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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De nieuwe coali-
tie bestaande uit Gewoon Lokaal!, 
Volkspartij en CDA heeft donder-
dag het coalitieakkoord ‘Aan de 
slag!’ gepresenteerd. Uit de in-
houd blijkt dat de partijen elkaar 
de ruimte willen geven in de ko-
mende drie jaar om zo voor stabi-
liteit te zorgen in het bestuur van 
Steenbergen. “We hebben met 
elkaar afgesproken dat we bin-
nen de coalitie elkaar goed op de 
hoogte houden van onze menin-
gen over onderwerpen die gaan 
komen en waar nodig zullen we 
die overbruggen.” Het ontbreken 
van dat overleg was voor de VVD 
een van de voornaamste redenen 
om uit de vorige coalitie met Ge-
woon Lokaal! te stappen. 

Het coalitieakkoord ‘Aan de slag!’ 
is de opvolger van ‘Gewoon sa-
men doen!’ en behandelt beknopt 
een aantal vraagstukken. 

Heet hangijzer tussen de twee 
grootste partijen Gewoon Lokaal! 
en Volkspartij zijn de windmo-
lens in de Karolinapolder in Din-
teloord. De Volkspartij is eigenlijk 
helemaal tegen de windturbines 
nabij de kern, maar wil tegemoet-
komen aan de wens van de bevol-
king om voor molens te kiezen die 
maximaal 149 meter hoog zijn. In 
het nieuwe coalitieakkoord staat 
dat de coalitie wil voorkomen 
dat er in de Karolinapolders me-

gawindturbines geplaatst wor-
den. Om toch aan de opgave van 
windenergie te voldoen, staan ze 
toe dat er langs het Volkerak in de 
Dinteloordse polders in een lijn-
opstelling maximaal 8 windtur-
bines (gezien vanuit Dinteloord 
in de richting Steenbergen) met 
een tiphoogte lager dan 150 meter 
worden geplaatst. 

Arbeidsmigranten
Een ander actueel vraagstuk voor 
Dinteloord waar inmiddels al het 
nodige over is gediscussieerd, is de 
huisvesting voor arbeidsmigran-
ten. In het nieuwe akkoord wordt 
niet expliciet over een bepaal-
de locatie gesproken, maar staat 
wel dat de coalitiepartners ernaar 

streven om de arbeidsmigranten 
dichtbij de bedrijven waar zij wer-
ken te huisvesten. Grootschalige 
locaties hebben dan de voorkeur 
omdat daar scherper toezicht kan 
worden gehouden.

Jeugd en cultuur
Er valt verder te lezen dat het nieu-
we bestuur veel aandacht blijft 
besteden aan de jeugd die het no-
dig heeft. Ze vragen nadrukkelijk 
aandacht voor jongeren in de knel 

en de jeugdarmoede. 

Bij ’t Cromwiel is volgens de coa-
litie de cultuurfunctie onderbe-
licht geraakt en moet het culturele 
hart weer teruggebracht worden. 
Daaraan gekoppeld wordt gesteld 
dat er geen culturele activiteiten 
vanuit ’t Cromwiel mogen worden 
overgeplaatst naar de Gummar-
uskerk. Er loopt momenteel een 
onderzoek om te bepalen welke 
maatschappelijke functies de kerk 
in de toekomst kan hebben. 

Economie
Wat betreft het economisch be-
leid zouden ambtenaren proactief 
en snel potentiële bedrijven van 
dienst moeten zijn met informa-
tie en beantwoorden van hun vra-
gen. Om de aantrekkingskracht 
voor bedrijven om zich hier te 
vestigen te verbeteren, willen de 
partijen een speciaal plan opstel-
len en geld ervoor vrijmaken. Ook 
wordt de mogelijkheid naar een 
locatie voor een ‘Duurzaamheids-
park’ onderzocht, waar iedereen 
terecht kan met vragen op het ge-
bied van zonnepanelen, warmte-
pompen etc. 

Een tweede supermarkt aan de 
Karel Doormanstraat, buiten het 
centrum van Dinteloord, staan 
zij toe, maar er wordt geen ruimte 
gegeven voor een andere bestem-
ming op deze plaats of meer win-
kels buiten de kern. 

De Volkspartij draagt Willy Knop 
voor als wethouder. Over de 
exacte portefeuilleverdeling 
volgt nog nader bericht.

Het nieuwe coalitieakkoord: Aan de slag!

Foto: De drie fractievoorzitters van de nieuwe coalitiepartners met beoogd wethouder Willy Knop. Van links naar 
rechts: Jeroen Weerdenburg (CDA), Willy Knop (Volkspartij), Maurice Remery (Gewoon Lokaal!) en Michel Lam-
bers (Volkspartij). Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

(Door Nicole van de Donk)

DE HEEN – Er wordt een ton extra 
gestoken in de herinrichting van 
de haven van De Heen. Reden hier-
voor zijn de hoge kosten voor het 
opruimen van de asbestdeeltjes 

die in de grond zijn aangetroffen. 
“Zonde dat zo’n groot deel van het 
budget daaraan opgaat”, zo klonk 
het woensdagavond in de raad. 
Maar aangezien de opknapbeurt 
van de haven verder op positieve 
reacties kon rekenen, werd er in-
gestemd met de extra investering.

De raad is tevreden over hoe de 
plannen voor de herinrichting van 
de haven van De Heen tot stand 
zijn gekomen. “D66 was destijds 
aanwezig bij de inloopavond en 
hebben de enthousiaste reacties 
van de inwoners kunnen zien. 
Het aantreffen van asbest in de 
grond was misschien niet te voor-
spellen, maar wel te verwachten. 
Wij willen graag wel door de wet-
houder gerustgesteld worden dat 
we straks niet weer met een for-
se overschrijding geconfronteerd 
worden”, aldus Eric van der Spelt.

Ook de VVD fronste de wenkbrau-
wen ten aanzien van de 100.000 
euro die bovenop het gereserveer-
de budget van 125.000 euro komt.

“Dat is zo’n 80 procent erbij. Het 
lijkt ons beter om voortaan eerst 
te onderzoeken of er sprake van 
vervuiling is. Dat voorkomt teleur-
stelling want nu staan we voor een 
voldongen feit. Is er bovendien ie-
mand die we aansprakelijk kun-
nen stellen voor het asbestafval?”, 
vroeg Theo van Es aan het college. 
Ook de PvdA wilde weten wie ver-
antwoordelijk is. 

Geen visitekaartje  
bij het asbest
Volgens wethouder Baartmans is 
de vervuiling juist wel in een vroeg 
stadium ontdekt.  “We zijn er nu 
op voorbereid, in plaats van dat 

we er pas achter komen bij de uit-
voering. En er lag helaas geen vi-
sitekaartje bij het asbest. We vin-
den deze budgetoverschrijding 
ook niet leuk, maar ik geef nooit 
garanties dat het niet weer kan ge-
beuren.”
Gewoon Lokaal! wil nog graag van 
de wethouder horen of er in de 
nieuwe plannen rekening is ge-
houden met het eventueel ver-
plaatsen van de ondergrondse 
container waar inwoners zich aan 
storen. 
Ook hoopt de fractie dat de in-
woners van het dorp middels 
een brief van de gemeente geïn-
formeerd zullen worden over de 
plannen, en niet alleen via social 
media.
Het is de bedoeling dat de nieu-
we haven van De Heen, met ruim-
te voor groen en een wandelpad 
met zitbankjes, uiterlijk 1 oktober 
klaar is. 

Raad stemt in met extra geld voor haven De Heen

Floraplein – Steenbergen

Weekendknaller

Tommies
snack tomaatjes

Pot 500 
gram van 

€2,99 voor
€2,49

€



Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

UITVAARTVERZORGING

LEEUW
TELEFOON (0167) 566 104

        www.uitvaartleeuw.nl

Vertrouwd

Persoonlijk

Ervaren

Transparant

”Ons betrokken
en ervaren team
zorgt voor een

waardig afscheid.
Daar kunt u

op vertrouwen”.

Alfred Leeuw

O
nt

w
er

p:
Ve

rm
eu

le
n 

St
ee

nb
er

ge
n 

©

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

 en Sandra van Poortvliet.

Zaterdag 18 mei
12:00- 18:00

Zorghoeve Kakelbont
Boompjesdijk 11, Dinteloord

FOODTRUCKS, BRADERIE,
 LIVE MUZIEK, STRAATTHEATER EN 

VEEL MEER. 

Kakel
SensationKakelKakel
SensationSensation

Kakel
Sensation

Elektrotechniek bvELF

Graaf Hendrikstraat 5C • 4651 TB Steenbergen

www.elf-elektrotechniek.nl

Het vertrouwde adres voor uw complete 
elektrische installatie van uw woning of bedrijf.

Wij komen bij u langs voor een vrijblijvende prijsopgave.

Ook voor brandmelders in uw 
woning, en altijd 5 jaar garantie!

06 - 53 296 141

Met ongeveer 5.500 medewerkers behoort 
The Nordex Group tot een van de meest 
toonaangevende fabrikanten van windturbines.
 
Een wereldwijd servicenetwerk met ongeveer 
280 servicepunten in 30 landen, levert snelle 
service om onze systemen soepel te laten 
werken.

The Nordex Group heeft meer dan 25 GW aan 
windenergiecapaciteit geïnstalleerd in meer 
dan 40 markten. Wegens groei streven wij naar 
uitbreiding van ons team. Daarom zijn wij op zoek 
naar:

SERVICE COORDINATOR
38 UUR PER WEEK, STANDPLAATS NUMANSDORP

TECHNICAL SUPPORT SPECIALIST
38 UUR PER WEEK, STANDPLAATS NUMANSDORP

MATERIAL MANAGER /
BACKOFFICE SUPPORT
38 UUR PER WEEK, STANDPLAATS NUMANSDORP

SERVICE TECHNICIANS
38 UUR PER WEEK, STANDPLAATS NUMANSDORP,
WIERINGERMEER EN HALSTEREN

COMMISSIONING TECHNICIANS 
38 UUR PER WEEK, LOCATIES IN DE BENELUX

Interesse?
Stuur dan je CV en motivatiebrief via e-mail naar:  
MKeijzer@nordex-online.com. Voor meer informatie over deze vacature 
kun je contact opnemen met Mirana Keijzer via 06 - 106 37 584.

Nordex Energy GmbH
Energieweg 1
3281 NH Numansdorp

THE NORDEX GROUP ZOEKT VERSTERKING

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
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Hoe ziet Steen-
bergen er in 2040 uit? Een ant-
woord op die vraag gaan alle in-
woners, ondernemers en organisa-
ties van de gemeente Steenbergen 
met elkaar geven. Gisteren werd 
bij het gemeentehuis een futuris-
tische start van het visietraject ge-
maakt met behulp van papieren 
vliegtuigjes, een drone en een Vir-
tual Reality bril. Een hoofdrol was 
weggelegd voor de twintigers van 
de toekomst, die nu nog op Kin-
deropvang Op Het Podium zitten. 

Het was een gezellig clubje klets-
kousen dat gisteren de uiterste 
best deed om de openingstoe-
spraak van burgemeester Ruud 
van den Belt zo levendig moge-
lijk te maken. “Onze eregasten,” 
noemde de burgervader hen en 

die rol vervulden zij met verve. 
Op de vraag of zij in de toekomst 
misschien een robot-juffrouw 
voor de klas wilden, antwoord-
den zij bevestigend: ”Want daar 
zit een knopje op waarmee je haar 
uit kunt zetten,� vulde één van de 
slimmeriken aan. 

Insecten-brownie
Bij wijze van openingshandeling 
mochten de kinderen allemaal 
een zelf gevouwen ‘Steenbergen 
2040’  vliegtuigje met daarop hun 
idee voor de toekomst naar de 
burgemeester gooien. Vervolgens 
ging er een drone de lucht in en 
konden de kinderen om de beurt 
via een Virtual Reality bril meekij-
ken vanuit de lucht. Ook sneden 
zij samen met Van den Belt een 
mooie slagroomtaart aan. Die 
taart ging er in als zoete koek en 
er bleef zelfs nog ruimte over voor 
een insecten-brownie. Een prima 

te verteren lekkernij die misschien 
wel bij kan dragen aan een oplos-
sing voor het wereldvoedselpro-
bleem dat in 2040 vast niet kleiner 
is geworden.

Onderzoeker
De 7-jarige Lisa Masseurs bleek 
voor zichzelf al een duidelijke toe-
komstvisie te hebben. Zij wil wel 
burgemeester worden en mocht 
daarom de echt ambtsketting 
even om. Die stond haar prachtig 
en daarmee lijkt de opvolging van 
Van den Belt in kannen en krui-
ken. Ook haar leeftijdsgenootjes 
hebben grootse plannen voor de 
toekomst. Schrijver, rijk, voetbal-
ler en onderzoeker passeerden de 
revue. Volgens de jeugdige voor-
uitblikkers heeft Steenbergen in 
de toekomst grote behoefte aan 
skatebanen, voetbalvelden, speel-
tuinen en planten voor de insec-
ten. 

Stip op de horizon
In de maanden mei en juni gaat 
de gemeente op tournee langs de 
diverse kernen om de inwoners 
te vragen wat hun ideeën, plan-
nen en wensen voor de toekomst 
zijn. Al deze info leidt uiteindelijk 
tot een aantal toekomstscenario�s 
die opnieuw voor worden gelegd 
aan alle inwoners, ondernemers 
en andere betrokkenen. Uiteinde-
lijk leidt dit tot één toekomstbeeld 
dat als stip op de horizon voor de 
beleidsmakers gaat dienen. Het 
project wordt begeleid door het 
bureau Futureconsult dat orga-
nisaties helpt met “het zinvol en 
gestructureerd nadenken over de 
toekomst”. 

Meepraten
Wie mee wil praten over de toe-
komst, kan dit op vele manieren 
doen. Bijvoorbeeld tijdens een 

van de kernbezoeken: Woens-
dag 15 mei 1300-15.00 uur, Markt 
Steenbergen; Donderdag 16 mei, 
9.00-12.00 uur: Markt Dinteloord; 
Donderdag 16 mei, 14.00-15.00 
uur: Spar Nieuw-Vossemeer; 
15.00-16.00 uur: Basisschool Me-
rijntje; Maandag 20 mei, 14.45-
15.45 uur: Basisschool Pius X Wel-
berg; 16.00-17.00 uur: Sc Welberg; 
Donderdag 23 mei, 14.00-16.00 
uur: Dorpshuis De Stelle De Heen; 
Zondag 26 mei, 13.00-15.30 uur: 
Franse Markt Kruisland. 

Naast de kernbezoeken kunnen 
inwoners terecht op de websi-
te www.steenbergen2040.nl en 
ook via het online platform www.
steenbergen.ikpraatmee.nl/. Ook 
gaat de gemeente het gesprek aan 
met jongeren (in een Tesla), on-
dernemers  (op een boot), en his-
torici (aan de ronde tafel). 

Op 6 juni opent er in het gemeente-
huis een Huis van de Toekomst waar 
de bezoekers hun eigen toekomst 
ontwerpen en er diverse sprekers en 
workshops zijn.

Iedereen kan meedenken: 
Steenbergen werpt blik vooruit naar 2040

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het is waarschijn-
lijk het allerlaatste redmiddel dat 
een handjevol inwoners heeft om 
de kap van de negen oude plata-
nen aan de Kruispoort tegen te 
houden. Een onafhankelijke com-
missie kwam woensdag bijeen om 
te luisteren naar de argumenten 
van zowel de gemeente als om-
wonenden. De meeste bewoners 
van de Kruispoort zien het liefst 
dat de hoge platanen zo snel mo-
gelijk tegen de vlakte gaan, omdat 
de overhellende bomen hen een 
gevoel van onveiligheid bezorgen. 
De gemeente wil daaraan gehoor 
geven door ze van de beschermde 
bomenlijst af te halen waardoor 
kappen mogelijk wordt gemaakt. 

“De gemeente wil dat haar inwo-
ners veilig en fijn kunnen wonen. 
Het thuisgevoel noemen wij dat. 
Deze bomen veroorzaken onrust, 
en hoewel ze gezond zijn, heb-
ben zowel het college als de raad 
uitgesproken dat ze weg moeten. 
Sinds de noodzakelijke kap van de 
naastgelegen kastanjebomen, ko-

men de platanen nog duidelijker 
in beeld wat het onveiligheidsge-
voel versterkt”, zo klonk het be-
toog van de gemeente. 

Geen vertrouwen  
in herbeplanting
Jelle Rinsema was als bezwaarma-

ker aanwezig om de commissie 
zijn kant van het verhaal te ver-
tellen. Zijn grootste zorg is wat 
er in de toekomst gaat gebeuren 
als de platanen eenmaal zijn ge-
kapt. De gemeente heeft toege-
zegd dat er nieuwe bomen zullen 
worden geplant, maar daar heeft 
Rinsema geen vertrouwen in. “Als 
de bomen eenmaal weg zijn, is 
het hoofdpijndossier voor de ge-
meente opgelost. Ik vertrouw ze 
niet op hun blauwe ogen dat ze 
zich in zullen zetten voor herbe-
planting. Het maakt mij niet zo-
veel uit wat er precies komt te 
staan, maar ik kan het niet ver-

kroppen als de straat straks alleen 
nog uit bakstenen en geparkeerde 
auto’s bestaat.”

