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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN/DINTELOORD – De 
gemeente kan wat de provincie 
betreft op zoek gaan naar een an-
dere locatie dan de Karolinapolder 
om windmolens neer te zetten. Dat 
is de uitkomst van een gesprek dat 
wethouder Wilma Baartmans en 
burgemeester Ruud van den Belt 
onlangs hebben gevoerd met ge-
deputeerde mevrouw Spierings. 
Door de bestuurders is uitgespro-
ken niet als overheden tegenover 
elkaar te willen staan. 

Onlangs besloot het college om 
de huidige plannen die er liggen 
voor de opschaling van het Wind-
park Karolinapolder opzij te leg-
gen, omdat er te veel verzet is van-
uit de inwoners en belangenorga-
nisaties. 

Uitgangspunt bij het gesprek met 
de provincie was onder andere 
of het mogelijk is windmolens te 
plaatsen met een tiphoogte van 
150 meter of lager. Ook een alter-
natieve locatie voor de windturbi-
nes kwam aan de orde.

Twee alternatieven
De gemeente geeft aan dat twee 
verschillende partijen zich heb-
ben gemeld voor de uitwerking 
van een alternatief plan. Met deze 
partijen worden afzonderlijk ge-
sprekken gevoerd. Ze willen elk 
met Innogy samenwerken om te 
komen tot een beter ruimtelijk en 
maatschappelijk gedragen plan 
als alternatief voor de Karolin-
apolder. 
Zij zien onder andere mogelijkhe-
den voor een windpark met meer 
dan vier windturbines in een lijn-

opstelling met een tiphoogte lager 
dan 150 meter. 

Standpunt Innogy nog 
onduidelijk
Wel is het zo dat Innogy als grond-
eigenaar het recht heeft om de 
huidige plannen door te zetten. 
Zij willen graag hogere molens die 
meer opleveren. Inmiddels heb-
ben de gemeente en Innogy ook 
een gesprek gevoerd, maar daar-
over is nog niets naar buiten ge-
bracht.

In de besprekingen die momen-
teel gaande zijn over het vormen 
van een nieuwe coalitie in de ge-
meenteraad, is de komst van de 
windmolens een heet hangijzer. 

Geen uitstel

Voor de VVD was het zelfs de 
spreekwoordelijke druppel om uit 
de coalitie met Gewoon Lokaal! 
te stappen. De VVD was het niet 
eens met verder uitstel en had lie-
ver gezien dat de windmolens er 
al hadden gestaan.

Provincie geeft gemeente mogelijkheid om windmolens elders te plaatsen

Floraplein – Steenbergen

Weekendknaller

BBQ KIES & MIX
Diverse soorten 
3 stuks €9,003 stuks €9,00

(Door Peter Vermeulen)

KRUISLAND – “Je bent niet alleen 
voorzitter van de ‘Dinsdagavond-
club’, maar je steekt ook al veer-
tig jaar de handen uit de mouwen. 
Daarbij help je niet alleen bij het 
eten en drinken, maar als het no-
dig is zelfs bij de toiletgang. En 
kunnen clubleden niet makkelijk in 
of uit de auto of taxi komen, Jean-
ne helpt. De dinsdagavondclub is 
door mensen zoals jij een begrip 
in Kruisland. Een club waar men-
sen met een verstandelijk of li-
chamelijke beperking in niet al te 
grote groepen muziek kunnen ma-
ken”, zo zwaaide burgemeester 
Ruud van den Belt Jeanne van Gas-
tel-Theunisse afgelopen dinsdag-
avond lof toe voordat hij haar een 
lintje opspeldde.

“Want het heeft de koning be-
haagd om jou te benoemen tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau”, 
aldus de burgemeester. En ter-
wijl hij de Kruislandse decoreer-
de klonk het uit de mond van een 
van de aanwezige dinsdagavond-
club bezoekers: “Jeanne, gaan we 
nou taart eten?”. Dat kon Jeanne 
van Gastel gelukkig bevestigen. 

Want het was immers feest op 
deze bijzondere dinsdagavond in 
dorpshuis Siemburg. De dinsdag-
avondclub bestaat veertig jaar en 
dat werd gevierd. Met feestelijke 
muziek van harmonie St. Ceacilia, 
met slingers en met taartjes, die 
werden uitgedeeld door vrijwillig-
ster Lianne de Jong. 

Maar niet voordat Jeanne van 
Gastel alle vrijwilligers had be-
dankt. “De dinsdagavondclub be-
staat immers dankzij de inzet van 
onze vrijwilligers”, zo liet de ge-
decoreerde weten. Ze was aange-
naam verrast door de hulde die 
haar werd gebracht, maar zeker 
ook doordat haar gasten weer een 
plezierige dinsdagavond mochten 
beleven.
 

foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Veertig jaar in de weer voor 
plaatsgenoten met een beperking

Stadsraad peilt 
meningen 
Steenbergenaren
STEENBERGEN – Woensdagmid-
dag 24 april zijn leden van de 
Stadsraad Steenbergen present 
op de Markt. Ze willen dan graag 
in gesprek met inwoners van 
Steenbergen om te weten wat 
er leeft. Wie wat kwijt wil wordt 
verzocht om die middag naar de 
Markt te komen. Dit tussen 14:00 
en 16:00 uur.

Voor de Stadsraad is het belang-
rijk dat ze goed op de hoogte is 
van wat er in Steenbergen speelt. 
Vandaar dat men veel inwoners 
hoopt te ontmoeten om hun idee-
en te horen.

Centrummanager
Overigens is het ook mogelijk om 
vragen, ideeën en opmerkingen 
te mailen naar info@stadsraad-
steenbergen.nl. Naast leden van 
de Stadraad zal op 24 april ook 
centrummanager Maikel Gijzen 
aanwezig zijn om vragen van in-
woners te beantwoorden.

Aanvulling 
op artikel 
De Blaar
STEENBERGEN - In aanvulling op 
het artikel in de Steenbergse Cou-
rant van afgelopen vrijdag waar-
in het einde van wandelsportver-
eniging De Blaar wordt aangekon-
digd, wil het bestuur het volgende 
meegeven aan de lezers: 

“We moeten de laatste puntjes 
nog op de ‘i’ zetten en tot die tijd 
zijn we nog als voltallig bestuur in 
functie. 

Wanneer alles is afgehandeld 
zullen we allemaal tegelijkertijd 
stoppen. 

Bovendien willen wij bij deze een 
dankwoord uitspreken voor een-
ieder die jaren geholpen heeft.”



Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor 
alle blijken van medeleven na het 

overlijden van onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma

De vele kaarten en berichtjes van 
een ieder hebben ons goed gedaan.

Kinderen en kleinkinderen

Dinteloord, april 2019

Eef de Bruijn-Geers

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.

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

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

Contactpersoon Nieuw-Vossemeer, Steenbergen e.o.
Jeanne Huijsmans: 06-13433461
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Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

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

 • Pracht T-shirts met nautische motieven 
(ook kleutermaatjes) v.a. 4 euro p.st. 

• Schippersbroeken met  kwaliteit, kleur rood 
of zwart  • Veel cadeau-artikelen. 

Ook scheepsbenodigdheden en touwwerk 
• OLIEKACHELTJES 

Graag tot ziens, Adja en Arjaan. 
www.scheepswinkeldedrummer.nl

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

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSCHOOLKIEBOOM.NL

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

Wij zoeken per direct een fulltime

Magazijnmedewerker (M/V)
Wij zijn een groothandel in licentie-artikelen  

en kinderkleding. 
Jouw werk bestaat uit het verwerken van de 

inkomende en uitgaande goederen. 
Ben jij iemand die van aanpakken weet en  

goed in teamverband kan werken?
Stuur dan je cv naar: info@textieltrade.nl  

of: Textiel Trade B.V. 
Mosquitostraat 10, 4651 ST in Steenbergen

Meer weten over ons? Kijk op: 

www.textieltrade.nl

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

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

www.debolusberg.nl

Sinds 
   1987Sinds 

2e Paasdag open van 11.00 - 16.00 uur 

Koningsdag open van 9.00 - 16.00 uur

vantilburggroep.nl
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“Weet je nog?”, is een zinsnede die 
veelvuldig terugkeert tijdens het 
gesprek tussen Wilma Baartmans 
en Ger de Neve. Het is een verma-
kelijk duo om te observeren. In 
veel opzichten totaal verschillend, 
maar wel met een breed gedeelde 
basis: de liefde voor de gemeente 
Steenbergen en de passie voor lo-
kaal bestuur. Combineer dit met 
een dosis energie waar zelfs een 
kleuter met ADHD van onder de 
indruk zou zijn en het beeld is 
compleet. Beide politici zijn goed 
van de tongriem gesneden en 
hebben meer dan genoeg te ver-
tellen. Gepokt en gemazeld zijn 
ze, gevierd en verguisd. Ze heb-
ben zich beloond en verraden ge-
voeld in al die jaren. De littekens 
die de klappen opleverden zijn 
veelal verbleekt tot dunne streep-
jes, alleen zichtbaar voor degenen 
die dicht bij hen staan. Anderen 
zeuren bij ijzig weer nog altijd een 
beetje na.

Weinig vrouwen
Voor zowel Baartmans als De 
Neve geldt dat zij bijna per onge-
luk in de lokale politiek beland-
den. “In 1994 was er iets te doen 
rond zwembad De Meermin,” 
haalt Baartmans herinneringen 
op. “Vraag me niet meer wat het 
was, maar ik heb me er in ieder 
geval goed druk om gemaakt. In 
dat kader bezocht ik een raadsver-
gadering en ik schrok dat er maar 
zo weinig vrouwen in de raad za-
ten. Wanneer ik van mening ben 
dat iets anders moet, dan vind ik 

ook dat ik daar zelf iets aan moet 
doen. Dus heb ik mij bij de Werk-
nemerspartij gemeld.” 

Lust en leven
Tot de gemeentelijke herindeling 
in 1997 bleef Baartmans bij de 
WP. Daarna maakte zij de overstap 
naar de PvdA en bleef tot 2010 
voor deze partij actief, onder meer 
als wethouder. Uiteindelijk raak-
ten Wilma en de PvdA gebrouil-
leerd en richtte zij een eigen partij 
op: Door! Zij kwam met twee ze-
tels in de raad en fuseerde in 2014 
met GB/DLP tot Gewoon Lokaal!, 
momenteel de grootste partij in 
de Steenbergse gemeenteraad. 
Na de verkiezingen van vorig jaar 
keerde zij na negen jaar terug in 
het college. Baartmans: “Het wet-
houderschap is mijn lust en mijn 
leven. Het is leuk om veel te kun-
nen betekenen voor de samenle-
ving waar je zoveel van houdt en 
het is geweldig dat je de kans krijgt 
om dat te doen.” 

Geen landelijke  
partij nodig
Voor Ger de Neve begon zijn po-
litieke carrière met een eerste be-
zoek aan een ledenvergadering 
van de VVD. ”Van het een kwam 
het ander en in 1994 maakte ik 
namens de VVD mijn entree in 
de raad.” Hij bleef de partij trouw 
tot 2010, waarvan de laatste twee 
jaar als wethouder. Toen ontstond 
er een vertrouwensbreuk en ver-
liet De Neve met pijn in het hart 

de VVD. Hij besloot onder eigen 
vlag verder te varen als Lijst Ger 
de Neve. In de jaren daaropvol-
gend stond hij samen met Mi-
chel Lambers aan de wieg van de 
Volkspartij die in 2014 voor het 
eerst deelnam aan de gemeente-
raadsverkiezingen en in 2018 als 
tweede grootste partij van de ge-
meente Steenbergen uit de stem-
bus kwam. “Je hebt helemaal geen 
landelijke partij nodig wanneer 
je geboren bent in Steenbergen,” 
knipoogt De Neve.

Het gaat om Steenbergen
Ondanks alle tegenstellingen tus-
sen beiden, leggen zij de nadruk 
liever op de overeenkomsten. “We 
zijn de liefde voor elkaar echt wel 
eens een poosje kwijt geweest,” 
relativeert Wilma. “Maar uiteinde-

lijk hebben we elkaar weer gevon-
den omdat alles wat je doet voor 
deze gemeente is. Het gaat niet 
om liberaal of socialist zijn. Het 
gaat om Steenbergen.”

Gewoon luisteren
Die liefde voor Steenbergen, leid-
de hen desalniettemin door die-
pe dalen. Met name het moment 
waarop zij gevoelsmatig afgeser-
veerd werden door hun voorma-
lige partijen, zit diep. Gewond, 
maar niet verslagen klommen zij 
uit het dal. “Ik laat mij niet zomaar 
aan de kant zetten,” aldus De 
Neve, strijdlustig als altijd. “Wan-
neer de kiezer jou niet wil, dan is 
dat een ander verhaal want de kie-
zer heeft altijd gelijk. Wanneer hij 
zijn gunfactor niet aan jou wil ge-
ven, dan houdt het op.”

De grote vraag is natuurlijk, hoe 
in de gunst te blijven bij de kiezer? 
De Neve: ”Dat is zó makkelijk: je 
moet gewoon luisteren naar wat 
de mensen je te vertellen hebben. 
Het wordt je op een presenteer-
blaadje aangereikt.”

Scherp aan de wind
Wanneer de lijn van de formatie 
zich voortzet, zullen Baartmans 
en De Neve binnenkort weer deel 
uitmaken van dezelfde coalitie. 
Gewoon Lokaal! en de Volkspar-
tij, socialist en liberaal, links en 
rechts. Gaat dat wel goed komen? 
“Goddank zijn er tegenstellin-
gen,” vliegt Baartmans het vraag-
stuk vanuit andere hoek aan. “De 
verschillen maken we misschien 
zelf wel groter dan ze zijn.”
“We zeilen scherp aan de wind,” 
geeft De Neve toe. “Maar altijd 
met respect voor elkaar, ook wan-
neer we het hartgrondig oneens 
zijn.”

Extra dimensie
Voorlopig brandt het vuur van de 
volksvertegenwoordiging nog in 
alle hevigheid bij de jubilarissen. 
Het roept de vraag op wanneer 
het werk van een politicus klaar 
is. “Wanneer de gezondheid, het 
thuisfront of de kiezers mij de halt 
toeroepen,” heeft De Neve zijn 
antwoord paraat. “Ik ben tegen ie-
dere vorm van discriminatie. Ook 
van leeftijd.”
Wilma sluit zich erbij aan: “Het 
is natuurlijk goed dat er vernieu-
wing komt in het lokale bestuur, 
maar het collectief geheugen is 
ook wat waard.  Ger en ik weten 
hoe het was en hoe het zo geko-
men is. Dat is belangrijk.” Of zij 
zich na deze raadsperiode weer 
beschikbaar stelt, houdt zij in het 
midden. ”Sinds mijn kleinkin-
deren in Steenbergen wonen, is 
er wel een extra dimensie bij het 
wethouderschap gekomen. Ik 
vind het nu zo mogelijk nóg be-
langrijker dat deze gemeente een 
plek is waar je goed kunt wonen 
en werken.”

Wilma Baartmans en Ger de Neve vieren zilveren ambtsjubileum: 
”Ondanks verschillen altijd samen door één deur terug naar huis”

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Het leven in de politieke arena kan snel veranderen. 
Wethouder Wilma Baartmans en Ger de Neve, raadslid namens de Volks-
partij, kunnen erover meepraten. Op 14 april passeerden zij tegelijkertijd 
de mijlpaal die het 25-jarig jubileum in de gemeenteraad markeert. In die 
jaren deelden zij coalities, colleges en opposities of stonden lijnrecht te-
genover elkaar. Maar na afloop vertrokken zij, naar eigen zeggen, altijd 
door dezelfde deur terug naar huis. De gemeenteraad is een wispelturige 
minnares, zo blijkt alleen al uit de totstandkoming van dit artikel. Ten tij-
de van het eerste interview dat eraan ten grondslag ligt, maakte de frac-
tie van De Neve nog deel uit van de oppositie. Inmiddels zijn de kansen 
voor de Volkspartij volledig gekeerd en ziet het er naar uit dat de partij 
binnenkort tot de coalitie toe zal treden. Het kan verkeren.

• Foto: Vijfentwintig jaar lang treffen Wilma Baatmans en Ger de Neve el-
kaar al in de politieke arena. Soms stonden ze in het debat lijnrecht tegen-
over elkaar, maar buiten de raadszaal overheerste altijd de vriendschap.

• Foto: Wilma Baartmans op 30 maart 2006 tijdens haar installatie als wethouder van de 
gemeente Steenbergen namens de PvdA. Rechts Peter Sanders, wethouder van de inmid-
dels opgeheven Lijst Steenbergen Anders.

• Foto: Ger de Neve en Michel Lambers vormen al sinds jaar en dag een politiek duo. Soms nam 
dat onverwachte vormen aan.



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. 

