
oma en overgroot oma overleden.

Haar hele leven stond in het teken van de zorg voor haar man, 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. 

 Ze was tot op het laatste toe nog altijd druk bezig om het autobedrijf 
en de carwash netjes te houden.

 
 

Maria Clasina Cuelenaere - van Tilburg
 ~ Riet ~

 
* 29 juni 1930                                         † 29 juni 2019

 
weduwe van 

Fons Cuelenaere

 
 
  Steenbergen:   Fons en Marlie
                           Pim en Lisa
                           Koen en Hélène
                           Bob
 
      Den Haag:   Rene
 
 Steenbergen :   Jos en Henny
                           Joost †
                           Wouter en Kimmie, Hailey
 
 Steenbergen :   Albert en Nicole
                           Emma
                           Jente 

Nassaulaan 6  
4651 AA Steenbergen

Op donderdag 4 juli hebben we afscheid van haar genomen in crematorium 
Zoomstede, Bergen op Zoom.
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(Dankbetuiging)

Voor de vele mooie kaarten, bloemen 
en blijken van medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn 
dierbare vrouw en lieve ma en oma

Riet Rens

zeggen wij u hartelijk dank, speciaal 
pastoor De Kort, het Gummarus koor 
en de bewoners van de Oude Heydijk.

 Kees Bosters 
 Ruud, Selina en Riquard
 Ralph-Karsten, Diederik 
 Florijn en Xavi

Juli 2019
Oude Heydijk 24, 4655SC De Heen

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

0164-246664 / 06-51910414
info@jannieuitvaartverzorging.nl   
www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
Postadres: Loonberg 26, 4617 NX  Bergen op Zoom

Contactpersoon Nieuw-Vossemeer, Steenbergen e.o.
Jeanne Huijsmans: 06-13433461
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Transport Partners BV, Bronkhorststraat 8, 4651 SZ Steenbergen 

Kom jij ons helpen?!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s om ons
team te versterken.

Transport Partners, onderdeel van Peters & May UK, is 
gespecialiseerd in het verschepen van boten en project lading.
Ons kantoor met warehouse is gevestigd in Steenbergen, 
strategisch gelegen tussen Rotterdam en Antwerpen.

Zie je het als een uitdaging om voor elke zending de optimale 
transport oplossing te zoeken, dan pas je prima in ons team.

Wij zoeken op korte termijn mensen voor de 
volgende functies:
 •  Expediteurs fulltime
	 •  Loods medewerker fulltime
	 •  Boekhouding/administratie 12 uur per week

Wij bieden:
 • Marktconform salaris
	 •	13e	maand
	 •	Uitstekende	pensioenvoorziening
	 •	Vergoeding	woon-werkverkeer
	 •	Team	van	enthousiaste	collega’s	die	altijd	gáán	voor	de	klant

Voor meer informatie, neem contact op met: Madeleine Stevens
madeleine@transportpartners.com
0167 - 537009 of 06 - 58012522

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.

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Je hypotheekrente verlagen?
Onze klanten besparen meer dan @1000 per jaar!

Marlise van Oudgaarden Erhan Görgen

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

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

Pracht T-shirts met nautische motieven 
(ook kleutermaatjes v.a. 4 euro p.st.) 
Schippersbroeken met  kwaliteit, 
kleur rood of zwart. Veel cadeau-
artikelen. Ook scheepsbenodigd-
heden en touwwerk 
OLIEKACHELTJES 
Graag tot ziens, Adja en Arjaan. 

www.scheepswinkeldedrummer.nl

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

•
•
•

•

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

Vlamingvaart 49 Steenbergen
0167-560799 of 0622757344
Auto- motor- en spoedopleidingen



 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

3

Kijk voor meer informatie op: www.evenementenplatformsteenbergen.nl

Steenbergse Courant

op vakantie
In de weken 29 en 30 

gaat Steenbergse Courant 
met vakantie. 

Op 19 juli en op 26 juli
is er geen krant.

Wel verschijnt het nieuws uit de 
gemeente Steenbergen op 

KijkopSteenbergen.nl

 (Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN/DINTELOORD – Er 
heerst grote teleurstelling bij het 
collegebestuur nu deze week dui-
delijk is geworden dat het alter-
natieve plan om acht windmolens 
met een maximale hoogte van 150 
meter langs het Volkerak te plaat-
sen, niet wordt geaccepteerd door 
Innogy. Het voorstel zoals dat is 
opgenomen in het kersverse coali-
tieakkoord, is volgens het energie-
bedrijf niet rendabel. Daarmee lij-
ken de onderhandelingen nu defi-
nitief vastgelopen en staat het ge-
meentebestuur met de rug tegen 
de muur. Het voorstel voor de acht 
lagere turbines was het alternatief 
voor het plaatsen van megamolens 
in de Karolinapolder wat veel ver-
zet opriep vanuit de Dinteloordse 
bevolking. Nu dat plan afgewezen 
is, gaat de tijd dringen en dreigt de 
provincie in te grijpen omdat aan 
de energieopgave moet worden 
voldaan.

Hoewel de provincie eerder heeft 
aangegeven begrip te hebben 
voor de wens om een alterna-
tief plan te onderzoeken voor de 
Karolinapolder, wordt er in hun 
laatste brief ferme taal gebruikt. 
De omschrijving van het besluit in 
het Steenbergse coalitieakkoord 
om acht lagere molens langs het 
Volkerak toe te staan, is volgens de 
provincie niet goed onderbouwd. 
“Het is niet duidelijk hoe het plan 
voor maximaal acht turbines met 
een tiphoogte lager dan 150 me-
ter en 30 ha zonnepark, voldoet 
aan de gevraagde 21,6 Megawatt 
en dat ze er daadwerkelijk in 2023 
zullen staan. Als de gemeentelij-
ke doelstelling voor 2020 niet ge-
haald wordt, heeft de minister 
aangegeven dat in dat geval het 
aantal MW’s worden verdubbeld.”

Verdubbeling 
energieopgave 
niet redelijk
Het college heeft gisteren op deze 
uitingen van de provincie gere-
ageerd middels een mededeling 
naar de gemeenteraad. “Wij zijn 
van mening dat een verdubbeling 
van de energieopgave niet redelijk 
is. Daarnaast is het uitstel tot 15 
augustus voor het aanbieden van 
een principe-uitspraak van de ge-
meenteraad, niet haalbaar vanwe-
ge het zomerreces.”
Het is voor wethouder Wilma 
Baartmans aan alle kanten aan 
grote teleurstelling. Vorige zo-
mer nam ze zelfs het ingrijpen-
de besluit om het hele proces stil 
te leggen omdat er te weinig po-
litiek en maatschappelijk draag-
vlak was voor de plannen. Ze zegt 
niet te hebben zien aankomen 
dat Innogy het alternatieve voor-
stel niet zou accepteren. “Het lijkt 
wel of ze helemaal niet bezig zijn 
met klimaatdoelen, maar alleen 
maar met winst. Maar ik sta voor 
de inwoners van Steenbergen, om 
het grootst mogelijke draagvlak 
te creëren. Ik was juist zo trots op 
het raadsakkoord waarin ook de 
Volkspartij echt boven zichzelf uit 
was gestegen om tot dit compro-
mis te komen. Als de provincie het 
gaat overnemen, hoop ik wel dat 
er zoveel mogelijk rekening zal 
worden gehouden met verschil-
lende belangen in plaats van dat 
iedereen tegenover elkaar komt te 
staan.”

‘Laten Dinteloord 
niet in de steek’
Een belangrijke reden waarom In-
nogy niet akkoord gaat met mo-

lens van 150 meter, is omdat on-
langs bekend is geworden dat de 
subsidies voor de windenergie 
vanaf 2020 lager uitvallen. Wat de 
gemeente Steenbergen wil is vol-
gens hen niet rendabel. “Met de 
beste wil van de wereld kunnen 
we daar niet mee akkoord gaan”, 
aldus Innogy.
Fractievoorzitter Michel Lam-
bers van de Volkspartij windt er 
geen doekjes om. “Dat is dan pech 
voor Innogy. Wij blijven uiter-
aard bij ons standpunt en zullen 
Dinteloord niet in de steek laten. 
Het aanbod van acht molens van 
150 meter was al een compromis, 
maar verder zullen wij niet gaan.”

Starre houding van 
Steenbergen
Green trust is als organisatie die 
grote energietransitie-projecten 
als deze begeleid betrokken ge-

weest bij de onderhandelingen en 
zegt te balen van de in hun ogen 
starre houding van Steenbergen. 
“Vasthouden aan die 150 meter 
hoogte is achterhaald, over twee 
jaar worden die turbines niet eens 
meer gebouwd”, aldus woordvoer-
der Gwen ter Horst. 

Ze begrijpt de politieke gevoe-
ligheid van het onderwerp, maar 
toch ziet ze het als een gemis-
te kans om tot een oplossing te 
komen die enerzijds voldoende 
duurzame energie oplevert en te-
gelijkertijd ook gesteund wordt 
door de bevolking. “Als ik met jou 
nu naast windmolens ga staan, zie 
jij niet het verschil tussen 150 en 
180 meter. Terwijl dat wel tot zo’n 
25 procent meer groene ener-
gie kan opleveren. Daar kunnen 
inwoners echt van meeprofite-
ren; zo is het onlangs voltooide 
Krammerpark zelfs voor de helft 
in handen van inwoners, die de-

len in de winst. Dat hebben we nu 
ook aan het college gevraagd: wel-
ke voorwaarden zou u willen heb-
ben voor de molens van 180 me-
ter? Dat zou bijvoorbeeld ook de 
garantie kunnen zijn dat er geen 
rode luchtvaartlampen continu 
zullen branden. Maar het lijkt wel 
of er niet meer naar argumenten 
wordt geluisterd.”

Dorpsraad en 
actiegroep tegen 
windmolens 
langs Volkerak
Belangengroeperingen zoals de 
Dorpsraad Dinteloord en ac-
tiegroep Dinteloord Tegen ME-
GAmolens waren niet blij toen 
de coalitie het alternatief presen-
teerde van acht turbines langs het 
Volkerak. “Dat zou het begin van 
het einde betekenen wat ons be-
treft. Toen zoveel jaar geleden die 
locatie ter sprake kwam hebben 
wij daar ook tegen geprotesteerd. 
Het is nu afwachten wat er gaat 
gebeuren, maar volgens mij heeft 
het gemeentebestuur niet zoveel 
meer te zeggen. Het is nu eenmaal 
de realiteit dat een commercië-
le partij als Innogy de touwtjes in 
handen heeft”, zegt Hakim Tam-
poebolon van de Dorpsraad. 

Actiegroep Dinteloord Tegen ME-
GAmolens blijft erbij dat drie 
windmolens van maximaal 150 
meter hoog genoeg energie zou-
den moeten opleveren om te vol-
doen aan de afspraken. “Maar 
economisch gezien is het niet in-
teressant genoeg. Maar die rand-
voorwaarden die aangeboden 
worden voor de bevolking inte-
resseren ons niet. Wij blijven onze 
woon- en leefomgeving verdedi-
gen”, aldus Arie van den Berg van 
de actiegroep. 

Provincie spreekt college van B&W streng toe en dringt aan op resultaat

College krijgt lagere windmolens er niet door bij energiebedrijf

Foto: Het voorstel van het gemeentebestuur om acht windmolens langs 
het Volkerak te plaatsen, is niet genoeg voor energiebedrijf Innogy. Volgens 
hen is er een minimale hoogte van 180 meter nodig om het rendabel te 
houden. De provincie dreigt nu met ingrijpen.

STEENBERGEN – Nog nauwelijks 
bekomen van de 24-uurs Muziek-
marathon van Volharding kondigt 
dirigent Walter Siol een volgende 
feestelijke muzikale topper aan. 
Zaterdag 12 oktober komt de be-
faamde ‘Marinierskapel der Ko-
ninklijke Marine’ op uitnodiging 
van de jubilerende harmonie naar 
Steenbergen. De kapel geeft dan 
een spetterend concert in het 
Cromwiel.

“De Marinierskapel der Konink-
lijke Marine is het muzikale pa-
radepaardje van dit krijgsonder-
deel. De Marinierskapel heeft 
een rijke geschiedenis die terug-
gaat tot in de 17e eeuw, tot de tijd 
van Michiel de Ruyter. Het mili-
tair harmonie orkest heeft al be-
langrijkste taak om het konink-
lijk huis en de krijgsmacht muzi-
kaal te vertegenwoordigen. Het is 
jaarlijks te horen tijdens onder an-
dere de Nationale Dodenherden-
king, Prinsjesdag en de Nationale 
Taptoe. Chef-dirigent en artistiek 
leider is majoor Arjan Tiel. Een 
concert van de Marinierskapel is 
een waar muzikaal feest”, zo be-

stempelt Walter Siol hun presta-
ties enthousiast. 

