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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Woensdag-
avond maakte informateur 
Cors Zijlmans via een persbe-
richt bekend dat Gewoon Lo-
kaal!, VVD en CDA ‘de moge-
lijkheden onderzoeken om een 
coalitie te vormen in de ge-
meenteraad van Steenbergen’. 
In de afgelopen vier jaar de-
den deze partijen dat met D66, 
maar die partij is er nu buiten 
gelaten. De Volkspartij – die 
net als Gewoon Lokaal! – twee 
zetels won en met vijf zetels 
de tweede partij in grootte 
werd – wordt door de beoog-
de coalitie buitenspel gezet.

Volgens informateur Zijlmans is 
er � na goede gesprekken met alle 
raadspartijen � bewust voor geko-
zen om met VVD en CDA verder 
te gaan. �Stabiliteit en vertrouwen 
zijn daarbij het uitgangspunt. 
Daarnaast ook draagvlak�. Dit zijn 
essentiële zaken die aanwezig zijn 
bij deze drie potentiële coalitie-
partijen.
Blijkbaar is dat vertrouwen er niet 
langer bij D66, want de voorma-
lige coalitiepartij wordt deze keer 
buiten de boot gehouden. En ook 
niet richting Volkspartij – gezien 
de verkiezingsuitslag de meest 
voor de hand liggende partij om 
een coalitie mee te vormen. Sa-
men zouden Gewoon Lokaal! en 
Volkspartij een even grote meer-
derheid behalen in de gemeente-
raad (6 + 5 = 11 zetels), tegenover 
(6 + 3 [VVD] + 2 [CDA] zetels. 

“De verschillen tussen de drie 
mogelijke coalitiepartijen en de 
Volkspartij zijn groot”, zo stelt 
Zijlmans. En: “De besprekingen 
van de afgelopen weken hebben 
uitgewezen dat er voor de pro-
gressieve partij Gewoon Lokaal! te 
veel bezwaarpunten zijn om een 
vruchtbare samenwerking met de 
meer traditionele Volkspartij aan 
te gaan”.

‘We zijn bedrogen’
Fractievoorzitter Michel Lam-
bers van de Volkspartij zegt 
‘verbijsterd’ te zijn. “We heb-
ben twee heel open gesprek-
ken gevoerd. In het tweede 
gesprek kwam zelfs de verde-

ling van de wethouders aan de 
orde. We hebben heel duide-
lijk aangegeven dat er ons al-
les aan gelegen is om in goede 
harmonie met Gewoon Lo-
kaal! op te trekken. Er waren 
geen overbrugbare verschillen 
en zeker geen breekpunten. In 
het derde gesprek kregen we 
ijskoud te horen dat de pro-
gramma’s teveel van elkaar 
zouden afwijken. We voelen 
ons gewoon bedrogen. In het 
eerste gesprek hadden ze dan 
nog beter kunnen zeggen dat 
ze met elkaar verder wilden. 
Niet leuk, maar wel zo eerlijk”. 

Volgens Lambers kunnen verkie-
zingen in Steenbergen maar beter 
worden afgeschaft. “Het Politbu-
reau van Gewoon Lokaal! heeft 
gewoon bepaalt. En is totaal voor-
bij gegaan aan de wens van de 
kiezer. Een verkiezingslied zingen, 
met de bus langs de kiezer, een 
verkiezingsfestival, het is allemaal 
weggegooid geld en verspilde 
energie. De volgende keer komen 
mensen helemaal niet meer naar 
de stembus. Het is gewoon oude 
wijn in nieuwe zakken”, aldus 
een boze fractievoorzitter van de 
Volkspartij.

Nieuwe politiek?
Volgens Michel Lambers stond hij 
helemaal achter het idee om met 
alle partijen te gaan samenwer-
ken in een gemeenteraad zonder 
coalitie en oppositie (met een 
breed raadsprogramma). “Nadat 
het idee goed tot me doordrong 
zag ik er de kracht van in. Het is 
een werkelijk nieuwe vorm van 

politiek en lokaal willen alle par-
tijen grotendeels dezelfde zaken 
voor onze inwoners. Maar we 
gaan weer als vanouds verder. En 
reken maar dat we nu helemaal 
hard oppositie gaan voeren”.

D66: ‘Heel jammer 
maar we blijven  

constructief’
Fractievoorzitter Eric van der 
Spelt is eveneens teleurge-
steld. Hij klinkt echter niet 
boos, maar meer verrast. “We 
kunnen nu inderdaad de con-
clusie trekken dat er geen ver-
trouwen in ons is. Dat vind ik 
heel jammer. We hebben er 
immers vier jaar met onze co-
alitiegenoten de schouders 
onder gezet en zijn beslist 
geen onbetrouwbare partij 
geweest. De problemen met 
Vincent van den Bosch en 
Hanneke Somers werden ge-
noemd en inderdaad hebben 
we anders gestemd ten aan-
zien van het bijvoorbeeld het 
vluchtelingenbeleid. Met dat 
laatste volgden we de wens 
van de bewoners, die wilden 
het niet en daar hebben wij 
naar geluisterd. Maar er is bij 
ons nooit sprake geweest van 
‘Ja zeggen en Nee doen’. We 
hebben onze gesprekspartners 
echter niet kunnen overtui-
gen”.

“Overigens stonden ook wij ach-
ter de optie van werken met een 
raadsprogramma. We vonden 
daarbij echter wel dat de wethou-

ders dan niet moesten worden 
bepaald door de grootste partijen 
maar dat er dan een zakencollege 
moet komen. Waarbij kandidaten 
moeten solliciteren en de beste 
worden gekozen. Maar dat zag 
Gewoon Lokaal! niet zitten”.
Of D66 nu ook stevig oppositie 
gaat voeren? Nee, wij vinden het 
jammer dat er zo over ons wordt 
gedacht, maar blijven construc-
tief”.

Cors Zijlmans:  
“Het gaat om  

stabiliteit, dat is  
belangrijk voor de  

gemeente  
Steenbergen”

Informateur Cors Zijlmans 
heeft begrip voor de boze 
reactie van fractievoorzitter 
Michel Lambers van de Volks-
partij. Hij bestrijdt dat er voor 
de gesprekken met de raads-
partijen al een keuze was ge-
maakt. 

“We hebben open gesprekken 
gevoerd. Het waren ook goede 
gesprekken. Vervolgens hebben 
we alles goed op een rij gezet. De 
Volkspartij kwam niet als eerste 
voorkeur naar voren. Niet bij ons 
en niet bij de andere partijen. Je 
kunt in het coalitieprogramma 
veel zaken nu vastleggen. Maar 
in de loop der tijd komen er tal 
van nieuwe zaken op je af. Je kunt 
niet elke maand strijd gaan leve-
ren om eruit te komen. Bij de VVD 
en CDA weten we precies wat 
we aan elkaar hebben. We zullen 
overigens ons coalitieprogramma 
straks zeker voorleggen aan alle 

raadspartijen. En als er goede 
suggesties komen, nemen we die 
over.

Overigens zegt Zijlmans dat het 
idee van een breed raadspro-
gramma voor wat betreft Gewoon 
Lokaal! zeker niet van de baan 
is. “Maar om dit te kunnen rea-
liseren moeten alle partijen hier 
achter staan. Het is zo blijkt nog 
te vroeg voor het idee om niet lan-
ger als coalitie en oppositie in de 
gemeenteraad te zitten. Iedereen 
moet er klaar voor zijn. Maar ik 
vind wel dat we hier over een jaar 
of twee over moeten gaan naden-
ken”.

CDA Steenbergen: 
“Wethouders  
van buitenaf”

De kandidaat die VVD als wet-
houder naar voren schuift was 
reeds voor de verkiezingen 
bekend. Petra Lepolder heeft 
aangegeven dat ze graag voor 
een nieuwe periode gaat. Het 
CDA laat desgevraagd via 
fractievoorzitter Jeroen Weer-
denburg weten dat de partij 
er hard voor zal gaan om met 
Gewoon Lokaal! en VVD een 
coalitie te vormen. 

En het CDA mag ook nu een wet-
houder leveren. Jeroen Weerden-
burg zegt meerdere kandidaten 
op het oog te hebben voor ver-
schillende portefeuilles. Afhan-
kelijk van welke portefeuilles het 
CDA krijgt toebedeeld wordt een 
kandidaat naar voren gescho-
ven. Namen wil de fractievoorzit-
ter nog niet noemen. Wel geeft 
hij desgevraagd aan dat alle be-
oogde kandidaten van buiten de 
gemeente Steenbergen komen. 
Op de vraag hoe dit rijmt met de 
wens die bij veel inwoners leeft 
dat een wethouder vanuit de ge-
meenschap zelf dient te komen 
antwoordt Jeroen Weerdenburg 
laconiek: “Sommige zaken lopen 
zo. Het gaat om kwaliteit en die 
hebben we in de eigen gemeente 
niet kunnen vinden”.

Michel Lambers (Volkspartij): “Wij zijn gewoon bedrogen”
Informateur Cors Zijlmans: “Keuze gemaakt op basis 
van vertrouwen, draagvlak en stabiliteit”

Geen krant
op Koningsdag
In verband met Konings-
dag op vrijdag 27 april aan-
staande verschijnt er geen 
Steenbergse Courant. (in 
week 17). Wel blijven inwo-
ners van de gemeente Steen-
bergen op de hoogte van het 
nieuws uit hun buurt via 

KijkopSteenbergen.nl

• Op de dag van de installatie waren er nog volop lachende gezichten in de 
nieuwe gemeenteraad van de gemeente Steenbergen.



Het allerlekkerste
Argentijnse vlees

Jaswant Singh 
restaurant Maxima • Markt 8 Steenbergen

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

Wie vooraf 
reserveert ontvangt
10 % korting!

     

Voor de vele blijken van 
betrokkenheid bij het  overlijden 

van onze moeder, oma en 
oud omaatje

To Ligtenberg-
van der Weegen

willen wij u hartelijk danken 
voor de kaarten, lieve woorden 

en uw aanwezigheid.

Het is voor ons een grote troost 
te weten hoe geliefd zij was en 

hoe zij werd gewaardeerd.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

DANKBETUIGING

Helaas is het voor ons onmogelijk om 
iedereen persoonlijk te bedanken voor 
het warme medeleven dat wij hebben

gekregen na het overlijden van mijn moeder,
schoonmoeder, onze oma en overgrootoma

LIEN VAN DER WEEGEN - 
SMOUT

Daarom willen wij u op deze manier laten 
weten dat uw aanwezigheid, de bloemen 
en de lieve kaarten ons erg goed hebben 
gedaan en een grote steun voor ons zijn.

 Carla van der Weegen
 Ad Zantboer
  John en Regine
  Kevin en Phylène
  Bart en Nikita

Steenbergen, April 2018

Een woord, een gebaar, of een kaart,
het doet je goed, wanneer je iemand 

die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij u onze 
dank betuigen voor de vele blijken 
van  medeleven in welke vorm dan 
ook na het overlijden van mijn lieve 
man, onze pa en opa 

Geert de Jong

Het heeft ons goed gedaan te mogen 
 ervaren, dat hij bij velen geliefd was.

 Joke de Jong-Schuurbiers
  Kinderen en kleinkinderen

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 helpen u
bij een waardig
afscheid Wij staan al vele jaren lang 

dag en nacht voor u klaar 
om u bij te staan na een 
overlijden.

TELEFOON (0167) 566 104

        www.uitvaartleeuw.nl

UITVAARTVERZORGING

G. LEEUW

Rouwcentrum Leeuw
 Opbaarkamers

van klassiek tot modern
 en 24-uurs kamer

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

Warwickstraat 4
4651 SX Steenbergen    Fax 0167-56 47 52

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

0167 - 56 10 64

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

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

familiekamer
Seringenlaan 168 | Steenbergen

Uitvaartverzorging 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
                      

   

annie HulsbergenJ
Uitvaartverzorging

Postadres: Loonberg 26

4617 NX Bergen op Zoom

0164-246664 / 06-51910414

annie HulsbergenJ

uitvaartverzorging

Jeanne Huijsmans 

jeannehuijsmans@home.nl

Telefoonnummer 06-13433461

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Aula, Marconilaan 2

24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 

Afscheidskamer  

Achterstraat 13
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Enkele scholieren en studenten
Kunnen verdienen eurocenten!

Onze vetplantkwekerij 
aan de Princeweg.

Bel snel 0167-506044 
anders heb je pech!

Succulentenkwekerij
W.J. van Hattem

Princeweg 2, De Heen

1e Kleine Tour in 1970,
de toen 7 jarige coureur,
wordt op 29 april 2018: 

55!

Mededelingen:
Gemeentehuis:
Het gemeentehuis is gesloten op 27 april (Koningsdag) en op 10 en 
11 mei (Hemelvaartsdag).

Milieustraat:
De milieustraat is gesloten vrijdag 27 en zaterdag 28 april
(Koningsdag), op 5 mei (Bevrijdingsdag) en op donderdag 10 mei 
(Hemelvaartsdag).

Wijzigingen afvalinzameling:
Indien de ophaaldag van uw afval op donderdag is, dan zal dit i.v.m. 
Hemelvaartsdag verschuiven naar vrijdag 11 mei.

 

Bezoek onze Visspecialiteitenavonden

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

Voor reserveringen en informatie:

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

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

Restaurant ‘t Veerhuis / Hotel Oosterschelde

Voor de visliefhebber: Visspecialiteitenavonden op: 
zat. 21 april, zat. 28 april, zat. 5 mei, zat. 19 mei, zat. 26 mei

Aanvang visavonden: 18.00 uur.

Dagelijks nieuws & aanbod 
uit de gemeente Steenbergen

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

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen 
inmiddels gevolgd door meer dan 5.000 
fans.
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KijkOp App 
al gratis

gedownload?gedownload?

(Door Nicole van de Donk)

DINTELOORD – “Hoe langer 
deze vertraging blijft 
voortduren, des te groter 
wordt de kans op schade aan 
onze percelen en huizen.” Jack 
Legierse, vertegenwoordiger 
van werkgroep bewoners 
Galgendijk, windt er geen 
doekjes om. Sinds de plannen 
voor het onderhoud aan het 
havenkanaal in Dinteloord 
op tafel kwamen, is niet 
alles vlekkeloos verlopen. 
Inmiddels is de communicatie 
met de gemeente goed, maar 
het trage proces baart de 
bewoners nog wel zorgen. 
Volgens Legierse is er al 
sprake van afkalving van hun 
percelen.

Het groot onderhoud aan het 
havenkanaal en de havenkom 
is vanaf het begin af aan een 
proces met hindernissen 
geweest. Tijdens de eerste fase 
van het project, aan de zijde 
van de Havenweg, bleek al 
snel dat de werkzaamheden 
duurder en intensiever bleken 
dan gedacht. De raad heeft 
gisteravond ingestemd met een 
extra bedrag van 440.000 euro 
om door te kunnen gaan met de 
opknapbeurt, maar daarmee zijn 

volgens Legierse de problemen 
niet opgelost. 

“De gemeente is wat mij betreft 
niet in de goede volgorde 
begonnen door als eerste te gaan 
baggeren. Daardoor is er afkalving 
aan de percelen ontstaan. Uit 
angst voor verzakking van de 
Havenweg heeft de gemeente 
ervoor gekozen daar als eerste de 
beschoeiing te vervangen. Met als 
gevolg dat wij als bewoners nog 
steeds zitten te wachten totdat ze 
aan onze kant gaan beginnen.”

Rommeltje
De kant van de Galgendijk is 
op dit moment een rommeltje. 
In de afgelopen dertig jaar 
hebben de meeste bewoners 
een eigen aanmeersteiger over 
de beschoeiing gebouwd om 
een boot te kunnen aanmeren. 
De bedoeling is nu dat al deze 
bouwwerken gesloopt worden, 
en dat er na het vernieuwen van 
de damwand door de bewoners 
gelijksoortige steigers neergezet 
gaan worden. 
Voor Jack Legierse ligt dat iets 
anders, aangezien hij als een 
van de weinige bewoners een 
degelijke steiger heeft met 
vergunning. Maar hij vreest hoe 
het met de andere bewoners zal 
gaan uitpakken en komt daarom 
voor ze op via de werkgroep. 

Extra kosten
“De gemeente mag dan graag 
zien dat het een mooi strak geheel 
wordt, het is de vraag of iedereen 
dat kan betalen. Alle bewoners 
krijgen twee aanmeerpalen van 
de gemeente waar ze rondom 
hun steiger met door hen aan te 
schaffen materialen zelf kunnen 
bouwen. Maar ik mag hopen 
dat de gemeente welwillend 
is en dat ze hun uiterste best 
doet om de extra kosten voor 
de bewoners verder zo laag 
mogelijk te houden. Want bij 
de bewoners die bijvoorbeeld 
een tweede steiger willen, zoals 
ze die nu ook hebben, zal de 
aannemer de extra palen moeten 
leveren en plaatsen. De bewoners 

hebben echter in tegenstelling 
tot de gemeente helaas geen 
onderhandelingspositie naar de 
aannemer”, zo legt Legierse uit.

Broedseizoen
Behalve het kostenplaatje van 
de nieuwe steigers, is er nog een 
andere hobbel in de weg die 
genomen moet worden. Op dit 
moment vindt er een ecoscan 
plaats door experts om te kijken 
of er geen bezwaren zijn op het 
gebied van flora en fauna om met 
de werkzaamheden te starten. 

Volgens een woordvoerder van de 
gemeente duurt dat ongeveer drie 
weken waarna er een advies zal 

worden gegeven. Legierse houdt 
zijn hart vast, aangezien door 
alle vertraging het broedseizoen 
inmiddels is gestart. Dat loopt tot 
half juli en zonder ontheffing kan 
er niet worden gebouwd vanwege 
de mogelijke verstoring van 
nestelende en broedende vogels.

“Dat is natuurlijk erg vervelend, 
mede omdat de pleziervaart 
ondertussen weer op gang 
komt. We hebben geen keus dan 
verder af te wachten. Er is door 
een aantal bewoners al schade 
aan huizen en percelen gemeld. 
Hopelijk pakt de gemeente nu 
door, zodat de schade beperkt 
blijft.”

Bewoners van Galgendijk 
in Dinteloord bezorgd 
over werkzaamheden aan 
hun waterkant

l Foto: Jack Legierse, vertegenwoordiger van de werkgroep bewoners Galgendijk, heeft een steiger met vergunning. 
Voor de meeste bewoners geldt dat zij hun bestaande bouwwerk zullen moeten vervangen. Wanneer daarmee gestart 
kan worden is momenteel nog onduidelijk.
foto: nicole van de donk © Steenbergse Courant

STEENBERGEN – De Perkplan-
tenactie van kamerkoor Sasso 
Montanari is een actie die een 
win-win-situatie oplevert. 
Deelnemers aan de actie ko-
pen een uitstekende kwaliteit 
perkplanten voor extra voor-
delige prijzen en dragen met-
een bij aan de ondersteuning 
van het koor. Onder bewoners 
van de kern Steenbergen en 

Welberg zijn 5000 bestelfor-
mulieren verspreid. Wie via dit 
formulier heeft besteld kan de 
bestelde perkplantjes morgen 
– zaterdag – afhalen. Ook is er 
een straatverkoop.

Hiertoe richten vrijwilligers van 
Sasso Montanari dus morgen, 
zaterdag 21 april een stand in 
bij de Gummaruskerk. Tussen 

12:30 en 17:00 uur kunnen 
daar de bestellingen worden 
opgehaald en is er op die tijden 
ook een straatverkoop van 
perkplanten. Hierbij geldt wel: 
‘Zolang de voorraad strekt’. Dus 
om een ruime keuze te hebben 
is het raadzaam niet te laat in de 
middag naar de stand te komen.

Sasso Montanari staat met een 
verkoopstand bij Gummaruskerk

ANNA JACOBA POLDER – 
Het enige openbaar vervoer 
tussen Steenbergen en 
Anna Jacoba Polder wordt 
verzorgd door een groep 
vrijwilligers. Zij rijden met 
de buurtbus dagelijks acht 
keer op en neer tussen beide 
plaatsen en voorzien in een 
duidelijke behoefte. Het team 
van vrijwilligers behoeft 
echter aanvulling, vandaar 
een oproep voor nieuwe 
vrijwilligers.