KOM NAAR DE LEKKERE 
PROEVERIJEN OP 19 EN 20 APRIL

Lindenburghlaan 1
Steenbergen

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

Vr 19 april, goede vrijdag
Za 20 april
Zo 21 april, 1e paasdag
Ma 22 april, 2e paasdag

Vr 19 april, goede vrijdag
Za 20 april
Zo 21 april, 1e paasdag
Ma 22 april, 2e paasdag

08.00u - 21.00u
08.00u - 21.00u
10.00u - 20.00u
10.00u - 20.00u

09.00u - 21.00u
09.00u - 19.00u

gesloten
10.00u - 19.00u

Gewijzigde openingstijden Paasweekend Gewijzigde openingstijden Paasweekend

Kom ook kijken naar onze verbouwde winkel!
Dinsdag 9 april is Gall & Gall Achterberg heropend met feestelijke activiteiten, waaronder 
de Dunkin Donuts Pop-Up en lekkere proeverijen. 

Lever nu uw spaarkaart in.

Inleveren van volle 
spaarkaarten kan 
nog t/m zondag 
21 april 2019.

Kofferactie

Ons bijzondere
restaurant opent
op zaterdag 10 mei.
Vanaf dat moment gaan wij onze gasten verwennen
met bijzonder heerlijke gerechten uit onze  speciale 
houtskooloven. Met kwaliteitsproducten uit deze 
regio zorgen we voor smaakvolle kwaliteit.
Vanaf zaterdag 10 mei serveren wij onze diners
en vanaf 11 mei kunnen onze gasten terecht voor een 
aantrekkelijke lunch.
Ook serveren we bijzondere gerechten die rekening 
houden met allergie en dieetwensen.

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

Welkom in
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het is snel ge-
gaan; drie weken nadat het nieuws 
naar buiten kwam dat haar partij, 
de VVD, uit de coalitie was gestapt, 
wordt Petra Lepolder voorgedra-
gen als wethouder in de gemeen-
te Dongen. Lepolder, die aan haar 
tweede bestuursperiode als wet-
houder bezig was, heeft niet af-
gewacht wat de situatie haar ging 
brengen, maar de kans gepakt die 
langskwam. “De aanleiding om 
te vertrekken was misschien niet 
mijn keuze, maar ik heb wel snel 
de regie genomen. Ik accepteer 
de situatie zoals die is, daar ben 
ik best rationeel in. Dit is voor mij 
een kans om aan een nieuwe uit-
daging te beginnen.”

 
Het is wellicht kenmerkend voor 
Petra Lepolder om moeilijke situ-
aties niet uit de weg te gaan. Re-
gelmatig moest zij kritiek incasse-
ren over onderwerpen als het eco-
nomisch beleid in Steenbergen of 
het vestigen van arbeidsmigran-
ten in Dinteloord. Maar daar te-
genover staan ook complimenten, 
van bijvoorbeeld de bewoners 
van de woonwagencentra, die on-
langs naar de raadszaal kwamen 
om haar te bedanken voor haar 
inzet. Of het nu negatief of posi-
tief is, Lepolder zegt met beiden 
om te kunnen gaan. “Dat hoort er 
gewoon bij. ‘If you can’t stand the 
heat, get out of the kitchen’, is het 
spreekwoord toch? Ik zet met ple-
zier mijn tanden in moeilijke dos-
siers. Volgens mij heb ik wel het 
vermogen om analytisch te den-
ken en oplossingen te zoeken in 
situaties waar het nodig is om ’out 
of the box’ te denken. Ik wil op z’n 
minst de ingrediënten leveren, 
zodat de ambtenaren daar vervol-
gens mee kunnen koken.”

Passie voor woningbouw

Als ze daar voorbeelden van moet 
noemen, komt ze al snel uit bij het 
onderdeel woningbouw uit haar 
portefeuille. “Daar heb ik in al die 
jaren echt een passie voor ontwik-
keld. Een huis is namelijk zoveel 
meer dan een stapel stenen; het 
is een thuis voor mensen. Zo ben 
ik er trots op dat inmiddels de vol-
gende veertien woningen in aan-
bouw zijn op het Couveringe Park. 
Toen ik dat dossier in handen 
kreeg, lag het helemaal op z’n gat. 
Soms is het nodig een aanjager te 
zijn. Net als bij de komst van star-
terswoningen, bijvoorbeeld in de 
Pinas, maar ook het realiseren van 
levensloopbestendige woningen. 
Iedereen riep destijds dat daar 
geen markt voor was, maar geluk-
kig heb ik me daar niet bij neer-
gelegd want er is wel degelijk be-
langstelling voor.”
Verder is Lepolder als bestuurder 
altijd actief geweest in de regio 
in allerlei samenwerkingsverban-
den. En met het herstellen van de 
Zuiderwaterlinie zijn volgens Le-
polder de recreatiemogelijkheden 
in de gemeente naar een hoger ni-
veau getild. “En daar liggen nog 
veel meer kansen in de toekomst.”

Buurtbewoners bij plan-
nen betrekken
Wat ze dan ook meeneemt naar 
de gemeente Dongen, is een goed 
gevulde rugzak met kennis, sowie-
so als het gaat om een stukje alge-
mene ontwikkeling als bestuur-
der. Lepolder is zes jaar gemeen-
teraadslid geweest voor de VVD, 
voordat ze voor de eerste keer 
wethouder werd in 2014. “Ik heb 
eerst goed kunnen observeren, en 
erover na kunnen denken hoe ik 
zou handelen in bepaalde situa-
ties. Wat ik bijvoorbeeld altijd heb 
gedaan, is vanaf het begin af aan 
aanwezig zijn bij het bespreken 
van een nieuw bestemmingsplan. 
Het is belangrijk om uit de eerste 

hand te voelen hoe de stemming 
onder inwoners is. Dat gebeurt nu 
steeds meer, zelfs nog verder naar 
voren. Buurtbewoners worden 
vanaf het prille begin erbij betrok-
ken, zodat ze zich niet overvallen 
voelen met plannen.”

Nieuw takenpakket
In Dongen zal ze de portefeuille 
van wethouder Rolf Vullings over-
nemen, die op 21 maart stopte 
vanwege persoonlijke redenen. 
Dat betekent dat Lepolder naast 
het voor haar bekende takenpak-
ket van o.a. economie, ook ver-
antwoordelijk wordt voor de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) en Jeugdzorg. Niet de 
minste portefeuilles. �Ik heb daar 
vertrouwen in, want de laatste ja-
ren heb ik vanwege het onderdeel 

financiën daar ook veel mee te 
maken gehad.�
In een extra raadsvergadering op 
donderdag 18 april neemt de ge-
meenteraad van Dongen een offi-
cieel besluit over haar voordracht 
en beëdiging als nieuwe wethou-
der in de Brabantse gemeente. 
Dat moet worden gezien als een 
formaliteit, want in de verklaring 
die de Dongense VVD heeft uitge-
daan, stelt fractievoorzitter Pieter 
Brooijmans blij te zijn een politiek 
ervaren persoon als Petra Lepol-
der te mogen verwelkomen. 

Voorlopig niet verhuizen 
naar Dongen
Met zo’n 23.000 inwoners is de 
kern Dongen twee keer zo groot 
wat betreft inwonersaantal als de 

stad Steenbergen. “Ik ben er na-
tuurlijk in de afgelopen tijd al een 
aantal keren geweest, en het komt 
op mij over als een warme ge-
meente met een rijk verenigings-
leven. 
Verhuizen van haar woonplaats 
Dinteloord naar de gemeente in 
Midden-Brabant is voorlopig niet 
aan de orde. “Ik heb vrijstelling 
van verhuisplicht, dus eerst maar 
eens kijken hoe het gaat. Ik heb 
natuurlijk ook nog een gezin met 
schoolgaande kinderen.”
Voorlopig kan je haar dus nog ge-
woon tegenkomen in de gemeen-
te Steenbergen, waar op elke 
straathoek wel een herinnering 
te vinden is. “Zo bedacht ik laatst 
nog toen ik langs het pand van de 
SDW aan de Zuidwal reed, hoe-
veel weerstand het destijds opriep 
uit de omgeving. Nu het er staat, is 
het naar ieders tevredenheid. Het 
is logisch dat er vaak tegenwer-
pingen komen uit emotie, maar 
het is aan bestuurders om er met 
ratio naar te blijven kijken.”

Estafettestokje
Deze laatste dagen in het gemeen-
tehuis staan in het teken van af-
scheid nemen, zaken afronden en 
overdragen. “Ik vind het niet las-
tig om los te laten. Het heeft ook 
te maken met een stukje gunnen 
richting de opvolgend wethouder. 
Het is een soort estafette van het 
stokje ontvangen en doorgeven. 
In the end doe je het toch niet 
voor jezelf, maar voor de buiten-
wacht.”

Foto: Deze week is Petra Lepol-
der voorgedragen als wethouder 
in de gemeente Dongen en zal ze 
de Steenbergse politiek per direct 
na elf jaar verlaten om naar eigen 
zeggen aan een mooie nieuwe uit-
daging te beginnen.

Petra Lepolder vertrekt na 11 jaar uit politiek Steenbergen

“Ik laat veel achter, maar kijk er ook naar uit om elders blanco te beginnen”

STEENBERGEN – In alle kernen van 
Steenbergen zijn vrijwilligers ac-
tief om de inwoners een feestelij-
ke Koningsdag te bezorgen. Er zijn 
tal van activiteiten die de bezoe-
kers gezelligheid en ontspanning 
beloven. Per kern worden hierbij 
de activiteiten weergegeven. Het 
grootste compliment dat de or-
ganisatie en vrijwilligers kunnen 
ontvangen voor hun inspanningen 
is grote belangstelling van de in-
woners. Het mooiste geschenk is 
prachtig weer en een goed verloop 
van alle activiteiten.

STEENBERGEN  
Organisatie:  
Feestcomité Steenbergen
08:00 uur: Vrijmarkt in de Kaai-
straat. Vanaf 8:00 uur tot 17:00 uur
10:30 uur: opstellen voor de fiet-
senoptocht bij Brasserie Puur in 
de Kaaistraat
11:00 uur: aubade bij het voorma-
lige stadhuis in de Kaaistraat
11:00 uur: Gummaruskerk is ge-
opend tot 16:00 uur. Met terras 
buiten bij goed weer, met rond-
leidingen in de kerk en met een 
knutselhoek voor de kinderen. 
Hun creaties worden vervolgens 

tentoongesteld in de kerk. Ook 
is er een ‘Koninklijk’ ideeënbord 
waarop bezoekers worden ge-
vraagd om ideeën voor de herbe-
stemming van de kerk te prikken.
11:45 uur: prijsuitreiking versier-
de fietsen in Wijk ’t Drievierde met 
entertainment.
13:00 uur: kindermiddag voor 
jeugd tot 12 jaar. Thema: Winter-
wonderland op de Markt
13:00 uur: Waterspektakel ‘Zonder 
genade van de kade’ in de haven 
van Steenbergen
13:30 uur: Ouderenmiddag in 
zorgcentrum Onze Stede. Bingo 
start om 14:00 uur.
13:30 uur: Besloten ouderenmid-
dag in verpleeghuis Hof van Nas-
sau
17:00 uur: Start van de feestavond 
met Sjappoo, Marijn van Geel, 
Joey Oerlemans, Boyd & JS en het 
‘Foute skipakken partyteam’
18:00 uur: Prijsuitreiking van 
‘Zonder Genade van de kade’ op 
de Markt

NIEUW-VOSSEMEER 
Organisatie: Oranjevereniging
Nieuw-Vossemeer
09:00 uur: Verzamelen versierde 

fietsen bij de Vossemeren
09:30 uur: Vertrek versierde fiet-
sentocht
10:00 uur: Aubade. Hijsen van 
de vlag met aansluitend kinder-
programma ‘Oranjegein op ’t 
Plein voor groot en klein’. Thema: 
beachparty.
11:15 uur: Prijsuitreiking versier-
de fietsen
14:30 uur: aanvang beachvolley-
baltoernooi op het Kreekplein. 
Springkussen aanwezig voor de 
kinderen
17:30 uur: Dorpsbarbecue
18:00 uur: Jesa drive-in show ver-
zorgt muziek bij beachparty

DINTELOORD 
Organisatie:  
Oranjevereniging Dinteloord
Vrijdagavond 26 april: vanaf 
19:30 uur: Koningsnacht in de 
zaal van restaurant Thuis! Met 
zanger/entertainer Peter Loree en 
dj/entertainer Mathijs Pluijgers. 
Entree is gratis.
Eveneens vanaf 19:30 uur: kinder-
disco in het Dorpshuis.
Koningsdag
10:00 – 10:30 uur: ‘lawaai’Aubade 
op het Raadhuisplein

10:30 – 12:00 uur: Familiepuzzel-
tocht ‘Dinteloord Muziekoord’
12:00 – 13:30 uur: Oranjelunch 
verzorgd door Albert Heijn, Het 
Bakhuys en Keurslager Littooij
13:30 – 14:15 uur: Kreekloop

14:00 – 17:00 uur: Kinderspelen
14:00 – 14:30 uur: Aanmelden 
voor het Rijk Zwaan Bossaball 
spektakel
14:30 – 18:00 uur: ‘Oranje Mu-
ziekfestijn’ en Bossabal

20:00 – 23:00 uur: SWINGO in het 
Dorpshuis. Zaal geopend vanaf 
19:30 uur
22:00 uur: Trekking Loterij

WELBERG 
Organisatie:  
Ontspanning voor Welberg (OVW)
10:00 uur: opstellen voor de ver-
sierde fietsenoptocht op het par-
keerterrein van Sc Welberg aan de 
Hoogstraat. Vertrek om 10:30 uur. 
13:00 uur: Inschrijven voor de 
voetbaltoernooi op het terrein van 
Sc Welberg
13:30 uur: Start van de spelmid-
dag. Met leuke spelletjes voor 
de kleinere kinderen, schmin-
ken, stormbaan en springkussen. 
Nieuw op het programma: Ko-
nings Voetbal Toernooi voor jon-
gens en meisjes in de leeftijd van 
10 tot 15 jaar.
16:00 uur: frietjes eten in de kan-

tine van Sc Welberg
16:00 uur: Muziekquiz voor de 
volwassenen.

KRUISLAND 
Organisatie:  
Oranje feestcomité Kruisland
06.30 uur: Reveille blazen door le-
den van de Harmonie, Kruisland 
wordt wakker geblazen
07.00 uur: Dauwtrappen door de 
regio, start vanaf dorpshuis Siem-
burg

08.30 – 09.00 uur: Terugkomst 
dauwtrappers, ontbijtje voor de 
dauwtrappers
10.00 uur: Wilhelmus en vlag hij-
sen bij dorpshuis Siemburg
10.10 uur: Start korte optocht met 
de versierde fietsen vanaf Siem-
burg. Deze tocht eindigt op het 
Sportcomplex van sc Kruisland 
aan ’t Hoogje.
11.00 uur – 16:00 uur: Zeskamp 
bij sc Kruisland. Organisatie door 
Sc Kruisland in samenwerking 
met Oranje Feestcomité Kruisland
12.00 uur: Biercafé en terras bij de 
Commerce geopend.

13.00 uur: Start Fietspuzzeltocht 
door de regio met een tussenstop 
in de route. Inschrijven en opha-
len route bij de Commerce
16.30 uur: Terugkomst fietsers
17.00 uur: Prijsuitreiking fietspuz-
zeltocht bij de Commerce.

Feestelijk programma Koningsdag in de 
kernen van de gemeente Steenbergen



gemeente Steenbergen

INFORMATIEPAGINA

VERKLEIN UW KANS  
OP INBRAAK
Een vakantieperiode staat weer voor de 
deur. Een fijne tijd om er even tussen-
uit te gaan. Maar let op, ook inbrekers 
kijken uit naar deze periode; als veel 
mensen van huis zijn, slaan zij hun slag.

Hoe voorkomt u een inbraak?
Een inbraak in uw woning? Dat wilt u 
niet. Anderen moeten met hun vingers 
van uw spullen afblijven. En u wilt niet 
dat iemand anders in uw woning kan 
komen. De politie heeft veel tips om te 
voorkomen dat er bij u wordt ingebro-
ken. Zorg bijvoorbeeld voor goed hang- 
en sluitwerk op uw ramen en deuren, 
sluit alles goed af als u er niet bent en 
leg geen geld, sieraden of andere dure 
spullen in het zicht. Komt u een paar 
dagen of langer niet thuis? Vraag dan 
uw buren, uw familie of vrienden om de 
post op te ruimen. Zorg dat uw huis er-
uitziet alsof er iemand thuis is. Gebruik 
een tijdschakelaar voor uw verlichting.

Is er ingebroken? Doe altijd aangifte!
Doe altijd aangifte als er bij u is inge-
broken! De politie kan de daders en uw 
gestolen spullen alleen opsporen als u 
aangifte doet. Maak een afspraak via 
telefoonnummer 0900 – 8844 voor het 
doen van aangifte.