Kers op de feesttaart
“Ook bijzonder is dat de jeugd van 
Volharding dit concert groten-
deels organiseert. En ik kan daar-
bij voorspellen: dit wordt echt een 
muzikaal feest. Het wordt de kers 
op onze taart in dit jubileumjaar”, 
aldus Siol.

Kaartverkoop
Kaarten voor dit bijzondere con-
cert zijn online te koop via www.
volhardingsteenbergen.nl/kaar-
ten en bij Primera De Gilles. De 
verkoop gaat hard, er zijn inmid-

dels al meer dan 140 kaarten ver-
kocht. De prijs van een kaart is 
8,50 euro. Voor dat bedrag heb-
ben belangstellenden niet alleen 
toegang, ze ontvangen bij binnen-
komst – op zaterdag 12 oktober 
vanaf 19:00 uur – een kopje kof-
fie of thee met een heerlijke ver-
snapering. Het concert zelf start 

om 20:00 uur. Het concert is ge-
koppeld aan het thema ‘Vrijheid’ 
en past ook prima in de herden-
kingsfestiviteiten rond 75-jaar be-
vrijding van Steenbergen.
In de komende periode wordt 
meer informatie over het pro-
gramma van die avond gepresen-
teerd.

Muzikale happening vanwege 
175 jaar Volharding: 
concert van de Marinierskapel

Foto: Louis Meulstee © 2019
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Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!

 www.ditsletselschade.nl |  info@ditsletselschade.nl |  0167-500899

Bent u slachtoff er als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval ? Ik help u graag.
Met een deskundige en persoonlijke benadering zal ik uw belangen behartigen.

Ook bied ik u de kans op een second opinion. 

U kunt contact met mij opnemen voor een afspraak. 
Ons vertrouwde kantoor is gevestigd aan de Blauwstraat 3

Persoonlijke aanpak in 
rechtshulp bij letselschade

De belangrijkste momenten 
van je leven goed geregeld!

Doktersdreefje 2
4651 AX Steenbergen 
tel. (0167) 56 46 50 

Kol. den Oudenstraat 24
4751 HJ Oud Gastel
tel. (0165) 51 21 54 www.lignenotarissen.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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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 

nieuw-vossemeer@despar.info

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
18:00
17:0017:00
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Geldig van wo 19 juni t/m di 16 juli 2019

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

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

**

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

HEINEKEN PILS  
0F PILS 0.0%
M.u.v. kratten
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

2e
HALVE
PRIJS*

DESPERADOS  
OF CIDER
Alle soorten
2 blikken of flessen à 23-50cl  
of 2 multipacks

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

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

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

          

20°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Dit weekeinde enige 
afkoeling: gemiddeld 
20 graden
Zaterdag breidt een Azorenuitloper 
zich uit richting de Britse Eilanden en 
zien we een lagedrukgebied boven 
Scandinavië waarbij er minder warme 
lucht wordt aangevoerd. Het wordt 
rond de 21 graden in de gemeente 
steenbergen.
De zon maakt later op de dag plaats 
voor wat meer bewolking maar het blijft 
zo goed als droog  waarbij er een matige 
noordwestenwind waait.
Zondag is het nog iets koeler met in 
onze regio een temperatuur van rond de 
19 graden.
Het vooruitzicht naar komende week 
voor de gemeente Steenbergen laat een 
mix van wolkenvelden en wat zon zien. 
Daarbij kunnen ook regionaal enkele 
(lichte) buitjes voorkomen en daar is de 
natuur niet rauwig om.
Wel is de kans is groot dat de wind 
uit een westelijke hoek blijft waaien . 
Daarmee hebben we vrij bescheiden 
maxima rond normale waarden (22 
graden ). Later in de week wordt het 
mogelijk weer wat warmer.

Weerspreuk: 
“Gaat na de langste dag de 

zomertrein goed lopen, dan mag 
men op een warme zomer hopen .”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

(Door Dasja Abresch)

DINTELOORD – “Dat was eens 
maar nooit weer!,” riep Suze Piet-
jouw (13) stellig nadat zij vorig 
jaar de Vierdaagse van Nijmegen 
succesvol aflegde. Inmiddels heeft 
de Dinteloordse tiener alweer hon-
derden kilometers polderweg ‘ge-
vreten’ in voorbereiding op haar 
tweede Vierdaagse die zij van 16 
tot en met 19 juli hoopt te vol-
tooien. Met een duidelijk doel 
voor ogen, namelijk zoveel moge-
lijk sponsorgeld voor Villa Pardoes 
ophalen. Evenals vorig jaar traint 
moeder Esther met haar mee. Haar 
doel is ook duidelijk: “ik wil een 
kruisje!”

Vorig jaar liep Suze met het jeugd 
V-team dagelijks 30 kilometer en 
hoewel Esther samen met haar 
dochter alle kilometers aflegde, 
kwam zij als begeleider niet in 
aanmerking voor een kruisje. “Dat 
voelde toch een beetje raar aan, 
die laatste keer over de finish. Dit 
jaar wil ik dat gevoel wegpoetsen.”

Niet in je eigen bed
Hoewel ze dochterlief maanden-
lang had horen roepen dat ’zij er 

in ieder geval niet meer aan be-
gon’, stelde zij haar toch voorzich-
tig de vraag of ze ’misschien niet 
nog één keertje .?’.
“Dat Suze ja zei, kwam toch wel 
een beetje als verrassing, maar 
wel een erg leuke,” aldus Esther.
Om het dan meer meteen goed 
te doen, werd er ook nog eens 
tien kilometer bovenop gelegd en 
daarmee is Suze een van de jong-
ste deelnemers aan de Vierdaag-
se die dagelijks 40 kilometer wan-
delt. “Het lopen is tot daar aan toe, 
maar het vroege opstaan en voor-
al het niet in je eigen bed slapen, 
daar zie ik wel tegenop.” 

Spreekbeurt
Je moet er wel wat voor over heb-
ben, weet Suze. Het trainen neemt 
ieder weekend vele uren in beslag 
en daar past een wild sociaal le-
ven even niet bij. “Vrienden vin-
den het wel eens vervelend dat ik 
vaak ‘nee’ zeg wanneer zij iets wil-
len gaan doen of wanneer er een 
feestje is. Daarom heb ik er op 
school een spreekbeurt over gege-
ven en nu begrijpen ze het beter.” 

Five Days Inside
Suze besloot om zichzelf als ex-
tra motivatie een doel te stellen 

dat haarzelf oversteeg. Na het zien 
van een aflevering van ‘Five Days 
Inside’, waarin Beau van Erven 
Dorens logeerde bij Villa Pardoes, 
het vakantiehuis voor ernstig zie-
ke kinderen en hun gezinnen, be-

sloot zij haar gezonde lijf en leden 
daarvoor in zetten. “Die kinderen 
zouden heel graag willen doen, 
wat ik doe, maar kunnen het ge-
woon niet. In plaats daarvan gaat 
al hun energie naar het ziek zijn 

en de behandelingen. Daar was ik 
van onder de indruk en besefte ik 
hoeveel geluk ik eigenlijk heb.”
Eindspurt
Inmiddels staat Suze’s sponsor-
geldteller al op ruim tweeduizend 
euro. Zij hoopt dat het bedrag nog 
een flinke eindspurt maakt rich-
ting de Vierdaagse. Daar kunnen 
de lezers van de Steenbergse Cou-
rant en KijkopSteenbergen een 
duit voor in het zakje doen, door 
een bedrag over te maken via de 
volgende link: 
https://www.devierdaagsespon-
sorloop.nl/wandelaars/suze-piet-
jouw

De vorderingen van Suze en haar 
moeder, alsook van hun plaatsge-
noot Harry Vlamings die eveneens 
wandelt voor het goede doel, zijn 
van 16 tot en met 19 juli te volgen 
via KijkopSteenbergen.

Foto: Esther en Suze Pietjouw wan-
delen samen honderden kilome-
ters ter voorbereiding op de Vier-
daagse van Nijmegen. Dat is nooit 
saai, want Suze heeft altijd wat te 
vertellen. “Ik weet inmiddels alles 
van iedereen,” lacht haar moeder.

Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Suze Pietjouw (13) loopt voor Villa Pardoes: 

Dinteloordse moeder en dochter doen mee aan Nijmeegse Vierdaagse

( door Tineke Feskens )

WELBERG – Het zomercarnaval in 
Raldal had dit jaar een extra fees-
telijk tintje. D’n Dweilberg vierde 
haar 11-jarig bestaan. Reden om 
eens extra uit te pakken.

 Wie zaterdagavond door Welberg 
reed kon er niet omheen. Er werd 
een feestje gebouwd! Het plein 
tussen de Vaert en basisschool 
PiusX was omgetoverd tot feest-
gebied. Wie binnen wilde komen 
mocht kiezen. Met de bus of ge-
woon te voet. “Wil je met de bus 
mee? Dat kan. Maar dan moet je 
wel met bus en al het parkoers 
langs. Via de rotondes en onder-
weg ook effe de cadeautjes mee-
nemen. Tis tenslotte een feestje” 
lacht Dasja Abresch. 
De opdracht valt nog lang niet 
mee, maar onder toeziende blik 
van een aantal leden van D’n 
Dweilberg lukt het toch bij de en-
tree aan te komen. Een snoepzak 
en stempel als beloning. Binnen 
is het al vroeg aardig druk. Dweil-
bands uit de gehele gemeente 
zetten hun beste beentje voor. Er 
staan opblaaszwembadjes voor 
de broodnodige verkoeling en de 
tap draait op volle toeren. Alle in-
grediënten voor een geslaagde 
avond zijn aanwezig. 

Omdat D’n Dweilberg haar elf-
de verjaardag viert hebben alle 
dweilbands wel iets ludieks be-
dacht. Een doos met zakjes chips 
en snoep om uit te delen. Confet-
ti en feestmutsen, en stiekem on-
derin, wat drankjes, wat eigenlijk 
niet mag als je elf jaar wordt. Maar 
ook de Vriendenloterij die langs-
kwam om een zware cheque te 

overhandigen. Uit alles bleek dat 
de onderlinge verstandhouding 
uitstekend is. Er zijn tijdens feest-
jes altijd mensen die in het zonne-
tje worden gezet. Vaak iemand uit 
de eigen achterban of een vrijwil-
liger die heel veel voor de club be-
tekent. 

Fietsvlag
Dit jaar viel de eer echter te beurt 
aan Thomas Wezenbeek. Op het 
podium werd hij van Dasja har-
telijk bedankt voor alle mooie fo-

to’s die hij bij elke gelegenheid van 
D’n Dweilberg maakt. “We heb-
ben je eens veel lang naar je fiets 
zien zoeken na afloop van weer 
een gezellige avond. Daarom, op-
dat je in de toekomst niet meer 
hoeft te zoeken, krijg je van ons 
een mooie fietsvlag!” knipoogde 
ze. Na een optreden van Marco 
Kraats bleef het nog lang feestelijk 
op de Raldal. 

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Het was weer bal op de Raldal
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TOERTOCHT 
MILITAIRE 
VOERTUIGEN 
26 OKTOBER
Op zaterdag 26 oktober trekt een 
stoet van historische voertuigen uit 
de Tweede Wereldoorlog door de 
gemeente Steenbergen en passeert 
betekenisvolle plekken zoals het bevrij-
dingsmonument en het Klaproosvia-
duct in Welberg. 

De toertocht eindigt in Bergen op Zoom 
waar andere delen van de tocht uit o.a. 
Woensdrecht samenkomen. Vervol-
gens sluiten ze aan bij het defilé dat 
door het stadscentrum trekt. 

Belangstellende eigenaren of beheer-
ders van legervoertuigen uit de tweede 
wereldoorlog, nodigen we van harte uit 
om zich aan te melden voor de toer-
tochten en het defilé. 

Voor vragen en aanmeldingen kunt 
u contact opnemen met Rob Koster 
van Bevrijdingsmuseum Zeeland  
(bmzeeland@outlook.com). 
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Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe Donor-
wet in. Iedereen in Nederland vanaf 18 
jaar komt dan in het Donorregister. Op 
www.donorregister.nl vult u uw keuze 
in: of u na uw overlijden wel of geen 
organen en weefsels aan een patiënt 
wilt geven.  Dan weet uw partner, uw 
familie, vriend of vriendin of u orgaan- 

en weefseldonor wilt worden na uw 
overlijden.

Keuze
In het Donorregister kunt u er voor kie-
zen om wel of geen donor te worden. 
Of u geeft aan dat iemand anders hier-
over mag beslissen na uw overlijden.  

