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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het planpro-
ces om huisvesting te realiseren 
voor 250 arbeidsmigranten aan 
de Noordlangeweg in Dinteloord, 
wordt voorlopig stilgelegd. De re-
den is volgens wethouder Petra 
Lepolder dat er mogelijk vanuit 
de provincie meer ruimte wordt 
geboden om zo’n soort pension 
te realiseren in het buitengebied 
aan de zuidkant van het kassenge-
bied AFC. De gemeente Steenber-
gen is bezig met het ontwikkelen 
van nieuw beleid op het gebied 
van arbeidsmigratie en volgens 
de wethouder is het van belang 
dat er eerst een brede discussie 
wordt gevoerd. Op 15 april staat 
er een beeldvormende vergade-
ring over het onderwerp gepland 
waar naast huisvesting allerlei as-
pecten aan de orde zullen komen, 
zoals leefbaarheid, onderwijs voor 

kinderen van arbeidsmigranten en 
integratie. 

Het is momenteel een ‘hot topic’: 
de arbeidsmigranten die we hard 
nodig hebben voor onze econo-
mie, maar die niemand liever in 
de achtertuin wil hebben. Een 
grote groep Dinteloorders kwam 
de afgelopen tijd in opstand toen 
bleek dat initiatiefnemer Flex Em-
ployment samen met de gemeen-
te plannen ontwikkelde om huis-
vesting te realiseren naast de voet-
balvelden aan de Noordlangeweg. 
Tegenstanders hebben zich ver-
enigd in de Werkgroep Behoud 
Leefbaarheid Dinteloord (WBLD) 
en tijdens de informatiebijeen-
komsten liepen de gemoederen 
soms hoog op. Betekent de be-
slissing om de plannen voor de 
Noordlangeweg voorlopig te par-
keren dat de wethouder heeft ge-
luisterd naar de protesten?

“Ja en nee. Je probeert altijd te 
gaan voor het grootste algemeen 
belang, binnen de mogelijkheden. 
Maar er zal een omslag moeten 
komen bij de inwoners dat deze 
arbeidsmigranten er nu eenmaal 
zijn en dat we ze hard nodig heb-
ben. Het gaat er niet om wat het 
beste is, maar wat het minst slech-
te is. Want of ze nu dichter bij het 
AFC zitten of juist tegen het dorp 
aan, het straatbeeld zal hoe dan 
ook veranderen”, aldus Lepolder.

Gevolgen voor open 
landschap
De wethouder doelt op gesprek-
ken die er met de provincie gaan-
de zijn over dat er wellicht toch 
meer ruimte wordt gegeven om 
zo’n pension te bouwen buiten de 
kernen. “Het is een van de onder-
werpen die de raad kan meene-

men in het rondetafelgesprek van 
15 april. We moeten met z’n al-
len gaan bepalen hoe we invulling 
gaan geven aan deze opgave en 
wellicht leidt een discussie weer 
tot nieuwe inzichten. Want uitwij-
ken naar het buitengebied heeft 
weer gevolgen voor het open land-
schap.” Ook het uitbreiden van tij-
delijke onderkomens bij de agra-
rische bedrijven zelf is een optie 
volgens Lepolder. “In het bredere 
vraagstuk van huisvestingsalter-
natieven zou de raad het in her-
overweging kunnen nemen.” 

Sunclasspark geschikt 
maken voor  
arbeidsmigranten
Naast het besluit om de locatie 
aan de Noordlangeweg ‘on hold’ 
te zetten, heeft het college ook in-
formatie met de raad gedeeld over 

het onderzoek naar het recrea-
tiepark Sunclass in Nieuw-Vos-
semeer. Dit is een langlopende 
kwestie waarbij de overgebleven 
recreatieve bewoners frustraties 
hebben over arbeidsmigranten 
die er ook gehuisvest worden. Uit 
de eerste conclusies blijkt dat het 
om meerdere redenen niet haal-
baar is om het park in de toekomst 
nog voor recreatieve doeleinden 
te gebruiken. Om de huisjes ge-
schikt te maken voor de huisves-
ting van arbeidsmigranten, zullen 
ze wel aangepast moeten worden 
om te voldoen aan de gestelde 
normen. “Dan zou het een soort 
Stella Maris kunnen worden, in 
huisjesvorm”, aldus Lepolder. 

Al deze zaken zullen worden mee-
genomen naar de beeldvormen-
de vergadering van de gemeente-
raad op 15 april die de eerste op-
maat geeft naar het nieuwe beleid 
over arbeidsmigratie. Uiteindelijk 
zal er naar verwachting in oktober 
een raadsvoorstel komen waarin 
ook de opbrengst van deze verga-
dering zal zijn verwerkt.

Gemeente staat voor grote opgave om arbeidsmigratie in goede banen te leiden

Plannen huisvesting arbeidsmigranten aan 
rand Dinteloord voorlopig in de koelkast

Floraplein – Steenbergen

Weekendknaller

 

Appeltaartje 

van € 3,99 voor €2,99

In de ledeneditie
van 15 maart a.s.

ontvangen leden van 
Steenbergse Courant

‘t Keukentje
smakelijk voordeel.

(zie elders  in deze editie)

DINTELOORD – Aanstaande woens-
dag 13 maart wordt tijdens een 
oordeelvormende vergadering van 
de gemeenteraad opnieuw ge-
sproken over het voorstel van het 
college van burgemeester en wet-
houders om het bedrijf toestem-
ming te geven voor het plaatsen 
van 4 windturbines met een hoog-
te van 215 meter aan de Karolina-
dijk. Volgens de werkgroep en de 
actiegroep die hier tegen zijn is dit 
een “Mega bestuurlijke blunder”. 
Beide groepen hebben besloten 

om nu samen op te trekken tegen 
dit voornemen.

Ze roepen in een pamflet, dat vol-
gende week in Dinteloord wordt 
verspreid, inwoners van Din-
teloord en omgeving op om naar 
het gemeentehuis te komen en 
“te helpen om dit plan te stoppen. 
Dit wordt anders een blunder die 
het woon- en leefklimaat in Din-
teloord voor altijd zal verzie-
ken”, aldus de groeperingen ‘Din-
teloord tegen MEGAmolens’ en 
‘Behoud leefbaarheid Dinteloord’.
Alle Dinteloorders en omwonen-
den die het met hen eens zijn wor-
den tevens gevraagd om een pro-
teststem uit te brengen en dit in 
een emailberichtje te sturen naar: 
StopMEGAmolens@gmail.com. 

Forse uithaal
Mede-actievoerder Arie van den 
Berg haalt fors uit naar het colle-
ge en met name naar Gewoon Lo-
kaal!. Hij geeft complimenten aan 
de Volkspartij die zich tegenstan-
der van het voornemen toont. Het 
college krijgt een veeg uit de pan. 

“Het heeft er inmiddels alle schijn 
van dat het college de oren heeft 
laten hangen naar Innogy en dat 
Innogy nu de dienst uitmaakt. Het 
aanbod van de actiegroep wordt 
genegeerd en de bewoners heb-
ben kennelijk niets te zeggen ter-
wijl het hun woon- en leefomge-
ving betreft. Zij hebben het nakij-
ken. Het college stevent met goed-
keuring van de raad linea recta af 
op een mega bestuurlijke blun-
der waardoor zij de inwoners van 
Dinteloord voor altijd opzadelen 

met een volledig verziekte woon- 
en leefomgeving. Dat mag dus ab-
soluut niet gebeuren.”.

Niet accepteren
“Dit is de reden dat beide groepen 
zich vanaf nu, samen met alle in-
woners van Dinteloord, gaan in-
zetten om hun volksvertegen-
woordigers kenbaar te maken dat 
zij dit niet alleen niet willen, maar 
dat zij zich grenzeloos in de steek 

gelaten voelen.
 Dit gaan wij niet accepteren en 
wij zullen vanaf nu alles doen 
en niets nalaten om deze ridicu-
le plannen te stoppen”, aldus Van 
den Berg.

Afbeelding: Een impressie die ‘Din-
teloord tegen MEGAmolens’ maak-
te en waarmee de groep wil aange-
ven dat de beoogde windturbines 
een enorme impact op de leefomge-
ving zullen hebben. ‘Vier Euromas-
ten zo dicht bij het centrum’.

Actiegroep stelt keihard:  
“College stevent af op 
Mega Bestuurlijke Blunder”



Enige en algemene kennisgeving

Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.

Verdrietig hebben wij afscheid moeten 
nemen van mijn lieve, zorgzame vrouw, 
ons ma, oma en overoma
                                        

Tonny Tielen
echtgenote van

Arjaan Jochems
*23-1-1928                         † 27-2-2019

 A. Jochems
 kinderen
 kleinkinderen
 achterkleinkinderen

Oostdam 64, 4651 AW Steenbergen

De crematie heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

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

Hypotheek nodig? 
Betaal niet teveel!

Marlise van Oudgaarden Erhan Görgen

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

Nu ti jdelijk met bol.com waardebon van € 250,- bij afsluiten hypotheek

We l k o m

Westvoorstraat 4-6 | 4671 CD  Dinteloord | 0167 - 52 85 77 / 06 - 47 46 85 31 | info@hotelrestaurantthuis.nl

www.hotelrestaurantthuis.nl

LUNCH - TAPAS - DINER - FEESTEN - HOTEL - VERGADEREN - ARRANGEMENTEN

HOTEL
RESTAURANT 
FEESTZAAL
TAPASBAR

VAN NIEUWENHUYZEN

Ook voor 
vrijblijvend advies 

en informatie

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

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

www.vannieuwenhuyzen.nl

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

T 0165 - 30 37 08
E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Sinds 
   1987

Bekalk je gazon voor

MOOIE GROENE KLEUR

Sinds 

14 april voorjaarsfair23 maart grondtestdag

Kiezersbedrog 
Gewoon Lokaal?!

Dinteloord tegen
MEGAmolens
stopmegamolens@gmail.com

Wethouder Baartmans (Gewoon Lokaal) wil 4 windmolens 
van 215 meter in Dinteloord plaatsen! 
Dit ondanks de verkiezingsbelofte om NOOIT hoger te gaan 
dan 150 meter.....
Pleegt Gewoon Lokaal hiermee kiezersbedrog?
Help ons dit bizarre plan te stoppen. 
Voordat u het weet staan ze bij u in de achtertuin!

Kom woensdag 13 maart om 19.30 uur 
naar de openbare vergadering van 
de gemeenteraad in het stadhuis van 
Steenbergen. 
Wij zullen dan de raad toespreken.
Onvoorstelbaar dat Gewoon Lokaal, VVD en D66 vóór dit 
plan zijn ondanks de ruim 1.100 Dinteloordse proteststemmen.
(U weet dus nu waar u NIET op moet stemmen)

           
Dankbetuiging

 
Iedereen hartelijk bedankt voor de 
 warme belangstelling, in wat voor 
vorm dan ook, tijdens de ziekte en 
na het overlijden van ons pa, opa en 
overopa

 
Gerard Hertogh

 
 
De wijze waarop wij samen afscheid 
hebben genomen is voor ons een 
 onuitwisbare herinnering geworden.
Alle reacties zijn voor ons een grote 
troost bij de verwerking van dit verlies.

Ook dank voor uw donatie aan Stichting 
Ankie.
 
 Kinderen, 
 klein- en achterkleinkinderen
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(Door Dasja Abresch) 
STEENBERGEN – In alle kernen van de 
gemeente Steenbergen heeft de leut ge-
regeerd tijdens de carnaval. Zowel de 
politie als de gemeente melden dat het 
aantal incidenten zich tot een minimum 
heeft beperkt. Ook de organisatoren van 
de carnavalsfeesten in de diverse kernen 
van de gemeente kijken met plezier te-
rug op de afgelopen vijf dagen. 

Volgens politiewoordvoerder Esther 
Boot is er een enkele aanhouding ge-
pleegd in het centrum van Steenber-
gen, maar van echte overlast was geen 
sprake. “Er is altijd wel iemand die on-
der invloed van drank vervelend wordt 
en daar volgt dan een aanhouding op. 
Van bijzonderheden is echter geen spra-
ke geweest.” Eenzelfde beeld wordt door 
gemeentelijk woordvoerder Anouk De-
nissen geschetst. “Tijdens de kinderop-
tocht op zaterdag is er wel een parkeer-
regelaar onheus bejegend en hiervan 
wordt aangifte gedaan. Verder is er bij 
de gemeente geen melding binnenge-
komen van ongeregeldheden of vanda-
lisme.” De harde wind die tijdens de op-
tocht van Dinteloord zou waaien, heeft 
volgens de woordvoerder nog wel even 
een rol gespeeld. “Gelukkig is het alles 
meegevallen en kon de optocht gewoon 
doorgang vinden. “

’Oònze tijd wijd voruit’  
in Strienestad
Prins Strienius V is inmiddels weer te-
ruggekeerd in zijn doordeweekse ge-
daante van Dennis Vermeulen. Hij ge-
niet als zodanig van een paar vrije da-
gen met echtgenote Ilja en zoons Lars 
en Jens en kijkt met plezier terug op de 
carnaval: “De onderlinge sfeer tijdens 
deze carnaval is ons binnen het gevolg 
echt opgevallen. Het was heel ontspan-
nen en gezellig.” 
Het incident waarbij een verkeersrege-
laar werd aangevallen door een onge-
duldige automobilist was voor hem een 
zwart wolkje boven een overwegend 
zonnige carnaval. “We zijn hartstikke 
blij met onze vrijwilligers die zich in-
zetten voor de veiligheid van de deelne-
mers. We betreuren erg wat er gebeurd 
is. Er zal zeker aangifte worden gedaan.”

Tijdcapsule
Het leutfeest was voor Vermeulen een 
aaneenschakeling van hoogtepunten, 
maar met name de toepasselijkheid van 
het motto en de wijze waarop er door de 
Bietboeren en Meerminnen op in werd 
gespeeld, hebben hem verrast. ”Toen 
we het motto ’Oònze tijd wijd voruit’ be-
dachten, hadden we helemaal niet in de 
gaten dat er zoveel jubilea te vieren wa-
ren.” De Prins doelt hiermee op 33 jaar 
HnvdK, 33 jaar optocht De Raldal, 22 
jaar Groot Stéénberregs Dikteej, 22 jaar 
dweilband ’t Wor Niks en 11 jaar dweil-
band D’n Dweilberg. Het resulteerde in 
tal van bizondere momenten waaron-
der de plaatsing van een herdenkingste-
gel bij het beeld van de Meermin aan 
het Strieniusplein ter gelegenheid van 
33 jaar HNvdK. De stichting zelf groef 
daar een tijdcapsule in met tekenin-
gen van Bietboerkes en Meerminnekes 
waarop zij verbeelden hoe de Striene-
stadse leut er in 2037 uit zal zien. “Op de 
77ste verjaardag van SKS graven we die 
dan op om te zien wat er van terecht is 
gekomen.”