Eerder moeten snoeien
Arie Meesters woont 1,5 kilome-
ter van de bomenrij vandaag en 
is daarom in de ogen van de ge-
meente geen ‘belanghebbende’. 
Daar denkt hij zelf anders over. “Ik 
kom zeker een keer per dag langs 
deze reuzen met hun prachtige 
stammen. Het is levend erfgoed, 
maar ze zijn niet goed onderhou-
den. Dat is nalatigheid van de ge-
meente die herhaaldelijk door de 
bewoners is gevraagd om te ko-
men snoeien. Maar het is nog niet 
te laat, een grote snoeibeurt, het 
zogenaamde kandelaberen, kan 
de hoogte wegnemen wat immers 
het grootste gevaar vormt.”

”Moeilijke locatie  
om te planten”
Maar volgens mevrouw Van Nis-
pen van de gemeente staat dat 
kandelaberen gelijk aan het vellen 
van de bomen, waarvoor dus net 
zo goed een kapvergunning no-
dig is. Wat betreft het planten van 
nieuwe bomen, mocht het colle-
ge de kap doorzetten, hield de ge-
meente een slag om de arm. Ze 
zien de herbeplanting als een vol-

gende stap waar pas een besluit 
over kan worden genomen als de 
kapvergunning rond is. “We kun-
nen geen 100 procent garantie ge-
ven dat er op die locatie iets te-
ruggezet kan worden, omdat na 
een eerste inventarisatie is geble-
ken dat er erg weinig plek is. Ook 
lopen er veel kabels en leidingen 
wat de zaak bemoeilijkt. Daar zal 
dus eerst onderzoek naar gedaan 
moeten worden”, aldus Frederi-
que Jansen, beleidsmedewerker 
groen bij de gemeente. 

Monsters moeten weg
Jan Peeters, een van de bewoners 
van de Kruispoort, is er na afloop 
van de zitting heel duidelijk over. 
“We zijn het na al die jaren spuug-
zat. Het zijn monsters die gewoon 
weg moeten. En ik ben notabene 
aan de Kruispoort geboren en heb 
altijd gespeeld onder die bomen. 
Dus het doet me best pijn om ze 
te zien gaan.”
Het advies dat de Commissie Be-
zwaarschriften zal uitbrengen 
over een aantal weken, is niet bin-
dend. Het college kan dus beslui-
ten om het naast zich neer te leg-
gen.

Foto: De platanen aan de Kruispoort: 
voor sommige inwoners een drei-
gend beeld, voor anderen geldt het 
als levend erfgoed.

Commissie buigt zich over 
lot bomen Kruispoort



... Aan de Bosstraat 79 in Roosendaal: 
•  Kraampjes vol met ‘buitenkansjes’!
•   Gratis workshop sleutelhanger maken van leer
•   10 euro korting op de nieuwste collectie (per paar vanaf 100,-)

•  Vers gebakken poffertjes!
•   Een rondleiding door ons prachtige bedrijf! 

...  U komt toch ook?

kraampjes • merken • voordeel • activiteiten

Van 9.00 tot 17.00 uur bij aan de Bosstraat 79 • Roosendaal • www.van-mook.nl   

zaterdag 18 mei:

• openhuis met rondleiding & activiteiten! 

-70%• kortingen tot
op merkschoenen voor dames en heren!

...en meer 
     merken!

... Aan de Bosstraat 79 in Roosendaal: 

activiteiten

met rondleiding & activiteiten! 

%

Gelukkige klanten zorgen voor groei. 

Daarom zijn wij in deze regio op zoek 

naar nieuwe collega’s. 

Thuishulp gezocht

Geluk is...
 samen groeien!

Ben jij sociaal ingesteld en wil je een bijdrage 

leveren aan het huishouden en het welzijn van 

mensen? Dan ben jij de thuishulp waar wij naar 

op zoek zijn! Bij Actief Zorg zetten we ons in voor 

iedereen die thuis hulp kan gebruiken. We pro-

beren een bijdrage te leveren aan het geluks-

gevoel van onze klanten. Bij alles wat we doen 

gaan we uit van de mogelijkheden en talenten 

van  mensen. Dit geldt niet alleen voor onze 

klanten, maar ook voor onze medewerkers. Wij 

geloven dat tevreden medewerkers bijdragen 

aan gelukkigere klanten. Jij ook? Reageer dan 

 direct en stuur een mail met je gegevens naar 

sollicitatie@actiefzorg.nl o.v.v. ‘Thuishulp’

Kijk op www.actiefzorg.nl voor de volledige 

functieomschrijving. 

wk 07-08

12,99
   100 cl

GOBLET
Jonge 

Graanjenever

GORDON’S
London Dry Gin

10,99
   70 cl

13,99
    70 cl

GORDON’S
Pink Gin

DUJARDIN
Vieux

12,49
   100 cl

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 13-05-2019 t/m 26-05-2019
wk 20-21

12,99
   100 cl

JACHTBITTER
Kruidenbitter

KAHLÚA  
Koffielikeur

13,99
    70 cl

MOULIN DE MEYRAN
Cuvée Grande Terre,
Frankrijk
Côtes du Rhône

75 cl per fles 9,49

MOULIN DE MEYRAN

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

[= 2e fles voor 4,75] 11.99

Glengarry
Highland Scotch
Blended Whisky

70 cl

Glengarry

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

SANTA MARTA
Amaretto, Limoncello of 

Cioccolato

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

 9,99
   50 cl

Inspiración de Osborne
Tierra de Castilla, Spanje
Merlot-Shiraz
Verdejo

75 cl per fles 5,99 EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

[= 2e fles voor 3,00]

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.
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

HOLLANDSE  
AARDBEIEN
2 bakjes à 400 gram

 2 VOOR

50000

JUMBO AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

 2 VOOR

500

HOLLANDSE  
WITTE ASPERGES
Verpakking à 500 gram

299

          

13°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Overgang naar droog 
weer met meer zon, 
nog wel fris  
Zaterdag is er eerst nog kans op 
wat verspreide en lokale buien in de 
gemeente Steenbergen.
Er trekt in de ochtend nog een frontje 
door met wat verspreide neerslag, maar 
na de middag wordt het droog met meer 
zon.
Omdat de aanvoer dan weer noordelijker 
wordt, komt er wel weer koelere lucht 
binnen waarbij de maxima weer een 
paar graden prijs geven en dalen naar 
13 tot 14 graden.
Ook de nachten worden dan weer 
behoorlijk fris, zo rond de 5 graden.
Echter doordat het niet meer zo hard 
waait en de zon zich toch zeker op 
zondag ook behoorlijk zal laten zien, 
wordt het niet zo koud en kil als het 
afgelopen weekend het geval was.
We houden ook zondag een 13-14 
graden en in de zon en uit de wind zal 
dat meer dan behoorlijk aanvoelen.
Het blijft ook droog.
Begin volgende week blijft het droog in 
onze regio met flink wat zon en brede 
opklaringen.
We blijven vooralsnog wel in een 
noordelijke aanvoer zitten met 
temperaturen telkens rond een 13 tot 
15-tal graden.

Weerspreuk: 
“Houdt de noordenwind in mei aan, 

zij zal de grasgroei tegengaan”.
 

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

Garage Sale in 
Kruisland
KRUISLAND – Zaterdag 18 mei 
wordt in Kruisland een grote ‘Ga-
rage Sale’ gehouden. Tussen 10:00 
en 16:00 uur verkopen inwoners 
vanuit hun garages of verkoop-
plekjes tal van spulletjes voor een 
tweede eigenaar. 
Aan de Sale nemen meer dan 
veertig inwoners deel. Bij de 
Commerce kunnen bezoekers 
een gratis route ophalen, een 
drankje nuttigen en gebruikma-
ken van het toilet. 

STEENBERGEN – Zaterdag 8 juni 
wordt het Fort Henricus officieel 
geopend. Maar ook de andere for-
ten van de Brabantse Wal hebben 
activiteiten. Bezoekers kunnen te-
recht in Bergen op Zoom op de Wa-
terschans, op Fort De Roovere en 
in het Ravelijn. De activiteiten op 

het gebied van cultuur, natuur en 
erfgoed zijn tussen 11:00 en 17:00 
uur.

De opening van Fort Henricus 
vindt zaterdag 8 juni om 10:00 
uur plaats. Dan wordt de uitkijk-
toren die daar is gebouwd over-

gedragen aan oud-burgemees-
ter Jan Hoogendoorn en via hem 
aan de inwoners van Steenbergen 
en omgeving. De officiële ope-
ningshandeling is gebaseerd op 
de trommelstok die tijdens op-
gravingen op het fort is gevon-
den. De handeling wordt verricht 
door bestuurders van gemeente 
Steenbergen en die van Bergen op 
Zoom in samenwerking met een 
gedeputeerde van de provincie en 
met medewerking van een aan-

tal kinderen. Met de Open Dag in 
de verschillende forten wordt het 
project Landschappen van Allure 
afgerond. Dit is een investerings-
programma van de provincie voor 
onder meer de Brabantse Wal. 
Uitgangspunt hierbij is het be-
houd van het landschap voor de 
toekomst. In totaal is 56 miljoen 
geïnvesteerd in 8 projecten in drie 
Brabantse landschappen, waar-
onder de Brabantse Wal.

Fort Henricus officieel geopend 
tijdens Open Dag Waterlinie

STEENBERGEN – Voor de winke-
liers van ‘Ons Steenbergen’ neemt 
Stephan Ardon ook dit jaar de or-
ganisatie van de kofferbakver-
koop voor zijn rekening. Die wordt 
op Hemelvaartsdag – 30 mei – tus-
sen 10:00 en 17:00 uur gehouden 
in Kaaistraat, Blauwstraat en Gro-

te Kerkstraat.

Inwoners kunnen via de koffer-
bakverkoop overbodige spullen 
als speelgoed, huisraad en kleding 
te koop aanbieden. Verkoop ge-
schiedt zoals de naam reeds aan-
geeft vanuit auto of bestelbus, met 

of zonder aanhanger. Ook zijn wat 
grotere plekken ingericht, waar 
dan geen auto bij kan worden ge-
zet.

Deelname aan de kofferbakver-
koop is geheel gratis, er is echter 
een limiet aan het aantal verko-
pers, waarbij geldt vol = vol. Wie 
wil deelnemen kan zich opgeven 
via info@sardonos.nl.

Aanmelden voor ‘Kofferbak-
verkoop’ op Hemelvaartsdag

‘Leeve de 
Vereeniging’ 
nu ook in 
Nieuw-Vossemeer
NIEUW-VOSSEMEER – Totaalthe-
atergroep Cameleon doet in haar 
toernee Nieuw-Vossemeer aan. 
Dat gebeurt op woensdag 22 mei 
in restaurant ‘Het Wagenhuis’. Re-
serveren voor de uitvoering kan 
via het telefoonnummer (0167) 
502 475.

Een speciale uitnodiging gaat 
uit naar de ouderen van KBO 
Nieuw-Vossemeer. Andere keren 
werd voor hen apart opgetreden, 
maar dat gaat dit jaar niet lukken. 
De senioren worden door de the-
atergroep van harte uitgenodigd 
om de voorstelling in Het Wagen-
huis te bezoeken.

In ‘Leeve de Vereeniging’ brengt 
Cameleon humoristische scènes 
voor de volle lach, afgewisseld 
met serieuze liedjes en met sket-
ches waarbij plaatselijke of lande-
lijke zaken op de hak worden ge-
nomen. Het publiek wordt zo nu 
en dan in het spel betrokken.

Avondwandel
vierdaagse 
Nieuw-Vossemeer 
op de agenda
NIEUW-VOSSEMEER – Petra Rijk 
laat namens buurtvereniging Boe-
rengors weten dat de inmiddels 
56e avondwandelvierdaagse van 
Nieuw-Vossemeer er aan zit te ko-
men. Deze staat gepland op 3 tot 
en met 6 juni, dat betekent nog 
een maandje wachten voor de 
wandelliefhebbers. Voor dit jaar 
heeft de organiserende buurtver-
eniging nieuwe routes uitgezet 
voor zowel de vijf als de tien ki-
lometer.

Inschrijven voor de Vosmeerse 
avondvierdaagse kan op maandag 
3 juni vanaf 17:45 uur in de Vos-
senburcht. Ook dinsdag 4 juni kan 
eventueel nog worden ingeschre-
ven vanaf 18:00 uur. 

Deelnamekosten per inschrijving 
bedragen 4 euro per persoon. De 
eerste drie avonden wordt gestart 
om 18:30 uur. 
Op donderdag 6 juni start de 10 
kilometer om 18:00 uur en de vijf 
kilometer om 19:00 uur. Dit in 
verband met het inhalen van de 
avondvierdaagse dat gebeurt op 
het ‘Zevensprongterrein’ bij De 
Vossemeren. 

Vervolgens kunnen in de Vossen-
burcht de welverdiende medailles 
worden opgehaald.

STEENBERGEN – De Explo-
rers-groep van Scouting Steen-
bergen organiseert op zondag 19 
mei tussen 10:00 en 15:00 uur een 
Rommelmarkt met Vlaamse ker-
mis. Dat gebeurt in het clubge-
bouw De Wallenburgh aan de Oude 
Vest 9 in Steenbergen.

De Explorers is een scoutinggroep 
voor jongeren in de leeftijd tussen 
15 en 18 jaar. Ze komen wekelijks 
op zaterdagen tussen 17:00 en 
19:30 uur bijeen. De groep heeft 
nu de organisatie van de rommel-
markt met Vlaamse kermis voor 
haar rekening genomen. Ze laat 
weten dat de entree voor deze 
markt geheel gratis is. Belangstel-
lenden worden op 19 mei vanaf 
10:00 uur uitgenodigd. De entree 
is geheel gratis. Als er gegadigden 

zijn voor een eigen tafel op deze 
markt, dan kunnen ze die tegen 
betaling van 7,50 euro per tafel 
bezetten. 

Hiervoor is aanmelding nodig 
via het mailadres: explorers@
scouting-steenbergen.nl. Daar-
bij graag naam, adres en telefoon-
nummer (bij voorkeur mobiel-
nummer) vermelden.

Rommelmarkt en Vlaamse 
kermis bij Scouting 

Informatieavonden over 
locatiekeuze Bravis ziekenhuis
REGIO – Het Bravis ziekenhuis organiseert twee informatieavonden over 
de locatiekeuze voor het nieuw te bouwen Bravis. Dit ziekenhuis wordt 
gebouwd op de locatie ‘Bulkenaar’ bij Roosendaal, langs de A58 en iets 
dichter bij Bergen op Zoom dan het huidige Roosendaalse ziekenhuis.

Tijdens de infoavonden licht de raad van bestuur de keuze toe en wordt 
ingegaan op de plannen voor de huidige ziekenhuislocaties en de plan-
ning voor de komende tijd. De eerste bijeenkomst is op maandag 13 mei 
van 19:00 toto 20:30 uur, de tweede op dinsdagavond 21 mei op dezelfde 
tijd. Beide bijeenkomsten worden gehouden in De Geerhoek, Klooster-
straat 19 B in Wouw. Er is voldoende ruimte om te parkeren en buslijn 
104 heeft een halte op 250 meter loopafstand.
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Hoe ziet u de toekomst van de gemeen-
te Steenbergen? Hoe zorgen we ervoor 
dat we een aantrekkelijke gemeente 
blijven om te wonen, werken en recre-
eren? En op welke onderdelen mag de 
gemeente Steenbergen er de komende 
jaren een tandje bij zetten? 
Vragen die heel belangrijk zijn en waar-
op we graag samen met u de antwoor-
den formuleren. Ik nodig u dan ook van 
harte uit om hier met ons als gemeente 
over in gesprek te gaan en met mee te 
denken. Alleen zo kunnen we werken 
aan een toekomstvisie van, voor en 
door de Steenbergse samenleving. 

We gaan de komende weken zoveel 
mogelijk inwoners - jong en oud -  uit-
dagen om te formuleren wat hun wen-
sen, beelden en dromen zijn voor de 
toekomst van al onze kernen. Dat doen 
we op allerlei manieren. We bezoeken 
alle kernen en gaan op de markt, bij 
sportverenigingen en bij winkels met 
inwoners in gesprek en nodigen inwo-
ners uit hun wensen en dromen voor 
hun eigen kern en voor de gemeente 
als geheel met ons te delen. 