Betrapt u een dief?
Ziet of hoort u iets vreemds? Zoals een 
onbekende auto? Of een persoon op 
de uitkijk? Aarzel dan niet en bel direct 
de politie. Bij spoed of heterdaad belt u 
112 en anders 0900-8844. 

Jeanne van Gastel-Theunisse (73) uit 
Kruisland is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Op dinsdagavond 
16 april maakte burgemeester Van den 
Belt deze koninklijke onderscheiding 
bekend en spelde de bijbehorende ver-
sierselen bij mevrouw van Gastel op.

Mevrouwe van Gastel zet zich al 
bijna 40 jaar in ten behoeve van haar 
dorpsgenoten met een verstandelijke 
of lichamelijke beperking. Niet alleen 
in een bestuursfunctie maar ook als 
vrijwilligster bij de activiteiten van De 
Dinsdagavondclub in Kruisland, die op 
16 april het 40-jarige bestaan vierde.

Sinds een aantal jaar combineert 
mevrouw Van Gastel haar werk voor 
de Dinsdagvondclub ook met vrijwilli-
gerswerk voor De Zonnebloem en voor 
het servicepunt van de bibliotheek. 
Jeanne van Gastel is een gewaardeerd 

inwoonster van Kruisland waarop nooit 
tevergeefs een beroep wordt gedaan 

bij activiteiten ten behoeve van gehan-
dicapten, ouderen of eenzamen. 
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Een dag vol informatie en plezier, voor 
jong en oud. Tijdens de veiligheidsdag 
op zondag 28 april is iedereen van harte 
welkom om te kijken naar historische 
brandweervoertuigen en te genieten 
van spectaculaire demonstraties van 
de aanwezige  hulpdiensten.

Met het 475 -jarige bestaan van brand-
weer Steenbergen staan we stil bij de 
ontwikkelingen van de brandweervoer-
tuigen in de afgelopen decennia. Een 
collectie van prachtige museumstuk-
ken staan opgesteld op het evenemen-
tenterrein rondom het gemeentehuis.
Maak deze dag ook kennis met de vele 
gezichten achter de aanwezige hulp-
diensten en hulpverlening, waaronder 
RAV, Rode Kruis, douane en brand-
weer. Gedurende de hele dag worden 
diverse multidisciplinaire demonstra-
ties gegeven. 
En dat is spektakel verzekerd! Want 
ook Van Eijck car-rescue en Strukton 
Incidentmanagement zijn met groot 
materieel aanwezig en laten je achter 
de schermen meekijken met hun dage-
lijks werk.

EVENEMENT 475 JAAR VEILIGHEID

VRAAGWIJZER
Bent u op zoek naar een leuke dagin-
vulling? Laat u dan eens informeren 
over het brede aanbod van activiteiten 
die georganiseerd worden door het 
welzijnswerk of verenigingen binnen 
onze gemeente. Onze medewerkers 
gaan hierover graag met u in gesprek.

Ook met andere vragen zoeken mede-
werkers van VraagWijzer graag samen 
met u naar passende oplossingen.

Voor meer informatie kunt u terecht op 
de website.
www.vraagwijzersteenbergen.nl

WAT VINDT U
VAN DEZE PAGINA?
Iedere twee weken kunt u in de Steen-
bergse Courant deze informatiepagina 
van de gemeente Steenbergen lezen. 

Hierin informeren we u graag over wat 
de gemeente allemaal doet om ervoor 
te zorgen dat iedereen prettig kan wo-
nen, werken en recreëren. We delen 
informatie over projecten, inloopavon-
den en raadsvergaderingen. 

We zijn benieuwd  
naar uw mening
We zijn erg benieuwd wat u van deze 
pagina vindt, omdat we uw mening 
belangrijk vinden. Daarom hebben we 
een aantal vragen voor u, die u kunt 
beantwoorden op de website 
www.steenbergen.ikpraatmee.nl.

SINT JORISPAD
Op vrijdag 12 april was de feestelijke opening van het Sint Jorispad in Kruisland 
door burgemeester Van den Belt en Wethouder Esther Prent. Het pad begint met 
een sculptuur van Joris en de Draak en loopt langs de Sint-Georgiuskerk. Het staat 
voor het verbinden van de samenleving op het gebied van cultuur, erfgoed, natuur, 
recreatie en sportiviteit.
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GEMEENTEHUIS
Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen

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

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

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

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

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

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

VOLG ONS OP:

 06 12 692 399

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

GEZIEN OP
SOCIAL MEDIA

MINI-ROPARUN 
De organisatie van de mini-roparun 
kijkt zeer tevreden terug op een ge-
slaagd evenement voor de basisschool-
leerlingen in Steenbergen.

“In totaal hebben de kinderen op vrij-
dag 12 april een fantastisch bedrag 
van 14.582 euro opgehaald voor de 
Roparun,“ aldus sportcoach Lieke van 
Dongen. 
De kinderen hebben hun uiterste best 
gedaan om zoveel mogelijk sponsor-
geld op te halen met het lopen van 
rondjes op de Van Gaverenlaan.

GEWIJZIGDE OPHAALDAGEN 
Op maandag 22 april (tweede paasdag) 
worden de containers voor plastic en 
drankenkartons (PD) niet geleegd. Zou 
uw container (PD) eigenlijk geleegd 
worden op maandag 22 april? Dan ko-
men we deze nu op vrijdag 19 april le-
gen. 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
Maandag 22 april (tweede paasdag) 
zijn het gemeentehuis en de VraagWij-
zer gesloten. 
Vrijdag 26 april zijn de publieksbalies 
gesloten, in verband met de lintjes-
regen. U kunt wel aangifte doen van 
geboorte of overlijden.

Zaterdag 27 april (Koningsdag) is de 
milieustraat gesloten. 

Herinnert u zich dit plaatje van de 
haven in Dinteloord nog? Deze foto 
is gemaakt in 1973 door Ben Steffen 
(West-Brabants Archief).
Op Instagram @gemeentesteenbergen 
delen we de mooiste plekjes in onze ge-
meente, voor en door inwoners. Heb je 
zelf een mooie foto gemaakt? Tag ons! 
Via Facebook besteden we aandacht 
aan onderwerpen die spelen in onze 
gemeente. Volg ons op en blijf op de 
hoogte.

COALITIE IN DE MAAK VAN 
GEWOON LOKAAL!, VOLKSPARTIJ EN CDA 
In de week van 1 april is René Mol gestart met het voeren van ge-
sprekken met alle partijen in de gemeenteraad van Steenbergen. 
Daarbij is gekeken welke partijen de meeste raakvlakken hebben en 
een nieuwe coalitie zouden kunnen vormen. Tijdens de gesprekken 
is onderzocht welke partijen de meeste inhoudelijke raakvlakken 
hebben en tussen welke partijen een succesvolle coalitie gevormd 
kan worden. 

Aan de hand van deze gesprekken maakt René Mol de balans op 
en blijkt dat een coalitie van Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA 
de meeste kans van slagen heeft. Deze combinatie is niet alleen tot 
stand gekomen op basis van inhoudelijke raakvlakken, maar ook 
vanwege dat de partijen de voorkeur hebben uitgesproken om met 
elkaar samen te werken en dat zij samen een ruime meerderheid 
van 13 zetels hebben in de gemeenteraad. 

In de besluitvormende vergadering van 18 april deed René Mol 
verslag van zijn bevindingen.

Op verzoek van de drie partijen is René Mol nog niet klaar met zijn 
werkzaamheden en zal hij als formateur het vervolgproces begelei-
den. De komende weken wordt samen aan de slag gegaan om een 
nieuwe coalitieakkoord op te stellen een en nieuwe wethouders-
ploeg te formeren. Het streven is om eind april het coalitieakkoord 
gereed te hebben.

TERUGBLIK RONDETAFELGESPREK 
ARBEIDSMIGRATIE 15 APRIL
Op maandag 15 april heeft de gemeenteraad een rondetafelge-
sprek met inwoners, belangengroepen, ondernemers en orga-
nisaties georganiseerd over arbeidsmigratie. Het doel van het 
rondetafelgesprek was om duidelijkheid te krijgen over de huidige 
en toekomstige huisvestingsbehoefte en wat dit betekent voor be-
drijven en omwonenden. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald 
door de inbreng van ondermeer de ZLTO en de Tuinbouw Ontwik-
kelingsmaatschappij. 
Ook werd door meerdere ondernemers de noodzaak voor vol-
doende en kwalitatief goede huisvesting in de gemeente, dichtbij 
de werkgever benadrukt. De aanwezige leden van de Stadsraad, 
de dorpsraden en de Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord 
maakten duidelijk wat de huisvesting van arbeidsmigranten doet 
met de omgeving en welke zorgen er zijn voor overlast en verloede-
ring van de omgeving. Zo pleitte de Stadsraad voor het maken van 
heldere afspraken, in de vorm van een convenant, over wat wel en 
wat niet toelaatbaar is.

Van het rondetafelgesprek wordt een verslag gemaakt. Het ver-
slag wordt gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem en wordt 
gebruikt voor de verdere ontwikkeling van beleid. In september 
wordt een startnotitie besproken door de raad. Het nieuwe beleid 
wordt in november verwacht. Wilt u op de hoogte blijven van het 
nieuwe beleid en/of wilt u het verslag ontvangen van het rondeta-
felgesprek? Meld u aan bij r.defilet@gemeente-steenbergen.nl 

VERGADERINGEN
Op maandag 6 en woensdag 8 mei zijn de volgende oordeelvormende vergaderingen. Op 6 mei wordt onder andere gespro-
ken over de samenwerking ICT en het jongerenwerk en op 8 mei de wijziging van de structuurvisie. De agenda’s zijn nog niet 
definitief. Op 25 april sluiten de agenda’s en kunnen er geen agendapunten meer toegevoegd worden. Dus houd de website 
in de gaten voor de definitieve oordeelvormende agenda’s.

www.raadsteenbergen.nl

GAAT U OP REIS?
De vakantieperiode breekt weer aan,  
dus denk aan het aanvragen of ver-
lengen van een paspoort of ID-kaart, 
zodat u zonder zorgen op reis kunt.

Vanaf 14 jaar is identificatie verplicht. 
Zonder geldig paspoort of Nederlandse 
Identiteitskaart kunt u niet reizen.

Verloopt uw paspoort of identiteits-
kaart binnenkort? Maak dan tijdig een 
afspraak voor een nieuw document. 
Houd hierbij rekening met een levertijd 
van 5 werkdagen. 



Gelukkige klanten zorgen voor groei. 

Daarom zijn wij in deze regio op zoek 

naar nieuwe collega’s. 

Thuishulp gezocht

Geluk is...
 samen groeien!

Ben jij sociaal ingesteld en wil je een bijdrage 

leveren aan het huishouden en het welzijn van 

mensen? Dan ben jij de thuishulp waar wij naar 

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

iedereen die thuis hulp kan gebruiken. We pro-

beren een bijdrage te leveren aan het geluks-

gevoel van onze klanten. Bij alles wat we doen 

gaan we uit van de mogelijkheden en talenten 

van  mensen. Dit geldt niet alleen voor onze 

klanten, maar ook voor onze medewerkers. Wij 

geloven dat tevreden medewerkers bijdragen 

aan gelukkigere klanten. Jij ook? Reageer dan 

 direct en stuur een mail met je gegevens naar 

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

Kijk op www.actiefzorg.nl voor de volledige 

functieomschrijving. 

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

Koningsdag, zaterdag 27 april!
Heel het Stadshart kleurt oranje op

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

Een compleet programma met activiteiten 
voor jong en oud in het Stadshart:

08.00 uur  Start vrijmarkt in de Kaaistraat
10.30 uur  Opstellen fi etsenoptocht bij Brasserie Puur
11.00 uur  Aubade bij het voormalige stadhuis
11.00 uur  Rondleidingen, knutselhoek en ideeënhoek
                    in de Gummaruskerk
13.00 uur  Kindermiddag op de Markt
13.00 uur  ‘Zonder genade van de Kade’ in de haven
17.00 uur  Feestavond op de Markt met Sjappoo,        
                    Marijn van Geel, Joey Oerlemans, Boyd & JS                     
                    en het ‘foute skipakken partyteam’ 
18.00 uur  Prijsuitreiking ‘Zonder genade van de Kade’ 
                    op de Markt

  

Dit landelijke feest vieren 
wij in Ons Steenbergen 
natuurlijk gezellig mee!
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Geldig t/m di 1 oktober 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

KIES & MIX
BARBECUE
3 bakjes vlees, vis, vega 
of groente met de sticker 
‘kies & mix 3 voor 9,00’

 3 VOOR

900

 
 

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

Schoolverlaters
Studenten

en Scholieren

Wij hebben doorlopend werk 
voor jullie in vakanties en 

op zaterdagen

Succulentenkwekerij
W.J. van Hattem

Princeweg 2, De Heen

Tel. 0167-506044

          

22°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

April haalt de (voor)
zomer in huis, 
Ook met Pasen 
warm weer !
Goede Vrijdag is het volop zonnig met 20 
graden met ‘n matig oostenwindje.
Zaterdag is er opnieuw nauwelijks een 
wolkje aan de hemel te bekennen in de 
gemeente Steenbergen.
De zon laat de temperatuur oplopen tot 
aangename waarden.
Het wordt maar liefst 23 graden in onze 
regio en er staat maar weinig wind.
Ook Zondag, Eerste Paasdag, verloopt 
volop zonnig met temperaturen rond de 
22 graden.
Met op veel plaatsen met een zonkracht 
4-5 kan de huid al binnen een half uur 
rood verkleuren.
Zeker in het voorjaar kun je snel 
verbranden, de huid is namelijk nog niet 
gewend aan de krachtiger wordende 
zonnestraling. 
Paasmaandag zijn de veranderingen 
klein.
De zon blijft een absolute hoofdtol 
spelen en voor bewolking lijkt maar 
weinig bestaansrecht.
Het kwik gaat weer richting de 22 
graden en er waait een matige 
oostenwind die, samen met de zon de 
komende tijd voor veel verdamping zal 
zorgen.
Met de extreem droge zomer van 2018 in 
het achterhoofd is het logisch dan veel 
mensen deze ontwikkelingen met de 
nodige zorg aanzien.
De liefhebbers van zon en warmte 
worden de komende tijd meer dan in de 
watten gelegd.

Fijne Paasdagen !

Weerspreuk: 
“ Broedt de spreeuw al in april, dan 
is een schone meimaand op til”.
Reageren?:
gercelsius@gmail.com

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – “Liever spreken 
over een uitdaging, dan over een 
probleem”, zo klonk het tijdens 
de beeldvormende vergadering 
over arbeidsmigranten die afgelo-
pen maandag werd gehouden. Een 
uitdaging is het zeker, want dat er 
bedden bij moeten voor de groep 
arbeidsmigranten die grotendeels 
in de kassen werken, is duidelijk. 
Maar waar dat moet gebeuren en 
met hoeveel tegelijk is punt van 
discussie. Tijdens het rondetafel-
gesprek werden ondernemers, in-
woners en organisaties uit de glas-
tuinbouw aan het woord gela-
ten. “Omarm deze mensen, want 
we hebben ze keihard nodig”, zo 
klonk het vanuit de werkgevers. 

Het rondetafelgesprek was geor-
ganiseerd om de raadsleden zo-
veel mogelijk input te kunnen 
geven die ze nodig hebben bij 
het vaststellen van nieuw huis-
vestingsbeleid voor arbeidsmi-
granten. Het huidige beleid vol-
doet in de praktijk niet meer aan 
de groeiende vraag voor huisves-
ting voor deze groep. Overal in de 
gemeente Steenbergen verblij-
ven mensen afkomstig uit Polen, 
Roemenië en andere EU-landen 
die vooral werkzaam zijn in het 

kassengebied AFC. De gemeente 
kan onvoldoende handhaven op 
misstanden, omdat er momen-
teel geen alternatieven zijn waar 
ze kunnen wonen. Plannen voor 
het bouwen van een pension aan 
de Noordlangeweg in Dinteloord 
zijn recentelijk door inmiddels 
vertrekkend wethouder Petra Le-
polder ‘on hold’ gezet, omdat er 
volgens haar eerst breder over het 
onderwerp moet worden gedis-
cussieerd. 

Aantallen stijgen 
Volgens veel partijen die op de 
avond aanwezig waren wordt er 
echter al veel te lang getreuzeld 
met het maken van nieuw beleid, 
en moet er een slag worden ge-
maakt om al deze arbeidskrach-
ten fatsoenlijk te kunnen huisves-
ten. 
“Op dit moment hebben wij op 
Nieuw-Prinsenland ruim 400 
mensen aan het werk. Volgens 
onze prognoses zal dat aantal in 
2028 gestegen zijn naar 1000. Het 
liefst willen we dat deze mensen 
op loop- of fietsafstand van hun 
werk verblijven op locaties waar 
plek is voor 160 man of meer. Ook 
in de buurt bij winkels want we 
willen ze niet wegstoppen in de 
polder”, zei Wilko Wisse namens 
de Tuin Ontwikkelings Maat-
schappij (TOM).

