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Floraplein – Steenbergen

DEZE KWALITEIT,
NERGENS GOEDKOPER

Highlights activiteiten 
75 jaar bevrijding
19 september: Herdenking Gibson en Warwick
21 september: Bevrijdingsconcert 
 ’Total Verrückt!’
5 oktober:  Bunkertour
12 oktober: Concert Marinierskapel
 der Koninklijke Marine
26 oktober: Toertocht historische voertuigen
2 november: Grootse Herdenkingsdag
 Steenbergen / Welberg

Bekijk het volledige programma op:
www.gemeente-steenbergen.nl/75jaarbevrijding

( door Peter Vermeulen )
DINTELOORD – DEN BOSCH – 
Provincie Noord-Brabant trekt 
de bevoegdheid van de ge-
meente Steenbergen met be-
trekking tot de plaatsing van 
de windmolens aan de Karoli-
nadijk in. Gedeputeerde Sta-
ten gaat nu Provinciale Staten 
voorstellen om een ‘verklaring 
van geen bedenking’ af te ge-
ven. Als dat gebeurt krijgt In-
nogy vrij spel om vier wind-
turbines te plaatsen met een 
hoogte tot 210 meter. Wethou-
der Wilma Baartmans vindt dit 
besluit ‘ongelooflijk’ en ook 
ongepast.

“Ik heb dinsdagochtend nog te-
lefonisch en via e-mail contact 
gehad met gedeputeerde Spie-
rings. Notabene over een variant 
die de provincie zelf heeft aan-
gedragen. Ik vind dit ongehoord 
en vind ook dat de provincie niet 
zo met ons om kan gaan. Hier 
moet ik echt even van bijkomen, 
het was de laatste strohalm die 
we als gemeente hadden om een 
ongewenste ontwikkeling tegen 
te gaan”, zo reageert wethouder 
Baartmans desgevraagd.

Volgens de provincie wordt de be-
voegdheid ingetrokken omdat ge-
meente Steenbergen haar besluit-

vorming niet nakomt. “Uitstel is 
niet wenselijk voor de omgeving. 
De subsidie wordt volgend jaar 
drastisch verlaagd”, zo laat woord-
voerder Floris Ram aan Steen-
bergse Courant weten. Hij doelt 
daarmee op de beperking om de 
omgeving te compenseren voor 
het ongemak dat door de molens 
ontstaat. Minder subsidie zorgt 
voor die beperking.  

Niet snel genoeg
In het persbericht dat naar aan-
leiding van de besluitvorming is 
verstuurd wordt gesteld dat ‘de 
gemeente haar afspraak uit 2011 
niet na komt om tijdig te voorzien 

in voldoende windenergie’. Vol-
gens de provincie heeft gemeen-
te Steenbergen de bevoegdheid 
gekregen voor het realiseren van 
de opgave voor wind op land met 
de afspraak dat de besluitvorming 
door de gemeente sneller, of min-
stens even snel zou verlopen. Ui-
terlijk 2 oktober zou de procedu-
re voor de omgevingsvergunning 
zijn afgerond zo werd door ge-
meente Steenbergen aangegeven. 

Schouderklopje  
en een kaakslag
“Na diverse termijnoverschrijdin-
gen, een nieuwe coalitie en een 
knellend raadsakkoord heeft de 
gemeenteraad vorige week dui-
delijk gemaakt de verklaring van 
geen bedenkingen te gaan weige-
ren, zonder zicht op een reëel al-
ternatief”, zo wordt van provin-

ciezijde gesteld. Met de toevoe-
ging: “Gedeputeerde Staten heb-
ben waardering voor de inzet van 
de portefeuillehouder in het colle-
ge van B&W, maar constateren dat 
de politiek in Steenbergen met het 
sluiten van het raadsakkoord geen 
ruimte heeft gelaten voor reële al-
ternatieven”.

Volgens het bericht zijn er reeds 
‘goede afspraken rond sociale 
participatie gemaakt’, waaronder 
gerichte maatregelen om hinder 
van slagschaduw en mogelijke ge-
luidsoverlast te beperken. 

En er wordt gewezen op het fonds 
voor de energietransitie ten be-
hoeve van de lokale gemeen-
schap. 

De provincie wijst erop dat in 2020 
minder ruime zal zijn voor de so-
ciale participatie.

Provincie trekt bevoegdheid gemeente 
rondom windmolens Karolinapolder in

STEENBERGEN – Dinsdagavond 
ging de eerste wandelavond-
4daagse avond nieuwe stijl van 
start. De organisatoren – een team 
van Albert Heijn Achterberg – pak-
ten de draad op na het ter zie-

le gaan van wandelvereniging De 
Blaar, die het evenement vele jaren 
voor haar rekening nam. Gezien de 
belangstelling kan rustig worden 
geconstateerd dat de Avondwan-
del4daagse springlevend is.

“We tellen 550 officiële inschrij-
vingen. Als we de begeleiden-
de ‘aanhang’ meetellen die zich 
niet heeft ingeschreven maar wel 
meeloopt ter ondersteuning, dan 
komen we zeker tegen de 700 
deelnemers”, constateert Simone 
de Kock van Albert Heijn Achter-
berg tevreden. 

Samen met haar collega’s Tanna 
de Kock-Verkouter, Dyllan Lucas-
sen, Michelle van der Kuip, Martin 
Achterberg en Pim Nuijten heeft 
zij de schouders onder de orga-
nisatie van het evenement gezet. 

“We hebben alles van nul af op-
nieuw opgezet voor deze 54e edi-
tie. Daarbij hebben we de hulp 
van verkeersregelaars, vrijwilligers 
vanuit de basisscholen maar ook 
de sponsoren en andere onder-
steuners: naast Albert Heijn Ach-
terberg ook SNS Bank, Vermeulen 
Steenbergen, Dawn Foods, Ver-
beek Fruit, Bakhuys, gemeente 
Steenbergen, EHBO Steenbergen, 
vv Steenbergen, buurtvereniging 
’t DrieVierde, Ontspanningsver-

eniging Welberg, activiteitenco-
mité Gummaruskerk en alle mu-
ziekbandjes. Met die hulp maken 
we er weer een fantastisch evene-
ment van”.

Officieel startsein
Wethouder Esther Prent gaf dins-
dagavond het officiële startsein. 
Onderweg lieten de wandelaars 
zich de versnaperingen die wer-
den verstrekt goed smaken. Ook 

de erop volgende avonden wer-
den lekkernijen uitgedeeld en 
vanavond, vrijdagavond ontvan-
gen de deelnemers op de Markt 
hun welverdiende medaille.   
Foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant 

Avondwandel4daagse 
weer springlevend

Matinee Tussen 
Thee en Diner 
van start
STEENBERGEN – Zondag 22 sep-
tember is er weer een ‘Matinee 
Tussen Thee en Diner’. Die wordt 
gehouden in Brasserie De Kaai 
vanaf 14:30 uur. Entree is gratis.
Het wordt opnieuw een gezellige 
middag waar bezoekers met el-
kaar kunnen bijpraten en wan-
neer ze willen ook een dansje 
kunnen maken. Er wordt muziek 
gespeeld uit de jaren 1960 – 1980 
door Bernd Vroon en Vrienden. 
De organisatoren – Ineke Her-
selman, Ria Veraart en Ineke van 
Middendorp hopen op de komst 
van veel ‘jonge ouderen en oude 
jongeren’.



Pluimveeverzorger/-ster  
Voor 18 tot 24 uur

voor de verzorging van de scharrelkippen, die gehuisvest zijn in 2 moderne volièrestallen. Ook 
het verpakken van de eieren is grotendeels geautomatiseerd. Als pluimveeverzorger ben je 
samen met de bedrijfsleider verantwoordelijk voor de verzorging van de dieren, het verzamelen 
van de eieren en alles wat daarbij komt kijken.

Hou jij van dieren, heb jij verantwoordelijkheidsgevoel en vind je regelmatig in het weekend 
werken geen bezwaar, dan zien we je reactie graag tegemoet! Kijk voor meer info en om te 
reageren op deze vacature op onze site www.pluimveebedrijf.com. 

Weekendkrachten (m/v)  
Voor op zaterdag of op zondagmorgen

die helpen bij bovengenoemde werkzaamheden. Ben jij tussen de 15 en 20 jaar, zit je nog op 
school en ben je op zoek naar een leuk bijbaantje voor op zaterdag of op zondagmorgen, stuur 
dan je gegevens door via www.pluimveebedrijf.com.

Pluimveebedrijf de Heen is een modern 
legpluimveebedrijf, gevestigd in de 
gemeente Steenbergen. 
Voor deze locatie zijn wij op zoek naar:

Onze kanjer heeft helaas de strijd verloren.

NICK BARENDSE

in de leeftijd van 20 jaar

Richard & Yvonne Barendse - van der Spek
Jill & Matthé

Tim
Lynn & Quinten

 Steenbergen, 10 september 2019

 Correspondentieadres: 
 Uitvaartverzorging Leeuw t.a.v. Fam. Barendse
 Postbus 68, 4650 AB Steenbergen

Nick is overgebracht naar rouwcentrum Leeuw, Kapelaan Kockstraat 50 
te Welberg, waar gelegenheid tot afscheid nemen is op 

vrijdag 13 september van 19.00 tot 20.00 uur.

De afscheidsdienst zal zaterdag 14 september in besloten kring
in het crematorium plaatsvinden.

Voor hem een verlossing
Voor anderen een groot verdriet
Erg hard heeft hij gevochten
Meer kracht was er niet

Te jong en volop in het leven
Mocht jij je dromen niet meer beleven

Je liefde, werklust en de glimlach op je gezicht
Blijven voor altijd in ons geheugen gegrift

Intens verdrietig zijn wij door het overlijden van onze lieve kleinzoon en neef

Nick Barendse

Wat zullen we hem missen.

 Opa en Oma Barendse
  Marcel en Georgette
 Opa en Oma van der Spek
  Marja en Frans
   Bart en Dinette, Sam en Bas
   Edwin en Tjitske, Finn en Noud
   Sandra en Paul, Teun
  Lidy en Aad
   Karly en Dennis
   Tessa en Bryan
   Marit en Roy

UITVAARTVERZORGING

LEEUW
TELEFOON (0167) 566 104

        www.uitvaartleeuw.nl

Vertrouwd

Persoonlijk

Ervaren

Transparant

”Ons betrokken
en ervaren team
zorgt voor een

waardig afscheid.
Daar kunt u

op vertrouwen”.

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

 en Sandra van Poortvliet.

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

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

Te huur: 
Garagebox-

opslagruimte
In de Berenstraat 
te Steenbergen

Voor info: 06-51217266

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

Marlise van Oudgaarden Erhan Görgen

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

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!

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

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

Ook bied ik u de kans op een second opinion. 

U kunt contact met mij opnemen voor een afspraak. 
Ons vertrouwde kantoor is gevestigd aan de Blauwstraat 3
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het lijkt erop of 
er een spel is gespeeld en de ge-
meente Steenbergen heeft ver-
loren. Zo klinkt het in de politie-
ke wandelgangen nu de provincie 
vanochtend heeft aangekondigd 
de bevoegdheid over de besluit-
vorming Windpark Karolinapolder 
per direct in te trekken. Wethou-
der Wilma Baartmans is verbijsterd 
over de gang van zaken en vindt 
dat het college respectloos is be-

handeld. De coalitiepartijen vin-
den dit vooral een treurig einde 
van een lang proces waarbij voor-
al de inwoners van Dinteloord aan 
het kortste eind trekken. 

Voor Maurice Remery van Ge-
woon Lokaal! komt het besluit 
van de provincie op een onver-
wacht moment. “We hebben het 
raadsbesluit over de verklaring 
van geen bedenkingen nog niet 
kunnen nemen. Ik vind het op dit 
moment niet fair om met een be-
schuldigende vinger te gaan wij-

zen maar er zal ongetwijfeld nog 
een uitgebreide discussie volgen.” 
Volgens CDA’er Jeroen Weerden-
burg is wethouder Baartmans niet 
naïef geweest want volgens hem 
is het wezenlijk dat je elkaar ver-
trouwt bij zulke gesprekken. ”Nu 
blijkt het meer rug tegen rug te 
zijn geweest dan hand in hand.”

I told you so
Voor de oppositiepartijen VVD, 
D66 en PvdA is het een geval van 
“I told you so”. Voor de VVD was de 
trage besluitvorming rondom de 
windmolens zelfs de reden om uit 
de coalitie te stappen en nu blijkt 
hun vrees waarheid te worden.

 “Wij hebben hier 1,5 jaar geleden 
al voor gewaarschuwd en telkens 
kregen wij hierop een honend 
antwoord. Met als droevig diep-
tepunt het laatste voorstel waarbij 
het college gemeenschapsgeld wil 
gaan gebruiken om de bestaan-
de windmolens op te kopen. Nu 

moeten we maar hopen dat In-
nogy nog oog heeft voor de sociale 
randvoorwaarden zodat de Dinte-
loorders er nog iets aan overhou-
den”, aldus VVD-fractievoorzitter 
Kees Gommeren. 

Motie van wantrouwen
Raadslid Eric van der Spelt (D66) 
gaat nog een stap verder en wil 
een motie van wantrouwen gaan 
indienen tegen wethouder Baart-
mans. “Ze is niet bekwaam geble-
ken om zo’n belangrijk proces als 
dit, met zoveel impact voor de be-
volking, in goede banen te leiden. 
We hopen dat de VVD en PvdA 
zich hierbij aansluiten en de coa-
litiepartijen ook.”

Voor de andere oppositiepartijen 
is het nieuws nog te vers om zich 
hierover uit te spreken maar Pv-
dA’er Nadir Baali kan al wel zeg-
gen dat hij vindt dat het colle-
ge zich moet beraden op de toe-

komst. “En waar ik vooral be-
nieuwd naar ben is de reactie van 
de Volkspartij. Dit was hun para-
depaardje toen ze in de coalitie 
stapten en nu eindigen we hier.”

Verzet vanuit bevolking
Bij Michel Lambers, fractievoor-
zitter van de Volkspartij, is het 
nieuws ingeslagen als een bom.

“Het is hoogst merkwaardig dat 
terwijl er nog gesproken wordt 
over een alternatief voor de hoge 
windmolens, er nu een dikke 
streep wordt gezet door de pro-
vincie. Ik vind dat onbehoorlijk, 
zo niet onbetrouwbaar, bestuur. 
De provincie beweert dat er onder 
de Dinteloordse bevolking draag-
vlak is voor hogere molens maar 
daarmee vegen ze 1400 protest-
handtekeningen van tafel. Dit be-
sluit gaat nog op veel verzet reke-
nen vanuit de inwoners.”

Oppositiepartijen oordelen hard over 
functioneren wethouder Baartmans

“Dit besluit kent alleen 
maar verliezers”

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Vanochtend wa-
ren ondernemers uit de gemeente 
Steenbergen uitgenodigd om in de 
Lourdeskapel van de Gummarus-
kerk aan te schuiven bij het zo ge-
noemde Ondernemersontbijt 2040. 
Onder het genot van een broodje 
en een kop koffie of thee bogen de 
genodigden zich over vier scenari-
o’s die het bureau Future Consult 
heeft opgesteld naar aanleiding 
van een eerste inventarisatieronde 
voor dit onderwerp.

De vier scenario’s ‘Buiten gewoon 

leven’, ‘Hechte kernen doen het 
zelf’, ‘Eigen initiatief werkt’ en 
‘Smaakmaker van morgen’ wer-
den in groepjes kort besproken. In 
elk scenario zaten elementen die 
de aanwezigen konden waarderen 
en waarvan ze dachten dat er een 
toekomst voor was. 
Samenvattend kan worden ge-
steld dat de ondernemers boven-
al de ruimte willen krijgen om 
hun plannen te verwezenlijken. 
Ze hebben daarvoor een actieve 
lokale overheid nodig die oplos-
singsgericht meedenkt. ‘Niet den-
ken in regels en onmogelijkheden, 
maar juist aandragen wat wel mo-

gelijk is’.
En in elk scenario zitten elemen-
ten die ondernemers aanspreken. 
De verwachting is dan ook dat 
niet voor een specifiek scenario 
zal worden gekozen.
 “Het zal inderdaad een mix wor-
den”, zo bevestigde de presenta-
trice aan het eind van de bijeen-
komst. 
Wel was een van de conclusies van 
deze bijeenkomst dat de arbeids-
migranten voor deze gemeente 
belangrijk zijn en hun aanwezig-
heid kansen biedt. Ook de ontwik-
kelingen op en rond het AFC ge-
ven de gemeente Steenbergen een 
voorsprong op omliggende ge-
meenten. En die ontwikkelingen 
zorgen meteen ook voor ontwik-
kelingen in de overige bedrijvig-
heid.

‘Aan de slag’
Wethouder Willy Knop benadrukt 
na afloop de benodigde samen-

hang bij de ontwikkelingen naar 
de toekomst. Hij zegt als voorma-
lig-ondernemer de behoefte aan 
een actieve gemeentelijke organi-
satie duidelijk te herkennen. “We 
gaan aan de slag. En dan volgens 
het principe ‘Ja, mits’ in plaats van 
‘Nee, want’. Er liggen volop kansen 
zo stelt de wethouder. “Bio-based 
is ons paradepaardje. De ontwik-
kelingen hier kunnen een vlieg-
wieleffect voor alle andere ont-
wikkelingen vormen”. 
En Willy Knop is het eens met de 
stelling dat we zuinig moeten zijn 
op de arbeidsmigranten: “Ze moe-
ten geen overwicht gaan vormen, 
maar er dient een balans te zijn. 
Met een positief effect op deze ge-
meenschap: ze leveren arbeid en 
daarnaast ook omzet voor onze 
winkels”.

Goede tip
Overigens een goede tip voor de 
gemeente Steenbergen. Het ver-

haal over een gemeente waar ac-
countmanagers zijn aangesteld 
om zaken die nodig zijn voor be-
volking en ondernemers te reali-
seren. Wanneer een belangheb-
bende met een vraag komt dan 
hebben zij de verantwoordelijk-
heid om te kijken of deze gerea-
liseerd kan worden. Ze worden 
hiervoor ook voor verantwoorde-
lijk. Daarmee zijn de rollen omge-
draaid. In plaats van dat de betref-
fende vraagsteller met een uitge-
werkt plan moet komen dat ver-
volgens getoetst wordt, gaat de 
accountmanager aan de slag en 
bekijkt wat er nodig is voor reali-
satie. Dit scheelt de betreffende 
gemeente veel geld, er wordt ef-
ficiënt gewerkt en belangrijk ook 
er wordt een snelle realisatie be-
reikt. Zo snijdt het mes aan twee 
kanten. En de werkwijze past he-
lemaal in het idee: ‘Kijken wat er 
mogelijk is in plaats van toetsen of 
aan alle regeltjes voldaan wordt’.

Ondernemersontbijt 2040: 
de eerste reacties op  
opgestelde scenario’s

STEENBERGEN – De werkgroep 
‘Dementie Vriendelijke Gemeen-
te Steenbergen organiseert in Hof 
van Nassau op zaterdag 21 sep-
tember ‘Wereld Alzheimerdag’. Be-
zoekers krijgen antwoord op vra-
gen over de ziekte dementie en de 
zorg en begeleiding van mensen 
met dementie.