Naast deze bezoeken aan de zes ker-
nen van onze gemeente, kunt u terecht 
op www.steenbergen2040.nl en via ons 
online platform ikpraatmee meeden-
ken over de ambities en wensen voor 
onze gemeente. Tot slot, op 6 juni to-
veren we het gemeentehuis om tot het 
huis van de toekomst waar iedereen 
zijn toekomst mag komen ontwerpen 
en waar interessante sprekers en work-
shops zullen zijn. 

Ik ben benieuwd naar uw mening! Doet 
u mee?!
Esther Prent,
wethouder Leefbaarheid & kernen 
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75 JAAR VRIJHEID HERDENKEN EN VIEREN

STEENBERGEN 2040: DENKT U MET ONS MEE?

Hieronder staan de bezoeken per kern op een rijtje

Woensdag 15 mei - Steenbergen
13.00-15.30: op de Markt   

Donderdag 16 mei – Dinteloord
09.00-12.00: op de Markt 

Donderdag 16 mei – Nieuw-Vossemeer
14.00-15.00: bij de Spar
15.00-16.00: bij basisschool Merijntje

Maandag 20 mei – Welberg
14.45-15.45: bij basisschool PiusX
16.00-17.00: bij voetbalclub SC Welberg

Donderdag 23 mei - De Heen
14:00-16:00: bij dorpshuis de Stelle

Zondag 26 mei – Kruisland
13:00-15:30: op de Franse Markt

Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen of gehoord, is de gemeente Steenbergen in 
augustus 2020 officieel doorkomstplaats van de Vuelta, de Ronde van Spanje. We 
zijn hier ontzettend trots op. Het is een geweldige kans om hier samen met ver-
enigingen, bedrijven, partners en inwoners een feestelijke dag c.q. weekend van te 
maken waarop we onze gemeente volop in de schijnwerpers zetten.

Om samen in de stemming te komen, ideeën met elkaar uit te wisselen en/of u aan 
te melden als vrijwilliger, organiseren we een Wielercafé Vuelta 2020 op vrijdag-
avond 24 mei 2019. Dit is de avondvoorafgaand aan de Koos Moerenhout Classic. 
We vinden het een grote eer dat we oud-wielrenners Jan Janssen en Koos Moeren-
hout op het podium mogen verwelkomen.

U bent van harte welkom op de markt in Steenbergen vanaf 19.15 uur. 

Op Bevrijdingsdag hebben we in heel 
Nederland gevierd dat we in vrijheid 
leven. Dit jaar is het 75 jaar geleden 
dat West-Brabant werd bevrijd in de 
Slag om de Schelde. In 2019 en 2020 
herdenken en vieren we de bevrijding 
in onze gemeente met activiteiten voor 
jong en oud. 

De werkgroep 75 jaar bevrijding, met 
vertegenwoordigers uit bijna alle ker-
nen, heeft een programma samenge-
steld, in samenwerking met de Stichting 

Bevrijding Brabantse Wal. Verenigingen 
en andere groepen inwoners hebben 
het programma uitgewerkt en ingevuld 
met een diversiteit aan activiteiten. 

Slag om de Schelde
In 2019 is het 75 jaar geleden dat West-
Brabant werd bevrijd in de Slag om de 
Schelde. Na een zware strijd van vijf we-
ken met aan beide kanten duizenden 
slachtoffers, was de Scheldemonding 
vrij zodat de geallieerden de haven van 
Antwerpen konden gebruiken. Alleen 

daardoor kon de verdere bevrijding van 
West-Europa worden gerealiseerd. Het 
laatste, zware gevecht in het Brabantse 
deel van deze slag, vond plaats in onze 
gemeente, vooral bij Welberg. 

Programma 
Het programma waarmee we in onze 
gemeente herdenken en vieren dat de 
West-Brabant 75 jaar geleden werd 
bevrijd, is tot stand gekomen in samen-
werking met de Stichting Bevrijding 
Brabantse Wal (SBBW). 

De activiteiten concentreren zich met 
name in het najaar van 2019 rondom 2 
november, de datum waarop Welberg 
en Steenbergen 75 jaar geleden wer-
den bevrijd. 
Het volledige en actuele program ma is 
terug te vinden op 
www.gemeente-steenbergen.nl / 
75jaarbevrijding, op de facebook pagina 
van de gemeente Steenbergen en ook 
op de website van de Stichting Bevrij-
ding Brabantse Wal: www.bevrijding-
brabantsewal.nl.



www.gemeente-steenbergen.nl

GEMEENTEHUIS
Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen

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

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

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

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

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

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

VOLG ONS OP:

 06 12 692 399

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

www.raadsteenbergen.nl

De verkiezingen voor het Europees 
Parlement worden één keer in de 5 
jaar gehouden. De eerstvolgende ver-
kiezing voor de Nederlandse leden in 
het Europees Parlement vindt plaats op 
donderdag 23 mei 2019.
Inwoners van alle lidstaten, waaron-
der dus Nederland, kiezen tijdens de 
Europese verkiezingen rechtstreeks 
hun vertegenwoordiger in de Europese 
Unie. 
Indien u stemgerechtigd bent, heeft u 
inmiddels een oproepingskaart ontvan-
gen. Binnenkort ontvangt u ook een 

huis aan huis biljet waarop alle par-
tijen staan vermeld, met uitgebreide 
informatie over de verkiezingen en de 

adressen van de stemlokalen in onze 
gemeente.

De uitslagen van de verkiezingen 
worden pas bekend gemaakt op zon-
dagavond 26  mei na 23:00 uur. Dit is 
zo bepaald in de kieswet en heeft als 
reden dat er op verschillende dagen 
gestemd wordt in de EU lidstaten, ook 
nog op zondag 26 mei.

Op de website van de gemeente Steen-
bergen leest u meer informatie  onder 
het kopje verkiezingen.

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT

WIJZIGINGEN 
HEMELVAARTSDAG
Gesloten
• Op donderdag 30 mei (Hemelvaarts-

dag) is de milieustraat gesloten. 

• Op donderdag 30 mei (Hemelvaarts-
dag) en vrijdag 31 mei zijn het ge-
meentehuis en Vraagwijzer gesloten. 

Gewijzigde ophaaldagen GFT 
• Op donderdag 30 mei (Hemelvaarts-

dag) worden de containers niet 
geleegd. Zou uw container (GFT) 
eigenlijk geleegd worden op donder-
dag 30 mei?  Dan komen we deze nu 
op zaterdag 1 juni legen. 

REALISATIE 
CENTRUMPLAN 
WELBERG
Bent u benieuwd hoe het nieuwe 
dorpshart van Welberg er uit komt te 
zien? Kom dan op zaterdag 18 mei om 
15:00 uur naar de feestelijke start die 
we organiseren in gemeenschapshuis 
De Vaert in Welberg. 

Met een startfilmpje laten we zien wat 
de geplande werkzaamheden zijn om 
een prachtig nieuw centrum te creë-
ren. We zoomen daarbij in op de werk-
zaamheden die we uit gaan voeren aan 
de openbare ruimte en de renovatie 
van de Vaert.
JFK en MJW de Klup zijn die dag druk 
bezig met het schilderen van hun club-
gebouw. Ook is er voor de kinderen 
een leuke activiteit buiten.

Op zaterdag 20 april hebben enkele 
raadsleden, leden van de dorpsraad 
Dinteloord en van de Werkgroep Be-
houd Leefbaarheid Dinteloord samen 
met de burgemeester en wethouder 
Baartmans een bezoek gebracht aan de 
stad Medemblik. Het bezoek stond in 
het teken van de discussie over de op-
schaling van de windturbines aan de Ka-
rolinadijk. Bij deze discussie is vaak het 
voorbeeld van Medemblik aangehaald. 
Hoewel de windturbine van bijna 200 
meter in de gemeente Hollands Kroon 
staat, is deze vanaf de stad Medemblik 
goed te zien. De deelnemers aan het 

werkbezoek werden gastvrij ontvangen 
door raadsleden en collegeleden van 
de gemeentes Medemblik en Hollands 
Kroon. In een gezamenlijk gesprek is 

ingegaan op de besluitvormingsproce-
dure tot het bouwen van de windmolen 
en wat de bouw van de windmolen 
heeft betekend voor het maatschap-
pelijk draagvlak voor windenergie. Het 
werkbezoek werd afgesloten met een 
bezoek in de windmolen zelf. 
Het werkbezoek heeft zodoende bijge-
dragen tot de beeldvorming op en in 
windturbines. De gemeenteraad is nu 
vervolgens aan zet. Zodra er meer dui-
delijkheid is over wanneer besluitvor-
ming over de windturbines plaatsvindt, 
dan wordt hier uiteraard over gecom-
municeerd.

TERUGBLIK RAADSWERKBEZOEK MEDEMBLIK

Sinds begin april zijn de partijen Ge-
woon Lokaal!, Volkspartij en CDA met 
elkaar in gesprek om te komen tot een 
nieuwe coalitie. Op donderdag 9 mei is 
door de formateur, René Mol, het con-
cept coalitieakkoord gepresenteerd. 

Tijdens de presentatie werd door de 
heer Mol informatie gegeven over het 
gelopen proces en de hoofdpunten 
uit het nieuwe akkoord. Ook werd 
ingegaan op de vervolgprocedure. 
Op 16 mei worden in een bijzondere 

raadsvergadering het coalitieakkoord 
besproken en de nieuwe wethouder 
door raad benoemd. 

De bijzondere raadsvergadering is 
openbaar en begint om 19:30 uur in het 
gemeentehuis van Steenbergen.

PRAAT U MEE?
Komt u wel eens in het centrum van 
Steenbergen? Dan zijn we op zoek naar 
uw mening! We willen het centrum van 
Steenbergen zo aantrekkelijk mogelijk 
houden, nu en in de toekomst. Daarom 
hebben wel een aantal vragen en stel-
lingen. 
Het invullen van de vragen kost nog 
minder tijd dan wachten bij de bakker 
(max. 5 minuten). Het reageren op de 
stellingen kost nog minder tijd dan het 
passen van een nieuw paar schoenen 
(max. 2 minuten). U vindt de vragen op 
www.steenbergen.ikpraatmee.nl 

PRESENTATIE COALITIEAKKOORD 

AGENDA
Donderdag 23 mei: besluitvormende 
vergadering. In deze vergadering wor-
den o.a. besluiten genomen over de 
herinrichting van de haven De Heen en 
de visie op het jongerenwerk. 
De vergadering begint om 19:30 uur 

en vindt plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis van Steenbergen. 

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

INSPREKEN
Wilt u inspreken? In een besluitvormen-
de vergadering kan alleen ingesproken 
worden over wat op de agenda staat. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via l.vandermeer@gemeente-
steenbergen.nl. 



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

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

Geslaagd, buurtfeest of
heeft u iets anders te vieren?

Bij ons bent u aan het juiste adres 
voor heerlijk BBQ-vlees of andere

versproducten uit uw regio.

Bij ons dagelijks kakelvers uit eigen slachterij allerlei spiesen, fi let lapjes, burgers, speklappen, 
maar ook onze heerlijke BBQ-worst uit eigen keuken. En dat proeft u!!

Ook bezorgen wij voor grotere partijen aan huis, evt. compleet verzorgd met sausjes, salades, 
fruit, stokbrood, kruidenboter, borden, bestek en BBQ.

Kom of bel naar onze winkel voor meer info.

Je oude tuinmeubelen zijn geld waard
Lever je oude tuinmeubelen in 

en bij aankoop van een nieuwe tuinset 
ontvang je

 50 tot 200 euro korting
geldig alleen op koningsdag van 9.00 tot 17.00 uur

Het tuinseizoen is begonnen

50 tot 200 euro korting

Oostvoorstraat 29 Dinteloord - 0167 523909
info@hblok.nl - volg ons op Facebook en Instagram

Je oude tuinmeubelen zijn geld waard
Lever je oude tuinmeubelen in 

en bij aankoop van een nieuwe tuinset 
ontvang je

 50 tot 200 euro korting
geldig alleen op koningsdag van 9.00 tot 17.00 uur

Het tuinseizoen is begonnen

50 tot 200 euro korting
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Je oude tuinmeubelen zijn geld waard.
Lever je oude tuinmeubelen in en 
bij aankoop van een nieuw tuinset

ontvang je

50 TOT 200 
EURO KORTING

uw oude tuinset is geld waard!

ZOMERACTIE
TERRASSCHERM

GRATIS
afstandsbediening en

montage!Terraszonwering
Piazzola

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

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

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

Lenteactie
terrasscherm
Terrasscherm

Gota®

www.sebrechts.nl

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

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

   *Nu10%
korting

1 april t/m 30 juni 2014
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VOORJAARSACTIE
TERRASSCHERM

NIEUW!
Piazzola Solidare

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

Pergola Zonwering
met gratis afstandsbediening 

Ons bijzondere
restaurant is geopend
Wij verwennen onze gasten met extra smakelijke
gerechten uit onze  speciale houtskooloven. 
Met kwaliteitsproducten uit deze 
regio zorgen we voor smaakvolle kwaliteit.

U kunt terecht voor een heerlijk diner en voor een 
aantrekkelijke lunch.
Ook serveren we bijzondere gerechten die rekening 
houden met allergie en dieetwensen.

Grand Café de Keuning 
Wouwsestraat 65, Steenbergen
telefoon (0167) 78 50 65 - info@dekeuning.com - www.dekeuning.com

Welkom in

Hypotheek nodig? Betaal niet teveel!

Marlise van Oudgaarden Erhan Görgen

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

Gevraagd: verzorgster/begeleidster
Gehandicaptenverzorgster voor 24 of meer uren per week. Onze zoon heeft dagbesteding aan 
huis op maandag-dinsdag-donderdag. Op deze dagen doet hij middagje fysiozwemmen, fietsen 
op zijn driewielerfiets, spel-fysio aan huis, sjoelen en balspelletjes en puzzelen, snoezelen, tv 
kijken enz. Wij proberen hem een zinvolle daginvulling te geven. 
Ben jij degene die hem hiermee gaat begeleiden???? 
Verder gaat hij ook graag in het bad, goed voor zijn spieren en erg ontspannend (verzorging). 
Indien u zich voor deze baan geroepen voelt, kunt u solliciteren naar: irenevansundert@
zonnet.nl. Zeer geschikt voor net afgestudeerde gehandicapten/verzorgende/begeleider of her-
intredende. Wij vragen niet rokende en CV graag toesturen.
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STEENBERGEN – Aanstaande zon-
dag 12 mei klinkt in de Wouwse-
straat om klokslag elf uur het 
startschot voor de wat officieel 
heet ‘Van Tilburg Groep 6-uur 
van Steenbergen’. Het startschot 
hierbij wordt gegeven door wet-
houder sportzaken Esther Prent 
die ruim zestig deelnemers ziet 
vertrekken. Om 17:00 uur klinkt 
het eindschot voor deze Ultra-
loop die onder de vlag van sport-
vereniging Diomedon wordt ge-
houden.

Kartrekker Peter Suijkerbuijk 
somt de straten uit het parcours 
op: “Na de start in de Wouwse-
straat komen de lopers via Oran-
jebolwerk, Middenwal en Nassau-
laan en Krommeweg weer in de 
Wouwsestraat. Het parcours heeft 
– officieel gemeten – een lengte 
van 2309,33 meter”.

Informatiescherm
Tijdens de run passeren de lo-
pers in de Wouwsestraat een groot 
beeldscherm waarop per loper 
de doorkomst gegevens worden 
weergegeven. Toeschouwers en 
de lopers zelf zien exact het aan-
tal ronden dat ze hebben gelopen, 
de gelopen tijd van de laatste ron-
de, het totaalaantal afgelegde ki-
lometers en de positie die betref-
fende lopers tijdens de wedstrijd 
inneemt. 

Deelnemers
Peter Suijkerbuijk laat weten dat 
hij een zestigtal lopers aan de start 
verwacht. “Ook dit jaar is er con-
currentie van andere wedstrijden, 
met name in België. Dat is ook de 
reden dat we nu alleen een zes-
uur wedstrijd organiseren”. Vorig 
jaar moest de organisatie de ge-

plande ultraloop zelfs afgelasten 
vanwege het late aantal inschrij-
vers. Dit jaar is de belangstelling 
voor de Steenbergse ultraloop ge-
lukkig weer groter.

“We mogen nu enkele debutanten 
uit de eigen vereniging verwelko-
men. Met name Gert Hamelink, 
Tjebbe van de Kasteele en Ferdy 
Oerlemans. Zij starten naast ge-
vestigde namen als Wim Douw en 
Richard Bouwens, eveneens van 
Diomedon. Douw heeft in het ver-
leden al prima uitslagen behaald 
tijdens de 24-uur-wedstrijden 
in Steenbergen. Ook was hij Ne-
derlands kampioen. Hij bindt de 
strijd aan met de Belg Leo Smets 
uit Herentals, die momenteel in 
goede vorm steekt”.

“Bij de dames zijn de ogen gericht 
op Wilma Dierx uit Amsterdam. 
Zij is een goede bekende aan de 

start in Steenbergen en ging in het 
verleden al als Nederlands kampi-
oen op de 24 uur vanuit Steenber-
gen huiswaarts”.