Wel of niet bij kern Din-
teloord
Maar de Werkgroep Behoud Leef-
baarheid Dinteloord (WBLD) ziet 
een voorziening dichtbij de kern 
van het dorp niet zitten. “Daar is 
geen maatschappelijk draagvlak 
voor. Wij zien het liefste huisves-
ting gebouwd worden bij de eer-
ste of tweede rotonde bij het AFC. 
Dat is niet wegstoppen”, aldus 
Arie van den Berg namens WBLD.

De Dorpsraad van Dinteloord 
blijft bij het standpunt dat als er 
aan de voorwaarden wordt vol-
daan, het pension prima tegen de 
kern aangebouwd kan worden. 
Dat de plaatselijke ondernemers 
ook kunnen profiteren van de 
aanwezigheid van buitenlandse 
arbeidskrachten, vertelde Christi-
anne Tolhuijsen van de Dorpsraad 
Kruisland. “De supermarkt heeft 
de openingstijden verruimd zo-
dat deze mensen na hun werk nog 
boodschappen kunnen doen. Wel 
is het moeilijk om contact te krij-
gen met sommige van hen.”

Ondernemer zit klem
Onlangs vertelde wethouder Le-
polder dat er vanuit de provincie 
wellicht meer ruimte wordt ge-

boden om huisvesting te realise-
ren in het buitengebied. Dat zou 
kunnen betekenen dat er op het 
terrein van de agrarische bedrij-
ven zelf mag worden uitgebreid. 
Nu mogen ondernemers maxi-
maal 40 arbeiders bij hun bedrijf 
huisvesten, maar dat is voor velen 
niet voldoende. Rini Goossens, te-
ler van zacht fruit, was jaren ge-
leden een van de eerste die ver-
blijven voor zijn seizoenarbeiders 
op zijn terrein plaatste, en inmid-
dels wordt hij bijna moedeloos 
van de situatie. “We zitten klem. 
Vanaf juni begint onze piekperio-
de waarin we ongeveer 160 men-
sen aan het werk hebben. Voor 
het grootste deel van deze groep 
moet ik dus elk jaar op zoek naar 
geschikte huizen waar ze kunnen 
verblijven. Ik zoek alleen plekken 
uit waar ik zelf zou willen slapen 
en dan valt er al een heleboel af. 
Je komt miserabele huizen tegen 

hoor. Nu heb ik uiteindelijk huis-
jes gehuurd op een bungalow-
park, maar dat kan toch niet de 
bedoeling zijn.”

Joris van de Bergh was namens 
de provincie aanwezig, maar was 
voorzichtig in zijn uitspraken. 
“Wat betreft uitbreiding in het 
buitengebied gaan wij graag in 
gesprek met de gemeente, omdat 
het maatwerk betreft. Maar in be-
ginsel zeggen wij niet nee.”

Hoewel er voor ondernemers 
als Goossens liever vandaag dan 
morgen nieuw beleid ligt, zal het 
nog wel even duren. De input uit 
het rondetafelgesprek zal worden 
verwerkt in een uitganspuntenno-
titie waar de raad zich in septem-
ber over zal buigen. De besluit-
vorming over het nieuwe beleid 
zal waarschijnlijk plaatsvinden in 
november.

Te weinig bedden in de regio voor alle arbeidsmigranten

Ondernemers glastuinbouw zitten 
te springen om extra huisvesting 

Foto: Tijdens het rondetafelgesprek over arbeidsmigratie werd er in de 
raadszaal vooral over huisvesting gepraat. “De nood is hoog”, aldus Eefke 
Visser van uitzendbureau GoodMorning. Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

Kledinginzameling 
bij Gummaruskerk
STEENBERGEN – Deze zaterdag – 20 
april – wordt opnieuw kleding inge-
zameld door Stichting Cordaid. De op-
brengst is deze keer bestemd voor de 
wederopbouw van dorpen in Sulawe-
si. 

Dit Indonesisch eiland met 18 mil-
joen inwoners is in september 2018 
getroffen door een aardbeving en 
een tsunami. De aardverschuivingen 
die daarop volgden werden 2087 be-
woners fataal. En meer dan 211.000 
mensen werden dakloos. Nu leven 
veel van hen in ontheemde kampen 
onder een zeil in de buurt van hun 
dorp. Er is nauwelijks voedsel, schoon 
drinkwater en er zijn vrijwel geen sa-
nitaire voorzieningen. Met de op-
brengst van oude kleding en schoei-
sel worden de getroffenen gesteund. 

Oproep voor 
kandidates 
Miss Kleine Tour
STEENBERGEN – Evenals andere ja-
ren roept het bestuur van Stichting 
Kleine Tour Steenbergen kandida-
tes op om zich op te geven voor de 
verkiezing Miss Kleine Tour 2019. 
Die verkiezing is op zondag 19 mei 
tijdens de sport- en spelmiddag 
van de Kleine Tour op het sport-
park aan de Seringenlaan.

Meisjes in de leeftijd van 14 of 15 
jaar die het leuk zouden vinden 
om tijdens deze 50e jubileumedi-
tie van de Kleine Tour een week 
lang de tourmiss te zijn kunnen 
zich tot en met 10 mei opgeven via 
het mailadres: info@kleinetour.nl.

Circus Maximum 
naar Steenbergen
STEENBERGEN – Het nieuwe circus 
Maximum gaat tussen 25 april en 5 
mei dagelijks voorstellingen geven 
op het Floraplein. Het circus claimt 
de grootste van Nederland te zijn 
en bouwt een tent op waar bijna 
1000 toeschouwers ‘op comforta-
bele kuipstoelen’ de voorstelling 
kunnen volgen.
Daarin onder meer een optreden 
met acht Friese hengsten door 
Marlon, de winnaar van het inter-
nationale circusfestival van Mas-
sy, zes grote Siberische kamelen 
met Oriëntaalse danseressen, een 
honden act speciaal voor de klein-
tjes, clown Marco en het Hon-
gaarse duo Donnert. De voorstel-
ling wordt ondersteund door een 
computergestuurde lichtshow. Zie 
ook: www.circus-maximum.nl.

Koningsdrive 
Bridgeclub Welberg 
in De Watertoren
STEENBERGEN – Zaterdag 27 april or-
ganiseert BC Welberg de jaarlijkse Ko-
ningsdrive. In tegenstelling tot andere 
jaren wordt deze drive gehouden in de 
zaal van restaurant De Watertoren. Er 
wordt in groepen gespeeld, die naar 
sterkte worden ingedeeld. Er is één 
zitting van 28 spellen in 7 ronden.
Aanmelden kan door het inschrijfgeld 
over te maken op rek.nr. NL 21 RABO 
0103979506 ten name van BC Welberg 
en onder vermelding van de paarna-
men verder  vóór 23 april schrifte-
lijk, telefonisch of per mail bij Marga 
van der Kreek, Dennenplein 4, 4651 
HP Steenbergen. Haar email adres is: 
mvdkreek@kpnmail.nl. Telefonisch 
kan dus ook via 0167-565018 of 06-
13504273.
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( door Vera Testers )

Steenbergen - ’Groot hart toont 
eeuwige liefde’ zo kopte de Steen-
bergse Courant precies 25 jaar ge-
leden bij de foto van Marina Ver-
dult en François Otto. François 
had een levensgroot hart gemaakt 
voor zijn Marina met de tekst “Ma-
rina, wil je met me trouwen?” 

Een tafereel dat dochters Jayden 
(15) en Deveny (21) op 15 april 
2019 - ter ere van het 25-jarig hu-
welijksjubileum van pa en ma – 

graag nabootsen. “We zijn van-
daag echt in de watten gelegd 
door onze dochters. Ze hebben 
niet alleen het bord in de tuin na-
gemaakt, ook voor een kopie van 
het bruidsboeket was gezorgd, de 
woonkamer was versierd en er 
stond een heerlijk ontbijt klaar” 
aldus een trotse vader. Een tele-
foontje naar de Steenbergse Cou-
rant kan hier nog aan toegevoegd 
worden, zodat ook deze mijlpaal 
op bijzondere wijze is vastgelegd.

Foto: Vera Testers © Steenbergse Courant

Een zeer gewaardeerde 
herhaling

(Door Dasja Abresch)

NIEUW-VOSSEMEER - Dertien ama-
teurfotografen uit Nieuw-Vosse-
meer en omstreken namen de uit-
daging van het A.M. de Jongmuse-
um aan om het kerkdorp ‘door an-
dere ogen’ te bekijken. Het leverde 
een breed scala aan inzendingen 
op en daarmee een behoorlijke 
klus voor de vakjury om een win-
naar aan te wijzen. Na lang beraad 
bleek een zwart-wit foto van Theo 
van Erve het meest uitdagende én 
technisch kloppende beeld weer te 
geven. Afgelopen zaterdag werden 
de prijswinnaars bekendgemaakt 
en de expositie ’Nieuw-Vossemeer 
door andere ogen’ officieel ge-
opend. 

Van Erve fotografeerde met een 
scherp oog voor detail de kerk 

van Nieuw-Vossemeer door de 
spijlen van het kunstwerk aan de 
Rietkreek. “Het deed mij denken 
aan de Watersnoodramp die in 
Nieuw-Vossemeer zo ingrijpend is 
geweest,” aldus de fotograaf zelf. 
“Dat was een donkere tijd, maar 
wel met een lichtpuntje aan het 
eind.” Volgens jurylid Claudia de 
Groen wist de fotograaf dit ge-
voel bij de jury goed over te bren-
gen. “Het is niet direct een vrolijke 
foto. Mogelijk loop je er in eerste 
instantie zelfs voorbij. Maar wan-
neer je er bij stil blijft staan, ga je 
nadenken over hetgeen je ziet. ” 
Die prikkeling gecombineerd met 
de technisch feilloze uitvoering 
maakte dat de jury tot een una-
niem eindoordeel in het voordeel 
van Van Erve kwam. 

Stof tot nadenken
Ook een foto van de brug die 
Nieuw-Vossemeer met Zeeland 
verbindt, scoorde hoge ogen en 
daarmee een tweede prijs. De kiek 
werd geschoten door Marc Moens. 
“Hij brengt alle landschapsbepa-
lende elementen in beeld, maar 
op een manier die stof tot naden-
ken geeft,” aldus Will Gorissen na-
mens de vakjury. “Het lijnenspel 
dwingt de blik van de toeschou-
wer naar een bepaald punt, na-
melijk naar Nieuw-Vossmeer. Erg 
knap.”

Bijzonder perspectief
De derde prijs ging naar de Wel-
bergse Femke Martens die Nieuw-
Vossemeer bekeek vanuit een bij-
zonder perspectief. Namelijk dat 
van een Schotse hooglander die 

naar de verre horizon in de rich-
ting van Nieuw-Vossemeer tuurt, 
�Het aardige van deze foto is dat 
je je één voelt met de koe en van-
uit zijn perspectief naar de wereld 
kijkt. De lichtval van een prachtige 
zomeravond en de gekozen hoek 
maken het een mooi geheel.”

Publieksprijs
De drie winnaars kregen naast een 
bescheiden geldprijs en de eeu-
wige roem ook een extra vermel-
ding in de tentoonstelling waarin 
een selectie van de inzendingen 
is opgenomen. De prijsuitreiking 
van afgelopen zaterdag gold als 
de opening van het nieuwe sei-
zoen voor het A.M. de Jongmu-
seum dat nog tot en met 28 sep-
tember duurt. Dat is tevens de dag 
waarop de uitslag bekend wordt 

gemaakt van de publieksprijs, ge-
kozen door de museumbezoekers.

Theo van Erve bekeek Nieuw-Vos-
semeer door de spijlen van het 
kunstwerk aan de Rietkreek. Het 
resultaat: de eerste prijs bij de foto-
wedstrijd die het A.M. de Jongmu-
seum organiseerde.

Marc Moens volgde vanaf Oud-
Vossemeerse zijde de boogcon-
structie van de brug naar Nieuw-
Vossemeer aan de overkant. Het le-
verde een fraai beeld op. 

De Schotse hooglander van Femke 
Martens tuurt mijmerend naar de 
einder in de richting van Nieuw-
Vossemeer. Het beeld in combinatie 
met de uitvoering brachten haar 
een derde plaats. 

Theo van Erve winnaar fotowedstrijd

“A.M. de Jongmuseum bekijkt Nieuw-Vossemeer door andere ogen”

Foto: Niek Perdaems ©2019Foto: Theo van Erve ©2019

Altijd spannend 
zo’n spreekbeurt . . .
STEENBERGEN – Menigeen herinnert zich nog de spreekbeurten die als 
scholier voor een volle klas moesten worden voorbereid en gegeven. Best 
spannend was dat. Voor Jessica Timmermans was dat gisteren zeker ook 
het geval. Ze had een spreekbeurt voorbereid over haar vader Jan die 
hoofdconducteur is bij NS.
Tot haar verrassing verscheen pappa ook nog. Volledig in pak, dat was 
nog eens wat.
Jan Timmermans is hoofdconducteur en trainmanager bij de Nederland-
se Spoorwegen met als standplaats Rotterdam centraal. Hij is tevens op-
leider voor aspirant hoofdconducteurs. Over haar pa had de 10-jarige Jes-
sica genoeg te vertellen, zeker ook over zijn beroep en wat daar allemaal 
bij komt kijken. Ze mocht ter voorbereiding een dagje met hem mee en 
kreeg zo alle ins en outs te horen. Voor haar spreekbeurt ontving de leer-
ling uit groep 7a de hoogste score. Daar was ze reuzeblij mee.
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 Uitgelichte 

     modellen

Autobedrijf FaasenAutobedrijf FaasenAutobedrijf FaasenAutobedrijf Faasen

€
 11

.95
0,-

Volkswagen Passat 1.4 TSI bluemotion

Kenteken:  TR-766-X
Km-stand:  98.956 km
Bouwjaar:  2012
Brandstof:  Benzine 
Transmissie:  Handgeschakeld
Kleur:   Wit

   www.autobedrijffaasen.nl

€
 11

.95
0,-

Auto Kar

€
 12

.49
0,-

Volkswagen Polo 1.0 MPI 75 pk 5D 
BMT Comfortline

Kenteken:   3-TZJ-56
Km-stand:   49.754
Bouwjaar:   2014
Brandstof:   Benzine
Transmissie:   Handgeschakeld
Kleur:    Peppergrey (grijs metallic)

              www.autokar.nl

€

                            www.autokar.nl

Autobedrijf Centrum

€
 22

.95
0,-

Autobedrijf Centrum

Suzuki Vitara 1.6 Exlusive DEMO AUTO

Nieuwprijs € 24.998,- nu voor 
             
www.suzukicentrum.nl

€
 22

.95
0,-

Autobedrijf BartelenAutobedrijf BartelenAutobedrijf BartelenAutobedrijf BartelenAutobedrijf Bartelen
Hyundai KONA 1.0T Comfort pluspakket
Kenteken:   RZ-533-R
Km-stand:   21.783 km
Bouwjaar:   2018
Zéér jonge auto, nog 4 jaar fabrieksgarantie en levenslange 
mobiliteitsgarantie!
De populaire SUV met o.a. autom. clilmate control, parkeersensoren voor 
en achter, achteruitrijcamera, cruise control, rijstrooksensor, navigatie 
via apple carplay én nog véél meer... Deze auto staat in onze showroom in 
Fijnaart.

De populaire SUV met o.a. autom. clilmate control, parkeersensoren voor 
en achter, achteruitrijcamera, cruise control, rijstrooksensor, navigatie 
via apple carplay én nog véél meer... Deze auto staat in onze showroom in 
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www.bartelen.nl
Autobedrijf Bartelen Fijnaart & Roosendaal

Autobedrijf CuelenaereAutobedrijf CuelenaereAutobedrijf CuelenaereAutobedrijf Cuelenaere
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Autobedrijf Eskes

 €
 24

.95
0,-

rij
kla

ar
 

vo
ord

ee
l r

uim
 4.