Naast een presentatie door het 
‘Huis van Morgen’ van handige 
en de allernieuwste hulpmidde-
len om zo lang mogelijk thuis te 
kunnen blijven wonen kunnen be-
zoekers zich inschrijven voor een 

demonstratie van de Virtual Reali-
ty-bril. Daarmee ervaren ze hoe ie-
mand met dementie zich kan voe-
len. Deze middag wordt ook een 
start gemaakt met het ‘Beweeg-
punt’ in Steenbergen. Hier wordt 
onder leiding van een sportcoach 
in groepsverband gewerkt aan 
spierversterking en conditie. Dit 
wordt afhankelijk van de weers-
omstandigheden in de buiten-
lucht gedaan. Er is ook een infor-
matiemarkt en er worden gezon-
de hapjes geserveerd. De middag 
wordt muzikaal ingevuld door het 
Duo Window uit Steenbergen. 

Wereld Alzheimerdag in 
Hof van Nassau

STEENBERGEN – Tweemaal per jaar 
organiseert de activiteitencom-
missie van de Vredeskerk een boe-
kenmarkt waarvan de opbrengst 
gebruikt wordt voor het onder-
houde van de kerk. Ditmaal wordt 
de markt op zaterdag 28 septem-
ber gehouden. Dat gebeurt tussen 
11:00 en 15:00 uur in de Vredes-
kerk aan de Magnoliastraat. 

Boekenbezitters die de organisa-
tie willen ondersteunen met het 
schenken van boeken worden ver-
zocht op de betreffende boeken in 
te leveren op de maandagen 16 en 

23 september tussen 9:15 en 11:45 
uur of op vrijdag 27 maart tussen 
18:30 en 20:00 uur bij De Vonk, de 
aanbouw van de kerk.

Niet alle boeken zijn overigens 
welkom. Een uitzondering wordt 
gemaakt voor encyclopedieën. Er 
zijn voor deze markt reeds tal van 
boeken ingeleverd. Naast span-
nende trillers ook romans, boeken 
voor de tuin en kookboeken. Die 
worden nu voor slechts een euro 
per stuk aangeboden. Bij afname 
van vijf boeken wordt zelfs een zes-
de exemplaar gratis aangeboden. 

Burendag
Zaterdag 28 september is het ook 
burendag. Dan wordt de kerk 
opengesteld en kunnen belang-
stellenden een kop koffie komen 
drinken. ’s Avonds om 19:00 uur 
wordt deze dag afgesloten met een 
‘Vredesviering’, waarin ook aan-
dacht is voor 75 jaar bevrijding. 
De Parel Vocal Group uit Fijnaart 
zal de viering muzikaal omlijsten. 
Heemkundekring De Steenenka-
mer maakte voor deze gelegen-
heid een collage met oorlog en be-
vrijding als thema. Die is de gehele 
dag te bekijken.
Voor nadere inlichtingen kan wor-
den gebeld met Petra Geers, tele-
foon (0167) 565 994 of door te mai-
len naar petrageers@hotmail.nl.

Boekenmarkt en Burendag 
in de Vredeskerk



uit het Stadshart van Ons Steenbergen.
Het verhaal van een Mode & Beauty ondernemer

  

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

“Onze kracht ligt in het 
persoonlijke advies wat we 

iedereen graag geven. ” 

Sense of Style: de droom die uitkwam!  
“Na jarenlange ervaring in de modebranche 
kwam de kans voorbij om Sense of Style te 
starten. Een droom die uitkwam in het cen-
trum van Steenbergen. Hier ben ik geboren 
en opgegroeid! We richten ons op de verkoop 
van kleding, schoenen en lifestyle voor jong en 
oud. Onze kracht ligt in het persoonlijke advies 
wat we geven. Veel dames kennen we al jaren, 
waardoor we precies weten wat er bij hen past. 
Dankzij onze uitgebreide collectie in diverse 
prijsklassen hebben we altijd voor iedereen wel 
iets leuks.” 

Kim Martens, Sense of Style

“In 35 jaar tijd is mijn 
beautysalon uitgegroeid 

tot een groots beauty 
instituut in Steenbergen.” 

Beauty Instituut Marielle bestaat 35 jaar! 
“Wat ik in 1984 alleen in het klein ben begonnen, 
is nu uitgegroeid tot een groot en professioneel 
instituut in het centrum van Steenbergen. Samen 
met 4 gedreven medewerkers behandel ik nog 
steeds elke dag met heel veel passie de leukste 
klanten. Daar wil ik mijn trouwe klanten graag voor 
bedanken tijdens het jubileumfeest op vrijdag 27 
september!” 

Marielle van Helvoort, Beauty Instituut Marielle

wk 07-08

12,49
  100 cl

HOOGHOUDT
Jonge Dubbele
Graanjenever

HOOGHOUDT
Vieux

12,49
  100 cl

CAFÉ
MARAKESH
Koffielikeur

CAFÉ

 9,99
   70 cl

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

Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016

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

Aanbiedingen geldig van 16-09-2019 t/m 29-09-2019
wk 38-39

15,99
   70 cl

HAVANA
CLUB

Añejo Especial

GLEN TALLOCH 
Blended Scotch

Whisky

14,99
   100 cl

Primera Piedra
Wine of Chile
Sauvignon Blanc
Syrah

75 cl per fles 5,49
EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

25.00
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,17]

12,99
    50 cl

BAILEYS
Chocolat

Luxe

BAILEYS
The Original
BAILEYS

12,99
    70 cl

Marquise de
Lassime

Vin de Pays de l’Aude
Frankrijk

Merlot
75 cl per fles 5,49

JOSEPH GUY
VS Cognac

20,99
   70 cl

25.00
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,17]

JACHTBITTER
Kruidenbitter

JACHTBITTER

12,99
  100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Veraart
Oostdam 28
Steenbergen

T 0167 - 563 166

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

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

OCCASION KOPEN? BEKIJK ONZE VOORRAAD!
o.a. Audi A8 4.2 QUATTRO 246KW AUT Quattro Pro Line

2004, Benzine, Automaat met 6 versnellingen, Noordlichtblauw Pareleffect, Lederen bekleding, Lederen stuurwiel, Park Distance Control, 
Climate control, Stoelverwarming voor en achter, Elektrisch verstelbare stoelen met geheugen, Getint glas, Trekhaak met afneembare kogel

138.785 KM
€  14.900,-

KLAAR VOOR EEN NATTE HERFST?
DOE DE GRATIS RUITENWISSER CHECK BIJ AUTO KAR!

U krijgt helemaal gratis de nauwkeurige controle van uw ruitenwissers. En mocht vervanging nodig zijn? Dan 
ontvangt u 25% korting bij aanschaf en montage van Valeo ruitenwissers. Maak direct een afspraak of kom langs. 
Zo’n aanbod ziet u niet gauw opnieuw!

Maak snel een afspraak voor een nauwkeurige, gratis controle van uw ruitenwissers
Bel 0167-564250 of plan zelf een afspraak in via vakgarageautokar.nl/garageafspraak

Ruitenwisser van Valeo: De originele kwaliteit, voor elk merk en typeRuitenwisser van Valeo: De originele kwaliteit, voor elk merk en type

DOE DE GRATIS RUITENWISSER CHECK BIJ AUTO KAR!

Ruitenwisser van Valeo: De originele kwaliteit, voor elk merk en typeRuitenwisser van Valeo: De originele kwaliteit, voor elk merk en type

25%
korting!op aanschaf & montage Valeo ruitenwissers

GRATIS RUITENWISSER CHECK
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Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden  
op jumbo.com/spaaractiemax

supporter van max

OP=OP

1. ELKE € 10 = 1 SPAARPUNT
2. 25 SPAARPUNTEN = VOLLE SPAARKAART

3. VOLLE SPAARKAART = UNIEKE BESTELCODE
4. BESTEL JE AUTO MET BIJBETALING VAN 4,99  

OP JUMBO.COM/SPAARACTIEMAX
5. ONTVANG JE PERSOONLIJKE AFHAALBEWIJS  

EN HAAL JOUW WINNENDE RACEAUTO OP BIJ  
JOUW JUMBO WINKEL

supporter van max
Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden 

1. ELKE € 10 = 1 SPAARPUNT
2. 25 SPAARPUNTEN = VOLLE SPAARKAART

3. VOLLE SPAARKAART = UNIEKE BESTELCODE
4. BESTEL JE AUTO MET BIJBETALING VAN 4,99 

OP JUMBO.COM/SPAARACTIEMAX
5. ONTVANG JE PERSOONLIJKE AFHAALBEWIJS 

EN HAAL JOUW WINNENDE RACEAUTO OP BIJ 

Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden 
supporter van max

1. ELKE € 10 = 1 SPAARPUNT
2. 25 SPAARPUNTEN = VOLLE SPAARKAART

3. VOLLE SPAARKAART = UNIEKE BESTELCODE
4. BESTEL JE AUTO MET BIJBETALING VAN 4,99 

OP JUMBO.COM/SPAARACTIEMAX
5. ONTVANG JE PERSOONLIJKE AFHAALBEWIJS 

EN HAAL JOUW WINNENDE RACEAUTO OP BIJ 

Steenbergen, Floraplein 2

STEENBERGEN – Vorige week 
is helaas het faillissement uit-
gesproken voor Auto Kar. “Daar 
was geen andere uitweg voor”, 
aldus Niek Wagemakers. Hoe-
wel het bijna honderd jaar oude 
bedrijf een grote groep trouwe 
klanten heeft en de werkplaats 
mag rekenen op volop werk, 
blijkt al enkele jaren dat de hoge 
kosten onvoldoende kunnen 
worden opgebracht. Daarnaast is 
de autobranche aan verandering 
onderhevig waardoor de verkoop 
van nieuwe auto’s de laatste jaren 
minder is geworden. Toch is Niek 
Wagemakers ervan overtuigd dat 
het bedrijf in een nieuwe opzet 
een goede toekomst heeft. Hij 
legde ter onderbouwing daarvan 
een gedegen bedrijfsplan voor 
aan de curator.  
 
“Nadat de curator zijn volste ver-
trouwen in mijn plan had uitge-
sproken, kon Auto Kar binnen 
een week verder in een iets afge-
slankte vorm. Dat is een belangrij-
ke beslissing, want we zijn naast 
een fatsoenlijk werkgever ook 
een garagebedrijf dat zich sinds 

1920 heeft bewezen en mag re-
kenen op het jarenlange vertrou-
wen van een grote groep klanten”, 
stelt de nieuwe ‘Kartrekker’, Niek 
Wagemakers. “Ook is het vertrou-
wen van de curator er vanaf het 
begin geweest waardoor we ge-
woon open mochten blijven om 
zodoende reparaties aan auto’s uit 
te voeren en onze andere activi-
teiten voort te zetten. Kortom, we 
hebben ons bedrijf draaiende ge-
houden!”   

Betrouwbare partner
“We zijn alle jaren een solide part-
ner geweest voor onze relaties en 
hebben daardoor ook hun ver-
trouwen gehouden. Dit geldt voor 
zowel een hele grote groep tevre-
den klanten, maar ook voor de 
toeleveranciers en samenwer-
kingspartners van (huur)auto’s, 
onderdelen en automotive pro-
ducten en diensten. En naast ons 
specialisme in de merken van 
Volkswagen en Audi, kunnen we 
middels het Vakgarage concept 
ook het onderhoud en repara-
tie van alle andere merken auto’s 

doen en daarmee is onze horizon 
duidelijk verbreed”.
 

Voorlopig nog op  
huidige locatie
Niek Wagemakers legt uit dat Auto 
Kar na de voortzetting van het Be-
drijf nog geruime tijd op de huidi-
ge locatie blijft, maar dat een ver-
huizing in de toekomst naar een 
andere locatie in Steenbergen ze-
ker tot de mogelijkheden behoort. 
Wel zal nu al op de huidige loca-
tie de overbodige ruimte wor-
den afgescheiden. “Er is serieu-
ze belangstelling voor deze loca-
tie. Maar naar verwachting duurt 
het wellicht nog twee jaar voor-
dat plannen worden gerealiseerd. 

Tot die tijd blijven we dus gewoon 
vanuit deze locatie werken”. 

“Er zal met een iets kleiner team 
worden gewerkt. Maar dat bete-
kent wel voor de klanten dat ze nu 
en in de toekomst bijna alle ver-
trouwde gezichten bij Auto Kar te-
genkomen. Deze mensen werken 
al jaren met veel plezier bij Auto 
Kar en staan altijd voor de klanten 
klaar om hen op te vangen met de 
beste service die er is”, vertelt Niek 
Wagemakers.

Showroom nieuwe stijl
Hoe het autobedrijf er voor de 
toekomst uit gaat zien staat de 
kersverse ondernemer Niek Wage-
makers duidelijk op het netvlies. 

“Een grote showroom is niet meer 
van deze tijd. De showroom nieu-
we stijl maakt gebruik van ande-
re technieken om op maat auto’s 
te presenteren aan belangstellen-
den, waarbij een onderbouwd ad-
vies de basis is. Wanneer de auto 
– nieuw of gebruikt – naar wens 
lijkt te zijn komt deze naar de 
showroom en kan ’live’ worden 
ervaren of de verwachting wordt 
waargemaakt. Hierdoor wordt de 
klant optimaal bediend en wor-
den onnodige kosten bespaard, 
wat klant én bedrijf ten goede 
komt”.
 

Honderdjarig  
bestaan vieren
Auto Kar blijft dus bestaan. “We 
willen graag in 2020 ons honderd-
jarig bestaan vieren met een so-
lide bedrijf en enthousiast team 
van mensen waar we erg trots op 
zijn. En natuurlijk met een gro-
te groep leuke en lieve klanten de 
verdere toekomst ingaan als sterk 
en up-to-date autobedrijf.”, verze-
kert Niek Wagemakers. 

“Mocht iemand naar aanleiding 
van dit bericht vragen hebben, 
dan is hij of zij uiteraard altijd van 
harte welkom bij Auto Kar aan de 
van Bredastraat 1 in Steenbergen. 
Maar bellen (0167-564250) of mai-
len (info@autokar.nl) mag uiter-
aard ook”. 

Strijdvaardig Auto Kar blijft 
bestaan en ziet kansen voor 
een goede toekomst

Overgang naar 
nazomers weer 

Dit weekend wordt het in onze regio 
nazomers weer. 
Zaterdagochtend start regionaal 
nog mistig, maar in de loop van de 
ochtend wordt het overal zonnig.
Tijdens de stralend zonnige 
zaterdagmiddag loopt de 
temperatuur op tot 21 graden in de 
gemeente steenbergen.
De slechts zwakke wind maakt het 
extra aangenaam.
Zondag wordt het nog warmer met 
23 graden.
Deze zondag verloopt zonovergoten 
en er waait een zwakke tot matige 
zuidenwind.
Na het weekend houdt het zonnige 
nazomerweer zeker nog enkele 
dagen aan. Maandag wordt het 
opnieuw rond de 23 graden.
Daarna is de 
temperatuurverwachting onzeker, 
waarschijnlijk wordt het iets minder 
warm. 
Wel lijkt het tot ver in de volgende 
week rustig en overwegend droog 
weer te blijven.
In elk geval staan herfstingrediënten 
weinig tot niet op de menukaart en 
regen al helemaal niet.

Weerspreuk: 
“ In september is het vaak mooi, het 

is de meimaand van de herfst.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

21°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

(Door Nicole van de Donk)

NIEUW-VOSSEMEER – Energiebe-
drijf Pure Energie heeft plannen 
om een zonnepark te bouwen aan 
de rand van Nieuw-Vossemeer. Het 
gaat om een stuk landbouwgrond 
van ongeveer 45 hectare tussen de 
Oude Dijk en het Schelde-Rijnka-
naal. Het project, met werknaam 
Zonnepark de Eendracht, bevindt 
zich nog in een pril stadium en er 
is nog geen formele vergunnings-
aanvraag ingediend bij de ge-
meente. Het energiebedrijf wil na-
melijk eerst met de omgeving in 
gesprek te gaan. 

“Onze filosofie is dat het belang-
rijk is om vooraf met de inwoners 
te gaan praten om zo te proeven 
hoe mensen er tegenaan kijken. 
Dat is ook een belangrijke graad-
meter voor de gemeenteraad. De 
inwoners moeten niet het gevoel 
krijgen dat het allemaal al gere-
geld is. Daarom komt er binnen-
kort een informatiebijeenkomst 
in het dorp waar we een toelich-
ting op het project zullen geven. 
Daar mogen mensen uiteraard 
kritische geluiden laten horen, 
maar wellicht zijn er ook ideeën. 
Tevens zullen we uitleggen dat 
inwoners ook kunnen participe-
ren op financieel vlak�, zo vertelt 
Maureen Bekke van Pure Energie. 

Liever zonnepark dan 
windmolens
De mensen van Pure Energie heb-
ben al een gesprek gehad met 
enkele leden van de Dorpsraad 
Nieuw-Vossemeer, waaronder 
Niek Perdaems. Volgens hem is er 
nog geen officieel standpunt inge-
nomen door de Dorpsraad, om-

dat niet alle leden daarbij aan-
wezig waren. Zelf kijkt hij posi-
tief tegen het zonnepark aan. “Het 
ligt buiten het zicht van het dorp, 
dus dat is een voordeel. We zullen 
toch ook ons steentje moeten bij-
dragen aan schone energie en dan 
lijkt mij dit een betere optie dan 
hoge windmolens.”

Informatiebijeenkomst in 
Het Wagenhuis
Pure Energie heeft een intentie-
overeenkomst gesloten met de 
grondeigenaar, maar volgens het 
energiebedrijf is dat de normale 
procedure en staat er verder nog 
niets vast. “Het gaat om ongeveer 
45 hectare waar de zonnepanelen 
op zouden moeten komen, maar 
dat kan ook wat minder worden 
omdat er ook altijd een bepaalde 

afscherming nodig is. Er zouden 
bijvoorbeeld bomen omheen ge-
plant kunnen worden, maar dat 
is ook afhankelijk van de eisen die 
de gemeente stelt”, aldus Bekke. 

Bij de inwoners van Nieuw-Vosse-
meer is deze week de uitnodiging 
voor een informatiebijeenkomst 
op de mat gevallen. Die is op 24 
september in Het Wagenhuis. De 
bijeenkomst start om 19:30 uur 
(inloop vanaf 19:00 uur). 

Meer informatie is te vinden 
op www.zonneparkeendracht.
nl . Daar kunnen inwoners zich 
ook aanmelden voor een digitale 
nieuwsbrief om zo op de hoogte 
te blijven van de ontwikkelingen. 

Foto: Een visualisatie van hoe het 
zonnepark eruit zou komen te zien 
op het stuk landbouwgrond tussen 
de Oude Dijk en het Schelde-Rijn-
kanaal in Nieuw-Vossemeer.  