De Buurtbusvereniging zorgt 
ervoor dat de buurtbus 8 keer per 
dag op en neer rijdt tussen beide 
plaatsen. Onderweg worden Sint 
Philipsland, Nieuw-Vossemeer, 
Heense Molen en De Heen 
aangedaan. Om de dienst goed te 
laten verlopen zijn 20 vrijwilligers 
nodig.

In principe heeft iedere vrijwillige 
chauffeur éénmaal per week 
dienst en per dag rijden drie 
chauffeurs. De tijdstippen zijn in 
overleg met de coördinator.

De buurtbusvereniging verstrekt 
een kilometervergoeding van 
en naar het beginpunt van 

de rit en er zijn regelmatig 
gezellige bijeenkomsten om 
de onderlinge band tussen de 
chauffeurs stevig te houden. 
Wie de buurtbusvereniging als 
chauffeur wil steunen wordt 
verzocht om contact op te nemen 
via telefoon (0167) 572 326 of 06 
25 385 530. Een email sturen voor 
nadere informatie kan ook: via 
wimquak@zeelandnet.nl.

l Vrijwillig Buurtbuschauffeur Lia 
Suurlant uit St Philipsland is een van 
de vrijwilligers die het mogelijk maakt 

dat de bus op door de weekse dagen 
8 keer per dag tussen Anna Jacoba 
Polder en Steenbergen rijdt. “Voor 

onze buurtbus vragen we niet alleen 
mannen, maar zeker ook vrouwen. 
Zelf rijd ik al meer dan tien jaar op de 

Buurtbus. We zijn met zes vrouwen, 
maar er kunnen er zeker meer bij”.
foto: Peter vermeulen ©Steenbergse Courant

Buurtbusvereniging dringend 
op zoek naar nieuwe 
vrijwillige buschauffeurs
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Fort Henricus 
is hot. Nadat het een kleine 
tweehonderd jaar overwoe-
kerd en vergeten was, haalt 
het verdedigingswerk uit de 
17e eeuw momenteel bijna 
wekelijks de media. Via het 
project Waterpoort wordt de 
goegemeente uitgedaagd om 
met een visie op fort en om-
melanden te komen. Dat is 
niet tegen dovemansoren ge-
zegd. Twee van de organisa-
ties die er op inspringen, zijn 
heemkundekring De Steenen 
Kamer en Stichting Stadsar-
cheologie Steenbergen. Niet 
voor het eerst overigens want 
al in 1998 werden zij door de 
gemeente Steenbergen ge-
vraagd om een visie aan pa-
pier toe te vertrouwen. 

Stadsarcheoloog Chris Duij-
vesteijn en de inmiddels overle-
den Con Slokkers kweten zich aan 
die taak en twintig jaar later kan 
dat resultaat bijna naadloos in-
gevoegd worden in het plakboek 
vol ideeën dat rond Fort Henricus 
verzameld wordt. 

Lezing
Afgelopen woensdag gaf histori-
cus Frans van Eekelen een lezing 
over het fort aan de hand van zijn 
boek ‘De vloek van de zeemeer-
minnen. Steenbergen een stad 
met geschiedenis”. Ondanks het 
goede weer liet een dertigtal be-
langstellenden zich toch verlei-
den om de boeiende lezing bij te 
wonen. Na de pauze nam Gerard 
Baten, voorzitter van De Steenen 

Kamer, het woord en nam de aan-
wezigen mee door de visie van de 
heemkundekring en stadsarcheo-
logen.

Spotlicht
Zoals te verwachten viel, geven 
beide organisaties het fort in his-
torisch opzicht een zeer hoge 
waardering. Temeer omdat het 
gros van het historisch erfgoed 
van Steenbergen in de loop der 
eeuwen onder de slopershamer 
is verdwenen. Daar staat echter 
tegenover dat er de laatste jaren 
veel aandacht is voor de geschie-
denis van de gemeente. De na-
druk ligt op behouden wat er te 
behouden valt en terug te bren-
gen waar mogelijk. De strak om-
lijnde stervorm van Fort Henricus 
staat om die reden middenin het 

spotlicht.

Kerkje
De historici zouden graag zien 
dat er een gedegen archeologisch 
onderzoek plaatsvindt op het fort 
dat in zijn bodem mogelijk nog 
overblijfselen uit het actieve ver-
leden verbergt. Het was voor die 
tijd een groot verdedigingswerk 
met wachthuizen, hutten voor 
drie compagnieën soldaten, een 
huis voor de commandeur, twee 
officierswoningen en zelf een ge-
reformeerd kerkje. Daar zou toch 
nog wat van te vinden moeten 
zijn, redeneren de kenners.

Niet op gespannen 
voet
Een groot verschil ten opzichte 

van twintig jaar geleden is dat er 
nu veel meer over het fort bekend 
is dankzij intensief speurwerk van 
Han Leune, oud-Steenbergenaar 
en emeritus hoogleraar socio-
logie aan de Erasmus Universi-
teit in Rotterdam. Van zijn hand 
verscheen in 2017 het uitvoerige 
naslagwerk ‘Het fort Henricus te 
Steenbergen’. 

Het is dan ook niet voor niets dat 
de mening van deze deskundige 
een belangrijk deel van de update 
van 2018 uitmaakt. “Uitgangspunt 
zou wat mij betreft dienen te zijn 
dat de herinrichting zich ver-
draagt met de geschiedenis van 
het fort,” aldus Leune. “De te tref-
fen voorzieningen en de te onder-
nemen activiteiten dienen bij te 
dragen aan de kennis over en het 

inzicht in historie van de vesting 
en dienen met die historie niet op 
gespannen voet te verkeren.”

Speelruimte voor 
kinderen
Volgens de auteur is het feit dat 
het fort gerestaureerd wordt te 
danken aan de geschiedenis er-
van en dat dient bij de herinrich-
ting ervan niet uit het oog verlo-
ren te worden. “Het fort is niet een 
toevallig stukje grond met wallen 
eromheen. Dit uitgangspunt sluit 
een recreatieve benutting van het 
fort niet uit, maar stelt daaraan 
wel grenzen.”

Het neemt niet weg dat Leune be-
paalde ontwikkelingen toejuicht. 
Zo geeft hij in overweging mee 
om op het fort een museum over 
de geschiedenis van Steenbergen 
als vestingstad te zetten. Dit ge-
bouw zou tevens thuisbasis voor 
de heemkundekring en de stads-
archeologen kunnen zijn. Om de 
jeugd van Steenbergen aan haar 
geschiedenis te verbinden, stelt 
Leune een speelruimte voor kin-
deren voor. Deze zou gerelateerd 
moeten zijn aan de militaire ge-
schiedenis van de stad en het fort 
en gebruik makend van moderne 
digitale middelen.

Loodsen
Het is de vraag of dergelijke voor-
zieningen er ooit zullen komen 
aangezien de eigenaar van het 
fort, Vereniging Natuurmonu-
menten, daar tot op heden niet 
voor openstaat. Voor deze orga-
nisatie is de waarde van het fort 
vooral gelegen in de functie van 
ecologische verbindingszone. 

Dat neemt niet weg dat er in de 
directe omgeving van het verde-
digingswerk wel mogelijkheden 
zijn. Om die reden heeft de ge-
meente Steenbergen vorig jaar 
de naastgelegen loodsen aan de 
Schansdijk gekocht.

Heemkundekring en stadsarcheologie geven visie op Fort Henricus:

“Ontwikkeling van het fort moet bijdragen 
aan historische kennis over Steenbergen”

l Afgelopen woensdag nam historicus Frans van Eekelen de belangstellenden mee in de historie van Fort Henricus. 
foto: dasja abresch © Steenbergse Courant

De aanvoer van suikerbieten vanuit het 
westen, was al sinds de oprichting van 
de suikerfabriek een heel gedoe voor 
de boeren, die hun werkpaarden vurig 
aanspoorden en lieten zwoegen om 
hun zware lading tegen de met klei 
bedekte kasseien over de opril van de 
Fabrieksdijk te krijgen. Na 1900 liet de 
gemeente deze slechten, waarna dit 
euvel was verholpen. 
De foto geeft de situatie rond 1917 
weer. Te zien is een enkele gaslantaarn 
die de fabrieksdijk moest verlichten. 
Links daarvan het nog niet in gebruik 
zijnde terrein van de suikerfabriek, la-
ter werden hier de peeën opgeslagen 
en via spoelgoten afgevoerd naar de 
fabriek. 
De kolossale schuur van Moors be-
hoorde bij de statige nog royaal vrij-
staande villa links op de foto. Dit en-
semble is sinds 1960 verleden tijd. In 
plaats van de schuur kwam de ULO 
School, die Mavo werd en later het hui-
dige gebouw ”De Clockens”. 

Rechts is de sigarenfabriek van J.P. 
Solbach te zien. Hier kwam in latere 
jaren het café ’De Vier Winden’, dat ge-

heel verloren ging tijdens een nachtelijke brand 
juni 1975. 

Grote zorgen waren er in die tijd voor de Gum-

maruskerk, die maar bleef verzakken ondanks 
de aanbouwen uit 1905. Men raadde het kerk-
bestuur aan de toren te verwijderen, het kerkbe-
stuur ging echter voor de hulp van boven en liet 

de toren staan. De wandelaars op de foto, warm 
gekleed, hadden meer oog voor de fotograaf op 
deze koude dag in de baomus.   
Ad van de Par    

Blik op het verleden [9]
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Als Chiel 
Veraart vandaag groen licht 
zou krijgen voor zijn camping, 
dan zou hij morgen aan de slag 
gaan. Al acht jaar lang broedt 
de Steenbergenaar op het idee 
om naast Fort Henricus aan de 
Schansdijk een natuurcamping 
op te zetten waar mensen met 
een verstandelijke beperking 
werken. Anno 2018 krijgt 
Veraart voor het eerst het 
gevoel dat het zomaar eens 
zou kunnen lukken. 

Deze hoopgevende kriebeling 
wordt veroorzaakt door het 
project Waterpoort dat de 
haken in het fort heeft geslagen. 
Binnen dit project werken tal 
van organisaties met belangen 
op of om het terrein samen 
aan één toekomstvisie. Onder 
hen de eigenaar, Vereniging 
Natuurmonumenten, de 
gemeente Steenbergen, 
Waterschap Brabantse Delta, 
de provincie en een keur aan 
ondernemers en inwoners. Daar 
komt nog bij dat er momenteel 
veel aandacht is voor de militaire 
historie in westelijk Brabant. Er 
wordt veel geld, tijd en energie 
gestoken in de wederopstanding 
van de West-Brabantse 
Waterlinie als onderdeel van de 
Zuiderwaterlinie. Daar bovenop 
is in Steenbergen de Expeditie 
Nassau al ruim een jaar onderweg. 
Hiermee wil de gemeente haar 
militaire verleden oppoetsen en 
er een economische draai aan 
geven. 

Tussen wal en schip
Hoewel het niet de bedoeling is 
dat er op het fort zelf grootschalige 
activiteiten plaats gaan vinden, 
kan juist de verbinding met 
ontwikkelingen in de omgeving 
een toeristisch/recreatieve 
impuls aan het hele gebied geven. 
Het plan van Veraart om op de 
akker naast het fort, tussen de 
Schansdijk en de Vlietpolderdijk, 
een camping te beginnen, is daar 
een voorbeeld van. 
De grond is al generaties lang 
in eigendom van de familie 
Veraart. Initiatiefnemer Chiel 
is een telg van dit Steenbergs 
geslacht.  In het dagelijks leven 
is hij begeleider van mensen met 
een verstandelijke beperking bij 
SDW. “Door de transities in de 
zorg, zie ik dat jonge mensen 
tussen wal en schip vallen. Zij 

kunnen niet meer terecht bij een 
werkvoorzieningsschap maar het 
bedrijfsleven zit ook niet op hen 
te wachten. Zij komen achter de 
geraniums terecht en dat kan 
nooit de bedoeling zijn.”

Omringd door dijken
Juist het concept van een 
natuurcamping kan deze mensen 
een zinvolle dagbesteding en kans 
op regulier werk bieden. “Neem 
alleen al het onderhoud van 
het terrein en de omgeving: Het 
opruimen van het zwerfafval, wat 
hier een behoorlijk probleem is, 
en de groenwerkzaamheden.”

 Volgens Veraart past het concept 
van een natuurcamping perfect 
op de familiegrond. “Ik wil 
anderhalve hectare naast het fort 
bestemmen voor de camping. 
Dit stuk is op een speelse manier 
omringd door dijken waardoor 
het in de luwte ligt. Dankzij de 
verdiepte ligging hebben de 
campinggasten geen zicht op de 
A4 en het geruis van de bomen 
heft het geluid van het verkeer 
op.”

Enthousiast
De afgelopen periode heeft de 
Steenbergenaar de tijd genomen 
om de bereidheid bij andere 
organisaties te peilen. “Iedereen 
is enthousiast. De Plusbus ziet 
mogelijkheden om de SDW-
mensen te vervoeren, zwembad 
De Meermin  ziet er brood in 
om toegangskaarten tegen een 
gereduceerd tarief aan te bieden 
aan campinggasten, de scouting 
zou hier activiteiten kunnen 
organiseren. De mogelijkheden 
zijn eindeloos. Ook wanneer er 
bij het fort een horecagelegenheid 
komt, zouden de mensen van 
de SDW daar misschien aan de 
slag kunnen en doorgroeien naar 
regulier werk, want dat is wel de 
insteek.”

Niks bijzonders
Als enig vast gegeven op 
de camping wil Veraart een 
centraal gebouw neerzetten. 
“Hierin komen de sanitaire 
voorzieningen, een kleine 
receptieruimte en een plek 
waar de mensen van SDW een 
kopje koffie kunnen drinken. 
Niks bijzonders. Er komt geen 
winkel en geen kantine, dat past 
niet bij een natuurcamping. 
Tijdens de onlangs gehouden 
inspiratieavond over Fort 
Henricus tekende een cartoonist 

dit gebouw als een heuvel in het 
landschap, compleet met grasdak. 
Ik vond dat een erg goed idee.” 
Qua verstoring van de rust, 
voorziet de initiatiefnemer geen 
problemen. “Natuurcampings 
zijn er juist voor mensen die van 
rust, ruimte en niet teveel gedoe 
houden. Er komen ook geen vaste 
plekken. Wanneer het seizoen 
voorbij is, staat er alleen nog het 
voorzieningengebouw. Verder 
niets.” 

Vader op zoons
Kinderen zullen zich er zeker 
prima kunnen vermaken, meent 
Veraart. “Ik kom hier al vanaf mijn 
jongste jeugd en het gebied heeft 
al het avontuur in huis dat een 
kind nodig heeft.” Veraart houdt 
zijn eigen zoons Hero en Rens 
voor ogen bij de ontwikkeling van 
zijn plannen. 
“Eerlijk gezegd had ik het zonder 
hen misschien al wel opgegeven. 
Maar het lijkt mij prachtig 
wanneer camping Fort Henricus 
en dagbesteding De Ster in de 
toekomst van vader op zoons 
wordt overgedragen.” 

Verfrissend
Toch is de huidige opleving rond 
het fort voor Chiel het laatste 
traject is dat hij wil doorlopen. 
�Wanneer ik aan het eind van dit 
jaar niet de zekerheid heb dat ik 
op termijn echt kan beginnen, 
houdt het op. Het mag gerust nog 
drie jaar duren voor ik daadwer-
kelijk in bedrijf ben maar ik wil nu 
wel concreet ergens naartoe gaan 
werken. Ik heb er vertrouwen in 
dat dat gaat lukken. Er wordt nu 
gedacht in mogelijkheden, niet in 
barrières en dat is al verfrissend 
ten opzichte van de afgelopen ja-
ren.”

Waar moet de Toren 
van Hoogendoorn 
komen? 
STEENBERGEN – Bij zijn af-
scheid in 2012 als burgemees-
ter van de gemeente Steenber-
gen, kreeg Jan Hoogendoorn 
van de inwoners een uitkijk-
toren aangeboden. Deze zou 
mettertijd moeten verrijzen op 
Fort Henricus, maar of dat nu 
wel de juiste plek is, daarover 
verschillen de meningen nog-
al. Afgelopen woensdag bleek 
tijdens de presentatie van de 
visie op het fort van heemkun-
dekring De Steenen Kamer dat 
men er daar in ieder geval niet 
bijster enthousiast over is. Als 
er al gebouwen op het fort ko-
men, dan zouden deze een re-
constructie van de historische 
bebouwing moeten zijn. Een 
uitkijktoren maakte daar geen 
deel vanuit. 

Chiel Veraart, initiatiefnemer 
van de (mogelijk) naastgelegen 
camping, stelt voor om de toren 
op zijn terrein te plaatsen. 

“Daarmee ga je alle discussie 
over historische correctheid uit 
de weg en bied je de bezoekers 
uitzicht op de volledige stervorm. 
Wanneer de toren op het fort 
staat, kun je er maar een stukje 
van zien. Bovendien is het 
bouwwerk een stuk minder 
vandalismegevoelig wanneer het 
op het campingterrein staat dat 
door sloten is omgeven. Ik sta in 
ieder geval wijd open voor het 
idee.”

Combinatie kamperen  
en dagbesteding: 

Steenbergenaar 
Chiel Veraart heeft 
vertrouwen in realisatie 
camping ‘Fort Henricus’

Fort Henricus: Ooit een van de grootste 
verdedigingswerken
STEENBERGEN - Fort Henricus werd in 1626 gebouwd onder 
regie van de beroemde vestingbouwer David van Orliëns. Het 
verdedigingswerk was een van de grootsten van zijn tijd. Het moest 
ervoor zorgen dat de stad Steenbergen vijandelijke aanvallen zou 
kunnen doorstaan en deed dat met succes. 

In 1827 ging het over in particuliere handen en kreeg het een nieuwe 
bestemming als landbouwgrond. De kenmerkende stervorm raakte 
overwoekerd door struikgewas en door de eeuwen heen gingen 
het fort en haar geschiedenis verloren aan de vergetelheid. Rond 
de millenniumwisseling kwam Fort Henricus in eigendom van de 
Vereniging Natuurmonumenten. 
Mede dankzij de provinciale subsidieregeling Landschappen van 
Allure is in 2008 begonnen aan het herstel van de stervorm.

21°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Nog ‘n Zomers 
weekeinde voor 
de boeg
Zaterdag waait er een zwakke tot 
matige wind uit noordelijke richtingen. 
Het wordt maximaal circa 21 graden in 
de gemeente Steenbergen.
Er is iets meer bewolking dan de 
afgelopen dagen, maar de zon schijnt 
nog regelmatig en het blijft overal 
droog.
Zondag waait de wind alweer uit het 
oosten en daardoor wordt het op veel 
plekken weer iets warmer.
De maximumtemperatuur komt uit op 
24 graden in onze regio.
Het weerbeeld bestaat opnieuw uit 
veel zonneschijn, weinig wind en 
slechts enkele wolken. 
Vanaf zondagavond is er een kleine 
kans op een (donder)bui in onze 
gemeente.
Maandag draait de wind naar het 
westen onder invloed van een 
lagedrukgebied bij IJsland.
Het kwik doet vanaf maandag een 
behoorlijke stap terug en de kans op 
regen neemt wat toe.
Later in de week komt de 
middagtemperatuur vermoedelijk, 
met waarden van circa 15 graden, 
rond de normale waarden voor eind 
april te liggen.

Weerspreuk: 
“Verschaft April veel mooie dagen, 
dan pleegt Mei de last te dragen.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

l Met op de achtergrond Fort 
Henricus toont Steenbergenaar 
Chiel Veraart de visuele verbeelding 
van ‘zijn’ camping die een cartoonist 
maakte tijdens de inspiratieavond 
over het fort. 
foto: dasja abresch © Steenbergse Courant



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

ENERGIECV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELEKTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

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

Voor al uw duurzame installaties. Vraag naar onze mogelijkheden!

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

U krijgt de betaalde btw
terug!