Bijzonder paar
“Een bijzonder paar dat deel-
neemt wordt gevormd door Me-
riem en Arno van Triest uit Putte. 
Zij liepen begin dit jaar als huwe-
lijksreis in zeven dagen op zeven 
continenten elke dag een mara-
thon”.

Verzorgingspost
Aan de Middenwal – ter hoogte 
van Regina Hof – wordt een spe-
ciale verzorgingspost ingericht. 
Van daaruit ontvangen de lopers 
(sport)dranken en voeding, want 
het is belangrijk dat de lopers tij-
dens de zesuur hiervan goed wor-
den voorzien. Overigens kunnen 

de deelnemers aan de Middelwal 
ook hun eigen verzorgingsposten 
inrichten vanwaar uit de eigen be-
geleiders hun verzorging regelen.

Speaker
Toeschouwers kunnen langs het 
hele parcours wandelen om hun 
favorieten aan te moedigen. Over 
het gehele parcours is een geluids-
installatie aangelegd. De vakkun-
dige speaker zal belangstellenden 
zo op de hoogte kunnen houden 
van het wedstrijdverloop.

Prijsuitreiking
Om 17:00 uur klinkt het eind-
schot. Dan worden de restmeters 
van de laatste ronde opgeteld bij 
het aantal hele ronden dat is af-
gelegd. De prijsuitreiking van de 
zesuurloop is om 18:00 uur in Het 
Cromwiel gepland.

Ruim zestig deelnemers aan de 6-uursloop van Steenbergen

STEENBERGEN – Op Eerste Pink-
sterdag – zondag 9 juni 2019 – 

vindt het JVM-tuinen Beachvolley-
baltoernooi van Diomedon plaats. 

Dan treden tussen 12:30 en 21:00 
uur op de Markt zo’n 360 deelne-
mers aan en wordt in 80 teams ge-
volleybald. 

Het middagprogramma is nage-
noeg volgeboekt, voor het avond-
programma kunnen zich nog 
teams aanmelden.
Het beachvolleybal toernooi kent 
inmiddels een lange geschiedenis. 

Dit jaar wordt het populaire toer-
nooi voor de 28e maal georgani-
seerd. Hoofdsponsor is JVM-tui-
nen en er zijn tal van andere 
sponsoren die het geliefde evene-
ment ondersteunen. Om het toer-
nooi mogelijk te maken wordt de 
Markt voorzien van een dek met 
250 kuub zand en omgetoverd tot 
een sportterrein in Beach sferen. 
De laatste jaren mag de organisa-

tie zich verheugen op goede me-
dewerking van de weergoden en 
de hoop en wens is dat dit ook dit 
jaar het geval zal zijn. 

Voor opgave is het inschrijformu-
lier te downloaden van de website 
Diomedon.nl. Inschrijving moet 
wel uiterlijk dit weekend gebeu-
ren.

Nog aanmelding mogelijk 
voor avondprogramma 
Beachvolleybal toernooi

(Door Nicole van de Donk)
STEENBERGEN – De atletiekbaan 
aan de Seringenlaan die sport-
vereniging Diomedon in gebruik 
heeft, voldoet niet meer. Er zit-
ten scheuren in de baan en ook 
voorzieningen zoals de werprin-
gen zijn afgekeurd door de Atle-
tiekunie. Daarover zijn Diomedon, 
de wethouder en raadsleden het 
eens. Over de oplossing van het 
probleem verschillen de meningen 
echter. Wethouder Esther Prent 
heeft besloten om de baan op te 
lappen voor maximaal drie jaar om 
die tijd te gebruiken om tot een 
weloverwogen besluit te komen. 
Oppositiepartijen PvdA en D66 
zien liever dat die onderhoudskos-
ten bespaard worden door met-
een voor nieuwbouw te gaan. De 
meeste partijen vinden echter dat 
je bij zo’n investering niet over een 
nacht ijs gaat. 

Oorspronkelijk was het plan om 
de kunststof toplaag van de atle-
tiekbaan te vervangen, wat zo’n 
170.000 euro zou gaan kosten. Na 

onderzoek bleek echter al snel dat 
de asfalt onderlaag in zo’n slech-
te staat is, dat dit geen optie is. 
Van de Atletiekunie mogen er de 
komende drie jaar wel trainingen 
en wedstrijden gehouden voor de 
jeugd tot 12 jaar, als de baan maar 
wordt gerepareerd en bepaalde 
onderdelen worden vervangen. 
“Wij zijn als gemeente blij met 
deze oplossing, want een nieuwe 
baan is een forse investering. En 
hoewel ik het liefst alle sportpar-
ken zou willen aanpakken, is dat 
niet realistisch”, aldus Prent.
Maar volgens Diomedon is deze 
oplossing pappen en nathouden 
en tegelijk dweilen met de kraan 
open. “Over drie jaar zitten we 
weer met hetzelfde probleem en 
kijken we weer tegen die scheuren 
aan. Wij kunnen nooit wedstrij-
den organiseren voor onze jeugd 
vanaf 12 jaar; die moeten altijd 
uitwijken naar andere verenigin-
gen”, vertelt Eduard Tonissen die 
namens Diomedon insprak tij-
dens de oordeelvormende verga-
dering maandagavond. 

Meer investeringen  
op stapel
Onlangs zijn diverse raadsleden 
op uitnodiging van het bestuur 
van Diomedon zelf polshoogte 
gaan nemen op de baan, en dat 
stemde niemand vrolijk. “Ik zou 
er zelf niet gaan sporten, veel te 
onveilig”, stelt Tim Huisman van 
D66. “Gebruik dat geld van de re-
paratie om te onderzoeken hoe de 
baan het beste kan worden ver-

vangen.” Ook Nadir Baali van de 
PvdA sloot zich hierbij aan en ging 
nog een stapje verder door het col-
lege ‘ontwijkend en uitstelgedrag’ 
te verwijten. Wethouder Prent 
kon zich hier niet krachtig tegen 
verweren, maar wilde wel bena-
drukken dat er veel investeringen 
op stapel staan op het gebied van 
maatschappelijk vastgoed, zoals 
bijvoorbeeld ’t Cromwiel, en dat 
ze graag wil dat de raad eerst dat 
totale overzicht krijgt. “Het is mis-
schien niet de beste oplossing, 
maar wel de juiste oplossing voor 

dit moment.”

Financiële onderbouwing
De fracties van VVD, CDA en Ge-
woon Lokaal! vinden ook dat de 
reparatie nu de beste oplossing is, 
omdat er over een nieuwe baan, 
die minstens 1 miljoen euro zal 
gaan kosten, uitvoeriger gepraat 
zal moeten worden. �We missen 
nu nog de financiële onderbou-
wing voor zo’n discussie. We ver-
trouwen erop dat het college in 
de tussentijd de veiligheid van de 
sporters waarborgt”, aldus Nicky 
Broos (VVD).  
Het was de Volkspartij die het on-
derwerp op de agenda had gezet, 
en Ad van Elzakker vertelde na-
mens de partij dat hij aanvullende 
informatie heeft opgevraagd bij 
de wethouder. 
�Omdat wij ons nu afvragen of 
opknappen van een baan in zo�n 
belabberde staat, überhaupt wel 
mogelijk is.”

Foto: De atletiekbaan in Steen-
bergen zou eigenlijk gron-
dig aangepakt moeten wor-
den. Maar omdat dat veel geld 
gaat kosten, is er door het colle-
ge besloten voor een noodoplos-
sing voor de komende drie jaar.  
foto: Peter Vermeulen ©STBC

Opknappen van atletiekbaan 
leidt tot discussie in de raad



vantilburggroep.nl

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

RODE KRUIS EHBO SET 
CADEAU BIJ AUTO ONDERHOUD*

DOE DE AIRCOCHECK
VANAF € 9,95

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

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

ONZE AIRCOSERVICE PER UITGEGEVEN SET DONEERT 
VAKGARAGE € 0,40 AAN 
HET RODE KRUIS.
ZO HEEFT U EEN PRAKTISCH CADEAU EN 
STEUNEN WIJ SAMEN HET RODE KRUIS.

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

Volkswagen Crafter 2.0 TDI 80KW L2H1 NAVI VOLKSWAGEN Polo 1.0 MPI 75pk 5D BMT Comfortline

2016, Diesel, Handgeschakeld, Candywit, Bedrijfswagen,
Airconditioning, Getint glas, Navigatiesysteem, Parkeersensoren, 
Volledige scheidingswand met ruit

2014, Benzine, Handgeschakeld, Peppergrey (grijs
metallic), 15 inch stalen velgen, Middenarmsteun, Dagrijverlichting, 
Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels

€ 13.490 excl. btw 

146.317 KM 49.754 KM
€12.490

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.

T O TA A L I N S T A L L A T E U RCV&GAS ELEKTRA WATER ALARM DAKEN ENERGIE

ENERGIECV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELEKTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

Zilverhoek 5, 4651 SP Steenbergen | T (0167) 56 17 20 | info@madri.nl | www.madri.nl

Voor al uw duurzame installaties. Vraag naar onze mogelijkheden!

Nu nog hoger
rendement van
zonne energiezonne energiezonne energiezonne energie En:

U krijgt de betaalde btw
terug!

Het installeren van zonnepanelen is een lucratieve zaak. Het is niet alleen goed 
voor het milieu, maar levert meer rendement op dan wat spaargeld kan bieden. 
Daarnaast neemt de waarde van uw woning toe en u hebt geen last meer van 
stijgende elektriciteitsprijzen.
Sinds kort ontvangt u als huiseigenaar ook nog de btw terug over de aanschaf van 
een zonnestroominstallatie. Dat scheelt al snel zo’n 500 tot 750 euro extra!
Madri regelt dit eenvoudig voor u. En we zorgen voor een uitstekende installatie, 
waar u op kunt vertrouwen.
Tijd voor een afspraak? Laat ons u goed adviseren: telefoon (0167) 56 17 20
of e-mail: info@madri.nl

CV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN ENERGIEWARMTEPOMPEN

Gevraagd

reserve 
bezorgers

voor 
Nieuw-Vossemeer

Telefoon 
(0167) 56 59 30

E-mail
bezorging@steenbergsecourant.nl

vanaf 13 jaar
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Eind vorig jaar 
bedacht Laurence Poclet met haar 
dochter Ninon dat er in de kern 
Steenbergen best behoefte zou 
zijn voor een hondenspeeltuin. Ze 
begon met een inventarisatie on-
der hondeneigenaren. Ook kreeg 
ze bijval van hondenliefhebber 
Bert van Bavel, die met een zelf-
de idee rondliep. Inmiddels heb-
ben zich ruim 200 hondeneigena-
ren aangemeld. En het duo Poclet 
en Van Bavel heeft een afspraak 
met Chris Methorst van gemeen-
te Steenbergen. Want een bijdrage 
uit het initiatievenfonds is noodza-
kelijk.

“Ik ben vorig jaar in contact ge-
komen met raadslid Jan Veraart. 
Die heeft meegedacht en hij wees 
me op de Stadraad. Daarmee zijn 
inmiddels gesprekken geweest, 
werd steun betuigd en het advies 
was om naar de gemeente Steen-
bergen te stappen. 

Ook raadslid Jos Verbeek is posi-
tief over het plan. Hij wil zelfs een 
deel van zijn terrein aan de Krom-
meweg beschikbaar stellen en 
heeft aangegeven ook toezicht te 
willen houden en voor onderhoud 
te zorgen. 
Het zou prachtig zijn wanneer de 

hondenspeeltuin op deze locatie 
kan worden gerealiseerd. Daar-
voor is de steun van gemeente 
Steenbergen nodig, want de hon-
denspeeltuin dient te worden om-
heind. Daarnaast is een informa-
tiebord met daarop de spelregels 
gewenst. Het terrein mag beslist 
geen hondenuitlaat terrein zijn. 
Maar het is wel handig om er een 
vuilnisbak en poepzakjes te heb-
ben voor als het eens misgaat en 
er moet worden opgeruimd”, ver-
telt Laurence Poclet. 

Positieve reacties
Haar actie via inschrijfformulie-

ren bij de dierenkliniek en via fa-
cebook (facebook.com/honden-
speeltuinsteenbergen) heeft al 
200 positieve reacties van hon-
deneigenaren opgeleverd. Met de 
reacties die Bert van Bavel verza-
melde – inmiddels als een 70-tal – 
concludeert Laurence Poclet dat 
er behoorlijke animo is.

“Ook in Zuid” 
 “Ook in Zuid ligt een geschikt ter-
reintje – aan de Brooijmansdreef 
– dat is helemaal snel geschikt te 
maken. Zo kunnen redelijk een-
voudig twee hondenspeeltuinen 
worden gerealiseerd”, bedenkt Po-
clet. 

Ze heeft op 16 mei een gesprek 
met Chris Methorst van gemeente 
Steenbergen. “Hopelijk komen we 
in aanmerking voor bijvoorbeeld 

een bijdrage uit het initiatieven-
fonds en kunnen de speeltuinen 
er komen”.

Vrijwilligers  
en sponsoren nodig
Laurence Poclet doet ook een op-
roep voor vrijwilligers en spon-
soren. “Wij alleen krijgen dit niet 
voor elkaar. Daarom doe ik graag 
een oproep aan belangstellenden 
die zich als vrijwilliger willen aan-
melden. En de ondersteuning van 
sponsoren is zeker welkom. 

Wie mee wil doen kan een mailbe-
richtje sturen naar hondenspeel-
tuinsteenbergen@gmail.com. Bij 
de dierenkliniek en bij dierenspe-
ciaalzaak Wevo zijn inschrijffor-
mulieren verkrijgbaar en op de fa-
cebookpagina is informatie te vin-
den”.

Initiatief tot realisatie Hondspeeltuin 
krijgt vastere vorm

( door Tineke Feskens )

WELBERG – In het oude gemeen-
tehuis aan de Markt presenteerde 
drs. Robert Catsburg, inwoner van 
Welberg, afgelopen zondagmiddag 
het eerste exemplaar van zijn nieu-
we boek ‘Het negende beleg”. Het 
boek vertelt gedetailleerd hoe de 
laatste dagen van de strijd om Ber-
gen op Zoom in de Tweede Wereld-
oorlog verlopen zijn. 

De ambiance in het oude ge-
meentehuis sluit naadloos aan bij 
het thema van het boek ‘Het ne-
gende beleg’. Plaquettes aan de 
wanden zijn een tastbare herinne-
ring aan wat zich tijdens de Twee-
de Wereldoorlog in de regio heeft 
afgespeeld. Binnen is het gezellig 
druk. Familie, vrienden en geno-
digden zijn vaak in geanimeerd 
gesprek met elkaar. Robert Cats-
burg geniet zichtbaar. Frank Vos, 
algemeen voorzitter van de Stich-
ting Bevrijding Brabantse Wal 
opent de bijeenkomst en geeft als 
snel het woord aan Robert.

Soort puzzel  
die langzaam groeit
“Ik heb dit boek geschreven met 
een drietal doelstellingen” be-
gint Catsburg gepassioneerd. “Het 
boek kan gezien worden als een 

soort encyclopedie. Wat is de ach-
tergrond van de namen op de ste-
nen op het kerkhof. Hoe hebben 
mensen gestreden, waar kwamen 
ze vandaan. Je komt er al snel ach-
ter dat het verhaal niet stopt bij 
wie er gesneuveld zijn, ook overle-
venden hebben hun verhaal in de 
strijd voor de vrijheid.” 

Zijn nieuwste boek, ‘Het negen-
de beleg’ beschrijft op zeer ge-
detailleerde wijze de laatste da-
gen vóór de bevrijding van Ber-
gen op Zoom. Vooral hoe de in-
woners van Bergen op Zoom deze 
tijd hebben beleefd. Wat gebeurde 
er in de schuilkelders. “Bergen op 
Zoom was de eerste grote stad die 
bevrijd werd. Canadese journalis-
ten waren er als de kippen bij om 
verslag te doen van deze heuglijke 
gebeurtenis. Ralph Allen, een van 
hen, kwam in gesprek met de bur-
gemeester. Die vertelde dat dit het 
negende beleg was. Allen schreef 
in een krantenartikel zeer uitge-
breid over het negende beleg. Dat 
was voor mij reden om dit boek de 
titel ‘Het negende beleg’ te geven“ 
licht Catsburg de titel van zijn 
nieuwste boek toe. 

“Het verhaal ontwikkelt zich tij-
dens het schrijven. Het groeit als 
een puzzel. Alle verhalen van be-
woners vormen een stukje van het 
geheel. Nooit is het verhaal com-
pleet, de puzzel is nooit af.”