Gezonde rivaliteit
De Karnevalsmis is voor de Prins altijd 
een moment van bezinning in een druk-
ke periode. “Dit jaar was het extra span-
nend en emotioneel voor de organisa-
tie door het wegvallen van animator Elly 
Lambers. Maar het verliep perfect en ze 
mogen daar echt trots op zijn.”
Ook het Straattejaoter op de maandag 
was er weer één voor in de boeken. ”Met 
mooie acts van onder meer ’t Drievierde 
en ’t Wor Niks, maar ook om de presen-
tatie van de nieuwe Band Zonder Vent 

hebben we erg moeten lachen.” 
Tijdens de grote optocht op dinsdag 
golfde de creativiteit van de deelne-
mers eveneens door de straten. “Dat re-
sulteerde in uitslagen die heel dicht bij 
elkaar lagen. Bijvoorbeeld bij de dweil-
bands die dit keer allemaal enorm hun 
best hadden gedaan. Er is onderling een 
gezonde rivaliteit op gang gekomen en 
dat maakt het erg leuk.”

Gin Zee t’ôôg  
in Peeloofdurp
Namens de Organisatie Carnaval 
Peeloofdurp kijkt secretaris Carlo Baas 
niet terug op een gewone goede carna-
val, maar op een ”heel, heel, goede car-
naval”. ”Vanaf het Worstenbal van de 
Dubbel Dees is sporthal De Buitelstee 
steeds goed bezocht geweest en ook in 
de cafés was het gezellig druk.” Het was 
wel even peetjes zweten toen vooraf-
gaand aan de optocht de wind de kop 
opstak. “Gelukkig kon het uiteindelijk 
gewoon doorgaan. Er waren twee afmel-
dingen maar uiteindelijk bleven er nog 
altijd dertig deelnemers over en daar-
mee was deze optocht de grootste ooit. 
Een paar kleinere wagentjes zijn wel 
omgewaaid maar die zijn ook weer te-
rug overeind gezet.” 

Ambiâânsprijs
Voor de eerste keer werd tijdens de prijs-
uitreiking de Ambiâânsprijs voor de 
leukste act van de optocht uitgereikt. De 
bouwers van SEB uit Oud-Gastel namen 
deze primeur met trots in ontvangst. De 
Pechprijs was er voor Dun Dubbel Dees 
die voor het tweede achtereenvolgende 
jaar verstek moesten laten gaan bij de 
optocht. “Zij zouden mee rijden met de 
wagen van De Meerkat, maar die raak-
te bij een ongeval dusdanig beschadigd 
dat er niks meer mee begonnen kon 
worden.”
Het goede nieuws is dat de Dubbel Dees 
volgend jaar gewoon weer een nieu-
we kans krijgen want voor de organisa-
tie staat het als een ‘paal boven zee’ dat 
het carnaval in Peeloofdurp dan gewoon 
verder gaat. 

Eigen gevolg?
Het carnaval heeft volgens Baas stevig 
voet aan grond gekregen. “De mensen 
gaan niet meer ergens anders een op-
tocht kijken, maar blijven er echt voor 
op het dorp en genieten ervan.” 

Volgende week evalueert de twaalfkop-
pige organisatie het voorbije leutfeest 
en kijkt dan alvast vooruit naar volgend 
jaar. Of de terugkeer van een eigen ge-
volg in het vat zit, houdt hij nog in het 
midden. “We hebben eerst meer vrij-
willigers bij onze organisatie nodig. We 
merken dat we nu handjes tekort ko-
men. Pas als we die hebben, kunnen we 
beslissen wat we meer gaan doen.”

Da’k Ut Nie Wit!  
in Pompedurp
Bram van Dis, voorzitter van de Stich-
ting Karnaval Kruisland, spreekt van een 
“perfecte carnavalsviering”.  Die begon 
al op vrijdag met een fruitmandje voor 
iedereen die een zwaar jaar achter de 
rug heeft of er nog middenin zit. Ver-
volgens ging het gevolg naar de kinder-
opvang met aansluitend de Zonneberg-
school waar het jeugdgevolg bekend 
werd gemaakt en er voor het tweede 
achtereenvolgende jaar een modeshow 
werd gelopen.
 De kinderoptocht in de middag blonk 
uit van het talent, mede door de extra 
inzet van bouwclubs De Begienurs en 
BTW die de kids een handje hielpen. 
“Maar het meeste hebben ze zelf ge-
daan” benadrukt Van Dis. 

Goede koers
Anders dan anders was het op de vrij-
dagavond tijdens het traditionele Af-
trapbal. “We zien al jaren een terugloop 
in klandizie en daarom zijn we dit jaar 
eens een heel andere weg in geslagen 
met een optreden van de rockformatie 
Jeepster. Dat leverde natuurlijk wel wat 
commentaar op omdat het geen carna-
valeske muziek is, maar anderzijds sloeg 
het wel aan dus we denken dat we de 
goede koers gekozen hebben.” 
De kindermiddag op zaterdag stond 
in het teken van de piraterij. Een ou-
derwets gegeven met een heel modern 
tintje want met behulp van een VR bril 
mochten alle kinderen mee in de acht-
baan. In de avonduren ging het hele ge-
zelschap met de Pompeleedies on tour 
in de regio waarbij onder meer Moers-
traten. ’t Vosse-ol en de Strienestad wer-
den bezocht. 
De grote optocht op zondag kende een 
wat haperende start doordat een viertal 
deelnemers met panne stonden. “Maar 
de vertraging viel mee en door de zon 

was het uiteindelijk toch een perfecte 
optocht met maar liefst dertig deelne-
mers aan de start.  

Laatste woord niet gezegd
De afsluiting begon op dinsdagavond 
vanaf de Siemburg met een lichtjesstoet 
richting de Markt waar de grote pomp, 
gebouwd door W’Oorkus Digt, met ket-
tingzagen was teruggebracht tot een 

mini-formaat. “Bittere noodzaak,” ver-
zucht Van Dis. “De woensdag voor car-
naval kregen we pas onze vergunning en 
bleek dat de pomp niet aan de eisen vol-
deed. Daar konden we op dat moment 
natuurlijk niks meer mee. Enerzijds 
begrijpelijk hoor, gezien de toestand 
in Scheveningen, maar een brandsta-
pel van 65 meter hoog vergelijken met 
een pomp die al sinds jaar en dag zon-
der problemen wordt verbrand, is toch 
wel een beetje vergezocht? Het laatste 
woord is hier ook nog niet over gezegd.”
Aan alle goede dingen komt uiteindelijk 
een eind en zo ook in Pompedurp. Met 
het verbranden van de Pomp werd ech-
ter ook een nieuw begin gemaakt, want 
als enige kern van Strienestad presen-
teert men daar het motto van het nieu-
we jaar. Dat luidt in 2020: Hou ‘m sta-
onde! 

Soep van Egte  
Pompedurper
Ter besluit van het leutfeest was er voor 
alle Pompedurpers een bakje soep van 
Jo Wezenbeek, de vrouw die dit jaar de 
onderscheiding van De Egte Pompedur-
per kreeg. “Jo is al sinds mensenheuge-
nis een drijvende kracht achter tal van 
carnavalsactiviteiten. Het was de hoog-
ste tijd dat dat beloond werd.” 

Panorama
De pret is overigens nog niet helemaal 
gedaan in Pompedurp want aanstaan-
de zaterdag 9 maart is het waogentjes 
kijke bij BC De Begienurs bij zaal Koch. 
In de avonduren wordt daar een veiling 
gehouden waarvan de opbrengst ten 
goede komt van de Stichting Kruislands 
Karnaval. De klapper van de veiling is 
een geheel verzorgde avond in de Real 
Men Cave van Kruislander Dennis Roks. 
Dit bijzondere stekje zal binnenkort een 
prominent krijgen in het weekblad Pa-
norama. 
Op dinsdag 19 maart om 20.00 is heel 
Pompedurp ten slotte welkom in dorps-

huis Siemburg voor de evaluatie. 

Speul d’ut Spelleke meej? 
In ’t Vosse-ol
Het wordt bijna eentonig, maar ook in 
’t Vosse-ol heerst daags na carnaval eu-
forie over de afgelopen dagen. “Als ver-
eniging, als dorp en als bezoekers kun-
nen en mogen we terugkijken op een 
supercarnaval,” evalueert Giscard van 
Tilburg, voorzitter van de organiserende 
stichting. De leut werd dit jaar voor het 
eerst gevierd onder heerschappij van 
Prins Peer en dat was volgens Van Til-
burg een groot succes. “Ook voor hem 
was alles nieuw en spannend maar het 
was voor beide partijen een succesvol-
le samenwerking. We gaan met honderd 
procent vertrouwen de toekomst in voor 
minstens nog tien jaar.”

Aangenaam verrast
De leut in Vosmeer begon met de in-
tocht en spelletjes op het Zevensprong-
plein voor zorgentrum  De Vossemeren. 
Nadat Merijntje was aangekleed en de 
sleutel overgedragen gingen de Vossen 
en Vossinnekes een lekker stukje dwei-
len. Zaterdagavond werden de Vosse-ol-
lers aangenaam verrast met een bezoek 
van de collega’s van het Pompedurp die 
met de Pompeleedies on Tour waren. 
Ook de kindermiddag op zondag met 
de grote improvisatieshow was een suc-
ces. Op maandag was het ziekenbezoek. 
“Het is mooi om te zien hoe de kinde-
ren in het jeugdgevolg dan in aanraking 
komen met een kant van de carnaval die 
zij helemaal niet kennen,” aldus Van Til-
burg wiens dochter dit jaar in het kos-
tuum van het Prinsesje zat. 

Interactie omarmd
Het succes van de optocht was in Vos-
meer niet anders dan in de andere ker-
nen van Steenbergen.  Met 32 uitgedeel-
de nummers had Vosmeer het meest 
aantal deelnemers van alle kernen met 
een optocht. “Vooral de mix van enke-
lingen, groepen, duwkarren en praal-
wagens is bijzonder alsook de interac-
tie met het publiek die door velen wordt 
omarmd.” De avond werd afgesloten 
met het uitkleden van Merijntje en het 
verbranden van de Heks van de Riet-
kreek. 

Gebore op de Raldal
Voor Arnold Heijmans, voorzitter van 
de stichting Ontspanning Voor Welberg 
was het zijn eerste carnaval. Een bij-
zonder debuut waar hij met volle teu-
gen van genoot. “Het is nog een beetje 
zoeken, maar de leuke reacties en dank-
baarheid motiveren heel erg.” Het be-
gon zaterdag op de Raldal met het zie-
kenbezoek. “Dit keer bezochten we voor 
het eerst ook de baby’tjes die het afge-
lopen jaar geboren zijn. Het zakdoekje 
waar op staat ‘Ik ben gebore op de Ral-
dal’, viel erg in de smaak. Vooral bij de 
ouders,” lacht Heijmans.

Leuke reacties
De nieuwe activiteit, het pyjamabal op 
zondagmorgen, moet nog aan bekend-
heid winnen. “De opzet was leuk, maar 
er waren helaas nog niet zoveel deelne-
mers. Daar moeten we voor volgend jaar 
nog wat aan werken.” 
De grote optocht van de Raldal trok 
dit jaar een negental deelnemers. “We 
zien het liever wat groter maar dege-
nen die meededen, hadden echt heel 
erg hun best gedaan en er waren dan 
ook veel leuke reacties van de mensen 
aan de kant.” Zijn eerste prijsuitreiking 
was voor de voorzitter een bijzondere. 
“Ik mocht Prins Strienius V en de Defti-
ge Flodder, die allebei gezinsuitbreiding 
verwachten, een Raldal-zakdoek geven 
en ook onze jubilerende Dweilberg heb-
ben we in het zonnetje gezet.” 
Voor het tweede achtereenvolgende jaar 
ging de prijs voor de geveldweil naar het 
schoonvader/-dochter duo Ad en Anne-
miek Huijgens.

Vooral veel gezelligheid in de kernen van Steenbergen

Oh, wat is t’ie mooi
STRIENESTAD – Een foto zegt meer dan 
duizend woorden. Het hierboven geplaats-
te kiekje, geschoten tijdens de carnaval in 
Strienestad, is van dat gezegde een onover-
troffen voorbeeld. 
Plaatselijk fotograaf Cisca Gramsma vatte 

dit moment waarop de carnaval zich in al 
haar pracht laat zien. 
Het zijn die dagen in het jaar waarin we 
los van verplichting, leeftijd of beperking 
weer even echt in contact komen met el-
kaar. Dat we stilstaan bij wat echt belang-
rijk is. Zoals een liefdevolle aai over opa’s 
wang.



 

Bezoek onze Visspecialiteitenavonden

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

Voor reserveringen en informatie:

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

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

Restaurant ‘t Veerhuis / Hotel Oosterschelde

Voor de visliefhebber: Visspecialiteitenavonden op: 
 Zaterdag 9 maart, 16 maart, 30 maart, 6 april, 13 april en 27 april.

Aanvang visavonden: 18.00 uur.

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

VERWISSEL OF VERVANG 
OP TIJD DE AUTOBANDEN!

Blijf niet te lang doorrijden met winterbanden en laat deze op tijd wisselen.
Plan nu (alvast) een afspraak in via 0167-564250 of vakgarageautokar.nl/garageafspraak

Ieder seizoen is het belangrijk om op de juiste banden te rijden. Laat de autobanden bij 
Vakgarage Auto Kar op tijd wisselen of vervangen zodat je altijd veilig de weg op kan! Wij 
kunnen de auto ook direct balanceren en eventueel uitlijnen zodat de banden niet verkeerd 
afslijten en je dus veel langer plezier hebt van de banden! 