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

Bosch Car Service is een netwerk waarbij bijna 400 autobedrijven in heel Nederland zijn aangesloten. 
De medewerkers van deze autobedrijven worden continu getraind en werken met eersteklas 
Bosch-diagnoseapparatuur. Hierdoor levert Bosch Car Service topkwaliteit voor alle merken auto’s.

Wij doen alles voor  uw auto

Nassaulaan 6 | 4651 AA  Steenbergen
Tel.: (0167) 56 41 50 | www.cuelenaere.nl

Autobedrijf Cuelenaere

Geïnteresseerd?
Neem dan telefonisch contact op met Jos Cuelenaerevia
(0167) 56 41 50 of mail naar info@cuelenaere.nl

Wegens de toename van het aantal - tevreden - klanten dat het 
onderhoud en ook de aanschaf van hun auto aan ons toevertrouwt 
zijn wij toe aan uitbreiding van ons werkplaatsteam en zijn daarom 
op zoek naar:

2 Monteurs met APK
Beide monteurs moeten zelfstandig kunnen werken en affiniteit 
hebben met Renault en bedrijfswagens. Wij werken momenteel met een 
team van 5 monteurs iedere dag keihard voor onze tevreden klanten.

via

Gratis deskundige ondersteuning
bij vergoeding na een ongeval

Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen tussen 
4 en 18 jaar steeds vaker zijn betrokken bij 
verkeersongevallen.
Het gevolg is vaak letselschade met mogelijk 
ernstige gevolgen voor de toekomst. 
Als letselschade-expert behartig ik volledig 
kosteloos de belangen van uw kind. U kunt zich 
dan concentreren op wat uw kind hard nodig heeft: 
uw volledige aandacht en zorg.

Bent u onverhoopt in een dergelijke situatie 
 terecht genomen? Neem dan geheel
  vrijblijvend contact met mij op. 

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

NIEUW-VOSSEMEER – Op de 
plek waar vier jaar geleden de 
classic rockformatie Overload 
een hernieuwd levenslicht 
zag, wordt zaterdagavond 
28 april het licht voor deze 
eerste Steenbergse hardrock 
band definitief gedoofd. In ’t 
Wagenhuis geeft de band een 
gratis afscheidsconcert. Alle 
fans en liefhebbers die Over-
load ooit hebben gevolgd – 
maar ook overige belangstel-
lenden – zijn bij deze uitgeno-
digd.

Het allereerste optreden van de 
destijds hardrock band dateert 
van het jaar 1981. Op het podium 

van het toenmalige jongerencen-
trum Den Gammele – in het mar-
kante gebouw van de vroegere 
Gummarusschool aan de West-
dam in Steenbergen – speelden 
de muzikanten stevige rock in de 
trend van Rolling Stones, Cree-
dence Clearwater Revival, ZZ Top, 
Deep Purple en Status Quo.  De 
band liet regelmatig van zich ho-
ren tot eind jaren 80. Toen beslo-
ten de bandleden om ieder hun 
eigen muzikale weg in te slaan en 
hield de band op te bestaan. 
Revival
Een verjaardagsfeestje in het na-
jaar van 2013 zorgde voor een 
nieuwe impuls. Op dat feestje 
werden drie aanwezige ex-Over-
loadleden door overige feest-
vierders uitgedaagd om de band 
nieuw leven in te blazen en daar-

aan werd gehoor gegeven. René 
Smout, Frenk de Groot en Guido 
Smout besloten de draad weer op 
te pakken. Ze gingen op zoek naar 
een bassist en vonden die in de 
persoon van Rien Luijsterburg. 

Comeback
In januari 2014 maakte Overload 
een succesvolle comeback in een 
bomvol Wagenhuis. Het was de 
start van een periode met tal van 
optredens, waarbij de formatie 
steeds zocht naar een extra tintje 
om deze meer kleur te geven. Een 
voorbeeld hiervan is het ‘Raad de 
Rif’-spel waarbij via Facebook in 
aanloop naar enkele optredens 
steeds een filmpje online werd 
gezet. Volgers konden dan weke-
lijks raden uit welk nummer een 

gespeeld kort gitaarrifje kwam en 
van welke band dit afkomstig was. 
Aan de winnaar van het gevormde 
klassement werd vervolgens tij-
dens een optreden een speciaal 
Overload-T-shirt uitgereikt.

Warme herinneringen
De bandleden denken ook met 
plezier terug aan de ‘Vospop-
promo-tour’. Daarbij toerde de 
band met een trailer langs de di-
verse horecagelegenheden in de 
gemeente Steenbergen en werden 
mini-optredens gegeven. Andere 
hoogtepunten waren het optre-
den in Tilburg waar de Overload-
volgers met een volle touringcar 
naar toekwamen en zeker ook 
het optreden van de band op een 
Luxemburgse camping.

Einde
Aan deze periode kwam noodge-
dwongen een einde. Drummer 
Guido Smout besloot een paar 
maanden terug te stoppen en 

dan wel opgevolgd door Erik van 
Loenhout, maar de overige band-
leden kregen hun eigen redenen 
om te kiezen voor een afscheid. 
René Smout verhuist namelijk 
naar Drenthe en Rien Luijster-
burg moet voor zijn werk regel-
matig naar het buitenland. Frenk 
de Groot is druk met zijn andere 
band en zo komt het dat regelma-
tig repeteren niet langer mogelijk 
is.  Met pijn in het hart is daarom 
besloten om te stoppen met Over-
load.

Afscheidsconcert
Niet voordat echter de rockers 
nog één maal op het podium van 
’t Wagenhuis gaan staan met de 
intentie om ouderwets te vlam-
men. Dat gebeurt zaterdag 28 
april. Dan verzorgt Overload zijn 
afscheidsconcert. Voor de band-
leden een laatste maal volledig 
los gaan, kunnen bezoekers eerst 
genieten van de band Fretless. 
Het concert start om 21:00 uur, de 
toegang is geheel gratis.

Overload laat gitaren en drums nog 
eenmaal klinken in afscheidsconcert

Debuut foto uit 1981
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Geen krant
op Koningsdag
In verband met Konings-
dag op vrijdag 27 april aan-
staande verschijnt er geen 
Steenbergse Courant. (in 
week 17). Wel blijven inwo-
ners van de gemeente Steen-
bergen op de hoogte van het 
nieuws uit hun buurt via

KijkopSteenbergen.nl

STEENBERGEN - De dansers 
van Sjappoo zullen in samen-
werking met een koor uit Fijn-
aart optreden voor de senio-
ren in Steenbergen. 

Overigens is ieder die daar inte-
resse in heeft eveneens uitgeno-
digd om een kijkje te komen ne-
men. Het gezamenlijke optreden 

vindt plaats op zaterdag 9 juni op 
de parkeerplaats tussen de ap-
partementen achter op de Oost-
Havendijk. Toegang is gratis. 
Er wordt gezorgd voor zitplaatsen 
en een overkapping. Al wordt bij 
slecht weer uitgeweken naar een 
binnenlocatie. Voor de bezoekers 
wordt een drankje en een hapje 
geserveerd.

Sjappoo heeft bijzonder optreden 
op de agenda staan

Vrijdag 4 mei Zondag 6 mei Zondag 6 mei Donderdag 10 mei

Locatie:Ê Locatie:Ê Locatie:Ê Locatie:Ê

Tijd: vanÊ 19:00Ê totÊ 20:30Ê u Tijd: vanÊ 13:30Ê totÊ 18:00Ê u Tijd: vanÊ 10:00Ê totÊ 15:00Ê u Tijd: vanÊ 12:00Ê totÊ 17:00Ê u
Organisatie:Ê Organisatie:Ê OomsÊ vanÊ derÊ Bol Organisatie:Ê B.C.Ê VorÊ Mekaor Organisatie:Ê RetailÊ PlatformÊ Steenbergen

Vrijdag 11 mei Zondag 20 mei Maandag 21 mei Vrijdag 25 mei Zaterdag 26 mei

Locatie: Locatie:Ê Locatie: Locatie: Locatie:

Tijd: vanÊ 12:00Ê totÊ 19:00Ê u Tijd: vanÊ 12:30Ê totÊ 23:00Ê u Tijd: vanÊ 04:00Ê totÊ 18:00Ê u Tijd: vanÊ 19:00Ê totÊ 01:00Ê u Tijd: vanÊ 13:00Ê totÊ 23:00Ê u
Organisatie: RoyÊ Labeur Organisatie: DiomedonÊ JVMÊ Tuinen Organisatie: Organisatie: 2KÊ Music Organisatie: 2KÊ Music

Asperge concert Rommelmarkt Nieuw-Vossemeer Koopzondag winkelhart Steenbergen

Raadhuisplein,Ê Dinteloord

Nationale herdenking Dinteloord

ZonnekreeksewegÊ 4,Ê
Steenbergen

DeÊ Vossenburcht,Ê Nieuw-
Vossemeer

OranjeverenigingÊ
Dinteloord

Voetbaltoernooi 2x2 Diomedon JVM Tuinen Beachvolleybal-
toernooi

Doorkomst Roparun Steenbergen Live Bassrulers Outdoor

Sportpark,Ê Steenbergen Markt,Ê Steenbergen

StichtingÊ RoparunteamÊ
Dintelstampers

Winkelhart,Ê Steenbergen

WestvoorstraatÊ 6,Ê
Dinteloord

Waterhoefke,Ê Steenbergen Waterhoefke,Ê Steenbergen

KijkÊ voorÊ meerÊ informatieÊ en verdereÊ evenementenÊ op:Ê www.evenementenplatformsteenbergen.nl

STEENBERGEN – Maandag 12 
maart jl. zijn belangstellenden 
bijeen geweest in het gemeen-
tehuis om ideeën te lanceren 
voor de invulling van Fort 
Henricus. Van de inbreng en 
van eerder gelanceerde doel-
stelling is een digitaal plak-
boek gemaakt. Dat staat nu 
online: www.waterpoortwerk.
nl/plakboek-fort-henricus.

Het Fort is eigendom van Natuur-
monumenten. Samen met deze 
organisatie zoeken gemeente 
Steenbergen, Waterschap Bra-
bantse Delta en Provincie Noord-
Brabant nu naar een goede invul-

ling van het fort dat is bestempeld 
als een ‘betekenisvolle plek bin-
nen gemeente Steenbergen, de 
Waterpoort en Zuiderwaterlinie. 
De wallen van het fort worden 
hersteld, het fort krijgt een toe-
gangsbrug en een uitkijktoren. Nu 
de invulling nog en die is belang-
rijk. Tot 12 mei worden belang-
stellenden gevraagd om ideeën 
aan te dragen. Dat kan als indi-

vidu, maar ook als school, vereni-
ging of bewonersgroep. 

Het vervolg
De ideeën kunnen worden ge-
stuurd naar Thijs Witjes van Wa-
terpoort. Zijn mailadres is mwit-
jes@brabant.nl. Wie hem wil bel-
len kan dat doen via 06 18 303 
452.
Deze zomer en dit najaar zal een 
projectgroep alle ideeën beoorde-
len en verwerken in het plakboek. 
Vervolgens gaat de projectgroep 
in gesprek met ondernemers en 
andere partijen om te kijken hoe 
die een bijdrage kunnen leveren.

Ideeënboek Fort 
Henricus staat online

WELBERG - Zoals ieder 
jaar belooft koningsdag in 
Welberg een gezellige dag 
vol activiteiten te worden. 
Het feest begint zoals 
gebruikelijk met de versierde 
fietsenoptocht voor de kleinste 
Welbergenaren. De papa’s 
en mama’s mogen uiteraard 
helpen met het versieren van 
de fietsen, maar het is de 
bedoeling dat de kinderen dit 
zoveel mogelijk zelf doen. De 
jury zal hier extra op letten!

Vanaf 10.00 uur is het opstellen 
op het parkeerterrein van SC 
Welberg in de Hoogstraat, waar 
we om half 11 zullen vertrekken. 
Naast fietsen mogen natuurlijk 
ook driewielers, skelters en 
bolderkarren meedoen, zolang 
deze maar feestelijk versierd zijn. 

Eenmaal terug  is er de 
prijsuitreiking en  kinderen die 
niet in de prijzen vallen, hoeven 
niet te treuren: iedereen mag een 
keertje in de grabbelton graaien.

Zeskamp
Het middagprogramma zal 
bestaan uit een zeskamp, waar 
de deelnemers in groepjes tegen 
elkaar strijden (OVW maakt de 
indeling). De inschrijving is om 
13.00 uur en om 13.30 uur zal 
het startsein worden gegeven. 
Plaats van handeling is het 
voetbalveld van SC Welberg ( 
Hoogstraat). Vrijwilligers voor 
de spelletjesmiddag kan de 
organisatie altijd gebruiken. Rond 
16.00 uur is de spelletjesmiddag 

afgelopen. Vrijwilligers hoeven  
niet naar huis om te eten want in 
de kantine wordt er friet en ook 
een snack gebakken. 

Kruiwagenrace
Aansluitend aan de zeskamp barst 
de strijd los om de wisselbeker 
en de eeuwige Welbergse roem. 
Welke namen zullen dit jaar op 
de beker komen te staan? Er 
wordt gestreden in 3 categorieën; 
dames, heren en gemengd. Vanaf 

12 jaar kunnen belangstellenden 
meedoen met de kruiwagen race.
Na de kruiwagenrace worden de 
prijzen van de zeskamp uitgereikt 
en krijgen de rechtmatige 
winnaars van de kruiwagenrace 
hun beker overhandigd.

Wie overigens vragen heeft kan 
contact opnemen met een van de 
leden van OVW: 

Peter Nagelkerken 06-46378692; 
Sari Heijmans 06-20835997; Paola 
van Terheijden 06-40525674; Ivo 
Rootsaert 06-22304156; Diana 
Bosman 06-54257841; Anouschka 
Martens 06-55806325; Femke 
Martens 06-50635092; Nathalie 
Heijmans 06-46921212; Daphne 
Lambregts 06-42508079.

Ontspanningsvereniging Welberg laat zich 
niet onbetuigd tijdens Koningsdagviering

l NIEUW-VOSSEMEER - Voor de 43e keer is in Nieuw-Vossemeer afgelopen zaterdag de jaarlijkse Fancy Fair 
gehouden. Traditiegetrouw kwamen dorpsgenoten naar De Vossenburcht voor de diverse kraampjes en het 
rad van avontuur. In de nabijgelegen gymzaal aan de Achterstraat konden koopjesjagers en verzamelaars hun 
hart ophalen op de snuffelmarkt. De opbrengst van alle activiteiten gaat zoals altijd naar de goede doelen. De 

steun gaat naar een kindertehuis in Haïti, een aantal scholen in Ghana en een meisjesschool in Afghanistan. 
Het was de eerste Fancy Fair zonder de aanwezigheid van Nieuw-Vossemeerder Antoon Ooms, de missionaris 
wiens leven in teken stond van de goede doelen. Hij overleed afgelopen september. 
foto’s: niek Perdaems © 2018 en nicole van den donk © Steenbergse Courant

Bezoekers halen hun hart op aan snuffelmarkt en Fancy Fair
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( door Peter Vermeulen )

NIEUW-VOSSEMEER – Ter ge-
legenheid van het 45-jarig 
bestaan trakteerde heemkun-
dekring Ambachtsheerlijkheid 
haar leden op een lezing van 
Nederlands historicus René 
Bastiaanse. Dat bleek een gou-
den greep, want de voormalig 
conservator en televisiepre-
sentator hield een boeiende 
lezing en zorgde ervoor dat 
het gehoor aan zijn lippen 
hing. ”Bij ons 40-jarig bestaan 
hebben we geïnvesteerd in 
de restauratie van het A.M. 
de Jong museum. Nu dat alles 
is afbetaald besloten we om 
onze leden eens een leuk ca-
deau te geven”, vertelt voor-
zitter Cor van Geel tijdens de 
viering op zaterdagmiddag 7 
april in De Vossenburcht. 

De lezing van de spreekvaardige 
directeur van het Brabants 
Historisch informatiecentrum 
bestond uit twee delen. Voor 
de pauze lag het accent op de 
(industriële) ontwikkeling van 
Noord-Brabant en de forse rol 
die de katholieke kerk in de 
afgelopen pakweg honderd jaar 
had. Bastiaanse gaf zijn gehoor 
met ook tal van historische 
fotobeelden een kijk op het 
ontstaan van grote fabrieken 
als Philips, Kwatta en Willem 
II. Hoe de rol van de vrouw, als 
matig betaalde maar vlot- en 
hardwerkende kracht, bij dit alles 
was. Hoe mannen en vrouwen 
streng gescheiden werden om te 
voorkomen dat de aandacht van 
het werk werd afgeleid en hoe ver 
de macht van de katholieke kerk 
strekte. In deze tijd is het voor 
jongeren moeilijk te bevatten hoe 
het merendeel van de Brabantse 
bevolking dit heeft kunnen 
toestaan en het juk van de 
katholieke kerk wilde (ver)dragen. 

Maar eenmaal doordrongen van 
de invloed van geloof en bijgeloof, 
de machtsverhoudingen, de 
hel en verdoemenis wordt dat 
wellicht duidelijk. 

Naar, maar ook 
positief
René Bastiaanse schroomde niet 
om zijn verhaal onomwonden en 
eerlijk te brengen. De katholieke 
kerk leverde naar zijn mening 
naast al die nare zaken ook 
positieve op. “Het katholieke 
onderwijs werd erkend als het 
beste onderwijs in die tijd. En 
voor wie ‘buiten de boot viel’ was 
altijd een vorm van opvang en 
ondersteuning”.

De seks
De rol van de katholiek kerk kwam 
zeker ook tot uiting in het tweede 
deel van de lezing. Bastiaanse 
had voor zijn gehoor een prima 
‘cliffhanger’: “Na de pauze gaan 
we het over seks hebben”. Die 
belofte sloot aan op een vraag uit 
het publiek die aan de spreker 
werd gesteld: “Hoe kan het dat 
die geestelijken dachten dat ze 
zich mochten bemoeien met onze 
privézaken. Zeker voor wat betreft 
de zaken waarvan ze zeker geen 
verstand hadden en als het goed 
was ook geen praktijkervaring?”.

Wel degelijk verstand 
van seks
Dat de katholieke priesters uit 
die tijd geen verstand van zaken 
hadden voor wat betreft seks, 
blijkt uit de presentatie van René 
Bastiaansen een misvatting. De 
priesters in opleiding kregen 
namelijk tot in detail onderricht 
in zaken die de seksualiteit 
betrof. Om dat aan te tonen liet 
Bastiaanse een beeld zien van 
specifieke lesboekjes voor de 
geestelijken in opleiding. ”Die 
waren in Latijn, want dat mochten 
wij als gewone mensen natuurlijk 
niet lezen”. De historicus dook 
in de lesstof en vertaling van de 
teksten leerde hem zaken die 
zelfs hij niet wist en wellicht ook 
rode wangen bezorgde. ”Een 
grote hoeveelheid manieren 
voor zelfbevrediging, waarvan 
ik de meeste nog niet kende”. 
Tot in detail stonden zaken over 
seks beschreven, alle standjes en 
technieken. 

Voor het begrip  
bij een biecht
En blijkbaar niet omdat de 
pastoortjes in spé en hun 
leerkrachten pervers waren. 
”Alles draaide om de biecht. Want 
het katholieke geloof is een zeer 
mild geloof. Na het biechten van 
de zonden werd alles vergeven en 

kon je weer opnieuw beginnen”. 
Zaken rond seksualiteit brachten 
de gelovige als snel in de 
gevarenzone. ”Wanneer iemand 
langer dan tien seconden aan 
opwindende zaken dacht, werd 
al een doodzonde begaan”. 
En wanneer een doodzonde 
niet werd opgebiecht, gaf dit 
aanleiding tot een later plekje in 
de hel, zo was de overtuiging. ‘En 
dat wilden de geestelijken zien te 
voorkomen’. 

De uitgebreide kennis van de 
seksualiteit was voor oprechte 
priesters om die reden van 
belang: zij moesten snappen 
waar hun parochianen het dan 
tijdens de biecht over hadden. 
“Zo kregen de studenten een 
lijstje met synoniemen voor de 
geslachtsdaad. Want ze moesten 
tijdens zo’n biecht wel weten 
waar de betreffende zondaar het 
over had en niet denken dat de 
bekentenis ging over de Singer 
naaimachine”.

