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( door Peter Vermeulen )

DINTELOORD – Dinteloorder Arie 
van den Berg heeft een zienswijze 
bij het college van burgemeester 
en wethouders ingediend tegen 
de ontwerp omgevingsvergunning 
die het opschalen van de windtur-
bines aan de Karlolinadijk moge-
lijk zou maken. Het plan is om hier 
vier enorme tribunes te plaatsen 
met een tiphoogte van 234 me-
ter die in de plaats komen van de 
huidige molens die 70 meter hoog 
zijn. “Het college speelt dit nu via 
de gemeenteraad want het mag 
geen voorstellen doen die of be-
sluiten nemen die in strijd zijn met 
de wet. De gemeenteraad mag dit 
– raar maar waar – wel”, zo stelt 
Van den Berg. Hij tekent bezwaar 
aan.

Arie van den Berg stelt in zijn 
zienswijze aan het college dat het 
plan in strijd is met het bestem-
mingsplan, dat de windmolens 
aanzienlijk hoger worden dan de 
huidige en dichter bij het dorp ko-
men te staan en da er aanzienlijk 
meer hinder voor de omwonen-
den en de omgeving zal zijn, on-
der andere door de voorgeschre-
ven verlichting. 

‘Zelfs geen enkel gebouw 
in Nederland is zo hoog’
In een reactie aan Steenbergse 
Courant stelt het voormalige ge-
meenteraadslid – Arie van den 
Berg heeft deze functie zo’n 20 
jaar lang vervuld – dat er nu ‘vier 

mastodonten’ worden geplaatst 
met extreme hoogte. 

“De Petrus en Pauluskerk bijvoor-
beeld is 65 meter hoog. Er komen 
nu turbines met een hoogte van 
234 meter. Er is in Nederland tot 
nu toe geen enkele molen met 
zo’n hoogte, er is zelfs geen ge-
bouw van die hoogte. Dit is bui-
ten proportie en ook niet nodig. 
Als er drie molens worden ge-
plaatst met dezelfde hoogte als bij 
het AFC – dat is 108 meter – dan 
kan in de energiebehoefte wor-
den voorzien. Daar zou ik nog wel 
mee kunnen leven. Nu worden er 
onder het mom van een voordeel 

voor de gemeenschap – de zoge-
naamde dorpsmolen – vier turbi-
nes gezet met een dubbele hoog-
te. Neem daarbij het gegeven dat 
als Dinteloord in de toekomst zou 
willen uitbreiden, dat dit alleen in 
die richting kan, dan is het toch 
duidelijk dat dit een foute stap is”.

Verkapt dreigement
In zijn zienswijze benoemt Arie 
van den Berg dit. Daarnaast stelt 
de Dinteloorder dat er een verkapt 
dreigement wordt geuit. “Ook 
wordt meerdere keren melding 
gemaakt van de noodzakelijke 
spoed tot het nemen van het be-

sluit. Na begin oktober wordt de 
toekenning door de overheid van 
een forse subsidie voor de onder-
havige windturbines op zijn minst 
onzeker. Tegelijkertijd wordt ver-
meld, dat bij het niet halen van 
de bewuste datum in oktober de 
te bouwen molens zonder eni-
ge twijfel in de hoogst mogelijke 
vorm zullen worden uitgevoerd”.

‘Genoeg is genoeg’
Van den Berg stelt dat de burgers 
ervan uit mogen gaan dat het be-
stuur van hun gemeente oog en 
oor heeft en houdt voor hun be-
langen. Dat is niet het geval zo 

vindt hij. “Dinteloord wordt nu al 
omgeven door ongeveer 70 goed 
zichtbare windmolens. Is het dan 
vreemd dat de burgers op een ge-
geven moment zeggen: Genoeg is 
genoeg?”.

Raad van State
Arie van den Berg zegt desge-
vraagd dat hij nu eerst de beslis-
sing van de gemeenteraad af-
wacht, die in september duidelijk 
wordt. Wanneer die negatief uit-
pakt is de gang naar de Raad van 
State mogelijk. “Er zijn hier veel 
meer bewoners die een dergelijke 
stap overwegen”.

Dinteloorder Arie van den Berg: “Genoeg is Genoeg”

Steenbergse Courant

op vakantie
In de weken 29 en 30 

gaat Steenbergse Courant 
met vakantie. 

Op 20 juli en op 27 juli
is er geen krant.

Wel verschijnt het nieuws uit de 
gemeente Steenbergen op 

KijkopSteenbergen.nl

Foto: Arie van den Berg wijst op de huidige windmolens die achter de bo-
men verscholen vanuit zijn tuin nauwelijks zichtbaar zijn. Die zijn 70 
meter. “Met een tiphoogte van 108 meter – zoals de turbines bij het AFC – 
zou ik nog wel kunnen leven. Maar 234 meter is buiten proportie”. 
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Ansichtkaart: Een bevriende relatie van Arie van den Berg toont met een 
ansichtkaart aan dat Dinteloord wel erg veel molens in de omgeving 
heeft. “Groeten uit Molenoord”.

Curlingset voor 
dagbesteding  
De Lindenburgh
NIEUW-VOSSEMEER – Leuk nieuws 
was er donderdag 5 juli voor Conny 
Huijsmans, de leidster van de dagbe-
steding bij verpleeghuis De Linden-
burgh. Zij had bij Lionclub Steenber-
gen via het Wensboomprogramma 
een aanvraag ingediend voor een cur-
lingset en die aanvraag werd geho-
noreerd. Namens de Lions togen An-
dré Jansen en Anton Beurkens naar 
Nieuw-Vossemeer om de leidster de 
curlingset te overhandigen. Met de set 
kunnen bezoekers van de dagbehan-
deling nu op een plezierige manier 
wedstrijdjes houden en zo goed in be-
weging blijven, wat hun gezondheid 
ten goede komt.
Foto: Staand van links naar rechts: 
de president van de Lionsclub An-
dré Jansen, een bezoekster van de 
dagbehandeling, Anton Beurkens 
en Conny Huijsmans.
(foto: Lions Steenbergen).



Het allerlekkerste
Argentijnse vlees

Jaswant Singh 
restaurant Maxima • Markt 8 Steenbergen

Eind vorige jaar – na jarenlang hard werken en sparen – 
realiseerde ik mijn grote droom: een eigen restaurant. 
Vijftien jaar ervaring in een Argentijns restaurant zet ik graag in om u 
botermalse Ossenhaas, T-bone lendebiefstuk, ribeye, entrecôte, 
malse kip of heerlijke gamba’s te serveren.
U krijgt topkwaliteit en betaalt een schappelijke prijs.
Ik verwelkom u graag in mijn nieuwe restaurant. 
Maakt u even een afspraak? 
telefoon (0167) 566 476

Wie vooraf 
reserveert ontvangt
10 % korting!

     

TE HUUR

GARAGEBOX
aan de Molenweg in Steenbergen

Voor informatie:
0032 366 74 976

De Hooidijk
Te koop:

Nieuwe aardappelen
Frieslanders

Fam. Brooijmans, Oude Heijdijk 53A
 4681 SC Nieuw-Vossemeer

tel. 0167-502436
Openingstijden

ma.- wo. gesloten, do. - vrij. 13.00 - 17.00 uur 
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Tevens caravanstalling

Verbeek Fruit en Tuinplanten
Afgeslechtedijk 25 - Steenbergen

Kersen uit eigen boomgaard!

Ook op maandag open

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

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

Contactpersoon Nieuw-Vossemeer, Steenbergen e.o.
Jeanne Huijsmans: 06-13433461
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Postadres: Loonberg 26
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annie HulsbergenJ

uitvaartverzorging

Jeanne Huijsmans 

jeannehuijsmans@home.nl

Telefoonnummer 06-13433461

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Aula, Marconilaan 2

24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 

Afscheidskamer  

Achterstraat 13
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• Topproduct voor zeer scherpe prijzen   • Leverancies van o.a.
• Zeer snel leverbaar      Kährs, Chapel, Dekora,
• Eigen legbedrijf                      Quick-Step, Wicanders.
• Tevens uitgebreid assortiment oude eiken vloerdelen

Warwickstraat 4
4651 SX Steenbergen    Fax 0167-56 47 52

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

0167 - 56 10 64

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

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

familiekamer
Seringenlaan 168 | Steenbergen

UITVAARTVERZORGING

LEEUW
TELEFOON (0167) 566 104

        www.uitvaartleeuw.nl

Vertrouwd

Persoonlijk

Ervaren

Transparant

”Ons betrokken
en ervaren team
zorgt voor een

waardig afscheid.
Daar kunt u

op vertrouwen”.

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

AUTO KAR NU OOK VOOR UW
LEASE PLAN AUTO!

Auto Kar is als Vakgarage Professional sinds deze week trotse partner van 
Lease Plan. Met een vloot van ruim 150.000 auto’s is dit Nederlands grootste 
leasemaatschappij!  Maak eenvoudig en snel een werkplaatsafspraak voor:

ONDERHOUD - REPARATIE - APK KEURING
www.leaseplan.nl/zelf-regelen/afspraakplannen

Lindenburghlaan 1
Steenbergen

2e GRATIS 3 gangenmenu
Bij ons in de Albert Heijn is er een nieuwe actie van 
start gegaan! Je kunt namelijk nu sparen voor het 2e 
driegangenmenu gratis! Tot en met 22 juli 2018 krijg je bij 
elke 10 euro aan boodschappen een AH Restaurantzegel. 
Je spaarkaart is al vol bij 4 Restaurantzegels!
Met wie ga jij genieten van een heerlijk 
driegangenmenu?

Maak zelf deze zomer-bowl
Ingredienten: ½ ananas; 2 bananen; 1 blik lychees (565 g)
1 doosje mango (250 g, diepvries); 1 fl es cava; 300 ml Safari
Bereiden:
Schil de ananas, verwijder de harde kern en snijd het vrucht-
vlees in stukjes. Pel de bananen en snijd in plakjes. Doe 
de ananas, bananen en lychees met vocht en de bevroren 
mango in een diepe schaal of grote kan. Schenk de cava en 
de Safari erbij. Als de mango is ontdooid, is de bowl op de 
juiste temperatuur. Schenk de bowl in glazen en serveer met 
een vork of lepel.Ga jij ook een zomer-bowl maken?

Weer heerlijk BBQ weer
Dit weekend wordt het weer heerlijk BBQ weer!
Onze collega Floortje kan bij een BBQ geen stokbrood 
en kip missen.
Wat is jouw top 3 BBQ producten?

Weetje van de week
Wist je dat…
De geur van sinaasappel ervoor zorgt dat de hersenen 
serotonine aanmaken! Dit is een stof waarvan je vrolijk 
en opgewekt wordt!
Kom jij ook sinaasappels halen?

Openingstijden: maandag t/m zaterdag 08:00 – 21:00 uur. Zondag: 10:00 – 20:00 uur.
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Wethouder Pe-
tra Lepolder moet zo snel moge-
lijk in gesprek gaan met onder-
nemers die plannen hebben voor 
het terrein bij Fort Henricus. Dit 
om te voorkomen dat deze geïnte-
resseerden te lang moeten wach-
ten en elders hun heil gaan zoe-
ken. Dat kwam naar voren tijdens 
de besluitvormende vergadering 
op het gemeentehuis afgelopen 
donderdagavond. Gewoon Lokaal! 
diende een motie in over Fort Hen-
ricus die door alle partijen, op de 

VVD na, werd ondersteund. ”We 
hebben op dit moment lokale on-
dernemers klaar staan die er zo in 
willen stappen. Het is belangrijk 
dat we deze mensen laten weten 
dat we er als gemeente voor wil-
len gaan”, stelde Dasja Abresch 
namens Gewoon Lokaal!. 

Eerder hebben partijen zich ge-
meld die interesse hebben om er 
een bierbrouwerij te vestigen en 
ook de komst van een natuurcam-
ping is een geuite wens.

Fort Henricus is eigendom van 

Natuurmonumenten. Samen met 
deze organisatie zoeken gemeen-
te Steenbergen, Waterschap Bra-
bantse Delta en Provincie Noord-
Brabant naar een goede invulling 
van het fort. De plek is bestem-
peld als een ‘betekenisvolle plek 
binnen Steenbergen, de Water-
poort en Zuiderwaterlinie’. Naast 
het fort ziet de gemeente Steen-
bergen graag een “economische 
drager”, dus bijvoorbeeld een ho-
recaondernemer.
De gemeente Steenbergen is in-
middels eigenaar van de voor-
malige bedrijfsloodsen aan de 

Schansdijk bij het Fort. In een eer-
dere vergadering heeft wethouder 
Lepolder laten weten dat als het 
aan haar ligt, de grond zo snel mo-
gelijk naar een exploitant gaat die 
er mooie plannen voor heeft. 

Lego-wereld

In haar reactie op de motie don-
derdagavond benadrukte zij ech-
ter wel dat het niet heel eenvou-
dig ligt. ”In een Lego-wereld is het 
makkelijk bouwen, maar helaas 
is de realiteit complexer omdat 
we met verschillende partners te 
maken hebben. Toevallig zijn we 
in het proces nu net op het punt 
aangekomen om marktconsulta-
tie te gaan doen. We gaan praten 

met alle geïnteresseerde partijen 
en uiteindelijk moet daar een aan-
bieder uitkomen.”
Gewoon Lokaal! wilde de wet-
houder toch vooral op het hart 
drukken niet langer te wachten 
en vroeg via de motie om de ge-
sprekken per direct op te pakken 
en te beginnen met de procedu-
re om het bestemmingsplan van 
de loodsen te wijzigingen. Met die 
laatste eis kon de wethouder niet 
akkoord gaan omdat dat tot ju-
ridische problemen zou kunnen 
leiden. 
Wel beloofde ze de potentiële par-
tijen erbij te betrekken en de raad 
op te hoogte te houden van de 
vorderingen.