“Veel ouderen spraken 
erover, maar niet  
over serieuze zaken”
‘Het negende beleg’ sluit naadloos 
aan op zijn eerste boek ‘Vijf da-
gen in november’. Het eerste boek 
van zijn hand beschrijft de perio-
de van 30 oktober tot 4 november 
1944 in Steenbergen en Welberg. 
Oostburg, de geboorteplaats van 
Robert Catsburg werd zwaar ge-
troffen. ”Ik ging vroeger vaak met 
mijn vader, die fysiotherapeut 
was, op huisbezoek bij oudere pa-
tiënten. Vaak hadden ze nog aller-
lei spullen van tijdens de oorlog. 
Ze spraken er vaak over, wat ze 
hadden meegemaakt en beleefd 
in die tijd. Maar nooit over de se-

rieuze zaken, daar kwam ik tijdens 
mijn onderzoek achter. Thuis 
spraken we er ook vaak over, sa-
men met mijn oudere broers”, 
licht Catsburg  zijn interesse toe. 
Tijdens zijn onderzoek kwam er 
zoveel informatie over Steenber-
gen boven drijven dat Catsburg, 
inmiddels al jaren woonachtig in 
Welberg, daar eerst mee aan de 
slag ging. “Vandaar dat er een lan-
gere periode tussen ‘5 dagen in 
november’ en ‘Het negende beleg’ 
zit” legt hij uit. “Ik ben er verbaasd 
over dat mensen zo weinig weten 
over de geschiedenis van hun ei-
gen omgeving. Laatst zei iemand 
tegen me dat hij naar Normandië 
was geweest. Wat zich dáár had af-
gespeeld. Lees eens over wat er in 
je eigen achtertuin heeft plaatsge-
vonden, heb ik hem geadviseerd. 

Je zult je verbazen” 

“Als je de omgeving  
kent, begrijp je het  
boek nog beter”
Robert Catsburg heeft maar liefst 
vier jaar aan het boek gewerkt. Hij 
is zelfs naar Canada gereisd om 
nog meer achtergrondinformatie 
te bemachtigen. Hij dankte de vier 
belangrijkste personen die hem 
hebben bijgestaan met een gesig-
neerd exemplaar. Maar het eerste 
boek dat van de pers rolde reik-
te hij uit aan Ruud van den Belt. 
Van den Belt is naast burgemees-
ter van Steenbergen ook de voor-
zitter van de Raad van advies van 
de Stichting Bevrijding Brabantse 
Wal. Hij roemde Catsburg om zijn 
precisie. “Als je op de fiets stapt, 
kun je talloze plaatsen die in het 
boek geschreven staan herken-
nen. Het is een naslagwerk waar 
de generatie na ons nog vaak in 
terug zak kijken. Het is belangrijk 
te onthouden wat zich hier heeft 
afgespeeld” sprak Van den Belt vol 
bewondering. Na een klein dank-
woordje van Robert Catsburg was 
er gelegenheid het boek te bekij-
ken. Gezien het aantal exempla-
ren dat werd aangeschaft werd het 
door de aanwezigen zeer gewaar-
deerd.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

‘Het negende beleg’, een naslagwerk voor de toekomst
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( door Dasja Abresch )

WELBERG/STEENBERGEN – “Vrij-
heid, blijheid. Ik ren overal naar 
toe,” Deze woorden, te vinden op 
het klaprozenviaduct tussen Wel-
berg en Steenbergen, vormden 
de opening van de toespraak die 
wethouder Wilma Baartmans gis-
teravond gaf op het Kerkplein in 
Steenbergen ter gelegenheid van 
Dodenherdenking 2019. Zij zijn 
volgens haar de essentie van waar 
leven in vrijheid om gaat. “Voor 
420 miljoenen kinderen in wereld 
van nu is daar helaas geen sprake 
van.”

De wethouder sloeg met haar 
woorden een brug tussen de ver-
schrikkingen van 75 jaar geleden 
en de vele brandhaarden die anno 
2019 wereldwijd bestaan. Zij zor-

gen ervoor dat mensen over de 
hele wereld in angst en onzeker-
heid verkeren. Of gevraagd wor-
den hun leven te riskeren voor de 
vrijheid van een ander.

Vrijheid vraagt inspan-
ning
Soms raken die werelden van oor-
log en vrede elkaar, zoals uit de 
speech van Baartmans bleek. Bij-
voorbeeld wanneer jonge vluchte-
lingen uit oorlogsgebieden zich in 
Nederland vestigen. “Zij hebben 
verschrikkingen doorstaan waar 
de kinderen hier geen weet van 
hebben.”
Baartmans benadrukte dat de 
grens die vrijheid en onvrijheid 
van elkaar scheidt, maar dun is en 
nauwlettend bewaakt moet wor-

den. “Vrijheid vraagt inspanning. 
Iedere dag weer. Vrijheid doe je 
niet alleen, maar spreek je samen 
af en doe je met elkaar. Geniet 
elke dag van die vrijheid!”

Pijnlijk anker
Eerder die avond had bij het Be-
vrijdingsmonument aan de Ca-
nadezenweg in Welberg ook al 
een Dodenherdenking plaatsge-
vonden. Angelo Somers, voorzit-
ter van de stichting Bevrijdings-
monument, wees daar eveneens 
op de moeite die we moeten doen 
om de vrijheid te bewaken. De 
slachtoffers die in november 1944 
op de Welberg te betreuren vielen, 
helpen daar volgens hem bij. “Het 
klinkt pijnlijk en wreed, maar het 
is makkelijker om verantwoorde-
lijkheid te nemen wanneer er een 

pijnlijk anker is. In het zeer van 
vroeger, ligt de sleutel naar vrede 
en vrijheid in de toekomst.”

Tijdens de herdenkingen op de 
Welberg luidden de aanwezigen 
de klok gezamenlijk. “De klok is 
een instrument waarmee we onze 
betrokkenheid luid kunnen to-
nen. We staan hier, hebben het 
goede voor ogen en laten van ons 
horen,” aldus Somers.

Oceaan van bloemen
Evenals de afgelopen twee jaar 
was de bezoekers deelnemers ge-
vraagd een bloem mee te nemen 
naar beide herdenkingen, een 
boodschap waar weer meer ge-
hoor aan was gegeven. “Een zee 
van bloemen,” noemde Somers 
het tijdens de Welbergse ceremo-

nie en met een verwijzing naar 
het klaprozenveld aan de overzij-
de van de weg: “binnenkort volgt 
er nog een oceaan van bloemen, 
ter ere en nagedachtenis aan de-
genen die hun leven gaven voor 
onze vrijheid.”

Op het Kerkplein in Steenber-
gen lazen leerlingen van de Ma-
ria Reginaschool een gedicht voor 
van plaatselijk auteur Vivianne de 
Caluwé.

De rest van het jaar volgen er nog 
vele activiteiten in het kader van 
de herdenking van de Bevrijding 
75 jaar geleden en in het bijzonder 
de Slag om de Schelde. Zaterdag 2 
november is de dag waarop het 
hoogtepunt van deze herdenking 
in Welberg en Steenbergen plaats-
vindt met tal van activiteiten.

Zee van bloemen tijdens Dodenherdenking Welberg en Steenbergen

( door Tineke Feskens )

DINTELOORD – Ook in Dinteloord 
werden zaterdagavond de doden 
herdacht. De Oranjevereniging had 
samen met harmonie Volharding 
en leerlingen van alle basisscholen 
een programma opgesteld. Burge-
meester van den Belt was samen 
met zijn echtgenote aanwezig. Na-
mens het gemeentebestuur legden 
zij een krans.

Het was nog rustig op het Raad-
huisplein toen om half acht de 
klokken gingen luiden. Afzettin-
gen werden nog geplaatst, leden 
van Volharding stemden hun in-
strumenten en microfoons wer-
den aangesloten. Toen vijf minu-
ten later Volharding begon te spe-
len veranderde de stemming. Het 
werd stiller, mensen kozen een 
plaatsje uit de wind en een lan-
ge stoet vertrok uit het dorpshuis. 
Leerlingen van alle basisscholen 
liepen voorop in de tocht. Zij had-
den ook dit jaar weer een belang-
rijke rol tijdens de herdenkingsbij-
eenkomst. Tijdens zijn openings-
woord benadrukte de ceremonie-
meester het belang van vrijheid, 
onze vrije democratische recht-
staat en de verantwoordelijkheid 
die we allen samen dragen deze te 
beschermen. In het kader van vrij-
heid hebben leerlingen van de ba-
sisscholen uit Dinteloord een aan-
tal malen gesproken over vrijheid, 
over de Tweede Wereldoorlog en 
wat dat voor een kleine gemeen-

schap als Dinteloord betekend 
heeft.

Vrijheid vieren
Alle leerlingen mochten samen 
of alleen een gedicht schrijven 
over het thema. Uit alle gedichten 
werd van iedere basisschool één 
gedicht gekozen. Dit werd door 

de makers zelf voorgelezen. Mi-
lou Scheppink en Malou Nieuw-
kerk werden namens de Groen 
van Prinstererschool uitgenodigd 
voor te lezen. Hun gedicht ging 
over vrijheid. ‘Dat we die moeten 
vieren, omdat het mag!’ Na een 
muzikale onderbreking was het 
woord aan Evy Verhoeven van de 
Petrus en Paulusschool. In haar 
gedicht dacht ze twee minuten te-
rug aan vroeger, over stilte en over 
vrijheid. Als laatste kwam Milan 
Derks van de Regenboogschool 
naar voren. Samen met Sem 
Romson had hij een gedicht ge-
schreven waarin hij Dinteloorders 

herdacht, opkwam voor gelijkheid 
en een wereld waarin kinderen 
niet hoeven te werken. Na mu-
ziek van Volharding namen Grace, 
Anne-Sophie en Mike plaats ach-
ter de microfoon. Om beurten 
noemden zij de namen van alle 
mensen uit Dinteloord die tijdens 
een bombardement zijn gestor-
ven. Aan de namen kon men ho-
ren wat een leed dat heeft veroor-
zaakt. Hele gezinnen zijn wegge-
vaagd. De twee minuten stilte die 
hierop volgden waren ontroerend. 
Terwijl de zon onderging, de wind 
ijzig koud over het plein woei, was 
het stil, volledig stil.

Herinneren
Na de twee minuten sprak bur-
gemeester van den Belt. Hij be-
nadrukte dat we allemaal, samen 
in vrijheid zouden moeten leven. 
Zonder voorkeur voor ras, geloof 
of afkomst. Vrijheid is een weelde 
die we samen moeten koesteren, 
daar moeten we samen aan wer-
ken. Ook sprak hij over de ramp 
die Dinteloord op zaterdagmor-
gen 4 november 1944 heeft ge-
troffen. Hoe geallieerde gevechts-
vliegers hun bommen lieten val-
len op een kleine plaats omdat 
men ervan overtuigd was dat er 
zich veel Duitse soldaten verstopt 
hadden. Niets was minder waar. 
Tijdens het bombardement von-
den 56 mensen, jong en oud, de 
dood. Hele gezinnen werden weg-
gevaagd. “Een rokende puinhoop 
bleef achter. Mensen waren ont-
redderd. Toch vonden ze samen 
de kracht om de draad weer op 
te pakken. Ze bouwden een nieu-
we kerk, het centrum kreeg weer 
vorm en ook hier werd de vrij-
heid gekoesterd” haalde de bur-
gemeester de wrange herinnering 
op aan de ramp, bijna 75 jaar ge-
leden. Na de toespraken mochten 
de kinderen uit groep 7 als eer-
ste een krans leggen. Zorgvuldig 
schikten ze de linten en namen ze 
plaats in de erehaag die ze samen 
hadden opgesteld. Na de krans-
legging door de burgemeester en 
zijn echtgenote was het aan geno-
digden en alle overige aanwezigen 
kransen en bloemen bij het mo-
nument neer te leggen. 

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Sfeervolle herdenking van 
slachtoffers in Dinteloord
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(Door Dasja Abresch)

NIEUW-VOSSEMEER – Volgende 
week zaterdag 18 mei is het groot 
feest in Nieuw-Vossemeer. Car-
navalsvereniging ’t Vosse-ol viert 
dan haar zestigste verjaardag en 
geeft een verjaardagspartijtje van 
formaat. Zonder dweilbands of 
polonaise maar wel met ‘Impakt’. 
De negenkoppige allround-cover-
sensatie treedt op op het terrein 
van de familie Van Tilburg aan de 
Stoofweg 9 in Nieuw-Vossemeer. 
Ook dj Showtime draait daar het 
dak d’raf. 

Hoewel het een goed gebruik is 
dat alle organisaties die ‘carnaval’ 
in de titel hebben flink uitpakken 
bij iedere elfde verjaardag, von-
den de Vosse-ollers hun zestigste 

levensjaar een gelegenheid die 
niet zonder rumoer voorbij mocht 
gaan. “We hebben best een pittig 
jaar achter de rug,” vertelt voorzit-
ter Giscard van Tilburg. “We heb-
ben alle zeilen bij moeten zetten 
om van carnaval 2019 een suc-
ces te maken. We kunnen zonder 
overdrijven stellen dat dat gelukt 
is. In combinatie met ons jubile-
um vonden we dat een hele goe-
de reden om een mooi feest te vie-
ren.”

Eretitel
In 1959 namen enkele dorpsbe-
woners het initiatief om, in na-
volging van buurman Bergen op 
Zoom, een voorzichtig begin te 
maken met de carnavalsviering. 
Eerst alleen met een kindermid-
dag maar nadat dit een door-

slaand succes werd, pakte men 
door met een grotere opzet van 
het feest. Ook werd toen de naam 
van de carnavalsstichting ’t Vos-
se-ol vastgelegd en kregen de be-
woners van de, toen nog zelfstan-
dig, gemeente de eretitel ”Voskes 
en Vossinekes”. 

Nog lang geen pint ach-
ter
Dat is inmiddels dus zestig jaar 
geleden, maar om maar met het 
motto van 1981 te spreken: Ze zet-
ten d’r nog lang geen pint achter in 
‘t Vosse-ol. Anno 2019 bestaat het 
bestuur uit voorzitter Giscard van 
Tilburg, secretaris Reinier de Jong, 
penningmeester Mischa Weerwa 
en de bestuursleden Ruud van de 
Beemd en Peter Muilwijk.

Voorverkoop
Kaarten voor het muzikale eve-
nement kosten slechts 11 euro 
en zijn zelfs nog goedkoper (9 
euro) in  de voorverkoop. Op 
Nieuw-Vossemeer te koop bij Spar 

Prop, kapsalon Bij Marieke, res-
taurant ’t  Wagenhuis en restau-
rant-bowling De Praeter, in Steen-
bergen bij restaurant De Waterto-
ren en in Oud-Vossemeer bij res-
taurant Huys van Roosevelt. 

Zaterdag 18 mei: 

Carnavalsvereniging ’t Vosse-ol 
viert zestigste verjaardag 
met Impakt en Showtime

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – De Steenberg-
se bibliotheek herbergt op dit 
moment een kunstcollectie waar 
het Rijksmuseum jaloers op is. De 
Nachtwacht van Rembrandt van 
Rijn, Amandelbloesem van Vin-
cent van Gogh, Philistines van Mi-
chel Basquiat en vele andere grote 
werken vormden de bron van in-
spiratie voor de expositie ‘Mees-
terwerken’.  De meesterkunste-
naars zijn in dit geval leerlingen 
van basisscholen De Nieuwe Ves-
te, Groen van Prinsterer, Maria Re-
gina, Merijntje, De Regeboog en 

Gummarus. 

Zoals  ‘’t heurt’ opende een VIP de 
expositie en dat was wethouder 
Esther Prent. Zij gaf de kinderen 
een grote pluim voor de kunst-
werken en raadde hen aan het cre-
atieve pad te blijven volgen. “De 
kunstenaar Keith Haring begon al 
op 9-jarige leeftijd met tekenen en 
schilderen en juist die leeftijd is 
volgens hem van belang. Volgens 
hem zien kinderen namelijk din-
gen die grote mensen niet meer 
kunnen zien.”
Als symbolische openingshande-
ling mocht zij als eerste in het gas-
tenboek van de expositie schrij-

ven. Dat deed de wethouder met 
plezier en verve. 

Lokaal beroemd
Op iedere deelnemende school 
werden de leerlingen van groep 
6, 7 en 8 uitgedaagd om met een 
bekend werk van een beroem-
de kunstenaar als basis, een ei-
gen kunstwerk te maken. Zij wer-
den daarbij geholpen door de lo-
kaal beroemde kunstenaars Wou-
ter Goudswaard, Isabella Rae-
maekers, Will Gorissen, IWAZ 
en Angela Hagenaars. Laatstge-
noemde is tevens leerkracht op de 
Nieuwe Veste. “Bij aanvang heb ik 
de kinderen aan de hand van kor-

te filmpjes het een en ander ver-
teld over de kunstenaar. Vervol-
gens heb ik ze heel goed laten kij-
ken naar het uitgekozen schilde-
rij, wat bij ons Philistines van Jean 
Michel Basquiat was.”