00
0 e

uro

 

Autobedrijf Eskes
Hyundai i30 Fastback Comfort
Km-stand:  15 km
Bouwjaar:  2019
Brandstof:  Benzine 
Transmissie:  Handgeschakeld
Kleur:   Burgundy Red (rood metallic)

   www.autobedrijf-eskes.nl
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Autobedrijf HuijsmansAutobedrijf HuijsmansAutobedrijf Huijsmans

Volvo C70 Convertible 2.5 T5 Summum 
Kenteken:   34-LDN-5
Km-stand:   87.659 km
Bouwjaar:   2010
Brandstof:   Benzine
Transmissie:   Automaat
Kleur:    Blauw metallic

            www.huijsmansautos.nl  
  

Transmissie:   Automaat
Kleur:    Blauw metallic

www.huijsmansautos.nl  

€
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0,-

  
www.huijsmansautos.nl

€
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0,-

Renault Grand Scénic 1.2 TCe Bose, camera,
trekhaak
Kenteken:   PL-377-J
Km-stand:   13.013 km
Bouwjaar:   2017
Brandstof:   Benzine
Transmissie:   Handgeschakeld
Kleur:    Bruin

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

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

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

€ 13.900,--

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

€ 15.450,--

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

€ 10.900,--

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

€ 20.900,--

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

www.cuelenaere.nl 

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

 Bosch Car Service Cuelenaere

BOUWJAAR 11-2016    43.088 KM    
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A.PARKEER-
SENSOR VOOR EN ACHTER, EDC AUTOMAAT

€ 21.8500,- -

Nieuw:

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

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

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

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

€ 13.900,--

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

€ 15.450,--

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

€ 10.900,--

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

€ 20.900,--

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

www.cuelenaere.nl 

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

RENAULT CAPTUR TCE 120 DYNAMIQUE
BOUWJAAR 04-2016    50.350 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. AUTOMAAT, 
KEYLESS ENTRY, AIRCO AUTOMATISCH

€ 17.640,- -

RENAULT GRAND SCÉNIC 2.0 PRIVILEGE RENAULT KADJAR 1.3 TCE BOSE
BOUWJAAR 11-2011    87.630 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. AUTOMAAT,
LEDER, TREKHAAK, EERSTE EIGENAAR

€ 13.720,- - 

RENAULT CLIO ESTATE 0.9 TCE LIMITED
BOUWJAAR 03-2018    27.419 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A.  DAKRAILS,
TREKHAAK, 17 INCH

€ 14.900,- -

RENAULT CAPTUR TCE 90 INTENS NAVI
BOUWJAAR 01-2018    18.108 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. FULL LED,
ACHTERSPOILER, ELECT. CLIMATE CONTROL

€ 17.420,- -

RENAULT CLIO 0.9 TCE ECO NIGHT & DAY
BOUWJAAR 03-2015    84.858 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. EXTRA
GETINT GLAS, LICHT METALEN VELGEN 16”

€ 9.945,- -

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

Ga voor een actueel 

RENAULT GRAND SCÉNIC 2.0 PRIVILEGE
BOUWJAAR 11-2011    87.630 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. AUTOMAAT,
LEDER, TREKHAAK, EERSTE EIGENAAR

2e Paasdagopen

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

RODE KRUIS EHBO SET  
CADEAU BIJ AUTO ONDERHOUD*

TIJD VOOR ZOMERBANDEN
50% KORTING OP ELKE 2E BAND!*

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

• Met zomerbanden heb je betere grip en een kortere remweg.
• De rolweerstand is minder, waardoor je brandstof bespaart.
• Minder geluidsproductie tijdens het rijden.
• Een zomerband slijt aanzienlijk minder snel.

DE VOORDELEN VAN ZOMERBANDEN: PER UITGEGEVEN SET DONEERT 
VAKGARAGE € 0,40 AAN  
HET RODE KRUIS.
ZO HEEFT U EEN PRAKTISCH CADEAU EN 
STEUNEN WIJ SAMEN HET RODE KRUIS.

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

AUDI A3 1.2 TFSI 110PK ADRENALIN VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI 90KW

2016, Benzine, Handgeschakeld, Ibiswit, 2 TB SDXCkaartlezer,
Aandrijfslipregeling ASR, Aansteker en asbak in de
middenconsole, Achterbankleuning, neerklapbaar

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

€ 21.990

88.298 KM 125.629 KM
€ 21.990

Buitenvest 44 • 4614 AD Bergen op Zoom • tel. 0164-235295 
www.debuitenvest.nl

Jouw brom!-Expert:

Rij brom!
vanaf € 199,-

*excl. verzekering

en brandstof

Een brommobiel rijd je vaak niet langer dan 
2 jaar. Ben je 16 jaar dan stap na 2 jaar over 
naar een echte auto. Ben je ouder en je 
stopt met autorijden, dan is de brommobiel 
een geweldig alternatief. 

Rij voor een vast bedrag per maand (vanaf   
€ 199,-*) in een nieuwe brommobiel en 
betaal alleen voor het gebruik. Brom! maakt 
dit mogelijk.

Brom! levert verschillende merken. Een 
bezoek aan de brom!-Expert garandeert de 
beste keuze. En gewoon een brom! kopen 
kan natuurlijk ook!

16 JAAR EN OUDER GEWOONWEG 45

JOUW BROM!

ABONNEMENT ZUINIG & SLIM

VEILIG

16 JAAR EN OUDER GEWOONWEG 45

ABONNEMENT 

GEWOONWEG 4516 JAAR EN OUDER

ZUINIG & SLIM

16 JAAR EN OUDER

JOUW BROM!

ABONNEMENT ZUINIG & SLIM

VEILIG

ZUINIG & SLIM

Op avontuur?

HerfstKorting
2019

vanaf 23-08-2019:
€300 korting over gehele huurperiode
+ €100 korting per week verlenging

Herfstkorting 2019:
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FAASEN V.O.F.

Autobedrijf

Prins Reinierstraat 8, 4651RZ Steenbergen, tel.: 0167 - 563291

In- en verkoop van alle auto’s
Onderhoud van alle merken

Banden en accu service
APK en airco service

WWW.AUTOBEDRIJFFAASEN.NL

Gecombineerd verbruik: 4,7-5,6 (l/100 km)/17,9-21,3 (km/l); CO2 - emissie: 107-129 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Private lease 
prijs is een vanaf prijs inclusief BTW, o.b.v. een looptijd van 48 maanden en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Kijk voor de voorwaarden en condities op 
hyundai.nl. De Hyundai actie ‘Lente Bonus’ bestaat uit een maximaal voordeel tot € 2.000 op het aankoopbedrag. De bedragen verschillen per model. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-03-2019 tot en met 30-04-2019 met een uiterste 
registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is wel geldig op geselecteerde (voorraad)modellen en niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De Hyundai 
‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2019 beschreven in het service 
& garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op bartelen.hyundai.nl

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

Ontdek meer op eskes.hyundai.nl 

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

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

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

€ 198 p.m.

Private Lease vanaf

Obv 48 mnd / 10.000 km/p.j.

 SUZUKI CENTRUM SUZUKI CENTRUM
 ROOSENDAAL BERGEN OP ZOOM
 Belder 39 Van Heelulaan 81
 4704 RK  ROOSENDAAL  4624 BL  BERGEN OP ZOOM
  roosendaal@suzukicentrum.nl bergenopzoom@suzukicentrum.nl

Suzuki Ignis
Rijklaar vanaf € 15.899,-

Gemiddeld brandstofverbruik: 4,0 – 7,7 l/100 km; 25,0 – 13,0 km/l; CO2-uitstoot: 90 – 174 g/km. *Kijk voor de voorwaarden op suzuki.nl. 
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

Suzuki Vitara
Rijklaar vanaf € 22.099,-

Suzuki Swift
Rijklaar vanaf € 16.799,-

NU TIJDELIJK TOT

EXTRA INRUILWAARDE€ 1.250,-

Autobedrijf Centrum
Van Heelulaan 81 . 4624 BL . BERGEN OP ZOOM 
Tel. 0164 - 257057 . www.suzukicentrum.nl

Suzuki Centrum Roosendaal
Belder 39 . 4704 RK . ROOSENDAAL
Tel. 0165 - 550255 . www.suzukicentrum.nl

ZOEKT U EEN 

BETROUWBARE 

OCCASSION
DIVERSE MERKEN 

EN TYPEN,

KIJK OP:

WWW.SUZUKICENTRUM.NL
steeds keuze uit ong. 80 goede gebruikte occasions

2e Paasdag geopend 
van 10.00 tot  17.00 uur



Kijk op www.redlangerthuiswonen.nl 
of bel onze RED informatielijn 088-765 19 95

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

Kom langs en laat u adviseren!

RED producten zijn verkrijgbaar bij:

           HEEFT HIER UITSTEKENDE 
OPLOSSINGEN VOOR!

Zoals bijvoorbeeld RED Easy: 
gemakkelijk, snel, veilig en probleemloos.

langer thuiswonen woongenot thuiszorg

SLEUTELKASTJE? 
VOORKOM INBRAAK 

MET           !

BUITENGEWOON SNEL
Meld u aan voor gratis glasvezel, 

ontvang buitengewoonsnel internet 
en steun meteen uw favoriete club.

In de kleine kernen in de Brabantse Wal wordt bij vol-
doende deelname gratis glasvezel aangelegd. Dat be-
tekent niet alleen buitengewoon snel  internet, maar ook 
dat u daarmee klaar bent voor toekomstige ontwikkelin-
gen. 

Heijnen Glasvezel - een onderdeel van Heijnen Digitaal 
beter - is niet alleen de initiatiefnemer van glasvezel in 
het buitengebied van Roosendaal, maar ook hét ver-
kooppunt voor Glasvezel buitenaf bij de Brabantse Wal. 

Heijnen bestaat al meer dan zestig jaar als zeer 
 betrouwbaar en servicegericht leverancier van  digitale 
technieken. 
Een bezoek aan Heijnen is gemakkelijk. 
U parkeert gratis voor onze winkel in Heerle en 
ontvangt deskundig advies. Wij weten echt alles van 
glasvezel. We zijn dealer van Caiway, Delta, Fibre, C-Bizz 
en Helden-van-nu. 

Bovendien: wanneer u zich bij Heijnen Glasvezel 
aanmeldt dan sponsoren wij uw favoriete 
vereniging, stichting of instelling met €10,–

BUITENGEWOON SNEL
Herelsestraat 121 – 4726 AD Heerle – telefoon (0165) 40 40 50
info@heijnen.nl – www.heijnenglasvezel.nl  

EXTRA INFORMATIEBIJEENKOMSTEN OP: ZATERDAG 20 APRIL 09:00 - 15:00 UUR - DONDERDAGAVOND 2 MEI 19:00 - 21:00 UUR
LAATSTE KANSDAG OP ZATERDAG 4 MEI. OP 2 EN 4 MEI WIJNPROEVERIJ VAN HEIJWINE: ‘HEF HET GLAS OP DE GLASVEZEL’ 

Klanten van RegioBank kiezen 
voor persoonlijk contact 

én online bankieren.

Uw bank dichtbij.

* Vraag ons naar de voorwaarden.

Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25

van                          
             in Steenbergen.*

Waarom overstappen 
naar RegioBank?

Wij zijn de bank bij u om de hoek
U krijgt van ons een duidelijke 
uitleg in begrijpelijke taal
Alles onder één dak bij Overbeeke 
zoals sparen, betalen, verzekeren, 
hypotheken en pensioen
Wij hechten aan persoonlijk 
contact; de koffie staat altijd 
voor u klaar!

T 088 - 730 77 00
E info@overbeeke.nl
I www.overbeeke.nl

Overbeeke
Kaaistraat 6
4651 BN Steenbergen

an                          
             in Steenbergen.*
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STEENBERGEN – Patrick Lagas van 
dansschool Bouwers Gast kijkt 
met plezier terug op het Neder-
lands Kampioenschap dansen in de 
G klasse, dat op 13 en 14 april in 
Veenendaal werd gehouden. Hier-
in streden dansers met een geeste-
lijke of lichamelijke beperking om 
de hoogste eer. De Steenbergse 
dansparen presteerden uitstekend.

“Ik ben super trots op hen”, zo stelt 
dansleraar Lagas. “Michel Beens 
en Mariska Boeikens behaalden 
dan wel geen finale, maar wel de 
halve Ballroom en Cha Cha. Bo-
vendien hebben ze super goed ge-
danst. Tom Verbiest en Fleur Leen-
tfaar behaalden een 4e plaats duo 
1 Ballroom en de halve finale Cha 
Cha. Dat is geweldig als je beseft 
dat ze voor het eerst samen dans-
ten. Fleur en Rafael Grzelichowski 
wisten samen een mooie vierde 
plaats te halen in de combi 1 Ball-
room en de halve finale Cha Cha. 
En dat terwijl Rafael voor het eerst 
aan een wedstrijd deelnam en ze 
daarin samen voor de eerste maal 

dansten. Ook super! En last but 
not least: Tom Verbiest en Kirsty 
Polderman. Zij waren nog beter 
dan vorig jaar toen ze vijfde wer-
den in de ballroom en de halve fi-
nale haalden bij de Cha Cha com-
bi 1. Nu, een jaar later kwamen ze 
twee maal in de finale en behaal-
den ze twee maal het podium met 
brons. Dat is echt geweldig. Het 
zijn allemaal kanjers”, aldus een 
enthousiaste Patrick Lagas.

Gezellig en een positieve 
prikkeling
De G-dansers krijgen op maan-
dagavond tussen 19:15 en 20:30 
uur les. “Daarbij is ons belangrijk-
ste doel om een leuke en gezelli-
ge dansles te hebben voor men-
sen met een beperking. Dansles 
is heel plezierig en geeft een po-
sitieve prikkeling, goed voor het 
ontwikkelen van de hersenen. Het 
houdt zowel ouderen als jongeren 
scherp en is eveneens bewezen 
goed voor lijf en leden”, aldus La-
gas. Hij nodigt belangstellenden 

uit om eens een kijkje te komen 
nemen en gewoon een lesje te ko-
men meedoen. Wie informatie 
heeft kan Patrick Lagas bellen: te-

lefoon (0167) 857 798 of 06 36 180 
981. Mailen kan ook: info@dans-
schoolbrouwersgast.nl. Informa-
tie over de dansschool is te vinden 

op de website: dansschoolbrou-
wersgast.nl.

Dansers Brouwers Gast presteren goed op NK in G-klasse

( door Tineke Feskens )

NIEUW-VOSSEMEER – De jaarlijkse 
fancyfair in De Vossenburcht kan 
met recht een traditie genoemd 
worden. Zaterdagmiddag mochten 
de kinderen op zoek naar de Paas-
haas. In zijn mand had hij voor ie-
der kind een paasei. Niet gevuld 
met chocolade, er zat een vrijkaart 
voor de fancyfair in.

Ook dit jaar was De Vossenburcht 
het toneel voor de jaarlijkse Fan-
cy Fair in Nieuw-Vossemeer. Alle 
kinderen van de basisschool had-
den als uitnodiging een kleurplaat 
gekregen. Natuurlijk in het the-
ma van het komende Paasfeest. 
Al vóór twee uur stonden er bui-
ten kinderen te wachten. Binnen 

werd de laatste hand gelegd aan 
de voorbereidingen van de Fan-
cy Fair. De spellen werden voor 
een laatste keer geïnspecteerd, de 
lampen in de juiste richting ge-
zet en de consumptiebonnen ge-
teld. Toen het even na tweeën ein-
delijk zover was kwam Piet van 
Schilt naar buiten. Een zoektocht 
naar de Paashaas volgde. Hij werd 
grote rieten mand vol paaseieren. 
In elk ei zat een vrijkaart voor de 
Fancy Fair. 

Tas meegebracht voor 
alle spulletjes
Toen de kinderen binnen waren 
konden ze kiezen uit allerlei spel-

len. Ze konden eendjes vissen, 
touwtje of brieven trekken, ballen 
gooien, er was een knikkerbaan 
en voor de grotere kinderen was er 
een schiettent. Een lange rij stond 
al meteen bij het eendje vissen. De 
kleintjes deden hun uiterste best 
en er was voor iedereen een prijs. 
Mart was samen met zijn moeder 
en zijn zusje. Hij vond de rij veel te 
lang en ging zelf naar een andere 

tent. Zijn moeder bleef samen met 
zijn zusje bij de eendjes staan.“ 
Hier kunnen ze gerust zelf rond-
lopen. De sfeer is prima en ver-
trouwd. We hebben dit jaar tassen 
meegenomen om alle spullen die 
ze winnen mee naar huis te ne-
men. Elk jaar is het weer zo goed 
georganiseerd.” vertelt ze vriende-
lijk. Ondertussen is Mart klaar. En 
ja hoor, de eerste prijs is binnen.

Loterij
Als de kinderen weer naar huis 
zijn is het ’s avonds de beurt aan 
de volwassenen. Tijdens een ge-
zellige avond werd een grote lo-
terij georganiseerd. Hierbij werd 
een heel bijzondere prijs verloot. 
Een schilderij, van de hand van 
der Smissen, is door zijn weduwe 
gedoneerd. Het schilderij is een 
afbeelding van een Grieks meisje, 
gefotografeerd tijdens een vakan-
tie in Griekenland. 