Politiek wil vaart maken met plannen  
ondernemers bij Fort Henricus

( door Peter Vermeulen )

NIEUW-VOSSEMEER – Het is even 
een moment waarop de vrijwil-
ligers van de jubilerende Vosse-
meerse afdeling van De Zonne-
bloem de handen extra vol hebben. 
Het feestmaal wordt uitgeserveerd 
en na een smakelijke aspergesoep 
is het tijd voor het hoofdgerecht. 
De zestig gasten werden zaterdag 
in De Vossenburcht getrakteerd op 
een smakelijk jubileum diner.

Voorzitter Tilly Heijboer is trots 
op haar team vrijwilligers. Aan 
haar zijde staan Corrie Baten, Ge-
rarda van Gaal, Franka van Hoek, 
Marian Suijkerbuijk, Conny de 
Klerk, Marja Goderie en Anne-

miek de Wit. Dames die de han-
den flink uit de mouwen steken 
tijdens de activiteiten die Zonne-
bloem Nieuw-Vossemeer door het 
jaar heen organiseert voor haar 
gasten. Deze zaterdag is de enige 
manlijke vrijwilliger die de afde-
ling telt er niet bij. Kees Verhagen 
moest wegens een afspraak elders 
verstek laten gaan. 

De vrijwilligers bezorgen bewo-
ners van het kerkdorp en naaste 
omgeving regelmatig een leuke 
middag. Maar zeker zo belangrijk 
is dat elke vrijwilliger eveneens re-
gelmatig een aantal van de Zon-
nebloem gasten – en dat zijn er 
zo’n zeventig in totaal – thuis be-

zoekt. “Die huisbezoeken zijn een 
sterk punt van de Zonnebloem. Zo 
wordt een luisterend oor geboden 
en is er een gezellig moment”, al-
dus Tilly Heijboer. Ze noemt ook 
de dagreisjes die zo nu en dan 
worden georganiseerd. Voor de 
deelnemers zijn dat altijd leu-
ke uitstapjes die zeer worden ge-
waardeerd. 

Jubileumdiner
Zaterdag genoten de gasten van 
de afdeling in elk geval ook in De 
Vossenburcht. Niet alleen van 
het diner, maar ook van de kof-
fie met taart en van de bijzonde-
re bingo die voorafgaand aan het 
diner werd gehouden. Bijzonder 

ook omdat bij de derde ronde alle 
bingodeelnemers prijsbleken te 
hebben. Voor de vrijwilligers had 
dit in de voorbereiding veel ex-
tra energie gekost en het was voor 
hen extra leuk om te zien dat bij 
de afroep van het laatste cijfer alle 
handen tegelijk omhoog gingen 
vergezeld van de roep “Bingo”. De 
verbazing was alom, de prijs was 
passend: de winnaars kregen al-
lemaal een serie prachtige zonne-
bloemen. 
Na het diner genoten de Zonne-
bloemgasten van allround zan-
ger John Chimney die een gevari-
eerd repertoire bracht. Na zijn op-
treden werd de feestdag afgeslo-
ten en gingen zowel bezoekers als 

vrijwilligers met een voldaan ge-
voel huiswaarts.

Vrijwilligers welkom
Tilly Heijboer laat overigens we-
ten dat de afdeling Nieuw-Vosse-
meer altijd de helpende handen 
van nieuwe vrijwilligers kan ge-
bruiken. Dames of heren die hun 
steentje willen bijdragen aan het 
plezier van de Zonnebloemgasten 
zijn welkom. Ze worden verzocht 
om contact op te nemen met de 
voorzitter, dat kan via de telefoon-
nummers 06 42 942 136 of (0167) 
502 805.

foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Zonnebloem Vossemeer: al veertig jaar in de weer voor haar gasten

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De oppositiepar-
tijen D66, PvdA en Volkspartij lie-
ten afgelopen donderdagavond 
geen spaan heel van het coalitie-
akkoord ‘Gewoon samen doen!’. 
Tijdens de besluitvormende ver-
gadering mochten de drie partijen 
hun kritiek uiten op het akkoord 
zoals dat door de coalitie bestaan-
de uit Gewoon Lokaal!, VVD en 
CDA is opgesteld. 
“Er zijn geen knopen doorgehakt. 
Het is een dun akkoord waar bar 
weinig in staat en waar we niks 
mee kunnen”, sprak Tim Huisman 
van D66.

Het was afgelopen donderdag 
precies een maand geleden sinds 
de presentatie van het coalitie-
akkoord; het document waar de 
plannen in staan beschreven voor 
de komende vier jaar. Toen po-
seerden de fractievoorzitters van 
de coalitie vol trots voor de foto. 
In de raadszaal ging het er min-
der gemoedelijk aan toe. De op-
positieleden hadden eerder hun 
kruit droog gehouden maar lieten 
nu in hun betoog blijken zwaar te-
leurgesteld te zijn in de uitwerking 
van alle besprekingen die zijn ge-
voerd. “Wat we echt missen is vi-
sie en samenhang. Een hoop za-

ken die erin staan zijn gewoon al 
bestaand beleid. Als er bijvoor-
beeld staat dat jullie de jeugd be-
ter willen gaan bereiken mis ik 
concrete voorbeelden over hoe 
jullie dat gaan doen”, aldus Nadir 
Baali (PvdA).

Encyclopedie

Maurice Remery, namens de 
grootste partij Gewoon Lokaal!, 
reageerde met de opmerking dat 
de oppositie juist blij zou moeten 
zijn met zo’n ‘open’ akkoord, om-
dat zij er straks maximaal invloed 
op kunnen uitoefenen. 

“Het coalitieakkoord moet je zien 
als een rode draad waar we verder 
mee gaan werken. Als we het in-
vullen zoals de PvdA het wil, dan 

zou het een complete encyclope-
die worden.”
Volgens Willy Knop van de Volks-
partij is een dik boekwerk niet no-
dig, maar volgens hem biedt dit 
document geen enkel houvast.

 “We hebben er ook voor geko-
zen geen moties of amendemen-
ten in te dienen, want daar is geen 
beginnen aan. Het zou bijna he-
lemaal herschreven moeten wor-
den. We wachten ons moment af 
tijdens deze raadsperiode en pro-
beren dan invloed uit te oefenen.”

Het coalitieakkoord is in de verga-
dering aangenomen en is nu een 
raadsprogramma waar het colle-
ge verder mee kan. In november 
wordt de begroting besproken en 
kan er verdere invulling aan de 
plannen worden gegeven.

Oppositie veegt de vloer  
aan met coalitieakkoord

Geslaagd  
én in de krant
DINTELOORD – Helaas zorgen de 
nieuwe privacyregels ervoor dat 
de scholen in de regio bang zijn 
om de lijsten met geslaagden te 
verstrekken. Begrijpelijk, maar 
ook belachelijk helaas. Toch zijn 
geslaagden zeker trots op hun 
prestatie en komen ze best graag 
in de krant of op KijkopSteenber-
gen.nl

Zo kreeg de redactie de naam 
door van Guido Vriens uit Din-
teloord. Hij slaagde aan het ROC 
West-Brabant, locatie Markiezaat 
College Bergen op Zoom voor 
de opleiding Operator C-niveau 
MBO-4. Van harte proficiat!



Kaaistraat 67 • Steenbergen • tel/fax (0167) 56 56 50 mobiel 06 54 25 23 46

NU ACTIE TRAPBEKLEDING ALTIJD AANBIEDINGEN!

GRATIS GEMONTEERD

GRATIS OP MAAT 
GEMAAKT

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

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

Wij komen 
vrijblijvend met 

stalen bij u 
aan huis

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

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

Actie nú € 390,–
Gediplomeerde stoffeerders

ACTIE

PVC ACTIE !
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laminaatcollectie al vanaf €14,95 per m2!

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

Actie nú € 390,–
Gediplomeerde stoffeerders

ACTIE

PVC ACTIE !

 

PVC 
betonlook 
Actie nú 
€ 790,–

Trap
bekleding 
Actie nú 
€ 390,–

MFLOR
QUICK STEP

BEAUTIFLOOR
TARKETT

GERFLOR
FORBO

MODULEO

BUDGETLINE ZONWERING ALLE GORDIJNENPVC VLOEREN

hoofddealer van pvc vloeren

Houten jaloezieën op maat

Rolgordijnen op maat

Aluminium jaloezieën op maat

Duo rolgordijnen op maat Plissé/Duette op maat

 geweldigeACTIESin onze winkel

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

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

www.scheepswinkeldedrummer.nl

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

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSCHOOLKIEBOOM.NL

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

’t Is lastig kiezen uit het 
enorme aanbod…
Daarom vertrouw ik op een Best Car 
Selection-occasion!

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

Met het occasionlabel van Bosch Car Service 
geniet u van een pakket boordevol voordelen 
om niet alleen nu, maar ook over een lange 
tijd nog zeker te zijn dat u de juiste keuze 
heeft gemaakt.

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

BMW 118I EXECUTIVE
BOUWJAAR 10-2009      47716 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, PARKEERSENSOR,
METAALKLEUR,AIRCO,ELEKTRISCHE RAMEN, RADIO-CD,
LICHTMETALEN VELGEN, MISTLAMPEN. MOOIE AUTO!

€ 13.900,--

Ford C-MAX 1.6-16V TREND
BOUWJAAR 05-2009    51997 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
AIRCO, RADIO-CD, METAALKLEUR, MISTLAMPEN. ZEER
RUIME AUTO!

€ 15.450,--

RENAULT CLIO DYNAMIQUE TCE 90 5D
BOUWJAAR 09-2012       16186 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
METAALKLEUR, STUURBEKRACHTIGING, NAVIGATIE
SYSTEEM, RADIO-CD, BLEU TOOTH.

€ 10.900,--

RENAULT KANGOO FAMILY 1.6-16V
BOUWJAAR 01-2008          76664 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO,
METAALKLEUR, RADIO-CD, AIRBAGS, MISTLAMPEN. ZEER
PRAKTISCH EN ZEER RUIM!

€ 20.900,--

MEGANE  ESTATE GT-LINE TCE130
BOUWJAAR 2012         15958 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO, CRUISE
CONTROLE, METAALKLEUR, SLECHTS 15958 KM!,
LICHTMETALEN VELGEN.

www.cuelenaere.nl 

Autobedrijf Cuelenaere B.V.
Nassaulaan 6 | 4651 AA  STEENBERGEN
Tel.: 0167 564150 | www.cuelenaere.nl

 Bosch Car Service Cuelenaere

BOUWJAAR 10-2013    61.159 KM    
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. KEYLESS
ENTRY, LED DAGRIJVERLICHTING

€ 13.950,- -

Nieuw:

Onderhoud en reparatie met behoud 
van uw fabrieksgarantie maar wel 
voordeliger dan bij de dealer!

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

’t Is lastig kiezen uit het 
enorme aanbod…
Daarom vertrouw ik op een Best Car 
Selection-occasion!

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto
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geniet u van een pakket boordevol voordelen 
om niet alleen nu, maar ook over een lange 
tijd nog zeker te zijn dat u de juiste keuze 
heeft gemaakt.

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar
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BMW 118I EXECUTIVE
BOUWJAAR 10-2009      47716 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, PARKEERSENSOR,
METAALKLEUR,AIRCO,ELEKTRISCHE RAMEN, RADIO-CD,
LICHTMETALEN VELGEN, MISTLAMPEN. MOOIE AUTO!
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Ford C-MAX 1.6-16V TREND
BOUWJAAR 05-2009    51997 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
AIRCO, RADIO-CD, METAALKLEUR, MISTLAMPEN. ZEER
RUIME AUTO!

€ 15.450,--

RENAULT CLIO DYNAMIQUE TCE 90 5D
BOUWJAAR 09-2012       16186 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
METAALKLEUR, STUURBEKRACHTIGING, NAVIGATIE
SYSTEEM, RADIO-CD, BLEU TOOTH.

€ 10.900,--

RENAULT KANGOO FAMILY 1.6-16V
BOUWJAAR 01-2008          76664 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO,
METAALKLEUR, RADIO-CD, AIRBAGS, MISTLAMPEN. ZEER
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LICHTMETALEN VELGEN.

www.cuelenaere.nl 

Autobedrijf Cuelenaere B.V.
Nassaulaan 6 | 4651 AA  STEENBERGEN
Tel.: 0167 564150 | www.cuelenaere.nl

RENAULT TALISMAN ESTATE 1.6 TCE
BOUWJAAR 02-2017    11.668 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. INITIALE 
PARIS, FULLE OPTIONS!

€ 32.900,- -

RENAULT CAPTUR TCE 90 ZEN/NAVIGATIE RENAULT CAPTUR 0.9 TCE DYNAMIQUE
BOUWJAAR 07-2017    8.934 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. EXTRA
GETINT GLAS, AUDIO NAVIGATIE FULL MAP 

€ 18.750,- - 

OPEL MOKKA X 1.4 TURBO INNOVATION
BOUWJAAR 11-2016    15.899 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A.  NEW MODEL,
LEDER, CAMERA, STOEL- STUURVERWARMING

€ 22.450,- -

DACIA DOKKER LAUREATE 1.6-16V 102 PK
BOUWJAAR 02-2018    4.405 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. SUV, DAK-
RAILS, AIRCO, EXTRA GETINT GLAS

€ 17.450,- -

FORD KA 1.2 TITANIUM X START/STOP
BOUWJAAR 05-2015    33.818 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. AIRCO, ANTI
BLOKKEER SYSTEEM, BOORDCOMPUTER

€ 8.850,- -

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

BUURON & KUIPERS Makelaars Taxateurs
Markt 15 – 4651 BC Steenbergen – T 085 0201390
info@buuron-kuipers.nl - www.buuron-kuipers.nl

Uw woning verkopen zonder zorgen!

BUURON & KUIPERS Makelaars Taxateurs

Uw woning verkopen zonder zorgen!

BUURON & KUIPERS Makelaars Taxateurs

Uw woning verkopen zonder zorgen!Uw woning verkopen zonder zorgen!

Rietveen 14 
Steenbergen 

Binnenvest 10 
Steenbergen 

BUURON & KUIPERS Makelaars TaxateursBUURON & KUIPERS Makelaars Taxateurs

Rietveen 14 
Steenbergen

Uw woning verkopen zonder zorgen!Uw woning verkopen zonder zorgen!