HET WEER WISSELT, VERGEET OOK DE AUTOBANDEN NIET!

De Kia Niro.
Crossover. Hybride.

Private lease vanaf € 389,- p.m.

 Automaat     Trekgewicht van 1.300 kg

Voordeel tot € 1.250,-
Al vanaf € 27.995,-

Gem. brandstofverbruik: 3,7 – 4,3 l/100km, 23,3 – 27,0 km/l. CO2-uitstoot: 86 – 100 g/km. Genoemde 
acties en bijbehorende consumentenprijzen zijn geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Niro met uiterste 
kentekenaanvraag van 31-03-2019 en uiterste registratiedatum van 30-04-2019. Genoemde prijzen 
zijn incl. kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen 
van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingbijdrage, 
leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijzen zijn 
excl. metallic lak. Private lease-aanbiedingen via Kia Autolease. Het betreffen producten gecertificeerd 
door Stichting Keurmerk Private Lease. De getoonde prijzen betreffen, tenzij anders weergegeven, 
vanaftarieven gebaseerd op een looptijd van 48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en 
ten minste 6 schadevrije jaren. Deze actie is geldig t/m 30-04-2019. Informeer naar de complete 
actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven 
uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Autobedrijf Romme B.V.
Brede Molenweg 6 Hoeven (service) T: 0165 – 50 29 86 
Belder 41 Roosendaal T: 0165 - 820 250 
Vosdonk 43 Etten-Leur T: 076 - 50 25 950   kia-romme.nl

Kaaistraat 6 - 4651 BN Steenbergen 
0167 - 56 33 01
www.koetsenruyter.nl 
info@koetsenruyter.nl

Verkopen zonder risico! 

Koetsenruyter is dé makelaar die het waar maakt. Wij 
streven altijd naar het beste resultaat. Daarom werken wij 
nu ook op ‘no cure no pay’ basis. 

Met onze heldere tarieven weet u vooraf waar u aan toe 
bent. Zo heeft u nu al een full-service contract vanaf 
1650,- excl. btw op ‘no cure no pay’ basis! Dat is pas 
verkopen zonder risico!

Maak een afspraak of neem vrijblijvend contact met ons 
op voor meer informatie via 0167 - 56 33 01 of 
info@koetsenruyter.nl

Uw ‘no cure no pay’ makelaar, 
bij Koetsenruyter geen kosten zonder resultaat!

Clemens Suijkerbuijk, Koetsenruyter Makelaardij

Letselschade opgelopen tijdens Carnaval of 
een ander evenement? Ik help u kosteloos!

 Rob Dits
 telefoon (0167) 500 899
e-mail: info@ditsletselschade.nl

De afgelopen dagen was het in veel plaatsen één 
groot feest! Helaas zijn er ook altijd een paar 
pechvogels die door andermans toedoen een 
breuk, kneuzing of andere verwonding oplopen. 
Denk hierbij aan gehoorschade door een te hoog 
geluidsniveau, struikelen over losliggende 
snoeren of een ongeluk met een carnavalswagen. 

Rob Dits: “Dit zijn maar enkele voorbeelden van 
ongelukken die voor kunnen komen tijdens deze 
dagen of andere evenementen. Heeft u vragen 
over een voorval? Ik sta open voor al uw vragen 
en informeer u graag. U kunt geheel vrijblijvend  
en kosteloos contact met mij opnemen.”
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RUIM 50% KORTING
OP EEN WEEKEND TRIBUNE TICKET 
GRAND PRIX OOSTENRIJK
BIJ AANKOOP VAN...

RUIM 50% KORTINGRUIM 50% KORTINGRUIM 50% KORTING
OP EEN WEEKEND TRIBUNE TICKET 
GRAND PRIX OOSTENRIJK
BIJ AANKOOP VAN...

OP EEN WEEKEND TRIBUNE TICKET 
RUIM 50% KORTINGRUIM 50% KORTING

4 BLIKJES RED BULL OF ORGANICS 6-PACK HEINEKEN BLIK

3 ZAKKEN LAY’S CHIPS

4 FLESSEN LIPTON ICE TEA 
GREEN OF SPARKLING

6-PACK
HEINEKEN 0.0

3 BLIKKEN UNOX KNAKS

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

          

11°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Komen en gaan van 
fronten en storingen
Vrijdag knapt het weer iets op. De 
buien verdwijnen geleidelijk aan uit 
het weerbeeld en in de namiddag is 
het droog met een mix van wolken 
en soms brede opklaringen. De 
temperaturen zitten vooraan de 
dubbele cijfers en halen een 10 tot 11-
tal graden. De wind neemt af en draait 
geleidelijk van west naar zuidwest.
Zaterdag wordt dan weer een 
onstuimige dag in de gemeente 
Steenbergen met veel wind en 
regelmatig buien. 
Tussen de buien door zien we af en toe 
de zon.
De westenwind is hard tot mogelijk 
stormachtig waarbij ook is kans op 
zware windstoten. 
De maximumtemperatuur ligt rond de 
10 graden in onze regio.
Ook zondag staat er een herfstachtige 
dag op het programma met een stevige 
westenwind en regelmatig regen 
waarbij er weinig ruimte voor de zon is.
Het wordt circa 8 graden.
Volgende week blijft het wisselvallig in 
onze regio en waait het soms flink.
Met maxima van rond de 8 graden en 
minima van circa 3 graden liggen de 
temperaturen rond de gemiddelde 
waarden voor half maart.

Weerspreuk:  
“Laat in maart het weer zijn wat het 
wil. Maar trek nooit de borstrok uit 
voor half april”.

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

( Ingezonden brief –  
onder verantwoording van  

de inzender )
In 2016 heeft de gemeente de be-
woners die goed afval scheiden 
de mogelijkheid geboden dit te 
“verzilveren” door over te stappen 
naar een kleine restafval contai-
ner. 

Sinds jaar en dag scheiden wij 
ons afval en hebben in 2016 dan 
ook gekozen voor kleinere contai-
ners en daardoor een lagere hef-
fing. Dit beleid werd voortgezet in 
2017 en 2018. 
Nu in 2019 blijkt dat dit goed 
scheiden extra “beloond” moet 
worden. Alle meerpersoonshuis-

houdens worden vanaf nu over 
een kam geschoren. Goed schei-
den of niet, dat maakt niet meer 
uit. 
Sinds medio 2018 moeten we het 
restafval zelf wegbrengen naar 
ondergrondse containers. Dit zou 
een besparing voor de burgers op-
leveren! 
Het tegendeel is waar. Onze hef-
fing afvalstoffen (deze term durft 

men niet eens meer als zodanig te 
benoemen op de aanslag gemeen-
telijke heffingen) wordt verhoogd 
van 254 euro in 2018 naar 356 
euro in 2019.
De beloning/besparing bestaat 
uit een stijging van de heffing met 
40%. Wie kan dat uitleggen aan 
de burgers?

Gerjan van de Wouw, Steenbergen

Absurde stijging afvalstoffen heffing

STEENBERGEN – Danny Ruijten 
(19 jaar) en Charlotte van Oosten 
(18 jaar) zijn de talentvolle leer-
ling-hoveniers van Visio Vireo Tui-
nen uit Steenbergen. Onder leiding 
van hun coach John Bijlsma wisten 
ze een prachtige podiumplaats te 
bemachtigen tijdens de Nationale 
Wedstrijd Tuinaanleg die plaats-
vond van 21 t/m 23 februari tijdens 
de TuinIdee dagen in de Brabant-
hallen in Den Bosch.  

“Meedoen aan deze prestigieuze 
wedstrijd is alleen weggelegd voor 
de beste jonge hoveniers van het 
land”, vertelt John Bijlsma, eige-
naar van Visio Vireo Tuinen.  “Het 
zijn leerlingen met een echte win-
naarsmentaliteit, ambitieus en 
gemotiveerd.” Danny (Wouw) en 
Charlotte (Etten-Leur) kwamen 
uit voor het Prinsentuin College 
in Breda, waar ze in hun derde en 
laatste jaar van de BOL opleiding 

tot hovenier zitten.

Oefentuin 
Danny: ”Ik ken Charlotte al van-
af de basisschool. We zitten bij el-
kaar in de klas en werken nu sa-
men bij Visio Vireo Tuinen. Zo-
doende weten we precies wat we 
aan elkaar hebben en vullen we 
elkaar goed aan. Als oefening heb-
ben we van John een eigen tuin 
gekregen in Steenbergen, die we 
helemaal zelfstandig aan moch-
ten leggen. We zijn hierdoor extra 
goed op elkaar ingespeeld.”

Leerzame ervaring
Bij de Nationale Wedstrijd Tuin-
aanleg moest in drie dagen een 
complete tuin aangelegd worden, 
volgens het concept van De Le-
vende Tuin: een tuin waarin met 
aandacht voor duurzaamheid veel 
facetten van het hoveniersvak zijn 

verwerkt. Charlotte: ”Alle vier de 
teams moesten dezelfde tuin van 
5 x 5 meter aanleggen met on-
der meer een kippenhok, pergola, 
prieel en een muurtje van herge-
bruikte tegels. We werden beoor-
deeld op kwaliteit en creativiteit, 
maar ook organisatie en samen-
werking. Het was een echte uit-
daging om per dag de juiste din-
gen af te krijgen. Ontzettend leer-
zaam, omdat je anders leert kijken 
en zo dus ook op een hele andere 
manier een tuin aanlegt.” 

Podiumplaats
Danny: ”Ons doel was op het po-
dium staan in de Brabanthallen 
bij de finale van de Beroepenwed-
strijd en dat is gelukt!” ”Wat een 
topprestatie! 2e van Nederland en 
een zilveren medaille. Ik kan al-
leen maar trots zijn op mijn team,” 
besluit hun tevreden coach.

• Foto: Danny Ruijten, Charlotte 
van Oosten, John Bijlsma en VHG-
directeur Egbert Roozen(rechts 
staand) in de Brabanthallen in 
Den Bosch.

Zilveren medaille voor leerling 
hoveniers van Visio Vireo Tuinen 

Inschrijven voor 50e 
Kleine Tour Steenbergen
STEENBERGEN – Volgende week woensdag – 13 maart 
– kunnen kinderen zich inschrijven voor de Kleine Tour 
Steenbergen die dit jaar zijn jubileum beleeft. Tussen 
18:30 en 19:30 uur worden de aspirant deelnemers ver-
wacht met hun begeleiders in de zaal van De Joosse aan 
de Kaaistraat.

Alle rennertjes die vorig jaar hebben meegefietst wor-
den persoonlijk benaderd door hun ploegleiding. De 
anderen moeten zich dan wel zelf inschrijven. Deelne-
mers moeten woonachtig zijn in de gemeente Steen-
bergen, jongens mogen op 5 augustus 2019 niet jon-
ger zijn dan 8 jaar en op 10 augustus niet ouder dan 
14 jaar. Voor meisjes zijn de criteria op 5 augustus niet 
jonger dan 9 jaar en op 10 augustus niet ouder dan 14 
jaar. Deze criteria gelden ook voor inschrijvingen om te 
worden geplaatst op de reservelijst.
Het inschrijfgeld bedraagt 16 euro maar hoeft op de 
avond van aanmelding nog niet te worden voldaan. 
Nadere informatie is te verkrijgen bij René Baarendse, 
telefoon 06 23 390 296.

Frenk & The Lean Machine in De Keuning
STEENBERGEN – Zondagmiddag 24 maart spelt de rockband Frenk & the 
Lean Machine een wat ze zoemen ‘thuiswedstrijd’ in volledige live-set. 
De muzikanten geven dan een optreden bij Grand Café De Keuning aan 
de Wouwsestraat.
Frenk de Groot laat namens zijn medemuzikanten weten dat het een 
spetterend optreden wordt. De band is destijds geformeerd rond de EP 
‘Ready Set Go’ en van die EP zullen zeker nummers worden gebracht. 
“Maar ook bekende rock-classics, een vleugje new-wave en zelfs enkele 
punk krakers”, aldus Frenk de Groot. De band denkt met veel plezier te-
rug aan hun hoogtepunt tot nu toe. Een optreden tijdens ‘Woodstock op 
het Water in Leiden’, voor een publiek van tienduizenden rond de grach-
ten van Leiden. Het optreden begint om 15:30 uur.

Zaterdag 23 maart bij Myra Ceti

Rock for KiKA, The Final Countdown
STEENBERGEN - Hoewel hij met 
zijn marathons al een tegenpres-
tatie van formaat levert voor alle 
sponsorbijdragen die hij ontvangt, 
bedacht Welbergenaar Leo Osse-
weijer meer dan eens een originele 
manier om geld in te zamelen voor 
KiKa. Zo organiseerde hij in 2013 
voor het eerst ‘Rock for KiKa’. Dit 
evenement beleeft zaterdag 23 
maart zijn vierde én laatste editie: 
The Final Countdown.

 ,,Wanneer ik presentaties geef 
over sponsorwerving, zeg ik altijd 
dat je dicht bij jezelf moet blijven. 
Dus ga bijvoorbeeld geen ballet-
voorstelling organiseren als je niet 
van ballet houdt, want dat gaat ‘m 
niet worden. En als je een beetje 

bleu bent en niet op mensen durft 
af te stappen, hou dan geen col-
lecte. Ik ben een liefhebber van 
rockmuziek en dan is het ook leuk 
om een avond vol rockmuziek op 
poten te zetten,’’ aldus Osseweijer, 
die op 15 april in Boston zijn tien-
de (en tevens laatste) marathon 
gaat lopen voor KiKa.