Recordbedrag opgehaald
Zondagavond werd de opbrengst 
van de Fancy Fair en de Snuffel-
markt bij elkaar opgeteld. Het 
werd een recordbedrag van maar 
liefst 15.560,35 euro! Daar kunnen 
weer veel goede doelen mee ge-
holpen worden.
Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Die paashaas durft; zomaar  
De Vossenburcht binnengaan

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – De leden van Fo-
toclub Steenbergen kunnen terug-
kijken op een zeer geslaagd week-
end. Maar liefst 430 belangstel-
lenden bezochten de expositie in 
de Gummarusschool. Zondagmid-
dag, even na vijven werd bekend-
gemaakt wie de publieksprijs had 
gewonnen.

Tijdens de tweedaagse foto expo-
sitie in de Gummarusschool stel-
len de leden van de fotoclub hun 
mooiste werk van het afgelopen 
jaar tentoon. Verschillende tech-
nieken worden gebruikt om de 
bezoeker te verbazen,  te inspire-
ren en te verrassen met hun werk. 
De fotoclub bestaat uit 15 leden. 
Op geheel eigen wijze hebben zij 
uiting gegeven aan het jaarthema 
van dit jaar, ‘de citroen’. 
Wie de expositie bezocht heeft 
stond versteld van de creativiteit 

van de fotografen. Naast hun bes-
te fotowerk hebben een zevental 
leden een  imponerende diashow 
gemaakt. “De opdracht was: maak 
een diashow van exact anderhal-
ve minuut, voorzie die van muziek 
en vertel zo je verhaal.” legde Ed 
Kil, secretaris van de fotoclub, het 
doel van de diashow uit. Het resul-
taat was indrukwekkend. Wester-
bork, Herfst, een 5-snarige basgi-
taar, maar ook een luchtig onder-
werp als kikkers werden getoond.

En de winnaar is ….
Bij binnenkomst kregen alle be-
zoekers een formulier. Hierop 
konden ze voor vertrek hun favo-
riete foto noteren. “Je hoeft geen 
verstand van fotografie of technie-
ken te hebben.” zegt Alida Zoon. 
“Het gaat om persoonlijke voor-
keur.” 
Door het publiek een keuze te la-
ten maken merken de leden van 

de fotoclub dat mensen aandach-
tiger naar het getoonde werk kij-
ken. Ze stellen vragen aan de ver-
schillende fotografen, en gaan fo-
to’s met elkaar vergelijken. De be-
leving is op deze manier inten-
ser. Voorafgaand aan de expositie 
hadden leerlingen van 8 van de 

Gummarusschool hun favoriete 
foto gekozen. Deze foto, van Cari-
na Hautz, kreeg tijdens de exposi-
tie een prominente plaats. Aan het 
einde van de expositie, even na 
vijven werd de publieksprijs be-
kend gemaakt. 
De leden stonden gezellig na te 

praten over het geslaagde week-
end. Er werd gelachen, een drank-
je gedronken en ergens toch wel 
een beetje nerveus gewacht tot 
de jury met de uitslag zou ko-
men. Even later was het dan ein-
delijk zover. “Wat een ongelofelijk 
mooie expo hebben we achter de 
rug. Veel bezoekers en goed mate-
riaal. Applaus voor jezelf!” sprak 
Will Gorissen de leden toe. Hij 
kreeg de uitslagen van de jury in 
handen. 

En kon vervolgens ook een ap-
plaus voor zichzelf geven, want 
de winnende foto werd gemaakt 
door hemzelf: ‘IJslandponies’ (31 
stemmen), gevolgd door de foto 
van Mariëlle de Kock met ‘Kleu-
ren’ (21 stemmen). De AV-serie 
‘We all stand together’ van Peter 
Lambrechts sleepte 109 stemmen 
in de wacht. De tweede winnaar 
‘Bonte Boel daar in Doel’ van Ed 
Kil mocht 66 stemmen ontvangen.

Expositie fotoclub Steenbergen van hoog niveau



Afgeslechtedijk 25  
Steenbergen

2e Paasdag open

Weer heel veel
nieuwe tuin-
planten en 
bloemen!
Fruit, sappen, 

ambachtelijke producten
 Komt u kijken!

Fysio Piessens
breidt uit!

Locatie Halsteren
Dorpsstraat 37
4661 HM Halsteren
0164-684044

Locatie Steenbergen
Kromme Elleboog 19
4651 BG Steenbergen
0167-567521

www.fysiopiessens.nl
info@fysiopiessens.nl

Te koop:

Kachelhout
kastanje

€65,- per m3

Thuis bezorgd.

Tel. 0167 - 566731
06 53 79 15 47
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CV&GAS ELEKTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

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

Voor al uw duurzame installaties. Vraag naar onze mogelijkheden!

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

U krijgt de betaalde btw
terug!

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

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

CV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN ENERGIEWARMTEPOMPEN

Steenbergen • Zilverhoek 5 • t (0167) 561720 • www.madri.nl

ZOMERACTIE
TERRASSCHERM

GRATIS
afstandsbediening en

montage!Terraszonwering
Piazzola

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

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

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

LENTEACTIE
TERRASSCHERM
Terrasscherm

Gota®

www.sebrechts.nl

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

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

   *Nu10%
korting

1 april t/m 30 juni 2014
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VOORJAARSACTIE
TERRASSCHERM

NIEUW!
Piazzola Solidare

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

Pergola Zonwering
met gratis afstandsbediening 

2e Paasdag 
geopend van 

11.00 tot
16.00 uur 

Hypotheek nodig? Betaal niet teveel!

Marlise van Oudgaarden Erhan Görgen

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

Gevraagd: reserve bezorgers
voor Nieuw-Vossemeer

Telefoon: (0167) 56 59 30
E-mail: bezorging@steenbergsecourant.nl

vanaf 13 jaar
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Fysio Piessens neemt Havermans 
Paramedisch Centrum over
STEENBERGEN - Fysio Piessens  uit 
Halsteren neemt per 1 mei Haver-
mans Paramedisch Centrum over 
dat is gevestigd aan de Kromme 
Elleboog 19. De praktijk gaat ver-
der onder de naam Paramedisch 
Centrum Piessens . Deze over-
name brengt voor patiënten, en 
verwijzers  , behalve een andere 
naam, geen merkbare veranderin-
gen met zich mee. Inwoners blij-
ven in Steenbergen terecht kun-
nen voor de vertrouwde dienst-
verlening.  De overname biedt wel 
de mogelijkheid om op beide loca-
ties, Steenbergen en Halsteren  het 
zorgaanbod te kunnen uitbreiden.

 “We hebben elkaar als praktijk 

echt gevonden”, zegt Jack Haver-
mans. “Beide praktijken streven 
op een zelfde wijze naar kwalita-
tief goede zorg waarbij hulp bie-
den bij actief herstel en preven-
tie van klachten centraal staat.” 
Pieter Piessens denkt daar het-
zelfde over en vult aan: “Ook qua 
cultuur en sfeer passen we prima 
bij elkaar en gaan we elkaar zeker 
aanvullen en versterken. Wij zijn 
enthousiast met de kans die Jack 
Havermans ons biedt. De afgelo-
pen 36 jaar heeft hij een prachti-
ge praktijk opgebouwd en nu kun-
nen wij de dienstverlening nog 
verder optimaliseren. Zo kan men 
binnenkort bijvoorbeeld terecht 

voor handtherapie en kaakfysio-
therapie in Steenbergen en voor 
echografie in Halsteren.
Wij kijken uit naar een mooie sa-

menwerking met onze nieuwe 
collega’s, met de verwijzers en ui-
teraard met onze patiënten. Een 
kijkje op onze websites biedt in-

formatie over alle specialisaties: 
www.fysiopiessens.nl en www.
havermansparamedischcentrum.
nl”.

STEENBERGEN / HEERLE – Nadat 
Heijnen Glasvezel het initiatief 
nam voor de aanleg van het glas-
vezelnetwerk in het buitengebied 
van Roosendaal, kwam er een sa-
menwerking tot stand met Glas-
vezel Buitenaf, die het glasvezel-
netwerk in de buitengebieden en 
in de kernen van de Brabantse Wal 
gemeenten gaat aanleggen. Heij-
nen is hier nu ook ‘Premium Resel-
ler’ voor geworden.

 
In de het buitengebied van Roo-
sendaal ging de aanmelding zeer 
voorspoedig. In minder dan vier 
weken tijd koos meer dan 64% 
van de bewoners voor glasvezel. 
“Dat is niet zo vreemd, dit net-
werk biedt grote snelheid en dat 

is met alle ontwikkelingen op het 
gebied van internet en de moge-
lijkheden die hierdoor ontstaan 
heel belangrijk”, stelt René Heij-
nen die met zijn echtgenote Sil-
via de aanleg van glasvezel in het 
buitengebied van Roosendaal en 
Steenbergen in een versnelling 
heeft gebracht. Want ook in Steen-
bergen vroeg Heijnen de vergun-
ning aan om te gaan graven en 
het buitengebied aan te sluiten op 
breedband-internet. Maar al snel 
sloegen Heijnen Digitaal Beter en 
Glasvezel Buitenaf de handen in-
een en gingen samen succesvol 
verder.

Deskundig
“Ons bedrijf is zeer bekend met 

digitale technieken. We bestaan al 
meer dan zestig jaar en zijn voor 
velen in de regio een bijzonder 
vertrouwd adres. Wij weten alles 
van glasvezel en adviseren onze 
klanten daar graag bij. Daarnaast 
zijn we dealer van Caiway, Delta, 
Fiber, C-Bizz en Helden-van-Nu. 
De keuze van providers is bij ons 
dus ruim. 

“Wie ons bedrijf bezoekt ervaart 

naast deskundigheid ook gemak: 
parkeren voor de zaak is eenvou-
dig mogelijk”, aldus René Heijnen.

Heijnen Glasvezel heeft nog een 
leuk argument om bij hen aan te 
melden voor het glasvezelnet-
werk. “Wanneer men zich aan-
meldt voor glasvezel dan doneren 
wij tien euro aan de favoriete ver-
eniging, stichting of instelling van 
de aanmelder”.

Informatiebijeenkomsten
Op 20 april en donderdagavond 2 
mei heeft Heijnen Glasvezel spe-
ciale informatiebijeenkomsten 
gepland in de zaak in Heerle. En 
op zaterdag 4 mei vindt de ‘Laat-
ste Kans-dag’ plaats. Dan zijn ook 
adviseurs van Caiway, Delta en Fi-
ber aanwezig. 
Op donderdagavond 2 mei en op 
die “laatste-kans” dag 2 mei, kun-
nen belangstellenden bovendien 
genieten van wijnen van Heijwi-
ne. Want dan laat Jelle Heijmans 
zijn wijnen in Heerle proeven on-
der het motto “Hef het glas op de 
glasvezel !”

Heijnen Glasvezel is een onder-
deel van Heijnen Digitaal Beter en 
is gevestigd aan de Herelsestraat 
121 in Heerle.

Foto: Staatssecretaris Economi-
sche Zaken Mona Keijzer stak voor 
Heijnen Glasvezel de eerste spade 
in de grond ter gelegenheid van de 
aanleg van het glasvezelnetwerk.

Heijnen Glasvezel geeft 
extraatje bij aanmelding 
in de kernen

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Wie zondag langs 
restaurant de Watertoren kwam 
kon er niet omheen. Spandoeken 
met ‘Ja, ik wil’, opvallende trouw-
auto’s en ballonnen, veel ballon-
nen. Binnen was het gezellig druk. 
Veel verloofde stellen, al dan niet 
vergezeld door wederzijdse ou-
ders, kwamen ideeën opsnuiven 
voor hun mooiste dag.

De Bruidsbeurs werkt. Alle bedrij-
ven die deelnemen zijn het daar 
over eens. Niet dat er tijdens de 

beurs veel zaken gedaan worden, 
maar vooral na afloop, de weken 
daarna, merkt men dat stelletjes 
hen weten te vinden. De beurs is 
zeer laagdrempelig. Er is volop 
tijd om uitgebreid van gedachten 
te wisselen. Er is van alles te zien. 
Trouwauto’s staan op het par-
keerterrein opgesteld. Bij binnen-
komst heten dames met een stand 
vol snuisterijen iedereen van har-
te welkom. En er zijn ballonnen, 
veel ballonnen. Er loopt een foto-
graaf rond, die uiteraard de mooi-
ste foto’s van de bezoekers weet 
te maken. Twee dames lopen ge-

kleed in bruidsjurken in het rond. 
Een schattig klein meisje steelt 

te show. Allerlei voorbeelden van 
kapsels zijn te zien, en wie twijfelt 

over haar make-up krijgt vakkun-
dig advies. Natuurlijk komt ook 
de bruidegom aan bod. Een stand 
met prachtige stoffen voor maat-
kostuums, bijpassende schoenen 
en overige accessoires biedt uit-
komst. Dan zijn er nog ringen, in 
alle soorten en maten. Glad, bezet 
met briljanten, breed en smal, de 
keuze is enorm. Je zou er duize-
lig van worden. Natuurlijk kan een 
hedendaagse bruiloft niet zon-
der bruidstaart. Ze zijn er in alle 
soorten en maten en kunnen zelfs 
naar eigen ontwerp gemaakt wor-
den. Uiteraard kan er geproefd 
worden, het draait tenslotte niet 
alleen om het uiterlijk. 

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Bruidsbeurs in Steenbergen, 
voor elk wat wils

STEENBERGEN – De negenjarige 
Lyam Gorissen is bezig aan een 
stevige opmars in Hip Hop Land. 

Behaalde hij eind maart de titel 
Belgisch kampioen HipHop, inmid-
dels schreef de knul ook het Ne-

derlands kampioenschap op zijn 
naam, zo meldt zijn trotse oma Lia. 

Ze kijkt reikhalzend uit naar de Eu-
ropese kampioenschappen die 10 
en 11 mei in Veldhoven worden 
gehouden.

Lyam is helemaal in de ban van 
het Hip Hop dansen. Hij is lid van 

drie dansscholen en traint weke-
lijks hard om de beste in zijn klas-
se te worden en nu dus ook te blij-
ven. 

De knaap heeft het dansen niet 
van een vreemde, want zuster 
Kyra (18) verdiende ook al haar 
sporen in de danswereld en is nu 
de coach van Lyam. Het tweetal 

hoopt op goede resultaten tijdens 
het Europees kampioenschap en 
heeft ook de Wereldkampioen-
schappen in het achterhoofd. 

Die worden van 22 tot 25 augustus 
in het Engelse Blackpool gehou-
den en ook hieraan zal Lyam Go-
rissen deelnemen.

Lyam Gorissen: Na Belgisch en 
Nederlands kampioenschap 
nu ook Europees?
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Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: Het secretariaat is in de 
Meivakantie alleen geopend op 
woensdagochtend 24 April en op 
Donderdagochtend 2 Mei van 9.15 
-11.30 uur en is gevestigd in de 
St. Gummaruskerk, Westdam 83, 
ingang marktzijde. Spreekuur: 
Op dinsdag- en vrijdagochtend 
van 9:30-10:30 uur in het 
Parochiesecretariaat. Aanmelden 
voor de doop van uw zoon of 
dochter kan via het secretariaat.                                                                                  
Contactpersonen:
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Cobie Schoonen tel: 0167-566322, 
c o b y s c h o o n e n @ g m a i l . c o m 
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103                                                                                                        
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jong, 0167-522909, 
misintenties An v.d. Eem tel.0167-
521286. Iedere donderdag tussen 
10.00 en 12.00 uur kunt u in de 
Kombuis van Woonzorgcentrum 
“de Nieuwe Haven “ de 
Ruijterstraat 2 te Dinteloord terecht 
voor het opgeven van misintenties 
en wordt er onder leiding van een 
lid van het pastoraal team over het 
geloof gesproken. 
Donderdag 25 April om 10.15 
Eucharistieviering met als 
voorganger pastor Sebastian 
Chazhoor.

Personalia: de overledenen, die 
wij in ons gebed gedenken, zijn: 
Marianne van Loon; Wim Bakker; 
Jo van Doeselaar - Knuit.
Tijdens de Paaswake zal het 
projectkoor de viering muzikaal 
begeleiden. Zondag 1e Paasdag 
is om 9.30 uur een Gregoriaanse 
viering met zang van ons herenkoor.
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.
Donderdag 18 april 19.00 uur 

(Witte donderdag): pastor S. 
Chazhoor.
Vrijdag 19 april 15.00 uur 
(Kruisweg): pastor S. Chazhoor.
Vrijdag 19 april 19.00 uur (Goede 
Vrijdag): pastor S. Chazhoor.
Zaterdag 20 april 21.00 uur 
(Paaswake): pastor S. Chazhoor 
en L. Robijn. Ouders Vissenberg-
Knop en zoon Kees; jaargetijde 
Kees Jacobs; ouders Knop-
Zantboer; jaargetijde ouders 
Vissenberg-Tak; 
Zondag 21 april 9.30 uur (Paas 
zondag): pastoor H. de Kort. 
familie Vermue - Rijk; Marijke 
en Corné Welten vanwege hun 
geboortedatum; Overleden ouders 
Mooijekind - van den Berg; 
Overleden ouders Van der Ham - 
Van der Waard, broers en zussen; 
Piet van der Riet; Willem en Dora 
Rijk; familie v.d. Malen - Klein; 
Cornelia Tack en overleden familie; 
overleden ouders Geert van Steen 
en Jaantje Nagtzaam; Toos Lanen-
Dekkers en priester Jan Dekkers; 
Petrus Luijks; Johannes Petrus en 
Joke Luijks.