Plannen voor zonnepark 
in Nieuw-Vossemeer



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

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

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

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

Afhaalpunt
Jumbo Steenbergen, 
Floraplein 2, 4651 NC Steenbergen

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

Openingstijden afhaalpunt 
Ma - za van 8.00 tot 21.00 uur
Zondag van 9.00 tot 20.00 uur

NIEUW!   AFHAALAUTOMAAT BIJ 
BENU APOTHEEK STEENBERGEN

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

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

NIEUW!   AFHAALAUTOMAAT BIJ 
BENU APOTHEEK STEENBERGEN

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

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

Met de afhaalautomaat haalt u snel, veilig en eenvoudig uw 
medicijnen op. Wij plaatsen uw medicijnen in de automaat. 
U ontvangt een e-mail met een afhaalcode. Met deze code 
kunt u 24 uur per dag uw medicijnen afhalen.

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

24/7 SERVICE DOOR AFHAALAUTOMAAT 
VAN BENU APOTHEEK STEENBERGEN

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

www.madri.nl/onderhoud

Deskundig onderhoud van uw CV 
en warmwater apparaten.

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

Lindenburghlaan 1a
Steenbergen

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

Lindenburghlaan 1
Steenbergen

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

Nieuwe spaaractie!
T/m zondag 13 oktober ontvangt u bij besteding van elke 5,- een zegel. 
Met 10 zegels is uw spaarkaart al vol en de eerste zegel krijgt u cadeau. 
Inleveren van volle spaarkaarten kan t/m zondag 20 oktober. OP = OP! 
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – ABS-dirigent 
en organisator Jan Ligten-
berg heeft het afgelopen jaar 
veel tijd en energie gestoken 
in het samenstellen van een 
groot bevrijdingsconcert dat 
op zaterdag 21 september in 
de Gummaruskerk wordt ge-
geven. Het concert kreeg de 
titel ‘Total Verrückt’ mee, naar 
de laatste revue die in 1943 
in concentratiekamp Wester-
bork werd opgevoerd. De titel 
is eveneens gekozen om te la-
ten zien dat oorlog een totale 
waanzin inhoudt.

Jan Ligtenberg zou Jan Ligtenberg 
niet zijn als niet alles uit de kast is 
gehaald om de slachtoffers uit de 
gemeente Steenbergen passend te 
eren en om de bevrijding in stijl te 
vieren. De organisator vroeg me-
dewerking aan diverse lokale ver-
enigingen om de kernen van de 
gemeente zoveel mogelijk te be-
trekken. In totaal leveren 140 me-
dewerkenden hun bijdrage. De 
kaarten voor het concert zijn na-
genoeg uitverkocht. Naar ver-
wachting zullen alle 800 beschik-
bare zitplaatsen zijn gevuld. 

Verrassing
Het bevrijdingsconcert begint met 
een bijzondere verrassing. Hier-
over wil de organisator dus niets 
kwijt. Vervolgens is er een officië-

le opening door locoburgemees-
ter Wilma Baartmans en wordt 
met ‘Hymn to the fallen’ een eer-
betoon gebracht aan alle slacht-
offers die in de gemeente Steen-
bergen het leven lieten. Voor dit 
eerbetoon verzamelde Jan Ligten-
berg een 130-tal namen en kreeg 
hij mede na een oproep in Steen-
bergse Courant hulp van inwo-
ners. Van de 130 slachtoffers zijn 
daardoor een tachtigtal foto’s aan-
geleverd.

Medewerking
Aan het concert verlenen man-
nenkoor ABS, The Andrew Dar-
lings, El Passionatos, Ritmisch 
koor Dinteloord, Harmonie St Ce-
acilia uit Kruisland en de vertel-
lers van het AM de Jongtoneel uit 
Nieuw-Vossemeer hun medewer-
king. 

‘Niets aan de hand’
Jan Ligtenberg heeft zich laten in-
spireren door de laatste revue in 
Kamp Westerbork. Die droeg de 
titel ‘Total Verrückt’. Een passende 
titel die meteen de zienswijze van 
de organisator op oorlog in het al-
gemeen en de Tweede Wereld oor-
log in het bijzonder weergeeft. De 
directeur van Westerbork wilde 
naar de buitenwereld doen voor-
komen dat er niets aan de hand 
was. Tal van klasse musici tra-
den er op, in de veronderstelling 
dat ze met hun medewerking aan 
een gewisse dood konden ont-

snappen. Iets wat velen van hen 
niet is gelukt. Ook het toentertijd 
zeer beroemde duo Johnny en Jo-
nes niet, twee joodse artiesten die 
hun laatste liedjes in het kamp 
zongen, waarna ze werden afge-
voerd naar het concentratiekamp 
waar ze de dood vonden. De lied-
jes van Johnny en Jones worden 
tijdens het concert gezongen door 
El Passionatos.

Nadat de vertellers van het AM de 
Jong toneel en Harmonie St Cae-
cilia de ‘Hymn to the fallen’ heb-
ben begeleid, klinkt onder meer 
het ‘The Mansions of the Lord’ uit 
de monden van ABS. Ook de ‘Dam 
Busters March’ ontbreekt niet. Die 
is bijzonder, de tekst werd door 
Jan Ligtenberg vocaal bewerkt en 
oogstte vorig jaar tijdens het be-
zoek van ABS in Wales veel waar-
dering van het squadron 617. Ove-
rigens komen leden van dit squa-
dron ook naar het bevrijdingscon-
cert.
Een eerbetoon wordt ook ge-
bracht aan de slachtoffers van het 
fatale bombardement op Dinte-
loord, waarbij veel Dinteloorders 
het leven lieten. 

Solozang
Jack Lebeau zal het lied ‘Kinde-
ren in de oorlog’ vertolken. Hier-
in verwerkte Jan Ligtenberg tek-
sten van de 86 jarige Ad Helmons, 
die de oorlog zo nadrukkelijk mee 
maakte.
Opnamen zijn er te zien uit het 
kamp Westerbork. Ze laten zien 

hoe leuk het er zogenaamd was. 
De afsluiting van het herdenkings-
gedeelte wordt gevormd door ‘Sc-
hindlers List’, vertolkt door soliste 
Liek Daniëls met begeleiding van 
de harmonie.
Het kantelpunt in het concert 
wordt gevormd door het ‘Land of 
hope and Glory’, gezongen door 
ABS en het Ritmisch Koor Dinte-
loord. Hiermee start het gedeelte 
dat de bevrijding herdenkt.

Vrolijke noot
Liedjes van ‘Johnny en Jones’ en 
de ‘Andrew Darlings’ zorgen voor 
een vrolijke noot en ook het Rit-
misch Koor Dinteloord komt op-
nieuw in actie. ‘The white clif-

fs of Dover’ en ‘Als wij niets doen’ 
roepen herinneringen op. Dit al-
les begeleid door filmbeelden uit 
de Tweede Wereld oorlog en be-
vrijdingsbeelden van Nieuw-Vos-
semeer. Na een periode waarin 
Canadese soldaten Nederlands 
wordt aangeleerd en de Neder-
landers het Engels komt de cor-
rectie. Om de Nederlandse dames 
in niet te grote aantallen te verlie-
zen aan de interessante bevrijders 
klinkt het ‘Hollandse meisjes kie-
zen Hollandse jongens’. De hoop 
op een vreedzaam leven wordt 
vertolkt in het ‘Imagine’ van John 
Lennon. En het ‘Alle Menschen 
werden Brüder’ zorgt voor een 
passende afsluiting van het con-
cert.

Groot bevrijdingsconcert brengt 
bezoekers terug in de tijd

Officiële Opening 
‘75 jaar bevrijding’
STEENBERGEN – Vanmiddag, vrijdagmiddag 13 september vindt 
de eerste activiteit plaats in het kader van 75 jaar bevrijding 
van de gemeente Steenbergen. Dan worden drie bevrijdingsba-
nieren op de Markt onthuld. Dat gebeurt door loco-burgemees-
ter Wilma Baartmans, de voorzitter van de werkgroep 75 jaar be-
vrijding en Sandra Houtepen van het Platform Kunst en Cultuur 
Steenbergen.

Het betreft drie banieren die vijf jaar voor het eerst zijn gebruikt 
bij de 70-jarige herdenking. Deze keren nu terug om de start van 
het huidige herdenkingsjaar opnieuw te markeren. Na de ont-
hulling wordt een kopje koffie met gebak genuttigd in de Gum-
maruskerk. Wie belangstelling heeft wordt gevraagd om zich op 
te geven dat kan uiterlijk vandaag, donderdag 12 september via 
het mailadres: s.bosters@gemeente-steenbergen.nl.



NATUURLIJK BIJ LEYS!

LEYS, Warwickstraat 2r, 4651 SX Steenbergen
Openingstijden: Maandag t/m donderdag 07:30 tot 17:00, 
Vrijdag 07:30 tot 16:00, Zaterdag gesloten.

MET DEZE HULPJES IN HUIS
WOONT U COMFORTABELER THUIS!

Toilet klapbeugel                               
De toilet klapbeugel biedt 
extra houvast.

Sanitair wandbeugel                     
Verkrijgbaar in diverse 
lengtes, daardoor is voor 
elke situatie een geschik-
te beugel leverbaar. 

Drempelsysteem                                 
Modulair systeem voor 
deurdrempels gemaakt 
van duurzame kunststof 
onderdelen. die snel en 
makkelijk in elkaar gezet 
kunnen worden.

Douchezitje                                          
Douchezitje is geschikt 
voor het comfortabel 
douchen en het voor-   
komen van onveilige 
situaties. 

Douchekrukje                                       
Vermindert de kans op uitglij-
den en maakt tegelijkertijd het 
douchen een stuk makkelijker. 

Drempelsysteem                                 
Modulair systeem voor 
deurdrempels gemaakt 
van duurzame kunststof 
onderdelen. die snel en 
makkelijk in elkaar gezet 
kunnen worden.

Douchezitje                                          

Douchekrukje  

Kom langs en 
laat u adviseren!

Kijk ook op
www.redlangerthuiswonen.nl 
of bel onze RED informatielijn

088-765 19 95 GRATIS 
MONTAGE

Gecombineerd verbruik: 4,7-7,3 (l/100 km)/13,7-21,3 (km/l); CO2 - emissie: 107-168 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. De vermelde NEDC-waarden 
voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terug bepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. De Hyundai actie ‘SmartTech bonus’ bestaat uit een maximaal voordeel tot € 2.000 op het aankoopbedrag van een Hyundai. De 
SmartTech bonus verschilt per model. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-06-2019 tot en met 30-09-2019 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is wel geldig op geselecteerde (voorraad)modellen en niet geldig in 
combinatie met andere lopende acties, m.u.v. de 50/50 deal. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker 
zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2019 beschreven in het service & garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. Afgebeeld model kan afwijken 
van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op bartelen.hyundai.nl

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

Ontdek meer op eskes.hyundai.nl 

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

Bij Hyundai kijken we altijd vooruit. Al onze modellen zitten vol slimme technologieën die je verbonden en veilig houden. 
Bovendien is er de 5-jaar garantie met onbeperkte kilometrage én bieden we een interessante 50/50 deal. Ook krijg je nu 
tot wel € 2.000 SmartTech bonus op de Hyundai modellen. Heb je een auto in te ruilen? We doen je graag een scherp aanbod.
Kom verder.

SmartTech bonus bij 
Hyundai Bartelen of Hyundai Eskes! € 2.000

Profiteer nu van de
SmartTech bonus tot

Inruilen? Check je kenteken
op bartelen.hyundai.nl/aanbieding
op eskes.hyundai.nl/aanbieding



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

9

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Zoals altijd stond 
ook dit jaar het eerste weekend 
in september in het teken van de 
jaarmarkt. Niet alleen de braderie, 
maar ook de vrijmarkt, het Beach 
Soccer en een heuse kinderboerde-
rij op het Kerkplein. In de Gummar-
uskerk had het Kunstforum een ex-
positie georganiseerd. Er was voor 
elk wat wils, alleen het slechte 
weer was een minpuntje.

Maatschappelijke doelen 
weten de jaarmarkt te 
vinden
Het is een vertrouwd concept. 
Het eerste weekend in september 
bruist het centrum van Steenber-
gen. Kinderen kijken uit naar de 
kermisattracties. Zolders worden 
opgeruimd voor de vrijmarkt en 
ondernemers bieden hun waren 
aan op de jaarmarkt. Toch vindt 
er een kleine verandering plaats. 
Op de jaarmarkt stonden naast de 
vertrouwde kramen met tassen, 
kleding en allerlei andere spullen 
ook kramen met een maatschap-
pelijk doel. De scouting en SKS 
weten de jaarmarkt al langer te 
vinden. Elk jaar weten zij de aan-
dacht van het publiek met weer 
een nieuwe activiteit te trekken. 
Maar ook de huurdersbelangen-
vereniging SRW mocht rekenen 
op veel belangstelling. De stand 
van COC West-Brabant viel voor-
al bij de kinderen op. Grote Een-

hoorns aan weerszijde van de 
kraam waren een blikvanger waar 
men niet omheen kon. De regen-
boogvlaggetjes die werden uitge-
deeld vormden het symbool voor 
de LHBTI-personen. De reacties 
waren positief. Heel wat kinderen 
steunden zo, zonder zich ervan 
bewust te zijn, de zaak van deze 
belangenvereniging. 
Bij de stand van Volharding was 
het steeds druk. Op ludieke wijze 
werd een loterij gehouden. “Heb 
je prijs?� werd gevolgd door trom-
geroffel. Het �ja� of �helaas� was tot 
ver over de jaarmarkt te horen. De 
Primeuren zorgden hilariteit. To-
maten gooien op één van de leden 
was een groot succes. Het ging ge-
paard met veel kabaal. Veel win-
keliers en ondernemers hadden 
leuke aanbiedingen en acties in 
hun kraam voor hun zaak. De bal-
lonnenkunstenaar, het muzikale 
duo, ze werkten allemaal mee aan 
een gezellige sfeer. D’n Dweilberg 
maakte het extra gezellig met hun 
vrolijke muziek op de hoek van de 
Blauwstraat en de Kaaistraat. 
Zelfs de agrariërs wisten de jaar-
markt te vinden. �Alleen op zon-
dag, want door de week hebben 
we het veel te druk� lichtte één van 
de boeren lachend toe. De ZLTO, 
overkoepelende organisatie voor 
agrariërs uit de regio stond voor 
de eerste keer op de jaarmarkt. 
“We merken dat mensen het leuk 
vinden. De kinderen mogen in de 
tractor zitten en ondertussen ma-
ken we een praatje met hun ou-
ders. We vinden het belangrijk om 
in contact te komen met de lokale 

bevolking”.  

De vrijmarkt viel  
letterlijk in het water
Het weer was tijdens de grote 
spelbreker. De standhouders op 
de jaarmarkt hadden daar niet zo-
veel last van. De deelnemers aan 
de vrijmarkt echter wel. Tijdens 
de vaak felle buien probeerden ze 
hun koopwaar droog te houden. 
Wat helaas vaak niet lukte. Het 
publiek zocht een droog onderko-
men en al snel zag de Blauwstraat 
er troosteloos uit. Vrijdagmiddag 
viel het nog mee, maar zaterdag 
bleef het stil. Een enkele deelne-
mer hield het na weer een regen-
bui ook voor gezien. Gelukkig was 
het zondagmiddag beter. Na een 
hevige bui klaarde het op. Deel-
nemers aan de vrijmarkt zoch-
ten een mooi plaatsje. En het pu-
bliek struinde langs de aangebo-
den spullen. Je kon het zo gek niet 
verzinnen. Van fiets tot airfryer, 
van babykleding tot zelfgemaakte 
sieraden. De Blauwstraat was tot 
aan het einde gevuld met tweede-
hands spullen. 

Beestenboel op  
het Kerkplein
Op het Kerkplein konden liefheb-
bers van actie zich uitleven in de 
Power Bungee Jump. Wie dat niet 
durfde kon een ritje maken op één 
van de pony�s. Wie daar geen zin 
in had kon genieten van de dieren 
in de kinderboerderij. Een ezel, 
geitje en schapen stonden rus-

tig te kijken. Volgens een meisje 
waren er ‘punk kippen’. Ze doel-
de daarmee op twee witte sierkip-
pen, die een zeer opvallende kop 
hadden. De mini-pony werd bijna 
over het hoofd gezien. Dit kleine 
diertje viel in het niet bij de scha-
pen en de ezel. Wie zondag de die-
ren wilde aaien had pech, de die-
ren waren weer terug naar hun ei-
gen stal.

Optredens horen  
bij de jaarmarkt
Elk jaar trekken ze weer de aan-
dacht. De vele optreden op de 
Markt en de verschillende po-
dia. Vrijdagavond was het tot laat 
nog erg gezellig op de Markt. Mat-
thijs Pluijgers en REC maakten er 
een feest van. Zaterdagmiddag 
gaven de leden van Myra Ceti en 
dansschool Sjappoo demonstra-
ties op het podium op de Markt. 
De meiden van Sjappoo moesten 
aan de bak. Het plein stond vol en 
het was haasten om op tijd om-
gekleed te zijn voor de volgende 
dans. Maar het was droog en het 
publiek genoot zichtbaar. Op po-
dium Puur en De Joose maakte dj 
Jan de Groot er ’s middags al een 
feestje van. Na een drukke zater-
dagavond op de Markt ging het 
zondag gewoon verder. Optredens 
van Lindsey Gadella en muziek 
van ‘Showtime’ brachten sfeer op 
de Markt. Popkoor The Sparrows 
zorgde tijdens hun optredens 
voor opstoppingen in de Grote 
Kerkstraat en bij podium Puur en 
De Joosse zaten de terrassen vol. 

Feijenoord scoort  
tegen Barcelona!
Op het parkeerterrein aan de 
Westdam vochten 39 teams za-
terdag en zondag om de eer tij-
dens het Beach Soccer Toernooi. 
Het ging er fanatiek aan toe. De 
voetballertjes vochten voor wat 
ze waard waren, flink aangemoe-
digd door ouders en toeschou-
wers. Tijdens één van de wedstrij-
den op zaterdag trad Feijenoord 
aan tegen Barcelona. Menig Fe-
ijenoord-fan zou daarvan  dro-
men. Het gejuich was niet van de 
lucht toen Feijenoord de score op 
1-0 bracht. 

‘Weer of geen weer, we 
gaan naar de jaarmarkt’
Het was handenwringen voor de 
organisatie, de week voorafgaand 
aan de jaarmarkt. De weersver-
wachtingen zagen er niet best 
uit en hoe goed je alles ook re-
gelt, op het weer heeft niemand 
invloed. Vrijdag was het gezellig 
druk, het leek of men alvast maar 
even naar de stad ging. Het weer 
voor zaterdag zag er immers niet 
best uit. Zaterdag wist Pluvius de 
stad goed te vinden. Hevige buien 
trokken over, maar zodra de zon 
een beetje doorkwam stroomden 
de bezoekers toe. Na nog één flin-
ke bui op zondag was het gedaan 
met het slechte weer. Een mooi, 
feestelijk weekend in Steenbergen 
werd zonnig afgesloten.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Weer of geen weer, de jaarmarkt in Steenbergen leeft 
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( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Zes jaar geleden 
begon het Kunstforum met expo-
sities in de Gummaruskerk. Met 
haar internationale contact weet 
Sandra Houtepen de kwaliteit van 
de expositie elk jaar te verhogen. 
Ook dit jaar toonden kunstenaars 
uit het hele land hun werk.