Buiten gebaande paden
Het resultaat van het project is een 
expositie van verbazingwekkend 
hoog gehalte. Niet alleen qua uit-
voering, maar ook de wijze waar-
op de kinderen de gedachte ach-
ter het kunstwerk vertaald hebben 
naar hun eigen tijd is verfrissend. 
“Dat is de kracht van dit project,” 
vertelt Hagenaars. “De kinderen 
leren met hun gedachten over 
hun eigen grenzen te gaan. Wan-
neer je vrij bent in je hoofd, kun je 
meer dan je zelf denkt dat je kunt. 
Zo leren zij buiten de gebaande 

paden te denken. Dat is precies 
wat de hedendaagse samenleving 
van ze vraagt.”
De leerkracht/kunstenaar kijkt 
met plezier terug op het proces. 
“De kinderen hebben heel hard 
gewerkt. Met veel enthousiasme, 
gedreven en inspireren, ook naar 
elkaar toe.” 

De expositie is nog tot en met 21 
juni te bezoeken tijdens de ope-
ningstijden van de bibliotheek, 
woensdag tot en met vrijdag van 
13.30 tot 17.30 en zaterdag van 
10.00 tot 13.00. Daarnaast is er 
een kunstetalage in het voorma-
lige pand van Lakeside aan de 
Kaaistraat en op iedere deelne-
mende school.

Jonge meesters exposeren in bibliotheek

STEENBERGEN –Kees-Jan Kooij-
mans, eigenaar van de bieren Wit 
Kruis en Heer van Oranje, maakt 
bekend dat hij toch geen brouwe-
rij met horecavoorziening aan de 
Buitenvest in Bergen op Zoom zal 
vestigen. Volgens de directeur-ei-
genaar “zijn er onverwachts zaken 
naar voren gekomen die tot een 
onoverbrugbaar verschil in inzich-

ten met de eigenaar van het pand 
hebben geleid.� Als gevolg daar-
van is besloten het project voortij-
dig te beëindigen.

De aangekondigde vestiging van 
de Steenbergse bierbrouwerij in 
het voormalige Gemcast-gebouw 
aan de Bergse Buitenvest leidde 
tot grote commotie in de Steen-

bergse gemeenteraad. Lange tijd 
gold het bedrijf namelijk als een 
serieuze gegadigde voor de koop 
van de loodsen aan de Schansdijk 
bij Fort Henricus. Kooijmans wil-
de op deze locatie een brouwe-
rij met horeca-voorziening ves-
tigen. Vanwege de lange looptijd 
van het proces besloot de onder-
nemer zijn heil echter in buurge-
meente Bergen op Zoom te zoe-
ken waar hij voortvarende mede-
werking trof. Het leverde het col-
lege van Steenbergen fikse kritiek 
van de raad op. 

Wit Kruis Bier gaat toch niet 
naar Bergse Buitenvest

Verbouwing De Vaert start op 10 juni
WELBERG – Gemeenschapshuis De Vaert wordt gemoderniseerd. Zowel 
de buiten- als de binnenzijde wordt aangepakt. Het bestuur van De Vae-
rt spreekt met gebruikers over de verbouwing en bekijkt of er knelpun-
ten zijn en hoe die kunnen worden opgelost.
De opzet is om de buitenzijde een ‘meer uitnodigend karakter te geven’ 
en het gebouw ‘goed toegankelijke en moderner’ te maken, zo maakt 
gemeente Steenbergen via haar communicatieafdeling bekend. 
Ook binnen wordt het een en ander veranderd. De toiletgroep wordt 
aangepakt, de voormalige kleedruimtes van sportclub Welberg worden 
verbouwd tot opslagruimte. De huidige ruimtes krijgen een energie-
zuinige binnenverlichting en een nieuw systeemplafond.
De werkzaamheden starten op 10 juni en moeten half september zijn 
afgerond. 
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(Door Nicole van de Donk)
STEENBERGEN – Wie een hartaan-
val krijgt, heeft de grootste over-
levingskans als er binnen zes mi-
nuten wordt gestart met het reani-
meren met een AED-apparaat. Het 
is dit gegeven dat verschillende in-
woners van Steenbergen heeft ge-
motiveerd om deel te nemen aan 
de actie van de Hartstichting en 
Philips om een buurtAED te reali-
seren in hun wijk. Met als resultaat 
dat er op vier plaatsen buurtAED’s 
hangen. Als het aan de initiatiefne-
mers ligt, worden dat er nog veel 
meer.

Bij openbare gebouwen zoals 
stations, supermarkten of scho-
len hangen vaak al standaard AE-
D’s, maar wanneer iemand thuis 
of op straat getroffen wordt door 
een hartstilstand, is het afwach-
ten hoe snel er hulp kan zijn. Als 
er een automatische externe defi-
brillator (AED) in de buurt is, kan 
dat het verschil zijn tussen leven 
of dood. Om de dekking van die 
AED’s te vergroten, is een specia-
le actie opgezet, buurtAED, waar 
ook de gemeente Steenbergen een 
steentje aan bijdraagt. De eerste 
twintig initiatieven worden on-
dersteund met een bijdrage van 
250 euro. Naast het bedrag dat 
Philips doneert, moet er nog altijd 
zo’n 1300 euro bij elkaar worden 
gebracht door de bewoners van 

een wijk. En dat vereist wel de no-
dige inspanning. 

Persoonlijke verhalen
“Ik heb er een groot deel van de 
kerstvakantie aan besteed. Ik ben 
echt van deur tot deur gegaan om 
de actie uit te leggen met behulp 
van de speciale flyers die je via de 
site kan krijgen. De meeste buurt-
bewoners reageerden positief. 
Er werden ook best persoonlijke 
verhalen gedeeld over situaties 
die mensen hebben meegemaakt 
waarin reanimatie nodig was’, ver-
telt Lia Dam, initiatiefnemer van 
de AED in de Corneliusstraat op 
de Welberg. Ze heeft het streefbe-
drag gehaald en inmiddels hangt 
er een AED aan de zijgevel van 
hun huis. “Het is nog wel een tij-
delijke, want vanwege het succes 
van de actie is er een vertraging 
ontstaan in de levering. Maar daar 
wordt allemaal netjes over gecom-
municeerd. In mei komt waar-
schijnlijke de definitieve AED.”

Burgerhulpverleners
Het apparaat is zo ontworpen dat 
iedereen het kan gebruiken als er 
hulp nodig is, omdat er via een 
stem stap voor stap wordt ver-
teld wat er moet gebeuren. Toch 
is het belangrijk om eerst 112 te 
bellen, om hulp te roepen, alvo-
rens met de AED naar het slacht-

offer te gaan. Wat bijna net zo be-
langrijk is als het apparaat zelf, 
zijn de burgerhulpverleners die 
via een speciale app een seintje 
krijgen als er iemand hulp nodig 
heeft. Kees-Jan Langenberg is zo 
iemand. Hij is jarenlang motora-
gent geweest en heeft al heel wat 
reanimaties meegemaakt. Toen 
hij over de actie buurtAED hoor-
de, is hij meteen van start gegaan 
voor zijn wijk, Hof van Steenber-
gen. “Binnen twee dagen had ik de 
helft van het bedrag al binnen, dat 
had ik nooit verwacht. Maar we 
zijn hier best een hechte gemeen-
schap en organiseren ook buurt-
feestjes en dergelijke. Maar er 
kwamen ook grote donaties bin-
nen van omliggende straten.” Een 

tijdje geleden kreeg hij via de app 
een oproep vanwege iemand die 
onwel in de keuken was geworden 
en toen werd de AED bij zijn huis 
opgehaald. Die bleek uiteindelijk 
niet nodig, omdat er al een ander 
apparaat was gebracht, maar het 
nut werd bewezen. 
Langenberg zou graag zien dat de 
dekking van AED’s in Steenbergen 
nog beter wordt. “Kijk maar hier 
op het overzichtskaartje op mijn 
telefoon. In Zuid zijn nog veel lege 
plekken, daar ga je die zes minu-
ten echt niet halen.”

Brengt saamhorigheid in 
de buurt

In Steenbergen-Noord is het Peter 
den Broeder die zich sterk heeft ge-
maakt voor een AED in zijn straat, 
de Leurschans. “Mijn vrouw heeft 
een chronische hartspierziek-
te waardoor je er meer mee bezig 
bent met wat er zou kunnen ge-
beuren. Maar ook voor andere be-
woners, jong of oud, iedereen kan 
het overkomen.”

Met die motivatie alleen was hij er 
echter nog niet, want ondanks het 
flyeren en de toezeggingen van 
donaties, leek het erop dat een 
week voor het aflopen van de ac-
tie, hij niet genoeg geld had op-
gehaald. “Toen heb ik de stoute 
schoenen aangetrokken en mijn 
baas de situatie uitgelegd. Het is 
Amerikaans bedrijf dat vaker aan 
goede doelen geeft, dus ze wilden 
graag bijdragen. Met het bedrag 
van de gemeente erbij hebben we 
het gehaald.”

Helaas hangt het apparaat er nog 
niet vanwege de drukte in de le-
vering, maar Peter den Broeder 
heeft een positief gevoel over de 
hele actie. “Het heeft ook een stuk 
saamhorigheid in de buurt ge-
bracht.”

Voor meer informatie:
www.buurtaed.nl 

Een buurtAED, daar red je ook in Steenbergen levens mee

Foto links: Lia Dam naast de AED aan haar huis in de Corneliusstraat. Rechts: De AED bij het huis van Kees-Jan Langenberg in Hof van Steenbergen is al eens opgehaald voor een reanimatie. 

Naast de actie buurtAED, is de gemeente ook op een andere manier 
actief om meer AED’s in de bebouwde kom en het buitengebied te 
realiseren. Stichting AED Platform Nederland heeft onlangs een ad-
vies uitgebracht wat ervoor nodig is om de gemeente Steenbergen 
‘hartveilig’ te maken. Met andere woorden: hoeveel AED’s zouden er-
bij moeten komen om te zorgen dat mensen met een hartstilstand 
binnen zes minuten worden geholpen? Want hoewel een gemeente 
niet verplicht is tot aanschaf van AED’s, is dit wel wenselijk omdat de 
aanrijtijden van spoedritten van ambulances in de gemeente Steen-
bergen structureel overschreden worden. Op basis van de 6-minu-
tenzone indeling blijken er nog 32 AED’s nodig binnen de zes kernen 
en 22 in de buitengebieden. Een voorstel om heel de gemeente Steen-
bergen hartveilig te maken staat opgenomen in de perspectiefnota 
2020.

DINTELOORD – Morgen, zaterdag 
11 mei, vlagt de vader van Duncan 
van der Goot de deelnemers weg, 
die meedoen met de derde editie 
van Duncan’s ride. Dat gebeurt om 
10:00 uur bij tomatenkwekerij Van 
Marrewijk aan de Willemspolder-
weg 2 in Dinteloord, waar de Ride 
start. De opbrengst van deze tocht 
gaat dit jaar naar Stichting Joepie.

Burgemeester Ruud van den Belt 
is bij de start aanwezig. Hij zal hier 
ook een welkomstwoord spreken. 
De organisatoren van deze mo-
tortocht zullen vervolgens een 
cheque overhandigen aan Mar-
cel van der Goot van de stichting 
Duncidunc. Genoemde stichtin-
gen hebben eenzelfde doelstel-
ling: zij zetten zich in om geld te 
verzamelen voor goede doelen die 

bestaan op het gebied van onder-
zoek, preventie en palliatieve zorg 
rondom de ziekte kanker. Vorig 
jaar kon Duncan’s Ride rekenen 
op 150 deelnemers. De opbrengst 
van de tocht was toen 3000 euro. 
Dit bedrag is geschonken aan de 
Roparun.

Aan de tocht nemen dit jaar hon-
derd rijders deel. Ze rijden langs 
een route over de Brabantse we-
gen. Vervolgens wordt van een 
lunch genoten bij restaurant Din-
telmond en daarna vervolgen de 
deelnemers hun tocht via Nu-
mansdorp, Heinenoord, Oud Be-
ijerland en weer naar Dinteloord, 
waar de dag wordt afgesloten bij 
De Buitelstee.

Derde editie Duncan’s 
Ride van start

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – De populariteit 
van de Popquiz blijft groeien. Maar 
liefst twaalf teams hadden zich in-
geschreven. Al ruim vóór aanvang 
zat zaal De Joose vol, en met A.J. 
Reloaded had STB Livemusic een 
uitstekende live-band binnen ge-
haald. 

De stichting  ‘Livemusic Steenber-
gen’ werkt al jaren aan het promo-
ten van livemuziek in, onder an-
dere, Steenbergen. Dit jaar werd in 
zaal De Joosse de Pop quiz gehou-
den. Al weken van tevoren kon-
den teams zich via Facebook aan-
melden. De vragen werden, zoals 
gewoonlijk, opgesteld door Rian 
IJzermans (zie foto). Met zijn zeer 
uitgebreide achtergrond kennis 
van muziek wist hij de teams tot 
het uiterste te drijven. Want ook 
al gaat het om de gezelligheid, de 
fanatieke teams wilden toch graag 
allemaal als winnaar uit de bus 
komen. “We proberen met onder 
andere deze quiz geld in te zame-
len om een live concert te orga-

niseren” legt Piet Looijen uit. “De 
quiz organiseren we steeds in een 
andere gelegenheid. We proberen 
alle kernen in de gemeente Steen-
bergen aan te doen. Gewoon om-
dat we het belangrijk vinden over-
al te komen.” Voor de deelnemers 
maakt het niet veel uit. Neem bij-
voorbeeld team Chic Muziek. Ze 
hebben slechts één keer gemist, 
toen konden ze niet. Maar er heeft 
ook al eens iemand uit Arnhem 

meegedaan en zondagmiddag 
was er een deelnemer uit Tiel. De 
popquiz blijkt een gezellig uitje te 
zijn. Zeker voor wie van muziek 
en spellen houdt. Tijdens de quiz 
werd er ondanks het wedstrijde-
lement gezellig meegezongen en 
gebabbeld. Aan het einde van de 
middag mocht team Fruit en Biet 
de eerste prijs in ontvangst ne-
men. De tweede plaats was voor 
‘Cain reünie crowded funders’ en 
derde werd ‘Witte gij wa’. 

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

En de winnaar is . . .
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Weekend 11 en 12 Mei in alle 
parochiekernen extra collecte 
Roepingenzondag. De opbrengst 
van deze collecte is in het 
Bisdom Breda bestemd voor de 
Mgr. Frenckenstichting voor 
de opleiding van priesters en 
diakens voor het Bisdom Breda.
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. 

Personalia: de overledenen, die 
wij in ons gebed gedenken, zijn: 
Thomas van de Riet.
Zaterdag zal onze organist Patrick 
de viering muzikaal ondersteunen.

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 11 mei 17.00 uur: pastor 
S. Chazhoor; familie Vermue - 
Rijk; jaargetijde Irma van Bers 
(kruisje ophalen); jaargetijde Christ 
Helmons.
Zondag 12 mei 9.30 uur: pastoor 
H. de Kort. Familie Verbeek - 
Gijzen en Connie; Jan Léautaud en 
ouders Nelly en Jan Léautaud van 
den Bergh; Jenny van Overveld-
Tiberius; Helena van Rooij - de 
Wit vanwege moederdag; Johannes 
Luijks; Johannes Luijks
Maandag 13 mei 19.00 uur: 
pastor S. Chazhoor.

Zaterdag 11 Mei 19.00 uur: 
Eucharistieviering met als 
voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor. De zang wordt verzorgt 
door het koor The Next. Wij 
gedenken: Piet Vriens weduwnaar 
van Corry Vriens - van Merriënboer, 
jaargetijde Jo Verbeek - Mulders, 
Toon Jonkers ter herinnering aan 
zijn verjaardag. Na de viering is 
het koffiedrinken in de Vonk. Wees 
allen welkom. 
Woensdag 15 Mei om 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk met 
als voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor.

Pater Bertus hervat per maandag 
13 mei weer de missen in de kerk. 
Op vrijdag voorlopig nog niet maar 
deze vrijdag zal pastoor de Kort 
weer voorgaan in de H. Mis in De 
Vossemeren.
Vrijdag 10 mei 19.00 uur: H. 
Mis in De Vossemeren, voorganger 
pastoor Hans de Kort. Misintenties:  
Cor Plasmans-van Sittert e.v. Kees 
Plasmans; 
Zondag 12 mei MOEDERDAG 
11.00 uur: Eerste Heilige  
Communieviering.  Eucharistie-
viering, celebrant pastoor Sebastian 
Chazhoor. Onze Communicanten 
zijn: Darja Visser, Tom van Boven 
en Lukas van Tilburg. Misintenties: 
uit dankbaarheid; overl. Ouders 
Koen-Cools; Jo van Oevelen e.v. 
Kees Mariën; Jaan Aarts; Extra 
collecte t.b.v. Roepingenzondag.
Maandag 13 mei 18.00 uur: 
Rozenkransgebed en H. Mis.
Woensdag 15 mei 18.45 uur: 

Rozenkransgebed en H. Mis.
Donderdag 16 mei 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.