Binnenvest 10
Steenbergen
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Kott erstraat 14
Tholen

De Mudde 31
Steenbergen

BUURON & KUIPERS Makelaars TaxateursBUURON & KUIPERS Makelaars Taxateurs

Kott erstraat 14
Tholen

Uw woning verkopen zonder zorgen!Uw woning verkopen zonder zorgen!

De Mudde 31
Steenbergen
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Montenaken 29 
Steenbergen 

Koos Veraartstraat 3
Steenbergen 

BUURON & KUIPERS Makelaars TaxateursBUURON & KUIPERS Makelaars Taxateurs

Montenaken 29 
Steenbergen

Uw woning verkopen zonder zorgen!Uw woning verkopen zonder zorgen!

Koos Veraartstraat 3
Steenbergen
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Kaaistraat 6 - 4651 BN Steenbergen 
www.koetsenruyter.nl 
info@koetsenruyter.nl

Wil je zeker zijn dat je de juiste prijs 
betaalt voor je nieuwe woning?

Schakel dan Clemens Suijkerbuijk van Koetsenruyter 
Makelaardij in als jouw aankoopmakelaar!

Als aankoopmakelaar helpt Clemens je bij het zoeken, 
bezichtigen en onderhandelen. Zo kan hij je inzicht geven 
in o.a. de waarde, de bouwkundige staat, de omgeving en 
de bijkomende kosten van de te kopen woning.

En zodra er overeenstemming is over de prijs helpen we 
ook bij de afhandeling van de aankoop. 

Plan meteen een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking: 
0167 - 56 33 01 of info@koetsenruyter.nl

Een aankoopmakelaar 
verdient zich met 

gemak terug!

Clemens Suijkerbuijk, Koetsenruyter Makelaardij

ACTIE! 
van €1.200,- 
voor slechts
€600,-

Zorg dat je niet teveel betaalt....
Neem een aankoopmakelaar mee!

tot 1 AUG ‘18

Gevraagd:
bezorger

voor
Kruisland

Telefoon
(0167) 56 59 30

Gevraagd:
Steenbergse Courant
zoekt bezorgers

Steenbergse Courant zoekt voor 
de kern Steenbergen bezorgers die op 
vrijdagen tussen 11.00 uur en 18.00 uur 
een krantenroute willen bezorgen. 
Vereisten:
– minimale leeftijd 13 jaar.
– voldoende verantwoordelijkheidsgevoel om 
 de krant stipt en correct te bezorgen.
De routes:
– in de bebouwde kom van Steenbergen
– in goed 1 uur tijd te bezorgen
Aanmelden: 
tel. (0167) 565930 
of bezorging@steenbergsecourant.nl
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Ook Steenbergse kermis 
zonovergoten met  
tropische warmte
STEENBERGEN – Geen bonnetjes actie via knipbonnetjes in Steenbergse 
Courant helaas. Daar heeft de organisator van de Steenbergse kermis dit 
jaar niet voor gekozen. Dat viel een flink aantal mensen wel tegen en 
hierover bereikte de redactie het nodige commentaar. “We  hadden wel 
een familiedag afgelopen vrijdag bij de start van de kermis”, vertelt een 
van de exploitanten. Het was inderdaad slapper dan normaal. Wel deelde 
een clown met twee assistenten vrijkaartjes uit”. 

Zaterdag en zondag was het gelukkig voor de exploitanten iets drukker 
op de Steenbergse kermis. Dat is plezierig voor de exploitanten, want 
het kermisberoep is geen vetpot heden ten dage. Helaas voor de kermis-
lieden heerste er in het weekend opnieuw een tropische warmte, die er 
zeker voor zorgde dat bezoekers hun heil zochten in de Zeeuwse stran-
den en de gemeentelijke zwembaden die al enkele weken een topdrukte 
noteren.  foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Bijen houden is ‘hot’. 
Menig hobbyist voert in eigen tuin 
de scepter over een nijver volk. 
Als beloning voor het veilig en ge-
zond houden, leveren de diertjes 
aan het eind van iedere zomer pot-
ten vol goudglanzende honing. De 
populariteit van het ambachtelijk 
imkeren is goed nieuws voor de 
bij die, evenals vele andere insec-
tensoorten, in zijn voortbestaan 
wordt bedreigd. De familie Dog-
ge van imkerij Landjuweel kreeg 
in haar winkel aan de Boomdijk 
in Welberg dusdanig veel vragen 
over het bijen houden dat zij be-
sloot een vereniging op te richten: 
‘Imkers Bij 1’ 

Het is niet voor het eerst dat 
Steenbergen een imkervereniging 
heeft. “Sterker nog. De laatste ver-
eniging is pas een jaar of drie ge-
leden opgeheven,” vertelt Kees 
Dogge. Volgens hem kent het bij-
en houden een lange geschiedenis 
in Steenbergen. “Dat was te dan-
ken aan ‘mesjeu’ Ad van Dongen 
die les gaf op de voormalige land-
bouwschool. Hij was een groot 
bijenliefhebber die zijn enthousi-
asme op veel leerlingen over wist 
te brengen. Met als gevolg dat vele 
van hen de school verlieten met 
het imkersdiploma op zak.” 

Eigen kast
Wie lid wil worden van ’Imkers 
Bij 1’ betaalt daar 50 euro per jaar 
voor. Daarvoor krijgt men onder 
meer de basisopleiding tot imker. 
”Dat doen we anders dan gebrui-

kelijk,” legt Marjoleen Dogge uit. 
”Bij ons krijgen de cursisten direct 
een eigen kast met een volk. Daar 
zorgen ze met z’n tweeën voor. We 
beginnen iedere bijeenkomst met 
een half uurtje theorie maar daar-
na gaan we naar buiten, naar de 
kast. Daar leer je het meeste van. 
We merkten zelf tijdens onze op-
leiding dat het allemaal klip-en-
klaar was als de leraar het uitlegde 
maar zodra we thuis waren, sloeg 
de twijfel toe. Wanneer je het di-
rect zelf moet doen, blijft het veel 
beter hangen.” 
Aan het eind van de opleiding krij-
gen de cursisten een zogenaamde 
‘aflegger’ van het volk mee naar 
huis waarmee zij hun eigen ko-
ninginne-rijk kunnen beginnen. 

Bijenstal
Naast de opleiding verzorgt ‘Im-
kers Bij 1’ ook lezingen en ande-
re educatieve activiteiten. Die zul-
len ook voor niet-leden, tegen be-
taling, toegankelijk zijn. De im-
kerijwinkel dient vooralsnog als 
thuisbasis voor de club maar het 
kan best zijn dat daar verandering 
in komt. Marjoleen: “Het zou ge-
weldig zijn wanneer er hier in de 
buurt een bloemenweide met bij-
enstal zou komen waar de imkers 
kunnen werken en iedereen die 
dat wil, kan komen kijken.” 

Sponsoren
Wie geen lid wil worden maar de 
bij een warm hart toedraagt, kan 
donateur worden. Voor een be-
drag van 25 euro kan men dan 
gratis aan alle lezingen deelne-

men. Ook sponsoren zijn van har-
te welkom. “We willen bedrijven 
de leskasten laten sponsoren,” al-
dus Kees. “Aan de buitenkant van 
de kast komt dan de naam van het 
bedrijf te staan. Een mooiere ma-
nier om te laten zien dat je je be-
kommert om de natuur en duur-
zaamheid is er niet.” 

De vereniging kent al een vlie-
gende start met dertien leden en 
een voltallig bestuur bestaande 
uit Kees Dogge (voorzitter), Mar-
co van de Klooster (secretaris) en 
Marino Gelten (penningmeester). 
De vereniging valt onder de koe-
pel van Imkers Nederland. 

Dit weekend Open 
Imkerijdagen Land-
juweel
WELBERG - Inschrijven voor de 
nieuwe vereniging ‘Imkers Bij 1’ 
kan aanstaande zaterdag en zon-
dag van 10.00 tot 16.00 uur tijdens 
de landelijke open imkerijdagen 
van de Nederlandse Bijenhouders 
Vereniging. Ook imkerij Landju-
weel aan de Boomdijk 12 doet hier 
aan mee. Het doel is mensen be-
kend en bewust te maken van bij-
en en natuur. Maar ook van hun 
eigen voedsel.
Tijdens de open dag wordt uit-

leg gegeven over bestuiving van 
planten en bomen. Imkerij Land-
juweel zelf is drie imkers rijk. Om 
tijdens de open dag alle mensen 
te woord te staan, krijgen zij ver-
sterking van bevriende imkers die 
uitleg en rondleidingen geven. 
Als het weer het toelaat zullen er 
in een kijkkast echte bijen achter 
glas te zien zijn.
Daarnaast zijn er nog tal van an-
dere activiteiten zoals een korven-
vlechter, een zilversmid met bij-
zondere sieraden, diverse stand-
jes met natuurlijke producten 
voor de verkoop en natuurlijk kan 
er geproefd worden. De entree 
gratis.

Bijenhouders verenigen 
zich in ‘Imkers Bij 1’ 

Foto: Tijdens de Open Imkerijdagen van aanstaand weekend geven gediplomeerd imkers Maurits en Kees 
Dogge uitleg over het houden van bijen, evenals hun moeder en echtgenote Marjoleen die niet op de foto 
staat. Imkerij Landjuweel is ook de thuisbasis voor de nieuwe vereniging ‘Imkers Bij 1’.
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Coruant

Steenbergse Courant

op vakantie
In de weken 29 en 30 

gaat Steenbergse Courant 
met vakantie. 

Op 20 juli en op 27 juli
is er geen krant.

Wel verschijnt het nieuws uit de 
gemeente Steenbergen op 

KijkopSteenbergen.nl

Dierbare (?) Knuffel 
gevonden

STEENBERGEN – Het lijkt een klein iets en dat is het ook voor 
volwassenen. Maar voor een kind die zijn knuffel verliest lijkt het of 
de wereld vergaat. Groot verdriet en dus uiteindelijk ook ouders die 
zich ondersteboven peinzen voor een oplossing. 

Miranda de Bont zag vanochtend al fietsend in de Van Gaverenlaan 
ter hoogte van SDW De Zuidwal een blauw knuffeltje in haar 
ooghoeken. Ze weet uit ervaring hoeveel verdriet zo’n simpel verlies 
kan opleveren en besloot toch even terug te rijden om vervolgens de 
moeite te namen de vondst van de knuffel te melden bij Steenbergse 
Courant en KijkopSteenbergen.nl. 

Mocht er dus ergens in Steenbergen een drama plaatsvinden vanwege 
het verlies van een blauwe knuffel met rode strik in de kleur van de 
binnenzijde van de oren, dan kan contact worden opgenomen met de 
vindster. Haar telefoonnummer is 06 45 530 250.

Laatste zomerbingo 
bij KBO 
Nieuw-Vossemeer
NIEUW-VOSSEMEER – Deze Zon-
dag (15 juli) organiseert de katho-
lieke bond voor ouderen Nieuw-
Vossemeer de laatste zomerbing-
omiddag van dit seizoen. Dat ge-
beurt in gemeenschapshuis De 
Vossenburcht, waar om 13:30 uur 
de bingoballetjes gaan rollen. Zo-
als gewoonlijk is de zaal al een half 
uur eerder open. Iedereen is wel-
kom, alle prijzen bestaan uit leven-
middelenpakketten. Het bestuur 
hoopt op een goede opkomst, 
wand te opbrengst van deze bingo 
is bestemd voor twee vieringen: de 
Dag van de Ouderen en de Kerst-
viering.



De nieuwe Kia Ceed.
Nu in de showroom.

Vanaf € 22.595,-
Private Lease vanaf € 339,- p.m.

Gem. brandstofverbruik: 3,8 – 5,9 l/ 100km, 26,3 – 16,9 km/l. CO2-uitstoot: 99-135 g/km. Genoemde prijs is incl. btw/bpm 
en kosten rijklaarmaken en excl. metallic lak. Private lease-aanbod via Kia Autolease. Vanaftarief gebaseerd op een looptijd 
van 48 maanden i.c.m. 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Het product bevat alle componenten zoals 
voorgeschreven door Stichting Keurmerk Private Lease. Informeer naar de actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.
com. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ervaar ‘m nu.

Zoek jij een auto waarvan je elke dag geniet? Met een uitstraling die 
past bij jouw ondernemende karakter? Of je nu stijlvol op weg wilt naar 
je werk, of graag op avontuur gaat met familie en vrienden: de Kia Ceed 
is echt genieten. Je rijdt een Kia Ceed vanaf € 22.595,-. Kom nu naar de 
showroom en probeer ‘m zelf. 

Autobedrijf Van Dueren den Hollander B.V.
Steenpad 9, Willemstad (NB), T: 0168 - 473 435

Weten wat uw auto waard is?
Ga naar www.kia-willemstad.nl en doe de gratis 

OP EEN PAAR GLAZEN 
BIJ AANSCHAF VAN EEN 
COMPLEET MONTUUR

*

ALTIJD
50%
KORTING

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

Raadhuisplein 9
4671 DA Dinteloord
Tel: 0167-520018
info@bestersopticiens.nl
www.bestersopticiens.nl

Ons Steenbergen. Stad met een verhaal.
Nieuwe identiteit voor Stadshart Steenbergen:

  

Ons Steenbergen. De plek waar we elkaar ontmoeten. Waar we bood-
schappen doen en waar we shoppen. Waar we ontspannen en waar 
we feesten. Al eeuwen lang bruist ons stadshart van het leven. Als 
het kon praten, raakte het nooit uitverteld. Ons Steenbergen is een 
stad met een verhaal. Dat verhaal gaan we delen. Samen met u. Want 
Steenbergen is van Ons allemaal. 