Zondag 21 April 11.00 
uur Hoogfeest van Pasen: 
Eucharistieviering met als 
voorganger pastor Sebastian 
Chazhoor. De volkszang wordt 
begeleid door Patrick Goverde op 
orgel. Wij gedenken: Geert Hertogh 
namens bedevaart Hakendover, 
o.o.Raaymakers - Uitdewilligen, 
Tinus Raaymakers, Broeder Piet 
Raaymakers, o.o. Gelten - van 
Zundert, Rien Gelten. Piet Vriens 
weduwnaar van Corry Vriens - van 
Merriënboer.
Bidden wij voor het welslagen van 
de bedevaart naar Hakendover 
op Tweede Paasdag. 
Maandag 22 April, Tweede Paasdag 
om 9.30 uur: Eucharistieviering met 
als voor-ganger Pastoor Hans de Kort, 
volkszang.
Woensdag 24 April om 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk met 
als voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor. 

De missen die pater Bertus 
doet op maandag, woensdag 
en donderdag, gaan tot nader 
bericht NIET door.
Vrijdag 19 april, Goede 
Vrijdag, om 15.00 uur: is er een 
Kruiswegviering in onze kerk door 
de Werkgroep. Om 19.00 uur is er 
een Goede Vrijdagviering in de 
Gummaruskerk te Steenbergen.
Zaterdag 19 april, Paaszaterdag, 
om 21.00 uur: de Paaswake voor 

de gehele Sint Annaparochie in de 
Gummaruskerk te Steenbergen. 
Voorgangers zijn pastor Sebastian 
Chazhoor en p.w. Lenie Robijn.
Zondag 21 april, Paaszondag, 
09.00 uur: Woord Gebed 
Communieviering met voor-
ganger p.w. Lenie Robijn. Onze 
communicanten stellen zich 
voor. Op 12 mei a.s. doen Darja 
Visser, Tom van Boven en Lucas 
van Tilburg hun Eerste Heilige 
Communie.  Intenties: Uit 
dankbaarheid; Ad Koolen, vader 
van Bas en Manon;  Theo Musters 
e.v. Dien Lusing; voor een zieke; 
Ad Heijboer e.v. Corrie Rozendaal; 
Vrijdag 26 april 14.00 uur: H. 
Mis uit dankbaarheid b.g.v. het 
60-jarig huwelijksjubileum van 
Janus en To Koolen-Hommel.
Vrijdag 26 april 19.00 uur: H. 
Mis in De Vossemeren, voorganger 
is pastoor de Kort. 

Uw gebed wordt gevraagd voor: 
Gretha  Nefs  w.v. Janus van 
Tilburg,  Frans Jongenelen e.v. 
Jeannette de Kort.
Paaszaterdag 20 april is er geen 
viering in onze  kerk. 
Zondag  21 april 11.00 uur Dienst 
van W.G.C. Eerste Paasdag. 
Familieviering. In deze viering 
gedenken wij: Léonie de Brabander 
- Kortekaas  e.v.Ted de Brabander; 
jrgt. Rien Naalden; o.o. Kommers 
- Schrauwen; Adrianus van Tillo 
w.v. Cornelia Luijks en kinderen; 
Voorgangrt: Past. L. Robijn, lector: 
H. Wouts, misdienaar Rens m.m.v. 
het kinderkoor. Na de viering 
wordt er koffie, thee en limonade 
gedronken en kunnen de kinderen 
paaseieren zoeken. 
Maandag 22 april 11.00 uur 
Euch.: Tweede Paasdag: jrgt. 
Adrie van der Veeken e.v. Jos 
Gommers; Voorganger: Past. 
S. Chazhoor, lector: F. Veraart, 
misdienaar Kim.Volkszang.
Dinsdag 23   april  19.00 uur 
Euch.: Tweede avond van de 
Noveen: In deze viering gedenken 
wij: Jrgt. Fien Schetters; Colles 
de Keijzer e.v. Wies Pooters; o.o. 
Petie - Nijs; o.o. Marinus Ooms 
en Cornelia Ooms - Heijnen; 
Voorgangers: Past. S. Chazhoor 
en Past. H. de Kort, lectoren: M. 
de Ruiter en H. Wouts m.m.v. het 
gelegenheidskoor..

Vrijdag 19 april 15.00 uur: Goede 
Vrijdag: Kruiswegviering in de H. 
Georgiuskerk te Kruisland. Zang: 
Gemengd koor. Voorganger: 
Pastoor Hans de Kort.   Koster: 

Lies Welten.
Zaterdag 20 april 21.00 uur: 
Paaswakeviering in de H. 
Gummaruskerk te Steenbergen
Zondag 1e Paasdag 11.00 
uur: Eucharistieviering in de H. 
Georgiuskerk te Kruisland. Viering 
voor alle 1e communicanten van 
de St. Annaparochie. Zang: 
Gemengd koor. Misintentie: 
Cornelis van Etten. Voorganger: 
Pastoor Hans de Kort. Lector: 
Petra Welten. Misdienaars: Mitch 
en Esmee de Wit. Koster: Adrie 
van Etten. 
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Vrijdag 19 april 19.30 uur: Goede 
Vrijdag. Ds. C. Biemond, Bergen 
op Zoom.
Zaterdag 20 april 22.00 uur: 
Stille Zaterdag. Ds. C. Biemond.
Zondag 21 april 10.00 uur: Eerste 
Paasdag. Ds. C. Biemond.
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Vrijdag 19 april 14.00 uur: 
Goede Vrijdagviering.
Vrijdag 20 april 14.00 uur: 
Paasviering.
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Vrijdag 19 april 19.00 uur: Ds. 
A. Vastenhoud. 
Zondag 21 april 10.00 uur: Ds. 
A. Vastenhoud. 18.30 uur: Kand. 
H.Z. Klink, Ouddorp.
Maandag 22 april 10.00 uur: 
Ds. A. Vastenhoud (Hervormd 
Centrum.

Vrijdag 19 april 20.00 uur: 
Gezamenlijke dienst in de Prot. 
Kerk in Oudenbosch. Ds. H.J. 
Inkelaar. Heilig Avondmaal.
Zondag 21 april 09.00 uur: 
Paasdienst. Ds. Ch. Inkelaar- de 
Mos. Na de dienst is er koffie.
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Vrijdag 19 april 19.30 uur: 
Ds. H. van het Maalpad, Goede 
Vrijdag.
Zaterdag 20 april 22.00 uur: 
Gezamenlijke dienst in de St. 
Martinuskerk te Halsteren. Ds. 
Henk van het Maalpad, viering 
Heilig Avondmaal.
Zondag 21 april 09.00 uur: Ds. 
H. 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

Verlies nooit hoop, de vlinder 
van vandaag,

was gisteren nog een rups

doordenkertje

Toegift van Pater Bertus

De opgerolde zwachtels.
Mijn beleving van de Goede 
Week vanaf Palmzondag tot 
Pasen is dit jaar heel anders 
dan alle jaren daarvoor. Tijdens 
de Palmzondagviering sta ik 
niet aan het altaar, maar vier ik 
vanuit de rolstoel in de buurt 
van het altaar alles mee. Ik ben 
niet bij de gedenkwaardige 
Wittedonderdagviering. De zusters 
van de Thuiszorg komen dagelijks 
aan huis om mijn voeten en meer 
dan dat te wassen. Jezus goot water 
in het wasbekken en begon de 
voeten van de leerlingen te wassen 
en ze met de doek  waarmee Hij 
omgord was af te drogen. Wat 
een liefde en dienstbaarheid van 
Jezus! De zusters doen bij mij 
hetzelfde. Ze kriebelen met een 
washandje ook nog tussen mijn 
tenen. ’s Morgens wikkelt de 
zuster van de dag mijn gekwetste 
been in zwachtels. ’s Avonds komt 
een zuster die zwachtels weer 
keurig oprollen. Ik denk aan Jezus 
op Paasmorgen. Zijn zwachtels 
lagen opgerold in het lege graf. De 
lijkwade, nog steeds met eerbied 
bewaard in Turijn, lag aan de 
andere kant van het graf. Ja, Jezus 
is waarlijk verrezen. Hij leeft. 
Hij roept ons op met Hem mee 
te gaan via zijn kruisweg naar de 
opstanding. Pater Bertus.

SINT PHILIPSLAND – Het Oranjeco-
mité St Philipsland tikt dit jaar de 
twintig aan. Jaarlijks kan het comi-
té rekenen op de steun van enthou-
siaste vrijwilligers en de financiële 
bijdrage van welwillende sponsoren 
die hart hebben voor hun dorp. Er is 
een uitgebreid feestelijk programma 
samengesteld en ook dit jaar wor-
den inwoners gevraagd om deel te 
nemen aan de vlaggenwedstrijd. Het 
comité ziet graag dat alle vlaggen 
vóór 10:00 uur buiten hangen. Tus-
sen 10:00 en 12:00 uur worden alle 
adressen in de kern waar een vlag 
uithangt genoteerd en om 16:00 uur 
worden bij de brandweerkazerne 
drie winnaars getrokken die een ca-
deaubon ontvangen.

Vrijdag 26 April
22:00 uur: Koningsnacht  in ’Grand 
Café met Shmaak’ met DJ Brak-Par-
ty’s Zeeland.

Zaterdag 27 April
08:00 uur: De vlag uithangen voor de 
vlagwedstrijd. Adressen worden ge-
noteerd tussen 10.00 en 12.00 uur. 
08:00 uur: Bij Spar De Berg is er tij-
dens de openingstijden een plantjes-
markt en een springkussen voor de 
kinderen.

08:30 uur: Muziekvereniging Concor-
dia trommelt de inwoners op. Vertrek 
vanaf “De Wimpel.
 09:00 uur: Vlag hijsen en aubade met 
medewerking van muziekvereniging 
Concordia bij dorpshuis “De Wim-

pel”. De aubade wordt namens de ge-
meente Tholen bijgewoond door de 
burgemeester met haar echtgenoot. 
Na de aubade mogen de peuters en 
kleuters hun versierde fiets, step, wa-
gen, enz. showen op de parkeervak-
ken voor “De Wimpel”. Er is voor ieder 
kind een leuke attentie. 
09:45 uur: Dit jaar wordt er voor de 
kinderen weer een speurtocht geor-
ganiseerd. Er worden kroontjes ge-
zocht. De tocht gaat door een deel van 
het dorp. Inschrijven van 09.45 uur tot 
10.15 uur in “De Wimpel”, de inschrij-
ving is gratis. Alle kinderen tot en met 
12 jaar mogen meedoen, eventueel 
onder begeleiding van hun ouders. De 
tocht duurt ongeveer een uur. Aan de 
speurtocht zijn een aantal leuke prij-
zen verbonden in de vorm van waar-

debonnen. Bij terugkomst krijgt elke 
speurneus een ijsje aangeboden. 
14:00 – 16:30 uur: Vrijmarkt en kin-
derbraderie op het schoolplein van de 
Koningin Juliana School, pleintje bij 
de brandweerkazerne en in een deel 
van de Achterstraat. Op de vrijmarkt 
kan iedereen zijn spullen verkopen, 
geen grote meubelstukken zoals tafels 
en kasten e.d. Deelnemers dienen na 
afloop hun spullen mee te nemen en 
de plek schoon achter te laten. Ook dit 
jaar is er koffie/thee en limonade en 
worden er hapjes rondgedeeld. Verder 
verkoop door plaatselijke onderne-
mers met een gevarieerd assortiment. 
Voor de kinderen is er een springkus-
sen. 
16:00 uur: Trekking prijswinnaars 
vlagwedstrijd bij de brandweerkazer-

ne. Tevens bekendmaking prijswin-
naars van de “Kroontjes speurtocht”.
18:15 uur: Inschrijven voor de au-
topuzzelrit in de brandweerkazerne. 
Start vanaf 18.45 uur op volgorde van 
inschrijven. Ook dit jaar belooft het 
weer een hele mooie rit te worden, 
die over prachtige wegen gaat waar je 
normaal niet komt. De rit duurt onge-
veer een uur en wordt georganiseerd 
door de brandweer in samenwerking 
met het Oranjecomité. Inschrijfkos-
ten vijf euro per auto. 

21:15 uur: Prijsuitreiking autopuzzel-
rit. Voorafgaand worden de antwoor-
den bekend gemaakt zodat er nog lek-
ker nagepraat kan worden over de rit.

Bij slecht weer
Bij slecht weer vervalt de speurtocht 
naar de Kroontjes. De Kinderbrade-
rie en Vrijmarkt vindt in dat geval om 
14:00 uur in ‘De Wimpel’ plaats. Infor-
matie wordt bij de aubade gegeven. 
De autorit gaat ook bij slecht weer ge-
woon door.

Jubilerend Oranjecomité Sint Philipsland
presenteert feestelijk Koningsdag programma

Bingo WijZijn
STEENBERGEN – Donderdag 25 
april organiseert WijZijn de maan-
delijkse bingomiddag, zo laat se-
cretaris Johan Gietman weten. Die 
wordt gehouden in het Cromwiel, 
waar de balletjes om 13:30 uur 
gaan rollen. De middag is voor ie-
dereen toegankelijk en bezoekers 
worden gemaand om toch vooral 
ook vrienden en bekenden mee 
te nemen. Om vier uur wordt het 
spel beëindigd.

Super Paasbingo HL
WELBERG – Voorzitter Toon Ko-
nings van Herwonnen Levens-
kracht afdeling Steenbergen ves-
tigt de aandacht op de Super 
Paasbingoavond die op paasza-
terdag 20 april vanaf 20:00 uur 
in gemeenschapshuis De Vaert 
wordt gehouden. Er zijn bingo-
kaarten voor 5, 10 en 15 euro te 
koop. Het prijzenpakket bestaat 
uit verhoogde geldprijzen en de 
opbrengst wordt zoals gewoon-
lijk besteed aan de organisatie 
van activiteiten voor gehandicap-
ten, langdurig zieken en eenzame 
mensen. De zaal van De Vaert gaat 
om 19:30 uur open.

Kaarten bij KBO 
Welberg
WELBERG – Dinsdag 23 april or-
ganiseert KBO Welberg een kaart-
middag voor Joker- en Rikliefheb-
bers in gemeenschapshuis De 
Vaert. Er wordt om 13:30 met kaar-
ten begonnen. Een half uur eer-
der worden de zaaldeuren reeds 
geopend. Iedereen, dus ook niet-
leden,  is welkom. Het entreegeld 
bedraagt slechts een euro.

Hoe ‘ziek’ 
moet je zijn . . .

“Toen ik bij het urnenkeldertje van 
mijn ouders op de begraafplaats 
kwam, ontdekte ik tot mijn grote 
verbazing dat de led-vlinder ver-
dwenen was. Zo’n zelfde vlinder 
stond ook bij het graf aan de over-
kant. Ook die is verdwenen. Hoe 
“ziek” moet je zijn. Ik heb deze vlin-
der neergezet voor mijn ouders. Er 
stond geen bordje “gratis” meene-
men bij. Respectloos!!
Lia Suikerbuik, Steenbergen
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( door John Rommers )

Steenbergen – Terneuzen 2-2

STEENBERGEN - Na de desastreuze 
wedstrijd in en tegen Schijf met een 
3-0 verlies als ‘resultaat’ moesten de 
blauw witten afgelopen zondag weer 
aan de bak in een thuiswedstrijd. Dit-
maal met het elftal van runner up 
v.v. Terneuzen als tegenstander. De 
Zeeuws Vlaamse ploeg begon de com-
petitie met alleen maar nederlagen 
maar dat is weer lang geleden. Van-
af de 7e wedstrijd werden de resulta-
ten alsmaar beter, waardoor Terneuzen 
momenteel op een mooie  3e plaats op 
de ranglijst staat.

Maar ook Steenbergen behaalde na 
de winterstop uitstekende resultaten 
waardoor het eveneens in de boven-
ste helft op de ranglijst is terecht ge-
komen. Totdat de KNVB 4 punten in 
mindering  bracht naar aanleiding 
van de ongeregeldheden tijdens de 
wedstrijd tegen koploper RBC. Zowel 
RBC als Steenbergen zijn echter tegen 
de uitspraak in beroep gegaan, dus 
is het afwachten of de straf gehand-
haafd blijft.
In de wedstrijd tegen v.v. Schijf was 
deze mentale dreun duidelijk zicht-
baar, tegen Terneuzen was op de in-
zet van de Steenbergse spelers niets 
aan te merken. Maar Terneuzen heeft 
niet alleen individueel enkele uitste-
kende spelers, het is ook een prima 
team dat het Steenbergen best moei-
lijk maakte.