Kamferballen en azijn
En dan de adviezen aan de 
parochianen die het te kwaad 
kregen met hun hoeveelheid 
seconden aan onkuise of 
wellustige gedachten en 
begeerten. Voor de heren: 
Kamferballen los in de broek 
of gemalen in het eten. Voor de 
dames: een kompres gedrenkt 

in azijn tussen de dijen. En voor 
beide seksen: geen scherpe 
kruiden, geen warme dekens op 
het bed, niet op de rug liggen, 
maar vooral op de rechterzij met 
de handen boven de dekens. 
Sommige predikten een regel voor 
fietsers: Het fietsen uit lust werd 
verboden. En zeker niet fietsen op 
hobbelige wegen. Want meer dan 
tien seconden plezier was weer 
een doodzonde. “Zo snel kan het 
gaan”, aldus de spreker.

Theoloog Antonelli bedacht 
zelfs dat het werken aan de 
trapnaaimachine voor zeer 
veel vrouwen zondig plezier 
opleverde. ”Een voorbeeld van 
de overspannen fantasie van een 
volledig gestoorde theoloog”, 
stelde René Bastiaanse. 

Nog meer  
herkenbare zaken
Aan de orde kwamen nog tal van 
herkenbare zaken. ‘Het Schuifke’, 
dat de biechtende in sommige 
gevallen kreeg, wanneer ‘Meneer’ 
pastoor de aangehoorde zonde 
als onverteerbaar beoordeelde. 
Het bezoek van de pastoor, die 
gezeten aan tafel genietend van 
koffie of wat sterkers zijn gastheer 
wees op de nog lege plek aan 
tafel, die naar zijn mening maar 
snel moest worden gevuld. 
Dan de grote gezinnen uit die 
jaren. En wat de volksmond er 
ook wel over zei wanneer het 
ging over een vader van een 
groot gezin: ‘Nou die’et ‘m ook 
nie verslete meej piesse’. Of 
wanneer gesproken werd over 
het gezinshoofd van een zeer 
kinderrijk en daardoor steeds 
meer armoelijdend gezin bij de 
komst van weer een telg: ‘Die 
‘et meej z’n lul ’t spek van tafel 
geslaoge’. Een doordenkertje.

Bevrijdende uitspraak
En de aansporingen die pas 
gehuwden kregen om er maar 
snel voor te zorgen dat er 
kinderen kwamen. Maar gelukkig 
ook de uiteindelijke uitspraak van 
toenmalig bisschop Bekkers ‘dat 
het kindertal geen kwestie was 
voor ‘Meneer Pastoor’, maar voor 
de gehuwden zelf’. 
Helaas ook het feit dat gehuwde 
vrouwen al wettelijk vanaf 1956 
niet meer verplicht konden 
worden om te stoppen met 
werken, terwijl dat pas in 1971 
door de Brabantse werkgevers 
werd overgenomen. En ook een 
heel bijzondere uitspraak van 
de paus: “De hel bestaat niet”. 
Gelukkig, moeten velen hebben 
gedacht, want ze kregen het al 
warm.

Boeiende lezing tijdens jubileumviering Ambachts heerlijkheid:

“Nou die’et ‘m ook nie verslete meej piesse”

Geen krant
op Koningsdag
In verband met Konings-
dag op vrijdag 27 april aan-
staande verschijnt er geen 
Steenbergse Courant. (in 
week 17). Wel blijven inwo-
ners van de gemeente Steen-
bergen op de hoogte van het 
nieuws uit hun buurt via 

KijkopSteenbergen.nl

• De vader des huizes wordt gefeliciteerd. Terwijl moeders het zware werk heeft gedaan en wat uitgeteld tracht te 
rusten met rond haar de kinderschare en de kleine telg, nummertje negen.
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Blauwstraat 63 • Steenbergen • Tel.: 0167 - 561370
www.poeliervugts.nl 

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

U kunt bij ons in de winkel terecht voor heerlijke 
roerbakschotels, maar ook voor allerlei spiesen 
en andere lekkere producten voor op de 
barbecue.
Maar ook bezorgen wij voor grotere partijen aan 
huis, evt. compleet verzorgd met sausjes, salades, 
fruit, stokbrood, kruidenboter en BBQ.

Kom of bel naar de winkel voor meer informatie.

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

fruit, stokbrood, kruidenboter en BBQ.

Het buiten genieten
kan weer beginnen.

Dat doet u toch het liefste met 
heerlijk vers Roerbak- of BBQ vlees 
uit uw eigen regio.

kan weer beginnen.

heerlijk vers Roerbak- of BBQ vlees 

Fleurige perkplanten voor ú
en meteen steun aan ons koor
Kamerkoor Sasso Montanari verzorgt graag prachtige concerten en kan uw 
steun daarbij heel goed gebruiken. 
Maar we doen ook graag wat terug: vandaar onze bijzondere en voordelige 
perkplantenactie. Let op uw brievenbus of kom naar de straatverkoop op 
zaterdag 21 april tussen 12:30 en 17:00 uur voor de Gummaruskerk.

Het voorjaar heel kleurrijk 
en voordelig in de tuin.

K A M E R K O O RK A M E R K O O RSasso Montanari

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
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•	 Europeese	topkwaliteit
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VOORJAARSACTIE
TERRASSCHERM

GRATIS
afstandsbediening en

montage!

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

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT • PLAATS
TELEFOON • WEBSITE

ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR HSE 42 - 45 cm

€ 99 
ipv € 146

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR HSE 42 - 45 cm

ipv € 146

Mangnus Park en Tuin Machines B.V.
Bronkhorststraat 14
4651 SZ  Steenbergen
T: 0167 – 541102
F: 0167 – 566853
E: info@parkentuinmachines.nl
I : www.parkentuinmachines.nl

 
 
 

 
 
 
 

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT • PLAATS
TELEFOON • WEBSITE

ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR HSE 42 - 45 cm

€ 99 
ipv € 146

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR HSE 42 - 45 cm

SPECIALIST IN:
Bosmaaiers
Gazonmaaiers
Kettingzagen
Tuingereedschappen

Natuurlijk buitengewoon!

Wegens succes verlengd tot 30 april 2018

VOORJAARSACTIE: 
Ontvang 15% KORTING op alle

VIKING MACHINES  uit voorraad!
* m.u.v. robotmaaiers

*

VOORJAARSAANBIEDING 
GRATIS AIRCO REFRESH 

Zelfs een goed werkend aircosysteem verliest ieder jaar tot wel 10% aan koudemiddel.
Dat is belangrijk om te weten want bij te weinig koudemiddel ontstaat 
namelijk slijtage. (Reparatie kan oplopen tot wel 800 euro of meer!).

En een slechtwerkende airco zorgt voor een hoger brandstofverbruik. Een regelmatige 
controle van uw airco in een professionele werkplaats is noodzakelijk.
Auto Kar biedt u bij de aircocheck van slechts €19,95 een gratis refresh behandeling 
t.w.v €24,95. Zo blijft uw aircosysteem optimaal functioneren en ruikt de auto heerlijk!
Dat is prettig en bespaart u kosten.

BIJ EEN AIRCOCHECK VOOR SLECHTS €19,95

We onderhouden alle merken auto’s met de betrouwbaarheid 
en kwaliteit van bijna 100 jaar vakmanschap.

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

Profi teer nu van de 

GRATIS 
refresh behandeling t.w.v. 

€24,95!
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Volgende
week 
geen krant
In verband met  
Koningsdag op  
vrijdag 27 april  
verschijnt er geen 
Steenbergse Courant. 
(in week 17). 

Wel blijven inwoners 
van de gemeente 
Steenbergen op de 
hoogte van het nieuws 
uit hun buurt via 
KijkopSteenbergen.nl

SINT PHILIPSLAND – Voor de 
18e maal op rij organiseert het 
Oranjecomité Sint Philipsland 
activiteiten ter gelegenheid 
van de verjaardag van het 
staatshoofd. Er is een goed 
gevuld programma. Het 
comité roept alle inwoners 
op om mee te doen met 
de vlaggenwedstrijd op 
Koningsdag. Deelname geeft 
kans op een aantrekkelijke 
cadeaubon en zorgt er voor 
dat het dorp extra feestelijk 
oogt. Tussen 10:00 en 12:00 
uur worden alle adressen waar 
de vlag uithangt genoteerd. 
De prijstrekking is om 16:00 
uur.

Het feestprogramma, dat al een 
week voor Koningsdag begint ziet 
er als volgt uit:
Vrijdag 20 April: 9:30 – 11:00 uur: 
De Koningin Juliana School viert 
Koningsspelen op hun plein.
9:30 – 12:00 uur: OBS De Luyster 
en Sportdorp Sint Philipsland 
vieren samen Koningsspelen op 
de volgende locaties: voetbalveld 
(voetbal en lijnbal), tennisveld 
(tennis), naast de voetbalkooi 

(vissen), speeltuin achter de 
wimpel (freerun/bootcamp) en 
de wimpel (gym)
Donderdag 26 april 21:00 uur: 
Koningsnacht in café �t Durp in 
samenwerking met 2K Music.

Vrijdag 27 April: Vanaf 8:00 uur: 
Iedereen de vlag uithangen voor 
de vlagwedstrijd. Doe allemaal 
mee en maak kans op één van 
de vier mooie cadeaubonnen. 
Adressen worden genoteerd 
tussen 10.00 en 12.00 uur.
8:00 – 17:00 uur: Bij Spar De Berg 
is er tijdens de openingstijden 
een plantjesmarkt en een 
springkussen voor de kinderen.
8:30 – 9:00 uur: Muziekvereniging 
Concordia trommelt iedereen 
op. De route: Vertrek vanaf 
“De Wimpel”, daarna R. 
Gladiolenstraat - Luysterlaan, 
L. Boserf - Schelpkreekstraat, 
R. Eendrachtstraat, L. 
Krabbenkreekstraat, L. 
Plataanstraat, R. Gladiolenstraat, 
L. Korte Schoolstraat, 
L. Wilhelminastraat, R. 
Schoolstraat, L. Oostdijk, L 
Mastgat, L. Krammerstraat, R. 
Eendrachtstraat, eindigen bij De 

Wimpel.
Vlag hijsen en aubade 
met medewerking van 
muziekvereniging Concordia 
bij dorpshuis �De Wimpel�. Het 
comité roept alle inwoners op om 
gezamenlijk deze Koningsdag te 
openen. Ter plaatse worden flyers 
uitgedeeld met de teksten van de 
liederen die gezongen worden. 
De aubade wordt namens de 
gemeente Tholen bijgewoond 
door wethouder Harmsen. 
Ieder wordt uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. De kleine 
kinderen natuurlijk met hun 
versierde fiets. Na de aubade 
mogen de peuters en kleuters 
hun versierde fiets, step, wagen, 
enz. showen op de parkeervakken 
voor �De Wimpel�. Er is voor ieder 
kind een leuke attentie.
9:45 uur: Dit jaar wordt er voor 
de kinderen weer een speurtocht 
georganiseerd. Niet zómaar een, 
maar een heuse ‘Klop(niet)jacht’. 
Deze gaat door een deel van het 
dorp. Inschrijven van 09.45 uur 
tot 10.15 uur bij “De Wimpel”, 
de inschrijving is gratis. Alle 
kinderen tot en met 12 jaar mogen 
meedoen, eventueel onder 

begeleiding van hun ouders. De 
jacht duurt ongeveer een uur. 
Aan de speurtocht zijn een aantal 
leuke prijzen verbonden in de 
vorm van waardebonnen van een 
speelgoedwinkel. Bij terugkomst 
krijgt elke speurneus een ijsje 
aangeboden.
13:00 – 17:00 uur: Hollandse 
spelletjes op de Voorstraat 
georganiseerd door “Party Beach” 
waar deelnemers zowel als team, 
maar ook individueel aan mee 
kunnen doen. De leeftijd voor 
deelname is vanaf 12 jaar. Een 
springkussen aanwezig voor 
de kleintjes. Café �t Durp zal 
aanwezig zijn met drinken en 
lekkere broodjes.
14:00 – 16:30 uur: Vrijmarkt/
kinderbraderie 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 weer koffie/thee 
en limonade en worden er hapjes 
rondgedeeld. Verder verkoop 
door plaatselijke ondernemers 
met een gevarieerd assortiment. 
Voor de kinderen is er weer een 
springkussen.
16:00 uur: Trekking 
prijswinnaars vlagwedstrijd bij 
de brandweerkazerne. Tevens 

bekendmaking prijswinnaars van 
de ‘Klop(niet)jacht’.
17:00 uur: Optreden door Jimmy 
Hadders en Jasmin-Ann bij café `t 
Durp
18:30 uur: Inschrijven 
autopuzzelrit in de 
brandweerkazerne. Start vanaf 
19.00 uur op volgorde van 
inschrijven. Dit jaar wederom met 
wedstrijd ‘Wie maakt de mooiste 
foto onderweg’. Foto’s maken is 
niet verplicht en telt niet mee voor 
de eindklassering. Hier zijn drie 
extra prijzen voor beschikbaar. 
Ook dit jaar belooft het weer 
een hele mooie rit te worden, 
die over prachtige wegen gaat 
waar men normaal niet komt. 
De rit duurt ongeveer een uur 
en wordt georganiseerd door de 
brandweer in samenwerking met 
het Oranjecomité. Inschrijfkosten 
� 5,00 per auto.
21:15 uur: Prijsuitreiking 
autopuzzelrit. Voorafgaand 
worden de antwoorden bekend 
gemaakt, zodat er nog lekker 
nagepraat kan worden over de rit.

Slechtweer scenario
Bij slecht weer vervalt de 
speurtocht. De Kinderbraderie/
vrijmarkt zal dan om 14.00 uur 
in “De Wimpel” plaatsvinden. Dit 
wordt tijdens de aubade bekend 
gemaakt. De autopuzzelrit gaat 
bij slecht weer gewoon door.

Fiks programma ter gelegenheid 
van Koningsdag in St Philipsland

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het was 
zaterdagochtend een gezellige 
inloop van ouders, kinderen 
en belangstellenden tijdens de 
open ochtend op brede school 
Het Podium. De vijf gebruikers 
van het gebouw – basisschool 
Maria Regina, Zo op het 
Podium kinderopvang, Puk op 
het Podium, LPS Breek4U en 
slagwerkschool Brok -, hadden 
hun beste beentje voorgezet 
om te laten zien wat ze 
gezamenlijk aan kinderen en 
ouders te bieden hebben.

Er was een grote verscheidenheid 
aan activiteiten georganiseerd. 
In de aula draaide het vooral om 
de muziek met optredens van 
het schoolorkest onder leiding 
van Claudia de Groen. Ook 
mochten de kinderen achter de 
slagwerkinstrumenten van Marco 
Brok plaatsnemen om zich uit 
te leven. In de klaslokalen waren 
verschillende presentaties.

Publiekstrekker: 
Heel Holland bakt
Grote publiekstrekker was echter 
Manuela van der Heijden, bekend 
van haar deelname aan Heel 

Holland bakt. Kinderen hadden 
thuis hun uiterste best gedaan 
om een mooie en lekkere cup 
cake te bakken die Manuela 
vervolgens ging beoordelen. 
Ook kregen kleine bakkers in de 
dop ter plekke een lesje in hoe 
ze het beste de spuitzak kunnen 
hanteren. Aan het einde van de 
ochtend maakte directeur Eric 
Graafmans bekend wie de beste 
cup cakes hadden gemaakt. Op 
de eerste plek eindigde Rosie, die 
helaas haar prijs niet in ontvangst 
kon nemen vanwege een 
sportwedstrijd waar ze aanwezig 
moest zijn. De tweede plek was 
voor Levi en de derde prijs voor 
Fiene, waarvoor ze een deegroller 
als trofee en een prijsje mochten 
ontvangen.

Doorstroom
Directeur Graafmans toonde zich 
tevreden. “Het is gezellig druk; ik 
denk dat er inmiddels zo’n 200 
bezoekers zijn geweest. Een dag 
als deze toont ook meteen aan 
hoeveel talent er aanwezig is op 

deze school”, zegt hij terwijl hij 
naar de jonge muzikanten wijst.
Ook bij Zo op het Podium 
Kinderopvang is het een komen 
en gaan van ouders. “We merken 
dat de vraag naar kinderopvang 
weer flink aan het toenemen is. 
We hebben vandaag alweer een 
baby mogen inschrijven. Voor de 
buitenschoolse opvang geldt vaak 
dat het een natuurlijk doorstroom 
is van de kleintjes die vervolgens 
hier naar de basisschool 
gaan”, vertelt Madeleine Philp, 
vestigingsmanager van Zo op het 
Podium kinderopvang. 
Dat is ook precies het speerpunt 
van Het Podium; omdat ze een 
integraal kind centrum zijn 
kunnen kinderen op één locatie 
worden opgevangen en verzorgd, 
en ze kunnen zich ontwikkelen. 

l Foto: Tijdens de open ochtend 
op brede school Het Podium waren 
er workshops, presentaties en 
optredens.
foto: nicole van de donk © Steenbergse Courant

Muziek en workshops 
trekken bezoekers naar 
open Podium ochtend 



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

Rolluiken - Markiezen

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

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

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

Mart Brusselaars Rolluiken en  Zonwering staat 
al meer dan 20 jaar garant voor 

 betrouwbaarheid, kwaliteit en service.

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

MART BRUSSELAARS
R O L L U I K E N  •  B I N N E N -  E N  B U I T E N Z O N W E R I N G

K U N S T S T O F  K O Z I J N E N

Vanaf nu 

10% Korting 
op de gehele collectie!

 

vantilburggroep.nl

( F N � � CS BOE T U P GWF S CS VJ L � � �  � � m� �  � � M � � � � L N  � � �  � � m� � �  � � L N � M � � $ 0 � � VJ U T U P P U � � � � � m� � � � � H� L N � � Genoemde� actie� en� bijbehorende�
consumentenadviesprijs� zijn� geldig� voor� de� Kia� Niro� met� uiterste� aankoopdatum� en� datum� kentekenaanvraag� van� 30-06-2018�
en� uiterste� registratiedatum� van� 31-07-2018.� Genoemde� prijs� is� inclusief� btw/bpm� en� kosten� rijklaarmaken� bestaande� uit:� het�
transporteren� van� de� auto,� het� reinigen� en� poetsen� van� de� auto,� de� nulbeurt,� de� kentekenplaten,� handling-� en� administratiekosten,�
recyclingsbijdrage,� leges,� kosten� tenaamstelling,� een� modelspecifieke� mattenset� en� een� veiligheidshamer.� Prijs� is� excl.� metallic� lak.�
Private� lease-aanbod� via� Kia� Autolease.� De� getoonde� prijs� betreft� een� vanaftarief� gebaseerd� op� een� looptijd� van� 48� maanden� in�
combinatie� met� 10.000� km� per� jaar� en� ten� minste� 6� schadevrije� jaren.� Het� product� bevat� alle� componenten� zoals� voorgeschreven�
door� Stichting� Keurmerk� Private� Lease.� Deze� actie� is� alleen� geldig� op� voorraadmodellen,� zolang� de� voorraad� strekt� en� is� geldig� t/m�
31-07-2018.� Informeer� naar� de� complete� actievoorwaarden� bij� uw� Kia-dealer� of� kijk� op� kia.com.� Getoond� model� kan� afwijken� van� de�
beschreven� uitvoering.� Wijzigingen� en� drukfouten� voorbehouden.

De� Kia� Niro.
Crossover.� Hybride.

 A | Hybride

� �Automaat

� �Trekgewicht� van� 1.300� kg

" VU P CF E S J KG� 7BO� % VF S F O� E F O� ) P M M BOE F S � # � 7�
Steenpad� 9,� 8 J M M F N T U BE � 	 / # 

T:� 0168� -� 473� 435,� L J B� X J M M F N T U BE � OM

Al� vanaf� Private� lease� vanaf
� p.m.

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

Uw woning verkopen zonder zorgen!