“We hopen mensen  
enthousiast te maken”

Elk jaar valt de kunstexpositie in 
de Gummaruskerk samen met de 
jaarmarkt. Vrijdagmiddag om 2 
uur verrichtte wethouder Esther 
Prent de officiële opening. Ruim 
100 belangstellenden waren hier-
bij aanwezig. Sandra Houtepen 
keek vol trots toe hoe haar jaren-
lange inzet inmiddels is uitge-
groeid tot een expositie met eni-
ge faam. “Ik heb in de loop der ja-
ren een uitgebreid netwerk opge-
bouwd. Waren de kunstenaars in 
het begin nog sceptisch, tegen-
woordig kennen ze ons. Weten 
dat er al vaker internationale kun-

stenaars hier geëxposeerd heb-
ben.� verklaart ze nader. �Neem 
nou Hesther van Doornum. Haar 
werk hang in galerieën over de 
hele wereld, in steden als Parijs 
en Londen. Ik ben supertrots dat 
haar werk hier hangt.” Keel van 
Geel heeft nog niet zo’n staat van 
dienst. Toch verkocht hij bij aan-
vang van de expositie al 2 werken. 
“Ik ben er een beetje beduusd 
van” glimlacht hij. “Ik was best 
nerveus om tussen deze kunste-
naars mijn werk ten toon te stel-
len. Maar alle lovende woorden en 
mensen die mijn werk kopen! Het 
is de kers op de taart.” 

“Uitleg van de  
kunstenaars maakt hun 
werk toegankelijker”

Veel mensen die niet met kunst 

bekend zijn reageren vaak voor-
zichtig als ze een expositie bezoe-
ken. Het Kunstforum heeft met 
hun werkwijze een weg gevonden 
de afstand tussen kunst en kijker 
te verkleinen. Tijdens de exposi-
tie zijn alle kunstenaars aanwe-
zig. Ze leggen graag uit hoe hun 
werk ontstaat, waarom ze bijvoor-
beeld schilderen en wat ze willen 
laten zien. Aart de Lange Pzn is 
zo’n schilder. Vol passie vertelt hij 
over de betekenis achter zijn vaak 
vrolijk gekleurde werk. �Op al mijn 
schilderijen zie je een ladder met 
één of meerdere gebroken treden. 
Dit staat symbool voor het leven. 
De kapotte treden betekenen te-
genslagen. Die hebben we alle-
maal. Maar je moet verder, naar 
betere tijden. De ladder verbindt 
voorspoed en tegenslag. De hui-
zen staan voor ons. Wij mensen, 

al dan niet samen. In mijn werk 
zie je wat ik daarvoor heb mee-
gemaakt.” legt hij uit. “Hoe druk 
mijn dag ook is geweest, elke 
avond tegen elven ga ik naar mijn 
atelier. Soms met een mooi mu-
ziekje op, een glaasje wijn erbij. 
Ik kan niet zonder mijn verf en 
doeken.” Het is niet voor niets dat 
zijn familie hem als klein jongetje 
‘kunstenaartje’ noemde. 
Sandra kijkt samen met alle kun-
stenaars en collega’s van het 
Kunstforum terug op weer een ge-
slaagde expositie. “Het was niet zo 
druk als vorig jaar” blikt ze terug. 
“Maar het bezoek heeft genoten, 
er is flink verkocht, dus onze mis-
sie is geslaagd.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Kunstexpositie met  
internationale allure

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Hoewel de naam 
misschien anders doet vermoeden, 
zijn de leden van het nieuwe the-
atergezelschap D’Ouwe Stukken 
alles behalve oud. Integendeel, zij 
zijn in de bloei van hun leven en 
willen daar zoveel mogelijk men-
sen van mee laten genieten. Aan-
staande zaterdag debuteert de ne-
genkoppige formatie met een bij-
zondere openluchtvoorstelling die 
voor iedereen gratis toegankelijk 
is. 

De naamgeving slaat niet op de 
leeftijd van de spelers, maar op 
het repertoire. “Er zijn door de ja-
ren heen veel mooie sketches en 
liedjes gemaakt die het verdienen 
om opgevoerd te blijven worden,” 
aldus woordvoerder Ad Vermeu-
len. Zelf is hij lid van totaaltheater 
Cameleon dat het archief beschik-
baar stelt voor D’Ouwe Stukken. 

Hedendaags vertier
De doelgroep is in eerste instan-
tie ouderen en hulpbehoevenden 
in de gemeente Steenbergen. “Er 
mag wel wat meer hedendaags 
vertier voor deze mensen komen. 
Wij denken dat we daar aan bij 
kunnen dragen.” D’Ouwe Stuk-
ke hopen uitgenodigd te worden 
door zorgcentra en verpleeghui-

zen maar ook door groeperingen 
zoals de KBO, Herwonnen Le-
venskracht en de Zonnebloem. 
“We gaan in ieder geval mede in-
vulling geven aan de Ouderen-
middag van de Stichting Karnaval 
Steenbergen en daar hebben we 
heel veel zin in.” 

Myra Ceti
Een repetitieruimte is ook al ge-
vonden dankzij medewerking 
van Menno en Mirella Ooms. Eén 
middag per maand komen de ac-
teurs en actrices bijeen in theater-
school Myra Ceti waar zij repete-
ren en zangles krijgen van Steen-
bergse meest bekende dirigent 
Jan Ligtenberg. Ook krijgt het ge-
zelschap hulp van een spelcoach. 

Janske Gorissen
Aanstaande zaterdag 14 septem-
ber maken D’Ouwe Stukken hun 
debuut met een bijzondere pro-
ductie. Ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van Heemkun-
dekring De Steenen Kamer wordt 
er bij de kapel aan de Hoogstraat 
op de Welberg een informatiepa-
neel onthuld. Hierop wordt ver-
teld over de levens van de ziene-
res Janske Gorissen en oud-bur-
gemeester Pieter Carel Wijnma-
len die volgens de overlevering na 
zijn overlijden in een bloedsteen 
veranderde. 

Om  de onthulling extra luister bij 
te zetten, is D’Ouwe Stukken ge-
vraagd om op de route van ver-
trekpunt gemeenschapshuis De 
Vaert naar de kapel een aantal 
sketches ‘met een vette knipoog’ 
op te voeren. Eenieder die wil, is 
welkom om zich bij het gezelschap 
aan te sluiten dat om 15.30 uur 
vertrekt vanaf De Vaert. De ont-
hulling vindt omstreeks 16.15 uur 
plaats door Gerard Baten, voor-
zitter van de heemkundekring, en 
loco-burgemeester Wilma Baart-
mans. Zij worden daarbij geassi-
steerd door twee zeer markante 

personen. Hun identiteit blijft nog 
even geheim. 

Foto: De nieuwe theatergroep 
D’Ouwe Stukken telt momenteel 
negen leden. Bovenste rij v.l.n.r.: 
Wim Visser, Ad Vermeulen en 
Frans van Bergen; 

Onderste rij v.l.n.r.: Hennie Stoel-
draijer, Lenie Uitdewilligen en 
Ineke Herselman. Niet op de foto:  
Sonja Verbeek, Rob Methorst en 
Dion Koen.

Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

D’Ouwe Stukke debuteert 
zaterdag op de Welberg: 

Nieuw theatergezelschap 
met een vertrouwd geluid

Klanten spaarkaart 
verloren

Zaterdag 30 augustus ben ik bij su-
permarkt Jumbo – vermoedelijk op 
de fietsenparkeerplaats of op het 
parkeerterrein een klantenspaar-
kaart van een lokale ondernemer 
uit het centrum verloren. Heeft u 
mijn klantenpas gevonden? Laat 
het me dan even weten. Ik ben er 
heel blij mee om deze weer terug te 
krijgen. Bel me s.v.p. via (0167) 566 
768. Ik vertel dan meteen om wat 
voor spaarkaart het gaat.
Robbert Bergen, Steenbergen
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( door Nicole van de Donk )

STEENBERGEN – Een sentimen-
teel afscheid is het niet geworden, 
maar wel een ludieke middag vol 
waterpret. Afgelopen zondagmid-
dag was de toegang van zwembad 
de Meermin gratis om iedereen 
de kans te geven om op de laat-
ste dag van het seizoen afscheid te 

nemen van de gele glijbaan. Na 35 
jaar trouwe dienst gaat het gele 
gevaarte plaats maken voor een 
spiksplinternieuwe glijattractie. 
Bezoekers mochten verkleed ko-
men en met een opblaasattribuut 
naar beneden glijden.

Het was het slotstuk van een 

weekend dat bol stond van de ac-
tiviteiten voor de jeugd op het 
zwembad. Na het diplomazwem-
men op zaterdag, waren er 56 kin-
deren die zich hadden aangemeld 
voor het slaapfeest. “We hebben 
een heleboel spelletjes gedaan en 
zoals dat hoort bij zo’n feestje is 
er weinig van slapen terechtgeko-
men”, zo vertelt badchef Leo Ho-
lierhoek. De matrassen moesten 
op een gegeven moment wel naar 
binnen worden verplaatst vanwe-
ge de buien, maar dat mocht de 
pret niet drukken.
Zondagochtend werden de kin-
deren getrakteerd op een ont-

bijtje, maar niet voordat de stram-
me spieren waren losgemaakt met 
wat ochtendgymnastiek. Daarna 
was het tijd voor het ontbijtzwem-
men. Voor de ouders stond er een 
zwemchallenge op het program-
ma. In de middag werden er nog 
diploma’s uitgereikt aan volwasse-
nen die het afgelopen seizoen de 
nodige zwemprestaties hebben 
geleverd.

Glijbaan van 35 jaar  
oud: uniek
Voor Leo Holierhoek en zijn team 

dat de hele zomer in touw is ge-
weest, is het nu even tijd om op 
adem te komen. Maar stiekem 
kijkt hij wel uit naar het seizoen 
waarin de nieuwe glijbaan zal 
worden onthuld. “Het is nog niet 
helemaal rond, maar het is opge-
nomen in de gemeentelijke be-
groting en ambtelijke gezien wor-
den er al de nodige voorbereidin-
gen getroffen. Het is er ook echt 
tijd voor; de huidige staat van on-
derhoud is niet meer van deze 
tijd. Het is sowieso al uniek dat hij 
35 jaar is meegegaan.”

Foto’s: Thomas Weezenbeek © 2019

Nog één keertje van de 
gele glijbaan in zwembad
de Meermin

34e Accordeon
festival in Kruisland
KRUISLAND – Voor de 34e maal op 
rij wordt het accordeonfestival in 
Kruisland georganiseerd. Dat ge-
beurt op zondagmiddag 22 sep-
tember in zaal Koch aan de Molen-
straat 120.
Ook deze keer zal Dre Koens – die 
het festival 34 jaar geleden op-
zette – voor de muzikale begelei-
ding van de accordeonisten op 
zijn drums zorgen. Accordeonis-
ten komen onder meer uit België, 
Limburg en Drente. De jongste 
van hen – Jamiro – is tien jaar. Hij 
komt uit ’s Gravendeel en was ook 
vorig jaar een van de sterren. De 
entree is gratis, de middag begint 
om 13:00 uur en er kan worden 
gedanst. Rond de klok van 18:00 
uur wordt het festival afgesloten.

Bingo KBO Welberg
WELBERG – Fien Cools van KBO 
Welberg laat weten dat er op dins-
dag 17 september een bingomid-
dag op stapel staat die wordt ge-
houden in gemeenschapshuis 
De Vaert. Het bingospel begint 
om 13:30 uur en het einde wordt 
rond 16:15 uur verwacht. Alle prij-
zen worden in contanten uitge-
keerd, iedereen is welkom, dus 
ook niet-leden van de bond.

NIEUW-VOSSEMEER – Donder-
dag 19 september geeft Frans van 
Eekelen op uitnodiging van heem-
kundekring Ambachtsheerlijkheid 
een lezing met als titel ‘Van Willem 
tot Willem-Alexander. Deze begint 
die dag om 19:30 uur en plaats van 
handeling is De Vosseburcht.

De lezing gaat over de Oranjes 
en hun rol in de Nederlandse ge-
schiedenis. Er wordt gestart met 
Willem van Oranje die in de 16e 
eeuw de titel Vader des Vaderlands 
kreeg. Meer dan 400 jaar later – in 

2013 – werd verre nazaat Willem 
Alexander koning. 
Frans van Eekelen vertelt over de 
perioden van strijd en conflic-
ten en over de Republiek die uit-
mondde in het Koningrijk der Ne-
derlanden. Patriotten, Orangisen, 
Stadhouders, Koningen en Konin-
ginnen komen aan bod. Maar ook 
Watergeuzen en martelaren, Jetje 
Dondermont en Greet Hofmans. 
Dit alles gelardeerd met fotoma-
teriaal.
Iedereen is welkom, niet-leden 
betalen 3 euro entree, voor leden 
is de toegang gratis.

Lezing Frans van Eekelen 
bij ambachtsheerlijkheid

Koffieochtend 
Vrouwen van Nu
STEENBERGEN – Na de zomerpau-
ze starten de ‘Vrouwen van Nu’ 
hun activiteiten met een koffie-
ochtend en een veiling waarvan 
de opbrengst ten goede komt aan 
MJW ‘De Klup’, een knutselclub 
voor jongeren op Welberg.

Het bestuur van ‘Vrouwen van Nu’ 
heeft een aantal spulletjes verza-

meld die per opbod worden ver-
kocht. Wie van de leden niets wil 
kopen maar toch wil ondersteu-
nen kan een donatie doen in de 
bijdragepot. 
De dames verzamelen woensdag-
ochtend 18 september vanaf 9:15 
uur en starten om 9:30 uur in ge-
meenschapshuis De Vaert. Ook 
dames die eens kennis willen ma-
ken met ‘Vrouwen van Nu’ zijn 
welkom. Aan introducées wordt 
een bijdrage van 3,50 euro ge-
vraagd voor de koffie met wat lek-
kers.

Open Dag Computervereniging 
Groot Steenbergen
STEENBERGEN – Zondag 15 september ontvangt Computervereniging 
Steenbergen graag zoveel mogelijk belangstellenden tijdens de Open 
Dag die de vereniging in ‘De Wallenburgh’ aan de Oudevest organiseert. 
Dat gebeurt tussen 13:00 en 17:00 uur.

De computervereniging telt een honderdtal leden, grotendeels in de 
leeftijdsgroep 50 jaar en ouder. Doelstelling van de vereniging is om 
haar leden te ondersteunen bij het gebruik van de computer. Dit gebeurt 
door diverse cursussen en tijdens demoavonden worden nieuwe snufjes 
en interessante zaken gepresenteerd. Er is ruime aandacht voor inter-
netbankieren, e-mailen, informatie verzamelen en bijvoorbeeld skype, 
dat het mogelijk maakt om contact te onderhouden met kinderen en 
kleinkinderen. Maar bijvoorbeeld ook het maken van fotoboeken en al-
les wat daarbij komt kijken.
Toegang tot de Open Dag is geheel gratis en de bezoekers worden ont-
vangen met koffie, thee of andere consumptie.

Vierdaagse van Vlamings 
levert 2500 euro op 
DINTELOORD – Dit jaar liep Dinteloorder Harry Vlamings voor de tien-
de keer mee met de Vierdaagse van Nijmegen. Traditiegetrouw liet hij 
zich voor deze inspanning sponsoren en dat heeft een prachtig totaalbe-
drag van 2500 euro opgeleverd. Daarvan gaat duizend euro naar de nieu-
we glijbaan voor zwembad Aquadintel in Dinteloord. Het restant wordt 
evenredig verdeeld tussen vervoersvoorziening de Plusbus en totaalthe-
ater Cameleon. Binnenkort vindt de officiële overhandiging plaats.



JUBILEUMAANBIEDING:
SCHOONHEID KOMT VAN 

BINNEN EN BUITEN!

Probeer nu de !QMS meet & treat behandeling 
voor de speciale jubileumprijs van €35,- i.p.v. 
€45,-. Dit is een revolutionaire behandeling die 
de huid weer opvult met huideigen collageen 
zodat uw huid zijn jeugdigheid weer terug-
krijgt. Ervaar het nu zelf en maak een afspraak.

Wouwsestraat 57 • 4651 DW Steenbergen • 0167-565209
info@beautyinstituutmarielle.nl • www.beautyinstituutmarielle.nl • Volg ons op Facebook!

JUBILEUMFEEST 35-JARIG BESTAAN!

Trots deel ik u mede dat het alweer 35 jaar geleden is dat ik mijn schoon-
heidssalon startte, inmiddels uitgegroeid tot een luxe beautyinstituut met 4 
kanjers van medewerksters. Maar ook dankzij u als trouwe klant is Beauty 

instituut Marielle uitgegroeid tot het prachtige bedrijf wat het nu is. 
Daarom nodig ik u uit om dit te vieren op:

Vrijdag 27 september van 13.00 tot 17.00 uur.
Tijdens deze feestelijke middag wordt u welkom geheten door speciale 

mystery guests, kunt u gratis deelnemen aan tal van demonstraties, 
verloten we mooie prijzen en gaat u naar huis met een mooie goodiebag.

CELEBRATION

YEARS

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

Een bril voor elk gezicht bij Besters  Opticiens

Je hebt maar één paar ogen en die verdienen de aandacht van een 
gediplomeerd opticien. Besters Opticiens in Dinteloord is één van 
vakspecialisten in onze gemeente. Bij deze particuliere opticien draait het 
maar om één ding: de beste kijkoplossing voor zijn  klanten. ‘Tevreden 
klanten zijn mijn visitekaartje’, vertelt eigenaar Maarten-Jan Besters.  

‘De bril of de contactlenzen die klanten bij mij kopen, moeten in alle 
opzichten passend zijn. Dat geldt voor het montuur, de glazen, de sterkte 
en niet te vergeten de prijs. Maatadvies, daar gaat het om. Niet de kosten, 
maar de mensen en hun wensen zijn het uitgangspunt. Belangrijk is 
bovendien dat ik de tijd neem voor een volledige oogmeting, waarbij ik ook 
nauwkeurig naar mogelijke oogziekten kijk. Hoe eerder je die ontdekt, hoe 
beter, dat spreekt voor zich.’

Besters hecht er bovendien aan te benadrukken, dat je niet per se duurder 
uit hoeft te zijn dan bij een keten. ‘Ik heb monturen in alle prijsklassen in 
huis.’ Als het om de najaars-brillenmode gaat, is Besters Opticiens uiteraard 
helemaal up to date. 

Bij Besters Opticiens kun je o.a. terecht voor brillen van de kwaliteitsmerken 
Ray-Ban, Prada, Dolce & Gabbana, Michael Kors en Silhouette. In het oog 
springend zijn bovendien de monturen van de handgemaakte topmerken 
J.F. Rey en Johann von Goisern. ‘Dat zijn brillendesigners pur sang, lekker 
eigengereid in hun ontwerpen, voor iedereen die écht iets speciaals zoekt.’

Besters Opticiëns, Raadhuisplein 9, Dinteloord
www.bestersopticiens.nl

info@beautyinstituutmarielle.nl • www.beautyinstituutmarielle.nl • Volg ons op Facebook!