Zero Friction en Frontaal
In 2013 en 2015 voltrok ‘Rock for 
KiKa’ zich bij café De Fles in Steen-
bergen, in 2017 bij de Duivento-
ren op Welberg. The Final Count-
down vindt plaats op zaterdag-
avond 23 maart in het theater van 
Myra Ceti aan de Wouwsestraat in 
Steenbergen. De West-Brabantse 

band Frontaal en Zero Friction uit 
Steenbergen zullen de sterren van 
de hemel rocken en de opbrengst, 
ook van de loterij, gaan uiteraard 
naar het goede doel. Wielekker wil 
rocken for KiKa, kan voor de aan-
schaf van tickets bellen naar 06-
15583339 of mailen naar leoosse-
weijer@ziggo.nl



Gecombineerd verbruik: 4,7-5,6 (l/100 km)/17,9-21,3 (km/l); CO2 - emissie: 107-129 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Private lease 
prijs is een vanaf prijs inclusief BTW, o.b.v. een looptijd van 48 maanden en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Kijk voor de voorwaarden en condities op 
hyundai.nl. De Hyundai actie ‘Lente Bonus’ bestaat uit een maximaal voordeel tot € 2.000 op het aankoopbedrag. De bedragen verschillen per model. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-03-2019 tot en met 31-03-2019 met een uiterste 
registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is wel geldig op geselecteerde (voorraad)modellen en niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De Hyundai 
‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2019 beschreven in het service 
& garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op bartelen.hyundai.nl

Autobedrijf Bartelen Roosendaal B.V.
Ettenseweg 54, Roosendaal, tel. 0165 - 595 959

Ontdek meer op eskes.hyundai.nl 

Autobedrijf Eskes Bergen op Zoom b.v.
Steenspil 38, Halsteren, tel. 0164 - 215 000

Hyundai Private Lease.
Ongeacht schadevrije jaren • Ongevallenverzekering • Hyundai service

Hyundai Private Lease zorgt ervoor dat je altijd mobiel bent, zonder verrassingen! Zo biedt Hyundai vele extra’s 
zoals ongevallenverzekering, motorrijtuigenbelasting, reparatie, onderhoud, banden en mobiliteitsgarantie.
Liever een Hyundai kopen in plaats van leasen? Kies dan voor onze:
 
Lente Bonus met oplopend voordeel tot wel € 2.000!
Kom nu langs en vier de lente bij:

€ 198 p.m.

Private Lease vanaf

Obv 48 mnd / 10.000 km/p.j.

E

E

Gibsonstraat 9 • 4651 SW Steenbergen

T: 0167-567018 • info@sebrechts.nl • www.sebrechts.nl

Vrijdag 8 en zaterdag 9 maart gesloten.
Vanaf maandag 11 maart staan we weer voor uw klaar!

NIEUW!   AFHAALAUTOMAAT
BENU APOTHEEK STEENBERGEN
Vanaf medio februari beschikbaar:
Met de afhaalautomaat haalt u snel, veilig en eenvoudig uw 
medicijnen op. Wij plaatsen uw medicijnen in de automaat. 
U ontvangt een e-mail met een afhaalcode. Met deze code kunt u 
24 uur per dag uw medicijnen afhalen. 

Wilt u gebruik maken van een van onze services? Loop gerust even 
binnen. U bent van harte welkom! 

BENU Apotheek Steenbergen
Kerkplein 3
4651 AN Steenbergen
T  0167 56 40 10
F  0167 56 69 89
E  steenbergen@benuapotheek.nl
W  www.benuapotheek.nl

Afhaalautomaat 24/7
“De Nieuwe Villa” 
Lindenburglaan 2c
4651 TN STEENBERGEN

Afhaalpunt
Jumbo Steenbergen, 
Floraplein 2
4651 NC Steenbergen

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 18.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten

Openingstijden afhaalpunt 
Ma - za van 8.00 tot 21.00 uur
Zondag van 9.00 tot 20.00 uur
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STEENBERGEN – Aanstaande 
bruidsparen, hun familie, vrien-
den en natuurlijk ook alle ande-
re belangstellenden, kunnen zon-
dag 14 april hun licht komen op-
steken bij de nieuwe bruidsbeurs 
”Ja, ik wil!” in Steenbergen. In de 
zaal van restaurant De Watertoren 
presenteren zich dan uiteenlopen-
de bedrijven, die één ding gemeen 
hebben: ze zijn gespecialiseerd in 
alles wat komt kijken bij één van 
de allermooiste dagen in een men-
senleven.

Initiatiefnemer van de bruids-
beurs is de Steenbergse (bruids)
fotograaf André Roosenburg, voor 
wie met ”Ja, ik wil!” een langge-
koesterde wens in vervulling gaat. 
,,Ik sta zelf regelmatig op bruids-
beurzen in de regio en hoopte ooit 

zoiets in Steenbergen zelf van de 
grond te tillen. Dat is nu gelukt, 
dankzij de medewerking van de 
eigenaren van De Watertoren én 
de samenwerking met Steenberg-
se Courant/KijkopSteenbergen.
nl. Met behulp van deze media 
kunnen we de bruidsbeurs opti-
maal promoten. In de krant van 
vrijdag 5 april komt zelfs een ech-
te bruidsspecial.’’

Feestlocatie
,,Voordeel van De Watertoren is 
dat de grote zaal achter het res-
taurant zich uitstekend leent voor 
een dergelijke beurs, maar tegelij-
kertijd natuurlijk ook een ideale 
feestlocatie is. De uitbaters zullen 
de bezoekers bovendien trakteren 
op lekkere hapjes en drankjes, om 

de gasten een indruk te geven van 
wat er op dat gebied zoal moge-
lijk is.’’

Uiteraard staat Roosenburg met 
zijn ARF Fotografie zelf ook op de 
beurs, evenals Foto Timeless uit 
Kruisland. 

,,Per specialisme is er ruimte voor 
maximaal twee deelnemers. Op 
die manier gaat exclusiviteit hand 
in hand met voldoende keuze 
voor iedereen die zich komt ori-
enteren op zijn of haar trouwdag.

Keur aan deelnemers
Op de deelnemerslijst prijken ver-
der al de namen van: Broekhuis 
Juwelier (Steenbergen), Tirimba 
Balloons & Magic (Dinteloord), DJ 
B-Kuul (Steenbergen), Drukkerij 
Van Dijke/Gifts&Prints (Steenber-
gen), De Moor Optiek (Steenber-
gen), Marieke de Kapper (Nieuw-
Vossemeer), Goudsmederij Lot-
te Keizer (Steenbergen), Wouw 
Bruidsmode (Wouw), Henri�s La-
dies & Gents (Hoogerheide), Au-
perlé Trouwvervoer (Oude-Ton-
ge), Huijgens Verhuurbedrijf (Hal-

steren). 
,,De meeste deelnemers komen 
uit Steenbergen en directe omge-
ving, dat is ook ons streven,’’ ver-
telt Roosenburg. ,,Niet alle bran-
ches zijn hier echter vertegen-
woordigd, daarvoor moeten we 
dus over de gemeentegrenzen kij-
ken. Ook komt het wel voor dat lo-
kale ondernemers geen belang-
stelling hebben, dat is op zich 
jammer, maar dat zul je moeten 
respecteren.’’

Gratis toegang
Er zijn nog een paar plekken in de 
zaal beschikbaar. Ondernemers 
die hun ja-woord nog willen ge-
ven, kunnen contact opnemen via 
jaikwilbruidsbeurs@gmail.com 
of bellen naar 06-81184383 (An-
dré Roosenburg) of 06-23162068 
(John Nijssen van de Steenbergse 
Courant).
‘Ja, ik wil!’ is op zondag 14 april 
van 11.00 tot 16.00 voor iedereen 
gratis toegankelijk. Actuele infor-
matie over de bruidsbeurs is de 
komende weken ook te vinden op 
Facebook en Instagram.

Zondag 14 april bij De Watertoren

Ja, ik wil! Bruidsbeurs 
in Steenbergen

Van meet af aan heeft Thuis! geen 
klagen gehad over de belangstel-
ling van het publiek, dat het res-
taurant aan de Westvoorstraat uit-
stekend weet te vinden. Dat is niet 
in de laatste plaats te danken aan 
het grote, aantrekkelijke terras, 
waar het bij lekker weer sowieso al 
heerlijk toeven was. 

Terrasoverkapping
Sinds vorig najaar prijkt er over 
pakweg eenderde deel van het 
even riante als luxe terras boven-
dien een fraaie overkapping van 
7,5 bij 7,5 meter. ,,Alle zijkanten 
en de bovenkant kunnen open 
en dicht, afhankelijk van de stand 

van de wind en de zon. Op die ma-
nier kunnen we het voor onze gas-
ten altijd zo aangenaam mogelijk 
maken. Heel het jaar door,’’ aldus 
Robbert-Jan Timmermans, die 
beleving en comfort hoog in het 
vaandel heeft staan. Vandaar ook 
de heaters, vuurhaardjes, ronde 
zithoeken en lounchebanken op 
het terras, dat maar liefst 110 zit-
plaatsen telt. ,,Je kunt hier tot laat 
in de avond heerlijk genieten.’’ 

Grotere keuken
Zodra het voorjaar binnenkort 
echt gaat beginnen, neemt Thuis! 
ook nog eens een speciale terras-
bar in gebruik, waaraan momen-

teel de laatste hand wordt gelegd. 
Deze voorziening komt in de oude 
pastorie, die onlangs met het res-
taurant/hotel is verbonden. 

,,Zodoende konden we ook de 
keuken vergroten, voor meer ca-
paciteit en een hogere omloop-
snelheid, en een aparte spoelkeu-
ken realiseren,’’ vertelt de eige-
naar, uiterst tevreden met het re-
sultaat. ,,Ideaal is ook dat we nu 
een rechtstreekse doorgang van-
uit de keuken naar de feestzaal 
hebben.’’ 

Hotel
Die feestzaal werd eerder al uit-
gebreid met een binnentuin, in-
clusief barbecue en eigen bar. 
Een gewilde locatie, zowel voor 
o.a. bruiloften en recepties als 
bedrijfsfeesten. Boven de feest-
zaal zijn in 2016 acht extra ho-
telkamers gebouwd, waardoor 
Thuis! over zestien hotelkamers 
beschikt, die doordeweeks vrijwel 
voortdurend bezet zijn, en in het 
seizoen ook in de weekend vol zit-
ten. Met gasten uit alle windstre-
ken. Timmermans: ,,De centrale 
ligging maakt van Dinteloord een 
prima uitvalsbasis voor heel deze 
mooie omgeving.’’

Lustrumfeestweek
,,Zo zijn we dus al die jaren druk in 
de weer geweest en dat zullen we 
ook in de toekomst blijven doen,’’ 
vervolgt hij. ,,Daarnaast zorgen 
we voor een constante, hoge kwa-
liteit van het eten dat we onze gas-
ten voorschotelen, waarbij met 
name de tapas erg populair zijn.’’
Ter gelegenheid van het eerste 
lustrum, kondigt Timmermans al-
vast een feestweek aan, die begint 

tijdens de braderie in Dinteloord 
op zaterdag 8 juni.  Op het pro-
gramma staan onder meer een 
feestavond, de doorkomst van de 
Roparun (Tweede Pinksterdag), 
een modeshow, een ouderenbin-
go, de jaarlijkse haringparty en 
een kindermiddag. Meer informa-
tie hierover volgt te zijner tijd op 
de website: www.feestweekdin-
teloord.nl

Hotel-Restaurant Thuis! in 
Dinteloord maakt zich op 
voor eerste lustrum

(door John Nijssen)

DINTELOORD – De tijd is omgevlogen voor eigenaar Robbert-Jan Timmer-
mans van Hotel-Restaurant Thuis! in Dinteloord, dat alweer z’n eerste 
lustrum gaat vieren. Van stilzitten was in die vijf jaar echter geen mo-
ment sprake. Zeg maar gerust integendeel. ,,We zijn voortdurend bezig 
geweest met nieuwe ontwikkelingen en dat blijven we ook doen, want 
alleen dan blijft het lopen.’’

STEENBERGEN – Het ‘Versplein’ in 
de supermarkt van Albert Heijn 
Achterberg kreeg vorige week 
een facelift. En dat niet alleen, de 
broodafdeling wordt digitaal aan-
gestuurd waardoor het bakken ge-
heel wordt afgestemd op de klan-

tenstroom en de producten nog 
verser kunnen worden geleverd. 

“De aansturing van de bakkerij ge-
beurt nu via een tablet”, vertelt as-
sistent supermarkt manager Cari-
na Goudzwaard. Ons bakteam ziet 

dan precies wanneer, hoeveel en 
welke producten moeten worden 
gebakken. Die zijn dan op het juis-
te moment gereed en helemaal af-
gestemd op de klantenstroom. 
Daarnaast weet het systeem pre-
cies wanneer de piekmomenten 
zijn en worden de hoeveelheden 
aangepast op de behoefte”.

Proeverijen
Ook op de afdeling kaas en vlees-
waren op het Versplein zijn zaken 
aangepast. 
“De ombouw boven de afdelin-
gen is landelijk nu hetzelfde. Dit 
verhoogt de herkenning bij onze 
klanten. De komende weken 
wordt de aanpassing gecomple-
teerd en worden de verkoopmeu-
bels vernieuwd en verplaatst. Op 
het Versplein ontstaat dan meer 
ruimte voor bijvoorbeeld proeve-
rijen. En we kunnen ook meer in-
formatie geven over de lokale le-
veranciers waarmee we werken”, 
aldus Carina Goudzwaard. Albert 
Heijn Achterberg werkt namelijk 
prettig samen met leveranciers uit 
de naaste omgeving.

Broodafdeling AH Achterberg 
nu digitaal aangestuurd

• Foto: Op het terras van Thuis! is het voortaan heel het jaar 
door heerlijk toeven.

(Ingezonden mededeling)
ROOSENDAAL  – We worden da-
gelijks geconfronteerd met de ge-
volgen van onbehandelde vaat-
problemen zoals spataders. Vaak 
worden spataders uitsluitend ge-
zien als cosmetisch probleem. Het 
is echter een medisch probleem, 
dat kan leiden tot ernstige klach-
ten zoals trombose en een open 
been. Door het dragen van thera-
peutisch elastische kousen kun-
nen deze problemen voorkomen 
worden.
Vandaar dat we bij Van Mook 
Schoentechniek in Roosendaal 
op woensdag 20 en donderdag 
21 maart speciale beenmeetda-

gen verzorgen. Hierbij wordt door 
onze kousenspecialiste op een 
pijnloze wijze de bloeddoorstro-
ming in de bloedvaten van het 
been gemeten. Wanneer er aan-
wijzingen zijn voor een vaatpro-
bleem, krijgt u een brief mee voor 
uw huisarts. Deze zal bepalen of 
behandeling gewenst is.
Een meting duurt 15 minuten. U 
kunt vooraf een afspraak maken.
Ons telefoonnummer is 0165-
55 09 45 voor een afspraak op 20 
maart op de Bosstraat of 0165-
39 98 44 voor een afspraak op 21 
maart op de Kroevenlaan 35 in 
Roosendaal.