Boompjesdijk 94
Dinteloord 
€ 299.000,-

Westerstraat 17
Dinteloord
€ 125.000,-

Zeelandweg Oost 9 
Steenbergen
€ 199.500,-

Lindenburghlaan 1
Steenbergen

‘Het Wit Kruis’ bier is er weer! 
Wij hebben een nieuw biertje in de winkel, namelijk Het 
Wit Kruis – Steenbergs eigen bier! Er zijn twee soorten 
bier van brouwerij Het Wit Kruis. Een fris tarwebier 
(Weizen) en een stevigere Tripel van 8,5%. Uiteraard zijn 
er ook geschenkverpakkingen verkrijgbaar met of zonder 
bierglas van Brouwerij Het Wit Kruis! 
Ga jij dit lekkere biertje proberen?

Vrijdag 25 mei is Steenbergen Live! 
Albert Heijn Achterberg is hier trotse partner van en gaf bij 
elke €40 aan boodschappen een gratis kaartje weg. Deze 
actie was een giga succes! De 500 kaarten waren al in 1,5 
week uitgedeeld. Daarom maak je nu nog kans op twee 
gratis kaarten door te reageren op ons Facebookbericht 
van 7 april.  Met wie wil jij naar Steenbergen Live?

Wij hebben weer schoonmaakazijn! 
We hebben weer 5-liter kannen schoonmaakazijn in de 
winkel!  Zo kunt u uw terras mooi schoonmaken voor de 
zomer die er nu echt aan gaat komen! 
Ga jij ook aan de slag?

Win een ‘Het Wit Kruis’ proefpakket!
Om te vieren dat ‘Het Wit Kruis’ bier er weer is geven wij 
een ‘Het Wit Kruis’ bier proefpakket t.w.v. €14,95 weg! 
Reageer op ons Facebookbericht van 11 april en vertel 
waarom jij dit pakket wilt winnen en wie weet kan jij hier 
binnenkort heerlijk van genieten! Ben jij een echte 
‘Het Wit Kruis’ bierfan?

Openingstijden: maandag t/m zaterdag 08:00 – 21:00 uur. Zondag: 10:00 – 20:00 uur.
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WELBERG  Een nachtelijke 
wandeling, veel spelletjes 
doen en genoeg snacks om 
overeind te blijven. Het zijn de 
ingrediënten van de twintig-
ste marathon die De Klup af-
gelopen vrijdagnacht organi-
seerde. Een hele nacht wakker 
blijven was best een pittige 
opdracht voor de 20 deelne-
mende kinderen, maar ze heb-
ben het op eentje na allemaal 
volgehouden.

Rond de klok van 8:00 uur 
halen de kinderen net een 

frisse neus op het terrein voor 
De Klup aan de Kapelaan 
Kockstraat. Even een rondje 
rennen helpt tegen de beruchte 
‘inkakmomenten’.  Daarna staat 
er een heerlijk ontbijtje op hen 
te wachten, gesponsord door 
lokale ondernemers. Volgens 
de leiding is het belangrijk om 
goed te blijven eten, want de 
kinderen worden behoorlijk 
beziggehouden gedurende de 
nacht. “Als je stil gaat zitten, val 
je in slaap, dus we hebben een 
heel draaiboek met activiteiten. 
Rond 4:30 uur hebben we een 

flinke wandeling over de Welberg 
gemaakt. Daarna waren ze 
wel erg moe allemaal dus toen 
mochten ze cola drinken en chips 
eten”, vertelt Bo van Loenhout, 
voorzitter van De Klup. 

Saamhorigheid
Doelstelling van De Klup is om 
kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar 
sociaal en creatief bezig te laten 
zijn, waarbij ze zichzelf kunnen 
ontplooien en grenzen verleggen. 
De onderlinge saamhorigheid 
tijdens de nachtmarathon is 
groot, want iedereen wil graag 

de eindstreep halen. “Tijdens de 
wandeling moesten we elkaar 
soms echt meetrekken. Maar het 
is vooral heel gezellig. Ik vind 
het niet moeilijk om wakker te 
blijven, want ik oefen thuis vaak 
met laat naar bed gaan”, vertelt de 
9-jarige Jessica. 

Nog een nachtje
De leiding had tal van activiteiten 
verzonnen rond het thema 
‘Mysterieland De Klup’, vanwege 
vrijdag de dertiende. Zo was 
er glow in the dark-bowlen 
en griezelbingo. Ook hebben 

de kinderen zelf gipsmaskers 
gemaakt. Om 12:00 uur mochten 
de ouders hun kroost weer komen 
ophalen. Het advies van de leiding 
is om eerst even te douchen en 
daarna te gaan slapen tot een uur 
of 17. Om vervolgens ’s avonds 
weer op een normale tijd naar bed 
te gaan om niet helemaal uit het 
ritme te raken. De 9-jarige Rohan 
heeft het naar z’n zin gehad. “Ik 
zou zo nog een nachtje kunnen”, 
voegt hij er stoer aan toe.

Jonge bikkels blijven overeind tijdens nachtmarathon van De Klup
l Foto: Bij het ontbijt hebben de kinderen er al een hele nacht vol activiteiten op zitten.     foto: nicole van de donk © Steenbergse Courant

( door John Rommers )

STEENBERGEN - Zoals eerder 
gemeld is de Stichting Wie-
lercriterium Steenbergen mo-
menteel heel druk met de 
voorbereidingen voor de Ne-
derlandse kampioenschappen 
voor jeugdwielrenners welke 
op zondag 17 juni a.s. zullen 
gaan plaatsvinden in het cen-
trum van Steenbergen op het 
gebruikelijke wielerparcours.

Maar naast deze Nederlandse 
kampioenschappen zullen met 
name op vrijdag daar vooraf-

gaand, op 15 juni, ook diverse ac-
tiviteiten worden georganiseerd 
die allemaal te maken hebben 
met het 75-jarig jubileum van de 
wielerstichting.
De organisatie van alle sportieve 
evenementen is zo goed als rond, 
maar het bestuur is nog wel op 
zoek naar de nodige vrijwilligers 
die bij de te organiseren activitei-
ten de nodige hand en spandien-
sten willen verlenen.

Zo zijn vrijwilligers nodig voor 
de fiets- oriëntatietocht  op vrij-
dag 15 juni die vanaf 11.00 uur 
s’morgens van start zal gaan, 

waarna de deelnemers tussen 
15.30 uur en 16.30 uur weer zullen 
arriveren op de Markt te Steen-
bergen.

Diezelfde vrijdag zal er s’middags 
vanaf ca.13.30 uur een Dikke Ban-
den Race worden georganiseerd 
met als deelnemers de leerlingen 
van de Steenbergse basisscholen, 
rond ca.15.30 uur gevolgd door de 
Nederlandse kampioenschappen 
voor I.D. renners (Renners met 
een lichamelijke of geestelijke be-
perking).
Ook hiervoor worden nog vrijwil-
ligers gezocht die die middag wil-
len helpen bij de organisatie.

Muziekavond
De vrijdag wordt afgesloten met 
een gratis te bezoeken Hollandse 
muziekavond in een feesttent op 

de Markt te Steenbergen welke zal 
aanvangen om 19.30 uur en zal 
duren tot 24.00 uur.
Enkele vrijwilligers die op deze 
avond b.v. toezicht willen houden 
en na afloop willen helpen met 
het schoonmaken van de feest-
tent, zijn van harte welkom.
En dan uiteraard tijdens de dag 
zelf, zondag 17 juni, wanneer het 
grote evenement gaat plaatsvin-
den.

Het gehele parcours zal ’s mor-
gens vroeg moeten worden voor-
zien van dranghekken , spandoe-
ken, vlaggen en allerlei andere 
benodigde zaken, maar na afloop 
van de cours zal dat ’s avonds ook 
allemaal weer moeten worden 
opgeruimd.

En ook daarvoor zoekt de wieler-

stichting nog veel vrijwilligers die 
eventueel daarmee willen helpen.
Wie interesse om zijn of haar 
steentje bij te dragen aan dit 
mooie evenement om het voor 
Steenbergen te laten slagen wordt 
opgeroepen om zich aan te mel-
den.

Hiervoor kan contact worden op-
genomen met secretaris Tiny van 
Caam via zijn telefoonnummer 
0167 - 566667 of zijn e-mail adres: 
beukkaam@home.nl of met be-
stuurslid Hans de Groen, tel.06-
13895273, e-mail: 
hansjosedegroen@gmail.com.

Het bestuur van de jubilerende 
Stichting Wielercriterium Steen-
bergen hoopt op veel positieve 
reacties.

Wielercriterium Steenbergen 
zoekt vrijwilligers

Veerle Koks wint 
gezinsdagje uit bij 
Jumbo Steenbergen
STEENBERGEN - Veerle Koks (6 jaar) uit Steenbergen is 
de winnaar van de Dagje Uit kleurwedstrijd van Jumbo 
Steenbergen. Het jonge tekentalent mag met het hele 
gezin een dagje uit naar de Beekse Bergen. In totaal zijn 
er ongeveer 85 kleurplaten bij de winkel ingeleverd, 
waarvan die van Veerle door de jury is verkozen tot de 
mooiste.

Kunstenaar Veerle is dolblij met de prijs. Marcel Schoone van 
Jumbo Steenbergen vond de kleurwedstrijd een leuk initiatief: 
“Jumbo heeft de voorjaarskriebels te pakken. Iedereen wil 
er lekker samen op uit trekken en daar speelt Jumbo op in 

met de Dagje Uit-actie. Klanten sparen enthousiast voor 
entreekaartjes en het allerleukst: kinderen leverden hun 
mooiste creaties in. We hebben veel tekentalenten hier in 
Steenbergen. Mooi dat we onze klanten af en toe kunnen 
verrassen met wat extra’s, zoals met de kleurwedstrijd. We 
wensen Veerle en haar familie een geweldige dag toe in de “ 
Beekse Bergen!’’ 

Spaar voor korting op dagje uit
Wie ook zin heeft in een dagje uit met het hele gezin kan 
nog tot en met dinsdag 1 mei sparen voor Dagje Uit-
kortingsmunten. Klanten krijgen bij besteding van elke 10 euro 
aan boodschappen een speciale munt ter waarde van 2,5 euro. 
Daarmee kunnen zij simpel en snel sparen voor korting op de 
leukste dagjes uit. De korting kan oplopen tot wel 25 euro per 
entreekaartje en is het hele jaar geldig. Meer informatie over 
deze actie is te vinden op Jumbo.com/dagjeuit. Hier staan alle 
tripjes beschreven.
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Uitgelicht

Telefonisten voor het 
Dienstenloket: eenmaal 
of meerdere keren de te-
lefoon bemensen van het 
Dienstenloket; vragen op-
nemen van klanten; het 
koppelen van uitvoerende 
vrijwilligers aan de vraag 
en eventuele administra-
tie.

Mensen met groene vin-
gers: vrijwilligers die bij 
ouderen hun tuintje wil-
len bijhouden: schoffelen, 
snoeien, gras maaien etc. 

Vrijwilligers die houden 
van koken en  eenmaal 
per maand samen met een 
collega willen koken voor 

een groep (circa 25 perso-
nen).
Gastvrouw / gastheer  die 
wil assisteren bij het pro-
ject Samen Eten: praatje 
maken met de deelne-
mers, tafel dekken, afreke-
nen, opruimen, afwassen.
Voor meer informatie: 
SWOS tel. 0167-541137

Cursus Valpreventie start 18 mei:

Voor de zesde keer op rij start 
er een cursus valpreventie

SwoS op zoek naar vrijwilligers 
voor een aantal leuke vacatures:

De cursus bestaat uit 6 bijeen-
komsten van 2 uur. Onder lei-
ding van een twee vakdocenten 
worden veel praktische oefe-
ningen gedaan gericht op het 
versterken van de benen, het 
bevorderen van de fitheid, het 
opstaan vanuit stoel en bed en 
balansoefeningen. Verder krijgt 
u handige tips en trucs om val-
len te voorkomen en heel be-
langrijk u leert hoe u het beste 
kunt opstaan mocht u ooit val-
len. 
U bent nooit ‘te jong’ om aan 
deze training deel te nemen. 
Deze training helpt u om pre-
ventief actie te ondernemen 
en te zorgen dat u fysiek sterk 
blijft.
De vorige deelnemers hebben 
deze cursus met een ruime 8 

gewaardeerd, zij voelden zich 
fitter en zekerder met lopen/
fietsen/bewegen. Veel cursis-
ten stromen na afloop door 
naar andere beweegactiviteiten 
om zodoende hun spieren te 
blijven trainen en hun conditie 
op peil te houden. 
Deze cursus vindt plaats bij 
Havermans Paramedisch Cen-
trum te Steenbergen van 9.30-
11.30 op de vrijdagochtenden. 
Start 18 mei.  Docenten zijn Fia 
Traets, geriatrie fysiotherapeu-
te en Conny Huijsmans, docent 
valpreventie/veiligheidsadvi-
seur.

Voor meer informatie en op-
gave bel  naar Stichting Wel-
zijn Ouderen Steenbergen, 
Tonnie Joxhorst 0167-541137

Heeft u te maken met demen-
tie in uw naaste omgeving? 
Dan kan dat veel vragen op-
roepen. U heeft wellicht ook 
behoefte aan informatie over 
Dementie. Dan is de Eerste 
Hulp Bij Dementie-koffer iets 
voor u. De EHBD-koffer is be-
stemd voor iedereen die te ma-
ken heeft met dementie: men-
sen met dementie, kinderen, 
kleinkinderen, mantelzorgers 

en andere belangstellenden. In 
de koffer vindt u: informatieve 

boeken; een ervaringsverhaal; 
verhalen voor kinderen van 
diverse leeftijden, foldermate-
riaal. De koffer is gratis te leen 
bij de Bibliotheek Het Markie-
zaat en het uitleentermijn is 3 
weken met de mogelijkheid tot 
verlening.
De EHBD koffer is een initia-
tief van de werkgroep Steen-
bergen Dementie Vriendelijke 
Gemeente.

MaatjesPlusProject brengt bijzondere mensen 
bij elkaar:  op zoek naar nieuwe vrijwilligers
Mensen, jong en oud, kunnen 
op sommige momenten in hun 
leven behoefte hebben aan een 
‘Maatje’. Dit kan kortdurend zijn 
of voor langere tijd. Het gaat om 
mensen die (even) niet meer 
mee kunnen komen in onze 
maatschappij.
Oorzaken kunnen zeer divers 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan een 
ziekte, weinig sociale contacten, 
weinig vrijetijdsbesteding, psy-
chische problemen of een ver-
standelijke beperking.

wat is een maatje?
Een maatje is iemand met een 
warm hart. Iemand met een luis-
terend oor, praktisch ingesteld, 
oplossingsgericht en respectvol. 
Begrip en humor kunnen inzet-
ten in het contact met de ander. 
Een maatje ziet de ander als ge-
lijkwaardig en het persoonlijk 
contact staat centraal.
In de ondersteuning kan het 
gaan om bieden van emotionele 
steun, zoeken naar praktische 
oplossingen, hulp bij het zelf-
standig wonen, aangaan van 

contacten en het ondernemen 
van activiteiten. Op veel mo-
menten kan het ‘er zijn’, een 
spelletje doen of samen wan-
delen, al voldoende zijn om ie-
mand vooruit te helpen.
Wij zoeken vrijwilligers die be-
reid zijn om zich in te zetten 
voor deze doelgroep, iemand 
die bereid is om te leren en 
zijn/haar grenzen goed kan be-
waken. De tijdsinvestering zal 
ongeveer 2 uur (per maatjes-
contact) per week zijn.
Voordat u van start gaat krijgt 
u een cursus ‘op maat’ aange-
boden.  Daarnaast zijn er in-
tervisiebijeenkomsten en bij-
scholingen. U bent als vrijwil-
liger aangesloten bij Stichting 
Welzijn Ouderen Steenbergen 
(SWOS).  

Spreekt dit u aan en wilt u graag 
iemand voor korte of langere 

tijd ondersteunen als maatje? 
Dan zijn we op zoek naar u!
Leest u dit en zou u graag (tij-
delijke) ondersteuning willen 
van een ‘maatje’ , bel naar on-
derstaande nummer zodat we 
samen kunnen bekijken of het 
inzetten van een  maatje voor u 
een goede oplossing zou kunnen 
zijn.
Neem voor meer informatie 
contact op met Tonnie Joxhorst, 
coördinator MaatjesPlusPro-
ject Steenbergen, telefoonnum-
mer: 0167-54 11 37 of e-mail: 
t.joxhorst@swo-stb.nl.

Helpers donateursactie Plusbus gezocht!
In de week van 23 mei start de jaarlijkse donateursactie, 3 weken 
aaneengesloten maar niet tijdens de feestdagen. Wij zoeken nog 
mensen die ons team willen komen versterken, algemeen of alleen 
voor uw eigen dorpskern. U wordt ingedeeld op dagen wanneer u 
kunt, het is een gezellige aangelegenheid. Na afloop is er een geza-
menlijke activiteit als bedankje voor ieders inzet. Meld u aan…. De 
PLUSBUS is er voor u en van ons allemaal!

nieuwe Activiteiten:
Nordic Wandelen: elke woensdagochtend wordt er gewandeld 
vanuit de Knotwilg, start om half 10. Eenmaal per maand wordt er 
een langere wandeling gemaakt en gestart van een ander punt dat 
in overleg bepaald wordt. Meer Bewegen op de Stoel: elke don-
derdag is er om 10.15-11.00 uur ‘Meer Bewegen op de Stoel], uw 
traint al zittend of staand bij de stoel al uw arm en beenspieren, 
werkt aan uw reactievermogen. Oefeningen worden begeleid door 
muziek en sommige oefeningen als spel in groepsverband. 
Belangstelling?:  bel naar Tonnie Joxhorst tel. 0167-541137

Kent u het ‘eerste Hulp bij demente Koffer’? 
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(Door Nicole van de Donk)

DINTELOORD – Het festival 
Kakelsensation dat afgelopen 
zondag voor de eerste 
keer werd gehouden op 
Hoeve Kakelbont was een 
doorslaand succes. Ruim 
1000 bezoekers kwamen af 
op de foodtrucks, livemuziek 
en de kinderactiviteiten die 
werden georganiseerd op het 
terrein aan de Boompjesdijk 
in Dinteloord. Een paar kleine 
buien in de middag waren 
het enige vlekje op de verder 
stralende dag.

Er werd deze zondag heel wat 
afgekakeld op de terrassen, bij de 

foodtrucks en op de trampolines. 
Terwijl ouders genoten van 
een biertje en een lekker hapje, 
konden de kinderen zich 
uitleven in de speeltuin of zich 
laten schminken. Voor het echte 
lentegevoel kon er geknuffeld 
worden met lammetjes. De 
band Green light maakte de 
festivalsfeer compleet met 
gezellige livemuziek. 

Tosti-bus
Het idee voor het 
foodtruckfestival ontstond bij 
Dorien van der Kort, een van de 
begeleiders van de jongeren die 
in Brasserie Kakelbont werken. 
“We hadden een keer tegen elkaar 
gezegd dat we zelf een foodtruck 

wilden gaan bouwen om daarmee 
vanuit de Brasserie te gaan 
toeren. Dat is uiteindelijk de tosti-
bus geworden die hier ook staat. 
Maar zo ging het balletje rollen 
om meerdere foodtrucks erbij 
te halen om in plaats van alleen 
maar een lentemarkt, er een heel 
festival van te maken.”

Dat bleek een slimme zet, want 
er waren veel nieuwsgierige 
buurtbewoners die ook een 
kijkje kwamen nemen. Frans 
van Bennekom heeft net zijn 
ijsje op dat hij bij een van de 
foodtrucks heeft gehaald. “Het 
smaakt heerlijk. Het is voor 
mij wel een verrassing hoeveel 
mensen er rondlopen. Het is 
wel logisch, want er is hier veel 
voor de kinderen te doen. Wij 
komen hier zelf regelmatig met de 
kleinkinderen.”
Ingrid Havermans van het bestuur 
van Hoeve Kakelbont kijkt met 
een grote glimlach terug op het 

evenement. “We hebben zoveel 
leuke reacties gehad; mensen 
hebben het enorm naar hun zin 
gehad. Absoluut voor herhaling 
vatbaar.”