Op de hoogte blijven van alles uit Stadshart 
Steenbergen? Volg Ons Steenbergen:

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen

“We hebben een 
leuke binnenstad 

met een gevarieerd 
aanbod en daar 

draag ik graag mijn 
steentje aan bij!” Het verhaal van VATO Moda

“3 jaar geleden zag ik kansen om mijn 
eigen kledingwinkel te starten met hip-
pe mode voor jonge mannen. Er was 
voor deze doelgroep weinig tot niks 
in Steenbergen, terwijl we een leuk 
centrum en een actief verenigings-
leven hebben. Door deze doelgroep te 
 bedienen houden we de jeugd in Steen-
bergen. Dit najaar openen we VATA in 
de Kaaistraat met merken als Guess en 
Love Moschino om ook de jonge mei-
den van dienst te zijn!” 
Roel van Kaam, VATO Moda
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Buurtfeestjes zijn 
een uitstekende manier om de be-
trokkenheid tussen bewoners op 
een aangename manier te bevor-
deren. Wie zijn straat of buurtge-
noten leert kennen ervaart vaak 
dat het prettiger wonen is. Dage-
lijks bij elkaar op de koffie hoeft 
beslist niet, maar elkaar zo nu en 
dan de helpende hand toesteken 
is niet alleen praktisch, maar zeker 
ook plezierig.

In het wijkje ‘Hof van Steenber-
gen’ op de plek waar jaren gele-
den de CHV en Boerenbond ge-
vestigd was – nu een zijstraat van 
de Burgemeester Van Loonstraat 
– is het zeker prettig wonen. “Het 
is hier echt fantastisch. Een leuke 
kinderrijke buurt, met alleen be-
stemmingsverkeer, waardoor het 
veilig is en een leuk speeltuintje 
in het midden. Tussen de bewo-
ners heerst een leuke sfeer. “Vorig 
weekend zijn we nog met een aan-
tal buurmannen naar Oostenrijk 
geweest waar we op de Red bull 
Ring Max Verstappen zagen zege-
vieren”. Jorick Huizinga is enthou-
siast over het hofje waar hij met 

echtgenote Stefanie en hun kin-
deren Olivia en Norah nu vier jaar 
woont. Hij nam het dit jaar op zich 
om het inmiddels zesde buurt-

feestje te organiseren. En natuur-
lijk hielpen de deelnemers aan het 
feestje een handje mee. 

Springkussen, feesttent 
en barbecue
“Vanochtend – zaterdagochtend 7 
juli – arriveerde eerst het spring-

kussen dat was besteld en konden 
de 10 deelnemende kinderen zich 
al uitleven. ’s Middags werd geza-
menlijk een feesttent opgebouwd. 
“Eerst wilden we er twee doen, 
maar vanwege het uitstekende 
weer hebben we het bij een tent 
gelaten”, vertelt de organisator. De 
tent vormde meteen een goede 
verblijfplek voor de toch felle zon. 
Rond de klok van vier uur ging de 
barbecue aan en een uurtje later 
was het smullen geblazen. 

55 Bewoners
Niet alle bewoners van Hof van 
Steenbergen waren dit jaar aan-
wezig. “Vanwege vakantie of om 
andere redenen. Maar we zijn nu 
met 31 volwassenen en 10 kinde-
ren, toch het merendeel van de in 
totaal 55 bewoners en de sfeer is 
uitstekend. Vanavond gaan we tot 
in de late uurtjes door, dat moet 
met dit prachtige weer prima luk-
ken”. En zo geschiedde.

Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Hof van Steenbergen voor zesde maal gezellig bijeen

( Ingezonden brief, 
onder verantwoording 

van de inzender)
Het zal begin 2014 geweest zijn, 
op het hoogtepunt van de burge-
meester crisis in Steenbergen. 
Na afloop van een raadsverga-
dering ging ik met een paar man 
nog een biertje doen. We raakten 
niet uitgepraat over de ruzie tus-
sen raad, burgemeester en ge-
meente secretaris. De stemming 
was negatief, dit is het einde van 
de zelfstandige gemeente Steen-
bergen. werd er hardop geop-
perd. Ik was de enige die Steen-
bergen nog een kans gaf, “Ik ver-
wed er een doos Bossche bollen 
om dat Steenbergen in juli 2018 
nog steeds een zelfstandige ge-

meente is!” , riep ik enigszins 
overmoedig. Maar voor dat ik het 
besefte was de weddenschap ge-
sloten en kon ik niet meer terug.

Tja, daar zit ik dan met een doos 
Bossche bollen en het coalitie ak-
koord 2018-2022 voor mijn neus. 
Wat een feestelijk moment had 
moeten worden kreeg toch wel 
iets treurigs. Had ik die wedden-
schap niet gewoon moeten verlie-
zen, bedenk ik mij, heeft deze ge-
meente nog wel bestaansrecht?

Als ik het coalitie akkoord open 
lees ik; “We gaan van binnen naar 
buiten en zoeken de verbinding. 
Met beleidsplannen en een dek-
kend netwerk stemmen we de 

communicatie af. We voeren het 
centrum plan; Vitaal hart van de 
stad met sterke toegangspoorten 
uit.” Volgt u het nog? Of bent u net 
als ik afgehaakt met een misse-
lijk makend gevoel in de maag-
streek. Het coalitie akkoord klon-
tert aan elkaar van ambtelijk jar-
gon.
Mijn vraag is; Heeft een gemeen-
te die dit soort coalitieplannen 
schrijft nog wel bestaansrecht? 
Heeft iemand die dit kan schrij-
ven nog wel contact met de inwo-
ners van de gemeente Steenber-
gen? Verstaan ze elkaar nog? Im-
mers democratie betekent “ be-
sturen door het volk” en besturen 
bestaat uit twee onderdelen:
Bespreken en besluiten wat je 
wilt en in de praktijk brengen 
wat je hebt besloten. Dit hebben 
wij inwoners van de gemeente 

Steenbergen uitbesteed aan ge-
meenteraad en college, met de 
opdracht: breng wat wij willen 
tot uitdrukking en breng het in 
de praktijk. Immers wij brengen 
de zak geld bijeen die nodig is om 
uitvoering te geven aan het door 
ons gewenste beleid.

Ach, misschien moet ik mij niet 
druk maken, dit coalitie program-
ma is niet voor mij bestemd. Het 
gaat alleen over Steenbergen, 
met foto’s van het oude gemeen-
tehuis. Ik denk dat het een oud 
programma is, waar een nieuwe 
datum op staat. Komen wij Din-
teloorders toch nog goed weg en 
met een vrolijk gezicht begin ik 
aan mijn laatste Bossche bol.

Rob Vierboom
Dinteloord

Coalitie akkoord

Bewoners 
zijn het beu: 
dan maar 
naar de krant 
gestapt 
STEENBERGEN – Sinds de rond-
weg is afgesloten vanwege de 
renovatie hebben de bewoners 
van de Paulus Baxstraat last van 
vrachtverkeer dat langs hun straat 
wordt geleid. Vooral vrachtwa-
gens met aanhanger vormen daar 
een probleem want ze kunnen de 
bocht naar de Kruitweg niet of 
nauwelijks maken. Bewoner Piet 
Rijpers (63) probeerde tot drie-
maal toe een klacht hierover te 
melden bij gemeente Steenber-
gen. Hij zou worden teruggebeld 
en wacht nog steeds. Rijpers is het 
nu beu en stapt met zijn klacht 
naar de krant.

“De bocht naar de Kruitweg 
is blijkbaar niet geschikt voor 
vrachtwagens. Die rijden bij mij 
in mijn tuin de boel nu plat. Van-
ochtend opnieuw: dat kost me 
een deel van mijn beukenhaag”, 
vertelt Piet Rijpers afgelopen 
woensdag. Hij maakt zich er boos 
om, maar het meest windt hij zich 
op over de houding van de ge-
meente. 
“Ik ben naar de uitvoerder ge-

stapt die de rondweg renoveert. 
Die zegt een plan te hebben inge-
diend bij de gemeente dat is goed-
gekeurd en verwijst naar hen. Tot 
drie maal toe belde ik de gemeen-
te. De telefoniste wilde me elke 
keer doorverbinden, maar er werd 
op de betreffende afdeling niet 
opgenomen. Ik zou worden terug-
gebeld, zo werd gezegd. Tot op he-
den is dat niet gebeurd. Ik ben het 
nu beu”.

Brief zonder reactie
Ook overbuurman Adrie de Kock 
(“met ck”) heeft in deze geen goe-
de ervaring. “Ik stuurde een week 
of vier geleden een brief naar de 
gemeente met handtekeningen 
van de bewoners hier. Dat deed ik 
op advies van de betreffende af-
deling, waar ik geklaagd had over 
de overlast. Daar kreeg ik als ant-
woord dat ik maar een brief moest 
sturen. Dat heb ik gedaan, met de 

handtekeningen van bewoners 
hier uit de straat, die op dat mo-
ment thuis waren. Hierop heb ik 
geen enkele reactie gehad van de 
gemeente”, aldus Adrie de Kock. 

Het tweetal wijst ook op de groe-
ne paaltjes die in de bocht zijn ge-
plaatst. 

“Kijk je ziet dat deze toch flink be-
schadigd zijn. En aan de overkant 
worden de stenen palen die daar 
op de hoek staan er gewoon uitge-
reden. Eenvoudig omdat de draai 
te kort is voor de grote vrachtwa-
gens”, zo moppert het tweetal.

Steenbergse Courant

op vakantie
In de weken 29 en 30 

gaat Steenbergse Courant 
met vakantie. 

Op 20 juli en op 27 juli
is er geen krant.

Wel verschijnt het nieuws uit de 
gemeente Steenbergen op 

KijkopSteenbergen.nl



Stort geld op je bestaande of nieuwe JongWijs-
rekening en krijg een heerlijk ijsje cadeau!

Leer stap voor stap met geld omgaan
Jong(w)IJS

T: 088 – 730 77 00  •  E: info@overbeeke.nl  •  I: www.overbeeke.nl

I: www.overbeeke.nl

Stort tussen nu 
en 20 aug. 2018 
geld op je nieuwe 
of bestaande 
JongWijs-rekening.

Je krijgt van ons een 
waardebon (geldig  
voor één persoon)

Lever de waardebon 
uiterlijk 1 sept. 
2018 in bij één van 
de onderstaande 
ijssalons.

1 2 3

Jong(w)IJS waardebon

Voor één gratis ijsje!

Naam:

Jong(w)IJS waardebon

Jong(w)IJS waardebon

Jong(w)IJS waardebon

Jong(w)IJS waardebon

Jong(w)IJS waardebon

Jong(w)IJS waardebon

T: 088 – 730 77 00  •  E: info@overbeeke.nl  •  I: www.overbeeke.nl

Blauwstraat 76
Steenbergen

Verkoop langs de deur
Sint-Annaland

Heaven Icecream
ambachtelijk ijs

Kerkstraat 2
Tholen

Verantwoord omgaan met geld is een belangrijk deel van je opvoeding. Om te leren hoe 
ook jij goed met geld om kunt gaan heeft RegioBank het financieel pakket JongWijs 
ontwikkeld. Dit pakket is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar en ziet er als volgt uit:

• Van 0 tot 8 jaar een spaarrekening
• Vanaf 8 jaar komt er een betaalrekening bij.  

En met toestemming van je ouders ook een pinpas. …
• Vanaf 12 jaar kun je ook geld naar rekeningen van anderen overmaken
• Ieder jaar ontvang je leuke en leerzame tips van ons

Hoe werkt de JongIJs-actie?

Lever de waardebon Lever de waardebon Lever de waardebon Lever de waardebon Lever de waardebon 
uiterlijk 1 sept. uiterlijk 1 sept. 
2018 in bij één van 2018 in bij één van 2018 in bij één van 2018 in bij één van 2018 in bij één van 2018 in bij één van 
de onderstaande de onderstaande de onderstaande de onderstaande de onderstaande de onderstaande de onderstaande de onderstaande de onderstaande de onderstaande 

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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ZOMERACTIE
TERRASSCHERM

NIEUW!
Piazzola Solidare

Ma 13.00-17.00
Di t/m vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur
Za 10.00-15.30 uur

Pergola Zonwering
met gratis afstandsbediening 

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

Pannenkoekenboerderij

Camping, Chaletpark 
& Pannenkoekenboerderij

De Uitwijk
Dorpsweg 136 • 4655 AH De Heen

Telefoon (0167) 560 000
www.pannenkoekenboerderĳ deuitwĳ k.nl

Iets te vieren en op zoek naar
een bijzondere feestlocatie?

Ons monumentale Koetshuis
met Orangerie als decor voor
uw receptie, diner en/of feestavond.
Informeer naar de mogelijkheden.

Voor weekenden en vakanties
zoeken wij nog parttimers.

• Medewerkers bediening m/v
• Keukenmedewerkers m/v
• Terrein Medewerkers m/v

vantilburggroep.nl
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Dagelijks 
weten

wat hier
gebeurt

Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Temperatuur 
omhoog, veel zon 
en rustige dagen
Zaterdag zijn de veranderingen net als 
vrijdag klein.
Er is flink wat zon in onze regio al 
komen er ook een paar wolken voor 
met temperaturen rond de 25 graden. 
In de nacht rond de 15 graden.
Zondag wordt een hele rustige en 
warme tot zeer warme dag. De 
temperaturen lopen op tot rond de 28 
graden in de gemeente Steenbergen.
Er zijn zonnige perioden maar er 
ontstaan ook enkele stapelwolken.
De noordelijk of noordoostelijke wind is 
zwak, rond kracht 2.
Maandag en wellicht ook de dagen er 
na, houdt het warme tot zeer warme 
weer aan met ruwweg ’n graad of 28.
Een uitloper van het 
azorenhogedrukgebied, die de laatste 
weken steeds moeiteloos de weg naar 
onze omgeving wist te vinden, lijkt nu 
noordelijker te gaan trekken.
Wij komen dan aanvankelijk in en soort 
‘niemandsland’ terecht.
In dit gebied is de lucht warm tot 
zeer warm maar krijgen storingen 
langzaam maar zeker een toenemende 
kans om eens tot onze omgeving door 
te dringen.
Al met al is de kans behoorlijk dat 
de noordelijke stroming ergens later 
volgende week doorbroken wordt en 
dat de kans op een bui toeneemt.