Last van vermoeide, zware 
of onrustige benen?

Gratis beenmeting bij 
Van Mook Schoentechniek

Last van vermoeide, zware 
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HERAUT VOOR
DORPSBLAD 
HET POMPKE 
Het bestuur van dorpsblad Het Pompke 
ontving vorige week de gemeentelijke 
onderscheiding ‘De Heraut’. Al ruim 
een halve eeuw lang zorgen betrokken 
vrijwilligers ervoor dat dorpsgenoten 
via het Pompke op de hoogte zijn van 
het wel en wee in Kruisland. 
“Een geweldige prestatie en een be-
langrijke verbindende factor voor het 
dorp”, aldus een trotse wethouder 
Esther Prent, die namens het college 
de onderscheiding uitreikte. Zichtbaar 
ontroerd nam voorzitter Toos van 
Merode het beeldje en de oorkonde in 
ontvangst.

Vorige week heeft u waarschijnlijk uw 
aanslagbiljet gemeentelijke belasting-
en ontvangen, met daarbij de folder 
met uitleg. 
Heeft u hier nog vragen over? Kijk dan 
op www.gemeente-steenbergen.nl 
onder ‘Actueel’ voor de meest gestelde 
vragen en antwoorden. 

Ook kunt u uw vraag stellen 14 0167, 
whatsapp (06 12 69 23 99) of e-mail 
(info@gemeente-steenbergen.nl).

Er klopt iets niet. 
Wat doet u dan?
Denkt u dat er iets niet klopt op uw aan-
slagbiljet? Bent u benaderd door een 
commercieel bureau of makelaar om 
u te helpen bezwaar te maken op uw 
aanslag ( “no cure no pay”)? Neem dan 
contact met ons op. 
Mogelijk is er een fout gemaakt die wij 
gelijk kunnen herstellen. U hoeft dan 
geen bezwaar te maken.

AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE HEFFINGEN

8 maart 2019 - nr 4
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De gemeente is van plan om negen 
platanen aan de Kruispoort in Steen-
bergen te kappen. Bewoners hebben 
eerder aangegeven dat ze zich onveilig 
voelen. Door de platanen van de mo-
numentale bomenlijst te verwijderen, 
is het mogelijk om de bomen te kap-
pen. Voor het kappen van de bomen is 
dan geen vergunning nodig. 

Het besluit om de platanen van de 
bomenlijst te verwijderen gaat in per 
28 februari 2019. Belanghebbenden 
kunnen vanaf 1 maart 2019 gedurende 
een termijn van zes weken bezwaar 
indienen tegen het besluit de platanen 
van de bomenlijst te verwijderen. 

Bewoners van de Kruispoort zijn 
hierover per brief geïnformeerd. 
Deze informatie vindt u ook op 
www.gemeente-steenbergen.nl onder 
 ‘Actueel’. 

Wij gaan na het kappen van de plata-
nen in overleg met de bewoners om te 
bekijken of nieuwe bomen op dezelfde 
plaats of in de nabijheid daarvan her-
plant kunnen worden. 

VOORBEREIDING 
KAP PLATANEN  

Elk huis is anders. Wilt u graag energie-
besparende maatregelen nemen, maar 
weet u niet goed wat de beste opties zijn 
voor uw woning? Kijk dan op het Ener-
gieloket van de gemeente Steenber-
gen: (www.regionaalenergieloket.nl/
steenbergen)

Via het Energieloket krijgt u meer infor-

matie over het verduurzamen van uw 
woning en duurzame initiatieven in uw 
gemeente. 

Ook kunt u hier gratis een gesprek aan-
vragen met een onafhankelijke ener-
gieambassadeur, die bij u thuis langs 
komt en advies geeft over de beste 
maatregelen voor uw woning.

REGIONAAL ENERGIELOKET VRAAGWIJZER
Vindt u het moeilijk om de weg te vinden in de zorg? Heeft u vragen of problemen 
en komt u er zelf niet uit? Dan kunt u terecht bij VraagWijzer.  

Onze medewerkers brengen u graag in contact met cliëntondersteuners van MEE, 
medewerkers van welzijnsorganisatie WijZijnTraverse of de ouderenbonden.

Ook met ingewikkelde brieven of vragen over uw gezondheid zoeken medewerkers 
van VraagWijzer samen met u naar oplossingen. Is het nodig, dan verwijzen mede-
werkers van VraagWijzer u naar een andere organisatie. 

VOORTGANG PLAN HUISVESTING 
ARBEIDSMIGRANTEN DINTELOORD
Op 30 januari en 19 februari hebben 
wij gesprekken gevoerd met inwoners 
over de plannen van FlexEmployment 
voor een pension voor arbeidsmi-
granten in Dinteloord. Veel inwoners 
hebben van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om hier hun mening te ge-
ven, vragen te stellen en hun zorgen te 
delen. Dank hiervoor. 

Onder meer deze gesprekken en 
nieuwe informatie vanuit de provincie 
hebben er toe geleid dat wij besloten 
hebben om het planproces tot en met 
15 april 2019 stil te leggen. Na deze 
datum zullen wij u informeren over 
het vervolgproces. 

Contact met 
provincie Noord-Brabant 
Door de gesprekken met de inwoners 
van Dinteloord hebben wij contact ge-
had met de provincie Noord-Brabant. 
Wij hebben daar de open vraag neer-
gelegd of huisvesting van arbeidsmi-
granten in het gebied ten zuiden van 
het AFC mogelijk zou zijn. De afgelopen 
periode is gebleken dat de provincie 

mogelijk meer ruimte kan bieden voor 
de realisatie van bijvoorbeeld pensions 
voor arbeidsmigranten, ook buiten de 
kernen. Ons huidige gemeentelijke 
beleid biedt daar geen ruimte voor. 

Op 15 april 2019 organiseert de ge-
meenteraad een rondetafel gesprek 
over de gemeentelijke opgave 
 “arbeidsmigratie”. Dit gebeurt in ver-
band met het vernieuwen van het 
gemeentelijke beleid. 

Gezien bovenstaande ontwikkelingen 
hebben wij besloten om het planpro-
ces voor het initiatief van Flex-Employ-
ment voorlopig en in ieder geval tot en 
met 15 april 2019 stil te leggen.

Meer informatie
Er zijn tijdens de informatiebijeenkom-
sten van januari en februari 2019 veel 
vragen gesteld. Deze vragen hebben 
we beantwoord op basis van de meest 
actuele informatie. 

U vindt deze vragen en antwoorden op 
www.gemeente-steenbergen.nl/
pensionarbeidsmigrantendinteloord. 
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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

GEZIEN OP
SOCIAL MEDIA

www.raadsteenbergen.nl

Het voorjaar komt er aan! Een mooi 
uitzicht over de velden van Welberg.
Op Instagram delen we de mooiste 
plekjes in onze gemeente, voor en door 
inwoners. Heb je zelf een mooie foto 
gemaakt? Tag ons! 

KIJK BINNEN BIJ DE 
GEMEENTE STEENBERGEN
Veel bedrijven en organisaties op de 
Brabantse Wal zetten hun deuren 
open tijdens ‘KIJK BINNEN BIJ BEDRIJ-
VEN’ in de week van  1 tot en met 6 
april. Tijdens deze week ontvangen ze 
belangstellenden die op zoek zijn naar 
een (nieuwe) baan, een stageplek, een 
leerwerkplek, vrijwilligerswerk of die 
gewoon nieuwsgierig zijn. 

Het is een makkelijk manier om een 
bedrijf of organisatie beter te leren ken-
nen. En iedereen is welkom.

Aanmelden kan t/m zondag 31 maart 
via de website kijkbinnenbijbedrijven.nl.

De gemeente Steenbergen zet ook haar 
deur open en u bent van harte welkom 
om bij ons te komen kijken. Binnen de 
gemeente zijn veel verschillende taak-
velden te vinden, van cultuur tot het 
groen in de openbare ruimte. En van 
het handhaven van de openbare orde 
tot de afvalinzameling. 

We laten u graag de veelzijdigheid van 
het werken bij onze gemeente zien. 
U zult merken dat werken bij een ge-
meente helemaal niet saai en stoffig is! 

Bent u benieuwd? Kom dan gerust een 
kijkje nemen! 

WAT DOET EEN REKENKAMER DIE NIET REKENT?
OP WOENSDAG 
20 MAART 2019 
PROVINCIALE 
STATENVERKIEZINGEN 
EN 
WATERSCHAPS-
VERKIEZINGEN

Op maandag 11 maart bespreekt de 
gemeenteraad een rapport van de 
rekenkamercommissie Steenbergen 
over de bezuinigingen op de gemeen-
telijke sportaccommodaties. Maar 
wat doet een rekenkamer precies? 
De rekenkamer is een onafhankelijke 

adviescommissie van de raad en doet 
onderzoek naar de uitvoering van 
gemeentelijk beleid. De commissie 
zoekt dan o.a. uit of dat doelen zijn 
behaald en hoe het proces is verlo-
pen. De rekenkamercommissie doet 
aan de gemeenteraad aanbevelingen 

over wat in de toekomst, bij vergelijk-
bare projecten, beter kan. Hoewel de 
naam je een beetje op het verkeerde 
been zet, doet de rekenkamercom-
missie bijvoorbeeld geen controle op 
de jaarrekening. In die zin ‘rekent’ de 
rekenkamer niet. 

AGENDA
Maandag 11 maart: oordeelvormende 
vergadering. In deze vergadering 
wordt gesproken over het rapport 
van de rekenkamercommissie over 
de bezuinigingen op de gemeentelijke 
sportaccommodaties en over de Huis-
houdelijke Hulp Toelage.

Woensdag 13 maart: oordeelvormen-
de vergadering. Op de agenda staat 
o.a. de aanvraag voor het opschalen 
van de windturbines aan de Karolina-
dijk bij Dinteloord en wordt er gespro-
ken over de inrichting van de Haven 
Dinteloord en de Muza feesten. 

De vergadering begint om 19:30 uur 
en vindt plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis van Steenbergen. Ver-
gaderingen zijn bij te wonen vanaf de 
publieke tribune of live te volgen via 
de website of via de SLOS.

AANKONDIGING
Op 15 april 2019 houdt de gemeen-
teraad een rondetafelgesprek over 
arbeidsmigratie. 

Belangengroepen, ondernemers en 
deskundigen gaan met elkaar in ge-
sprek om duidelijkheid te krijgen over 
de migratie- en huisvestingsopgave 

in de gemeente Steenbergen, wat de 
verschillende opvattingen en stand-
punten hierover zijn en wat mogelijke 
oplossingsrichtingen en alternatieven 
zijn voor huisvesting. 

INSPREKEN
Wilt u inspreken? Bij een oordeelvor-
mende vergadering kan ingesproken 
worden over alle mogelijke onderwer-
pen die voor de raad van toepassing 
zijn. Voor meer informatie of om u aan 
te melden kunt u contact  opnemen 
met de griffier via:
L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl 
of belt u 06 85 347 707.



Op woensdag 20 maart 2019 kunt u  (als u 18 jaar of ouder bent) 
stemmen voor Provinciale Staten van Noord-Brabant én het algemeen 
bestuur van waterschap Brabantse Delta. Met uw stem bepaalt u mee 

wie de nieuwe bestuurders worden van zowel de provincie als het 
waterschap. Zo heeft u invloed op de keuzes die zij ook in uw  woon- 
en leefomgeving maken.

 STEMGEDRAG

• Stemmen doet u alleen.

• Stem door het witte vakje voor de kandidaat rood 
te kleuren. Uw stem is geldig als u 1 hokje rood 
maakt.

• Fout gemaakt? Vraag een nieuw stembiljet.

• Blanco stemmen? Vul dan niets in op het stembiljet. 
Uw stem telt dan niet mee voor de uitslag.

• Vouw het stembiljet na het invullen zodat de lijst 
niet zichtbaar is.

 WANNEER KAN IK STEMMEN?
De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur 
tot ’s avonds 21.00 uur.

www.gemeente-steenbergen.nl

De Heen
DorpshuisDe Stelle

Gemeenschapshuis

De Vossenburch

Nieuw-Vossemeer

Dorpshuis Dinteloord

Basisschool De Regenboog

Verzorgingshuis

De Nieuwe Haven

Dinteloord

Gemeentehuis

Verzorgingshuis Onze Stede

Basisschool Gummarus

Kantine Sportpark

Scoutinggebouw Wallenburch

Steenbergen

GemeenschapshuisDe Vaert

Welberg

Dorpshuis

Siemburg

Kruisland

 STEMLOKALEN

WAAR STEM IK VOOR BIJ DE 
WATERSCHAPSVERKIEZINGEN?
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige 
dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en 
bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en 
regelt de hoogte van het water in Midden- en West-

Brabant. Daarnaast heeft het waterschap aandacht voor actuele 
vraagstukken zoals de gevolgen van de klimaatverandering. 
Meer info op: www.brabantsedelta.nl/verkiezingen. 

WAAR STEM IK VOOR 
BIJ DE PROVINCIALE 
STATENVERKIEZINGEN?
Brabant is een mooie provincie waar het goed 
wonen, werken en recreëren is. Om dit in de 

toekomst te behouden, moeten er keuzes gemaakt worden. Door 
te stemmen heeft u invloed op de keuzes die de provincie Noord-
Brabant in uw omgeving maakt.
Als u gaat stemmen voor de Provinciale Staten, dan heeft u ook 
invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van de 
Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Zo 
telt uw stem dus dubbel. 
Meer info op: www.brabant.nl/verkiezingen.

 WAT MOET IK MEENEMEN
   NAAR HET STEMBUREAU?
Neem bij het stemmen naast uw stempas(sen) ook een geldig 
identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs). Komt u voor beide verkiezingen stemmen, dan ontvangt 
u per verkiezing een apart stembiljet.

Uw stempas(sen) zijn uiterlijk 6 maart bij uw thuis bezorgd.

 STEMPAS KWIJT OF NIET ONTVANGEN?
Bel 14167 of e-mail naar info@gemeente-steenbergen.nl

 MAG IEMAND ANDERS VOOR MIJ STEMMEN?
Ja, u kunt iemand machtigen om namens u te stemmen. Hoe dit 
werkt staat op de achterkant van uw stempas. 