Foto: Op het eerste foodtruckfestival 
Kakelsensation was er voor 
iedereen wat wils.
foto: nicole van de donk © Steenbergse Courant

Eerste foodtruckfestival 
Kakelsensation groot succes

STEENBERGEN – In totaal 190 
deelnemers hebben gister-
avond meegedaan aan de Kas-
senloop, georganiseerd door 
het Steenbergse Roparunteam 
Door Dik en Dun. Dat is min-
der dan vorig jaar, maar dat 
mocht de pret niet drukken. 
Door de perfecte weersom-
standigheden en ondersteu-
nende muziek van dweilband 
Effe d’r Neffe konden de ren-
ners en wandelaars optimaal 
genieten van hun loop. Na af-
loop ontvingen de deelnemers 

heel toepasselijk een kistje 
met groenten uit de kas.

De start was op de Zoekweg, 
waarna er een parcours van 
5 kilometer volgde door het 
omliggende kassengebied. 
Renners voor de 10 kilometer 
liepen deze ronde twee keer. 

Rudy van Mourik kwam op deze 
afstand als eerste over de finish, 
met een tijd van 36,40 minuten. 
Op de 5 kilometer was dat Tim 
Hanswijk in 18,22 minuten.

Roparun
Ook wandelaars mochten 
deelnemen aan de 5 kilometer. 
“Dat waren er dit jaar meer dan in 
de voorgaande editie. Waarom het 
totale deelnemersaantal lager ligt 
dan vorig jaar weet ik niet”, aldus 
Iwam Damen, voorzitter van 
Roparunteam Door Dik en Dun.
Nu de Kassenloop achter de rug 
is, wordt de blik volop gericht op 
19 mei, de start van de Roparun. 
“Onze lopers en fietsers pakken 
de komende tijd hiervoor hun 
eigen voorbereiding en op 29 april 
doen we nog een oefenrun.”

l Foto: De Kassenloop, georganiseerd 
door Roparunteam Door Dik en Dun, 
trok dit jaar iets minder deelnemers.
foto: nicole van de donk © Steenbergse Courant

17e kassenloop in stralend 
zonnetje gelopen

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – In een volle 
theaterzaal van ’t Cromwiel 
zijn afgelopen zaterdag aan 
18 leerlingen van Volharding 
diploma’s uitgereikt van de 
muziekexamens A, B en C. 
Dat gebeurde tijdens een 
feestelijke avond waar de 
drie jeugdorkesten van de 
vereniging mochten optreden. 
En dus zat de zaal vol met 
familie en vrienden.

De organisatie van de avond 
lag in handen van Kunstbalie, 

de instelling die regionaal 
muziekexamens afneemt. 
Muziekvereniging Volharding 
mocht de aankleding verzorgen 
en had daarnaast een flink aantal 
leerlingen die voor een examen 
opging. Aan wethouder Cor van 
Geel de eer om voor de laatste 
keer de diploma’s uit te reiken. 
“Ik zie dit eigenlijk niet als werk; 
ik vind het elke weer een genot 
om te zien hoe actief jongeren 
hier in Steenbergen met muziek 
bezig zijn. Het is voor mij de 
laatste keer, mijn opvolger zal hier 
de volgende keer staan”, aldus 
Van Geel, die ter afscheid een 

presentje van de vereniging in 
ontvangst nam.

Energie
De Muzieketiers (groep 6 en 7 

van de basisschool), de Muziek 
Maten (groep 8 en de brugklas), 
en JONG Volharding (vanaf de 2e 
van het voortgezet onderwijs), 
mochten beurtelings hun kunsten 

vertonen. Op het einde was er, 
na wat geprop vanwege het groot 
aantal muzikanten, nog een 
gezamenlijk optreden.
Claudia de Groen van Volharding 
was in haar nopjes met de energie 
van de avond en sprak de hoop 
uit dat het publiek het ook zo 
had ervaren. “Er is een heel rijk 
muzikaal leven in Steenbergen. 
Misschien bent u als ouders in 
de zaal ook wel aangestoken 
door het plezier van het spelen in 
een orkest. Probeer het gewoon; 
je bent nooit te oud om te 
beginnen”, enthousiasmeerde ze 
tot besluit.

l Foto: Trotse leerlingen van 
Volharding met hun muziekdiploma.
foto: nicole van de donk © Steenbergse Courant

Uitreiking muziekexamens 
Harmonie Volharding

NIEUW-VOSSEMEER – 
Woensdagmiddag 16 mei 
organiseert muziekvereniging 
Semper Crescendo in het 
kader van ‘Sjors Sportief’ een 
bijzondere muziekmiddag 
waarbij de kinderen in één 
middag leren om in een orkest 
mee te spelen. Ze krijgen 
uitleg over echte muzieknoten 
en mogen vervolgens 
instrumenten uitproberen. 

Aan de middag werken de leraren 
van Semper Crescendo mee: 
Arno de Klerck (koper), Caio 

Bouwens (slagwerk) , Marieke 
Luteijn (hout) en Nadia Laane 
(fluit). Daarnaast geeft ook het 
leerlingenorkest olv Marianne 
van Tilburg, Semper Kids, acte de 
presence.
De middag is geheel kosteloos 
en kinderen kunnen proeven 
aan de muziektheorie én diverse 
instrumenten uitproberen. 
Tenslotte leren ze dus meespelen 
met de Semper Kids.
Aanmelden voor deze middag 
kan voor kinderen vanaf groep 3 
en gaat via de website van Sjors 
sportief: www.sjorssportief.nl

Leuke muzikale activiteit voor 
kinderen bij Semper Crescendo

Bingo SWOS
STEENBERGEN - Donderdag 26 
April wordt in ’t Cromwiel door de 
SWOS het bingorad gedraaid. Alle 
bingoliefhebbers zijn daarbij van 
harte welkom. De bingo begint om 
13.30 uur en de zaal gaat om 13.00 
uur open. Alle prijzen worden in 
contanten uitgekeerd en iedereen is 
welkom.

WAO Bingo
WELBERG - Donderdag 3 mei a.s. 
organiseert de WAO biljartgroep de 
maandelijkse bingomiddag in zaal 
Koch aan de Kapelaan Kockstraat. De 
bingo begint om 13.30 uur, de zaal 
is open vanaf 13.00 uur en het einde 
van de bingo valt rond 16.15 uur. 
Alle prijzen worden in contant geld 
uitgekeerd. 

Kandidates gezocht 
Miss Kleine Tour
STEENBERGEN – Het bestuur van 
Stichting Kleine Tour Steenbergen 
is op zoek naar kandidates voor 
de titel Miss Kleine Tour 2018. 
De 49e editie van de tour wordt 
verreden van 6 tot 11 augustus.
Tijdens een sport/spelmiddag op 
zondag 3 juni op het sportpark 
aan de Seringenlaan, wordt uit de 
miss-kandidates de Miss Kleine 
Tour 2018 gekozen.
Meisjes van 14 of 15 jaar die het 
leuk zouden vinden om een hele 
week met 
De Kleine Tour op stap te gaan als 
Miss, kunnen zich vanaf heden 
tot en met 27 mei
opgeven via info@kleinetour.nl.

Aanmelden 
leerlingen 
basisschool 
Merijntje
NIEUW-VOSSEMEER – Ouders 
of verzorgers van kinderen uit 
het dorp en omgeving worden 
verzocht om hun kind vóór 26 
mei bij basisschool Merijntje 
aan te melden. Dit kan via 
een afspraak met directeur 
Cynthia Rombouts. Tijdens 
de afspraak krijgen de ouders 
of verzorgers een rondleiding 
door de school. Vervolgens kan 
het aanmeldformulier worden 
ingevuld.
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(Door Dasja Abresch)

KRUISLAND – In de jaren ’80 
van de vorige eeuw had iedere 
zichzelf respecterende kern 
wel een crossbaantje in de ei-
gen achtertuin. In de loop van 
de tijd raakte de fietscross als 
sport echter naar de achter-
grond en langzaam verdwe-
nen de parcoursen. Maar, er lij-
ken nieuwe tijden aan te bre-
ken voor deze tak van sport. 
Sinds Kruislander Dennis Roks 
regelmatig met zoon Kai en 

dochter Mila gaat crossen bij 
de WielerExperience in Roo-
sendaal, ontwikkelde zich in 
zijn achterhoofd een gedachte 
die langzamerhand een plan-
netje werd: “Waarom geen 
crossbaantje voor de jeugd in 
ons eigen dorp?”.

“Iedere vrijdag komen we met 
een aantal vrienden bij elkaar en 
toen heb ik het eens in de groep 
gegooid,” legt Roks het proces 
uit. “Er is toch meer in het leven 
dan alleen voetbal? Iedereen was 

gelijk enthousiast. We hebben 
eigenlijk alles zelf in huis. 
Mannen die het willen maken en 
over de benodigde materialen 
beschikken en heel veel kinderen 
die er gebruik van willen maken.” 
Dat laatste bleek afgelopen 
maandag wel toen de Steenbergse 
Courant op locatie in Kruisland 
een foto kwam maken. Een 
oproep aan de schoolpoort en via 
Facebook (Bmx baan Kruisland) 
leverde binnen de kortste keren 
tientallen jonge Kruislanders 
op die met step, fiets en ander 

rollend materiaal op de kiek 
gingen ten bate van de crossbaan. 

In gesprek
Als mogelijke locatie ziet Roks 
het terrein naast de voetbalkooi 
aan Den Darinck. Hij is hierover 
in gesprek met de dorpsraad die 
op haar beurt weer aan tafel zit 
met de gemeente. “We vinden 
het een leuk initiatief dat we 
graag ondersteunen,” aldus 
Imke Mulders van de Dorpsraad 
Kruisland. “We gaan nu kijken 
welke locaties er zijn. Een optie is 

natuurlijk bij Den Darinck, maar 
daar moeten de gesprekken met 
de gemeente en omwonenden 
nog over gevoerd worden. 
Daarnaast is er nog een initiatief 
van twee andere Kruislanders 
om een hondenuitlaatplaats te 
realiseren. Met deze wens, de 
BMX-wens en het idee voor een 
speelterrein zullen we met elkaar 
om de tafel gaan en kijken of en 
hoe we een en ander kunnen 
combineren. Binnenkort hebben 
we hierover een gesprek met de 
gemeente.”

Inwoners nemen initiatief voor BMX-baan voor de Kruislandse jeugd 
l De kinderen van Kruisland laten massaal zien dat er wat hen betreft een crossbaantje mag komen.  foto: dasja abresch © Steenbergse Courant

(Door Nicole van de Donk)

NIEUW-VOSSEMEER – Aan 
de collectie van het A.M. 
de JongMuseum in Nieuw-
Vossemeer is een nieuwe 
passie van de schrijver 
toegevoegd. ‘Passie voor 
Scheepvaart’ is de naam van 
de thematentoonstelling die 
sinds dit weekend te zien 
is in het museum. Het is de 
persoonlijke verzameling 
van Hans van der Ster, een 
gepensioneerd zeeman wiens 
hele leven al in teken staat 
van de zeevaart.

De ruimte van het A.M. de 
JongMuseum is bij lange na niet 
groot genoeg om alle spullen van 
de verzamelaar te tonen. Samen 
met de conservator is er een 
selectie gemaakt van bijzondere 
maritieme voorwerpen die 
bezoekers kunnen bekijken. 
Wat de expositie zo interessant 
maakt, is dat vrijwel alles een 
persoonlijk verhaal heeft. Hans 

van der Ster heeft als machinist 
op de zeesleepvaart de wereld 
rondgereisd en is onderscheiden 
voor zijn inzet bij het bergen 
van onderzeeër de Koersk. Ook 
hielp hij bij het blussen van 
scheepsbranden in de Perzische 
Golf, ten tijde van de oorlog 
tussen Iran en Irak. Die tijd ligt 
inmiddels achter hem, maar 
zijn liefde voor alles wat met het 
zeeleven te maken heeft groeit 
nog steeds. ”Ik ben nog altijd op 
zoek naar aanvullingen op mijn 
verzameling en krijg ook spullen 
aangereikt van andere mensen”, 
vertelt hij.

Monsterboekje

De passie voor scheepvaart 
loopt als een rode draad door de 
familiegeschiedenis van Hans 
Van der Ster. Zijn opa voer op zee 
en als 13-jarig jongetje ging Van 
der Ster al mee met zijn vader 
aan boord. ”Ik was een echte 
verstekeling, want eigenlijk was 
ik natuurlijk nog te jong. Het 
was voor de gezelligheid, dan 

zat ik bij mijn vader op de brug. 
Toen ik 15 jaar oud was ben ik 
op mijn eerste officiële zeereis 
gegaan. Toen kreeg ik ook mijn 
eerste monsterboekje; een soort 
zeepaspoort.” Van der Ster heeft 
het allemaal bewaard, net als 
een monsterrol uit 1936 waarop 
de naam van zijn vader vermeld 

staat.
Het zeemansleven is niet altijd 
gemakkelijk geweest, zeker niet 
voor het achterblijvende gezin. 
De vrouw van Hans van der 
Ster, Jeanette, heeft het thuis 
alleen moeten rooien met de 
kinderen als hij weer maanden 
op zee was. ”Maar volgens mijn 

schoonmoeder was ik een goede 
zeemansvrouw, dus dat geloof ik 
dan maar.” Een foto van Jeanette 
en Hans van der Ster bij de doop 
van een schip in Roemenië hangt 
op een ere plek in het museum. 
Daar is ze, terecht, best een beetje 
trots op.

De expositie ‘Passie voor 
Scheepvaart’ is te zien t/m 29 
september. Het museum in 
Nieuw-Vossemeer is iedere 
zaterdagmiddag geopend van 
13:30-16:30 uur of op afspraak.

Verborgen zee schatten 
in A.M. de Jongmuseum 

Foto: De collectie van oud-zeeman Hans van der Ster omvat veel 
bijzondere, persoonlijke spullen.  foto: nicole van de donk © Steenbergse Courant

Bingo Herwonnen 
Levenskracht
WELBERG - Stichting Herwon-
nen Levenskracht afdeling 
Steenbergen organiseert op 
zaterdag 21 april een bingo-
avond in gemeenschapshuis 
De Vaert. 

De bingo start om om 20:00 uur, 
de zaal is open vanaf 19:30 uur. 
Het gehele prijzenpakket bestaat 
uit  geldprijzen. De opbrengst van 
deze bingo komt geheel ten goede 
aan de organisatie van activitei-
ten voor gehandicapten, (langdu-
rig) zieken en eenzamen.
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Heer van 
Oranje van de Steenbergse 
brouwer Kees-Jan Kooijmans 
is tijdens de vierde editie van 
de ‘Dutch Beer Challenge’ ge-
kozen tot de top drie van Wei-
zen-bieren in Nederland. In de 
categorie Tarwe-/Granenbier 
kreeg het een bronzen medail-
le, tot blijdschap van de brou-
wer. “Uiteraard zijn wij zeer 
blij met dit resultaat omdat 

het aantoont dat onze bieren 
mooi gebalanceerd van smaak 
en kwalitatief hoogstaand 
zijn.”

Enkele jaren geleden besloot 
Kooijmans van zijn passie, bier 
brouwen, zijn beroep te maken. 
Hij richtte allereerst de Heer van 
Oranje op voor de commerciële 
markt. Met dit merk krijgt hij al 
behoorlijk voet aan grond. ”Er zijn 
inmiddels twee accountmanagers 
parttime actief voor de Heer van 

Oranje en langzaam breiden we 
ons gebied uit. Sinds eind vorig 
jaar hebben we ook afzet in Bel-
gië.” Naast de Weizen voert Heer 
van Oranje nog een drietal andere 
bieren in het assortiment.

Kop en schouders
De inzending van het Weizen-bier 
voor de prestigieuze Beer Chal-
lenge was een weloverwogen keu-
ze. “We zeggen dat we een premi-
um craft bier zijn en dat hebben 
we nu laten beoordelen door een 

onafhankelijke, technische jury. 
Die vindt de Heer van Oranje een 
kwaliteitsproduct dat met kop en 
schouders boven anderen uit-
steekt.” 
De opbrengst van de medaille zit 
hem vooral in naamsbekendheid. 
“Zeker in een tijd waarin er zoveel 
nieuwe brouwerijen op staan, kan 
een etiketje waarop staat dat ons 
bier een belangrijke prijs heeft 
gewonnen net het verschil maken 
voor de klant. We kunnen laten 
zien dat wij qua kwaliteit kun-

nen meten met grote brouwerijen 
zoals Heineken en Brand. Het is 
een stukje erkenning in een hoog 
competitieve wereld.”

Historisch
De vier bieren van Heer van Oran-
je zijn niet de enige die Kooijmans 
brouwt. Ook blies hij het histori-
sche Wit Kruis bier nieuw leven 
in. Dat merk is sindsdien van 
‘bijna vergeten’ tot ‘regionaal  zeer 
gewaardeerd’ uitgegroeid.

Tijdens Dutch Beer Challenge: 
Brons voor Heer van Oranje Weizen van Steenbergse brouwer 

STEENBERGEN – Sinds 
afgelopen zaterdag is het 
Steenbergs bier dat vanaf 
1667 tot 1928 in deze plaats 
gebrouwen werd en recentelijk 
opnieuw in productie is 
genomen ook te koop bij 
Albert Heijn Achterberg. Er zijn 
twee soorten bier verkrijgbaar 
een tarwe bier (Weizen) en 
een steviger Tripel. Op 28 
april is de brouwer persoonlijk 
aanwezig bij de Steenbergse 
super.

Dit bijzondere bier is eveneens 
verkrijgbaar in een fraaie 
geschenkverpakking met 
eventueel ook het speciale 
bierglas van Brouwerij Het Wit 
Kruis.
In het jaar 1504 kreeg de 

Steenbergse schout Engelbrecht 
van Etten van Graaf Hendrik 
van Nassau en Heer van Breda 
toestemming om een brouwerij 
op te richten.
In 1667 wordt gesproken over 
bierbrouwerij ‘Het Wit Kruys’ 
in Steenbergen, gelegen op de 
hoek van de Berenstraat met 
de Simonshaven. Ruim 250 jaar 
later, in 1928, komt er door de 
economische crisis een einde 
aan een lange periode van 
bierbrouwen in Steenbergen en 
wordt de brouwerij gesloten. 
Eigenaar Veraart richt zich op 
het bottelen van bier en het 
maken van limonade, gazeuse en 
mineraalwater.

Terug van weggeweest

Nu is het bier van vervlogen tijden 
is weer terug in Steenbergen. 
Bierbrouwer Kees Jan Kooijmans 
deed het befaamde bier herleven. 
En met succes; het bier oogst 
lovende kritieken in de regio. 
Overigens behaalde de brouwer 
een bronzen medaille in de 
categorie tarwe / granenbier tij-
dens de Dutch Beer Challenge 
met een ander bier dat hij brouwt: 
‘Heer van Oranje’. Daarmee 
schaart de brouwer zich bij de 
top drie van Weizenbieren in 
Nederland en laat hij zien dat zijn 
brouwerij kwaliteit levert.

Meet and greet
Wie brouwer Kees Jan Kooijmans 
persoonlijk wil bevragen over zijn 
bieren, komt op zaterdagmiddag 
28 april tussen 14:00 en 16:00 uur 
aan zijn of haar trekken. Dan is 
de brouwer aanwezig bij Albert 
Heijn Achterberg en beantwoordt 
hij met plezier vragen van 
belangstellenden.

Historisch Steenbergs bier nu ook 
verkrijgbaar bij AH Achterberg

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Met de 
vakantie en vrije dagen in 
het vooruitzicht, trok de 
caravanbeurs afgelopen 
weekend een behoorlijke 
stroom bezoekers. Naast het 
bekijken van verschillende 
modellen was er ook allerlei 
lekkers te proeven en stond 
er een springkussen voor de 
kinderen. Het was de derde 
keer dat Omnia Heijmans 
Caravan en Camper Service 
de dag organiseerden, en 
inmiddels heeft het evenement 
al wat meer bekendheid. 

“De meeste mensen kennen 
ons van de Autoschade 
Service, en op zo’n dag als 
deze kunnen we mensen laten 
zien wat we op het gebied van 
caravans en campers te bieden 
hebben”, zegt Arjan Heijmans.