Weerspreuk: 
“is Juli heet en droog, dan houd de 
winter een kwaad betoog”.

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

25°

KRUISLAND – Onlangs rondden 
de kinderen van peuteropvang ’t 
Hummeltje activiteiten met het 
thema ‘Verkeer’ af. Ze kregen uit-
eindelijk heuse verkeersdiploma’s 
uitgereikt. Maar eerst kwamen 
brandweer, een wijkagent en een 
hoofdagent op bezoek. De Hum-
meltjes mochten een kijkje nemen 

in de prachtige rode brandweer-
auto en – ook heel spannend – 
plaatsnemen in de politiebus.

Het verkeersproject werd door-
lopen in het kader van het ‘jong-
leren in het verkeer’. Vier weken 
lang werkten de Hummels aan 

het thema Verkeer. Daarbij kregen 
ze tal van zaken geleerd. Bijvoor-
beeld wat weggebruikers moeten 
doen bij het verkeersbord ‘Stop’. 
Maar ook maakten ze een wande-
ling naar en over het lokale zebra-
pad en kregen ze allerlei tips over 
veiligheid en goed uitkijken bij het 
oversteken. Nu heeft Kruisland 

geen verkeerslichten, maar als ze 
er komen of wanneer de kleintjes 
elders zijn dan weten ze wel dat 
er moet worden gestopt wanneer 
het licht op rood staat en dat de 
weg weer mag worden vervolgd 
bij groen. De Hummels weten nu 
bijvoorbeeld ook waar autogor-
dels voor dienen en waarom het 

zo belangrijk is om ze altijd aan 
te doen. De allerbelangrijkste les 
was natuurlijk dat ze altijd moe-
ten blijven opletten en goed moe-
ten uitkijken in het verkeer. 

Het project werd definitief afge-
rond met de uitreiking van heu-
se verkeersdiploma’s, z o lieten de 
leidsters Brigitte Coppens en Jos 
Hussaarts namens alle Hummel-
tjes trots weten.

Hummeltjes leerden ‘jongleren in het verkeer’

Opbrengst 
statiegeld 
bonnen voor MS
DINTELOORD – De afgelopen 
maand konden klanten van Albert 
Heijn Dinteloord hun statiegeld-
bonnen doneren aan het Natio-
naal MS fonds. Daarvan maakten 
diverse bezoekers gebruik en dat 
leverde het MS fonds het leuke be-
drag van 107,40 op, zo laat collecte-
coördinator Erica Verhagen weten. 
Ze bedankt alle gevers en ook Al-
bert Heijn die dit mogelijk maakte. 
En voegt hier aan toe dat doneren 
aan dit goede doel ook dan via de 
website www.mscollecte.nl of door 
een donatie over te maken op giro 
5057 (NL92INGB 000 000 5057). 
Eem sms STOPMS naar 4333 zorgt 
voor een donatie van 2 euro. Inwo-
ners van Dinteloord die Erica Ver-
hagen willen helpen bij het collec-
teren worden gevraagd om via ge-
noemde website zich aan te mel-
den. Dit kan natuurlijk ook door 
te bellen naar Erica Verhagen zelf: 
telefoon (0167-523 137) of via een 
mailberichtje naar mscollectedin-
teloord@online.nl.

EHBO Dinteloord 
reikte diploma’s uit
DINTELOORD – Op dinsdag 3 juli ontvingen vijf leden van EHBO Din-
teloord – Carin Schunselaar, Carla Hage, Nadia Pop, Annelieke van Meel 
en Joeri Leest (van links naar rechts op de foto) - hun EHBO diploma. 
Dat gebeurde in het thuishonk van de vereniging in het gezondheidsge-
bouw aan de Westgroeneweg. EHBO Dinteloord laat weten dat de eerst 
volgende cursus ‘Eerste Hulp’ in september van start gaat. Deze cursus 
wordt op donderdagavonden gegeven. Wie hiervoor belangstelling heeft 
kan zich opgeven bij de secretaris Corinta van de Noort via secretaris@
ehbodinteloord.nl. 



U wilt graag dat uw bedrijf 
MEER producten en diensten 
verkoopt aan MEER klanten... 

Maar nu komt de vraag: Hoe doet u dit?
Wij hebben voor u de oplossing!

BEKIJK DE UITLEGVIDEO OP VERMEULENSTEENBERGEN.NL
o.a. de volgende organisaties gingen u reeds voor:

UITLEGVIDEO VERMEULEN COMMUNICATIEONTZORGING

bereikt
úw klanten

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Plan een afspraak in met Thiemen Vermeulen:
0167-565930 / tv@vermeulensteenbergen.nl

Dits Letselschade Aerts Leimena Advocaten

En ook: Beautyinstituut Marielle - Deltacom Kantoorautomatisering - Dieselolie24.nl - De 3 Musketiers - EBC Taleninstituut - 
HEMA Steenbergen - HEMA Halsteren - JVM Tuinen - Retail Platform Steenbergen (Ons Steenbergen) - Visio Vireo Tuinen. 

Mangnus Park- en Tuinmachines Datacenter Nedzone

Koetsenruyter MakelaardijAlbert Heijn AchterbergAuto KarHaer van den Adel
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(Door Dasja Abresch)

WELBERG – In 2016 ging Corné Bo-
gers (28) door een diep dal. On-
verwerkte levensgebeurtenissen, 
onderdrukt door hard werken, re-
sulteerden in een zware burn-out, 
inclusief depressies en angstaan-
vallen. Dankzij goede begeleiding 
en zinvolle dagbesteding kwam de 
Welbergenaar er doorheen. Ster-
ker dan ooit staat hij nu bovenop 
de berg met de touwtjes van zijn 
leven stevig in eigen hand. Zijn 
werk is zijn hobby maar de behoef-
te om anderen die in psychische 
nood verkeren te helpen, is groot. 
Zo groot dat hij besloot zijn bedrij-
ven en grond aan de Drenkhoos op 
de Welberg voor hen in te zetten. 
Als het aan Bogers ligt wordt zorg-
boerderij ’De drie Bogen’ de plek 
waar mensen met psychische pro-
blemen de rust en voldoening vin-
den om weer van het leven te le-
ren genieten. 

Aan de Drenkhoos runt Corné al 
sinds 2013 een aantal bedrijven 
waaronder een handelsonder-
neming en een webshop met be-
drijfsbenodigdheden. Die wor-
den straks ingezet voor de dag-
besteding. ”De mensen kunnen 

hier van alles leren. Van de juis-
te manieren om producten te fo-
tograferen tot web development, 
van winkelinrichting tot repara-
ties.” In aanvulling op hetgeen er 
al is, komt er echter nog veel meer. 
”Om te beginnen een grote tun-
nelkas waarin de deelnemers het 
hele jaar planten kunnen kweken. 
Daarnaast komt er een dierenwei-
de van een halve hectare en 2,5 
hectare akker waarop we diverse 
onbespoten groenten verbouwen. 
De producten gaan via een web-
shop naar de Steenbergse consu-
ment, particulier of horeca.” Om 
het pakket compleet te maken, 
plaatst Bogers twee units op zijn 
terrein waar de mensen creatieve 
workshops kunnen volgen. Vrij-
willigers hiervoor of voor een van 
de andere onderdelen zijn van 
harte welkom zich te melden via 
(06) 27231761. 

Helende werking
Dit alles gaat Corné uiteraard niet 
alleen doen. ”Er werken hier drie 
ZZP-ers waaronder een psycho-
logisch hulpverlener en een re-
integratiecoach. Allemaal werken 
ze mee en voeren ze gesprekken 
met de cliënten. Iedereen die zich 

meldt, wordt de eerste weken mee 
naar buiten genomen. Tijdens 
mijn burn-was ik enorm blij dat ik 
hier woon. De rust, de ruimte, het 
buiten zijn waren in die tijd ont-
zettend prettig. Het bezig zijn in 
de natuur heeft echt een helende 
werking.” 

Goed voelen
Corné hoopt dat hij de mensen 
kan stimuleren om dat te doen 
wat ze leuk vinden. ”Iedereen kan 

van alles maar wanneer je iets 
doet wat je zelf leuk vindt, dan pas 
word je er beter van. Zeker in een 
periode waarin het niet goed gaat 
met je.”
Ook zijn eigen beweegredenen om 
de zorgboerderij te beginnen, vin-
den hun oorsprong in deze filoso-
fie: ”Voor het geld doe ik het zeker 
niet. Ik heb al een goedlopend be-
drijf. Mensen helpen is mijn enige 
doel. Ik weet hoe zwaar het is en ik 
zal er alles aan doen om verlich-

ting te brengen waar ik kan. We 
hopen dat de Drenkhoos een plek 
wordt waar onze cliënten graag 
komen en zich goed voelen. Het 
werken is geen hoofdzaak maar 
het actief en lekker bezig zijn met 
genoeg tijd voor gesprekken.” 

De vorderingen van ‘De drie Bo-
gen’ kunnen gevolgd worden via 
Facebook (Zorgboerderij De Drie 
Bogen)

Welbergenaar Corné Bogers (28) 
begint zorgboerderij:

‘De drie Bogen’ wil  
verlichting bieden aan 

mensen met  
psychologische problemen 

• Foto: Corné Bogers (28) is initiatiefnemer van zorgboerderij ’De drie Bogen’. De akkers en gebouwen rond het 
bedrijf aan de Drenkhoos op de Welberg worden ingezet voor de dagbesteding voor mensen met psychologische 
problemen.    Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Coruant

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Ze hadden ge-
hoopt op een 45 tal belangstellen-
den, het werden er uiteindelijk 75. 
De vrijwillig energieambassadeurs 
Jos Bolders en Kees van Vugt zijn 
blij met dit aantal geïnteresseer-
den dat vanochtend – zaterdag-
ochtend 7 juli – op de voorlich-
tingsbijeenkomst afkwam van ‘Bij 
Ons’ in de vroegere spinnerij van 
de Vlasfabriek aan de Dinteloord-
seweg 28.

Op de hal van dit complex is een 
duizendtal zonnepanelen ge-
pland. Het is de bedoeling dat 
met belangstellenden een collec-
tief wordt gevormd. De leden van 
dit collectief investeren elk indi-
vidueel voor een bepaald deel en 
profiteren vervolgens van de op-
brengst. Die bestaat in elk geval 
uit een teruggave van de ener-
giebelasting over een gegaran-
deerde periode van vijftien jaar. 
Daarnaast wordt voor de gele-
verde energie nog een klein be-
drag per kilowattuur ontvangen. 
Elk lid investeert voor minimaal 
50 en maximaal 10.000 kilowatt. 
Naar verwachting wordt een in-
vestering binnen acht jaar terug-
verdiend en dan gaat de kassa bij 

de investeerder zachtjes rinkelen. 
Er wordt dan een rendement van 
zo’n 4 procent verwacht.

Het mes snijdt  
aan twee kanten
Het initiatief van het Steenberg-
se zonnedak komt bij de eigenaar 
van het pand vandaan. Hij stond 
voor de grote (verplichte) opga-
ve om het asbesthoudende dak 
ervan te vervangen. Een uitgele-
zen moment om de constructie 
geschikt te maken voor de plaat-
sing van zonnepanelen. Vrijwilli-
ge energieambassadeurs Jos Bol-
ders en Kees van Vugt kwamen in 
contact met de eigenaar en beslo-
ten het initiatief tot het Collectief 
Zonnedak ‘Bij Ons’ op zich te ne-
men.

Ondernemersplan
Het collectief is nog in oprichting 
is, want pas wanneer er voldoen-
de leden zijn kunnen die vanuit 
hun midden een eigen bestuur 
vormen. En wordt ‘Bij Ons’ een 
zelfstandig werkende organisatie. 
“Wij helpen met het opzetten er-
van maar het is de bedoeling dat 

het op termijn over gaat naar de 
leden,” vertelde Bolders onlangs 
aan de redactie. Een club van zes 
mensen met ieder hun een eigen 
expertise zet zich momenteel in 
voor het voorbereidende werk. 
“Het belangrijkste is dat wij zor-
gen dat er een ondernemersplan 
komt waarmee we bij de belas-
tingdienst aan kunnen tonen dat 
het initiatief exploitabel is.”

Aanmelden of informatie
De initiatiefnemers van het col-
lectief hoeven het wiel niet zelf 
uit te vinden. Zij laten zich be-
geleiden door ervaringsdeskun-
digen van soortgelijke, succes-
volle projecten en door leerlin-
gen van Avans Hogeschool . Wie 
vragen heeft of zich wil aanmel-

den kan contact opnemen met 
Jos Bolders [ (06) 18220827 of e-
mail: jos.bolders@home.nl ] of 
met Kees van Vugt [ (06) 55464643 
of e-mail: cvvugt@ziggo.nl ] 
Voor meer informatie staat de 
website www.collectiefzonnedak.
nl ter beschikking.

Belangstelling voor 
Zonnedak-collectief  
al groter dan gehoopt

• Foto: Jos Bolders presenteert de mogelijkheden bij het Zonnedak collectief aan de eerste groep belangstellen-
den. Na deze groep volgde een tweede en dat betekende een opkomst van 75 belangstellenden. Geheel tot tevre-
denheid van de initiatiefnemers.

Ben jij ouder dan 13 jaar en wil je elke week op vrijdag een leuk centje bij verdienen? 
Wordt bezorger van een route bij  Steenbergse Courant.
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Vraag aan de 
11-jarige Lars Bulman wat hij 
deze zomer gaat doen en het ant-
woord is gegarandeerd “zwem-
men”. Dat lijkt niet verwonderlijk 
voor een kind tijdens een tropi-
sche zomer maar in het geval van 
Lars omhelst het antwoord wel 
wat meer dan bommetjes maken 
in ‘De Meermin’. Een zwembad is 
voor de jonge Steenbergenaar de 
plek waar keihard gewerkt wordt 
op weg naar grote prestaties. Tien-
tallen medailles sleepte hij al in de 
wacht. De allernieuwste is tevens 
de allermooiste. De gouden plak 
die Bulman wachtte aan het eind 
van zijn favoriete afstand, de 100 
meter schoolslag, tijdens het Ne-
derlandse Kampioenschap.