ALTIJD
Een bril voor elk gezicht bij Besters  Opticiens



Een complete outfi t scoor je bij De Suijkerpot 

Zodra je De Suijkerpot in Steenbergen binnenstapt krijg je zin in het najaar. 
De altijd sfeervolle winkel van Andrea Suijkerbuijk heeft alle laatste mode en 
trends in huis. Al 17 jaar is deze winkel een begrip in het hart van Steenbergen. 

De kleuren van dit jaargetij worden goed vertegenwoordigd bij De Suijkerpot. 
Rood, oranje en roze zijn niet direct kleuren die je verwacht voor het najaar, 
maar deze tinten zijn helemaal in dit seizoen. Al enkele seizoenen verkoopt 
Andrea het Nederlandse merk By-Bar in haar winkel. Dit naar tevredenheid van 
veel klanten. Andrea: ‘Dit merk biedt een breed assortiment aan mooie basics 

die je mooi kunt combineren met een leuke gebreide trui of een blouse met een 
mooi print. De basics van dit merk zijn tijdloos, waardoor je er jaren plezier van 
hebt.’ 

Het Italiaanse merk Ottod’ame is een mooie toevoeging met onder 
andere bijzondere dessins. ‘Ottod’ame heeft ieder seizoen een prachtige 
collectie die een luxueuze uitstraling heeft en toch comfortabel aanvoelt.’ 
Voor wie op zoek is naar echte fashion items, De Suijkerpot heeft ook 
stukken van het steeds populairder wordende merk NA-KD in huis. 

De fi nishing touch voor je outfi t zijn mooie accessoires. Andrea heeft hier 
absoluut oog voor. Naast smaakvolle damestassen, sjaals en portemonnees van 
onder andere het merk Lou Lou   biedt De Suijkerpot ook prachtige sieraden. 
Door het brede aanbod aan merken (My Jewellery, Lott Gioielli, Melano en 
Ixxxi) kun je er terecht voor heuse eyecatchers tot fraaie verfi jnde modellen. 
Kortom, hier ben je dit najaar aan het juiste adres!

De Suijkerpot, Kaaistraat 22, Steenbergen
www.desuijkerpot.nl

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

De nieuwe collecties 
zijn binnen!

de Suijkerpot
Lifestyle

Ma: 13.00 - 17.30 uur 
Di t/m Vr: 09.30 - 17.30 uur
Za: 09.30 - 17.00 uur

Openingstijden

Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag:  09:30 - 17:30 uur

Zaterdag:  09:30 - 17:00 uur

Kaaistraat 45, 4651 BM Steenbergen, Tel.: 06 48 68 23 42

www.goudsmederijkeizer.nl

Plan zelf online een afspraak op www.haervandenadel.nl
Ga voor een nieuwe look!

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag:     
Donderdag: 
Zaterdag:                     

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - Volg ons op Facebook!

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag:     
Donderdag: 
Zaterdag:                     

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - Volg ons op Facebook!

08.30 - 17.30 uur
16.00 - 20.00 uur vrije inloop heren 
08.00 - 15.00 uur

Uniek maatwerk bij Goudsmederij de Keizer
Ook dit najaar liggen er weer mooie nieuwe sieraden in de etalage van 
Goudsmederij De Keizer. Afgelopen jaar heeft eigenaresse Lotte de Keizer 
de handgemaakte collectie van Coby van den Bor geïntroduceerd in haar 
winkel. Dit zijn mooie zilveren sieraden met edelstenen. Iedere edelsteen is 
uniek.
Mocht u een uniek cadeau zoeken voor een geboorte dan heeft Lotte 
kinderbestekjes, spaarpotten en leuke tandendoosjes verkrijgbaar die op 
verzoek gegraveerd kunnen worden.

Ook in de eigen collectie zijn leuke nieuwe sieraden toegevoegd aan de 
alsmaar groeiende collectie. Loopt u al een tijdje rond met een eigen idee 
voor een sieraad? Kom eens langs in de w inkel om de mogelijkheden te 
bespreken. Het is ook mogelijk om oude sieraden hierin te verwerken.

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

Je zit geknipt bij Haer van den Adel
We zijn nog volop aan het nagenieten van de heerlijke zomer. Je zou dus niet 
zeggen dat de herfst alweer bijna begint. Hoogste tijd dus voor jouw nieuwe 
look! Hiervoor zit je geknipt bij Haer van den Adel! Samen zoeken we naar het 
kapsel dat het beste bij jou past, want daar gaat het om. Daarnaast zijn wij de 
expert in haarkleuring. 

Dus ben jij toe aan een nieuw, fris kapsel? Maak dan snel een afspraak en kom 
langs in de salon van Haer van den Adel, waar kwaliteit en persoonlijke service 
in het hoogste vaandel staan. Dorith en haar team heten zowel dames als heren 
én kinderen van harte welkom!

Je kan heel eenvoudig zelf een afspraak inplannen via onze website 
www.haervandenadel.nl. Natuurlijk kan je ook nog gewoon bellen voor een 
afspraak 0167 56 31 69 of langskomen in de salon.

Haer van den Adel, Kaaistraat 20, Steenbergen
www.haervandenadel.nl



Wij doen er alles aan om je te laten stralen!  
Dit najaar kun je de trend in één woord samenvatten met GLOW. Een prachtige 
glans op je haar, huid en nagels. 

Zo komt Kérastase met K-water, een in-salon behandeling die na de wasmassage in 
8 seconden een coating creëert voor een ultieme gewichtloze glans. In haarkleuring 
zien we soft beige glow en parelmoer tinten die zorgen voor een natuurlijke look en 
koele nuances. Een Cellophanes treatment van Sebastian Professional geeft het effect 
van een gekleurd cellofaantje over het haar en dit zonder ammoniak of peroxide. 

Prachtige nagels dankzij de kleuren van OPI 
OPI heeft zich voor de Gelcolor en nagellak collectie laten inspireren door 
Schotland. Denk aan hellingen met paarse heide, bladeren in warme herfstkleuren 
en de uitgestrekte kustlijnen, meren en rivieren in allerlei blauwtinten. Dé lakkleur 
voor deze winter is donker amethist en heet ‘Good Girls Gone Plaid’.

Gratis huidanalyse
Met het merk [ comfort zone ] zitten we midden in de “Water Source” weken met 
voordeel op behandelingen en producten. Het belang van schoon water voor je huid 
wordt tijdens deze promo benadrukt. Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd 
aan de Plastic Soup Foundation. Je huid gehydrateerd houden zorgt voor een mooie 
Glow. Veel mensen denken dat ze een droge huid hebben, maar komen eigenlijk 
alleen vocht tekort. Dehydratatie kan genetische oorzaken hebben, maar ook door 
invloeden van buitenaf: zoals zon, airco, chloor en zeewater. Daarom kun je deze 
weken langskomen voor een gratis huidanalyse.

Clara & Roxane hair-face-body, Julianastraat 13, Steenbergen
www.clararoxane.nl

De Moor Optiek jouw specialist in de regio  
Als één van de 100 Ray-Ban shop-in-shops van Nederland met échte Ray-Ban 
glazen op sterkte is deze optiek een unicum in de regio. Eigenaar Michiel de 
Doelder, met jarenlange ervaring in de brillenbranche, is hier apentrots op. 

Om iedereen kennis te laten maken met Ray-Ban en Ray-Ban op sterkte pakt De 
Moor Optiek het eerste weekend van oktober uit met een heus Ray-Ban Event. ‘Wie 
ooit in bezit is geweest van een Ray-Ban met échte Ray-Ban glazen wil niet meer 
terug. De kwaliteit van deze glazen is onderscheidend. Tijdens dit event hebben 

wij alle monturen in huis en zal er een specialist van Ray-Ban aanwezig zijn. Op 
alle monturen van dit merk ontvang je 15% korting op de verkoopadviesprijs in dit 
weekend. Mocht je daarbij de offi ciële Ray-Ban heldere- of zonneglazen op sterkte 
afnemen dan ontvang je één glas cadeau!’ 

‘Monturen van Modehuizen Prada en Dolce & Gabanna mogen we dit najaar 
ook verwelkomen als nieuwe merken. De monturen van deze luxe merken 
onderscheiden zich door hun mooie Italiaanse design, en de soms wat gewaagde 
details’ geeft Michiel aan. 

Michiel: ‘Voor het nieuwe jaar zie je bij de dames de zwaardere vlindermodellen 
terugkomen. De dunne monturen van zilver, goud en metaal zijn nog steeds in trek 
maar we ontdekken bij deze modellen steeds meer kleur. De ronde vormen van dit 
voorjaar zijn er nog steeds, maar het aantal monturen met hoekige afwerkingen 
nemen toe.’

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

kapsalon | schoonheidssalon | nagelsalon | visagie | massages | productadvies

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

Kom langs voor voordeel op producten & gratis huidanalyse.

Boek nu je Hydra Express Treatment voor @30,- 

Water Source Weken t/m 21 september

Ray-Ban Event
Vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober

Alle Ray-Ban Monturen 
15% korting *

Bij afname 2 Ray-Ban glazen (op sterkte), 
1 glas cadeau

* vraag naar de mogelijkheden in de winkel

Grote Kerkstraat 18, Steenbergen

Alle monturen van Ray-Ban in de winkel
Ray-Ban Specialist in huis
Verkooppunt Ray-Ban glazen uniek in de regio



Quist Schoenen voor dames-, heren-, kinderschoenen en 
vakkundige reparatie.

Het is september: nieuw seizoen, nieuwe 
collectie. Komt u ook kijken?

Wat zijn de trends van het nieuwe seizoen? Sneakers zijn niet meer 
weg te denken uit de modewereld. Verder zijn er stoere veterlaarsjes 
met brede veters en enkellaarsjes met of zonder hak. Steeds meer 

sneakers en laarsjes hebben een lichtgewicht zool. Dit wordt 
een kleurrijk najaar, met de kleur geel brengen we het zonnetje 
in de schoenenkast. Naast geel zien we rood, cognac, blauw en 
zwart. Dierenprints zijn helemaal in, de belangrijkste print is de 
slangenprint. Daarnaast zie je ook panterprint en krokoprint.

In onze Gabor shop een uitgebreide collectie Gabor vanaf 
schoenmaat 35 t/m 42. Maak uw nieuwe outfi t compleet met een 
leuke Gabor tas.

Hartjes heeft naast de Breeze een nieuwe zool ontwikkeld: de 
Phil. Deze sneakers zijn extreem licht van gewicht. De zool heeft 
een optimale demping en een goede afrol-lijn. Het materiaal van 
deze zool wordt uit recyclebaar industrieafval geproduceerd, 
milieuvriendelijk en bijzonder duurzaam.
Wolky heeft een nieuw Select-item: model Rap. Deze stoere boot is 
lichtgewicht en heeft een uitneembare binnenzool. Nieuw is de Atop 
sluiting, hiermee kunt u de boot gemakkelijk aan- en uittrekken.

Quist Schoenen, Dorpsstraat 188, Halsteren
www.quistschoenenhalsteren.nl

Bij aankoop van een
paar Gabor

schoenen leuke
give away cadeau Dorpsstraat 188 - Halsteren

www.quistschoenenhalsteren.nl

HET NAJAAR IS BEGONNEN BIJ OERLEMANS MODE!

instragram.com/oerlemansmode

De dagen worden korter, het 
weer somberder. Het donkere 
najaar staat voor de deur, maar 
bij Oerlemans Mode ontdek 
je áchter de deuren wat voor 
moois dit seizoen kan brengen!

Bij Oerlemans Mode zijn ze 
dus helemaal klaar voor het 
najaar! 
Nieuwsgierig geworden? 

Loop eens binnen en laat je 
verrassen!

Sombere kleuren? 

Nee!
Wie denkt dat de kleuren in 
het najaar donker en saai zijn, 
zit dit seizoen bij Oerlemans 
Mode verkeerd. Verschillende 
vrolijke kleuren hangen 
verdeeld door de winkel. 
Rood, groen, kobaltblauw 
en okergeel. De warme 
cognac- en roesttinten maken 
dit seizoen hun comeback. 
Prachtig in combinatie met 
zwart en donkerblauw.

Nieuw in de winkel!
De dames die van prints 
houden kunnen hun hartje 
ophalen bij Oerlemans Mode 
dit najaar. Streepjes, ruitjes, 
bloemetjes en het nog steeds 
populaire luipaardprintje. 
Voor ieder wat wils. Het 
combineren van printjes ga je 
steeds vaker zien. Is dit net een 
stapje te ver? Er hangen ook 
voldoende mooie basis-items 
in de winkel, om de outfi t wat 
rustiger mee te houden. 

Meer voor mannen
Voor de heren zijn er weer 
volop mooie jeans ingekocht. 
Ook zien we veel groentinten 
voor de mannen, welke mooi 
gecombineerd kunnen worden 
met blauw.  Opvallend zijn 
ook de vele giletjes, welke dit 
najaar steeds vaker juist ook 
alledaags gedragen worden. 

passie voor modewww.facebook.com/oerlemansmodesteenbergen

Kaaistraat 4  - Steenbergen - 0167 - 563 430



Tof & Trendy Hoogerheide  |  KLM Laan 30      |  0164 65 70 53
Tof & Trendy Steenbergen  |  Blauwstraat 66  |  0167 50 06 48

Zin in een tof avondje 
uit met vriendinnen?

Kom dan shoppen 
met je vriendinnen 

en/of collega’s 
buiten de normale 

openingstijden
en ontvang 

ook nog een extra 
kassakorting!

datum prikken?

Reserveer via de
winkel of mail naar
info@tofentrendy.nl?

ook nog een extra 

Uiteraard 
zorgen wij voor 
een hapje en een 

drankje.

AL 
HET TOF’S 

WEER ONDER 
ÉÉN DAK! ADVIES

DAT JE
VERDIENT!

MAAT
34 T/M 52

&Tof

MAAT
34 T/M 52

Tof & Trendy: 
Prachtige najaarskleuren in de collectie
Vanaf heden kunt u al het moois van TOF&Trendy en X-tra TOF weer 
onder één dak vinden. Eigenaresse Audrey Jongmans is de afgelopen 
weken druk in de weer geweest om een diverse najaarscollectie 
in haar winkel te kunnen presenteren. ‘We verkopen kleding 
vanaf maat 34 tot en met maat 52 in een uitlopende prijsklasse. 

De prachtige kleuren van dit najaar vindt je bij ons terug in de winkel. De 
uitgesproken kleuren zijn mooi te combineren met onze mooie basics. Ook 
voor accessoires kun je bij ons terecht. 

Onze deskundige verkopers geven graag persoonlijke aandacht en het 
advies dat onze klanten verdienen. Hierdoor hopen we dat iedereen zich 
prettig voelt in onze winkel.’

Tof & Trendy, Blauwstraat 66, Steenbergen

Bij Marieke de Kapper: 
“De kleuren zijn intens dit seizoen”
Warme en koele tonen, contrasterend tegen elkaar, zullen het kleurenpalet 
van Schwarzkopf Professional dit najaar bepalen. Deze tonen zullen veelal 
naast elkaar te zien zijn zonder te veel kleurverschil. De visie op de mode 
wordt bij Schwarzkopf professional gepresenteerd via de Essential Looks. 
Deze bestaan steeds uit 4 verschillende draagbare looks. Voor ieder wat 
wils.

Binnen de Essential Looks is er voor dit najaar een techniek ontwikkeld 
waardoor de kleurverschillen niet meer verticaal maar horizontaal 
zichtbaar worden. Binnen de korte coupes zie je veel grafi sche vormen 
en bij de langere lengtes zachte vormen en invloeden uit de jaren 80. 

Wij investeren veel in scholing waardoor kleuren echt onze specialiteit is 
geworden.   

In onze shop kom je ook een diversiteit van kleur tegen. Op het gebied van 
make-up zie je veel glitter en glans. De kleuren zijn intens dit seizoen! Wij 
willen dat iedereen die bij ons komt zich thuis voelt.
Naar de kapper gaan moet een feestje zijn waar je even kunt ontspannen.’

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



Bij Shoeby draait alles om jou
Bij Shoeby Steenbergen krijg je iedere dag persoonlijk advies en 
staat het team van Fleur en Cinthia voor je klaar om jou van top 
tot teen te stylen. Onze personal shoppers helpen je graag om een 
nieuwe fashionable outfi t te vinden die helemaal bij jou past. Met 
fashion draait het immers maar om één ding: jezelf blijven! Casual 
chic, sporty glamorous of feestelijk stoer. Voor ieder wat wils. 

Shoeby heeft altijd de nieuwste fashion voor een vriendelijke 
prijs. Het dameslabel Eksept vind je exclusief bij Shoeby. Voor de 
kids zijn er de eigen labels: Jill voor de meiden en Mitch voor de 
jongens. De heren shoppen het eigen label Refi ll. Style je outfi t af 
met de leukste accessoires en maak je look compleet met een paar 
toffe schoenen. 

Activiteiten
Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd in de winkel. 
Van exclusieve VIP-avonden met make-overs, hapjes en drankjes 
tot de tofste kinderfeestjes en modeshows, waarvan wij een echt 
modefeestje maken. Daarnaast is het bij  Shoeby Steenbergen 
ook mogelijk om een personal shopper afspraak te maken. 
Nieuwsgierig geworden? Informeer naar de mogelijkheden of stap 
gewoon een keertje binnen, de koffi e staat klaar. 

Graag tot ziens bij Shoeby! 

Shoeby, Kaaistraat 42, Steenbergen
www.shoeby.nl

shoeby.nl Kaaistraat 42, Steenbergen

dames | heren | kids | accessoires

De hele maand september 
€10,- directe kassakorting 

op een Anita Sport BH
Bij aankoop van een Anita Compressie sporttight 

een Anita sportslip gratis t.w.v. €27,95 
Deze sporttight is gemaakt van Powermateriaal met een 3D noppenstructuur aan de 

binnenzijde en zorgt zo voor een betere doorbloeding, zit als een 2e  huid, 
vormt het fi guur en geeft over de gehele lengte kracht. 

Wist je dat?
*Door een goede sport bh te dragen, je borsten maar liefst 78% minder bewegen?

 
*Dat dit tot resultaat heeft dat de huid minder uitrekt en je borsten minder kans 

hebben te gaan hangen.
 

*Het materiaal van een sport bh ademend moet zijn om transpiratie zoveel mogelijk 
op te vangen anders gaat de huid irriteren.

 
Actie is geldig de hele maand september 2019.

MAMMA Prothese afdeling bij Rosemary’s Lingerie

“In mijn adviezen ben ik heel eerlijk”
Het charmante winkelpand ligt op een goed bereikbare locatie en eenmaal 
binnen is duidelijk dat er een zeer ruim assortiment gevoerd wordt. Rosemarie 
verwelkomt haar klanten hartelijk en neemt de tijd om een passend advies te 
geven. “Ik vind het belangrijk dat mijn klanten tevreden de winkel verlaten”, 
legt Rosemarie uit. “Wat ze ook kopen, het moet passen bij de persoon en het 
fi guur. Dus geef ik graag een eerlijk advies.” 