Kijk vooruitgebreide informatie over stemmen per volmacht op 
www.elkestemtelt.nl
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Lijst 1
Steenbergen

Lage kosten voor burgers en bedrijven
Veiligheid tegen wateroverlast
Voldoende water van goede kwaliteit, 
ook voor agrariërs

Anco Sneep
Kies voor doen 
Stem VVD lijst 1

noord-brabant
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Eric van der Spelt
Kandidaat nr. 12

Akkerbouwer te Steenbergen
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Steenbergenaar Eric van der Spelt, 
raadslid namens D66 in de ge-
meenteraad, is op 20 maart ook 
kandidaat voor zijn partij bij de 
verkiezingen van Provinciale Sta-
ten in Noord-Brabant. Hij stelt zich 
graag nog even wat nader voor.

,,Ik woon in het buitengebied 
rond Steenbergen en ben akker-
bouwer van beroep. Ik stel me 
verkiesbaar voor de fractie van 
D66 voor de Provinciale Staten. 
Ik heb twee zoontjes en voor hen 
wil ik een mooi Brabant, een mooi 
Steenbergen en ook een mooi 
boerenbedrijf achterlaten. Zij zijn 
de toekomst en ik wil ze later recht 

in de ogen kunnen aankijken, als 
zij vragen wat ik heb gedaan om 
hun wereld beter te maken.’’

Kanarie in de kolenmijn
,,We zullen dus aan de slag moe-
ten. De klimaatverandering is na-
melijk nu al merkbaar. Ik voel me 
als boer de bekende kanarie in de 
kolenmijn; in het voorjaar verzo-
pen mijn gewassen op het land en 
de zomer stond alles te verpiete-
ren van de hitte en droogte. Om 
deze klimaatverandering te rem-
men, zullen er keuzes gemaakt 
moeten worden die de toekomst 
nu van ons verwacht. Ik loop daar 
niet voor weg, D66 loopt daar 

niet voor weg. We zullen moeten 
wennen aan periodes van lange 
droogte en dan weer veel neer-
slag in korte tijd. Maatregelen zo-
als minder verstening en meer 
groen in onze dorpen en steden 
zijn daarom nodig, maar denk bij-
voorbeeld ook aan waterbergin-
gen die aan de ene kant zorgen 
voor droge voeten in tijden van 
veel regen en aan de andere kant 
voor voldoende zoet water voor 
onze boeren en voor onze natuur 
bij langdurige droogte.’’

Kansen pakken
,,Daarnaast ga ik ervoor om, sa-
men met onze inwoners en ge-

meentes, de transitie te maken 
van fossiel naar hernieuwbaar. 
Dit zal een gevolg hebben op de 
inrichting van ons buitengebied, 
zoals plaatsing van windmolens, 
zonneweides, maar ook produc-
tie van biomassa voor warmte. 
Dit geeft ook kansen en samen 
met u wil ik deze kansen pak-
ken en inzetten voor verbetering 

van onze dorpen en buurtschap-
pen. Voor meer en betere natuur 
en voor schone lucht zowel bin-
nen als buiten de bebouwde kom. 
Want Brabant en zeker West-Bra-
bant is een heel mooi gebied waar 
het goed toeven is en dat zo moet 
blijven. Daarom vraag ik uw stem, 
Eric van der Spelt, nr. 12 op de lijst 
van D66.’’

Eric van der Spelt, kandidaat voor D66 
bij de provinciale verkiezingen

‘We zullen aan de slag moeten om de  
wereld voor onze kinderen beter te maken’

Anco Sneep (1963) is fractievoorzitter van 
de VVD voor het Waterschap Brabantse Del-
ta. Samen met Dagelijks Bestuurslid Ce-
cile Franssen en zijn fractiegenoten Maar-
ten Velthoen en Mart Gosens, maakt de Din-
teloorder zich hard voor een duidelijke fo-
cus op uitvoering van de wettelijke kernta-
ken van Waterschap Brabantse Delta.

Dit zijn: waterveiligheid, waterkwantiteit 
en waterkwaliteit, onder de randvoorwaar-
de van lage lasten voor burgers en bedrij-
ven. Speciaal punt van aandacht vormt 
de verandering van het klimaat en hoe 
we daar op de beste manier mee om kun-
nen gaan (klimaatadaptatie). Sneep: ,,Wa-
teroverlast en extreme droogte zijn steeds 
meer aan de orde van de dag. Daar moe-
ten we als waterschap op anticiperen om 
schade te voorkomen. Dat doen we samen 
met onze partners - provincie, gemeenten, 
belangenorganisaties van landbouw en na-
tuur, et cetera - en vooral onze burgers en 
bedrijven.

Brede ervaring
Anco Sneep is 5 jaar voorzitter van de VVD 
afdeling Steenbergen geweest en een ech-

te liberale bestuurder. Hij is boerenzoon uit 
Dinteloord, heeft economie gestudeerd, in 
Rotterdam (EUR) en Wageningen (WUR), 
en is gepromoveerd aan het Tinbergen In-
stituut (TI). Anco heeft brede ervaring in 
het landbouwbedrijfsleven, bekleedt ver-
schillende bestuurlijke en adviesfuncties, 
en is momenteel werkzaam als zelfstandig 
adviseur bij de provincie Noord-Brabant in 
de rol van programmamanager Transitie 
Landbouw Agro Food Brabant.

Dinteloorder Anco Sneep,  
fractievoorzitter van de VVD  
bij Waterschap Brabantse Delta

‘Anticiperen op klimaatverandering 
om schade te voorkomen’

Verkiezingsavond VVD Scheldebrug
DINTELOORD - VVD  Scheldebrug (Bergen op Zoom, Tholen en Steenbergen) houdt op 
woensdag 13 maart een informatieavond over de verkiezingen van Provinciale Staten en 
Waterschap Brabantse Delta van 20 maart. Bij deze gelegenheid stellen VVD-kandidaten uit 
deze regio zich voor en geven zij hun visite op de bijdrage die zij de komende vier jaar graag 
willen leveren in het provincie- en het waterschapsbestuur. Regionale kandidaten voor Pro-
vinciale Staten zijn Wilma Dirken, Manus Bolders en Suzanne Zwart. Voor het waterschap 
zijn dit Anco Sneep, Maarten Velthoen en Gabri Hoek. De informatieavond vindt plaats bij 
Hotel-Restaurant Thuis, Westvoorstraat 6 in Dinteloord. Aanvang: 21.00 uur. 
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Jeroen Weerdenburg

Altijd in de buurt!

LIJST

LIJST 3
GER DE NEVE

NR. 4
20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen

Stem op Ger de Neve
Ger staat voor:
• veilige dijken
• efficiënt waterschapsbestuur
• droge voeten voor de laagste prijs
• niet verzilten van het Volkerak-Zoommeer
• verstandig waterbeheer voor zowel:
   Landbouw - Recreatie - Zoetwatervisserij

Waterschap Brabantse Delta zorgt 
dat de dijken veilig zijn, dat we 
droge voeten houden, én het zorgt 
voor schoon en voldoende water. 
Mede dankzij het waterschap kunt 
u veilig wonen werken en genieten 
van het water. Voor ons allemaal 
van belang. Dat zegt Lian Korst-
Dingemans, voorzitter van de CDA-
fractie in het waterschapsbestuur 
en voorheen ruim twaalf jaar ac-
tief namens deze partij als raads-
lid van de gemeente Steenbergen.

,,Wat te doen bij ’extreem te veel 
of te weinig water’ is één van de 
speerpunten van het CDA. Het 
waterschap trekt de kar met be-
trekking tot de gevolgen van de 
klimaatsverandering, ook wel kli-
maatadaptatie genoemd. De be-
schikbaarheid van zoetwater 
heeft topprioriteit: aanvoer, op-
slag en vasthouden in de grond. 
De warme droge zomer van 2018 
heeft aangetoond dat we afhanke-

lijk worden van aanvoer van zoet-
water. Via de Roode Vaart in Ze-
venbergen kan een extra aanvoer-
route gemaakt worden van zoet 
water in West-Brabant,’’ zo licht 
Lian toe.

Overstroom ik?
,,Nog vaker zullen we te maken 
krijgen met hoosbuien en wa-
teroverlast. Kijk voor meer infor-
matie maar eens op www.over-
stroomik.nl. Hoewel bebouwd ge-
bied - steden en dorpen - maar be-
perkt overtollig water kunnen op-
vangen, hebben ze hierin wel een 
taak. Het buitengebied heeft meer 
ruimte om water op te vangen, 
maar kan dit niet oplossen. Er is 
een intensieve samenwerking tus-
sen steden, dorpen en platteland 
nodig om de gevolgen van de kli-
maatsverandering op te vangen.’’

Actie Steenbreek
Wat het CDA betreft moeten ge-
meenten actief een stresstest uit-
voeren, om te meten waar de risi-
co’s bij extreem ‘te veel of te weinig 
water’ liggen. Steenbergen is hier 
druk mee bezig. Actie Steenbreek 
is inmiddels bekend: stenen ver-
vangen door groen, zodat regen-
water niet in het riool maar door 
de bodem opgenomen wordt. 
Meer groen in de wijken draagt 
bij aan biodiversiteit.  ,,Zo kunnen 
we met zijn allen het hoofd boven 
water houden.’’

Afvalwater  
100% benutten
Het CDA is voorstander van meer 
mogelijkheden tot grondstoffen-
ontwikkeling uit het rioolwater, 
zoals fosfaat en cellulose, waar we 
100 % afbreekbare bioplastics van 
kunnen maken. Wanneer we de 

medicijnresten die in het rioolwa-
ter terecht komen eruit kunnen,  
kan het gezuiverde water als zoet-
water ingezet kan worden voor ir-
rigatie in de landbouw. Dit zijn 
win win-situaties.  We moeten het 
afvalwater 100% gaan benutten.  

Kortom: het CDA wil graag de 
voortrekkersrol blijven spelen als 
het gaat om het behalen van de 
klimaatdoelstellingen. En, tot slot, 
voor de veiligheid van onze dijken 
blijft de bestrijding van muskus-
ratten noodzakelijk!

Lian Korst, fractievoorzitter CDA in het bestuur van Brabantse Delta

‘Met z’n allen voor zorgen dat we het 
hoofd boven water houden’

Ger de Neve – vooral bekend als 
raadslid van de Volkspartij – hoopt 
dat hij op 20 maart voor een twee-
de periode van vier jaar wordt ge-
kozen als algemeen bestuurslid 
van Waterschap Brabantse Del-
ta. De Steenbergenaar staat als 
nummer vier op de lijst van wa-
terschapsvereniging Ons Water en 
beschouwt het als een groot com-
pliment dat het waterschap voor 
de meeste mensen een onbekende 
bestuurslaag is.

,,Dat betekent dat men er ook 
geen last van heeft. Je krijgt één 
keer per jaar een rekening, die je 
min of meer kunt beschouwen als 
een verzekeringspremie. Die be-
taal je in de hoop dat je ‘m nooit 
nodig hebt. Ondertussen doet het 
waterschap er heel veel goed en 
belangrijk werk van. Want wees 
eerlijk: we vinden het allemaal 
niet meer dan normaal dat we de 
wc kunnen doorspoelen, dat ook 
het hemelwater netjes wordt af-
gevoerd naar de rioolzuivering, 

en dat er bij grote droogte vol-
doende water beschikbaar is om 
te beregenen. Wat dat laatste be-
treft heeft het waterschap vorige 
zomer natuurlijk wel even z’n vi-
sitekaartje afgegeven.’’ Om die-
zelfde reden, is het volgens Ons 
Water van het allergrootste be-
lang dat het Volkerak-Zoommeer 
zoet blijft. ,,Wij zijn tegen verzil-
ting van dit enorme zoetwater-
bekken,’’ stelt De Neve. ,,Dat is in 
het belang van de natuur, de boe-
ren en de recreatie, dus daar vaart 
iedereen wel bij.’’

Ger de Neve, kandidaat voor Ons Water

‘Goed dat het werk van het 
waterschap onzichtbaar is’

Op woensdag 20 maart naar de stembus 
voor Provinciale Staten en het waterschap

ER VALT WEER WAT TE KIEZEN!
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OP ALLE VOORRAAD 
HANDGEREEDSCHAP*

OP ALLE 
BADMEUBELEN*

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

KlusWijs Steenbergen

FORMIDO STEENBERGEN 
GAAT VERDER ALS KLUSWIJS

* Met uitzondering van lopende acties.

*
VOORRAAD 

25%25%
KORTING25%

25%25%
KORTING

GAAT VERDER ALS KLUSWIJS

25%
en we ruimen op!

wk 07-08

   13.99
         100 cl

Wyborowa
Poolse Wodka

Strelitzia Ridge
Western Cape-Zuid Afrika
Shiraz
Chenin Blanc
Pinotage Rosé

75 cl per fles 5,49

13,99
   100 cl

HOOGHOUDT
Premium
Jenever

25.99
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,33]

DOLFI
FRAISE DES BOIS

Aardbeienlikeur

12,99
   50 cl

16,99
    70 cl

TANQUERAY
London 
Dry gin

THE GLENLIVET
FOUNDER’S RESERVE

Single Malt Scotch
Whisky

 28,99
     70 cl

CHÂTEAU HAUTES TERRES
Vin de Bordeaux
Rouge
Blanc

LABEL 5
Blended Scotch

Whisky

16,99
   100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

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

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

Aanbiedingen geldig van 04-03-2019 t/m 17-03-2019
wk 10-11

10,99
   100 cl

STOOCKER
Vieux 

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

CAPTAIN FOX
RUM 

Wit of Bruin

12,99
   100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

  5,99
    75 cl

  5,99
    75 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Veraart
Oostdam 28
Steenbergen

T 0167 - 563 166

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

Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag alleen op afspraak. U bent van harte welkom!!

TT 
Auto’s B.V.

e-mail:

info@ttautos.nl TT Auto’s - Bronkhorststraat 2 - 4651 SZ Steenbergen
Werkplaats: 0167-852435 In- en verkoop: 06-48787791

Openingstijden:

Kijk voor ons gehele aanbod op onze website!

Superscherp aanbod aan prachtige occasions!!!