U kunt uw keuze steeds bekijken of 
veranderen. 

Vult u zelf voor 1 juli 2020 geen 
keuze in? Dan krijgt u nog een 
brief zodat u het niet vergeet. 
Als u niets invult, staat er bij uw naam 
‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’. 

Uw organen en weefsels kunnen na uw 
overlijden naar een patiënt gaan.

Had u al een keuze ingevuld? Dan 
hoeft u niets te doen, want dan staat 
uw keuze in het Donorregister. Heeft 
u vragen of hulp nodig? Bel de Donor-
informatielijn 0900 - 821 21 66.

HET NIEUWE DONORREGISTER

Vanaf deze week kunnen mantelzor-
gers in onze gemeente zichzelf ver-
wennen met een klein cadeau of iets 
lekkers. De gemeente heeft 2 juli een 
bedrag van € 50 gestort op de Mantel-
zorgpas “Samen in Steenbergen” van 
inwoners die bekend zijn bij het Steun-
punt Mantelzorg. 

“Elk jaar storten we een bedrag van 50 
euro op de mantelzorgpas waarmee 
mantelzorgers iets leuks voor zichzelf 
kunnen kopen“, aldus wethouder Koos 
Krook (Mantelzorgbeleid). “Onze waar-
dering voor mantelzorgers is weliswaar 
niet in geld uit te drukken, maar is 
vooral bedoeld als blijk van waardering 
en een steuntje in de rug. Zodat man-
telzorgers even aandacht aan zichzelf 
schenken en iets kopen of doen waar 
ze zelf blij van worden. Want dag in dag 
uit voor iemand anders zorgen is ingrij-
pend en heeft een grote impact op je 
eigen leven.” 

De mantelzorgpas is een samenwer-
king tussen de gemeente en lokale win-
keliers en ondernemers. Mantelzorgers 
kunnen de pas bij diverse onderne-
mers in onze gemeente besteden. De 
deelnemende winkeliers zijn te vinden 
op de website sameninsteenbergen.nl. 
Hier kunt u ook lezen hoe u in aanmer-
king komt voor de pas.  

Zorg voor een ander
Mantelzorgers zijn mensen die lang-
durig en onbetaald zorgen voor een 
chronisch zieke, gehandicapte of 

hulpbehoevende persoon uit hun om-
geving. Soms gaat het om een wekelijks 
praatje, om ondersteuning bij het invul-
len van de belastingpapieren, om een 
ritje naar de huisarts of het ziekenhuis. 
Maar vaak ook gaat het om intensieve 
zorg waarbij het leven van mantelzor-
gers in het teken van de ander komt te 
staan. 

Steunpunt Mantelzorg 
Bent u mantelzorger of kent u iemand 
die mantelzorg verleent? Dan kunt u 
bij het Steunpunt Mantelzorg terecht 
met allerlei vragen of gewoon een 
luisterend oor. Adres: Fabrieksdijk 6 in 
Steenbergen, coördinator Joyce Joosen, 
0167 - 750 850  of 
mantelzorg-stb@wijzijntraversegroep.nl.

Op zaterdag 29 juni is met een oorver-
dovende knal het startschot gegeven 
voor de aansluiting van Steenbergen 
bij de Vereniging Nederlandse Ves-
tingsteden. De Bergsche Battery uit 
Geertruidenberg bracht een prachtig 
kanon mee om met een luide knal deze 
toetreding te vieren. Burgemeester Van 
den Belt vertelde vol trots dat het een 
belangrijke gebeurtenis is voor Steen-
bergen, omdat we hiermee goed laten 

zien dat we een rijk vestingverleden 
hebben.
Steenbergen is een kleine schakel in de 
West-Brabantse waterlinie. in 2022 vie-
ren we ons 750-jarige bestaan. De rijke 
historie krijgt hiermee een prominen-
tere plek in het heden. In de afgelopen 
jaren is hard gewerkt om de restanten 
van de vesting duidelijk in beeld te 
brengen, die op veel plaatsen in en om 
Steenbergen zichtbaar zijn.

VESTINGSTAD STEENBERGEN

Recreëren in de gemeente Steenbergen 
begint bij het VVV Informatiepunt in de 
St. Gummaruskerk! De medewerkers 
van VVV Informatiepunt  Steenbergen 
zijn u graag van dienst om inlichtingen 
te verstrekken over de toeristische mo-
gelijkheden in het gebied. Ook bent u 
aan het juiste adres voor het verkrijgen 
van toeristische producten zoals fiets- 
en wandelkaarten, souvenirs en de 
bekende VVV-Cadeaubonnen.

Gummaruskerk - Westdam 83
www.vvvbrabantsewal.nl

OPENINGSTIJDEN
mei t/m augustus: 
woensdag t/m zaterdag 
van 11.00-16.00

april en september: 
woensdag, vrijdag, zaterdag 
van 12.00-16.00

oktober t/m maart:
vrijdag en zaterdag 
van 12.00 tot 16.00

VVV INFORMATIEPUNT GUMMARUSKERK



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

Vorige week boog een groepje VMBO1 
leerlingen van ’t Ravelijn zich over het 
onderwerp duurzaamheid. Wat is het 
precies? Wat kan ik zelf doen en wat 
‘moet’ de gemeente hierin doen? Wet-
houder Wilma Baartmans kon als oud-
docent weer even in haar vertrouwde 
rol kruipen op haar ‘eigen’ school. 

De leerlingen hadden er even moeite 
mee om te bedenken wat ze allemaal 
wisten te vertellen over het onderwerp 
duurzaamheid. Maar toen ze eenmaal 
op gang waren, werden al snel zon-
nepanelen, windmolens, elektrische 
auto’s en het scheiden van afval ge-
noemd. En op de stelling: wie er ver-
antwoordelijk is voor duurzaamheid, 
vonden de meesten dat inwoners zelf 
aan zet zijn en de gemeente hierbij kan 
helpen.   

De gemeente staat de komende jaren 
voor een grote klus: de energietransi-
tie. Oftewel, we willen van ‘oude’ 
energiebronnen af en stappen over 

naar duurzamere alternatieven. Om 
een schone en veilige leefomgeving te 
creëren, waarin we met zijn allen ook 
in de toekomst fijn samen leven. De 
inbreng van de scholieren is onderdeel 
van Steenbergen 2040, het traject 
waarin we samen met inwoners en 
ondernemers de toekomstvisie van 

onze gemeente vormen. Op de website 
steenbergen2040.nl staat een samen-
vatting van wat we tot nu toe aan input 
hebben opgehaald. 
Wethouder Baartmans: “ We vergeten 
vaak om kinderen naar hun mening 
en ideeën te vragen, terwijl dat heel 
inspirerend kan zijn. Zo hebben de 

leerlingen creatieve dingen bedacht 
als verschillende soorten huizen naast 
elkaar in plaats van alles hetzelfde, 
zonnepanelen op de voetbalkooi voor 
de verlichting, gasloos koken in huizen 
en meer vuilnisbakken op ‘vrije-tijd-
plekken’.’’ 
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

DUURZAAMHEID DOOR DE OGEN VAN STEENBERGSE SCHOLIEREN

LAST VAN 
ONGEDIERTE?
Heeft u  in of om uw huis last van onge-
dierte, zoals ratten, muizen, wespen of 
kakkerlakken? 

Dan is het belangrijk om deze tijdig te 
bestrijden om een ongedierteplaag te 
voorkomen. 

U kunt voor advies over (preventieve) 
maatregelen, verantwoordelijkheden 
en (nieuwe) regelgeving terecht op 
www.meldpuntongedierte.nl.

Op 4 juli is in een bijzondere raadsver-
gadering de perspectiefnota besproken 
en vastgesteld. In de perspectiefnota 
staan op hoofdlijnen de uitgangspun-
ten voor (nieuw) beleid. Ofwel: wat 

willen we gaan en wat mag dat gaan 
kosten. Met het vaststellen van de 
perspectiefnota, moties en amende-
menten worden de voorstellen verder 
uitgewerkt en financieel onderbouwd. 

De uitwerking van de perspectiefnota 
vindt plaats in de begroting 2020. De 
begroting wordt vastgesteld op 7 no-
vember 2019. Dus schrijf deze datum 
maar alvast op in de agenda!

PERSPECTIEFNOTA 2020 EN VERDER

OPROEP: GA MEE OP KERNBEZOEK!
VOLG ONS
Blijf jij graag op de hoogte van het laat-
ste nieuws in onze gemeente? 

Volg ons dan op Facebook! We posten 
wekelijks over actuele onderwerpen, 
tips, evenementen en nog veel meer.

Ook dit jaar gaat de gemeenteraad 
weer op kernbezoek. Een excursie 
door de kernen waarbij de raadsleden 
locaties bezoeken waar u de aandacht 
voor wil vragen. 

Is er bij u bijvoorbeeld een burgeriniti-
atief of nieuw project gestart, of komt 
een project niet van de grond? Dan 

kunt u daarover met de raadsleden in 
gesprek op  zaterdag 28 september, 12 
oktober en 19 oktober. 

De tijden en routes bepalen we samen 
met u en maken we begin septem-
ber bekend. Stuur uw ideeën voor 7 
september naar r.defilet@gemeente-
steenbergen.nl 

AGENDA
Vanaf 5 juli begint voor de gemeente-
raad het zomerreces. 

De komende weken zijn er geen for-
mele vergaderingen van de gemeente-
raad. 

Op 2 en 4 september zijn de eerste 
oordeelvormende vergaderingen.



De activiteitencommissie in het appartementencomplex de Clockskens bestaat 10 jaar. Het berei-
ken van die mijlpaal werd onlangs uitgebreid gevierd. Natuurlijk in het Praathuis, de plek waar de 
bewoners elke woensdagmiddag bij elkaar komen. Voor de bewoners zijn de wekelijkse activitei-
ten het hoogtepunt van de week. ,,De woensdag is onze dag.’’

Cor en Jaantje:

‘We hopen hier honderd te worden’                        
   Praathuis de Clockskens: tien jaar saamhorigheid en gezelligheid

Gusta Postma, Stadlander: 

‘Het zijn allemaal lieverds’
Ze stond aan de wieg van wat het Praathuis 
werd. Gusta Postma stapte destijds als gebieds-
beheerder van toen nog Wonen West Brabant 
geregeld binnen in de Clockskens. Om uit de eer-
ste hand te horen wat er allemaal speelde in het 
gebouw en welke ideeën de bewoners hadden. 
Wat ze in de die tijd zag? ,,Hangouderen, man-
nen vooral, in de hal en op de trap.’’ Onderling 
werd daar door de mannen gezellig bijgepraat. 
Maar dat moest en kon beter, vond Gusta. 
Samen met haar collega Karel Groothuizen ging 
ze binnen de corporatie op zoek naar budget, 
centen zogezegd. Het resultaat: een ruim beme-
ten tuinhuis. Te plaatsen in de fraai omsloten 
binnentuin van de Clockskens. Het tuinhuis werd 
door de bewoners helemaal geschilderd en 
ingericht. Het Praathuis werd het warm kloppen-
de hart van het complex. Eerst als plek van 
samenkomst voor de bewonerscommissie. Al 
snel werd het een ruimte waar wekelijks activitei-
ten voor en door de bewoners werden georgani-
seerd. Gusta is trots op wat er allemaal is bereikt. 
,,Het is echt geslaagd.’’ Gusta is altijd onder de 
indruk geweest van de saamhorigheid van de 
bewoners van de Clockskens. Dat is ze nog 
steeds, hoewel ze tegenwoordig voor Stadlander 
als gebiedsconsulent in Bergse wijken actief is. 
,,Het zijn allemaal lieverds.’’

Het gebak staat al op tafel en de slagroomspuit 
wordt royaal gehanteerd. Het weer werkt mee 
aan wat een geslaagd feest gaat worden. Niet te 
warm, niet te koud, lekker in de zon. Rinus Koolen 
behoort vanaf het begin tot de drijvende krachten 
van de activiteitencommissie, samen met echtge-
note Joke. Ook nu is Rinus druk in de weer om 
er voor te zorgen dat alle aanwezigen het naar 
de zin hebben. ,,Het is altijd een vrolijke bedoe-
ning.’’ De 96-jarige Jo Verhagen kan het als oud-
ste bewoonster enkel maar beamen. ,,Iedereen 
wil graag in de Clockskens wonen.’’ Zelfs koos 
ze destijds ook bewust voor het seniorencomplex 
aan de Westdam. ,,Ik wilde per se dicht bij het 
centrum wonen.’’ Spijt van haar keuze voor de 
Clockskens heeft ze nooit gehad. ,,De saamho-
righeid is groot.’’ 