Naast de uitleg over de 
mogelijkheden op het gebied van 
schadeherstel en onderhoud, 
stonden er dit jaar ook occasions 
op het terrein. Alsof het een echte 
camping was, zaten de verkopers 
voor hun tweedehands caravan 
of camper in de hoop deze aan 
de man te kunnen brengen. Zo 
ook Ton Helbers, die samen met 
z’n vrouw en zoon maar liefst 
drie caravans te koop aanbiedt. 
”Het is een beetje een uit de hand 
gelopen hobby. Ik ben altijd op 
zoek naar speciale modellen 
die ik vervolgens opknap. Ik 
heb vandaag al een serieus 
geïnteresseerde voor een van 
mijn caravans gehad.”

Vrijheid
Aan de overkant bekijken Marga 
van der Kreek en Rien Huijgens 
het interieur van een camper uit 
1992. Ze zijn al een tijdje aan het 
rondkijken wat er te koop is op dit 
gebied en dit exemplaar maakt 

een goede kans. “Hij ziet er goed 
uit en de prijs, 5600 euro, past 
binnen ons budget. Ik vind dit 
een goede plek om een camper 
te kopen omdat ze hier niet met 
van die gelikte verkooppraatjes 
komen”, zegt Rien Huijgens. Waar 
ze naar toe zouden willen met de 
camper ligt nog helemaal open. 
“Het is juist die vrijheid die op 
reis gaan met een camper zo 
aantrekkelijk maakt”, vindt zijn 
partner Marga van der Kreek.
Volgens Arjan Heijmans een 
geslaagde dag. ”Zo’n 75 procent 
van de bezoekers was serieus 
geïnteresseerd. Ook de lokale 
ondernemers hebben elkaar 
hier kunnen ontmoeten en dat 
levert vaak weer interessante 
samenwerkingen op.”

l Foto: Op de derde editie van de 
caravanbeurs van Omnia Heijmans 
Caravan en Camper Service konden 
kampeerliefhebbers inspiratie op 
doen.
foto: nicole van de donk © Steenbergse Courant

Caravanbeurs trekt aardig 
wat potentiele kopers

STEENBERGEN – Woensdag-
avond 9 mei, de avond voor 
Hemelvaart, organiseren de 
Stonemountain Runners een 
koppel Darttoernooi waarvan 
de opbrengst bestemd is voor 
de Roparun.

Het toernooi wordt gehouden in 
zaal Koch op de Welberg. Daar 
beginnen de Dartwedstrijden 
om 20:00 uur. Inschrijven kan via 
het mailadres: anita.rombouts@
gmail.com. Het inschrijfgeld 
bedraagt 15 euro per koppel en 

opgeven dient voor 6 mei a.s. te 
gebeuren. 

Hoofdprijs is een tokkelticket 
voor het evenement ‘Falling Stars’ 
dat op 2 juni vanaf de toren van de 
Gummaruskerk wordt gehouden. 

Overigens is deze prijs 
overdraagbaar, dus de winnaar 
hoeft niet van de kerktoren af te 
dalen, maar kan er een ander blij 
mee maken.

Koppel Darttoernooi van 
Stonemountain Runners

Nieuwe voorstelling Poppentheater 
Robhetty in Fort Sabina
STEENBERGEN – Na een succesvolle Try-out die Hetty Veenstra op 31 
maart in Fort Sabina gaf, komt er een vervolg. Hetty Feenstra zal in de 
meivakantie – op donderdag 3 mei – een voorstelling verzorgen van 
de twee stukken: ‘Mary het Piratenmeisje’ en ‘Paniek op de Boerderij’. 
Deze voorstelling begint om 14:00 uur. De entree bedraagt 5 euro per 
persoon. Het adres van fort Sabina is Fortweg 1 in Heijningen. (Afslag 
Willemstad en op de splitsing links af, weg vervolgen).
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Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: Het secretariaat is op 
werkdagen geopend van 9:15 tot 
11:30 en is gevestigd in de St. 
Gummaruskerk, Westdam 83, 
ingang marktzijde.
Spreekuur: Op dinsdag- en 
vrijdagochtend van 9:30-10:30 uur 
in het Parochiesecretariaat.
Contactpersonen:
Geloofsgemeenschap de Heen:
 Cobie Schoonen tel: 0167-566322, 
c o b y s c h o o n e n @ g m a i l . c o m 
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jong, 0167-522909, 
misintenties An v.d. Eem tel.0167-
521286. Iedere donderdag tussen 
10.00 en 12.00 uur kunt u in de 
Kombuis van Woonzorgcentrum 
“de Nieuwe Haven “ de Ruijterstraat 
2 te Dinteloord terecht voor het 
opgeven van misintenties. Ook 
wordt er iedere donderdagochtend 
onder leiding van een lid van het 
pastoraalteam met elkaar over het 
geloof gesproken. 
Donderdag 26 April  is er om 
10.15 uur een eucharistieviering 
met als voorganger pastoor Hans 
de Kort, wij gedenken Levinus 
Koppejan, Ouders de Boer - Boot, 
Ouders Koppejan - Daansen, Piet 
Mangelaars.
Weekend 21-22 april extra 
collecte in alle kernen t.b.v. 
roepingendag. 

Personalia: de overledenen, die 
wij in ons gebed gedenken, zijn: Jo 
Verbeek - van Wezel, Geert de Jong 
echtgenoot van Joke Schuurbiers.
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: Het secretariaat is de 
komende 2 weken alleen geopend 
op donderdag 26 april en 3 mei van 
9:15 tot 11:30 uur.
Spreekuur: Op dinsdag- en 
vrijdagochtend van 9:30-10:30 
uur in het Parochiesecretariaat in 
de Gummaruskerk, Westdam 83 
(ingang marktzijde).

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 B.
21 april 17.00 uur: pastor S. 
Chazhoor, jaargetijde Kees Jacobs; 
Zondag 22 april 9.30 uur: pastoor 
H. de Kort. Arnold Doejaaren; 
Marijke en Corné Welten vanwege 
hun verjaardag;  overleden familie 
van Kaam - de Waal; Familie 
Welten; Govert van Wezel en 
Johanna Cornelia Ernest; Petrus 
Luijks.
Maandag 23 april 19.00 uur: 
(Lourdeskapel): pastor S. Chahzoor.
28 april 17.00 uur: pastoor 
H. de Kort. Jo Verbeek - van 
Wezel(vanwege de Tilleborgh)
Zondag 29 april 9.30 uur: pastor 
B. van Schaik. Arnold Doejaaren; 
Jo Verbeek - van Wezel(vanwege 
de Tilleborgh).
Maandag 30 april 19.00 uur: 
(Lourdeskapel): pastor S. 
Chahzoor

Zaterdag 21 April om 19.00 
uur: Eucharistieviering met als 
voorganger pater Bertus van 
Schaik. Het Vredeskoor verzorgt 
de zang. Wij gedenken: Jacq de 
Bakker echtgenoot van Clazien de 
Bakker - de Jonge.
Woensdag 25 April om 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk met 
als voorganger pastoor Hans de 
Kort.
Zaterdag 28 April om 19.00 
uur: Eucharistieviering met als 
voorganger pastoor Hans de Kort. 
Zang Vredeskoor.
Woensdag 2 Mei om 9.30 uur: 
Woord- Communieviering met als 
voorganger Past.w. Hein Paulissen.
Iedereen bedankt die onze 
boekenmarkt weer tot een succes 
hebben gemaakt.

Vrijdag 20 april 19.00 uur: H. 
Mis in De Vossemeren.
Roepingenzondag. Extra collecte  
Zondag 22 april 09.00 uur: Woord 
Communieviering, voorganger p.w. 
Hein Paulissen. Intenties:  Theo 
Musters e.v. Dien Lusing; Mientje 
Veraart-Hopmans;  jgt. Theo 
Bosters e.v. Anneke Koolen; Marie 
van Loenhout-van Gurp; 
Maandag 23 april 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 25 april 19.00 uur: H. Mis.
Donderdag 26 april 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.
Vrijdag 27 april Koningsdag, 
19.00 uur: H. Mis in De 
Vossemeren. 
Zondag 29 april 09.00 uur: 
Woord Communieviering, voor-

ganger  Lenie Robijn. Intenties:  
jgt. Toon Timmermans e.v. Jacoba 
Brocatus;  Marie van Loenhout-
van Gurp; jgt. Henk van Loenhout 
e.v. Rina Timmermans. Na afloop 
van de viering wordt er weer 
koffie/thee geschonken in de 
Ontmoetingsruimte achter in de 
kerk. U bent van harte uitgenodigd. 
Maandag 30 april 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 2 mei 19.00 uur: H. Mis.
Donderdag 3 mei 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.
Vrijdag 4 mei 19.00 uur: H. Mis 
in De Vossemeren. 

Zondag 22 april 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Viering Feest-
dag van de H. Georgius. Zang: 
Gemengd koor.
Wij helpen mee bij de dienst: 
Voorgangers:  Pastoor Hans 
de Kort en pastoraalwerker Hein 
Paulissen. Lector: Lies Welten; 
Koster: Adrie v. Etten. Misintenties: 
Voor alle parochianen van de H. 
Georgius parochiekern.
Omdat het de feestdag is van de 
H. Georgius zal er na de dienst 
weer koffie en thee voor u klaar 
staan.
Zondag 29 april 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: Gemengd 
koor.
Wij helpen mee bij de dienst: 
Voorganger: pater B.v. Schaik; 
Lector: Petra Welten; Koster: Ad 
Huijsmans; Misdienaars: Mitch en 
Esmee. Misintenties: Overleden 
ouders en familie
Vrijdag 4 mei,  eerste vrijdag van 
de maand om 9.15 uur: Woord- 
en communiedienst in de sacristie. 
Voorganger: pastoraalwerker: Hein 
Paulissen. 

Zaterdag 21 april, uw gebed 
wordt gevraagd voor: Cornelia 
Huijsmans w.v. Jacobus Dekkers; 
Kees van Dijk e.v. Joke Rommelse; 
Zaterdag 21 april 19.00 uur 
Dienst van W.G.C.: In deze 
viering gedenken we onze dierbare 
overledenen: Cor van Rijen; 
Adrianus van Tillo  w.v. Cornelia 
Luijks en kinderen; Voorganger: 
Past. H. Paulissen, lector: St. 
Kint, misdienaar: Kim m.m.v. het 
Gemengd koor. 
Dinsdag 24 april 19.00 uur 
Euch.: Tweede avond van de 
Antoniusnoveen.  Piet Jochems 
e.v. Astrid Besling; Christ Elzakkers 
e.v. Nel Luijkx; o.o. Helena van den 
Wildenbergh en Franciscus Luijks; 
Voorgangers: Past. S. Chazhoor en 
Past. H. de Kort, lectoren: F. Veraart 
en H. Wouts m.m.v. het Gemengd 
koor.

Zaterdag 28 april. uw gebed 
wordt gevraagd voor: Cornelia 
Huijsmans w.v. Jacobus Dekkers; 
Kees van Dijk e.v. Joke Rommelse; 
Léonie de Brabander - Kortekaas 
e.v. Ted de Brabander. 
Zaterdag 28 april 19.00 uur 
Dienst van W.G.C.: jrgt. Geert 
en Mieke Otte - van Tilburg; jrgt. 
Cornelis van Meer e.v. Petronella 
de Jong; jrgt. Adrie Gommers e.v. 
Jos Gommers; jrgt. Jo van Loenhout 
w.v. Kees Geers: Voorgangers: 
Werkgroep  m.m.v. het Dameskoor. 
Dinsdag 1 mei 19.00 uur Euch. 
Derde avond van  de Noveen:  
Uit dankbaarheid; Ter ere van de 
Heilige Antonius; Voor een goede 
gezondheid voor onze kinderen 
en kleinkinderen; Cor Hertogh - 
van Sprundel ; Piet Jochems e.v. 
Astrid Besling; o.o. Helena van 
den Wildenbergh en Franciscus 
Luijks; To Quintus e.v. Kees 
Schetters; Marinus Ooms e.v. 
Cornelia Heijnen; Voorgangers: 
Pastoor J.v.Velthoven  en Pastoor 
H.  de Kort; lectoren: St. Kint en H. 
Wouts; misdienaar: Ruben  m.m.v. 
een gastkoor uit Ulicoten.
Vrijdag 4 mei 19.15 uur 
Dodenherdenking  met krans-
legging na de dienst. Voorganger: 
Past. H. Paulissen, lector: H. Wouts, 
acolieten, zang: Gemengd koor  
m.m.v. Saxofobie.  
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Zondag 22 april 10.00 uur: Dhr. 
Martin Bil, Zwijndrecht.
Zondag 29 april 10.00 uur: Ds. W. 
Speelman, Barendrecht.
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Vrijdag 20 april 14.00 uur: Pater 
G.J. van Schaik, Eucharistieviering.
Vrijdag 27 april 14.00 uur: 
Pastor L. Pepels, Woord- en 
Communieviering.
Vrijdag 4 mei 14.00 uur: Ds. 
G. Lankhuijzen, Viering van de 
Maaltijd van de Heer.
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Zondag 22 april 10.00 uur: Dr. L. 
Westland, Elburg. 18.30 uur: Ds. 
J.C. de Groot, Dordrecht.
Zondag 29 april 10.00 uur: Ds. 
K. Timmerman, Dirksland. 18.30 
uur: Ds. T.W.H. van der Heijden, 
Dirksland.

Zondag 22 april 09.00 uur: Ds. 
H.J. Inkelaar.
Zondag 29 april 10.30 uur: Ds. 
H.J. Inkelaar.
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Zondag 22 april 09.00 uur: Ds. 
H. van het Maalpad.
Zondag 29 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 SteenbergenHet leven is als een verhaal;  

het gaat er niet om 
hoe lang het is,  

maar hoe goed het is.

doordenkertje
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Kort en Krachtig.
Deze keer is mijn “Toegift” extra 
kort en krachtig. Lieve mensen die 
daar prijs op stellen, ontvangt de 
bijzondere en moederlijke zegen 
van Maria, de Koningin van de 
vrede. Ondertussen teken ik op 
afstand een kruisje van Jezus op 
uw voorhoofd. Terwijl u dit leest, 
zie ik u al bewust een  kruis maken: 
In de Naam van de Vader en de 
Zoon en de Heilige Geest. Amen.  
Daar bent u mooi mee gezegend. 
Pater Bertus.

Toegift van Pater Bertus

Zondag 22 april 10.00 uur: Ds. T. 
Veldhuizen, Zandhoven B.
Zondag 29 april 09.00 uur: Ds. L. 
Donkersloot, Ridderkerk.
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KBO Steenbergen 
op bezoek in het 
brandweermuseum
STEENBERGEN - Maandag 
23 april vertrekken 25 leden 
van KBO-Steenbergen naar 
Wouwse Plantage om daar 
het brandweermuseum 
te bezoeken. Alleen al het 
ontstaan van dat museum is 
opmerkelijk. De eigenaar van het 
landgoed kon namelijk van de 
gemeente Roosendaal een oude 
brandweerauto kopen. Dat deed 
hij om bij brand zelf snel in te 
kunnen grijpen. Een brand kwam 
er niet, maar zijn belangstelling 
voor alles wat met de brandweer 
te maken had groeide. In 1982 
realiseerde hij een echt museum 
en behalve brandweerauto’s 
vallen er bijvoorbeeld ook een 
stoomspuit en oude handspuiten 
te zien. Het vertrek vanuit 
Steenbergen is gepland om 13.30 
uur vanaf ’t Cromwiel.

l STEENBERGEN - Joke Engels (links) 
en Lies de Ron van Vrouwen van Nu 
Steenbergen hebben - letterlijk - een 
hartverwarmend project afgerond. 
Samen met de andere vrouwen van 
de organisatie is er ijverig gewerkt 
aan het maken van hartenkussens. 
Deze kussens zijn bedoeld voor 
vrouwen die een borstoperatie 
hebben ondergaan. Het kussen is 
zo ontworpen dat het onder de arm 
kan worden geplaatst om de pijn 
van chirurgisch snijden en gezwollen 

lymfklieren te helpen verminderen. 
Ook kan het tijdens het autorijden 
onder de veiligheidsgordel worden 
geplaatst. Binnenkort zullen de 
zachte harten worden afgeleverd bij 
het Amphia ziekenhuis in Breda. “We 
hebben het graag voor deze vrouwen 
gedaan; tijdens het maken realiseer je 
je eens te meer hoe gelukkig je mag 
zijn met je gezondheid”, aldus Joke 
Engels.
foto: nicole van de donk © Steenbergse Courant

Vrouwen van Nu maakten 
‘Hartenkussens’

Workshop en 
pokertoernooi bij 
De Duiventoren 
WELBERG - Op zaterdag 28 
april aanstaande kan de po-
kerface weer op bij partycen-
trum De Duiventoren aan de 
Hoogstraat in Welberg. Om 
20.00 uur wordt daar namelijk 
een voorronde van het Open 
Nederlandse Kampioenschap 
Poker gehouden. Wie wel 
mee wil doen, maar niet ver-
der komt dan blufpoker kan 
daar die avond verandering 
in brengen. Een uur voor aan-
vang van de wedstrijd, wordt 
er namelijk een Workshop Po-
ker gehouden. De workshop is 
gratis, deelname aan het ONK 
kost 12,50.

Tijdens de workshop krijgt de 
deelnemer uitleg over de basis-
principes van het pokeren. Welke 
kaartcombinaties er mogelijk zijn, 
welke keuzes er gemaakt kunnen 
worden, hoe moet je inzetten en 
hoe een toernooi in zijn werk gaat. 
Tijdens de workshop is er alle mo-
gelijkheid om vragen te stellen. 
Aan het eind kan men besluiten 
om direct deel te nemen aan de 
voorronde van het Open Neder-
lands Kampioenschap Poker. Bij 
dit toernooi voor de recreatieve 
pokerspeler staat gezelligheid 
voorop. Wie direct deelnemen nog 
een brug te ver vindt, kan ook ge-
woon even blijven kijken. 
Inschrijven voor de workshop (18 
jaar of ouder, maximum aantal 
van 10 deelnemers) of voor het 
toernooi kan via www.onkpoker.nl
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( door Ad Bogers )

Zondag 15 april speelde SC 
Welberg in Dorst (bij Breda) 
uit tegen Neerlandia’31. De 
thuisploeg begon sterk en 
wilde goed voor de dag komen 
na de nederlaag van vorige 
week. Na 10 minuten spelen 
zakte de dadendrang van 
Neerlandia en kon Welberg 
het spel naar zich toe trekken. 

Een schot op de keeper van 
Neerlandia van Dennis Luijks 
is het sein om aan te vallen en 

legio kansen gaan nog volgen. In 
de 13e minuut passt Mitch Krens 
naar Dennis Luijks die met de bal 
en al naast het doel beland. 20e 
min. Vrije trap van Levy Papp naar 
Dennis Luijks, die over kopt. 

In de 23e minuut volgt een vrije 
trap voor Neerlandia op de rand 
van het 16 meter gebied. De bal 
kan door Stephan Evers uit de 
hoek gehaald worden. Vervolgens 
is Welberg weer gevaarlijk voor 
het doel van de Neerlandia 
keeper. Na goed veldspel is er een 
kans voor Dennis Luijks die niet af 
weet te ronden. In de 44e minuut, 

na nog diverse kleine kansen, is er 
een combinatie van Dennis Luijks 
naar Mitch Krens die Jeroen van 
de Bogaert aanspeelt. Deze krijgt 
de bal niet in het doel, maar in de 
rebound is het Wiebe Vissers die 
dan de treffer maakt. De ruststand 
is 0-1 en dik verdiend.

Gelijkmaker
Na de rust pakt Welberg het spel 
weer op en in de 46e minuut 
schiet de vrijgespeelde Mitch 
Krens de bal in het zijnet. 5 min 
later is er een kans voor Dennis 
Luijks, die met links net naast 
schiet. Meteen er na wordt de 1-1 
door Neerlandia gescoord en zijn 
we weer terug bij af. 

Nadat de mogelijkheden van 

Jeroen van de Bogaert en Mitch 
Krens over en op de keeper 
belanden, is er in de 62e minuut 
een kans voor Dennis Luijks, 
die zijn schot op de paal ziet 
belanden. De mee opgekomen 
Lars Bogers schiet de afvallende 
bal wel binnen en zet de 1-2 op 
zijn naam. Twee minuten later 
geeft Lars Bogers een keurige pass 
aan Mitch Krens, die 1-3 maakt. 