Mama prothese afdeling
Negen jaar geleden heeft Rosemarie een opleiding gevolgd tot Mammacare 
adviseur, wat betekent dat dames terecht kunnen voor het laten aanmeten 

van een hoogwaardige 
kwaliteitsborstprothese en het 
passen van protheselingerie en 
prothese badmode. “Hiervoor 
is een speciale ingerichte 
pasgelegenheid, die voldoet 
aan de eisen om in alle rust en 
discretie borstprotheses aan te 
meten en lingerie en badmode te 
passen. Het liefst werk ik voor het 
aanmeten van een borstprothese 
op afspraak, zodat ik zeker weet 
dat ik alle tijd en aandacht voor 
iemand heb.”
Rosemarie biedt de volgende 
kwaliteitsmerken op de Mamma 
care afdeling; Anita, Amoena, 
Basko en Silima. Er is een zeer 
ruime keuze prothese lingerie en 

prothese badmode. Rosemarie is SEMH gecertifi ceerd. 

Persoonlijke aandacht
De openingstijden zijn van dinsdag tot en met donderdag van 09.00-17.30 uur, 
vrijdag tot 20.00 uur en zaterdag tot 16.00 uur. Maar indien iemand slecht ter 
been is en de winkel zelf niet kan bezoeken, legt Rosemarie op verzoek een 
huisbezoek af. “Ik vind het belangrijk dat stukje extra service te geven. Het 
persoonlijke contact is belangrijk en ik vind het prettig werken. Mijn klanten 
geven ook aan dat te waarderen en ze komen graag terug. Klanten kunnen 
rekenen op een eerlijk, persoonlijk en passend advies.”

Rosemary’s Lingerie, Dorpsstraat 25, Oud Gastel
www.rosemaryslingerie.nl
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(Door Nicole van de Donk)

DINTELOORD – Wat is er heerlij-
ker voor een kind dan buiten op 
avontuur te gaan? Het is een veel-
gehoorde zorg van menig ouder 
dat kinderen te veel achter hun 
beeldscherm zitten en te wei-
nig tijd doorbrengen in de natuur. 
Het groepje dat woensdagmiddag 
meeging op een ontdekkingstocht 
van Natuurmonumenten in de Din-
telse Gorzen kreeg echter een ge-
zonde dosis boslucht binnen, met 
hier en daar een modderige broek 
en natte voeten op de koop toe.

De Dintelse Gorzen zijn een waar 
paradijs voor de echte natuurlief-
hebber, maar zeker ook een ge-
schikt gebied voor kinderen om 
van alles te leren over flora en fau-
na. De bodem in het natuurgebied 
is afwisselend zoet en zout nadat 
door de afsluiting van de dam eb 

en vloed verdwenen. Daardoor is 
de begroeiing zeer afwisselend.
Vrijwillige boswachters Joke Stoop 
en Wim van Vliet van Natuurmo-
numenten stonden vol enthousi-
asme klaar om de kinderen met 
hun (groot)-ouders mee te nemen 
op een wandeltocht door dit unie-
ke natuurgebied aan het Volkerak. 
Het was de eerste keer dat dit ge-
daan werd ik het kader van Oer-
rr, het jeugdeducatieprogramma 
van Natuurmonumenten dat kin-
deren stimuleert om avonturen te 
beleven in de natuur. “We hebben 
al eerder schoolklassen hier rond-
geleid, maar bij een wandeling als 
deze hebben we meer tijd om din-
gen uit te leggen over de dieren en 
planten”, vertelt Joke Stoop. 

Slapen onder de varens

Het zijn vooral de schepnetten en 
de nu nog lege potjes die de aan-
dacht van de kinderen trekken, 

want levende diertjes uit het wa-
ter vissen lijkt ze erg spannend. 
Hun geduld wordt nog even op 
de proef gesteld, want eerst krijgt 
ieder kind de naam van een dier. 
Telkens als er een spoor op het 
pad wordt gevonden, mag dat 
‘dier’ proberen antwoord te ge-
ven op de vragen. Op die manier 
komen de das, een egel, een muis 
en de kikker langs. Even wordt er 
een poging gedaan om dat laatste 
diertje te vangen, maar zoals kik-
kers dat nu eenmaal doen springt 
hij snel weg onder het dikke dek 
van de adelaarsvarens. “Ook an-
dere dieren vinden het heerlijk 
om daar een zacht slaapplekje te 
vinden, zoals bijvoorbeeld een 
ree”, vertelt de boswachter. 

Voor een keertje plukken

Intussen tuurt de 5-jarige Lisa 
door haar meegenomen verrekij-
ker in het rond. “Gaan we nu ver-

der?”, vraagt ze ongeduldig. Het 
dappere doorstappen van de kin-
deren wordt beloond als aan het 
einde van het pad vogelkijkhut De 
Papegaai verschijnt. Vandaaruit 
heb je een prachtig uitzicht op het 
water en de begroeiing. Met een 
bijna eerbiedig gebaar plukt bos-
wachter Wim van Vliet het tere, 
witte bloempje Parnassia om het 
aan de kinderen te laten zien. “Dit 
is een zeldzaam plantje wat vooral 
groeit in een duinvallei zoals deze. 
Normaal gesproken is het niet de 
bedoeling dat je ze gaat plukken, 
maar voor jullie speciale opdracht 
mag het vandaag wel”, legt hij uit. 
Ze mogen verschillende plantjes 
plakken op papier om er een heus 
schilderij van te maken. 

Vlokreeftjes en  
bootsmannetjes vangen 

Daarnaast is het eindelijk tijd om 

de gekleurde schepnetten tevoor-
schijn te halen. Al snel vult de wa-
terbak zich met larven van de li-
belle, vlokreeftjes, bootsmanne-
tjes en schaatsrijders. Maar ook 
de laarzen van sommige ijveri-
ge kleine boswachters vullen zich 
met water. Het houdt ze niet tegen 
om op zoek te gaan naar nog meer 
waterdiertjes. 
Als de tocht ten einde is krijgt bos-
wachter Joke zelfs een dikke knuf-
fel van een van de kinderen. Zowel 
voor de deelnemers als de bos-
wachters zelf was het een groot 
succes. 
Wie geprikkeld is om een keer de 
wildernis van de Dintelse Gorzen 
in te gaan tijdens een kindermid-
dag van Oerrr, kan kijken op www.
natuurmonumenten.nl . Als tip 
geeft Joke Stoop mee dat er bin-
nenkort ook kinderfeestjes ge-
houden kunnen worden. 

Banjeren door de wildernis van de Dintelse Gorzen

DINTELOORD – De Steenberg-
se Theatergroep Cameleon trak-
teert dit najaar het Dinteloordse 
en West-Brabantse publiek op een 
theatermiddag. Zondag 6 oktober 
treedt de totaaltheatergroep op in 
restaurant Dintelmond en brengt 
daar de zo geprezen voorstelling 
‘Leeve de Vereeniging’. Die voor-

stelling vangt om 14:00 uur aan.

‘Leeve de Vereeniging’ is door de ei-
gen leden van Cameleon geschre-
ven en verhaalt het wel en wee van 
het – vaak kleurige – verenigingsle-
ven. Zoals het hoort bij theater staat 
Cameleon daarbij garant voor een 
lach en een traan. Nieuw in het the-

atergezelschap is Jolanda Bierkens, 
een Dinteloordse van geboorte. Zij 
is de cast van Cameleon – waarin 
ook diverse leden die woonachtig 
zijn op de gehele Brabantse Wal – 
komen versterken. De theatermid-
dag staat eveneens in het teken van 
‘High Wijn en High Bier’, een vari-
ant op de bekende ‘High Tea’. Reser-
veren voor de voorstelling kan via 
Karin en Rob Baartmans van res-
taurant Dintelmond door een mail-
tje te sturen naar info@restaurantd-
intelmond.nl of door te bellen naar 
06 34 981 240. 

‘Leeve de Vereniging’ nu ook 
in restaurant Dintelmond

Volksdansen in De Vosseburcht
NIEUW-VOSSEMEER – WijZijn Steenbergen organiseert elke maandag 
van 11:15 tot 12:15 uur Volksdansen voor senioren. Deelnemers leren in 
groepsverband diverse internationale volksdansen. 

“Het dansen is niet alleen plezierig en zorgt voor saamhorigheid, het sti-
muleert ook de fysieke gezondheid en zelfs het geheugen”, zo prijst de 
organisatie deze activiteit aan. De lessen worden verzorgd door een er-
varen en professionele docente. Alle deelnemers doen in gewone kle-
ding en schoenen mee. Wie belangstelling heeft kan een gratis proefles 
volgen om te zien of deze activiteit bevalt. 
Aanmelden is van maandag tot en met donderdag mogelijk bij sociaal-
werker Tonnie Joxhorst. Haar telefoonnummer is 06 40 962 414 en wie 
wil mailen kan dat doen via tonnie.joxhorst@wijzijntraversegroep.nl.
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(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Op papier zag de toe-
komst van MJW De Klup op de 
Welberg er voor de zomervakan-
tie zonnig uit. Een clubgebouw dat 
tiptop in orde is, 55 enthousiaste 
leden en zelfs een kleine wacht-
lijst. Toch moest voorzitter Bo van 
Loenhout bij de start van het nieu-
we seizoen de leden en ouders 
het nieuws brengen dat ‘de Klup’ 
in haar huidige vorm stopt. Moet 
stoppen als gevolg van een gebrek 
aan vrijwilligers. Tot het tekort is 
opgelost, wordt er iedere maand 
een grote instuif gehouden.

Verenigingen en organisaties gaan 
bijna allemaal gebukt onder een 
tekort aan vrijwilligers. Toch heb-
ben er nog niet veel een rigou-
reuze maatregel als MJW De Klup 
moeten nemen. “Wij kunnen niet 

zonder verantwoordelijke volwas-
senen tijdens de clubavond. We 
hebben best wel wat tieners die 
meedraaien en daar zijn we heel 
blij mee, maar we kunnen en mo-
gen bij hen niet dezelfde verant-
woordelijkheid als bij volwasse-
nen leggen.” 

Slapeloze nachten
Van Loenhout geeft toe dat de pro-
blematiek hem slapeloze nachten 
heeft gekost. “De gedachte dat De 
Klup, die volgend jaar 90 jaar be-
staat, zou moeten stoppen, vond 
ik vreselijk. Ik loop hier zelf al 27 
jaar rond en kan me niet voorstel-
len dat De Klup op een dag niet 
meer bestaat.”
Uiteindelijk kwam er vanuit het 
bestuur een oplossing.  In plaats 
van vier clubavonden per week 
gaat er nog één instuif per maand 

gehouden worden. �Daar willen 
we dan ook wil iets extra bijzon-
ders van maken. Dus bijvoorbeeld 
met een professional die samen 
met de kinderen aan de slag gaat.” 

Blijven plakken
Het nieuws maakte bij de ouders 
van de leden veel reacties los. “Zij 

begrijpen het, maar vinden het 
anderzijds ook heel erg. Er zijn 
ook mensen die zich dan spon-
taan aanmelden. Geweldig, maar 
we willen eerst zien dat mensen 
blijven plakken. Want daar gaat 
het steeds mis. We krijgen wel vrij-
willigers maar ze vinden het toch 
teveel werk en haken af. Daarom 

gaan we het nu een heel seizoen 
op de nieuwe manier doen. Wan-
neer blijkt dat we weer voldoende 
mensen hebben, kunnen we altijd 
weer terug.” 
Het risico dat leden afhaken be-
staat. “Er zijn er nu al afgevallen 
omdat ze juist de Klup-avonden 
zo leuk vinden. Daar hebben we 
alle begrip voor. We hopen na-
tuurlijk dat de meeste kinderen 
gewoon blijven komen. Dit is niet 
wat we willen, dit is wat we moe-
ten doen omdat we geen andere 
mogelijkheid meer zien.” 
MJW De Klup heeft ook nog een 
avond waarop tienermeiden bij 
elkaar komen en een ochtend 
voor volwassen dames. Die twee 
groepen gaan gewoon als van-
ouds verder. 
Voor meer informatie staat de Fa-
cebookpagina MJW De Klup ter 
beschikking.

Foto: Rieneke van Meel is pen-
ningmeester van MJW De 
Klup, Bo van Loenhout voor-
zitter. Ondanks de maatregel 
die het bestuur noodgedwon-
gen heeft moeten nemen zien 
zij de toekomst van het jeugd-
werk met vertrouwen tegemoet. 
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Niet vier keer per week,  
maar één keer per maand: 

Tekort aan vrijwilligers 
nekt MJW De Klup

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Het Taalfeest dat 
woensdagmiddag in de Steenberg-
se bibliotheek werd gehouden ter 
gelegenheid van de Week van de 
Alfabetisering was niet druk be-
zocht, maar wel gezellig. Nadat 
de aanwezige kinderen luisterden 
naar een voorleesverhaal, gingen 
zij samen met hun ouders en vrij-
willigers een spelletje spelen. 

Alle taalactiviteiten worden geor-
ganiseerd door het Taalhuis Steen-
bergen: een samenwerkingsver-
band van Bibliotheek Het Mar-
kiezaat, Curio (vooheen Kellebeek 
College), de gemeente Steenber-
gen, de VoorleesExpress van Wij-
Zijn Steenbergen en Vluchtelin-
genwerk Nederland. 

Eigen initiatief

Jacqueline Ooms die namens de 
bieb coördinator is bij het Taal-
huis benadrukt dat de activitei-
ten zeker niet alleen voor de zo-
genaamde ‘nieuwe Nederlanders’ 
zijn. “Feit is dat zij via het systeem 
makkelijker bij ons belanden. 
Voor de autochtone Nederlander 
rekenen we meer op eigen initia-
tief. We hopen dat zij daar gebruik 
van maken want het Taalhuis 
biedt veel mogelijkheden voor 
taalontwikkeling bij kinderen en 
volwassenen.” 

Digitaal vermogen
Een andere misvatting is dat het 
Taalhuis er alleen voor mensen 
met een taalachterstand is. Het 
geeft echter ook een computer-
cursus voor beginners, een cursus 
werken met de elektronische over-
heid en een tabletcursus voor be-

ginners. “Met name senioren ma-
ken daar dankbaar gebruik van. 
De huidige samenleving vraagt 
veel van ons digitale vermogen en 
voor degenen die daar niet mee 
opgegroeid zijn is dat geen van-
zelfsprekendheid,” aldus Ooms. 
De activiteiten in de Week van de 
Alfabetisering waren divers. Naast 
het Taalfeest voor kinderen was 
er ook een Open Taalles en een 

Taalcafé voor volwassenen. Giste-
ren was er bovendien een vrijwil-
ligersmarkt voor Taalondersteu-
ning. 
Wie meer informatie wil, kan te-
recht in het Taalhuis Steenbergen, 
iedere dinsdag (vakanties uitge-
zonderd) van 10.00 tot 11.00 uur 
bij Vraagwijzer aan de Fabrieks-
dijk in Steenbergen. Telefoon (06) 
81929086 of e-mail taalhuissteen-

bergen@markiezaatsbibliothe-
ken.nl. Meer informatie is te von-
den op www.markiezaatsbiblio-
theken.nl.

Foto’s: Terwijl het buiten guur en 
nat was, werden er in een aange-
naam warme bibliotheek spelletjes 
gespeeld met de kinderen en ou-
ders die op het Taalfeest af waren 
gekomen. Foto: Dasja Abresch ©STBC

Gezellig Taalfeest tijdens 
Week van de Alfabetisering

Het Taalhuis is er  
voor iedereen

Collectanten  
nodig bij collecte 
Nierstichting
DINTELOORD – In de week van 15 
tot en met 21 september wordt 
de jaarlijkse collecte van de Nier-
stichting gehouden. Ook in Dinte-
loord gaan tal van enthousiaste 
collectanten op pad. Erica Verha-
gen, de collectecoördinator voor 
Dinteloord, kan overigens altijd 
wat extra vrijwilligers gebruiken. 
Ze roept Dinteloorders die wat 
tijd vrij kunnen maken (meestal 
slechts een tweetal uurtjes) op om 
zich op te geven. Dat kan via haar 
telefoonnummer (0167) 523 137. 

En ze hoopt wederom op gulle gif-
ten van de inwoners. Financiële 
ondersteuning kan de Nierstich-
ting goed gebruiken. In Nederland 
leven 50.000 mensen met ernstige 
nierschade, 16.000 mensen heb-
ben nierfalen en 6.500 mensen 
zijn afhankelijk van dialyseren. 

STEENBERGEN – Deze zondag 
15 september neemt Stadsarche-
ologie Steenbergen deel aan de 
Open Monumentendag. Daartoe 
is het onderkomen van de stads-
archeologen – in het voormali-
ge noodslachthuis aan het Door-
nedijkje 50 in Steenbergen – ge-
opend tussen 10:00 en 16:00 uur.
Belangstellenden kunnen dan de 
archeologische bodemvondsten 
bekijken en ook zien hoe restau-
ratiewerkzaamheden worden ver-
richt. Er is een uitgebreide verza-
meling te bewonderen en de ar-

cheologen geven met veel plezier 
toelichting. 
Wie nadere belangstelling heeft 
kan meteen een afspraak maken 
om een van de werkavonden te 
bezoeken. En wie oren heeft naar 
een bestuursfunctie krijgt hier-
over alle informatie. De toegang 
tot de Open Monumentendag is 
gratis.

Foto: De Stadsarcheologen hebben 
grondonderzoek verricht bij boer-
derij ‘De Lantaarn’ aan de Moer-
straatseweg in Steenbergen.

Open Monumentendag bij 
Stadsarcheologie Steenbergen

Banketstaven actie Stonemountain Runners
STEENBERGEN – De Stonemountain Runners denken al aan de Sinterklaastijd. Dat is niet zonder reden, want de Runners bereiden hun banket- en 
worststaafactie voor die in deze periode wordt gehouden. Ze benaderen hiervoor bedrijven en organisaties in de gemeente Steenbergen met het ver-
zoek om de actie te steunen. De opbrengst is bestemd voor de Roparun die op haar beurt tal van initiatieven rond kankerbestrijding ondersteunt. 
De lekkernijen worden vervaardigd door bakkerij Bakhuys en levering zal plaatsvinden in het weekend van 30 november of op een datum die wordt 
gewenst. 
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Steenbergen – Naast het bezoeken 
van de apotheek, de bezorgservice 
en het afhaalpunt bij Jumbo Steen-
bergen kunnen inwoners die medi-
cijnen nodig hebben nu ieder uur 
van de dag terecht bij de afhaal-
automaat aan de Lindenburghlaan 
van BENU Apotheek Steenbergen. 
De apotheek hoopt zo iedere klant 
op zijn of haar gewenste manier te 
kunnen helpen. 

‘In de huidige wereld willen klan-
ten 24/7 bediend worden. Om 
aan deze wens te kunnen voldoen 
hebben wij besloten een afhaal-

automaat te plaatsen in Steenber-
gen’, geeft apotheker Carlijn Wil-
ton-Versnel aan. Aan de buitenzij-
de van Villa Bakx aan de Linden-
burghlaan, naast Praktijk Memo, 
kan een klant zijn of haar medi-
cijnen afhalen. ‘Er is onder andere 
voor deze centrale locatie gekozen 
omdat er voldoende parkeergele-
genheid in de buurt is. 