Het was niet alles goud wat er 
blonk tijdens die dag. Er blonk 
namelijk ook brons na 200 meter 
wisselslag. Op de twee overige on-
derdelen waar Lars aan deelnam 
(100 meter vlinderslag en 100 me-
ter vrije slag) bereikte hij een zeer 
verdienstelijke vierde en zesde 
plaats. 

Broer en zus
De Nederlands Kampioen zelf 
blijft nuchter en bescheiden on-
der de schittering van al dat goud. 
Voor hem is zwemmen wat het is: 
een passie waarvoor hij drie keer 

per week in het trainingsbad van 
de Roosendaalse zwemclub Aqua-
dream te vinden is. Daar wordt hij 
getraind door zus Mariette. Voor 
tips en trucs kan hij zich boven-
dien wenden tot broer Rick die al 
hoge ogen scoorde in de zwemwe-
reld maar nu herstellende is van 
een ernstige schouderblessure. 

Foeteren
Waar het zwemtalent zijn oor-
sprong vindt, is een klein myste-
rie voor vader en moeder Bulman. 
“Door de prestaties van Rick zijn 
we eigenlijk allemaal een beet-
je zwem-gek geworden,” vertelt 
moeder Caroline. Daar staat te-
genover  dat het zevenkoppige ge-
zin Bulman (vader, moeder, vijf 
kinderen) ook wel wat veren heeft 
moeten laten voor het zwemmen. 
“Het is best belastend voor een 
gezin. De andere kinderen wil-
den nog wel eens foeteren wan-
neer we weer een hele vrije dag 
door moesten brengen in een heet 
zwembad. Maar we hebben ge-
probeerd het zo leuk mogelijk op 
te lossen voor iedereen.” Het be-
wijs daarvoor wordt geleverd door 
een professioneel trainingsbad 
met serieuze golfslag in de achter-
tuin. Want “ieder nadeel heb nou 
eenmaal z’n voordeel”. 

Sterke buikspieren
De plaatsing van Lars bij het NK 

was het gevolg van een extreem 
geslaagd Brabants Kampioen-
schap enkele weken eerder waar 
hij zes (!) hoogste noteringen uit 
het water kwam. Het is te danken 
aan een combinatie van kracht en 
techniek, met name bij de keer-
punten. Caroline Bulman: “Waar 
een ander drie meter onder water 
blijft, komt Lars met gemakt pas 
na tien meter boven. Dat scheelt.” 
Met alleen talent red je het niet. 
Daarom is de tiener drie keer per 
week in het zwembad te vinden en 
doet hij daarnaast nog de nodige 
trainingen aan de wal voor sterke 

buikspieren en een goede balans. 

Krachten meten
Of de prestaties die hij nu levert, 
de opmaat zijn naar een glansrij-
ke sportcarrière, blijft de vraag.  
”Eén blessure en je ligt eruit,” re-
lativeert moeder Caroline terecht. 
”De weg naar topsport is kei-
hard.” Na de vakantie maakt Lars 
de overstap van de Minioren naar 
de Junioren. Het is de hoogste tijd 
volgens zijn moeder. ”Door tegen-
stand word je beter en het ont-
breekt Lars momenteel aan uit-
dagende concurrenten in deze re-

gio. Bij de Junioren moet hij zijn 
krachten meten met heel Neder-
land en dat is goed.”

Foto: Maar liefst twee keer bereik-
te Lars Bulman het erepodium tij-
dens de Nederlandse Kampioen-
schappen wat hem een gouden 
en een bronzen medaille oplever-
de. Zijn droom is om op een dag 
zo goed te zijn als zijn grote voor-
beeld: de Brit Adam Peaty, regerend 
Wereldkampioen schoolslag.

Honderd meter schoolslag: 
Steenbergs zwemtalent 
Lars Bulman is  
Nederlands Kampioen

Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

(door Peter Vermeulen)
DINTELOORD – “De Dinteloordse 
avondfietsdriedaagse wordt dit 
jaar voor de 22e maal gehouden. 
Wijzelf organiseren de driedaag-
se nu voor de zevende maal. De 
eerste keer omdat binnen Voverdi 
werd gevraagd om ons naast het 
volleyballen hier voor in te zetten. 
Dan denk je, ‘eigenlijk wil ik alleen 
maar volleyballen’. Maar vooruit je 
doet mee. En dan blijkt het zo ont-
zettend leuk te zijn om dit samen 
te realiseren”, aldus een enthousi-
aste Frank Vester. Samen met Peter 
Brands en Peter Willemse is hij ver-
antwoordelijk voor drie avonden 
fietsplezier.

Gisteravond startte de avond-
fietsdriedaagse zoals gewoonlijk 
vanuit De Buitelstee. Op dat mo-
ment hebben zich een tweehon-
derdtal deelnemers ingeschreven. 
”Dat is iets minder dan vorig jaar, 
maar we ondervinden competitie 
van de kwartfinale tussen België 
en Frankrijk. Dat is jammer, maar 
niet zo heel erg. Want met de spe-
ciale woensdagavond meegere-
kend verwachten we uiteindelijk 
toch nog zo’n 350 deelnemers”, 
vertelt Frank Vester. 

Sprookjestour
Woensdagavond fietsen de vol-
wassenen een ronde van normale 
lengte, maar er is dan ook de ver-

korte kindertoer. “Die hebben we 
opgezet om ook de jongere fiet-
sers enthousiast te maken. Het 
is een tour met sprookjesachtige 
verrassingen. Alle kinderen fiet-

sen dan gratis mee en onderweg 
beleven ze leuke dingen. Tijdens 
de fietspauze bij Hoeve Kakelbont 
worden de kleintjes geschminkt, 
kunnen ze stempelen en mogen 

ze de kikker kussen. Er is een bal-
lonnenclown en ook krijgen alle 
deelnemers mijn boek ‘Dikke 
Duim Dichtsels’ cadeau”.

Leuke ondersteuning
Het organiserend drietal krijgt de 
steun van niet minder dan 45 Din-
teloordse sponsors. “Een deel van 
hen ondersteunt ons financieel, 
weer anderen doen dat in natura. 
Zo verzorgt sluiterij Het Genoe-
gen voor een drankje onderweg 
en krijgen de deelnemers ook bij 
de Suikerpee wat te drinken, ter-
wijl Restaurant Dintelmond en 
slager Littooij voor een hapje zor-
gen. Een ander voorbeeld is Mar-
leen de Man van Goudsbloem die 
onderweg massages verzorgt”. 

Drie routes
De afstanden voor de volwassenen 
zijn telkens rond de 30 kilometer 
lang. Gisteravond ging de route 
langs stempelpost De Prullenkast 
en vervolgens langs Fijnaart en 
Stampersgat. Woensdag wordt het 
’Rondje Welberg’ gefietst. De kin-
deren fietsen die avond de ’Feeën 
en Tovenaars route’ die 10 kilome-
ter lang is. En donderdag gaat het 
’Naar het Zuidoosten’.

Fietsdriedaagse Dinteloord: voor de 22e maal op rij volop fietsplezier

Ben jij ouder dan 13 jaar en wil je elke week op vrijdag een 
leuk centje bij verdienen? Wordt bezorger van een route bij  Steenbergse Courant.
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( door Peter Vermeulen )

DINTELOORD – Een voetbaltoer-
nooi dat 24 uur duurt en dit jaar 
zelfs wordt gespeeld in tropische 
temperaturen is geen sinecure. 
Maar voor de Lattentrappers, die 
dit nu voor het zevende achtereen-
volgende jaar doen blijft het ge-
nieten, zeker wanneer er een ver-
koelend element aan het toernooi 
is toegevoegd.

“We waren reeds gewaarschuwd 
door de voorspelling dat het tro-
pische weer nog een poosje zou 
aanhouden. Daarom hebben we 
bedacht om een zwemvoorzie-
ning aan onze faciliteiten toe te 
voegen. En dat was een prima 
idee”, vertelt Lattentrappers voor-
zitter Sebastiaan Vlamings met 
een brede glimlach vanuit de su-
perbadkuip bij De Buitelstee. “Het 
is wel de eerste keer dat ik op deze 
bijzondere manier een interview 
geef”.

24 uur continue  
wedstrijden
Vlamings houdt wel van een lolle-
tje en is enthousiast over het eve-

nement dat de De Lattentrappers 
nu jaarlijks organiseren. “De sfeer 
is elke keer super. We zijn gister-
avond (vrijdagavond 6 juli – red.) 
om acht uur begonnen. Daarbij 
kwam wethouder Esther Prent 
ook een kijkje nemen. De hele 
nacht is er doorgespeeld. De opzet 
van ons toernooi is dat wij als Lat-
tentrappers telkens met een team 
spelen tegen een van de 24 andere 
teams die aan ons toernooi mee-
doen. Zo maken we de 24 uur vol. 
Het is echt super soepel gegaan, 
met slechts hier en daar een klei-
ne blessure. We hebben leuke te-
genstanders, veelal oude beken-
den en het gaat in hoofdzaak om 
de lol, al wordt er zo nu en dan 
ook wat serieuzer om de winst 
gevoetbald”, vertelt de voorzitter 
vanuit het water.

Silent Disco  
en Mathijs Pluygers
Vrijdagavond werd eerst naar de 
voetbalmatch gekeken waarin de 
Rode Duivels tegen de verwach-
ting in zegevierden tegen Brazilië. 
Vervolgens was er karaoke en la-
ter op de avond ’Silent disco’, een 

element dat is toegevoegd om de 
overlast voor de buurt tot een mi-
nimum te beperken. ”Bijzonder is 
dat Mathijs Pluygers hier 24 uur 
lang aanwezig is en regelmatig 
voor entertainment zorgt”, vertelt 
Sebastiaan Vlamings. En verder: 
”We hebben ook een kleine cam-
ping hier, waar teams overnach-
ten. Onder hen ook het team uit 

Alkmaar dat dit jaar meedoet en 
graag gebruik maakt van het kam-
pement”.

Goed doel van dit jaar
En er wordt gevoetbald voor het 
goede doel. Dit jaar is gekozen 
voor Stichting Tinkerbel uit Ber-
gen op Zoom. Deze stichting ver-
vult ‘bucketlist wensen’ voor chro-

nisch zieke kinderen. “De op-
brengst van onze goede doelactie 
stijgt ieder jaar. Vorig jaar konden 
we 8000 euro aan goede doelen 
schenken. Hopelijk evenaren we 
dit jaar minimaal dit bedrag en als 
het even kan zelfs nog wat meer”.
Het werd uiteindelijk een bedrag 
van8500euro.

Lattentrappers spelen 
24 uur en koelden  
tussendoor heerlijk af

• Foto: Lattentrappersvoorzitter Sebastiaan Vlamings en companen koelden lekker af in hun reuzenbadkuip.
foto Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

( door Peter Vermeulen )

DINTELOORD – Ze kunnen ieder 
jaar opnieuw genieten van uitste-
kend weer, maar dit jaar spant het 
extreme strandweer tijdens het 
12e beachvolleybaltoernooi van 
Voverdi op het strand bij sporthal 
De Buitelstee wel de kroon. Orga-
nisator Peter van de Merbel geniet 

ervan, als is het wel wat warm.

Samen met echtgenote Tineke 
ziet hij toe op het strandtoernooi 
voor de sporthal en constateert 
tot groot genoegen dat het evene-
ment op rolletjes loopt. “Dit jaar 
hebben we wel iets minder teams 
dan andere jaren. Een aantal deel-

nemers is blijkbaar met vakantie. 
Er doen nu 13 ploegen mee, te-
genover 16 of 17 teams in andere 
jaren. Maar het mag de pret zeker 
niet drukken”, zo stelt Van de Mer-
bel. 
Het pure spelplezier bij het volley-
bal is het hoofddoel. “Al kan het 
er zo nu en dan best fanatiek aan 
toegaan en wee je gebeente als er 
eens een puntje verkeerd wordt 
geteld”, aldus een lachende orga-
nisator die tevreden is met het ver-
loop. “Er heerst hier een sfeertje 

van ons kent ons. Veel deelnemers 
nemen ieder jaar deel. Voor ons 
als Voverdi is het toernooi vooral 
goed voor de naamsbekendheid 
en om aandacht te blijven houden 
voor het volleyballen”.
De deelnemers beoefenen de 
sport veelal puur recreatief. Dat is 
ook te zien aan de namen van de 
deelnemende teams. Om er een 
paar te noemen: Beach Masters, 
Laan en Dex, Gouw Ouwe, Team 
zonder naam, Bodybuilders, 
Oranjevereniging en Klote Klap-

pers. Namen die niet doen denken 
aan professionals, maar meer aan 
onderling plezier.
De uitslag van het toernooi was 
als volgt:
Heren: 1. De Beach Masters; 2. 
Laan en Dex; 3. B.H.; 4. Klote Klap-
pers en 5 Bodybuilders.
Gemengde teams: 1. Gouwe 
Ouwe; 2. Kapaf; 3. De Onbeken-
de; 4. Team Zonder Naam (da-
mes team); 5. Driehoek 3; 6. Oran-
je vereniging; 7. Driehoek 2 en 8. 
Driehoek 1.