Als RWD erkend bedrijf zijn we gespecialiseerd in 
reparaties, in- en verkoop van auto’s, verzekering, 

APK - Keuring en Bandenservice, fi nanciering, 
autotransport en schadeherstel.

www.ttautos.nl

Kijk voor ons gehele aanbod op onze website!

www.ttautos.nl

➥

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

Rolluiken - Markiezen

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

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

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

Mart Brusselaars Rolluiken 
en  Zonwering staat al meer 

dan 20 jaar garant voor 
 betrouwbaarheid, kwaliteit 

en service.

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.



Enorme collectie 
schoenen van de  
mooiste merken!

Advies van zeer 
deskundig personeel

Gratis parkeren  
voor de deur!                

Enorme collectie 
schoenen van de 
mooiste merken!

Advies van 
deskundig personeel

Gratis parkeren 
voor de deur!                

Kom 23 maart naar onze 

nieuwe collectiedag!nieuwe collectiedag!

gratis

gratis

voor de deur!                

deskundig personeel

voor de deur!                

deskundig personeel

voor de deur!                

Deze zaterdag krijgt u bij aankoop  
van een paar dames- of heren-
schoenen ‘n sjaal of een  
paar Happy Socks gratis!

Deze dag is alleen op onze locatie: 

Bosstraat 79 • Roosendaal • Maandag t/m zaterdag   geopend van 09.00 tot 17.00 uur

BY

Wij hebben ook een spreekuur dicht bij u in de buurt:
De Wei 26 (poli Bravis) Steenbergen >> Bel voor een afspraak!

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

Van koppelstuk en kraanleertje tot thermostaatkraan, van pvc-buis 
tot inbouwdoos, van fl exibele waterleiding tot electra-grondkabel.
U profi teert van onze grootschalige inkoop en koopt professionele 

kwaliteitsproducten tegen groothandelprijzen.

Madri Balieverkoop:
Duurzaam klussen met 
professionele kwaliteit
tegen groothandelprijzen.
Steenbergen | Industrieterrein Reinierpolder 1
Zilverhoek 5 |  t (0167) 561720
Open: maandag - vrijdag 08.00 - 17.00 uur
  

Madri Balieverkoop:

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

Madri Balieverkoop:Madri Balieverkoop:

©
 V

er
m

eu
le

n 
St

ee
nb

er
ge

n

vantilburggroep.nl

We l k o m

Westvoorstraat 4-6 | 4671 CD  Dinteloord | 0167 - 52 85 77 / 06 - 47 46 85 31 | info@hotelrestaurantthuis.nl

www.hotelrestaurantthuis.nl

LUNCH - TAPAS - DINER - FEESTEN - HOTEL - VERGADEREN - ARRANGEMENTEN

HOTEL
RESTAURANT 
FEESTZAAL
TAPASBAR
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Achtdaagse Bedevaart naar 
Italië, van 12 t/m 19 oktober 
2019 maakt het Bisdom een 
achtdaagse bedevaart naar Italië. 
Op maandag 25 Maart om 19.45 
informatieavond betreffende deze 
bedevaart in de Lourdeskapel 
van de Gummaruskerk. De heren 
Geerten Kok en Frans van Gils 
geven een presentatie van deze 
mooie reis. Aanmelden kan via 
het secretariaat, zie tel. nummer en 
e-mailadres hierboven.
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: Het secretariaat is geopend 
van dinsdag t/m vrijdag van 9.15 
-11.30 uur en is gevestigd in de 
St. Gummaruskerk, Westdam 83, 
ingang marktzijde. Spreekuur: 
Op dinsdag- en vrijdagochtend 
van 9:30-10:30 uur in het 
Parochiesecretariaat. Aanmelden 
voor de doop van uw zoon of 
dochter kan via het secretariaat.                                                                                  
Contactpersonen:
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Cobie Schoonen tel: 0167-566322, 
c o b y s c h o o n e n @ g m a i l . c o m 
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103                                                                                                        
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jong, 0167-522909, 
misintenties An v.d. Eem tel.0167-
521286. Iedere donderdag tussen 
10.00 en 12.00 uur kunt u in de 
Kombuis van Woonzorgcentrum 
“de Nieuwe Haven “ de 
Ruijterstraat 2 te Dinteloord terecht 
voor het opgeven van misintenties 
en wordt er onder leiding van een 
lid van het pastoraal team over het 
geloof gesproken. 
Donderdag 28 Maart om 10.15 
uur:  Eucharistieviering met als 
voorganger pastoor Hans de Kort. 

Personalia: de overledenen, die 
wij in ons gebed gedenken, zijn: 
Catharina Laanen-Dekkers; Adrie 
Huismans; Hans Hazenbroek; 
Janus Kostermans; Koosje 
Koetsenruijter - van Vugt; Eef De 
Bruijn - Geers; Alphons de Kock; 
Catharina Huijgens - Helmons; Piet 
Gorissen; Tonny Jochems - Tielen.

Dit weekend is Caritascollecte, 
mensen helpen ver weg en dichtbij. 
Zaterdag zal het koor Ad Te 
Levavi de viering muzikaal 
begeleiden.

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 9 maart 17.00 uur: 
pastor S. Chazhoor. overleden 
ouders Franciscus Luykx en 
Geertruda van Meer;
Zondag 10 maart 9.30 uur: 
pastoor H. de Kort. jaargetijde 
Maria Uitdewilligen; Familie 
Verbeek - Gijzen en Connie; Joke 
Meeuwissen - Klijs en zoon Hans; 
jaargetijde Anna Poulus.
Maandag 11 maart 19.00 
uur (Lourdeskapel): pastor S. 
Chazhoor.

Zaterdag 9 Maart 19.00 uur: 
Eucharistieviering met als 
voorganger pastoor Hans de Kort. 
Patrick Goverde begeleidt op orgel 
de volkszang.
Woensdag 13 Maart 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk met 
als voorganger Pastoor Hans de 
Kort. 
Maandag 11 Maart 13.30 
uur: Bijeenkomst werkgroep 
ziekenbezoek, 19.30 uur 3e 
ouderbijeenkomst voor alle ouders 
van de communicanten. 
Op Woensdag 13 Maart om 
13.30 uur: Bijeenkomst 5 voor alle 
communicanten Sint Annaparochie 

in de Vonk.
Maandag 11, 18 en 25 Maart 
tussen 9.15 uur en 11.45 uur kunt 
u in de Vonk uw boeken inleveren 
voor de boekenmarkt die zal 
plaatsvinden op Zaterdag 30 Maart.

Vrijdag 8 maart 19.00 uur: H. 
Mis in De Vossemeren.
Zondag 10 maart 09.00 uur: 
Woord Communiedienst door de 
Werkgroep. Intenties: jgt .Catharina 
Ligtenberg-van der Wegen; Nell 
Dekkers-Schoutens weduwe van 
Leo Dekkers; Leny van Onna-
Stam e.v. Wim van Onna; Martien 
Huijsmans;
Maandag 11 maart 18.00 uur: H.  
Mis.
Woensdag 13 maart: de avondmis 
VERVALT.
Donderdag  14  maart 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.
Vrijdag 15 maart 19.00 uur: H. 
Mis in De Vossemeren.

Uw gebed wordt gevraagd voor: 
Kees Valkenburg w.v. Marie - José 
Hugens; Bernardus Kommers w.v. 
Cornelia Schrauwen. 
Zaterdag 9 maart 19.00 uur 
Euch. Familieviering: In deze 
viering gedenken wij: jrgt. Kees 
van Aert e.v. Cor Simonse; o.o. 
Bedaf - van Schilt; o.o. Johannes 
van Tillo en Geertruida de Krom; 
Voorgangers: Past. S. Chazhoor en 
Past. L. Robijn; zang: kinderkoor. 
Dinsdag 12 maart 19.00 uur 
Euch.: Ter ere van de H.Antonius 
voor onze gezinnen.
Mededelingen: Dit weekend is 
er een Caritascollecte t.b.v. de 
Vastenactie. Tijdens de gehele 
vastenperiode  willen wij in 
onze H.Antonius van Paduakerk 
levensmiddelen, toiletartikelen, 
was – en schoonmaakartikelen 
inzamelen voor de voedselbank. 
Hiervoor staan er manden achter 
in de kerk. Het is nog steeds 
bittere noodzaak dat mensen naar 
de voedselbank kunnen gaan. 
Zij moeten het met veel minder 
doen dan wij. Zullen wij in deze 
vastenperiode het met wat minder 
doen , zodat we daardoor die 
mensen wat extra’s kunnen geven?

Zondag 10 maart 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: gemengd 
koor. Misintenties: Wies van der 
Velden-Veraart, Voorganger: 
pastor Sebastian Chazhoor. Lector: 
Adrie v. Etten. Misdienaar: Anneke 
Welten Koster: Ad Huijsmans. 
Omdat het vorige week geen 
koffiedrinken was i.v.m. karnaval 
staat de koffie en thee na de dienst 
deze week weer voor u klaar.
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Zondag 10 maart 10.00 uur: Ds. 
C. Biemond, Bergen op Zoom.
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Vrijdag 8 maart 14.00 uur: 
Pastor L. Pepels, Woord- en 
Communieviering 1e van de 40 
dagentijd.
Vrijdag 15 maart 14.00 uur: 
Geen berichten ontvangen.
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Zondag 10 maart 10.00 uur: Ds. 
P.J. Droogers, Werkendam. 18.30 
uur: Ds. K. Hak, Goudswaard.
Woensdag 13 maart 14.30 
uur: Kand. A. van Kralingen, 
Ridderkerk. 19.00 uur: Kand. A. 
L. Kornaat, Klundert.

Zondag 10 maart 09.00 uur: Ds. 
H.J. Inkelaar.
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Zondag 10 maart 09.00 uur:   Ds. 
E. van Sluijs.

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

Pa
ro

ch
ie

ke
rn

 S
t. 

Gu
m

m
ar

us

Pa
st

oo
r: 

Ha
ns

 d
e 

Ko
rt,

 D
ok

te
rs

dr
ee

fje
 4

46
51

 A
X 

St
ee

nb
er

ge
n,

  t
el

. 5
6 

31
 2

9
m

is
in

te
nt

ie
s:

 R
ab

ob
an

k:
 N

L7
3R

AB
O0

14
88

13
10

31
Si

nt
 A

nn
ap

ar
oc

hi
e:

 N
L6

7R
AB

O0
16

00
31

48
6

W
eb

si
te

: w
w

w
.g

um
m

ar
us

ke
rk

.n
l

 

 S
in

t A
nn

ap
ar

oc
hi

e

Se
cr

et
ar

ia
at

 te
l.:

 0
16

7-
56

16
71

E-
m

ai
l: 

pa
r.s

ec
re

ta
ria

at
@

si
nt

an
na

pa
ro

ch
ie

.c
om

Po
st

: P
os

tb
us

 1
45

, 4
65

0 
AC

 S
te

en
be

rg
en

Ra
bo

ba
nk

: N
L6

7R
AB

O0
16

00
31

48
6

W
eb

si
te

: w
w

w
.s

in
ta

nn
ap

ar
oc

hi
e.

co
m

Zondag 10 maart 10.00 uur: Begin 
40 dagentijd. Ds. A. Noordam, 
Dordrecht.
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Weekenddienst regio  Halste-
ren en Steenbergen 10.00 uur tot 
maandagmorgen 8.00 uur: voor 
dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met de telefonist(e) van 
Ziekenhuis Bravis,  0164 - 278000. 
Deze zal u doorverbinden met de 
pastor van dienst.

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

Toegift van Pater Bertus

Een leerzame ervaring.
Op donderdag 28 februari was 
ik de celebrant in de uitvaartmis 
voor Martien Huijsmans. Het ging 
allemaal goed. Ook de wandeling 
naar het kerkhof en terug was geen 
probleem. Maar dezelfde dag wist 
ik maar moeilijk in de kapel te 
komen voor de avondmis. Tijdens 
de vredeswens hield ik mij veilig 
vast aan het altaar; de gelovigen 
kwamen naar mij toe om mij de 
vrede van Jezus te wensen. Op 
vrijdagmorgen kon ik slechts met 
moeite beneden komen. Mijn 
linker-heup deed veel pijn. Met 
kunst en vliegwerk geraakte ik 
bij dokter Koek. En Diny reed 
mij naar de polykliniek  voor een 
foto. Thuis gekomen heb ik de 
kerkdiensten  voor de eerste drie 
dagen moeten afzeggen. In de 
nacht van vrijdag op zaterdag sliep 
ik beneden op de bank.  De weg 
naar het kleinste kamertje in huis 
halverwege de nacht was zo lang, 
dat ik ondertussen de hele kruisweg 
van veertien staties kon bidden.  
Ik zei tegen Jezus: “Laat mij ook 
maar eens wat meemaken. U zelf 
hebt zoveel geleden uit liefde voor 
ons”. Niemand kan voorspellen, of 
ik op 8 maart, als u dit leest, weer 
aan het altaar zal staan. Als Gods 
wil maar geschiedde. Pater Bertus. 

Een profeet is iemand 
die het eind ziet in het begin.

doordenkertje

( door John Rommers )

Clinge – Steenbergen, 
aanvang 14.30 uur
Na een voetballoos carnavals-
weekend wordt a.s. zondag ook 
door de amateurvoetballers de 
draad weer opgepakt en gaat 
de competitie weer gewoon ver-
der. Voor het eerste elftal van v.v. 
Steenbergen betekend dat een uit-
wedstrijd tegen v.v. Clinge in het 
Zeeuws Vlaamse Clinge. Tegen-
stander Clinge zit momenteel, net 
als Steenbergen voor de winter-
stop, in de hoek waar de klappen 
vallen.

De Zeeuws Vlamingen kwamen 
na de winterstop 4 keer in actie en 
wisten daarbij slechts 3 punten te 

behalen. Steenbergen moest  in 
dezelfde  periode 5 keer aantreden 
en behaalde in totaal 13 punten (4 
keer winst en 1 keer gelijkspel).
De Blauwwitten hebben zich 
daardoor redelijk uit de gevaren-
hoek gevoetbald, maar de spelers 
moeten zich wel realiseren dat de 
verschillen erg klein zijn. Clinge 
heeft momenteel 16 punten op de 
ranglijst en staat daarmee voor-
laatste. Steenbergen heeft 25 pun-
ten bij elkaar gevoetbald en bezet 
een gedeelde 4e plaats.