De eerste 10 minuten van  de wed-
strijd waren dan ook duidelijk voor de 
bezoekers.
In de 10e minuut noteerden we de 
eerste goede scoringskans voor Ter-
neuzen toen een uitstekend schot 
in de Steenbergse bovenhoek leek te 
gaan vallen, maar het was doelman 
Jeroen Sebregts die weer van zich liet 
spreken en de bal tot hoekschop ver-
werkte.
Uit die hoekschop kreeg verdediger 
Lennart Boot de bal ongelukkig te-
gen zijn arm, de scheidsrechter was 
onverbiddelijk en wees direct naar de 
stip. En weer stond daar doelman Je-
roen Sebregts die met een katachtige 
reactie de bal wist tegen te houden.
Terneuzen was toen duidelijk even 
de weg kwijt waarna Steenbergen de 
wedstrijd wist te kantelen. Stijn Hei-
deman kreeg in de 14e minuut de eer-
ste scoringskans namens Steenbergen 
toen  hij alleen richting  de Terneuzen 
doelman werd gestuurd. In plaats van 
zelf te schieten legde hij de bal breed 
op de meegekomen Pieter Suijker-
buijk, waarna de kans verloren ging.

Voorsprong Steenbergen 
Nog geen minuut later wederom een 
kans voor Stijn Heideman waarbij de 
bal werd geblokt door een tegenstan-
der. In de 16e minuut was het vervol-
gens dan wel raak.
Uit een hoekschop van Stijn Baarend-
se kwam Pieter Suijkerbuijk nu wel in 
een goede schietpositie te staan en 

scoorde prima: 1-0.
In de 20e minuut was het Kevin de 
Jong die Stijn Heideman de diepte in 
stuurde en deze keer rondde die de 
kans wel zelf af door de bal naast de 
uitlopende Terneuzen keeper in het 
doel te schuiven: 2-0.
Remco van de Riet had in de 26e mi-
nuut voor een 3-0 voorsprong kunnen 
zorgen toen ook hij alleen voor de Ter-
neuzen doelman werd gezet maar die 
wist zijn inzet tegen te houden. Ge-
leidelijk aan kwam Terneuzen weer 
wat beter in de wedstrijd waarna de 
Zeeuwse ploeg profiteerde van slor-
dig uitverdedigen van Steenbergen 
waardoor in de 35e minuut de aan-
sluitingstreffer werd binnen gescho-
ten: 2-1.
Op slag van rust volgde nog een pri-
ma voorzet van Kevin de Jong rich-
ting Remco van de Riet wiens schot 
tot hoekschop werd verwerkt, waarna 

Kevin de Jong de hoekschop in goede 
positie niet ver naast kopte.

Beter Terneuzen
Terneuzen begon de 2e helft uitste-
kend en Steenbergen moest verdedi-
gen.
Het leverde de bezoekers in het eer-
ste kwartier na rust enkele goede sco-
ringskansen op maar de Blauwwit 
verdediging hield stand.
Tot in de 65e minuut toen een vlot-
te aanval van Terneuzen in eerste in-
stantie (in buitenspelpositie ??) tegen 
de paal werd geschoten belandde de 
rebound alsnog achter doelman Je-
roen Sebregts: 2-2.
Na deze gelijkmaker gingen bei-
de ploegen voor de volle winst, ook 
Steenbergen knokte zich weer beter in 
de wedstrijd. We zagen een  schot van 
Remco van de Riet dat tot hoekschop 
werd verwerkt, kansen voor Terneu-

zen die rakelings voorlangs gingen en 
door de Steenbergse doelman werden 
gekeerd en een verrassend afstands-
schot van Jeroen Augustijn dat zo 
maar binnen had kunnen vallen.
De 2-2 bleef echter op het scorebord 
staan en gezien het verloop van de 
wedstrijd was dat een uitslag waar-
mee uiteindelijk beide partijen kon-
den leven.

2e paasdag uitwedstrijd 
tegen Victoria’03
Maandag 22 april (2e paasdag) staat 
er voor Steenbergen een uitwedstrijd 
op het programma tegen Victoria’03 
uit Oudenbosch, een tegenstander in 
degradatiezorgen die er ongetwijfeld 
alles aan zal doen de punten thuis te 
houden. Hopelijk denken de Blauw-
witten daar anders over. De aanvang 
van de wedstrijd is om 14:30 uur.

Senioren
Uitslagen senioren van zaterdag 13 en 
zondag 14 april: Steenbergen 2 zater-
dag - SPS 2 zaterdag: 5-0; Steenber-
gen 3 zaterdag - Sc. Welberg 2 zater-
dag: 1-7; Halsteren 5 zaterdag - Steen-
bergen 4 zaterdag: 2-1; Steenbergen 
1 - Terneuzen 1: 2-2; Steenbergen 2 
- Dubbeldam 2: 0-1; Steenbergen 3 - 
Moc’17 4: 4-2; Steenbergen dames – 
Unitas’30 dames: 16-0.
Programma senioren voor zaterdag 20 
april: v.v. Kapelle dames - Steenber-
gen dames ( bekerwedstrijd): aanvang 
12:45 uur. Programma senioren v.v. 
Steenbergen voor maandag 22 april 
(2e paasdag): Victoria’03 1 - Steenber-
gen 1: aanvang 14.30 uur.

Foto: Mark Koenraadt ©2019

Gelijkspel was juiste uitslag 
bij Steenbergen – Terneuzen

( door Ad Bogers )
Zondag 14 april speelde Welberg 
1 uit tegen de koploper FC Dor-
drecht in Dordrecht. Dordrecht 
startte gedreven aan de wedstrijd, 
Welberg moest alle zeilen bijzetten 
om te voorkomen dat ze al vroeg 
een doelpunt tegen krijgt. In mi-
nuut 7 heeft doelman Maarten 
Heer een goede redding. De vroe-
ge voorsprong valt een minuut la-
ter toch, 1 – 0 voor een beter Dor-
drecht. Welberg, komt nadat de 
openingsstorm van Dordrecht ge-
luwd is, ook aan voetballen toe. In 
de 14e minuut geeft Lars Bogers 
een schitterende pass op maat op 
Dennis Luijks, die de bal ontvangt 
en keurig afwerkt, de 1-1 is bin-
nen. 

Hierna ontspint zich een wedstrijd 
waarin beide teams veel sportieve 
strijd op de mat leggen. Kansen 
komen er ook voor beide ploegen, 
in de 25e minuut een vrije trap 
van Dordrecht vanaf rand 16 die 
smoort in de muur. Enkele minu-
ten later is er een kans voor Wel-
berg, een schot van Mats Meeusen 
wordt op de lijn gered door een 
speler van Dordrecht. Ook wordt 
een doelpunt van Dordrecht afge-
keurd wegens buitenspel. Op slag 
van rust komt Dordrecht toch op 
2 – 1 en is dit ook de ruststand. In 
de eerste helft heeft Welberg strijd 
geleverd en stond het weer als een 
team te voetballen en ook in de 
tweede helft kunnen de Welberge-
naren dit vasthouden. 

Dordrecht komt echter gedreve-
ner uit de kleedkamer dan Wel-
berg, zet Welberg onder druk en 
in de 50e minuut kunnen zij de 
3-1 maken. Welberg zoekt de aan-
val weer op, de kopjes gaan niet 
hangen en in de 56e minuut komt 
de voorzet van Peter van Giels op 
maat voor, waar Tom Mulder deze 
kans niet voorbij laat gaan en de 
3-2 maakt. 
Bij Dordrecht gaat het licht een 
beetje uit na dit doelpunt, men 
dacht dat de buit al binnen was. 
Wat volgt zijn twee mooie kan-
sen van Welberg om de score te 
verhogen. Bij de eerste poging 
stuit Dennis Luijks nog op de kee-
per, maar vervolgens kan hij een 
mooie aanval afronden door de 

bal in de kruising te schieten, de 
3-3 is een feit.

Nog meer kansen
Ook Tom Mulder krijgt de kans om 
de score te kantelen in het voor-
deel van Welberg, hij komt alleen 
voor de keeper, maar krijgt de bal 
niet voorbij de Dordtse sluitpost. 
In de 70e minuut schiet Dennis 
Luijks gericht op het Dordtse doel 
maar ook deze inzet is makkelijk 
door de keeper te pakken. Als ant-
woord schiet een Dordrecht spe-
ler, vijf minuten later de bal op de 
lat, Welberg komt goed weg. Als in 
de 87e min een vrije trap van Dor-
drecht, weer vanaf rand 16 wordt 
weggekopt, komen de gedach-
ten aan een puntendeling boven 
drijven. Toch zat het venijn in de 
staart, in de ruime verlenging kan 
Dordrecht toch nog de 4-3 maken. 
Met een alles of niets poging van 
Erik van Minderhout, die in de al-

lerlaatste minuut de bal nog over 
de lat schiet, is het einde wed-
strijd. Met een eindstand van 4-3. 
En met een Sc Welberg dat strijd 
geleverd heeft en als team het voor 
elkaar opnam.  Dat zeker bij en te-
gen de koploper een punt ver-
diend had, maar ook de kans om 
de wedstrijd in hun voordeel te 
beslissen. Dat maakt het heel zuur 
om in de laatste minuut het deksel 
op de neus te krijgen. Welberg had 
de tegenstander ook af kunnen 
straffen en de punten mee naar 
Brabant kunnen nemen. De mee-
gereisde supporters hebben in ie-
der geval genoten van een enerve-
rende wedstrijd. 

Maandag 22 april (2e paasdag) 
speelt Welberg 1 thuis op het 
Zandbaantje tegen PCP, weer een 
kraker gezien de stand (2e plaats) 
van PCP op de ranglijst.

Welberg krijgt het deksel op de neus

( door Paul Kil )
STEENBERGEN - Door een onver-
wachte nederlaag in de voorlaat-
ste wedstrijd is T.C.S. opnieuw in 
problemen gekomen. Samen met 
twee andere teams lopen de TCS-
ers van het eerste team kans op 
degradatie. Het onderlinge ver-
schil is hoogstens drie punten en in 
een wedstrijd kan men maximaal 
tien punten behalen. Van die drie 
teams heeft de Steenbergse tafel-
tennisclub wel de beste kansen. 

Thuis moest TCS1 aantreden te-
gen hekkensluiter ODT K.U. 5 en 
dat team is praktisch al zeker van 
degradatie. John Minkman bleef 
in het duel met The Backhands 4 
zonder verlies. Daarnaast was het 
team wel twee keer zeer dichtbij 
een zege. Het dubbelspel ging nipt 
verloren met gamestanden 9-11  

11-9  7-11  12-10  en 10-12. 
Dave van Broekhoven moest 
daarna eveneens in vijf games 
het hoofd buigen. Met 3-7 ging de 
wedstrijd verloren en kreeg de te-
genstander weer kans om de de-
gradatiewedstrijd te ontlopen.
 

TCS 2 sterk
T.C.S. 2 deed het afgelopen week-
end opvallend sterk. In één klap 
maakte het team negen punten 
achterstand op Belcrum 10 goed 
en lijkt degradatie onmogelijk. In 
de laatste competitiestrijd is een 
1-9 nederlaag al genoeg. De Bre-
dase tegenstander kwam vrijdag-
avond in feite nooit tot een re-
ele kans op winst, voornamelijk 
ook omdat ze zich al veilig waan-
den. Mark van waterschoot, Mar-
co Buijsen en Paul Kil mogen het 
komende en laatste weekend de 

klus klaren. De dames van T.C.S.  
3 leverden tegen Breda 2  een fel-
le strijd, maar werden daarvoor 
onvoldoende beloond. Vijf keer 
was een beslissende vijfde game 
nodig, maar slechts een keer was 
Vrouwe Fortuna daarbij op hun 
hand. Het dubbelspel werd toen 
gewonnen met 11-7. Liesbeth 
Voorbraak voegde daar nog een 
winstpunt aan toe. Het 2-8 verlies 
was zodoende veel te groot.

Programma
De laatste wedstrijden van de 
voorjaarscompetitie speelt T.C.S.  
thuis. Voor T.C.S. 1 en T.C.S. 3 staat 
er nog wel wat spanning op.  Het 
programma ziet er als volgt uit: 
Vrijdag 19 april om 20.00 uur in ‘t 
Cromwiel: T.C.S.  1 – ODT K.U. 5  
(Roosendaal); T.C.S.  2 - TIOS’51  
7 (Tilburg); T.C.S.  3 – Belcrum 12 
(Breda).

Het blijft spannend voor TCS Spaans kampioen
STEENBERGEN – Op zaterdag 6 
april nam Europees en Wereldkam-
pioene Valence Bickel deel aan de 
open Spaanse Kampioenschapen in 
Zaragoza. Ook hier bewees de Heen-
se karateka de sterkste te zijn. Eerst 
versloeg ze vrij eenvoudig de Spaan-
se Khadija Danouni, in de finale te-
gen de Spaanse Laura Belver ging het 
veel minder gemakkelijk. Na de eer-
ste drie pittige minuten moest er in 
een verlening van twee minuten ver-
der worden gevochten. Ook na deze 
verlening was de strijd niet beslist en 
moest een weging van de twee strij-
ders de uiteindelijke winnaar bepa-
len. Door het ruime gewichtsverschil 
van zes kilo won Valence Bickel uit-
eindelijk deze finale en kon zij de 
Spaanse titel meer naar huis nemen. 
“Het was echt een zeer pittige partij 
waarin het hard aan toe ging. Zeker 
finale waardig. Dit noemen we vech-
ten op wereldniveau”, aldus de kam-
pioene.



Hierboven staan de laatste drie van de voorgaande ledenvoordeelacties afgebeeld

 

Naam:

Datum: 

Handtekening:

Registratie lidmaatschap 
Steenbergse Courant

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

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:          Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

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

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

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

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

Ondergetekende, houder van
bankrekeningnummer

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

Betaling van het abonnementsgeld gebeurt 
via onderstaande machtiging. 
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‘t KeukentjeLinFina Lingerie Restaurant De Watertoren

Croissanterie Jerome

Exclusief voor leden van 
In samenwerking met BST Dintelsas
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Martin Achterberg, Steenbergen



Schipper Piet Platteeuw en matroos Tessa van der Zee
Waterpoort-rondvaarten.nl

Slechts 1 bon nodig per groep - reserveren is noodzakelijk.  Reserveren via: www.waterpoort-rondvaarten.nl

WATERPOORT RONDVAARTEN
in samenwerking met BST DINTELSAS • www.waterpoort-rondvaarten.nl


Tegen inlevering van deze bon:

25% korting
op een volledige rondvaart

1. Jachthaven Waterkant  Sasdijk 2Y, 4671 RN Dinteloord. Opstappen: Links van Brasserie Overslag. 
Vertrektijden: 10:00 uur en 14.40 uur. 
2. Willemstad / Fort Sabina: vertrektijden: 10:30 en 15:10 uur. 
3. Haven Ooltgensplaat  Havendijk 16, 3257 LH Ooltgensplaat. Opstappen: aan de zuidkant van het 
havenkanaal net binnen de keersluis. Vertrektijden: 11.20 en 15.45 uur. 
4. Galathese Haven  Mariadijk 2, 3257 LK Ooltgensplaat. Opstappen: op de steiger in de Galathese 
Haven. Vertrektijden: 12.15 en 16.40 uur
5. Sluis Beneden Sas Benedensasweg 2–4, 4655 ST De Heen. Opstappen: aan de buitenkant van de 
sluis achter de bunker (Bunkertrap). Vertrektijden: 13.15 en 17.40 uur

De Waterpoort vaart dit jaar alle weekends in de mei 
maand en ook op Hemelvaartsdag!

Deze bon is geldig 
in de gehele maand mei

aan de zuidkant van het 

 op de steiger in de Galathese 

 aan de buitenkant van de 

De Waterpoortvaart nu ook opWillemstad/Fort Sabina

Schipper Piet Platteeuw en matroos Tessa van der Zee
Waterpoort-rondvaarten.nl

De Waterpoort vaart dit jaar alle weekends in de mei 
maand en ook op Hemelvaartsdag!

Deze bon is geldig 
in de gehele maand mei

Fort Sabina

Een geldige bon vindt u in de eerstvolgende Ledeneditie

25 % korting
op een volledige

rondvaart
over het Volkerak
in de maand mei

word ook Lid!

Waterpoort Rondvaarten

HET KOMENDE
LEDENVOORDEEL

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

Ledenvoordeel 
Steenbergse Courant

De thans lopende ledenvoordeelactie is van: 
Croissanterie Jerome: Elke tweede IJscoupe of  elke tweede IJskoffie voor de halve prijs