Even aangeven 
‘Mocht een klant van de automaat 
gebruik willen maken dan is het 
belangrijk dat de basisgegevens 

en het e-mailadres bij ons bekend 
zijn’, vertelt Carlijn Wilton-Ver-
snel. ‘Daarnaast moet de klant on-
line of via de apotheek aangeven 
dat hij of zij gebruik wil maken 
van bezorging via de automaat. 
Zodra er medicatie wordt aange-
vraagd zullen wij indien van toe-
passing telefonisch contact opne-
men om af te stemmen waar de 
medicatie moet komen te liggen. 
Zodra deze klaarligt ontvangt men 
een e-mail of SMS met een code. 
Met deze code kan de medicatie 
bij de automaat worden uitgele-
verd.’

‘Gemak dient de mens bij 
BENU Apotheek Steenbergen’ 

STEENBERGEN – Liefhebbers van 
kunst komen na de kunstexpo in 
de Gummaruskerk ook dit week-
einde aan hun trekken. En wel 
op een eveneens prachtige loca-
tie: het voormalig Stadhuis in de 
Kaaistraat. Bewoonster Elly Gom-
mers exposeert namelijk in eigen 
huis en biedt de belangstellende 
bezoekers meteen een kijkje in 
een authentiek gedeelte van het 
historische stadhuis. Hier wordt 
een veertigtal werken van de schil-
deres tentoongesteld.

De in Lepelstraat geboren Elly 
Gommers (54) begon 27 jaar ge-
leden met schilderen. Aanvanke-
lijk was ze lid van diverse centra 
voor de kunsten in de regio, maar 
in 2010 besloot zij lessen te gaan 
volgen op de kunstacademie Sint 
Lucas in Kapellen. Hier volgde zij 
de zogeheten ‘Hoge Graad’. Zeven 
jaar later vervolgde ze haar oplei-
ding aan de academie ‘Noord’ in 
Brasschaat, waar ze koos voor de 
specialisatie schilderkunst. 
“Ik wilde mijn techniek verbete-

ren en dat is dankzij deze oplei-
dingen gelukt. De laatste twee jaar 
kreeg ik bij ‘Noord’ les van David 
Ausloos. Dit was niet altijd mijn 
meest plezierige tijd – de docent 
gaf vaak op zeer kritische wijze 
zijn begeleiding – maar ik heb hier 
wel op een andere manier leren 
kijken en denken. 
Op zijn advies verdiepte ik me in 
onder meer 8 mm-films van vroe-
ger. Dit werd een duidelijke bron 
van inspiratie, waarbij ik beelden 
met meer diepgang en emotie 
ging schilderen. Dit daagt de kij-
ker uit om anders te kijken, waar-
bij de eigen verbeelding wordt 
aangesproken”, vertelt de schilde-
res.  

“Uiteindelijk ben ik hem dank-
baar om wat hij mij heeft geleerd. 
Bij de proclamatie werden mijn 
werken door een vijfkoppige jury 
als een van de beste twee van de 
28 schilders beoordeeld. Met ook 
een plaatsing van twee van mijn 
kunstwerken in het inspiratieboek 
van alle kunstacademies van Bel-
gië”.

Prachtige omgeving
Op haar expositie wordt een veer-
tigtal werken getoond. Naast re-
cente werken ook beeld van de 
skyline van Steenbergen en werk 
dat 75 jaar bevrijding als thema 
heeft. De schilderijen hangen in 
een prachtige omgeving, want de 
voormalige burgemeesterskamer, 
de bestuurskamer en het vertrek 
waar thans de galerie is geves-
tigd zijn het decor. En op de twee-

de verdieping ook de voormalige 
raadszaal – thans trouwzaal – en b 
en w-kamer.

“Bij goed weer wordt ook de sfeer-
volle binnentuin – eveneens een 
trouwlocatie – voor de expositie 
ingericht. Hier zullen onder meer 
de schilderijen die ik maakte over 
Fort Henricus worden gepresen-
teerd. Dat gebeurt in de nissen 
van de voormalige fietsengalerij”.

Openingstijden
De expositie van Elly Gommers is 
deze zaterdag 14 september tus-
sen 11:00 en 17:00 uur geopend en 
ook zondag 15 september kunnen 
bezoekers op dezelfde tijd terecht. 

De toegang is gratis. Bezoekers 
kunnen de hoofdingang via het 
bordes gebruiken.

Elly Gommers exposeert in 
het voormalige Stadhuis

Op mijn laatste moppertje over de 
handhaving in Steenbergen kreeg 
ik naast vele andere reacties ook 
nog een schriftelijke reactie van-
uit ons Stadskantoor/Gemeente-
huis.
In dat schrijven krijg ik het verwijt 
dat in een mondeling contact met 
de BOA, op 17 juli jl., hij mij op 
de hoogte zou hebben gebracht 
waarom de BOA niet kàn bekeu-
ren op de Kade. Dus ik moest we-
ten hoe het zat! 

Ik heb echter nooit met die man 
gesproken dus ik vraag me af 
waar men die informatie vandaan 
heeft.
Hoe het precies zit, is ook de be-
woners aan de Kade nooit mon-
deling of schriftelijk bekend ge-
maakt.
Voor ons bewoners is het duide-
lijk: je mag hier slechts 2 uur par-
keren, wanneer je tenminste de 
parkeerschijf zet.
Ook wordt er in dat schrijven ge-

vraagd of ik voortaan beter direct 
rechtstreeks contact op wil ne-
men met de gemeente Steenber-
gen. 
Zo lang deze kwestie aan de orde 
is – en dit loopt in de tientallen 
jaren – is er hierover een leven-
dig e-mailoverleg vanuit mij en 
meerdere bewoners met de ge-
meente. 
Al die jaren dat men niet op Kade 
mocht parkeren hebben we het al 
over handhaving.

Het laatste is de toevoeging van 
de Kade tot de “blauwe zone” no-
vember 2018 . 

Het blijkt nu – wat wij ook al eer-
der hebben gevraagd of dat zo is 
– dat er aan het plaatsen van dit 
verkeersbord geen verkeersbe-
sluit ten grondslag ligt.
Wat ik me overigens, in alle rede-
lijkheid, denk ik, afvraag is waar-
om men gewoon maar een bord 
plaatst zonder eerst even na te 
gaan of het wel te handhaven is.

Hetzelfde lijkt aan de hand te zijn 
met de Burgemeester van Loon-
straat en de Kade plus een stuk 
Zeelandweg Oost, voor wat be-
treft die 30 km zone aldaar.

Op 6 april 2019 zijn belangheb-
bende Kadebewoners op het ge-
meentehuis genodigd waar werd 
verteld dat er zeer binnenkort (?) 
wel passende en zeer ingrijpen-
de maatregelen genomen gaan 
worden voor het parkeren op de 
Kade. 

We zijn zeer benieuwd of er dan 
wèl handhavend opgetreden gaat 
worden.

Toon van Drunen, Steenbergen

Mijn reactie op een reactie
( ingezonden brief  - onder verantwoording van de inzender)

STEENBERGEN – Iedere dinsdag-
middag  van 13:30 tot 15:30 uur 
organiseert WijZijn Steenbergen 
een koersbalmiddag in ontmoe-
tingscentrum Het Cromwiel. 

Dat is voor ouderen een gezellige 

en ontspannende activiteit, waar-
bij diverse spieren op een goede 
manier worden getraind. Helaas is 
het aantal deelnemers afgenomen 
en om de activiteit voort te kun-
nen zetten zijn nieuwkomers be-
langrijk.

Bij het koersballen wordt gebruik 
gemaakt van een lange vilten mat 
en wordt hierover een bal gerold 
naar een wit balletje. Het is de be-
doeling dat de koersbal zo dicht 
mogelijk bij dit balletje komt te 
liggen. Er wordt gespeeld in teams 
die bestaan uit twee personen.
“Koersbal is meteen goed voor 

de conditie. Door het rollen van 
de bal blijven de armspieren 
in beweging en het spel is met-
een een goede training voor de 
hand-oog-coördinatie. De huidi-
ge groep bestaat uit gezellig en ge-
dreven deelnemers die het fantas-
tisch zouden vinden om nieuwe 
leden in hun groepje te verwelko-
men. Zo kunnen ze er samen een 

gezellige middag van maken”, al-
dus Tonnie Joxhorst. Zij is soci-
aal werker bij WijZijn Steenber-
gen. Bij haar kunnen belangstel-
lenden zich opgeven. Dat kan op 
maandag tot en met donderdag 
door te bellen naar (0167) 750 850. 
De deelnamekosten bedragen 48 
euro per jaar, dat is dus nog geen 
euro per week.

Koersbal deelnemers gezocht
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(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Vandaag brengen der-
tig nabestaanden en leden van het 
Algonquin Regiment uit Canada 
een bezoek aan de Welberg. Hier 
krijgen zij van Welbergenaar Ro-
bert Catsburg uitleg over de ge-
vechten die er in november 1944 
aan vijftien regimentsleden het le-
ven kostten. Ter nagedachtenis van 
hun gevallen vaders en kameraden 
houden zij om 18.00 uur een korte 
herdenkingsceremonie bij het Be-
vrijdingsmonument aan de Cana-
dezenweg. 

Catsburg staat bekend als de ken-
ner bij uitstek van de militai-
re operaties rond de Slag om de 
Schelde. Naast het boek ‘5 Dagen 
in november’ en het recent ver-
schenen ‘Het Negende Beleg’ staat 
zijn naam boven nog tal van pu-
blicaties rondom deze belangrij-
ke periode uit de Tweede Wereld-
oorlog. Het is een passie die hem 
vele contacten in Canada oplever-
de, waar hij als gids voor de Battle-
field Tours te boek staat.

Krijgsgevangen
Eén van die contacten is Geor-
ge Pirie, burgemeester van Tim-
mins, een mijnstadje  in Ontario 
waar veel rekruten van het Algon-
quin Regiment vandaan komen. 

“Er gaat op Welberg altijd veel 
aandacht uit naar het South Al-
berta Light Horse Regiment. Te-
recht, maar het Algonquin Regi-
ment verdient minstens zoveel 
aandacht,” aldus Catsburg. 

Hoewel de bevrijding van Wel-
berg in eerste instantie nog rede-
lijk voorspoedig leek te verlopen, 
stuitten de bevrijders eenmaal op 
het dorp op felle tegenstand. Zij 
werden uiteindelijk gedwongen 
zich terug te trekken. Zevenen-
twintig Canadezen werden krijgs-
gevangen genomen. Onder hen 
commandant Keith Stirling wiens 
dochter enkele jaren geleden ter 
nagedachtenis aan haar vader een 
Canadese esdoorn schonk aan de 
gemeenschap van Welberg. De 
boom staat sindsdien aan de Cor-
neliusstraat ter hoogte van num-
mer 52.

Gezicht geven
Terug naar burgemeester Pirie. 
Tijdens gesprekken met Catsburg 
bleek dat zijn vader goed bevriend 
was met een van de militairen die 
op Welberg sneuvelden, Joseph 
Lone (1920-1944). 

“Via Pirie kreeg ik een foto van 
Lone. Het was aanleiding tot een 
verhaal waarin we alle gesneuvel-
den een gezicht willen geven.” Dit 

verhaal zal in het jaarboek van de 
jubilerende heemkundekring De 
Steenen Kamer verschijnen.

Niet vergeten 
Bij het regiment zelf zijn de ge-
beurtenissen van 75 jaar geleden 
geenszins vergeten. “De mislukte 

aanval op de Welberg in de nacht 
van 31 oktober op 1 november 
1944 speelt een belangrijke rol in 
de historie van het regiment. Het 
wordt aan de jonge rekruten van 
het bataljon in North Bay en Tim-
mins verteld,” zo staat in een arti-
kel van Catsburg. 

Gedecimeerd
De groep die vandaag het be-
zoek brengt aan de Welberg is al 
ruim een week onderweg en volgt 
de tocht van hun vaders en re-
gimentsleden vanaf de kust van 
Normandië. Een bloederige route 
voor het regiment dat volgens Ca-
tsburg meerdere malen onderweg 
gedecimeerd werd. Ook op Wel-
berg leed het zware verliezen. In 
totaal verloor het regiment 15 le-
den en raakten er 37 gewond. Nog 
eens 27 mannen werden krijgsge-
vangen afgevoerd. 

Renaissance Man
Opvallend feit is dat een aantal 
momenten van de Slag om Wel-
berg zijn vastgelegd door Algon-
quin-majoor George Cassidy. Van-
wege zijn vele artistieke talenten 
staat hij in eigen land ook wel be-
kend als de ‘Renaissance Man’. 
Van de Slag om Welberg zijn twee 
prenten bekend. De een toont de 
beschietingen rond de Cornelius-
kerk. Op een tweede pret zien we 
hoe militairen van het regiment in 
gevechtshouding langs de Dwars-
dijk nu Canadezenweg lopen. 
“Toevallig genoeg is de gekozen 
hoek gelijk aan de locatie waar nu 
het bevrijdingsmonument staat,” 
licht Robert Catsburg toe.

Algonquin Regiment bezoekt Welberg:

In de voetsporen van vaders en kameraden

Een peloton van het Algonquin Regiment op de boerderij van de familie Van den Bergh aan de Zelleput (voormalige Oost Groe-
neweg). De militairen zijn bewapend, maar dragen geen helmen noch uitrusting, wat er op duidt dat ze niet voorbereid zijn om 
het gevecht aan te gaan . Vermoedelijk is de foto op zondag 5 november genomen, vlak na het einde van de strijd. Het peloton 
had waarschijnlijk de opdracht om naar eventuele achtergebleven Duitsers te zoeken. 
 Tekst en foto (uit collectie)©Robert Catsburg

De Corneliuskerk van Welberg en de strijdende partijen afgebeeld op een 
tekening van majoor George Cassidy. In de linkerberm van de weg zijn de 
Canadese soldaten te zien, terwijl Duitse aanvallers (ondersteund door 
een Sturmgeschütz via de brug over De Boomvaart) de tegenaanval inzet-
ten. Robert Catsburg: ”Een reproductie van dit schilderij hangt in de kan-
tine in North Bay zodat iedere bezoeker onder het genot van een Canadees 
biertje kennis kan nemen van de bewogen historie van de leden van het 
Algonquin Regiment”. (Warpath, The story of the Algonquin Regiment).

Onder: Een tekening van George Cassidy van de Canadezenweg met oprukkende soldaten. Cassidy commandeerde D-Company Algonquin Regiment en omdat hij aanwezig was tijdens deze 
actie kan deze scene uit zijn geheugen hebben getekend. (Warpath, The story of the Algonquin Regiment).

Baretembleem Algonquin Regiment
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Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: Het secretariaat is van 
dinsdag t/m vrijdag geopend van  
9.15 -11.30 uur en is gevestigd in 
de St. Gummaruskerk, Westdam 
83, ingang marktzijde. Aanmelden 
voor de Doop, 1e H. Communie 
en het Vormsel van uw zoon of 
dochter kan via het secretariaat.                                                                                  
Contactpersonen:                                                                                       
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Cobie Schoonen tel: 0167-566322, 
c o b y s c h o o n e n @ g m a i l . c o m 
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103                                                                                                        
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jongh, 0167-522909, 
misintenties An v.d. Eem tel.0167-
521286. Iedere donderdag tussen 
10.00 en 12.00 uur kunt u in de 
Kombuis van Woonzorgcentrum 
“de Nieuwe Haven “ de 
Ruijterstraat 2 te Dinteloord terecht 
voor het opgeven van misintenties 
en wordt er onder leiding van 
een lid van het pastoraal team 
over het geloof gesproken. 
Donderdag 26 September om 
10.00 eucharistieviering met 
als voorganger pastor Sebastian 
Chazhoor. 

Personalia: de overledenen, die 
wij in ons gebed gedenken, zijn: 
Ton van der Ham; Riet Baselier-
Coppens.
Maandag 16 september is de 
feestdag van de H. Cornelis. We 
zullen dit vieren tijdens de diensten 
in het weekend.
Zaterdag zal onze organist 
Patrick de viering muzikaal 
begeleiden, zondag zingt ons 
koor in de st. Gummaruskerk in 
Wagenberg.
Misintenties: Wilt u een misintentie 
aanvragen? Gelieve dit minstens 
een week van tevoren (ivm tijdige 
plaatsing in de krant) door te geven 

bij het secretariaat op maandag t/m 
vrijdag van 9.15 uur t/m 11.30 uur 
of via de website . De prijs voor het 
aanvragen van een misintentie is 
10,50 euro.

Kerkdiensten:  jaarcyclus C.
Zaterdag 14 september 17.00: 
pastor S. Chazhoor. jaargetijde 
Antonius van Loon; Jo van de 
Merode echtgenote van Toine de 
Jong; ivm 5e sterfdag Johannes 
van Deursen; Thomas van der Riet 
vanwege zijn verjaardag. 
Zondag 15 september 9.30 uur: 
Woord- en Communieviering: C. 
Hamers. Jaargetijde Cor de Jong-
Luijks (kruisje ophalen); Jacobus 
Brooijmans echtgenoot van 
Cornelia Brooijmans - Mouwen; 
overleden familie van Kaam- de 
Waal;  familie Vermue - Rijk.
Maandag 16 september 19.00 
uur (Lourdeskapel): pastor S. 
Chazhoor.

Zaterdag 14 September om 
19.00 uur: Eucharistieviering met 
als voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor. De volkszang wordt 
begeleid door Patrick Goverde op 
orgel. Wij gedenken:   Cees Dogge 
weduwnaar van Bertha Dogge- v.d. 
Branden, Jaargetijde Jos van Ham 
en alle overleden familieleden 
van Ham – Frijters, Jaargetijde 
Johannes van Deursen echtgenoot 
van Ria van Deursen. 
Maandag 16 September tussen 
9.15 en 11.45 uur: Boeken 
inleveren voor de boekenmarkt. 
Woensdag 18 September om 9.30 
uur: Woord- en Communieviering 
in de Vonk met als voorganger 
past.w. Lenie Robijn.

Vrijdag 13 september 19.00 uur: 

H. Mis in De Vossemeren.
Zondag 15 september 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pater 
Bertus van Schaik. Misintenties:  
voor een goede afloop van 
examens;  Lenie van Onna-Stam 
e.v. Wim van Onna; Marie de 
Natris - Sujijkerbuijk wed. van 
Albert de Natris;  jgt. Janus de Jong 
e.v. Dien Koen; 
Maandag 16 september 18.00 
uur: H. Mis.
Woensdag 18 september 19.00 
uur: H. Mis.
Donderdag 19 september 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.
Vrijdag 20 september 19.00 uur: 
H. M is in De Vossemeren.

Uw gebed wordt gevraagd voor: 
Rien  Uytdewilligen e.v. Riet 
Schijvenaars; Ad van Meel e.v. 
Riet Frijters. 
Zaterdag 14 sept. 19.00 uur 
Euch.: In deze viering gedenken 
wij: Jaan van Tillo e.v. Rinus 
Nijssen; o.o. Marinus Ooms en 
Cornelia Ooms - Heijnen; Pastoor 
Blaauwhof. Jan Schetters en 
dochter Christine; Voorgangers: 
Past. B. van Schaik en Past. L. 
Robijn. Lector: A. Blom m.m.v. het 
gelegenheidskoor.
Dinsdag 17 sept. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen.