Extreem strandweer bij 
Beachvolleytoernooi Voverdi

Pech voor de delegatie 
uit Steenbergen 
maar toch een brede glimlach
 STEENBERGEN – Sandra Houtepen-Strong loopt zich al lange tijd de be-
nen uit het lijf om de cultuur in de gemeente Steenbergen op een hoger 
plan te krijgen. Zij was ook degene die Steenbergen inbracht bij de jury 
van de Cultuur Participatieprijs 2018. Dat leverde een nominatie op en 
dus toog een delegatie vanuit Steenbergen naar Utrecht, waar op 28 juni 
de winnaar bekend werd gemaakt. Helaas ging de prijs naar Assen en 
moest Steenbergen het doen met een lovende kritiek. De delegatie liet zich 
niet uit het veld slaan en werd met een big smile geportretteerd. Dat lever-
de een leuk plaatje op dat we de lezer niet willen onthouden.
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Op 28 Juli om 17.00 uur viering 
van het patroonsfeest van St.Anna 
in de Gummaruskerk met als 
voorgangers pastoor Hans de Kort 
en p.w. Lenie Robijn.
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: Het secretariaat is in de 
vakantieperiode van 6 Juli tot 
20 Augustus alleen  geopend op  
donderdag 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.
Contactpersonen:
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Cobie Schoonen tel: 0167-566322, 
c o b y s c h o o n e n @ g m a i l . c o m 
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jong, 0167-522909, 
misintenties An v.d. Eem tel.0167-
521286. Iedere donderdag tussen 
10.00 en 12.00 uur kunt u in de 
Kombuis van Woonzorgcentrum 
“de Nieuwe Haven “ de 
Ruijterstraat 2 te Dinteloord 
terecht voor het opgeven van 
misintenties en wordt er onder 
leiding van een lid van het pastoraal 
team over het geloof gesproken. 
Donderdag 26 Juli om 10.15 uur 
Eucharistieviering in de Kombuis 
met als voorganger Pastoor Hans 
de Kort.

Personalia: de overledenen, die 
wij in ons gebed gedenken, zijn: 
Martina Antonia Geers - Boets; 
Ludo de Caluwé.
Zondag 29 juli is het patroonsfeest  
van Sint Anna. Pastor B. v. Schaik 
gaat voor in deze viering.
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 A.
Zaterdag 14 juli 17.00: pastoor H. 
de Kort. Overleden ouders Marinus 
van de Watering en jaargetijde 
Anthonetta van de Watering - 
Verhees
Zondag 15 juli 9.30 uur: pastor 
S. Chazhoor. Jaargetijde Jacoba 
Uitdewilligen van Bergen; Arnold 
Doejaaren; overleden familie van 

Kaam - de Waal; 
Maandag 16 juli 19.00 uur 
(Lourdeskapel): pastoor H. de 
Kort.
Zaterdag 21 juli 17.00: pastor S. 
Chazhoor.
Zondag 22 juli 9.30 uur: pastor 
S. Chazhoor. Arnold Doejaaren; 
jaargetijde Cornelius Uitdewilligen; 
Govert van Wezel en Johanna 
Cornelia Ernest; Willem Rijk 
vanwege zijn verjaardag; Jeanette 
Hertog-Bosters; 
Maandag 23 juli 19.00 uur 
(Lourdeskapel): pastor S. 
Chazhoor.
Zaterdag 28 juli 17.00: pastoor H. 
de Kort en pastor L. Robijn.
Zondag 29 juli 9.30 uur: pater 
B. van Schaik. Arnold Doejaaren; 
familie De Jong- van Meer; 
jaargetijde Cor van Loon - van Aert; 
familie Uitdewilligen- van Bergen; 
jaargetijde Joke Meeuwissen - Klijs 
en haar zoon Hans
Maandag 30 juli 19.00 uur 
(Lourdeskapel): pastor S. 
Chazhoor.

Zaterdag 14 Juli, 19.00 uur: 
Eucharistieviering met als 
voorganger pastor Sebastian 
Chazhoor. De zang wordt verzorgd 
door het Vredeskoor. 
Zaterdag 21 Juli 19.00 uur: 
Eucharistieviering met als 
voorganger pastoor Hans de Kort. 
Volkszang. 
Zaterdag 28 Juli om 19.00 
uur: Eucharistieviering met als 
voorgangers Pater Bertus van 
Schaik en p.w. Lenie Robijn. 
Volkszang. Wij gedenken: Riet 
Loos - Mulders echtgenote van 
André Loos, Joke Boyen - Raadsen 
echtgenote van Siem Boyen, 
jaargetijde ouders Gabriëls - van 
Meer.
Woensdag 18 Juli om 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk met 
als voorganger pastoor Hans de 
Kort.
Woensdag 25 Juli 9.30 uur: 
Pastoor Sebastian Chazhoor.

Vrijdag 13 juli 19.00 uur: H. Mis 
in De Vossemeren.
Zondag 15 juli 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pater 
Bertus van Schaik. Misintenties:  
Adrianus en Maria Huijsmans-
Kerstens;  Piet van Oorschot e.v. 
Jo Schalk; Albert de Natris en zoon 
Jan;   
Maandag 16 juli 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 18 juli 19.00 uur: H. 
Mis.
Donderdag 19 juli 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.
Vrijdag 20 juli 19.00 uur: H. Mis 
in De Vossemeren.
Zondag 22 juli 09.00 uur: Woord 
Gebed communieviering door de 
Werkgroep. Intenties:  jgt. Adriana 
Bosters e.v. Marinus Bosters;  

Adrianus en Maria Schoutens; 
Na de viering wordt er weer 
koffie/thee geschonken in de 
ontmoetingsruimte achter in de 
kerk. Iedereen is van harte welkom.  
Maandag 23 juli 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 25 juli 19.00 uur: H. 
Mis.
Donderdag 26 juli 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.
Vrijdag 27 juli 19.00 uur: H. Mis 
in De Vossemeren.
Zondag 29 juli 09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering, 
voorganger p.w. Lenie Robijn. 
Intenties: overl. familieleden 
Lindert, Pietje , Truus en Anneke 
Bosters. 
Maandag 30 juli 18.00 uur: H.  
Mis.
Woensdag 1 augustus 19.00 uur: 
H. Mis.
Donderdag 2 augustus 2018, 
19.00 uur: Medjugorjeviering en 
Rozen-kransgebed.
Vrijdag 3 augustus 19.00 uur: H. 
Mis in De Vossemeren.  

14 t/m 20 juli: Uw gebed wordt 
gevraagd voor: Betsie Nijs w.v. 
Rinus Petie; 
Zaterdag 14 juli 19.00 uur Euch.: 
jrgt. Piet van den Enden; o.o. van 
Dorst - Slooters;  To Quintus e.v. 
Kees Schetters; Voorgangers:  Past. 
H. de Kort en Past. Lenie Robijn. 
Volkszang. 
Dinsdag 17 juli 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de Heilige Antonius 
voor onze gezinnen.
21 t/m 27 juli: Uw gebed wordt 
gevraagd voor: Betsie Nijs w.v. 
Rinus Petie; 
Zaterdag 21 juli  19.00 uur 
Euch.: Naantje Huijbregts e.v. Jos 
Houtepen; o.o. van Aert - Schetters; 
To Quintus e.v. Kees Schetters; 
Voorganger: Pastoor S. Chazhoor, 
lector: H. Wouts, volkszang. 
Dinsdag 24 juli 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de Heilige Antonius 
voor onze gezinnen.

Zondag 15 juli 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: Gemengd 
koor; Voorganger: Pastor Sebastian 
Chazhoor; Lector: Adrie v. Etten; 
Koster: Ad Huijsmans.
Misintentie: Jgt. Truus Lodiers - 
Loos, Jgt. Adriana v. Loon - v. Son, 
Overleden fam. van Loon.
12.30 uur doop van Noah 
Oosterom. Door pastoraalwerker 
Lenie Robijn. 
Zondag 22 juli 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: Samen-
zang ( Het gemengd koor heeft 
vakantie t/m 12 augustus); 
Voorganger: Pastor Sebastian 
Chazhoor; Lector: Toos Broos; 
Koster: Adrie v. Etten.
Misintentie: O.o van Aart-Mouws, 
Voor een goede vakantie voor alle 
parochianen.

Zondag 29 juli 11.00 uur:  
Eucharistieviering. Zang: Samen-
zang ( Het gemengd koor heeft 
vakantie t/m 12 augustus); 
Voorganger: Pater Bertus v. Schaik 
en pastoraalwerker Lenie Robijn; 
Lector: Ankie Mouwen; Koster: Ad 
Huijsmans.
Misintentie: Overleden ouders en 
familie.
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Zondag 15 juli 10.00 uur: Ds. T.S. 
Baarda, Rotterdam.
Zondag 22 juli 10.00 uur: 
Dhr. M.M.J. Mark Verheuvel, 
Schoonhoven.
Zondag 29 juli 10.00 uur: Ds. T. 
Veldhuizen, v.m. Zundert.
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Vrijdag 13 juli 14.00 uur: 
VERVALT!
Vrijdag 20 juli 14.00 uur: Pater 
van Schaik, Eucharistie.
Vrijdag 27 juli 14.00 uur: 
VERVALT!
Vrijdag 3 augustus 14.00 uur: 
Pastoor de Kort, Eucharistieviering.
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Zondag 15 juli 10.00 uur: Ds. 
T.W.H. van der Heijden, Dirksland. 
18.30 uur: Ds. H.J. Catsburg, 
Goes.
Zondag 22 juli 10.00 uur: Ds. 
M.F. van Binnendijk, Rotterdam. 
18.30 uur: Kand. J.J. Steketee, 
Zwijndrecht.
Zondag 29 juli 10.00 uur: Dr. L. 
Westland, Elburg. 18.30 uur: Ds. 
L.J. Geluk, Rotterdam.

Zondag 15 juli 10.30 uur: Ds. H.J. 
Inkelaar.
Zondag 22 juli 09.00 uur: Ds. Ch. 
Inkelaar-de Mos.
Zondag 29 juli 10.30 uur: Ds H.J. 
Inkelaar.
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Zondag 15 juli 10.00 uur: Geen 
dienst in de Protestantse Kerk aan 
de Voorstraat. 10.00 uur: Dienst in 
de St. Martinuskerk te Halsteren.
Zondag 22 juli 10.00 uur: Ds. H. 
van der Zwaag.
Zondag 29 juli 10.00 uur: Geen 
dienst in de Protestantse Kerk aan 
de Voorstraat. 10.00 uur: Dienst in 
de St. Martinuskerk te Halsteren.

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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De belangrijkste werktuigen 
van de bureaucratie 

zijn het kastje en de muur.

doordenkertje
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Zondag 15 juli 10.00 uur: Ds. T. 
Veldhuijzen, Zandhoven B.
Zondag 22 juli 10.00 uur: Ds. L. 
Donkersloot, Ridderkerk.
Zondag 29 juli 10.00 uur: Ds. 
E.E. Barendregt.
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Weekenddienst regio  Halste-
ren en Steenbergen 10.00 uur tot 
maandagmorgen 8.00 uur: voor 
dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met de telefonist(e) van 
Ziekenhuis Bravis,  0164 - 278000. 
Deze zal u doorverbinden met de 
pastor van dienst.

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

Twaalf Thaise voetballertjes en 
hun begeleider.
Vooral ’s nachts denk ik aan de 
kinderen met hun begeleider, 
opgesloten in een grot. Het getal 
twaalf en een doet mij denken aan 
Jezus met zijn twaalf apostelen. 
Als er een is, die een uitweg weet 
voor die kinderen, dan is het Jezus, 
Zoon van God. Het merendeel 
van de opgesloten  voetballertjes 
kan niet zwemmen, en duiken 
met zuurstof hebben ze geen van 
allen ooit gedaan. Wie van hen 
zal Jezus kennen? In Jezus is de 
macht van God. Hij genas zieken. 
Zelfs doden wekte Hij ten Leven: 
Lazarus, de jongeling van Naïm, 
het dochtertje van Jaïrus. Door 
de kracht van God stond Jezus 
zelf op uit zijn graf. Jezus zond 
zijn apostelen er op uit om in 
Zijn Naam zieken te genezen, en 
bezetenen te bevrijden van boze 
geesten. Wat kunnen wij? In de 
Naam van de Vader en de Zoon 
(Jezus) en de Heilige Geest bid ik 
de rozenkrans voor de bevrijding 
van de voetballertjes in de donkere 
grot. Voor alle hulpverleners 
vraag ik de machtige voorspraak 
van Moeder Maria. Jezus en 
Maria horen onze gebeden. Hun 
antwoord weten we op dit moment 
(7 juli)nog niet. Pater Bertus.

Toegift van Pater Bertus

Uitslagen  
BC Steenbergen
WELBERG – De uitslag van de zit-
ting van Bridgeclub Steenbergen 
op maandag 9 juli in de zaal van 
de Duiventoren was als volgt: 
A-lijn: 1 Manda Kaptein & Eem 
Kaptein 61,25%; 2 Ton Hart-
manns & Ad Theuns 59,58%; 3 
Hetty Veenstra & Sjef de Schutter 
57,50%; 4 Jan Jansen & Arie Snij-
ders 53,33% en 5 Bets Vlam & Ri-
nus Dirken 52,92%.
B-lijn: 1 Dientje van Dorst & Ma-
rion vd Kerkhof 67,71%; 2 Jo Go-
derie & Mien van Oevelen 55,73%; 
2 Ton Voorheijen & Jan van Oeffe-
len 55,73%; 4 Annie Meesters & Els 
van Vugt 53,13% en 5 Dini Iriks & 
Corrie Rombouts 50,52%.

STEENBERGEN - Afgelopen zondag 
8 juli werd in zwembad de Meer-
min voor de derde keer dit sei-
zoen, een afstandsproef gehou-
den. 37 Zwemmers namen daar-
voor een duik in het warme Meer-
min-water en zij zwommen vervol-
gens een half of een heel uur.

De onderstaande afstanden zijn 
in een half uur gezwommen door 
: 300 m. Amira Abarkan; 325 m. 
John de Munter, Bliss de Munter; 
400 m. Lindsey van Opdorp; 425 

m. Joris Gebuis, Tieme de Vriend; 
450 m. Loek Testers, Rhodé Veen-
stra, David de Vriend, Evy v/d 
Wegen, Frederique v. Broekho-
ven, Xavi Nelen; 500 m. Amber de 
Raadt, Livy de Groot ; 550 m. Sen-
na Mans, Noah de Bakker, J.P de 
Bakker, Fay de Groot; 600 m. Isa 
Vroombout, Sander Vroombout, 
Sophie v. Broekhoven; 650 m. Jay-
den de Bakker, Jinthe Martens, Ro-
nald Martens; 700 m. Quinty Ne-
len; 825 m. Renske de Gast; 850 m. 
Gijs Nagelkerken; 1000 m. Roy van 

Opdorp; 1050 m. Stijn Minkman; 
1250 m. Elsa de Wit ; 1400 m. Tom 
Bogers. In een uur zijn de volgen-
de afstanden gezwommen door: 
1300 m. Zahra de Vriend; 1500 m. 
Hidde de Vriend; 1550 m. Jocelijn 
de Vriend; 1800 m. Olaf de Vriend; 
2050 m. Ilse Minkman; 3050 m. Ja-
mie Scherbeijn.
De volgende activiteit is de Zwem-
vierdaagse en de activiteitenweek 
van 13 t/m 17 augustus. De zwem-
vierdaagse is van maandag tot 
vrijdag van 18:00 tot 20:00 uur. De 
vierde afstandsproef  is op zondag  
12 augustus. Meer informatie en 
de activiteitenkalender zijn te vin-
den op de website van De Meer-
min.