Uw gebed wordt gevraagd voor:  
Gretha  Nefs  w.v. Janus van 
Tilburg; Louise de Wit - Coppens 
w.v. Kees de Wit; 
Zaterdag 11 mei 19.00 uur Euch. 
In deze  viering gedenken wij: 
Léonie de Brabander - Kortekaas 
e.v.  Ted de Brabander; jrgt. Kees 
de Wit en Oma Vermue;   o.o. Blom 
- Boot; o.o. de Nijs - Uitdewilligen 
en zoon Jan; Voorganger: Past. 
H. de Kort, lector: A. Blom met 
volkszang.  
Dinsdag 14  mei  19.00 uur Euch.: 
Vijfde avond van de Noveen: In 
deze viering gedenken wij: Colles 
de Keijzer e.v. Wies Pooters; o.o. 
Petie - Nijs; o.o. Marinus Ooms 
en Cornelia Ooms - Heijnen;   
Voorgangers: Past. S. de Koning  
en Past. H. de Kort,  lectoren: M. 
de Ruiter  en H. Wouts, misdienaar 
Kim en  m.m.v. het gemengd koor. 

Zondag 12 mei 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: 
Samenzang; Extra collecte: 
Roepingenzondag; 
Misintentie: Mientje Schetters - 
Cools, Cornelis van Etten, Jgt. 
Jan van Loon, Overleden familie 
van Loon, Jgt. Riet Timmermans-
Hendrikx, Overl. fam. Dingemans 
- Vermunt vanwege verjaardag, 
Dochter Gerry en René en 
kleinkinderen Janco en Caroline, 
Jgt. Antoon Hoefnagels.Voor-
ganger: pastoor Hans de Kort; 
Lector: Ankie Mouwen; Koster: 
Ad Huijsmans.
Om 14.00 uur: Doop van  Imke 
Hopmans door pastor Sebastian.
Het is mei maand, Maria maand, 
het Maria beeld staat weer 
centraal voor in de kerk en weer 
mooi versierd.
Als er parochianen deze maand 
een bloemetje willen geven om 
bij Maria te zetten is dat  van harte 
welkom u kunt contact op nemen 
met Lies Welten, tel. 0613279690, 
op vrijdag of zaterdag worden de 
bloemen in de kerk verzorgd zodat 
ze er met het weekend weer fris en 
mooi bij staan. Ook door het hele 

jaar zouden we blij zijn als u ons 
bloemen wilt schenken (ook uit 
uw tuin) zodat er altijd een fris 
bloemetje op of rond het altaar 
staan. Dank voor uw aandacht. Lies 
Welten.
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Zondag 12 mei 10.00 uur: Ds. T. 
Veldhuizen, Zandhoven.
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Vrijdag 10 mei 14.00 uur: 
Pastor L. Pepels, Woord- en 
Communieviering.
Vrijdag 17 mei 14.00 uur.
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Zondag 12 mei 10.00 uur: Ds. A. 
Vastenhoud. 18.30 uur: Kand. J.J. 
Steketee, Zwijndrecht.

Zondag 12 mei 10.30 uur: Ds. B. 
ten Kate, Bergen op Zoom.
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Zondag 12 mei 09.00 uur: Ds. 
Hans de Bie.

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

Protestantse Gemeente  
Nieuw-Vossemeer en Halsteren

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

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

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

Toegift van Pater Bertus

Maria’s schoot is een 
heilig tabernakel.
Het tweede blijde geheim van de 
rozenkrans luidt: Maria bezoekt 
haar nicht Elisabeth.  Al biddend  
gaan we met Maria mee op die 
lange weg van Nazareth naar 
een dorp in de omgeving van 
Jeruzalem. 
Daar wonen Elisabeth en 
Zacharias. Sint Jozef is thuis in 
de timmerwinkel gebleven. Hij 
weet nog niet, dat Maria zwanger 
is van de H. Geest. Onderweg is 
de gezegende onder alle vrouwen 
aanbiddend gericht op Jezus, de 
vrucht van haar schoot. Samen 
met Maria aanbidden wij Jezus, 
de verheven kleine embryo in het 
heilig tabernakel van haar schoot. 
Maria’s schoot is een heilige 
tempel, waarin God vreugde vindt. 
In haar schoot vindt God negen 
maanden lang zijn welbehagen. 
Op haar beurt bemint Maria 
Hem met  heel haar wezen. Wat 
een liefdevol over en weer van 
erkentelijkheid! Ik bid dit tweede 
tientje van de rozenkrans voor alle 
moeders in verwachting: dat zij 
het kleine mensje in hun schoot  
laten zegenen door de Moeder 
Gods; en dat zij dit wonderlijk 
schepseltje van God nooit kwaad 
berokkenen. Alle meisjes en 
vrouwen in verwachting, ontvang 
de bijzondere en moederlijke 
zegen van Maria, de Koningin van 
de Vrede. 
Pater Bertus. 

Zondag 12 mei 10.00 uur: Ds. F.C. 
de Ronde, Fijnaart.
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Wie vrijgevig is, wordt 
almaar rijker,

wie gierig is, wordt armer.

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – De weergoden 
waren de familie Ooms zondag-
middag gunstig gezind. Waar de 
tent ’s morgens nog wit zag van 
de hagel, scheen er ’s middags een 
vriendelijk zonnetje. Het was een 
gezellige middag, maar wel met 
een klein donker wolkje. De lief-
hebbers van het Aspergeconcert 
zullen het in de toekomst zonder 
moeten doen.

Voor velen is het een moment 
waar naar uitgekeken wordt, 
het aspergeconcert bij de fami-
lie Ooms aan de Zonnekreekweg. 
Van heinde en verre komen lief-

hebbers van ‘het witte goud’ om te 
genieten van de heerlijke gerech-
ten en muziek. De combinatie van 
de twee doet het goed. Ook dit 
jaar waren er weer optredens van 
harmonie St. Antonius en cover-
band The Blue Nights. Verschil-
lende genres, maar beiden zeer 
geliefd bij het publiek. Natuurlijk 
draait het tijdens het Aspergecon-
cert vooral om de asperges. René 
en Anja Ooms verbouwen deze 
delicate groente al 25 jaar. Men 
mag er dus zeker van uitgaan dat 
zij verstand van zaken hebben. 
Toch laten ze de bereiding aan 
professionals over. Lamsoor met 
een aspergesausje of asperge met 
zalm en zeekraal. Twee heerlijke 
gerechten, bereid door brasserie 
De Kaai, die de Brabantse Wal en 

het Zeeuwse land verbinden. As-
pergesoep, gemaakt door Chris-
tina Willems van Het Keukentje. 
De aanwezigen wisten er wel raad 
mee. De sfeer zat er al meteen 
goed in. De banken zaten al snel 
vol en aan de statafels was nauwe-
lijks meer een plaatsje te bemach-
tigen.

 Te druk
Helaas is het succes van het As-
pergeconcert ook de valkuil ge-
bleken. Tijdens zijn welkomst-
woord vertelde René Ooms dat 
dit concert, het zesde, het laatste 
zal zijn. René en Anja hebben het 
simpelweg te druk met hun be-

drijf. �De aspergetijd is erg druk. 
Om zes uur op, de hele dag aan 
het werk en ’s avonds vaak na el-
ven pas weer slapen. We moesten 
echt een keuze maken” zegt Anja 
haast verontschuldigend. Het or-
ganiseren van het concert en al-
les wat daarbij komt kijken is te 
veel. “We schakelen de hele fa-
milie in, genieten zelf ook erg 
van deze dag, maar het werk gaat 
door. De asperges wachten niet, 
het seizoen duurt ongeveer elf 
weken. We werken dan zeven da-
gen per week.” Ondertussen wor-
den in de boerderijwinkel asper-
ges geschild, ook de verkoop gaat 
ook vandaag gewoon door. Of het 
echt de laatste keer is dat de fami-
lie Ooms iets leuks organiseert wil 
Anja niet bevestigen. ”Nou, in het 
seizoen niet meer, maar wie weet. 
Misschien komt er nog eens iets in 
de kerstbomentijd.”

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Het zesde aspergeconcert, 
maar tevens het laatste
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DINTELOORD – Volgende week za-
terdag 18 mei opent Zorghoeve 
Kakelbont haar deuren voor de 
tweede editie van KakelSensati-
on. Dit is een sfeervol festival voor 
jong en oud.

Het festival belooft diverse acti-
viteiten zoals straattheater, een 
braderie, live muziek en volop 
smullen bij de verschillende food-

trucks. Bezoekers zijn welkom 
tussen 12:00 en 18:00 uur. Naast 
genoemde activiteiten kan ook 
een interactieve rondleiding op 
het erf en van achter beeldscher-
men worden gevolgd. Een kopje 
koffie met wat lekkers is verkrijg-
baar in de Kakeltuin. Ook de bui-
tenspeeltuin en de kinderboerde-
rij zijn geopend dus de kleintjes 
komen eveneens aan hun trekken.

Swingende optredens
De muzikale omlijsting van de 
dag wordt verzorgd door de Hi-5 

Rhythm & Blues Band. Deze swin-
gende vijfkoppige band zal mee-
slepende blues combineren met 

vleugjes soul en rock & roll. Het 
popkoor Nederpop aan de Din-
tel geeft tussen 13:30 en 15:00 uur 
een uitvoering en om 14:00 uur 
zorgen de dansers en danseressen 
van de dansgroep van Myra Ceti 
voor een spetterende show.

Zorghoeve Kakelbont is gevestigd 
aan de Boompjesdijk 11 in Din-
teloord. De entree van KakelSen-
sation is gratis en dat geldt ook 
voor het parkeren. Er is voldoen-
de ruimte. 
Wie meer informatie wenst kan 
onder meer terecht op www.ka-
kelsensation.nl en op  Facebook.
nl/zorghoevekakelbont.nl. Wie 
vragen heeft kan bellen naar 
(0167) 567 669.

Zorghoeve Kakelbont 
belooft bruisende tweede 
editie van KakelSensation

STEENBERGEN – Dit weekeinde 
vrijdag 10 en zaterdag en zondag 
11 en 12 mei opent het bijzonde-
re restaurant in De Keuning aan 
de Wouwsestraat 65. Het weekein-
de is om nog een reden bijzonder, 
want het pand waarin de Koning 
gevestigd is heeft dan op de kop 
af honderd jaar een horecabestem-
ming.

Viënna de Koning heeft na haar 
studie aan de Hogere Hotelschool 
in Breda en na ervaring in Barce-
lona en Australië haar droom ge-
realiseerd met het nieuwe restau-
rant. Ze krijgt daarbij steun van 
haar ouders Patricia en René en 
enthousiaste medewerkers. Cen-

traal in de keuken van het restau-
rant staat de speciale Sloveense 
houtskooloven. Die staat garant 
voor tal van bijzondere en zeer 
smaakvolle gerechten. “We heb-
ben inmiddels twee maal proef 
gedraaid voor groepen genodig-
den. De reacties op de kwaliteit en 
de smaak van de gerechten waren 
echt lovend. Er kwamen ook sug-
gesties van onze gasten en met 
aanpassing wat kleine zaken die 
we zelf anders wilden zijn we he-
lemaal klaar voor de opening”, 
vertelt Viënna de Koning. 

Toppers
Desgevraagd noemt ze wat top-

pers van de menukaart: “We ser-
veren heerlijk malse Diamant 
Haas, Bavette en Ribeye. Op het 
menu staat ook een mooie rood-
baars en een tonijnsteak die zeker 
niet te versmaden is. Daarnaast 
hebben we spareribs die we klaar-
maken met onze eigen marinade. 
En ik mag zeker ook niet vergeten 
om onze toetjes te noemen. Die 
komen ook van de houtskoolgrill 
en zijn echt bijzonder. We heb-
ben een gemarineerde ananas in 
likeur 43, een barbecue banaan 
met marshmallows voor wie van 
lekker zoet houdt en een home-
made Brownie. Echt heerlijk”.

Vrijdag wordt bij De Keuning het 
diner geserveerd vanaf 17:30 uur, 
vanaf zaterdag kan er ook smake-
lijk worden geluncht vanaf 12:00 
uur.

Restaurant in De Keuning 
opent dit weekeinde

STEENBERGEN – Bertus de Lan-
ge-Elferink (50) is al vanaf vrij jon-
ge leeftijd operationeel in de elek-
trotechniek. “Ik ben ooit gestart 
bij het energiebedrijf Leander in 
Leiden. Met tal van opleidingen en 
een schat aan praktische kennis – 
zowel van hoog- als laagspanning  
tot en met datanetwerken – start-
te ik in 1996 als zelfstandige”.

Hoewel de meeste van zijn klan-
ten in de regio rond Rotterdam 
en Breda-Tilburg zijn gevestigd, 
kreeg De Lange-Elferink ook klan-
ten in de gemeente Steenbergen 
en omgeving. Hij verplaatste zijn 
bedrijf vanuit de Hoeksewaard in 
2012 naar Steenbergen, waar hij 
gevestigd is aan de Graaf Hendrik-
straat 5c. 

“Mijn specialisatie ligt in wonin-
gen. Groepenkasten vernieu-
wen, professionele brandmelders 
plaatsen en keukenelektra. Hoe-
wel ik ook bedrijven als klant heb. 

Het gemakkelijkste voor wie werk-
zaamheden of vragen heeft op dit 
gebied, is om mij te bellen. Ik ben 
natuurlijk veel op route, maar te-
lefonisch altijd bereikbaar via 
06 53 296 141. En op de website 
elf-elektrotechniek.nl is informa-
tie over mijn bedrijf en mijn spe-
cialisaties te vinden. 

Op afspraak kom ik langs en bekijk 
ter plaatse wat de wensen zijn”.

Elf Elektrotechniek 
gespecialiseerd in 
woningelektra

ROOSENDAAL – Van Mook schoen-
techniek en schoenmode (ook 
bekend van hun dependance in 

Steenbergen) organiseert vol-
gende week zaterdag 18 mei de 
‘Buitenkansjesdag’. Dat is voor 

schoenliefhebbers of voor wie 
nieuwe schoenen nodig heeft en 
die kwaliteit wenst interessant.

Tijdens deze ‘Buitenkansjesdag’ 
die wordt gehouden in de vesti-
ging aan de Roosendaalse Bos-
straat 79 worden schoenen aange-
boden met kortingen tot zeventig 
procent. 

Van Mook levert kwaliteitsmerken 
als ‘Floris van Bommel’, ‘Mephis-
to’, ‘Finn comfort’, Piedi Nudi en 
tal van andere merken. 

Activiteiten
Tijdens de ‘Buitenkansjes-
dag’wordt ook een workshop 
‘sleutelhanger maken van leer’ ge-
geven en kunnen bezoekers smul-
len van versgebakken poffertjes. 
Daarnaast krijgen bezoekers des-
gewenst een rondleiding door het 
bedrijf.

De dag begint om 9:00 uur en 
wordt om 17:00 uur afgesloten.

Van Mook pakt uit 
met Buitenkansjesdag Actieve

bedrijven
presenteren
zich lokaal 
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( door John Rommers )

STEENBERGEN - Na een 2-tal vrije 
weken staat er voor het eerste elf-
tal van vv Steenbergen deze zon-
dag weer een wedstrijd op het 
programma. De Blauw-witten zul-
len die dag gaan aantreden tegen 
het elftal van VVR uit Rijsbergen.

VVR heeft de laatste 2 weken wel 2 

inhaalwedstrijden moeten spelen 
en deed dat met wisselend succes. 
Er werd thuis met 0-1 verloren 
van “laagvlieger” Schijf (waarvan 
Steenbergen enkele weken gele-
den ook verloor), maar er werd 
uit met 2-1 gewonnen van het op 
de 4e plaats staande HVV’24 uit 
Hulst.
Door deze overwinning is de 
ploeg uit Rijsbergen Steenbergen 
op de ranglijst gepasseerd.

VVR bezet momenteel de 5e plaats 
met 34 punten , Steenbergen staat 
daar net onder met 1 puntje min-
der.
Op papier dus twee zo goed als ge-
lijkwaardige ploegen, getuige ook 
het 0-0 gelijke spel tussen deze 
beide teams in de uitwedstrijd in 
Rijsbergen.
Hopelijk kan het elftal van oefen-
meester Marco Ernest zich nog 
voldoende opladen om deze voor-

laatste thuiswedstrijd met een 
goed resultaat af te sluiten, waar-
door de 5e plaats weer kan wor-
den terug gepakt.
De wedstrijd begint om 14.30 uur 
op het sportpark aan de Seringen-
laan te Steenbergen.

Programma
Het programma voor de overige 
elftallen van v.v. Steenbergen ziet 
er als volgt uit:
Zaterdag 11 mei: Steenbergen 2 
zaterdag - Fc.Bergen 2 zaterdag, 
aanvang 13.15 uur; 
Steenbergen 3 zaterdag - Tholen-
se Boys 3 zaterdag, aanvang 13.15 
uur.