Verrassingstocht
De feestmiddag ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan is meteen ook de afsluiter voor de zo-
merstop. Op de eerste woensdag in september 
worden de activiteiten hervat, traditioneel met een 
verrassingstocht. Er komen oude foto’s op tafel en 
ook in de hal van de Clockskens zijn ze te zien. 
Het is elk jaar een soort optocht van bewoners. 
Zelfs met de accordeon en de grote trom voorop 
gingen ze de straat op, om ergens in Steenber-
gen met z’n allen een hapje te eten. Tegenwoordig 

rijdt meestal de bus voor. Want de verrassings-
tocht voert de laatste jaren door de hele regio. 
En natuurlijk wordt er onderweg aangelegd, voor 
een hapje en een drankje. Voor veel bewoners 
duurt die zomerstop eigenlijk te lang, weet Rinus. 
,,Daarom organiseren we in de zomer nog een ex-
tra bingo. Dat is altijd een succesnummer.’’

Liedjes
Over succesnummers gesproken: Rinus heeft z’n 
accordeon inmiddels ingewisseld voor een key-
board. Straks gaat hij achter het instrument zitten 
en wordt er gezongen. Liedjes uit de oude doos. 
De vriendinnen Cor van Terheijden en Jaantje Pas-
mans zijn er al klaar voor. ,,We hebben vroeger 
nog samen op het koor gezeten.’’ Beide dames 
zijn de kaap van de negentig jaar al gepasseerd 
en kennen elkaar vanaf de schoolbanken. ,,Op 
de Welberg.’’ Mooi dat ze elkaar later weer tegen 
kwamen in de Clockskens, lachen ze. ,,We zitten 
elkaar achterna.’’ Cor kijkt altijd uit naar de weke-
lijkse activiteiten, van de bingo en het sjoelen of 
wat er ook allemaal te doen is. ,,De woensdag is 
onze dag.’’ Jaantje is ook een vaste bezoeker van 
de activiteitenmiddag. ,,Op andere dagen zie je el-
kaar alleen maar in het voorbijgaan.’’ Ook door die 
onderlinge saamhorigheid is het prettig wonen in 
de Clockskens, zeggen Cor en Jaantje. ,,We ho-
pen hier honderd te worden.’’

Woningstichting Stadlander

Contactgegevens:
+31 (0) 88 562 6000
info@stadlander.nl
geopend van 08:30 tot 16:30 uur
Bezoekadres
Rooseveltlaan 150
4624 DE Bergen op Zoom
Postadres
Postbus 203
4600 AE Bergen op Zoom
Rekeningnummer
NL08INGB0655511423 

Inloopspreekuren & Digipunt:
•  Steenbergen: 

elke donderdagmiddag: 13.00-14.00 uur 
Vraagwijzer, Fabrieksdijk 6

•  Kruisland: 
elke derde dinsdag : 15.00-16.00 uur. 
Dorpshuis Siemburg,  
Graaf Engelbrechtstraat 14

•  Nieuw-Vossemeer:  
elke derde dinsdag: 13:00 – 14:00 uur  
Vosseburcht, Plein 1 feb 1953 nr. 4

•  DigiPunt Steenbergen  
elke dinsdagmiddag: 13.00-16.00 uur 
elke vrijdagochtend: 09.00-11.00 uur 
Vraagwijzer, Fabrieksdijk 6, Steenbergen.

Het DigiPunt is er voor mensen die ondersteuning 
willen bij het invullen van digitale formulieren, bijvoor-
beeld voor de inschrijving bij Zuidwestwonen.nl of de 
aanvraag van zorg- of huurtoeslag. 
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We adviseren niet 
alleen hypotheken
van onszelf

gratis
oriëntatie-
gesprek

Maak nu een afspraak op snsbank.nl of kom langs 
in onze winkel

gratis
oriëntatie-
gesprek

Bergen op Zoom, Gouvernementsplein 28
Steenbergen, Blauwstraat 83

(Door Nicole van de Donk)
STEENBERGEN – Wat is tegen-
woordig de snelste manier om aan 
de buitenwereld te laten weten 
dat je een nieuwe uitbater voor 
je restaurant en hotel zoekt? Dat 
is uiteraard Facebook. Eigenaar 
Arjan van der Pligt heeft er deze 
week bewust voor gekozen om de 
advertentie voor zijn zaak De Wal-
levis zelf op Facebook te plaatsen. 
“Het is misschien niet zo gebruike-
lijk, maar het was voor mij de bes-
te manier om er ook meteen een 
toelichting bij te geven. Ik heb 
enorm veel positieve reacties ont-
vangen.”

Want Steenbergen mag dan wel 
een stad zijn, het is ook een dorp 
waar snel praatjes rondgaan. En 
Van der Pligt wil benadrukken dat 
het juist goed gaat met zijn bedrijf 
aan de Kade in Steenbergen. “Het 
is puur om persoonlijke redenen 
dat ik ermee wil stoppen. Ik word 
53 jaar; als ik nog iets anders wil 
gaan doen, moet ik dat nu gaan 
doen. Ik heb wel ideeën, maar 
nog geen concrete plannen.” Of 
die plannen persé in Steenbergen 
gaan plaatsvinden laat hij nog in 
het midden. “Het kan ook zomaar 
iets heel anders worden, want de 
wereld is groot”, lacht hij.

Bezoekers uit de wijde 
omgeving
Inmiddels kan Arjan van der Pligt 
wel zeggen dat hij zo’n beetje ie-
der gezicht in Steenbergen kent. 
De Wallevis staat in de wijde om-
trek bekend als een plek waar het 
goed toeven is op het terras en 
waar de kinderen heerlijk kun-
nen spelen in de speeltuin. In die 
16 jaar dat hij aan het roer staat, 
is het bedrijf volgens hem enorm 
gegroeid. 
“Ik heb het overgenomen van 
mijn ouders en in 2009 is het hele-
maal verbouwd en zijn er hotelka-
mers bijgekomen. In de crisistijd 
hebben we het wel eens moeilijk 
gehad maar je merkt dat door de 
promotie van de recreatiemoge-
lijkheden de bezoekersaantallen 
toenemen. Door onze ideale lig-
ging bij de haven en vlakbij de af-
rit naar de A4 trekken wij mensen 
uit de wijde omgeving.”
Als je het met Van der Pligt hebt 
over de plannen van de gemeente 
Steenbergen voor een hotel langs 
de A4 heeft hij daar wel een dui-
delijke mening over. “Ik vind het 
een hoop luchtfietserij voor me-
dia-aandacht. Zo’n plan wordt pas 
concreet als er een ondernemer is 
die het oppakt, en dat is nog niet 

het geval. Het is de vraag of zo-
iets groots genoeg mensen trekt. 
Het is jammer dat wij als onder-
nemers totaal gepasseerd worden 
hierin, dus ik vind het een hoop 
borstklopperij.”

Samenwerken  
met De Kaai
Als het gaat saamhorigheid tussen 
lokale ondernemers, geeft De Wal-
levis het goede voorbeeld door re-
gelmatig samen te werken met het 
verderop gelegen hotel/brasserie 
De Kaai. “Als er bijvoorbeeld een 
grote groep is en we hebben een 
kamer te weinig kunnen we die 
gast doorverwijzen en andersom. 

Ook voor onze gasten die een uit-
gebreid buffet willen, werken we 
met hen samen. Wij hebben na-
melijk selfservice.”
Van der Pligt blijft eigenaar van 
het pand, en zoekt een nieu-
we uitbater die de mogelijkhe-
den voor de toekomst van het be-
drijf ziet. Want die zijn er volgens 
hem in overvloed. “We hebben 
naast het hotel, restaurant, terras 
en aparte feestzaal nog mogelijk-
heden om verder uit te breiden. 
Ook een heel ander concept zou 
mogelijk zijn. Omdat ik er nog wel 
zijdelings bij betrokken blijf, zal 
het op persoonlijk en zakelijk vlak 
moeten klikken met een nieuwe 
uitbater.”
Er breekt een spannende tijd voor 

hem aan, maar de vele positie-
ve reacties op zijn bericht doen 
hem goed. Ook zijn personeel, dat 
hij als eerste ingelicht heeft, wen-
sen hem het beste. Over zijn ei-
gen toekomst gaat hij verder na-
denken als hij een gegadigde ge-
vonden heeft, want daar is nu 
geen tijd en ruimte voor. “Het is 
een prachtig beroep, maar je weet 
nooit wanneer je begint en nooit 
wanneer je klaar bent.”

• Foto: Eigenaar Arjan van der 
Pligt wil na 16 jaar De Wallevis 
een nieuwe uitdaging aangaan. 
Hij is op zoek naar een uitbater 
voor het alom bekende restau-
rant in Steenbergen en omgeving. 

Restaurant en hotel De Wallevis 
staat nu te koop

HSV De Kruisweel 
organiseert 
visavond 
voor de jeugd
KRUISLAND – In de hoop zoveel 
mogelijk jongeren te enthousias-
meren voor de hengelsport orga-
niseert Hengelsport Vereniging De 
Kruisweel  woensdagavond 10 juli 
voor jeugd van 6 tot en met 14 jaar 
een visavond. Daarbij zijn ervaren 
viscoaches aanwezig om de deel-
nemers wat kneepjes van de sport 
bij te brengen.

Plaats van handeling is het ‘Ha-
negevecht’ bij de brug in de Brug-
weg. Er wordt gestart om 19:00 
uur en de visavond duurt tot 20:30 
uur. 

Belangstellende jongeren hoeven 
slechts een eigen hengeltje mee 
te nemen. Voor het aas wordt ge-
zorgd.

Getuige gezocht
van doorrijden

na valpartij
Woensdag 19 juni om 12:10 uur 
kwam ik ten val vanaf mijn fiets 
op het kruispunt Kapelaan Kock-
straat met Pastoor Kerckerstraat. 
Dit gebeurde om dat een automo-
bilist in een rode Peugeot 208 mij 
geen voorrang gaf en zelfs na mijn 
val gewoon doorreed. Gelukkig 
kon de bestuurder worden achter-
haald omdat een meneer zo vrien-
delijk was om achter de overtreder 
aan te rijden en zijn kenteken te 
noteren. 

Helaas heb ik de gegevens van deze 
vriendelijke meneer niet geno-
teerd. Als ik mij goed herinner reed 
hij in een Citroën Cactus. Ik hoop 
dat deze getuige en hulpverlener 
zich alsnog bij mij meldt.

Tessa Wijnings-Schepers, 
telefoon 06 44 171 633



Nassaulaan 6 | 4651 AA | Steenbergen | broodje@cuelenaere.nl |     06-45837942

Bestel via 
WHATS-APP!
OF VIA MAIL

Van maandag t  m vrijdag 
bij ons Avia tankstation 

BROODJE KUUL! 
Vers belegde broodjes!

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

Rolluiken - Markiezen

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

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

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

Mart Brusselaars Rolluiken 
en  Zonwering staat al meer 

dan 20 jaar garant voor 
 betrouwbaarheid, kwaliteit 

en service.

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

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 
10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

vantilburggroep.nl

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
Geopend: maandag - vrijdag 08.00 - 17.00 uur

  

Duurzaam klussen met artikelen van professionele kwaliteit.

Balieverkoop tegen groothandelsprijzen.

OP EEN PAAR GLAZEN 
BIJ AANSCHAF VAN EEN 
COMPLEET MONTUUR

*

ALTIJD
50%
KORTING

* Alleen geldig bij combinatie montuur + glazen. Niet icm andere acties en/of kortingen, vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Raadhuisplein 9
4671 DA Dinteloord
Tel: 0167-520018
info@bestersopticiens.nl
www.bestersopticiens.nl
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( door Tineke Feskens)

STEENBERGEN – Zaterdagmiddag 
vond de officiële opening van het 
VVV kantoor plaats. Ton en Jacque-
line Gillisse durven samen met de 
gemeente, het kerkbestuur en vrij-
willigers de uitdaging aan. Steen-
bergen is niet alleen zichtbaar van-
af de A4, maar wordt ook een toe-
ristische trekpleister voor de regio.