Zondag 15 september 11.00 
uur: Eucharistieviering. Zang: 
Samenzang. Misintenties: Jgt. 
Anneke de Blaay. Voorganger: 
pastor Sebastian Chazhoor; Lector: 

Petra Welten; Misdienaar: Anneke 
Welten; Koster: Adrie van Etten.
Zaterdag 14 september 13.00 
uur: Huwelijksviering van Niels 
Hereijgers en Moniek Frijters. 
Voorganger: pastoor Hans van 
Geel

Pa
ro

ch
ie

ke
rk

 v
an

 d
e 

Vr
ed

e

Pa
st

oo
r: 

H.
 d

e 
Ko

rt,
 D

ok
te

rs
dr

ee
fje

 4
46

51
 A

X 
St

ee
nb

er
ge

n,
  t

el
. 5

6 
31

 2
9.

 
Ra

bo
ba

nk
 N

L7
0R

AB
O1

48
88

07
97

W
eb

si
te

: w
w

w
.s

in
ta

nn
ap

ar
oc

hi
e.

co
m

/v
re

de
sk

er
k

Pa
ro

ch
ie

ke
rn

 H
. J

oa
nn

es
 d

e 
Do

pe
r

Pa
st

oo
r: 

H.
 d

e 
Ko

rt,
 D

ok
te

rs
dr

ee
fje

 4
46

51
 A

X 
St

ee
nb

er
ge

n,
  t

el
. 5

6 
15

 7
1

Pa
ro

ch
ie

bi
jd

ra
ge

 t.
n.

v.
 K

er
kb

es
tu

ur
. 

Ra
bo

ba
nk

: 1
3.

69
.0

0.
88

7,
 P

os
tb

an
k:

 1
0.

68
.5

29
W

eb
si

te
: w

w
w

.h
jd

ed
op

er
.n

l

 
 

Pa
ro

ch
ie

ke
rn

 H
. G

eo
rg

iu
s

W
eb

si
te

: w
w

w
.s

in
ta

nn
ap

ar
oc

hi
e.

co
m

/g
eo

rg
iu

s

H.
 G

eo
rg

iu
sp

ar
oc

hi
e

K E R K B E R I C H T E N

A
nt

on
iu

s 
va

n 
Pa

du
a

Pa
st

or
es

: H
. d

e 
Ko

rt
, S

. C
ha

zh
oo

r, 
H

. P
au

lis
se

n 
en

 
L.

 R
ob

ijn
Pa

st
oo

r D
ek

ke
rs

st
ra

at
 2

, t
el

. (
01

64
) 6

8 
25

 2
5 

D
in

sd
ag

 v
an

 1
0.

00
-1

2.
00

 u
ur

. H
ie

r k
un

t u
 te

re
ch

t v
oo

r
vr

ag
en

, i
nt

en
tie

s 
en

 b
er

ic
ht

en
. R

ab
ob

an
k 

12
.8

0.
00

.3
76

A
nt

on
iu

s 
va

n 
Pa

du
a

Pa
st

or
: H

. A
kk

er
m

an
s 

en
 E

. B
or

nh
ijm

Pa
st

oo
r D

ek
ke

rs
st

ra
at

 2
, t

el
. (

01
64

) 6
8 

25
 2

5 
(1

0.
00

-1
2.

00
 u

)
H

ie
r k

un
t u

 te
re

ch
t v

oo
r v

ra
ge

n,
 in

te
nt

ie
s 

en
 b

er
ic

ht
en

.
Ra

bo
ba

nk
 1

2.
80

.0
0.

37
6,

 P
os

tb
an

k 
10

.7
0.

72
3

He
rv

or
m

de
 k

er
k 

St
ee

nb
er

ge
n

Zondag 15 september 10.00 uur: 
Startzondag, Ds. C. Biemond, 
Bergen op Zoom.
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Vrijdag 13 september 14.00 uur: 
Mw. H. Kouwenhoven, Woord, 
gebed en communie.
Vrijdag 20 september 14.00 uur: 
Pastor J. Staps, Woord, gebed en 
communie.
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Zondag 15 september 10.00 uur: 
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. 
D. Boers, Goudswaard.

Zondag 15 september 10.30 uur: 
Startzondag, begin van een nieuw 
kerkelijk jaar. Ds. H.J. Inkelaar.
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Zondag 15 september 09.00 uur. 
Ds. Henk van het Maalpad.

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

Protestantse Gemeente  
Nieuw-Vossemeer en Halsteren

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

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

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

Zondag 15 september 10.00 uur: 
Ds. L. Verhage, Tilburg.
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Doe wat je altijd deed 
en je zult krijgen wat je 

altijd kreeg.

Toegift van Pater Bertus

Duurzaamheid in de kerk
Bij het woord duurzaamheid 
denken de meeste mensen aan 
zonnepanelen, windmolens, 
minder CO2 uitstoot en nog 
meer zaken die voorkomen in 
het klimaatverdrag waarmee 
de Nederlandse overheid zich 
inmiddels ook bezighoudt. 
Duurzaamheid in de kerk gaat 
over een goedheid en liefde 
die niet op één dag op zondag 
in de kerk naar voren wordt 
gebracht, maar het is een leven 
lang aanwezig. Vaak wordt deze 
vorm van duurzaamheid niet 
goed gerealiseerd. En toch, het 
is een feit waarmee alles begint. 
Het duurzame woord over Liefde 
in de kerk is in wezen het begin 
van alles om plezier te hebben 
in het werk, om goed te kunnen 
leren op school en om dienstbaar 
te zijn aan elkaar, aan het leven. 
Duurzaamheid in de kerk is een 
onmisbare schakel die eigenlijk 
geïntroduceerd en geïntegreerd 
dient te worden in alle stukken 
over duurzaamheid die door 
studenten, hoogleraren en politici 
worden gelezen, geschreven en 
gemaakt. Pas dan wordt de cirkel 
rond en ontstaat er een eenheid 
waarbij het klimaatverdrag nieuwe 
hoop wordt voor een nieuwe aarde. 
Pater Bertus 

senteert zich aan het groot publiek 
met de foto-expositie ‘Momenten 
om te koesteren’ met foto’s van 
Gwendolyn Pieters. Dat gebeurt 
in het ‘Groot Arsenaal’ aan de Rij-
tuigweg 44 in Bergen op Zoom.

Naast de expositie presenteert 
het hospice in samenwerking 
met de stichting ‘Vrienden Hos-
pice De Markies’ een afwisselend 
programma waarin de laatste le-
vensfase en het afscheid centraal 
staan. Zo geeft arts Antoinette van 
der Heijden een lezing over eu-
thanasie, terwijl notaris Caroline 

de Maat verhaalt over de wilsbe-
schikking en het levenstestament. 
Denise Mulders, muziekthera-
peute bij tanteLouise, vertelt over 
de waarde van muziek in de laat-
ste levensfase. De serie lezingen 
start om 11.00 uur met een pre-
sentatie (met film) over Hospice 
De Markies door locatiemanager 
Leanne Otto. Om 15.00 uur doet 
ze dat nog eens, maar dan ter af-
ronding. 

Informatiekramen
Belangstellenden zijn al van-
af 10.00 uur welkom in het Groot 
Arsenaal aan de Rijtuigweg 44 in 

Bergen op Zoom. Tot 16.00 uur 
kunnen bezoekers in tal van infor-
matiekraampjes antwoorden vin-
den op tal van vragen rondom het 
levenseinde. “De laatste decen-
nia zijn er veel nieuwe ontwikke-
lingen”, weet Leanne Otto. “Er is 
ook veel aandacht in de media, 
maar toch roept het afscheid bij 
veel mensen vragen op. Wat weet 
ik over de laatste levensfase? Wat 
kan en wat mag? Wat als ik niet 
langer thuis kan blijven? Op dat 
soort vragen proberen we deze 
dag antwoord te geven.”  

Foto: Iets waar we liever niet aan 
denken, maar als het zover is, dan 
is ondersteuning bij de laatste le-
vensfase en goed afscheid kunnen 
nemen heel belangrijk. 
Foto: Gwendolyn Pieters ©2019 

Hospice De Markies toont 
momenten om te koesteren
REGIO – Zaterdag 14 september neemt Hospice ‘De Markies’ deel aan de 
landelijke ‘Open Monumentendag’. De Hospice bestaat 10 jaar en pre-
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Het was dit jaar voor het eerst dat 
de organisatie van het Beachsoc-
cer toernooi de samenwerking 
zocht met sc Welberg en vv Steen-

bergen. Het resultaat mocht er 
zijn. Ruim 200 jongens en meiden 
speelden met volledige inzet om 
de felbegeerde titel in de wacht 

te slepen. Om alles eerlijk te la-
ten verlopen werden de deelne-
mers op leeftijd geselecteerd. De 
teams hadden namen bedacht als 
Dreamteam, de Zandhappers en 
de Stuitergirls. Op het veld, of be-
ter gezegd, in de zandbak, ging het 
er vaak fanatiek aan toe. Verdeeld 
over 3 dagen werden de wedstrij-
den gespeeld. Een enkele onder-
breking door té felle regen, mocht 
de pret niet drukken. Vooral de 
oudere teams maakten er een 
spannend toernooi van. The Win-
ners (JO-17) en FC Zaag (JO-19) 
de kampioenen, wisten beiden te 

winnen op doelsaldo. Speelster 
van het toernooi: Halima Alisic. 
Speler van het toernooi: Pax Man-
ders.
 

De overige uitslagen
Categorie JO-09: 1. Feyenoord - 2. 
Hotel de Kaai - 3. Barcelona -  4. 
Oranje Welpjes. 
Categorie JO-11: 1. Knoester & 
Kuit Advocaten - 2. Blue White Be-
achboys FC -  3. Best Buddies 1 -  4. 
Best Buddies 2 - 5. Beachboys - 6. 
Dreamteam.
Categorie JO-13: 1. The Gangsters 

- 2. Brasserie de Kaai - 3. Badeend-
jes - -4. Oranje Voetballers - 5. De 
Zandhappers - 6. FC Try Hard
Categorie Meisjes onder 12 jaar: 
1. Oranje Kampioentjes - 2. FC De 
Kippies - 3. For Fun - 4. De Stui-
tergirls. 

Categorie Meisjes boven 12 jaar: 1. 
Yellow Black Girls - 2. The Soccer 
Girls - 3. Welbergse Leeuwinnen - 
4. The Beachmaiden - 5. Welberg-
se Powergirls - 6. Pink Ladies

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Beachsoccer, spannend  
tot de laatste seconde

( door Tineke Feskens )
STEENBERGEN – Drie dagen speelden jongens en meiden tussen 9 en 19 
jaar zich tijdens de Steenbergse Jaarmarktdagen in het zweet. De inzet 
op het ingerichte beachveld aan de Westdam was hoog: wie mag zich het 
beste Beachsoccer team van Steenbergen noemen?. Tot de laatste secon-
de was het spannend.

Feyenoord 
Soccer Camp 
bij vv Steenbergen
STEENBERGEN – Op donderdag 
17 en vrijdag 18 oktober komt 
het ‘Feyenoord Soccer Camp’ naar 
vv Steenbergen. Die dagen wor-
den deelnemende voetballer-
tjes getraind door ten minste één 
oud-speler van Feyenoord.

Die wordt bijgestaan door erva-
ren trainers en assistent trainers. 
Hierdoor kunnen voetbalkwalitei-
ten in een korte periode worden 
verbeterd. Iedere deelnemer ont-
vangt tevens een compleet voet-
balpakket met daarin een offici-
eel Feyenoord Soccer Schools te-
nue van Adidas. Ook is er op bei-
de dagen een lunch en voldoen-
de drinken. Daarnaast krijgen de 
deelnemers een bidon, een Fey-
enoordbal, een speciaal magazine 
en een persoonlijk deelnamecer-
tificaat dat wordt getekend door 
de hoofdtrainer. 

Inschrijven kan via de website: 
www.vvsteenbergen.nl.

( door John Rommers )

Steenbergen - Smerdiek                         8-1
STEENBERGEN - Nadat Steenber-
gen vorige week in de eerste be-
kerwedstrijd tegen Kogelvangers 
met 4-1 ten onder ging stond voor 
afgelopen zaterdag de 2e beker-
wedstrijd op het programma. Voor 
de Blauwwitten betekende dat een 
thuiswedstrijd tegen zaterdag 4e 
klasser Smerdiek uit St.Maartens-
dijk. Een veel completer Steenber-
gen dan tegen Kogelvangers wist 
een ruime 8-1 overwinning te be-
halen tegen een ook kwalitatief 
veel mindere tegenstander.

Maar Steenbergen speelde met 
name in de eerste 45 minuten ook 
een puike wedstrijd.
Vanaf het begin van de match 
werd er druk gezet op de verdedi-
ging van Smerdiek maar ondanks 
dat kwamen de Zeeuwen in de 14e 
minuut op een 0-1 voorsprong. 
Een afstandsschot vanaf zo’n 20 
meter werd van richting veran-

derd, waardoor Steenbergen doel-
man Max Knook kansloos was.
Vanaf de aftrap was het Joshua 
van Willigen die Mike de Hoog be-
diende en deze zorgde direct voor 
de gelijkmaker, 1-1. En nog in de-
zelfde minuut kwam Steenbergen 
op voorsprong. Nu was het Roy 
Iriks die Enzo den Haak de diep-
te instuurde, die op zijn beurt bin-
nen de 16 werd gevloerd. De toe-
gekende strafschop werd door 
Mike de Hoog onberispelijk bin-
nen geschoten: 2-1.
Slechts  5 minuten later was het 
weer raak. Mike de Hoog gaf de 
bal op maat richting Enzo den 
Haak die vervolgens van dichtbij 
voor de 3-1 zorgde.
Met een prachtig afstandsschot 
vanaf ruim 20 meter bracht Jos-
hua van Willigen Steenbergen op 
een 4-1 voorsprong en in de 40e 
minuut zorgde hij op aangeven  
van Enzo den Haak voor de 5-1. 
Op slag van rust waren de rollen  
omgedraaid.
Joshua van Willigen stuurde Enzo 

den Haak de diepte in en die zorg-
de voor de 6-1 !! ruststand.

Veel balverlies na de thee
Na de thee maakte Steenbergen 
de fout het te licht op te nemen. 
Er werd in die periode teveel bal-
verlies geleden waardoor er veel 
minder lijn in het spel zat.
Smerdiek kreeg daardoor enkele 
mogelijkheden o.a. een schot te-
gen de Steenbergse lat en nog een 
prima schot dat door doelman 
Max Knook met de voet werd ge-
keerd.

De laatste 15 minuten werd de 
draad weer wat beter opgepakt 
waardoor eerst Enzo den Haak en 
vervolgens Tim den Houting nog 
tot scoren kwamen en waardoor 
de eindstand werd bepaald op 
een 8-1 overwinning voor Steen-
bergen.

Zondag a.s. staat de 3e bekerwed-
strijd op het programma. Steen-

bergen speelt dan om 14.30 uur 
thuis tegen zondag 5e klasser Le-
pelstraatse Boys uit Lepelstraat.

Uitslagen
Uitslagen senioren v.v. Steenber-
gen van zaterdag 7 en zondag 8 
september: Steenbergen 2 zater-
dag - Kogelvangers 2 zaterdag ( 
bekerwedstrijd): 1-0; Steenbergen 
4 zaterdag - WHS 3 zaterdag ) be-
kerwedstrijd): 5-2; Steenbergen 
1 - Smerdiek 1 (bekerwedstrijd): 
8-1; Steenbergen 2 - Jeka 3 (be-
kerwedstrijd): 3-1; Steenbergen 3 
- WDS’19 3 (bekerwedstrijd): 2-2; 
Unitas’30 dames - Steenbergen 
dames ( bekerwedstrijd): 0-9.
Wedstrijdprogramma voor zater-
dag 14 september: Steenbergen 2 
zaterdag - Sc.Welberg 2 zaterdag 
(bekerwedstrijd), aanvang 13,15 
uur; Halsteren 6 zaterdag - Steen-
bergen 4 zaterdag ( bekerwed-
strijd), aanvang 15.00 uur. 

Programma voor zondag 15 sep-
tember: Steenbergen 1 - Lepel-
straatse Boys 1 (bekerwedstrijd), 
aanvang 14.30 uur; Steenbergen 
2 - Odio 2 (bekerwedstrijd), aan-
vang 11.30 uur; Steenbergen 3 - 
Sc. Gastel 5 (bekerwedstrijd), aan-
vang 11.00 uur

Smerdiek geen partij voor Steenbergen 
in 2e bekerwedstrijd

( door John Rommers )

Dinsdag 10 september speelde het 
1e elftal van vv Steenbergen in Nu-
mansdorp een ingelaste oefenwed-
strijd tegen zaterdag 2e klasser 
NSVV. Na 2 keer 45 minuten kon ge-
constateerd worden dat een prima 
wedstrijd was gespeeld.

Gastheer NSVV was over het ge-
heel genomen de iets bovenliggen-
de partij omdat het veel technisch 

begaafde spelers in huis had en heel 
verzorgd voetbal liet zien, maar een 
redelijk compleet Steenbergen deed 
beslist niet veel onder.
De Blauwwitten speelden vooral 
verdedigend een prima wedstrijd 
terwijl ook de aanvoer via het mid-
denveld naar de voorhoede vaak 
goed in elkaar zat.
Steenbergen kwam in de 12e mi-
nuut op voorsprong.
Jordy Dam speelde de bal naar de 

in de diepte sprintende Enzo den 
Haak die zijn  schot door de NSVV 
doelman uit het doel geslagen zag 
worden.

De meegekomen Joshua van Willi-
gen reageerde vervolgens zeer at-
tent door de afgeslagen bal weer op 
te pikken en vervolgens alsnog voor 
de 0-1 te zorgen.
Zowel NSVV als Steenbergen had-
den daarna om beurten een klein 
overwicht maar veel doelkansen le-
verde dat vooralsnog niet op.
In de 38e minuut kreeg de thuis-
ploeg een hoekschop te nemen die 

in eerste instantie door de Steen-
bergse verdediging werd wegge-
werkt. Vanaf de rand van de 16 werd 
daarna doelman Joost van de Ree 
toch nog verslagen en dat beteken-
de de gelijkmaker.

Daarna volgde een goede 2e helft 
met kansen voor beide partijen, 
maar de verdedigingen  bleven de 
baas, waardoor de 1-1 stand niet 
meer werd gewijzigd.
Steenbergen kon, zoals gezegd, te-
rug zien op een uitstekende wed-
strijd waarbij ook op de inzet van de 
spelers niets was aan te merken.

Gelijkspel voor vv Steenbergen  
in oefenwedstrijd tegen NSVV



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

Ligne Notarissen Aerts Leimena Advocaten

En ook: Beautyinstituut Marielle - bHosted - Camper- & Caravan Service de Blaaij - Autobedrijf Bogers - Doing Better  
Deltacom Kantoorautomatisering - EBC Taleninstituut - HEMA Steenbergen - HEMA Halsteren - INPIEQ - Jevotech 
JVM Tuinen - Retail Platform Steenbergen (Ons Steenbergen) - Visio Vireo Tuinen

Mangnus Park- en Tuinmachines Datacenter Nedzone

Koetsenruyter MakelaardijAlbert Heijn AchterbergAuto KarHaer van den Adel