Zondag 12 mei: Steenbergen 2 - 
VVR 2, aanvang 11.30 uur; Steen-
bergen 3 - Sc.Welberg 2, aanvang 
11.30 uur; Steenbergen dames 
– HSC’28 dames, aanvang 11.30 
uur.
Uitslagen senioren v.v. Steenber-
gen van zaterdag 4 en zondag 5 
mei: Halsteren 3 zaterdag - Steen-
bergen 2 zaterdag: 4-2; Moc’17 3 
zaterdag - Steenbergen 3 zaterdag:                       
5-3; Steenbergen 4 zaterdag - BSC 
2 zaterdag: 0-4; Zundert 2 - Steen-
bergen 2: 2-0; Dioz 2 - Steenber-
gen 3: 1-4; DSE dames - Steenber-
gen dames: 0-9.

Zondag aanstaande: thuiswedstrijd 
v.v. Steenbergen tegen VVR

MO15-1 kampioen bij Sc Welberg 
WELBERG - Zaterdag 4 mei behaalde de MO15-1 (meisjes) het felbegeerde kampioenschap. Door thuis hun wed-
strijd te winnen met 5 – 0 waren de dames niet meer in te halen door de concurrenten en was het kampioenschap 
binnen. Door dit resultaat mogen ze in het seizoen 2019 - 2020 uitkomen in de eerste klasse. Een mooi resultaat 
voor het team en hun trainers.

Sc Welberg speelt 
uit tegen TVC
WELBERG - Na twee voetballoze 
zondagen hervat Sc Welberg 1 de 
competitie met een uitwedstrijd. 
Aanstaande zondag 12 mei 2019, 
spelen zij een uitwedstrijd bij TVC 
1 in Breda. De aanvang van deze 
wedstrijd is om 14.30 uur.

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Met een receptie 
en een feestavond voor de leden 
viert de kleindieren vereniging 
Steenbergs Raskonijn op 25 mei 
haar 100-jarig bestaan.  De vereni-
ging telt ruim 40 leden uit de hele 
regio.

Een vereniging die 100 jaar be-
staat mag met recht een feestje ge-
ven. Zo dachten de bestuursleden 
van Steenbergs Raskonijn er ook 
over. De vereniging is in 1918 op-
gericht door Suus Uitdewilligen, 
een liefhebber van ras konijnen in 
hart en nieren. Dat verklaart met-
een de reden van de naam van de 
club. Want in tegenstelling tot wat 
je zou vermoeden, het is een ver-
eniging voor sierduiven, kippen 
én raskonijnen. 
Aan tafel met Ria Mulders en Ad 
van Elzakker komen al snel de her-
inneringen aan de club bovendrij-
ven. �De vereniging is opgericht in 
het café aan de Bergse Grindweg, 
nu de Franseweg� blikt Ria terug. 
�Daarna zijn we naar café Vissen-
berg verhuisd, waar nu de die-
renkliniek zit, en toen die stopten 
zijn we naar Welberg gegaan. Via 
café De Fles zijn we uiteindelijk 
bij dorpshuis de Stelle in De Heen 
terecht gekomen. En daar zitten 
we nu nog” vult Ad van Elzakker 
aan. Ria is al jaren secretaris en Ad 
heeft een dubbelfunctie in het be-
stuur, hij is naast penningmees-
ter ook voorzitter. In hun hoogtij-

dagen had de club ruim honderd 
leden. Maar zoals bij veel vereni-
gingen is ook bij de kleindieren 
vereniging het ledenaantal terug-
gelopen. Op tafel liggen kranten-
artikelen en foto’s van jaren gele-
den. Zo staat in één artikel te le-
zen dat men op de fiets naar een 
show in Rotterdam of Den Bosch 
ging. De dieren in een hok ach-
terop de fiets. Ria herinnert zich 
dat één van de leden uit Zierikzee 
kwam. Na een show reed hij rich-
ting huis, op de fiets. Helaas ging 
de pont bij Zijpe niet meer over 
en was hij dus gestrand. De vader 
van Ria, destijds de voorzitter, wil-
de hem wel halen, maar nee, de 

beesten konden niet alleen ach-
terblijven. 

“Toon Mulders,  
dat was een goede  
konijnenfokker”

“Je bent vaak van huis uit al met 
het virus besmet” zegt Ad. “Neem 
nou Ria, haar vader is jarenlang 
voorzitter geweest. Ze kreeg de 
liefde voor kleindieren van huis 
uit mee. Haar oom Toon was een 
buitengewoon fokker. Thuis bij 
hem op de boerderij zaten we te 
vergaderen in het melkhuis. Dat 
ging er vaak stevig aan toe. En na-
tuurlijk dronken we achteraf een 

biertje. Dat waren nog eens mooie 
tijden” glundert hij. De vereniging 
organiseert jaarlijks een show, in 
de Stelle. Uit de hele omgeving 
komen fokkers hun beesten laten 
keuren. “Weet je nog dat ze in Oud 
Gastel haankraai wedstrijden or-
ganiseerden” vraagt Ria aan Ad. 
“Jazeker! Mijn haan reageerde al-
tijd op mij. Dus steeds als hij me 
zag kraaide hij. Ik won die wed-
strijd, mijn haan had het vaakst 
gekraaid.” Ook de gewestelij-
ke kampioenschappen, de bingo 
avonden en de zaterdagmiddagen 
dat kinderen uit Steenbergen hun 
dier mochten laten keuren passe-
ren de revue. Het kan ook niet an-

ders, in 100 jaar gebeurt er veel.

Lekker eten  
en rustige muziek

Natuurlijk moet het 100-jarig be-
staan gevierd worden. Wel iets la-
ter dan gepland, maar soms ge-
beuren er dingen die belangrij-
ker zijn dan een feestje. Met een 
receptie op zaterdagmiddag 25 
mei in de Stelle en aansluitend 
een feestavond met een warm en 
koud buffet voor de leden, wil het 
bestuur dit bijzondere jubileum 
vieren. Want als er wat te vieren 
valt, moet je dat zeker doen.

Steenbergs Raskonijn viert honderdjarig bestaan

Foto: voorzitter en penningmeester Ad van Elzakker
Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Foto: Een foto uit vroegere jaren met links vooraan Suus Uitdewilligen.

Marathon 
‘De Klup’ 
start vanavond
WELBERG – Jaarlijks organiseert 
M.J.W. ‘De Klup’ een nachtmara-
thon voor alle leden en voor hun 
vriendjes en vriendinnetjes vanaf 
groep vijf. Doel is om de kinderen 
om sociaal en creatief bezig te zijn 
en hun grenzen wat te verleggen 
tijdens de uitdaging die de jaar-
lijkse nachtactiviteit vormt. Plaats 
van handeling is het gebouw van 
De Klup aan de Kapelaan Kock-
straat 52.
Voor de marathon heeft de Klup 
leiding een afwisselend program-
ma samengesteld met creatie-
ve bezigheden en actieve spel-
len. Dat alles onder het thema 
‘Las Vegas’. Gedurende de nacht 
worden de kinderen waar moge-
lijk gesteund door hun ouders en 
op zaterdagmorgen tussen 11:00 
en 12:00 uur is de steun van ou-
ders en Klup leden hard nodig om 
de deelnemers over de vermoeid-
heidsstreep te trekken.

Franse Feesten 
in Kruisland
KRUISLAND – Zondag 26 mei wor-
den in het dorp de Franse Feesten 
georganiseerd. Met braderie, met 
Franse specialiteiten en met live 
muziek.

De Braderie is geopend van 11:00 
tot 17:00 uur. Het entertainment 
heeft plaats in De Comemrce tus-
sen 13:00 en 20:00 uur. Daarbij 
treden op zangeres Laura Sakko, 
Dré Koens en Bajosound. Tijdens 
de braderie is natuurlijk ook het 
museum De Holle Roffel van de 
partij. 
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( Door John Rommers )
STEENBERGEN - De West Brabant-
se wielerliefhebber komt de ko-
mende 2 weekends volop aan zijn 
trekken in Steenbergen. Stichting 
wielercriterium Steenbergen orga-
niseert dit jaar voor de eerste keer 
een wielerklassieker voor nieuwe-
lingen en junioren. Dit in navol-
ging van de Nederlandse Kampi-
oenschappen voor jeugdwielren-
ners die het wielercriterium vorig 
jaar vanwege het 75-jarig jubileum 
organiseerde.

Omdat landelijk gezien het aan-
bod van wielerwedstrijden voor 
junioren (leeftijd 15 en 16 jaar) en 
voor nieuwelingen ( 17 en 18 jaar) 
en dan met name van klassiekers 
zeer karig is, werd na het succes 
van vorig jaar besloten voor die 
categorie renners in Steenbergen 
een klassieker te organiseren.

Nieuwelingen  
en Junioren
Zondag 19 mei gaan zowel bij de 
nieuwelingen als bij de junio-
ren zo’n 150 renners van start en 
rijden zij om de Grote Prijs van 
Steenbergen. Het bestuur van 
de wielerstichting heeft wel voor 
een ander parcours moeten kie-
zen waardoor de binnenstad niet 
wordt aangedaan.
Start en finish zijn daarom ge-
pland aan de Kapelaan Kockstraat 
op de Welberg ter hoogte van zaal 

Koch. Naast de genoemde 2 ca-
tegorieën renners zullen er tus-
sendoor ook wedstrijden worden 
georganiseerd in de jeugdcate-
gorie 5 , 6 en 7. Dat zijn jongens 
en meisjes van respectievelijk 12 
tot 14 jaar. Ook deze 3 categorie-
en starten aan de Kap. Kockstraat   
om vervolgens via de Boomdijk, 
Nieuw Kromwielswegje, Groe-
nedijk, Welbergsedijk, Laurentius-
dijk en Pastoor Kerckstraat weer 
terug te komen aan de finish in de 
Kapelaan Kockstraat.
Dit aantrekkelijke rondje van 
ruim 6 km moet door de 12- jari-
gen 5 keer worden gereden, door 
de 13-jarigen  6 keer en door de 
14-jarigen 7 keer.
De nieuwelingen  moeten in totaal 
ca. 80 km gaan wegtrappen terwijl 
de junioren maar liefst ca.110 km 
voor de kiezen krijgen. Nadat de 
renners zijn gestart rijden ze rich-
ting Nieuw-Vossemeer en nadat 
ze daar enkele plaatselijke rondes 
hebben afgelegd komen ze via het 
kassengebied in het Westland uit-
eindelijk weer terug op Welberg 
om vervolgens daar nog enkele 
rondjes te rijden op het eerder ge-
noemde parcours.

Het volledige programma voor 
zondag 19 mei ziet er als volgt 
uit: Aanvang  9.30 uur : start ca-
tegorie 6 voor jongens en meis-
jes (ca.37 km); Aanvang 11.00 uur: 
start klassieker nieuwelingen ( ca. 
80 km); Aanvang 11.05 uur: start 
categorie 5 voor jongens en meis-
jes ( ca.31 km); Aanvang 14.00 uur: 

start klassieker junioren ( ca.110 
km); Aanvang 14.05 uur: start ca-
tegorie 7 voor jongens en meisjes 
( ca.44 km)

De finish van de nieuwelingen is 
rond 12.55 uur, de junioren tot 
slot bereiken rond 16.45 uur de 
eindstreep. Miss Isa ( Isa Hector) 
huldigt de winnaars van alle cate-
gorieën na afloop van de diverse 
wedstrijden.
Voor meer informatie met o.a. het 
complete parcours: www.wieler-
criteriumsteenbergen.nl

Dikke bandenrace 
Op vrijdag 24 mei vervolgens or-
ganiseert de wielerstichting net 
als vorig jaar weer een Dikke Ban-
den Race, een wielerwedstrijd dus 
op gewone fietsen.
Aan deze ook onder de reglemen-
ten van de KNWU georganiseerde 
wedstrijd, zullen de groepen 3 t/m 
8 van de Steenbergse basisscholen 
Pius X, De Nieuwe Veste, Maria 
Regina en Gummarus deelnemen. 
In totaal zijn zo’n 650 kinderen op 
of rondom het parcours te vinden. 
Een gedeelte daarvan heeft zich 
via de school opgegeven om deel 
te nemen aan de wedstrijden, de 
overige kinderen zullen de “ren-
nertjes in spe” gaan aanmoedigen 
en kunnen zich bezig houden met 
de diverse opgestelde speelattri-
buten zoals springkussens en an-
dere speeltoestellen.
De Dikke Banden Race vindt 
plaats op een parcours in Steen-

bergen Noord in de buurt van het 
gemeentehuis in de straten Wa-
terlinie , Vesting , Oost Havendijk, 
Fort en Buiten de Veste. Er wordt 
gereden in 3 categorieën . De wed-
strijden beginnen om 9.30 uur, 
rond 11.30 uur is de laatste cate-
gorie klaar. Ook hierbij is Miss Isa 
aanwezig om de winnaars in het 
zonnetje te zetten. 

Wielercafé
Dezelfde dag – vrijdag 24 mei, de 
avond voor de Koos Moerenhout 
Classic - organiseert de Gemeen-
te Steenbergen in de tent op de 
Markt in Steenbergen een wieler-
café. Daar komen kenners, pro-
minenten uit de wielerwereld en 
jonge beloften bij elkaar om on-
der begeleiding van een professio-
nele wielerspeaker over alle facet-
ten van de populaire wielersport 
te praten.
Benieuwd hoe deze wielerken-
ners zullen oordelen over de ma-
nier van koersen van bijvoorbeeld 
Mathieu van de Poel die ons dit 
voorjaar heeft laten zien met alle 
“normale” wielerwetten kunnen 
te spotten. Vanaf 20.00 uur zijn 
alle wielerliefhebbers van harte 
welkom om zich te laten bijpraten 
door de diverse aanwezige wieler-
kenners.

Koos Moerenhout Classic
Eén dag later, zaterdag 25 mei, 
trekt de jaarlijkse Koos Moeren-
hout Classic weer door West Bra-

bant en Zeeland. Deze niet meer 
weg te denken Steenbergse toer-
tocht, waaraan jaarlijks enkele 
duizenden wielerfanaten deelne-
men, gaat zoals ieder jaar van start 
vanaf de Markt in Steenbergen. Er 
kan gestart worden tussen 7.30 
uur en 9.30 uur, de deelnemers 
hebben de keuze tussen 3 afstan-
den, te weten 85 km , 125 km en 
210 km.
Uiteraard zal Koos Moerenhout 
ook zelf weer onder de deelne-
mers behoren, hij rijdt de afstand 
van 125 km. Alle deelnemers fi-
nishen in de loop van de middag 
weer op de Markt waar het onge-
twijfeld ook deze keer weer een 
gezellige boel zal zijn.

Oriëntatietocht
Het fietsweekend wordt op zon-
dag 26 mei afgesloten met een 
fietsoriëntatietocht.
Iedereen, jong en oud, die van on-
gedwongen fietsen houdt in ei-
gen tempo, wordt uitgenodigd 
hieraan deel te nemen. Door de 
Steenbergse wielerstichting is een 
mooie tocht uitgezet in en rond-
om Steenbergen. In totaal ca. 45 
km, met tussendoor 2 stopplaat-
sen, waarbij vele mooie plekjes 
worden aangedaan. Er kan ge-
start worden tussen 10.30 uur en 
11.00 uur vanaf Hotel Brasserie De 
Kaai in Steenbergen (Kaaistraat 1). 
Restaurant De Watertoren aan de 
Nassaulaan te Steenbergen vormt 
de finishplaats.Deelname aan 
deze fietstocht is geheel gratis.

Steenbergen vier dagen lang in het teken van de Wielersport

Foto’s: Beelden van de succesvolle wieleractiviteiten die het Wielercriterium vorig jaar in juni vorig jaar organiseerde ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan.
Archieffoto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant



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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Waterpoort Rondvaarten

Exclusief voor leden van 
In samenwerking met Poelier Vugts
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Martin Achterberg, Steenbergen

Tegen inlevering van deze bon: 

Frieda Vugts, Poelier Vugts
Deze bon is geldig van 17 mei t/m 1 juni 2019

Poelier Vugts
Blauwstraat 63 - Steenbergen tel. (0167) 56 13 70 
Kijk ook eens op onze website: www.poeliervugts.nl en sta versteld van 
ons grote assortiment topproducten: eerste klasse vlees met vakmanschap bereid. 

Heerlijk, ambachtelijk 

Kipgehakt
Een HELE KILO voor 

de HALVE PRIJS
Normale prijs: €8,80 NU SLECHTS €4,40

Frieda Vugts, Poelier Vugts
Deze bon is geldig van 17 mei t/m 1 juni 2019

Normale prijs: €8,80 NU SLECHTS €4,40

Een geldige bon vindt u in de eerstvolgende Ledeneditie

Heerlijk 
ambachtelijk 

Kipgehakt
Hele kilo voor 
de halve prijs.

word ook Lid!

Poelier Vugts

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: 
Waterpoort Rondvaarten: 25% korting op een volledige rondvaart over het Volkerak in de maand mei