Het was heerlijk toeven in de 
Gummaruskerk, zo rond het mid-
daguur. Buiten vielen de mussen 
van het dak, maar binnen genoten 
genodigden én belangstellenden 
van een heerlijk kopje koffie met 
gebak. Tal van vrijwilligers van de 
Gummaruskerk, het gemeentebe-
stuur en stadsgenoten keken uit 
naar de officiële opening van het 
VVV kantoor. �Het VVV kantoor 

komt in een uniek referentiepunt. 
Van heinde en verre zichtbaar� 
opende wethouder Esther Prent 
de bijeenkomst. Hiermee doelde 
zij op de Gummaruskerk, die met 
grote regelmaat bezoekers trekt 
die Steenbergen via de A4 pas-
seren. Deze aantrekkingskracht 
wordt door de vestigen van het 
VVV kantoor in de kerk extra be-
nut. Bezoekers hebben een aan-
spreekpunt, staan niet meer voor 
een gesloten deur.  “En het VVV 
kantoor is ook meteen gevonden” 
vult een belangstellende aan. Het 
beheer van het VVV kantoor komt 
in handen van Ton en Jacqueline 
Gillisse, eigenaren van Primera 
De Gilles. De combinatie van VVV 
kantoor en winkel past volgens 
Jacqueline Gillisse prima
Na het officiële gedeelte toog 
het gezelschap naar buiten. Aan 

de gevel van de kerk is het VVV 
logo aangebracht. Een banier 
met daarop ‘Brabantse Wal VVV’ 
maakt het plaatje compleet. Met 
een regen aan confetti en muziek 
van de Primurkus werd de ope-
ning een feit. Nog eenmaal mocht 

de wethouder aan de slag. Samen 
met de exploitanten zocht ze zich 
een weg door de afgeplakte ope-
ning. 
Binnen waren de enthousiaste 
opmerkingen niet van de lucht. 
Het is een overzichtelijke ruim-

te geworden. Met veel informa-
tie over de gemeente, een scherm 
met tal van activiteiten en be-
zienswaardigheden. “Het kame-
len kot is flink opgeknapt” lachte 
een bezoekster. Hiermee herinne-
rend aan een lang vervlogen func-
tie van het huidige kantoor. In de 
maanden mei tot en met augus-
tus is de VVV van woensdag tot en 
met zaterdag geopend, van 11.00 
tot 16.00 uur. De maanden sep-
tember en april op woensdag, vrij-
dag en zaterdag. 

“En in de maanden oktober tot en 
met maart zijn we alleen op vrij-
dag en zaterdag open. We hopen 
de pelgrims op hun tocht naar 
Santiago de Compostella in de 
toekomst van dienst te kunnen 
zijn. De Gummaruskerk is stem-
pelplaats op de route. Wellicht 
kunnen we in de toekomst de 
stempels zetten ” aldus Jacqueli-
ne Gillesse.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

VVV kantoor in Steenbergen: 
uniek referentiepunt

• Foto: wethouder Esther Prent met het echtpaar Gillisse dat de VVV-
post gaat bemensen.

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Het gebeurde met 
een knal, de aansluiting van Steen-
bergen bij de Nederlandse vesting-
steden. “Trots op Steenbergen zijn 
als vestingstad. En om beter zicht-
baar te zijn als vestingstad”, zijn 
volgens burgemeester Van den 
Belt de redenen voor dit besluit.

Een vol programma in de Gum-
maruskerk kwam zaterdagmiddag 
met een luide knal ten einde. Bur-
gemeester van den Belt kondig-
de vol trots aan dat Steenbergen 
is toegetreden tot de Nederland-
se vestingsteden. “Met toetreding 
vergaren we een veel betere zicht-
baarheid als vestingstad” vertelt 
Van den Belt. Er is de afgelopen 
jaren al flink gewerkt om de con-
touren van de vesting duidelijk in 
beeld te brengen en de tijd is rijp 

om de vruchten van al het werk te 
plukken”. 

Geschiedenis
Willemijn van Hees, burgemeester 
van Heusden, maar ook voorzit-
ter van de vereniging voor Neder-
landse vestingsteden was even-
eens trots Steenbergen te verwel-
komen. “Wie in een vestingstad 
woont boft. Je ziet en hoort de ge-
schiedenis. Een goede toekomst 
krijgen we door te leren van het 
verleden. We zijn met elkaar ver-
bonden door het vestingschap”. 
Volgens goed gebruik kreeg Van 
den Belt uit handen van Willemijn 
van Hees een welkomstpakket uit-
gereikt. Een vestingvlag, een ka-
non, gelukkig een miniatuur voor 
op het bureau en een gemeen-
tebord. Maar het mooiste waren 
toch de speldjes, speciaal voor 

mensen die de stad promoten. 
Aan de burgemeester de keuze 
wie zo’n speld verdienen. De eer-
ste speld echter niet, die kreeg hij 
zelf opgespeld, als blijk voor zijn 
inzet voor Steenbergen. “En nog 
iets” lachte Willemijn van Hees 
“Ik heb je lid van het Dagelijks Be-
stuur gemaakt. Daar valt niet over 
te onderhandelen”. 

De Bergse batterij laat 
van zich horen
Tijdens de bijeenkomst waren 
een aantal bezoekers in bijzon-
dere kledij aanwezig. Zij, ‘de Berg-
se Batterij” vertegenwoordigen 
een afvaardiging uit de gemeen-
te Geertruidenberg. Een van de 
vestingsteden. Volgens goed ge-

bruik schieten zij bij bijzondere 
gelegenheden het kanon af. Op de 
Markt stond het opgesteld. Toen 
iedereen verzameld was klonk 
tromgeroffel. Het kanon werd 
aangestoken en met een oorver-
dovende knal was de toetreding 
van Steenbergen een feit.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Steenbergen sluit aan bij 
Nederlandse vestingsteden

( door Tineke Feskens)

KRUISLAND – Al jaren geeft de 
Dinsdagavondmuziekgroep in juni 
een concert, de ‘Dag van de mu-
ziek’. Dit jaar was het dubbel feest. 
De muziekgroep bestaat 40 jaar.

De spanning hing in de lucht, vrij-
dagavond 28 juni. De leden van de 
Dinsdagavondmuziekgroep had-
den er zin in. Harmonie St. Cae-
cilia speelde nog even in. Lang-
zaam maar zeker liep de zaal vol. 
Ondertussen was Daniëlla Oomen 
druk bezig. Samen met de overige 
vrijwilligsters zorgt ze dat alles op 

rolletjes loopt. De leden van het 
koor werden naar binnen geleid, 
familie en vrienden zochten een 
plaats en het concert begon. Met 
‘Hallo allemaal, wat fijn dat je er 
bent!’ zat de stemming er meteen 
goed in. De leden van het koor ge-
noten zichtbaar. De microfoon 
ging rond en allemaal zongen ze 
uit volle borst mee. Het was een 
prachtig begin van het concert. 
’Ze hebben alle nummers zelf ge-
kozen’ zegt Daniëlla Oomen. “Al 
maanden van tevoren beginnen 
we met oefenen. De groep zegt 
wat ze leuk vinden, maar wij doen 
ook weleens een voorstel hoor” 

lacht ze. Muziek maken en zingen 
verbroedert en dat was ook duide-
lijk te merken. Liedjes als ‘Op een 
onbewoond eiland, of van Henk 
Wijngaard, ‘Met de vlam in de 
pijp’. Stuk voor stuk meezingers. 

St. Caecilia deelt  
bekers uit
Een paar leden van de Dinsdag-
avondmuziekgroep durfden ach-
ter de microfoon solo te zingen. 
André zong �Een beetje verliefd� en 
dat deed ook ‘Rosanne’. “Nee niet 
Rosada, daar kun je kleren kopen, 

werd gegrapt.” Ook de aanwezige 
kinderen in het publiek werden bij 
het concert betrokken. Allemaal 
mochten ze, net als de leden van 
de muziekgroep, een instrument 
uitkiezen. Samen met St. Caecilia 
maakten ze er een spektakel van. 
Het was in één woord genieten. 
Eén van de laatste liedjes was ‘de 
klok van Arnemuiden’. De leden 
en het publiek zongen. Leden van 
de harmonie gingen staan, zitten, 
staan. En de ’bim-bam’ van Leon 
kwam altijd precies op het juiste 
moment. Leon straalde, het pu-
bliek genoot, het was één groot 
feest. Aan het einde van het con-

cert werd afscheid genomen van 
Riet. Zij stopt met haar werk als 
vrijwilligster. Drie dikke zoenen 
en een mooie Orchidee kreeg ze 
als dank voor haar jarenlange in-
zet. 

En natuurlijk werd ‘Lang zal ze le-
ven’ gezongen. De leden van de 
Dinsdagavondmuziekgroep wer-
den in het zonnetje gezet. 40 jaar 
verdient een prijs. Allemaal kre-
gen ze een beker, met inscriptie. 

Na ‘Koffie, koffie, lekker bakkie 
koffie’ kwam een einde aan een 
bijzondere avond.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

40 jaar ‘Dinsdagavond muziekgroep‘: Wat een feest



DOE DE AIRCOCHECK 
VANAF € 9,95

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

• Airco check & refresh: gratis bij apk of onderhoud, of slechts € 9,95
• Airco Reiniging & Refresh € 29,-
• Airco Combi-Servicebeurt € 119,-

ONZE AIRCOSERVICE

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

VAKANTECHECK 
VANAF € 9,95

OCCASION KOPEN? BEKIJK ONZE VOORRAAD!

Veilig en fris op vakantie met de Auto Kar VAKANTIECHECK
Ga met een onbezorgd gevoel op vakantie. Kom langs voor de Auto Kar Vakantiecheck  
Basis of Premium, dat biedt zekerheid!

• Onbezorgd de vakantie tegemoet
• Vakantiechek Basis € 9,95 
Uw auto wordt visueel gecontroleerd op 10 belangrijke punten 
• Vakantiecheck Premium € 69,95 
Uw auto wordt 1,5 uur grondig gecontroleerd op vitale punten

VEILIG EN FRIS OP VAKANTIE

o.a. VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI 90KW

2008, Benzine, Handgeschakeld, Reflexzilver Metallic (grijs metallic),  
Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen), Afdekscherm bagageruimte, Airbags voor, ABS

125.629 KM

€  8.990,-

Verlaagd in prijs! 

Nu voor € 8.490,-

Lindenburghlaan 1a
Steenbergen

Openingstijden: Ma 09.00 - 19.00  /  Di 09.00 - 19.00  /  Woe 09.00 - 19.00  /  Do 09.00 - 19.00  
                          Vr 09.00 - 21.00  /  Zat 09.00 - 19.00  /  Zo 10.00 - 19.00 uur. 

Lindenburghlaan 1
Steenbergen

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 08:00 - 21:00  /  Zondag 10:00 - 20:00 uur.

Trotse Sponsor 
Roparun Steenbergen 2019

De Doorkomst,
Team Door Dik & Dun en 

Team Stone Mountain Runners

Samen goed voor een 
opbrengst van maar liefst 

24.286 euro!!

Voor meer informatie: info@duurzamemontageservice.com

Gezocht:
Handige en enthousiaste

Montagemedewerker
Zonnepanelen

40 uur

Duurzame Montage Service B.V.

Ook tijdens de zomervakantie
kunt u bij ons terecht voor één van

onze heerlijke versproducten,
koude schotels en
BBQ pakketten.

Allemaal ambachtelijk bereid
in eigen keuken.

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

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

De vakantie begint,
maar wij zijn open!

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

maar wij zijn open!maar wij zijn open!
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DINTELOORD – Het idee ontstond 
ruim 50 jaar geleden. Een moge-
lijkheid voor de gewone man om 
te kunnen varen met een eigen 
boot. Het resultaat is een perfect 
onderhouden jachthaven met 300 
ligplaatsen.

Het verhaal van watersportver-
eniging De Dintel is bij heel wat 
Dinteloorders bekend. Kees Lang-
broek, de plaatselijke fietsenma-
ker, zocht een geschikte plek om 
bootjes aan te leggen. Het Hoog-
heemraadschap wilde wel mee-
werken, maar alleen als er een 
watersportvereniging werd op-
gericht. Zo gebeurde het dat een 
aantal enthousiastelingen aan de 
slag ging. Met vaten en planken 
werd een aanlegsteiger gebouwd 

en watersportvereniging ‘De Din-
tel’ was een feit. 
Nu 50 jaar later telt de vereniging 
ruim 250 leden. “Het succes van 
de Dintel ligt hem in de samen-
werking. De leden maken de ver-
eniging en we houden de doelstel-
ling van Kees Langbroek in ere” 
verklaart Jan-Eric Withagen, de 
voorzitter. “Wie hier lid wil wor-
den weet dat hij, of zij, een aan-
tal zaterdagen buiten het vaar-
seizoen bij de haven aan de slag 
moet. Dat kan zijn voor onder-
houd aan gebouwen, het terrein, 
noem maar op.” 