Een minuut later is het al weer 
2-3 en dat brengt de spanning 
in de wedstrijd weer terug. De 
volgende 10 minuten zijn er 
kansen voor Joey, net naast, Mitch 
Krens schiet op de keeper en 
Wiebe Vissers kopt de bal uit een 
voorzet over. In de 77e minuut 
kan Dennis Luijks de 2-4 maken 

en neemt Welberg weer afstand. 
In de resterende min krijgt Joey 
2 maal de kans om te scoren, hij 
kan solo opstomen naar het doel 
van Neerlandia, maar faalt in de 
afwerking en schiet de bal naast 
het doel. In de 90e min neemt 
Christian Gigi de vrije trap in de 
zestien en schiet deze binnen en 
zo is de eindstand verdiend voor 
Welberg 2-5. Een mooie uitslag en 
drie punten die we goed kunnen 
gebruiken in de strijd op de 
ranglijst en periodekampioen. 

As zondag 22 april 2018, speelt 
Sc Welberg op ’t Zandbaantje, 
om 14.30 uur thuis tegen de 
Schutters1 uit Stampersgat. 

Welberg pakt de punten

Dunya van der Reest regiokampioen 2018
 DINTELOORD - Zaterdag 7 april vond de 1e regiofinale voor West-Brabant en Zeelandplaats. Voor HMS 
deden hier 5 tunsters aan mee. Sanne Plandsoen en Lize Gunter, respectievelijk geëindigd op plaats 7 en 10, 
hebben zich hierdoor geplaatst voor de districtsfinale op 9 juni. Evy Verhoeven, Fenne Donkers en Marleen 
van Gorkom hebben het eveneens goed gedaan maar kwamen helaas net tekort. Zij eindigden als 17e, 16e en 
12e.
Zaterdag 14 april was het de beurt aan Dunya en Kyra van der Reest. Dunya kwam daarbij als regiokampioen 
uit de bus en mag dus meedoen aan de districtsfinale op 16 juni. Kyra eindigde als 7e en heeft een mooi eerste 
wedstrijdseizoen achter de rug.

( door Peter van de Merbel )

DINTELOORD - Zaterdag 
14 april is het laatste CMV 
Volleybaltoernooi van het 
seizoen gespeeld in de 
Buitelstee. Aan dit toernooi 
spelen vijf verenigingen 
mee: AVC uit Tholen, Forza 
uit Bruinisse, Intermezzo uit 
Sommelsdijk, De Brug uit 

Colijnsplaat en VoVerDi uit 
Dinteloord. Deze verenigingen 
organiseren om beurten het 
toernooi en bij het laatste 
toernooi krijgt de winnaar een 
beker.

De kinderen spelen de 
wedstrijdjes op hun eigen niveau, 
zo wordt bij niveau 1 en 2 de bal 
gegooid en gevangen. Niveau 3 

gaat weer een stapje verder en 
moet de eerste bal naar een mede 
speler worden gespeeld, die de bal 
mag vangen en over het net mag 
gooien. Niveau 4 speelt de eerste 
bal ook naar een medespeler die 
de bal mag vangen, maar bij dit 
niveau moet de bal daarna naar 
een medespeler worden gegooid, 
die de bal vervolgens weer over 
het net speelt. Bij niveau 5 wordt 
er door de kinderen echt volleybal 
gespeeld, zonder gooien en 
vangen.
Bij VoVerDi speelden in dit 
tournooi mee: Niveau 2 - met 
VoVerDi 4: Erik, Britt, Lizzie, 

Cosette en Elynn en met VoVerDi 
3: Mees Syenna, Diese, Charlotte 
en Puck.
Niveau 4 met VoVerDi 2: Hidde, 
Jochem, Sanne en Mayleen, 
Niveau 5 met VoVerDi 1 Ine, 
Amelie, Julia, Jette en Nicky.

Zaterdag werd VoVerDi 4 eerste, 
maar VoVerDi 3 was het team 
dat over alle toernooien de 
kampioen was. Ook VoVerDi 2 
mocht de beker ophalen omdat 
zij de meeste punten hadden. En 
ook VoVerDi 1 ging met de beker 
naar huis omdat ze 3 van de 5 
toernooien hebben gewonnen.

VoVerDi grote winnaar bij 
het CMV volleybal toernooi

( door Paul Kil )
In de voorlaatste wedstrijd 
van de voorjaarscompetitie 
heeft T.C.S. door een grote 
zege de kans op behoud in 
de derde klasse weten te 
behouden. In Tilburg slaagde 
het team er in om tegen een 
verzwakt TIOS’51  6 een grote 
overwinning te behalen. 

Doordat deze week zowel 
Ronald als John Minkman 
konden aantreden verschenen 
de Steenbergse spelers in een 
zeer sterke opstelling achter 
tafel. Peter Bogers opende de 
wedstrijd door in de vijfde game 
met 7-11 het eerste punt binnen 
te halen. Daarna liep met tot vlak 
voor de rust vlot uit naar een 0-4 
voorsprong. Toen wist TIOS voor 
het eerst tot scoren te komen. Pas 
in de achtste set bij de stand 1-6 
kregen ze een tweede kans. John 
Minkman gaf in de beslissende 
vijfde game echter geen krimp en 
via 6-11 bleef hij ongeslagen. Het 
pleit was toen beslecht en met 

een 1-9 winst keerde T.C.S. naar 
huis terug. 

TCS 2 in gevarenzone
Minder goed gaat het met T.C.S. 2. 
Al enkele weken wordt het team 
gekweld door ziektes en moeten 
enkele spelers hun studie terecht 
voorrang geven. Opnieuw kwam 
men onvolledig achter tafel tegen 
Belcrum 13. Alleen Marco Buijsen 
bleek in staat om de eer te redden. 
Twee keer op rij behaalde hij een 
zege, maar daarna moest ook hij 
de eer aan de tegenstanders laten. 
Door dit  8-2 verlies is de kans op 
degradatie erg groot.
Komend weekend heeft T.C.S. 
1 aan drie punten genoeg om 
degradatie te ontlopen. TCS 2 
moet echter minstens zeven 
keer scoren om rechtstreekse 
degradatie te ontlopen.  
Het programma voor het laatste 
competitieweekend ziet er als 
volgt uit: Vrijdag 20 april om 20.00 
uur in ‘t Cromwiel: T.C.S.  1 - 
Smash  2; T.C.S.  2 - Tanaka  5; 
T.C.S.  3 - Belcrum 14.

Degradatiegevaar voor 
TCS bijna afgewend

Uitslag Quievrain
DINTELOORD - Nadat de nevel 
was opgetrokken mochten 391 
duiven van postduivenvereniging 
Steeds Sneller in Quievrain om 
12:45 uur aan de thuisreis beginnen 
met windstil weer. De Doffer van 
F. Bolluijt met ring nr. 7 – 4026595 
was de snelste. De duif arriveerde 
om 14:30.05 uur over de antenne 
in Dinteloord met een snelheid van 
1310 meter per minuut. Hiermee 
werd ook een zevende plaats in de 
cc Mark en Vliet  behaald. De doffer 
is afkomstig van Chris v.d. Boogaard 
uit België.  

De volledige uitslag was als volgt: F Bolluijt 
1 - 21 - 51 - 61.C van Loenhout 2 - 12 - 24 
- 32 - 94 – 96.P.A. Hellemons 3 - 4 - 8 - 16 - 
50 - 65 – 66 - 71 - 89. Fam Ewijk 5 – 28 - 48 
– 84. P Huijzers 6 - 9 – 18 – 23 – 30 – 33 – 35 
36 – 47 – 49 – 63 – 79 – 90 -97. Dekkers d.& 
Riet 7 – 14 – 25 – 53 – 57 – 59 – 73 – 91. K 
van Den Enden 10 – 22 – 37 – 38 - 44 – 45 
-52 – 54 – 56 – 62 – 74 – 75 – 82. P C Vriens  
11 – 15 – 26 – 27 – 29 – 31 – 34 - 67 – 69 – 70 
– 76 – 77 - 99. Comb Bolluijt 13 – 19 - 39 
– 40 – 58 – 78 – 83 - 85 - 86 – 95 – 98.J van 
Gastel 17 – 41 – 60 – 88.A van den Enden 
20 – 42 – 43 – 46 – 72 – 81. R Mangelaars 55 
– 64 -68 – 80. Jacqueline Helmons 87. TH 
Mathijssen 92. A Verhoeven 93.
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( door John Rommers )

Na nederlagen tegen Sc.Gastel 
(0-1) en Roosendaal (3-
0) en een gelijkspel tegen 
Victoria’03 (2-2) stond er voor 
vv Steenbergen afgelopen 
zondag een thuiswedstrijd 
tegen HVV’24 uit Hulst op het 
programma. Een wedstrijd die, 
om niet in de gevarenzone te 
komen, eigenlijk gewonnen 
moest worden, maar helaas 
gebeurde dat niet.

HVV’24 werd de terechte 
winnaar in een wedstrijd waarin 
Steenbergen , met name in de 
1e helft, weinig te vertellen had. 
De Zeeuwse ploeg nam vanaf 
het begin het initiatief, creëerde 
kans op kans , maar was op zijn 
zachtst gezegd zeer slordig in de 
afwerking.
Steenbergen verloor de slag 
vooral op het middenveld, 
waardoor de Blauwwit aanval 
zelden aangespeeld kon worden.
In de 2e helft was  het elftal van 
oefenmeester Marco Ernest in 
staat iets meer initiatief te  tonen, 
maar ook toen waren de beste 
kansen en het beste voetbal voor 
HVV’24 dat dan ook uiteindelijk 
verdient met de punten naar 
Zeeland ging.

Reeds in de 6e minuut zagen 
we de eerste mogelijkheid voor 
HVV’24 toen een ver schot via een 
Steenbergse speler tot hoekschop 
kon worden verwerkt.
Niet veel later wederom een 
prima schot van de Zeeuwen 
maar deze keer kon doelman 
Jeroen Sebregts, de beste man bij 
Steenbergen, de bal hoekschop 
stompen.
Uit die hoekschop ontstond 
een niet te missen kans voor 
een HVV’24 speler maar Stijn 
Baarendse wist alsnog net voor de 
lijn redding te brengen.
En zo ging dat nog even door, 
kreeg HVV’24 nog diverse 
scoringsmogelijkheden en mocht 
Steenbergen van geluk spreken 
dat er nog steeds niet werd 
gescoord.
De eerste en ook enige 
mogelijkheid voor Steenbergen in 
de 1e helft  noteerden we op het 
half uur toen Remco van de Riet 
vanaf zo’n 20 meter een vrije trap 
mocht nemen. Hij deed dat prima 
maar de HVV’24 doelman had 
een dito reactie in petto.
HVV’24 kreeg in de 38e minuut 
zijn 6e hoekschop te nemen, 
ook hieruit ontstond weer een 
doelkans maar deze keer werd de 
buitenkant van de Steenbergse 
paal geraakt.

Niet opgewassen
Met deze bijna niet te geloven 
0-0 tussenstand begon de 2e helft 
waarin Steenbergen zoals gezegd 
wel iets meer van zich deed 
spreken maar ook nu nog niet was 
opgewassen tegen de mannen uit 
Hulst.
Stijn Baarendse begon in de 50e 
minuut aan een mooie actie , 
passeerde een 2-tal spelers maar 
zijn iets te zwakke schot ging 
naast het HVV’24 doel.
Kort hierna redde blauw wit 
doelman Jeroen Sebregts 
uitstekend op een goed schot van 
de tegenstander hetgeen hij in de 
65e minuut nog eens herhaalde,
In de 79e minuut volgde een 
vlotte aanval van Steenbergen via 
rechts , kwam de bal uiteindelijk  
bij Enzo den Haak die breed had 
moeten leggen op de vrijstaande 
Stijn Heideman .
Hij schoot echter zelf maar deed 
dat helaas voor Steenbergen over 
het doel van HVV’24.
In de 80e minuut kwam dan toch 
die bijna onvermijdelijke goal 
voor HVV’24.
Bij de zoveelste aanval werd een 
speler van HVV’24 binnen de 
16 onderuit gehaald en kon de 
scheidsrechter niets anders doen 
dan de bal op de stip leggen.
Doelman Jeroen Sebregts was 

kansloos (0-1 ) en was dat 4 
minuten later wederom toen een 
snelle counter door een HVV’24 
speler werd binnen geschoten (0-
2).
Toch wist Steenbergen na die 0-2 
nog een aansluitingstreffer te 
scoren .In goede positie knalde 
Jordy Dam tegen de paal waarna 
de rebound door Enzo den Haak 
in het dak van het doel werd 
geschoten, (1-2).
In blessuretijd mocht Jordy Dam 
nog een vrije trap nemen en was 
de inkomende Remco van de Riet 
zelfs nog dicht bij de gelijkmaker 
. Zijn kopbal ging echter rakelings 
over het HVV’24 doel waardoor de 
verdiende winst voor de Zeeuwen 
op het scorebord bleef staan.
Door deze nederlaag en de 
winst van RBC op Roosendaal is 
Steenbergen op de 12e plaats op 
de ranglijst gekomen.
De nummer laatst, momenteel 
Fc Bergen, degradeert naar de 4e 
klas.
De nummers 12 en 13 moeten 
zich in een nakompetitie veilig te 
zien spelen, een kompetitie die je 
maar beter kunt vermijden.

Uit tegen Breskens
Zondag a.s. wacht de zeer 
belangrijke uitwedstrijd 
tegen Breskens, het team dat 
momenteel de 13e plaats bezet 
op de ranglijst , 1 plaats onder 
Steenbergen dus.
De spelers vertrekken zondag 
om 11.30 uur per bus vanaf het 
sportpark.
Supporters die met deze bus  mee 

willen reizen naar Breskens om de 
blauw witten te steunen , hetgeen 
momenteel uiteraard zeer 
gewenst is, zijn van harte welkom.

Vermeldenswaard is zeker ook 
nog dat de wedstrijd tegen 
HVV’24 onder leiding stond van 
de 71 (!!!!!!!) jarige scheidsrechter 
Wim Broekhoven uit Middelburg, 
een sportman in hart en nieren, 
die al vanaf de jaren 70 de fluit ter 
hand heeft genomen.
Aan hem heeft het zeker niet 
gelegen.

Uitslagen
Uitslagen senioren vv 
Steenbergen: Zaterdag 14 april: 
Zundert 3 zaterdag - Steenbergen 
2 zaterdag: 1-2; VVC’68 4 zaterdag 
- Steenbergen 3 zaterdag: 0-4; 
Zondag 15 april: Steenbergen 
1 – HVV’24 1: 1-2; Virtus 2 - 
Steenbergen 2: 1-2; Steenbergen 
3 - Roosendaal 9: 4-0.
Programma senioren voor 
zaterdag 21 april: Boeimeer 
5 zaterdag - Steenbergen 
2  zaterdag: aanvang 15.00 
uur; Halsteren 3 zaterdag - 
Steenbergen 3 zaterdag: aanvang 
15.00 uur.
Zondag 22 april: Breskens 1 - 
Steenbergen 1:  aanvang 14.30 
uur; Boeimeer  2 - Steenbergen 
2: aanvang 12.00 uur; Rood Wit W 
5 - Steenbergen 3: aanvang 10.00 
uur; WVV’67 dames - Steenbergen 
dames: aanvang 12.00 uur.     

Steenbergen in gevarenzone 
na nederlaag tegen HVV’24

( door Miranda de Bont )

STEENBERGEN - Na een lastige 
eerste seizoenshelft, waarin 
van alles gebeurde, is het FC 
Cromwiel gelukt om bovenin 
mee te draaien in de hoofd-
klasse D van de KNVB zaal-
voetbal competitie. Dat was 
op zich al een knappe prestatie 
met zeven uitduels in Eindho-
ven binnen de eerste 10 wed-
strijden en ook nog onterecht 
punte aftrek na een gestaakte 
wedstrijd tegen Hoge Vught. 
Na de winterstop kreeg Crom-
wiel 1 de smaak te pakken en 
regen ze de overwinningen in 
de 2e periode aaneen. Afgelo-
pen vrijdagavond zou met een 
overwinning op Unitas het 
kampioenschap een feit zijn.

Tegenstander Unitas had echter 
nog een laatste kans om de 2e 
periode binnen te slepen en  
daardoor extra motivatie om het 
geplande feestje van FC Cromwiel 
te verstoren. 

Het team begon furieus aan de 
wedstrijd en wisten met mooie 
combinaties het doel van de 
Eindhovenaren te bereiken. Al 
snel kwamen de 1-0 voorsprong. 
Daarmee leek er wat spanning 
van het team af te vallen en 
lieten dit de teugels iets te veel 
vieren. Dat moet je tegen een  
ploeg als Unitas niet doen. De 
spits van de Eindhovenaren liet 
dan ook direct zijn kwaliteiten 
zien. Waar de eerste kansen nog 
door Cromwielkeeper Jeroen van 
Suylekom gekeerd werden, schoot 
de Unitasspits halverwege de 

eerste helft uit de draai knap in de 
verre hoek. Dat was blijkbaar even 
nodig om weer wakker geschud 
te worden. FC Cromwiel pakte 
langzaam aan de draad weer op 
en zo weet Lars Machielse de 2-1 
vlak voor rust aan te tekenen. 

Na rust beter voetbal
Na de rust gingen de 
Steenbergsenaren beter 
voetballen. De aanvoer naar de 
Unitasspits werd beter afgesloten 
en in de omschakeling werd Fc 
Cromwiel steeds gevaarlijker. 
Mike de Nijs en Enzo den Haak 
profiteerden daar goed van door 
de 3-1 en de 4-1 aan te tekenen. 

Hiermee was de ban gebroken 
en ging Cromwiel wat vrijer 
voetballen. Er kwam een aantal 
mooie aanvallen maar die werden 
helaas niet verzilverd. De 4-2 
van de spits van Unitas mocht er 
overigens ook zijn (in één keer uit 
de lucht met een tegenstander en 
een keeper voor zich, schiet hij de 
bal in de bovenhoek). 

Felicitaties
Cromwiel bleef echter goed 
combineren en bracht de marge 
van 3 al weer snel terug op het 
scorebord. Enzo den Haak liet 
opnieuw zien dat hij dit jaar sterk 
gegroeid is. Hij bekroonde zijn 

spel met een mooi uitgespeelde 
goal. Unitas liet het daarna wat 
lopen. Cromwiel probeerde het 
publiek (dat in grote getalen 

aanwezig was) nog te vermaken 
met mooie acties, combinaties 
en dat resulteerde uiteindelijk 
in de 6-2 door Noel van Kaam. 
Vlak voor tijd maakt Unitas er 
nog 6-3 van nadat bij een corner 
de Cromwielspelers al met hun 
gedachten bij de prijsuitreiking 
zaten. Dit mocht uiteindelijk de 
pret niet meer drukken en zo kon 
Fc Cromwiel zich na het laatste 
fluitsignaal officieel de kampioen 
van de hoofdklasse D noemen. 
Voor spelers en coach een 
bijzondere mooi moment, 
dat nog wat extra glans kreeg 
toen burgemeester Ruud van 
den Belt op eigen initiatief de 
kampioenen hoogstpersoonlijk 
kwam feliciteren. Deze kans lieten 
Fc Cromwiel niet onbenut en 
zo kon de burgervader direct de 
kampioensschaal overhandigen. 
Fc Cromwiel bedankt sponsoren 
en supporters voor hun steun.

FC Cromwiel pakt kampioenschap in zaalvoetbal hoofdklasse D

l Foto: Het kampioensteam Fc Cromwiel 1: Staand van links naar rechts Marcel 
de Bruijn,Thomas van der Spek,Jeroen v Suijlenkom,Giovanni Moerland,Roy 
Iriks,Enzo den Haak,Barry den Haak,Toni Ngombojoao en Patrick Dam.
Zittend van links naar rechts Roel van Kaam,Noel van Kaam,Mike de Nijs,Lars 
Machielse en Thom Luijks

• Foto: felicitaties van burgemeester 
Ruud van den Belt
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