Mocht er zondag verloren worden 
– en stel dat Clinge ook de wed-
strijd die het elftal nog moet inha-
len gaat winnen – dan is het ver-
schil mogelijk plotseling maar 3 
punten.

Als Steenbergen ook zondag op-
nieuw die strijdlust laat zien die 
het in al die wedstrijden na de 
winterstop heeft getoond, dan 
moet een goed resultaat mogelijk 
zijn. 

De spelersbus zal zondag vertrek-
ken vanaf het sportpark aan de 
Seringenlaan om 12.00 uur. Sup-
porters die met deze bus willen 
meereizen zijn uiteraard van har-
te welkom.

Programma overige senioren-
teams: Zaterdag 9 maart: Prin-
senland 4 zaterdag - Steenbergen 
2 zaterdag, aanvang 14.30 uur; 
Steenbergen 2 zaterdag - Halste-
ren 7 zaterdag, aanvang 15.15 uur.
Zondag 10 maart: Steenbergen 
2 - Terheijden 2, aanvang 11.30 
uur; Steenbergen 3 - Devo 2, aan-
vang 11.30 uur; Sc Gastel dames - 
Steenbergen dames, aanvang  9.45 
uur.

Steenbergen 1 voor  
uitwedstrijd naar Clinge

Bedevaarten  
naar Beauraing
STEENBERGEN – Voor de 72e maal 
inmiddels staan bedevaarten ge-
pland naar Beauraing. Hier bezoe-
ken deelnemers ‘Maria met het 
gouden Hart’. Er is een zorgbede-
vaart die meerdere dagen duurt en 
een dagbedevaart.
De zorgbedevaart voor belang-
stellenden uit West-Brabant en 
Zeeland wordt gehouden in het 
weekend van 22 tot en met 24 
juni. Deze wordt begeleid door 
verpleegkundigen, vrijwilligers en 
een arts. De dagbedevaart is op 
zondag 23 juni. Inschrijven voor 
de zorgbedevaart is mogelijk tot 
15 mei, voor de dagbedevaart kan 
worden ingeschreven tot 1 juni. 
Informatie in Kruisland kan wor-
den verkregen bij mevrouw Van 
Etten-Broos, telefoon (0167) 533 
161 en in Steenbergen bij me-
vrouw Van Beurden-van Wiggen, 
telefoon 06 16 162 040. 

STEENBERGEN – Zondag 19 mei or-
ganiseert Stichting Wielercriterium 
Steenbergen een landelijke wieler-
klassieker voor nieuwelingen en junio-
ren. Op het parcours is een groot aan-
tal verkeersregelaars nodig die er voor 
kunnen zorgen dat alles verkeerstech-
nisch in goede banen wordt geleid. 
Vandaar een oproep aan vrijwilligers 
om zich te melden.

Start en finish van de klassieker is in 
de Kapelaan Kockstraat op Welberg, 
ter hoogte van zaal Koch. Hier starten 
om 11:00 uur de nieuwelingen voor 
een wedstrijd over 80 kilometer. Om 
14:00 uur klinkt het startschot voor de 
junioren, die 110 kilometer zullen af-
leggen. Tussendoor worden wedstrij-

den georganiseerd voor jeugdwiel-
renners. De groep 12-jarigen start om 
10:00 uur, de 13-jarigen om 11:10 uur, 
terwijl de start van de 14-jarige om 
14:10 uur is.
Er heeft zich reeds een aantal ver-
keersregelaars aangemeld, maar de 
organisatie heeft er nog meer nodig. 
Vrijwilligers dien een geldig verkeers-
regelaar diploma te hebben. Dit is 
overigens via een korte digitale cursus 
goed te behalen. 
Wie het Wielercriterium op deze ma-
nier wil helpen, wordt verzocht om 
contact op te nemen met bestuurslid 
Han de Groen. Hij is te bereiken via 06 
13 895 273 of via het emailadres: han-
sjosedegroen@gmail.com.

Wielercriterium Steenbergen 
zoekt verkeersregelaars 
voor wielerklassieker

Sc Welberg 1 uit 
naar SSW 
WELBERG - Zondag 17 maart speelt 
Welberg 1, na een vrij weekend 
haar uitwedstrijd tegen SSW 1.
Aanvang van de wedstrijd is om 
14.00 uur. De partij wordt ge-
speeld op het Sportpark Zeeha-
venlaan 1 te Dordrecht. Met een 
complete en fitte selectie moet 
een gelijkspel mogelijk kunnen 
zijn. 

Kaartmiddag bij
KBO Welberg
WELBERG – Dinsdag 12 maart or-
ganiseert KBO Welberg de maan-
delijkse rik- en jokermiddag in ge-
meenschapshuis De Vaert.
De zaal gaat die middag om 13:00 
uur open, het kaarten start een 
half uur later. Zo als gewoonlijk 
is het entreegeld één euro en alle 
kaartliefhebbers, ook niet-leden 
zijn welkom.

Sasso Montanari verzorgt Passieconcert
STEENBERGEN – Zondag 17 maart verzorgt kamerkoor Sasso Mon-
tanari een passieconcert in de Nederlands Hervormde Kerk aan 
het Kerkplein. Het concert begint om 16:00 uur en duurt een uur.  
De kerk gaat om 15:30 uur open. Entreeprijs voor het concert is 12,50 
euro, inclusief koffie of thee voorafgaand aan de uitvoering. Kaarten 
zijn verkrijgbaar aan de kassa voorafgaand aan het concert of kunnen 
worden besteld via het mailadres: m.aalst@planet.nl.

Bingo Kleine Tour
STEENBERGEN – Dit jaar bestaat de Kleine Tour Steenbergen vijf-
tig jaar en dat betekent een bijzondere editie. Om tijdens het jubile-
um wat extra activiteiten te kunnen doen wordt op zaterdag 30 maart 
in de zaal van restaurant De Watertoren een bingo georganiseerd.  
Hoofdprijs bij deze bingo is een half varken en daarnaast zijn er tal van 
aantrekkelijke prijzen die geschonken zijn door een groot aantal onder-
nemers. De bingo start om 20:00 uur, de zaal is een half uur eerder open. 

Bingo bij  
De Kruisweel
KRUISLAND – Zaterdag 16 maart 
organiseert hengelsportvereni-
ging De Kruisweel een bingo die 
de clubkas wat moet spekken. 
Dit gebeurt in Zaal Koch aan de 
Molenstraat 120. Aanvang is  om 
19:45 uur, de zaal is een half uur 
daarvoor al geopend. Er is een 
flinke prijzenpot.



WAT KUNT U  BIJ ONS VERWACHTEN 
✓ Scherpe prijzen

✓  Avia keuzesparen of sparen via 
United Consumers

✓ Veilig en voordelig tanken

✓ Wasserette voor kleding

✓ Carwash en wasboxen 

✓ Stofzuigers en bandenpompen 

✓ Verse Piacetto koffie

Autobedrijf  Cuelenaere
Nassaulaan 6
4651 AA  STEENBERGEN

0167 – 56 41 50
info@cuelenaere.nl
www.cuelenaere.nl

autobedrijfcuelenaere

Bloemen

In onze shop...
Verse  koffie en 
heerlijke broodjes

Wasserette 
tot 18 KG!

Aanhanger nodig?

✓ Broodjes

✓ Bloemen

✓ OLA ijs

✓ Stomerij.nl

✓ Lotto, Toto en krasloten

✓ Gekoelde frisdranken

✓  Contant betalen mogelijk op onze 
buitenpaal 24/7(Uniek in Nederland!)

Ambachtelijke Chocolade 
van Smits Breda! 

GRATIS WiFi terwijl u wacht!
TM

Servicestation Cuelenaere

Bij elke besteding van 10 euro 
ontvangt u een zegel. 

Met een volle spaarkaart krijgt 
u maar liefst 70% KORTING 
op kwaliteitsdekbedden van   

DOLLE DONDERDAG  
      iedere donderdag extra,     
                 extra lage prijzen!

DOLLE DONDERDAG  
     

En ons motto is nog steeds:Veilig en voordelig tanken!

Spaar nu voor een
all-year dekbed

Hier kom je niet 
meer onderuit...

TOT

70%
KORTING

Gevraagd
reserve bezorgers

voor 
Nieuw-Vossemeer

Telefoon 
(0167) 56 59 30

E-mail
bezorging@steenbergsecourant.nl

vanaf 13 jaar

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

Last van vermoeide, zware of onrustige benen?

20 maart    

Bosstraat 79
Roosendaal

Voorkom problemen...
Vaatproblemen, zoals spataders, kunnen leiden tot 
trombose of een open been. Voorkom deze problemen, 
kom naar de Van Mook BeenMeetDag!

Tijdens de BeenMeetDag wordt in 15 minuten op 
éénvoudige en pijnloze wijze de bloeddoorstroming 
in de bloedvaten van het been gemeten. 

21 maart    
Kroevenlaan 35
Roosendaal

Bel voor een afspraak!

    T. 0165-55 09 45

Bel voor een afspraak!

    T. 0165-39 98 44

MEET
DAGEN

BEEN
GRATIS

 T O E G A N G  G R A T I S

Dagelijks nieuws & aanbod 
uit de gemeente Steenbergen

KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 55.000  bezoekers 
per maand met uitschieters boven de 
65.000 bezoekers per maand. 

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen 
inmiddels gevolgd door bijna 5.500 fans.
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Fotografi e: Thomas Weezenbeek • Niek Perdaems• Edwin van den 
Berge  • Mark Koenraadt • Peet Dal meijer • Dasja Abresch 
• Jan de Langen • Peter Vermeulen

Bekijk alle fotoalbums van carnaval 2019 in onze gemeente op KijkopSteenbergen.nl
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''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur
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Fotografi e: Thomas Weezenbeek • Niek Perdaems• Edwin van den 
Berge  • Mark Koenraadt • Peet Dal meijer • Dasja Abresch 
• Jan de Langen• Peter Vermeulen

Bekijk alle fotoalbums van carnaval 2019 in onze gemeente op KijkopSteenbergen.nl

T O TA A L I N S T A L L A T E U R   
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CARNAVALS-, THEMA-,  
THEATER-, TWEEDEHANDS 
KLEDING & ACCESSOIRES 

	

	 WWW.BAZAARPLE4.NL  
 GASTELSEWEG 152    ROOSENDAAL     0165-512990 

NU 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND! MAANDAG & DINSDAG VAN 10.00-17.00 UUR,  
WOENSDAG T/M VRIJDAG VAN 10.00-21.00 UUR, ZATERDAG VAN 10.00-17.00 UUR,  

ZONDAG VAN 11.00-16.00 UUR 
	 GASTELSEWEG 152   ROOSENDAAL

1000 m² BOORDEVOL WINKELPLEZIER! 
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Fotografi e: Thomas Weezenbeek • Niek Perdaems• Edwin van den 
Berge  • Mark Koenraadt • Peet Dal meijer • Dasja Abresch 
• Jan de Langen • Peter Vermeulen

Bekijk alle fotoalbums van carnaval 2019 in onze gemeente op KijkopSteenbergen.nl

Strienestad

TT 
Auto’s B.V.

Strienestad
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Vosse-ol

Strienestad

Fotografi e: Thomas Weezenbeek • Niek Perdaems• Edwin van den 
Berge  • Mark Koenraadt • Peet Dal meijer • Dasja Abresch
 • Jan de Langen • Peter Vermeulen

Bekijk alle fotoalbums van carnaval 2019 in onze gemeente op KijkopSteenbergen.nl
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T O TA A L I N S T A L L A T E U R
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Hierboven staan de laatste drie van de voorgaande ledenvoordeelacties afgebeeld

 

Naam:

Datum: 

Handtekening:

Registratie lidmaatschap 
Steenbergse Courant

 Dhr mevr *   (*s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:          Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Door het invullen van deze kaart word ik lid van Steenbergse 
Courant.  Voor een jaarlidmaatschap betaal ik 38,50 euro*

* Een jaarlidmaatschap kost slechts 38,50 euro. [via automatische incasso]

Leden die per post worden bezorgd binnen de gemeente 
 Steenbergen  betalen 9,00 euro per jaar extra als tegemoetkoming 
in de portokosten. Postabonnees buiten de gemeente Steenbergen 
betalen 24,50 euro per jaar extra. 

Een lidmaatschap op Steenbergse Courant wordt elk kalender-
jaar automatisch verlengd. Wilt u het lidmaatschap beëindigen 
dan dient u dat tenminste 1 maand voor het einde van het jaar 
schriftelijk te doen.

Ondergetekende, houder van
bankrekeningnummer

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan  
Vermeulen Steenbergen b.v. om van bovenvermelde rekening 
af te schrijven al hetgeen hij of zij verschuldigd is wegens  
lidmaatschapsgeld Steenbergse Courant

Betaling van het abonnementsgeld gebeurt 
via onderstaande machtiging. 
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Jumbo Steenbergen‘t Meerminneke Auto Kar

Restaurant De Watertoren

Exclusief voor leden van 

©
 V

er
m

eu
le

n
 S

te
en

b
er

ge
n

Martin Achterberg, Steenbergen

   

Deze bon is geldig tot en met 31 maart 2019 Christina Willems - ‘t Keukentje

Bij inlevering van
deze bon:

1 liter complete 
Tomaten- of Broccolisoep

mét 2 pistolets 
en kruidenboter

voor slechts €7,50

In samenwerking met Christina Willems 
van ‘t Keukentje

Bestellen kan via tkeukentje-steenbergen@hotmail.com
of door te bellen of whappen naar: 06 28 892 650
Bestellen via Facebook kan ook: Tkeukentje Steenbergen

‘t Keukentje bezorgt aan huis

Deze bon is geldig tot en met 31 maart 2019Deze bon is geldig tot en met 31 maart 2019 Christina Willems - ‘t Keukentje

voor slechts €7,50

Een geldige bon vindt u in de eerstvolgende Ledeneditie

1 liter tomaten-
of broccolisoep
met 2 pistolets

voor slechts
€7,50

word ook Lid!

‘t Keukentje

HET KOMENDE
LEDENVOORDEEL

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

Ledenvoordeel 
Steenbergse Courant

De thans lopende ledenvoordeelactie is van: 
Restaurant De Watertoren: 10% korting op lunch of diner op maandag, woensdag en donderdag