Samen werken
Om de juiste persoon bij de juis-
te klus te krijgen is een werkcom-
missie opgericht. Deze commissie 

regelt de planning en weet welk 
lid de kennis heeft die nodig is 
voor de klus. De technische com-
missie bereidt het werk voor en de 
werkmeester stuurt aan. “Er zijn 
duidelijke regels voor onze leden. 
Iedereen is medeverantwoorde-
lijk voor het behoud van de jacht-
haven. Je verzorgt je eigen steiger. 
En je zorgt dat je boot goed onder-
houden is”, licht Jan-Eric de regels 
voor de leden toe. ”We werken sa-
men. Zo leer je elkaar veel beter 
kennen dan in een commerciële 
haven. De vereniging is eigenaar 
van de jachthaven. De betrokken-
heid onder de leden is groot.” Dat 
blijkt onder andere uit de verzorg-
de indruk die de haven maakt, al-
les is netjes, ja, ook het toiletge-
bouw. In de clubruimte herinnert 
een grote collage aan tal van bij-
zondere momenten.

Wie eenmaal lid is  
raakt besmet

Het clubhuis is het middelpunt 
van de haven. Op het terras is het 
prima toeven. Het uitzicht over de 
jachthaven en het achterliggen-
de water is een lust voor het oog. 
Hoewel er veel bedrijvigheid is 
lijkt het erg rustig. Havenmeester 
Willy van Aart heeft de zaken goed 
onder controle. Vanaf het terras, 
genietend van een kop koffie, ver-
telt ze over haar passie: De Dintel. 
Want hoewel ze samen met haar 
echtgenoot geniet van een paar 
weken met de boot erop uit, is ze 
in het seizoen dagelijks aanwezig 
op de jachthaven. Ze is hét aan-
spreekpunt voor leden en passan-
ten. Ze weet welke boot van wie is 
en is betrokken bij iedereen. “We 
zijn 36 jaar geleden lid geworden. 
Via familie kwamen we in aan-
raking met de watersportvereni-
ging. Nu is zo ongeveer de hele 
familie lid. Als je eenmaal bij de 
club bent, raak je besmet met het 
virus.” vertelt ze enthousiast. “Ons 
oudste lid is 90 jaar, hij is samen 
met nog 3 anderen lid van het eer-

ste uur” vult Jan-Eric aan. “Een 
van deze leden vaart nog steeds.” 

Een maritieme braderie 
voor iedereen
Een 50-jarig jubileum laat je niet 
zomaar voorbij gaan. Daarom or-
ganiseert de watersportvereniging 
6 juli een maritieme braderie. Al-
les staat in het teken van water-
sport. Er worden demonstraties 
gegeven en Manuela, twee jaar 
gelden deelnemer aan ‘Heel Hol-
land bakt’ demonstreert hoe je 
brood kunt bakken op de barbe-
cue. Een flink aantal gespeciali-
seerde lokale bedrijven zullen ze-
ker aanwezig zijn. De braderie be-
gint om 11 uur en is voor iedereen 
vrij toegankelijk.
 

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

De historische foto is beschikbaar gesteld door  

WSV De Dintel

50 jaar ‘De Dintel’: de leden 
maken de vereniging

( door Tineke Feskens)

• De Dintel-voorzitter Jan-Eric Withagen en havenmeester Willy van Aart zijn trots op de 
bloeiende vereniging waarbinnen goede samenwerking tussen de leden is.

• En een foto uit de goede oude tijd. Toen de jongeren zich zonder smartphone of tablet 
enorm konden amuseren. 

Bingo  
KBO Steenbergen
STEENBERGEN – De maandelijk-
se bingomiddag van KBO Steen-
bergen wordt gehouden op maan-
dag 8 juli. Alle bingoliefhebbers, 
dus ook niet-leden, zijn welkom in 
de zaal van restaurant De Waterto-
ren aan de Nassaulaan. Er wordt 
gespeeld vanaf 13:30 uur, de zaal 
is een half uur eerder open en om 
16:15 uur stopt het spel. Alle prij-
zen worden in contanten uitge-
keerd.

Steenbergen: Het begon met een 
berichtje op Facebook enkele ja-
ren geleden. Kleine Tour -fotograaf 
en oud-radiomaker Mark Koen-
raadt zette een foto met oud-me-
dewerkers van de Steenbergse lo-
kale omroep met als onderschrift 
”Waar hebben zij het over? Een re-
unie van Radio Kleine Tour met de 
50ste editie?”. Op dit bericht kwa-
men vele positieve reacties. Pas na 
de 49ste editie van de tour kreeg 
dit hersenspinsel een vervolg. 

Verslaggever van toen, Peter de 
Bruin en Mark Koenraadt gingen 
rondom de tafel zitten om te kij-
ken of dit haalbaar was. Het moest 
zoals vroeger zijn. “Radio is een il-
lusie en moet de luisteraars boei-
en”. Met toestemming van het be-
stuur van de SLOS konden oud-ra-
diomakers worden benaderd om 
mee te doen.
“Nog geen eenvoudige klus”, ver-
telde De Bruin. De tijden zijn ver-
anderd. Vroeger namen de mede-
werkers van de omroep een hele 
week vrij, nu gaat dat zomaar niet 
meer. Toch reageerden 15 mede-
werkers op de oproep om Radio 
Kleine Tour voor 1 keer nog uit 
de kast te halen. Het idee om een 
gehele week de tour te verslaan, 
werd gereduceerd naar 3 dagen. 
“Het was niet mogelijk om die vele 
uren in te vullen met de deelne-
mende radiomensen, daarom is er 
gekozen om de laatste drie dagen 
de tour te voorzien van muziek en 
verslag”, aldus Koenraadt.

Apotheose
Voor de luisteraar zal het een feest 
van herkenning zijn. Hans van 
Hooijdonk komt speciaal vanuit 
Luxemburg terug om zich te voe-
gen in de karavaan samen met zijn 
oud-collega reporters De Bruin en 
Ivo Nagelkerken.

In de SLOS-studio worden de 31 
uren verdeeld over de radioma-
kers van weleer. De uitzendingen 
starten elke dag om 9 uur. Oude 
items komen weer terug zoals; De 
Uit & Thuis agenda en de Tour-ar-
tiest, verzoekplaatjes van de luis-

teraars en de tourflitsen vanuit de 
karavaan. 

Nieuw is het programma de Tour-
vitamine. Muziek uitgekozen door 
de ploegen en zal van maandag 
t/m vrijdag worden uitgezonden 
van 12 tot 14 uur en op zaterdag 
zal de Foute 50 te horen zijn. 
Koenraadt verheugt zich nu al op 
het laatste uur van Radio Klei-
ne Tour. “Het woord apotheose 
zal veelvuldig uit de mond van de 
Steenbergse Theo Koomen – Peter 
de Bruin – tijdens de bloemenhul-
de komen”

Anekdotes
Tijdens de voorbereidingen zijn al 
flink wat oude koeien en anekdo-
tes over de tafel gegaan. Elk jaar 
werd er een mobiele zender plus 
een 15 meter lange mast gehuurd 
in Terneuzen. De inschuifbare 
mast werd dan op de Lada van 
Wim Rouwendal gebonden, waar-
door het net leek of er een leger-
tank door Zeeland reed. Met die 
mast is ook weleens een ongeluk-
je gebeurd. Men was vergeten om 
die mast in te schuiven toen een 
viaduct naderde. Met als resultaat 
een mooie knik.
Nu wordt er landelijk nieuws door 
derden verzorgd voor de lokale 
omroepen, maar er is een jaar ge-
weest dat we dat zelf deden. De 
gekste berichten, die de redactie 
nog wat absurder maakten, wer-
den dan elk uur opgelezen.
 “Het was altijd een hele week 
feesten. Die tijd zal niet meer te-
rugkomen, maar genieten zullen 
we zeker”, aldus De Bruin.

De eerste keer
De eerste keer dat de Kleine Tour 
werd verslagen was in 1981. Ether-
piraat Ad IJzermans, die onder de 
naam Black Panter illegaal uit-
zond, kreeg toen al veel belang-
stelling. De lokale omroep Klaver 
Vier nam dit in 1988 over vanuit 
de studio in de Blauwstraat. De 
SLOS besloot in 2013 hiermee te 
stoppen toen er te weinig radio-
medewerkers waren om dit op te 
pakken.

De uitzendingen van Radio Klei-
ne Tour van donderdag 8 t/m za-

terdag 10 augustus zijn te beluis-
teren via de etherfrequentie 107.4 
Mhz, Kabel 87.5 (via Ziggo) en via 
de streaming op  www.slos.nl. Het 
complete uitzendschema staat 
vermeld op de site van de SLOS.

’Radio Kleine Tour’ weer (éénmalig) terug

Bingo Herwonnen 
Levenskracht
WELBERG – Voorzitter Toon Ko-
nings vestigt graag de aandacht 
op de bingoavond die Stichting 
Herwonnen Levenskracht organi-
seert op zaterdag 6 juli. In verband 
met de verbouwing van gemeen-
schapshuis De Vaert wordt deze 
gehouden in zaal Koch aan de Ka-
pelaan Kokstraat 55. De bingo be-
gint om 20:00 uur, het prijzenpak-
ket bestaat uit geldprijzen, de op-
brengst komt ten goede aan de 
organisatie van activiteiten voor 
gehandicapten, langdurig zieken, 
ouderen en eenzamen.

Foto: Wat mannen van weleer: vlnr: Jos Geelhoed, Mark Koenraadt en 
Peter de Bruin. Zij komen ter gelegenheid van de 50e verjaardag van 
Kleine Tour Steenbergen nog een keer in actie tijdens ‘Radio Kleine 
Tour’.  Afwezig op de foto zijn Jan de Groot en Ivo Nagelkerken.
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Weekend 6/7 Juli extra collecte 
voor Caritas deze is bestemd voor 
ondersteuning Missiewerken. 
Wij bevelen de collecte van harte 
bij u aan. 
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. 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 Jongh, 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 Juli Eucharistieviering met als 
voorganger pastoor Hans de Kort.

Personalia: de overledenen, die wij 
in ons gebed gedenken, zijn: Lies 
Raaijmakers-Potters; Riet Bosters-
Rens; Jan van Oorschot; Lena Van 
Meer-Roosendaal.
Zondag is er weer gelegenheid 
om na de viering koffie te drinken 
en even na te praten.

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 juli 17.00 uur:  pastoor 
H. de Kort. Ouders Vissenberg-
Knop en zoon Kees;
Zondag 7 juli 9.30 uur: pater B. 
van Schaik. Leden KBO; jaargetijde 
Johanna van Leeuwen; jaargetijde 
overleden ouders Ernest-Gelten; 
jaargetijde Petronella Huijsmans 
echtgenote van Cornelis de Klerk; 
overleden ouders Testers-v.d. Riet; 
familie Vermue-Rijk; overleden 
leden KBO.
Maandag 8 juli 19.00 uur: pastoor 
H. de Kort.

Zaterdag 6 Juli om 19.00 uur: 
Woord- en Communieviering 
met als voorganger past.w. Lenie 
Robijn. De volkszang wordt 
begeleid door Patrick Goverde 
op orgel. Wij gedenken: Jan van 
Oorschot echtgenoot van Mary van 
Oorschot - Aarden, Riet Sonder, 
Joke Boyen - Raadsen echtgenote 
van Siem Boyen, overleden ouders 
Gabriëls - van Meer. Na de viering 
staat de koffie/thee weer voor u 
klaar. Iedereen is welkom.
Woensdag 10 Juli om 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk met 
als voorganger Pastoor Hans de 
Kort.

In verband met de vakanties 
verzoeken wij u uw misintenties 
minstens 2  weken tevoren door 
te geven. Alvast bedankt!.
Vrijdag 5 juli 19.00 uur: 
H. Mis in De Vossemeren. 
Misintenties: Rinus Timmermans 
en Liza Nijssen; Janus Keijzers 
e.v. Pietje Timmermans b. g. v. de 
geboortedag;  
Zaterdag  6 juli gelegenheid tot 
biechten in de sacristie van 14.00 
tot 15.00 uur.
Zondag 7 juli 09.00 uur, Woord 

Gebed communieviering: Voor-
ganger p.w. Lenie Robijn. Intenties: 
Janus Bosters; Martien Huijsmans; 
Janus Keijzers e.v. Pietje 
Timmermans b.g.v. de geboortedag; 
To Lanen - Huijsmans;  Antonius 
Ligtenberg b.g.v. de geboortedag; 
Adri van Boven e.v. Ineke v.d.Vorst; 
To van Loenhout - Koen e.v. Piet 
van Loenhout;
Maandag 8 juli 18.00 uur: H. Mis.
Woensdag 10 juli 19.00 uur: H. 
Mis.
Donderdag 11 juli 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.
Vrijdag 12 juli 19.00 uur: H. Mis 
in De Vossemeren.