Uitslag van de derde af-
standsproef De Meermin

KRUISLAND – Dami Koevoets van 
museum De Holle Roffel laat we-
ten dat de speciale tentoonstelling 
over de Tram in vroegere Kruis-
landse dagen nog op vier dagen 
in de komende periode te bezich-
tigen is.

De tentoonstelling werd in de af-
gelopen Waterpoort week ge-
opend en toont beelden en in-

formatie over de tram die vroeger 
door Kruisland liep en goederen 
en passagiers vervoerde naar om-
liggende plaatsen. 
Deze tentoonstelling is nog te be-
zichtigen op de donderdagen 19 
en 26 juli en op donderdag 2 au-
gustus. De laatste dag van de ten-
toonstelling is op zondagmiddag 
5 augustus. Openingstijden tus-
sen 14:00 en 17:00 uur.

Tram expo nog vier dagen  
te bezichtigen in Holle Roffel

Vrijwilligers 
gezocht voor 
maaltijdendienst 
SWOS
STEENBERGEN – Stichting Wel-
zijn Ouderen Steenbergen is naar-
stig op zoek naar vrijwilligers die 
de helpende hand kunnen bie-
den bij het bezorgen van maal-
tijden aan senioren. Dat gebeurt 
elke woensdagochtend, maar 
een vrijwilliger wordt slechts één 
maal per maand ingeroosterd sa-
men met een collega vrijwilliger. 
De maaltijden worden ’s ochtends 
om 7:30 uur ingeladen en vervol-
gens rondgebracht in een vas-
te bezorgroute. Rond het middag 
uur wordt het bezorgen afgerond. 
SWOS hoopt dat er ook aanmel-
dingen komen van vrijwilligers 
met een eigen auto. Zij krijgen 
hun onkosten vanzelfsprekend 
vergoed. Wie er wat voor voelt 
om de helpende hand te bieden 
wordt verzocht om contact op te 
namen met Tonnie Joxhorst van 
de SWOS. Zij is bereikbaar via het 
telefoonnummer (0167) 541 137.

Steenbergse Courant

op vakantie
In de weken 29 en 30 

gaat Steenbergse Courant 
met vakantie. 

Op 20 juli en op 27 juli
is er geen krant.

Wel verschijnt het nieuws uit de 
gemeente Steenbergen op 

KijkopSteenbergen.nl
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STEENBERGEN – Wie Piet Delhez 
kent weet dat dit een sportman 
in hart en nieren is. De 82 jarige 
Steenbergenaar gaf naast onder 
meer sportlessen, trainde als judo-
ka en jiu jitsuka bij wijlen Ad Knap-
pers en behaalde daar op 67-jarige 
leeftijd nog zijn derde dan-graad 

jiujitsu. Afgelopen zondag 1 juli 
name Piet Delhez afscheid bij Bud-
overeniging VKO. Ter gelegenheid 
van dit bijzondere afscheid week 
VKO uit naar de zaal van ’t Crom-
wiel. Hier werden de zomerexa-
mens afgenomen, waarbij de er-
varen Delhez waarderend toekeek.

Piet Delhez had al eerder aange-
geven dat hij het vanaf zijn 82e 
verjaardag wat rustiger aan wil-
de gaan doen. Na ruim 55 jaar ac-
tief op de mat te hebben gestaan 
heeft de Steenbergenaar zijn club 
voor de laatste maal bijgestaan als 
vrijwilliger bij tal van activiteiten. 
Tot het laatst toe trainde hij mini-
maal één, vaak zelfs twee maal per 
week. De vaardigheden die hij op-
deed werden door hem met veel 
plezier overgebracht op andere le-
den van de Budovereniging. Met 

zijn jarenlange EHBO en sportfy-
sio ervaring diende hij hen tevens 
van advies. 

Afscheid met oorkonde 
en 4e dan
Zondag werd officieel afscheid 
genomen van de nog steeds fitte 
sportman. Na het succesvol afleg-
gen van de examens van de leden 
en het uitreiken van de bijpassen-
de banden en diploma’s in de zaal 

van ’t Cromwiel, werd aan Piet 
Delhez een oorkonde en de ver-
enigingsband 4e dan jiujitsu uit-
gereikt als waardering voor alle 
wijze lessen. 

Na het maken van een diepe bui-
ging uit respect hiervoor werd de 
middag met een lekkere versna-
pering voor de jeugdleden afge-
sloten en kunnen zij trots aan de 
zomervakantie beginnen.

Jiu Jitsuka Piet Delhez nam  
afscheid bij Budovereniging 

(Door Dasja Abresch)

DINTELOORD – Goed opletten tij-
dens de verslaggeving rond de 
vlaggenparade die aanstaande 
zondag de start van de Vierdaagse 
van Nijmegen inluidt. De vlag van 
het #Vteam, gevormd door de hon-
derd jongste deelnemers, wordt 
dit jaar onder meer hoog gehou-
den door de 12-jarige Suze Piet-
jouw uit Dinteloord. Zij doet voor 
het eerst mee aan het wandeleve-
nement en heeft er nu al een herin-
nering voor het leven aan. 

Twee jaar geleden raakte Suze 
als supporter van een bevriende 
wandelaar in de ban van het spek-
takel. “Al die mensen en de gezel-
ligheid, de muziek en de militai-
ren, ik vond het geweldig. Het leek 
me een hele leuke belevenis. Ik 
wist gelijk dat ik ook een keer mee 
ging lopen.” 

Te hard van start
Ze zou nog even moeten wachten 
want 12 jaar is de absolute onder-
grens voor deelname aan de Nij-
meegse Vierdaagse en die leeftijd 
bereikte zij pas dit jaar. In plaats 
daarvan trainde zij in 2017 voor 
de Suikerstadmars in eigen dorp 
en legde de veertig kilometer 
glansrijk af. Niet moeiteloos want 
het bleek een pittige opgave. ”Ik 
ging veel te hard van start omdat 
ik het gevoel had dat ik met an-
dere, snellere lopers mee moest. 
Dat hield ik natuurlijk niet vol. 
Het was ook nog eens heel warm 
en op sommige wegen was er to-
taal geen schaduw. De laatste tien 
kilometer waren echt heel erg; ik 
heb zelfs een paar keer bijna moe-
ten huilen.” Opgeven was geen 
optie voor de vastberaden pu-
ber. ”Als Suze zegt dat ze iets gaat 
doen, dan gaat ze het ook doen,” 
bevestigt moeder Esther. ”Het was 
een goede les,” blikt Suze terug. 
[Ik ben blij dat ik die geleerd heb 
vóór de Vierdaagse.”  

Via Gladiola
Het jaar 2018 zou voor Suze het 
jaar van de Nijmeegse waarheid 
worden. Dankzij haar geboorte-
jaar 2006 was zij gegarandeerd 
van deelname en samen met haar 
moeder begon zij aan de training. 
Niet alleen op afstand maar ook 
op vroeg opstaan en georgani-
seerd lopen. Samen zouden moe-
der en dochter de laatste dag over 
de Via Gladiola naar de finishlijn 
lopen, zo was het plan. Tot Su-
ze’s moeder op een dag een ver-
slag van het #Vteam zag en dit on-
der de aandacht van haar dochter 
bracht. 

Giraffen en neushoorns
“Ik heb wel even getwijfeld of ik 
het moest doen, maar kwam de 
conclusie dat het toch wel leuk 
zou zijn om samen met leeftijds-
genoten te lopen.” Een beslissing 
waar ze tot op heden geen spijt 
van kreeg alleen al vanwege de 

nieuwe vrienden en vele mooie 
momenten die het haar bracht. 
Een bezoek aan Burgers’ Zoo, in-
clusief kijkje achter de schermen 
bij de giraffen en de neushoorns, 
deelname aan de Nationale Her-
denking in Madurodam, een 
kampweekend bij het Oorlogs-
museum in Overloon zijn er voor-
beelden van. 
Suze: “Het gaat erom dat kinderen 
een stem krijgen omdat er vaak al-
leen naar volwassenen wordt ge-
luisterd. Niet bij het #Vteam. De 
leiding en ouders staan achter ons 
maar wij staan op de voorgrond.” 
Het is bovenal een leerzaam tra-
ject. “In Madurodam leerden we 
het verhaal van de verzetsheld 
George Maduro maar hoorden we 
ook over kinderen die tijdens de 
oorlog verdwenen uit de klasloka-
len. Tijdens het kamp interview-
den wij veteranen van nu. Ik sprak 
iemand die vijf maanden op mis-
sie was in Afrika. Dat is echt lang!”

Geen blaren
Aan spraakwater ontbreekt het de 
tiener niet, dus die vier dagen der-
tig kilometer zal zij mogelijk mak-
kelijker vol praten dan vol lopen. 
Het ongemak van blaren heeft zij 
nog nooit ervaren dus ook in dat 
opzicht ziet het er rooskleurig uit. 
Langs de route zal Suze regelmatig 
een bekend gezicht zien waaron-
der dat van zus Nora. Voor haar is 
wandelen helemaal niks. “Doe mij 
maar wielrennen. Dat schiet ten-
minste op.” 

• Vele honderden kilometer legde 
Suze Pietjouw ter voorbereiding 
op de Nijmeegse Vierdaagse al af. 
Over een paar dagen is het zover, 
dan doet ze met het #Vteam én 
haar moeder mee aan het wande-
levenement.

Dinteloordse Suze Pietjouw (12) loopt Vierdaagse met #Vteam

#Vteam
Suze Pietjouw uit Dinteloord is met haar 12 jaar één van de jong-
ste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. Vier dagen lang wan-
delt zij elke dag 30 km samen met het #Vteam. Deze groep met de 
honderd jongste deelnemers loopt de Vierdaagse voor het eerst.

Kindercorrespondent Tako Rietveld is teamcaptain en initia-
tiefnemer van het #Vteam. Hij zorgt ervoor dat kinderen in de 
schijnwerpers staan en hun verhaal kunnen vertellen. ”Volwasse-
nen praten meestal óver kinderen en veel te weinig mét ze. Ook 
Suze laat zien dat kinderen veel meer te vertellen hebben dan de 
meeste grote mensen denken. Tijdens het lopen delen de kinderen 
hun verhalen, meningen en ideeën. Vooral over onderwerpen als 
vriendschap, vrede en vrijheid. Het #Vteam laat zien dat kinderen 
verschil maken.” De kinderen maken elke dag reportages, vlogs en 
livestreams voor hun eigen sociale media zoals Snapchat en Insta-
gram, maar ook voor verschillende kranten, radio en tv-zenders.
De belevenissen van Suze en het #Vteam zijn voor iedereen te vol-
gen via de website: Vteam.tv. Voor dit evenement werkt de Kinder-
correspondent samen met Stichting Nijmeegse Vierdaagse, het Na-
tionaal Fonds voor Vrede en Vrijheid Vfonds en Van der Valk Nij-
megen-Lent.  
Wanneer Suze na een dagje stappen nog fut over heeft, zal ze de le-
zers van KijkopSteenbergen meenemen in haar avontuur door da-
gelijks een vlogje of verhaaltje te maken.

Foto’s: Dasja Abresch © Steenbergse Courant



STEENBERGEN – De werkzaamhe-
den aan de rondweg Oost (N259) 
lopen uit. Het viaduct bij Welberg 
zorgde voor een onaangename 
verrassing. De landhoofden, waar 
het viaduct op rust, bleken danig 
verrot en moesten worden uitge-
hakt. Het betonherstel is veel in-
grijpender dan verwacht en het 
herstel lukt niet binnen de perio-
de die was gepland. Het rondweg-

deel vanaf het viaduct gaat pas op 
3 september open, in plaats van op 
3 augustus.

Voor de bouwvakvakantie ( 23 juli 
t/m 10 augustus) worden nog wel 
een aantal werkzaamheden ver-
richt maar pas een kleine maand 
na deze vakantie kan het werk 
worden afgerond. In verband met 
het uitharden van het beton en 

het afwerken van het viaduct zal 
dit pas op 3 september weer wor-
den opengesteld voor verkeer.
Overigens zal direct na de bouw-
vakvakantie gestart worden met 
het overige onderhoud en de ver-
fraaiing van het viaduct. Dit is af-
gestemd met de dorpsraad in ver-
band met het ‘klaprozenproject’, 
dat de toegang tot Welberg een 
bijzonder aanzicht moet geven.

De fietsbrug wordt geplaatst in 
week 33, de week vanaf 13 augus-
tus.
De afdeling communicatie van 
gemeente Steenbergen meldt dat 
alle werkzaamheden – met uit-
zondering van het viaduct – keu-
rig volgens planning zijn verlo-
pen. In de week vanaf 16 juli zul-
len deelopleveringen plaats vin-
den, waarna de weg – met uitzon-

dering van het viaduct – en het 
fietspad worden vrijgegeven voor 
het verkeer.
Fotograaf Peet Dalmeijer houdt de 
vorderingen bij de rondweg in de 
gaten en fotografeert regelmatig. 
Hierbij het tweede deel van zijn 
beeldreportage. Hierin zijn ook 
drone-foto’s verwerkt die zijn ge-
maakt door Tijs Gubbels van Gub-
bels Bedrijven bv.

Werkzaamheden rondweg lopen maand uit na tegenvaller
foto’s: Peet Dalmeijer 