Uw gebed wordt gevraagd voor: 
Lena Roosendaal w.v. Toon van 
Meer; 
Zaterdag 6 juli 19.00 uur Euch.: 
Jaan van Tillo e.v. Rinus Nijssen; 
o.o. Bedaf - van Schilt; Pastoor 
Blaauwhof; Voorganger: Past. H. 
de Kort, lector  F. Veraart, m.m.v. 
het gelegenheidskoor.
Dinsdag 9 juli 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen. 
Mededelingen: Dit weekend 
vindt de Caritascollecte plaats en 
wordt het bloemetje van de maand 
uitgereikt.

Zondag 7 juli 11.00 uur: 
Woord- en Communieviering. 

Caritas Collecte: Ondersteuning 
Missiewerken. Zang: Samenzang. 
Misintenties: Ad Godschalk, O.o. 
Godschalk-Disco. Voorgangers: 
pastoraal werker Lenie Robijn; 
Lector:  Lies Welten; Koster: 
Adrie van Etten.
Het is weer de eerste zondag van 
de maand dus na de dienst staat de 
koffie en de thee weer voor u klaar.
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Zondag 7 juli 10.00 uur: Ds. I. 
Koeman, Antwerpen.
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Vrijdag 5 juli 14.00 uur: Mw. 
U. Berger, Woord en gebed met 
communie.
Vrijdag 12 juli 14.00 uur: Pastor J. 
Staps, Woord, gebed en communie,
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Zondag 7 juli 10.00 uur: Kand. 
J.J. Steketee, Zwijndrecht. 18.30 
uur: Ds. A. Vastenhoud.

Zondag 7 juli 10.30 uur: Mevr. H. 
v.d. Leeuw.
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Zondag 7 juli 10.00 uur. 
Gezamenlijke eredienst in de St. 
Martinuskerk te Halsteren. Ds. T. 
Bouw.

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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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

Zondag 7 juli 10.00 uur: Ds. A. 
Mol, Zwijndrecht. Viering Heilig 
Avondmaal.
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doordenkertje
De aarde kent geen verdriet 
dat de hemel niet kan helen.

Toegift van Pater Bertus

Mooie Maria-Ommegang.
Om half drie zondagmiddag 
begon het binnenplein van het 
Markiezenhof vol te lopen met 
honderden mensen in kleurrijke 
klederdrachten. Na een gebed 
en een toespraak begon de lange 
stoet van de Maria-Ommegang 
te bewegen door de straten met 
duizenden toeschouwers. Onze 
groep van Beauraing met het 
vaandel van Maria met het Gouden 
Hart had nog wat tijd, voordat ze 
opgeroepen werd aan te sluiten 
in de prachtige processie. Zuster 
Elma haalde voor mij een stoel uit 
de kapel, want ze wist van mijn 
gebroken heup en de operatie, 
waarvan ik nog niet helemaal 
hersteld ben. Diezelfde Elma 
bracht mij een flesje water, een 
welkome hulp bij het voorbidden 
van de rozenkrans tijdens onze 
bid-tocht door de stad.  Johan, de 
jongste van ons gezelschap, droeg 
voorop het grote, nieuwe vaandel. 
Daarachter liep het echtpaar, 
Gerard en Maria, ook ieder met 
een klein vaandel, waarop een 
Boodschap stond van Maria met 
het Gouden Hart. “Bid veel”. 
“Bekeer u, zondaars”.  Rechts 
naast mij liep Elma, ook met een 
vaandel en een Boodschap van 
Maria. Onderweg sloot Fons uit 
Zierikzee zich bij ons aan om ons 
rozenkransgebed voor stad en 
wereld te versterken. Pater Bertus. 

Steenbergse Courant

op vakantie
In de weken 29 en 30 

gaat Steenbergse Courant 
met vakantie. 

Op 19 juli en op 26 juli
is er geen krant.

Wel verschijnt het nieuws uit de 
gemeente Steenbergen op 

KijkopSteenbergen.nl

(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Het gaat niet goed 
met de bij in Nederland, maar in 
de omgeving van Boomdijk 12 op 
de Welberg is dat niet te merken. 
Daar is bloemenkwekerij/imke-
rij Landjuweel gevestigd, waar de 
plaatselijke honingbij zich in het 
paradijs waant. Op zaterdag 13 
en zondag 14 juli doet het gezin 
Dogge weer mee aan de landelijke 
Open Imkerijdagen, een leuk, leer-
zaam en smakelijk weekend voor 
het hele gezin. 

Het is inmiddels een jaarlijks te-
rugkerende traditie, de open da-
gen bij Landjuweel. Steeds meer 
gemeentegenoten en bezoekers 
van buitenaf weten de weg naar 
de Boomdijk te vinden. Het is te 
danken aan een goede mix van 
educatieve wetenswaardigheden, 
kraampjes met leuke artikelen en 
dingen-om-te-doen. 

Boterhamzakje
Nieuw in het assortiment is dit 
jaar het brandschilderwerk, een 
techniek waarmee bijzondere 

kunstwerken gemaakt worden. 
De milieubewuste bezoeker kan 
er kaasvetdoeken aanschaffen, 
de duurzame en milieuvriendelij-

ke variant van het boterhamzak-
je. Dit in aanvulling op vaste gas-
ten zoals korfvlechter Rinus van 
Paassen en Helma van Hoek die 
een bijzondere foto-expositie ver-
zorgt. Ook de Dorpsraad Welberg 
is present met de (voor)verkoop 
van de emaillen Klaproosschildjes 
ter ere van en ter herinnering aan 
degenen die ons 75 jaar geleden 
bevrijdden van de bezetters. 

Rijdend Bijenmuseum
Uiteraard zijn er tal van lekkernij-
en te proeven en te koop, waaron-
der de kersen en aubergines van 
de familie Hage. Regelmatig vin-
den er korte excursies plaats naar 
de locaties waar bijenvolken hard 
aan het werk zijn. Bijvoorbeeld in 
een bijenkast waar men de insec-
ten van dichtbij kan bewonderen, 
maar ook in de holle boom die 
met volk en al naar het terrein is 
verhuisd. Wie daarna qua kennis 
nog niet verzadigd is, kan terecht 
in het Rijdend Bijenmuseum van 
Imkerij Cerus. 
Imkerij Landjuweel is uiteraard 
zelf present met een uitgebreide 
collectie bijenproducten waaron-
der waskaarsen, vervaardigd van 
de was die is aangeleverd door im-
kers uit de hele regio. 

Uilenwerkgroep
Gedurende het weekend presen-
teert de nieuwe imkerijvereniging 
ImkersB1, gevestigd bij Landju-
weel,  zich voor het eerst en geven 
de 35 leden uitleg over hun acti-
viteiten. Belangstellenden kun-
nen zich inschrijven voor de nieu-
we cursus die dit najaar van start 
gaat. Om deze cursisten goed van 
dienst te kunnen zijn, wordt nog 
gezocht naar sponsors voor de 
bijenkasten waarin de deelne-
mers in tweetallen hun eigen volk 
krijgen. Voor zes kasten zijn in-
middels kostendragers gevonden, 
maar ImkersBij1 hoopt uiteinde-
lijk tien kasten in gebruik te kun-
nen nemen.

Een tweede nieuwe vereniging 
die zich presenteert tijdens de 
open dagen is de Uilenwerkgroep 
Steenbergen die recent is opge-
richt en het monitoren van uilen 
en onderhoud van nestkasten in 
de kernen Steenbergen en Dinte-
loord voor rekening neemt. 
De toegang tot de Open Imkerij-
dagen aan de Boomdijk 12 is gra-
tis. Zij beginnen om 10.00 uur en 
duren tot 12.00 uur. 

Foto: Kees en Marjoleen Dogge 
kijken uit naar de Open Imkerij-
dagen die op 13 en 14 juli plaats-
vinden op hun kwekerij/imkerij 
Landjuweel

Zaterdag 13 en zondag 14 juli: 

Open Imkerijdagen bij Welbergse Landjuweel

Dagelijks 
weten

wat hier
gebeurt
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( door Tineke Feskens )
STEENBERGEN – Een pak voor Elin. 
Daar begon het enkele maanden 
geleden allemaal mee. Een wens 
van een moeder voor haar dochter. 
Een wens die een klein meisje een 
zoveel betere toekomst kan geven.

Alles leest Denise van Dongen 
over de ziekte van haar dochter 
Elin. Alles, om haar kleine meid 
zoveel mogelijk kansen te ge-
ven op een normaal leven. Elin, 
een vrolijk meisje van zes met 
een ontwapenende lach. Zij heeft 
door zuurstofgebrek tijdens haar 
geboorte een beperking over ge-
houden. Haar spieren werken niet 
zoals het hoort. Sommige spieren 
werken te hard, andere niet vol-
doende. Hierdoor loopt ze moei-
lijk en beweegt ze niet soepel. Via 
internet kwam Denise erachter 
dat er pak was waarmee de wer-
king van de spieren opzienbarend 
zou kunnen verbeteren. Een Mol-
lii Suit. 

Normaal kunnen lopen
Het begon tijdens een bezoek aan 
de Supportbeurs zagen Denise 
van Dongen en haar partner het 
pak voor het eerst. “Volgens de 
ontwikkelaars van het pak zou-
den mensen snel normaal kun-
nen lopen, veel minder pijn heb-
ben en de vergroeiingen tegen 
gaan” vertelt Denise. “Ik was eerst 
nog sceptisch, wist niet wat ik er-
van moest geloven. Toch bleef het 
in mijn hoofd hangen. Wat als zo’n 
pak Elin zou kunnen helpen? Ik 
zou het mezelf nooit vergeven als 
we een kans hebben laten liggen.  
Maar we wisten niet of zo’n pak 
geschikt zou zijn voor Elin.” 

Wensboom
Denise besloot een wens in te die-
nen bij de ‘Wensboom’. Haar wens 
werd gekozen en Elin mocht een 
pak proberen. “Het was ongelofe-
lijk, Elin kreeg het pak aan ze liep 
meteen veel beter. Na een uur liep 

ze normaal de trap op!” herinnert 
Denise zich. “Hoe dan ook, het 
pak moest er komen. “ Dit bracht 
wel een probleem met zich mee. 
Elin heeft twee pakken nodig en 
dat kost erg veel geld. 

“Deze keer blijft het geld 
in Steenbergen”

Het artikel over het pak voor Elin 
in deze krant bereikte Jan de 
Groot. “Mijn zus had het gele-
zen en belde me. Ze vroeg me of 
wij niets voor Elin konden bete-
kenen.” Jan, de drijvende kracht 
achter ‘een vuist tegen kinderkan-
ker’ was getroffen door het ver-
haal. Na overleg met alle betrok-
kenen hakte hij de knoop door. 
Deze keer blijft het geld van onze 

inzamelingsactie in Steenbergen. 

Volop in de groei
Vrijdagavond 14 juni was het dan 
zover. Een delegatie van de Mont-
VenToppers en Jan de Groot met 
enkele mensen van ‘vuist tegen  
kinderkanker’ gingen langs bij 
Elin en haar familie. Een groot 
pakket maakte Elin en haar zusje 
Iris toch wel nieuwsgierig. “Wat is 
dat?’ vroeg Elin. “Ik denk een glij-
baan” opperde Iris van twee. He-
laas voor Iris, het was geen glij-
baan. Maar wel een cheque van 
maar liefst 1600,- euro . “Nu kun-
nen we ook het tweede pak voor 
Elin kopen” lachte Denise geëmo-
tioneerd. Het tweede pak is nodig 
omdat Elin nog volop in de groei 
is.  Ze zal onder behandeling moe-
ten blijven. Denise en haar part-
ner hopen dat Elin binnenkort 
met de behandeling kan begin-
nen. “Het eerste pak is besteld, het 
is onderweg” 

Nu het bedrag voor het tweede 
pak dankzij de MontVenToppers 
en ‘vuist tegen kinderkanker’ er is 
kan Elin aan de behandeling be-
ginnen, in haar ‘sportpak’.

Samenwerken pakt  
goed uit voor Elin

• Ook Jan de Groot van ‘ Vuist tegen kinderkanker’  besloot de opbrengst 
van zijn laatste inzamelingsactie dit keer te besteden aan een ander goed 
doel: een tweede pak voor Elin. De ondersteuning werd dankbaar ver-
welkomd. Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Dobbelsteen trots op eigen peuters
Dinteloord - Ze zijn super trots op hun peuters, de juffen van Peuteropvang De Dobbelsteen. De kleintjes hadden 
vier weken lang hard geoefend voor hun musical  ‘De Boerderij’ en leerden lierdjes, knutselden tractoren, maak-
ten puzzels over de boerderij en kleurden prachtig tal van dieren op de boerderij. Afgelopen woensdag en donder-
dag voerden ze hun musical op voor belangstellende ouders, grootouders of verzorgers. Het werd een pracht voor-
stelling. Na het optreden speelden de kinderen nog even de spanning eraf en sloten ze af met smakelijke frietjes 
gevolgd door lekker ijs. De vakantie is begonnen en ook daarvan zullen de peuters vast gaan genieten.

( door Tineke Feskens)
DE HEEN – Het is al de 23ste keer 
dat Loes van Herel-Deckers de 
straat barbecue organiseert. Ge-
woon omdat het gezellig is. Zater-
dag was het weer zover. 

Zaterdagmiddag tegen vier uur 
kwamen de eerste buurtbewoners 
aangelopen. De tenten waren op-
gezet, de barbecue stond gereed 
en de straat werd afgesloten. Elk 
jaar organiseert Loes van Herel 
een barbecue. In het begin samen 
met Adrie Nagelkerke, maar toen 
die verhuisde ging Loes alleen 
verder. Bijna de hele straat doet 
mee. “We nodigen tegenwoordig 

ook een deel van de Dorpsweg uit. 
Het deel dat grenst aan de Lange-
weg” licht Loes toe. “Dit jaar zijn 
we met 50 volwassenen en onge-
veer 12 kinderen. Iedereen betaalt 
hetzelfde bedrag. Daarvan bekos-
tigen we al het eten en de drank.  
We hebben ook een Dj. Om die te 
betalen houden we een loterij.” 
Ondertussen staat de barbecue 
aan en Loes gaat weer snel verder. 
In de tenten staat de buren gezel-
lig bij elkaar, de kinderen zonder 
verkoeling in een zwembad. Het 
werd weer een mooi feestje.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Gezelligheid staat voorop  
bij bewoners Langeweg

Bingo KBO Welberg
WELBERG – Ook KBO Welberg 
organiseert een bingomiddag in 
zaal Koch. Dat gebeurt op dins-
dagmiddag 9 juli. De zaal gaat hier 
om 13:00 uur open, de balletjes 
gaan rollen om 13:30 uur en het 
einde wordt verwacht rond 16:15 
uur. Ook hier bestaan alle prij-
zen uit geldbedragen en alle bin-
goliefhebbers zijn welkom, dus 
ook niet-leden van de bond.

Een Pluim en een 
bedankje

Ik wil heel graag Heemkundekring 
De Steenen Kamer, Dit’s Uniek Ke-
ramiek, Schilderclub Perspectief, 
Ad Schillemans Woningstoffeerder, 
Fotoclub De Brabantse Wal, Basis-
school Maria Regina, de heer Ad 
v.d.Par, Primera de Gilles, de heer 
Ko de Vos, knutselclub De Muppets 
en leden van de vereniging harte-
lijk bedanken. 
Mede door jullie inbreng is de ten-
toonstelling over 175 jaar Volhar-
ding een succes geworden. Een dik-
ke pluim ook voor jullie!
Elly Zwijgers, Steenbergen

Klaprozenveld 
wordt 
herdenkingsplek
STEENBERGEN – De voltallige ge-
meenteraad heeft definitief inge-
stemd met de aankoop van het 
klaprozenveld dat naast het Be-
vrijdingsmonument Welberg ligt. 
Er zal in de toekomst een gebouw 
komen waardoor het herdenken 
van oorlogsslachtoffers een struc-
tureel karakter krijgt. 
In de oordeelsvormende verga-
dering van een paar weken gele-
den werd door bijna alle partij-
en al gepleit voor de aankoop van 
het veld vanwege de belangrijke 
historische en emotionele waar-
de. Alleen de VVD wilde niet in-
stemmen met de investering van 
80.000 euro, omdat het geld vol-
gens de fractie beter op een ande-
re manier besteed kan worden op 
het gebied van herdenken. In de 
besluitvormende vergadering kon 
de VVD na het voorstel van het 
plaatsen van een gebouw bij het 
veld, wel instemmen. Wethouder 
Wilma Baartmans meldde wel dat 
er dan aanvullend budget nodig is 
waar de raad voor zal moeten in-
stemmen.
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Steenbergse Courant

op vakantie
In de weken 29 en 30 

gaat Steenbergse Courant 
met vakantie. 

Op 19 juli en op 26 juli
is er geen krant.

Wel verschijnt het nieuws uit de 
gemeente Steenbergen op 

KijkopSteenbergen.nl

STEENBERGEN – De ontknoping 
in het Autoschade Van Gils Zome-
ravondvoetbal komt met rasse 
schreden dichterbij. Door de eigen 
overwinning op FC Ziekenhuisbal 
(12-2) en de nederlaag van Van Der 
Riet Totaalbouw De Heen (2-6 te-
gen FC Linksbuiten Adem) kroont 
De Jong Sportkleding zich nu al tot 
kampioen in de 3e divisie. 

Met 12 punten uit 4 duels hebben 
zij nog de maximale score, hier-
achter gevolgd door liefst 4 teams 
die 6 punten hebben, naast de 
eerder genoemde 3 teams voeg-
de ook Marina Bar zich bij dit ge-
zelschap door nipt te winnen van 
Parenclub de Natte Snor (6-5) in 
een zwaarbevochten apotheo-
se, waarin de Natte Snorren on-
danks een voorsprong 10 minu-
ten voor tijd nog met lege handen 
achterbleven en op 0 punten blij-
ven staan.

In de overige divisies nog volop 
spanning: gisteravond was de ti-
telstrijd in de 2e divisie beslist in 
een onderling duel tussen koplo-
per Verbeek Boomkwekerijen en 
runner-up Eetcafé ’t Goeleven, 
dat dan minimaal met 2 doelpun-
ten verschil moest winnen. 

Bij ieder ander resultaat is Verbeek 
Boomkwekerijen, dat het afgelo-
pen week zwaar had tegen Data-
Byte maar toch nipt met 5-4 zege-
vierde, kampioen. De uitslag kon 
vanwege het sluitingstijdstop van 
de redactie in deze editie niet wor-
den meegenomen.

Eetcafé ’t Goeleven won met 2-0 
van TT Dips, Kazooie FC kende 
weinig moeite met Zorgwijzer.nl 
(8-2), dat na de titel in de 3e divi-
sie vorig seizoen hard op weg lijkt 
weer direct terug te zakken naar 
deze klasse.

Zorgwijzer.nl speelt vanavond te-
gen DataByte voor de eerste pun-
ten (19.00 uur), Kazooie FC en TT 
Dips spelen om 21.00 uur 1 van de 
2 afsluitende duels.  

Twee kanshebbers  
in 1e divisie
In de 1e divisie geen directe ont-
knoping, maar wel nog 2 kansheb-
bers. 
Senzomax won met 7-3 van titel-
verdediger Biedspel.nl, dat daar-
door uitgeschakeld is in de titel-
race. Als Senzomax deze vrijdag 
niet verliest van Stukadoorsbe-
drijf Verwijs, pakt het de titel, die 
het ook al won in 2016. 
Als Senzomax vandaag, vrijdag, 
(aftrap 20.00u) zou verliezen, kan 
Autoschade van Gils, dat in 2017 
kampioen werd, er met de titel 
vandoor gaan. Tenminste als het 

aansluitend om 21.00 uur van 
hekkensluiter Sportparkuitje.nl 
wint. Van Gils won afgelopen vrij-
dag overtuigend van Stukadoors-
bedrijf Verwijs (9-1) en heeft daar-
door nu al een beter doelsaldo 
dan Senzomax, waardoor dat ver-
der geen issue meer zou zijn.

Biedspel.nl speelt om 20.00 uur 
ook het laatste duel, tegen pro-
movendus 100% Voetbal/Emeni, 
dat afgelopen week met 5-3 van 
Sportparkuitje.nl won en daarmee 
terug kan kijken op een goed de-
buut op het hoogste niveau.

Vervolg derde divisie
Vanavond, vrijdagavond om 19.00 
uur neemt kersvers kampioen De 
Jong Sportkleding het in de der-
de divisie op tegen Marina Bar. 
De 3e wedstrijd vindt helaas geen 
doorgang, daar Parenclub de Nat-
te Snor geen team op de been 
kan krijgen tegen FC Linksbuiten 
Adem. 

Afsluitende feestavond
Vanavond staat ook direct de af-
sluitende feestavond op het pro-
gramma, met muzikale omlijsting 
van DJ Bryan. Om 22.15 uur is de 
prijsuitreiking, waarna het tot in 
de late uurtjes door zal gaan.

Zomeravondvoetbal nadert ontknoping

( door Tineke Feskens)

NIEUW-VOSSEMEER – Traditiege-
trouw gaf Semper Crescendo het 
vakantie voorpret concert. Dit jaar 
stond het concert in het teken van 
filmmuziek. Naast maar liefst 14 
jubilarissen namen er ook 3 leden 
afscheid.

De omstandigheden waren af-
gelopen zondagmiddag perfect. 
Een zacht briesje, niet al te warm 
en zo nu en dan een zonnetje. Op 
het plein voor de Vossemeren gin-

gen de aanwezigen er eens goed 
voor zitten. Een aantal bewoners 
van het complex genoot door de 
openstaande deuren mee. 

Het thema van het concert, film-
muziek, was niet alleen terug te 
vinden in de nummers die ge-
speeld werden. Maar ook in de 
versierselen. Zakjes popcorn, 
filmrollen, alles had betrekking op 
het thema. De Semper Kids moch-
ten als eerste beginnen. Ze speel-
den verschillende nummers, allen 

bekend geworden door de films 
waarin ze voorkomen. 
“Voor de kinderen is dit leuk om 
te doen. De nummers klinken be-
kend en zijn modern. Dat spreekt 
de jeugd aan” licht Annika van 
Gaans toe. Ondertussen mogen 
de leerlingen samen met de Sem-
per Kids een nummer spelen. Ze 
spelen ‘Doremi’ een van de eerste 
dingen die ze tijdens de les leren. 
Marianne van Tilburg dirigeert en 
o, ja, er mag meegezongen wor-
den. Een beetje nerveus beginnen 

ze, maar al snel klapt en zingt het 
publiek mee. Met een daverend 
applaus zit hun eerste optreden 
erop. Als de Semper kids klaar zijn 
is er toch een verdrietig moment. 
3 leden nemen afscheid. Niet om-
dat ze het beu zijn, ze gaan stude-
ren. 

Waardering, verenigd in 
liefde voor muziek
Tijdens de pauze worden smake-
lijke hapjes geserveerd. Er is tijd 
om een drankje te nemen of even 
bij te praten. Voor aanvang van 
deel twee van het vakantie voor-
pret concert worden een aantal 
leden naar voren geroepen. Er zijn 
maar liefst 14 jubilarissen! Voor 

ieder lid is er een aandenken en 
natuurlijk een hartelijk applaus. 
Extra aandacht is er voor de ‘Zil-
veren’ jubilarissen, Wil Bekker en 
Anita van Elzakker.  Zij krijgen de 
zilveren Bondsspeld uitgereikt. 
Dat Semper Crescendo een hech-
te vereniging is blijkt maar weer. 
Gerarda van Gaal is 30 jaar lid en 
Vincent van Gaans maar liefst 40 
jaar. Het is niet alleen de muziek 
die ze graag met de vereniging de-
len. Alle vier jubilarissen zetten 
zich op allerlei vlak voor Semper 
Crescendo in. Toen alle jubilaris-
sen hun plaats weer hadden inge-
nomen kon snel gestemd worden 
en het tweede deel beginnen.  

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Vakantie voorpret concert 
Semper Crescendo: afscheid en jubileum

Jubilarissen 
Amicitia 
in het zonnetje
WELBERG – Woensdagavond 26 
juni sloot Harmonie Amicitia het 
muziekseizoen 2018-2019 gezel-
lig af. Dat gebeurde tijdens een 
zonovergoten barbecue in de tuin 
van een van de leden van de har-
monie. De opkomst was super, de 
sfeer uitstekend en de pubquiz die 
werd gehouden was eveneens een 
succes. 
Het heerlijke zonnetje werd ook 
gebruikt om drie jubilarissen wat 
extra aandacht te geven. Lucia So-
mers, Dinie van der Weegen en 
Carina Nuijten (op de foto van 
links naar rechts) werden gehul-
digd met een speld en een mooi 
bloemetje.

Laatste zomerbingo
van de KBO 
Nieuw-Vossemeer
in de Vossenburcht
NIEUW-VOSSEMEER – Morgen, 
zaterdagmiddag 6 juli – wordt 
de laatste zomerbingo van KBO 
Nieuw-Vossemeer gehouden in ge-
meenschapshuis De Vossenburcht. 
Dat gebeurt vanaf 13:30 uur.

Er kunnen levensmiddelenpak-
ketten worden gewonnen en de 
organisatoren hopen op een flin-
ke opkomst. De opbrengst van de 
bingo wordt namelijk besteed aan 
de viering van de Dag van de Ou-
deren en aan de jaarlijkse Kerst-
viering.


