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(zie elders  in deze editie)

11

11
11

11

11

11

11

11

11

1111
11

11 Zaterdag 29 juni 2019 van 20:00 – 02:00 uur
 Centrum Welberg Toegang gratis

11

11

Speciale gast
Marco Kraats,
dé feestzanger 

van Nederland

Speciale gast

11

11

Zaterdag 29 juni 2019 van 20:00 – 02:00 uur

11

1111

 

11
11
11

11

11

11

Toegang gratisToegang gratisCentrum Welberg 
Zaterdag 29 juni 2019 van 20:00 – 02:00 uur

Centrum Welberg 

11Kom j’ok?

’t Is ’ier féést!ffffffffffféééééZomerkarnaval RaldalZomerkarnaval RaldalZomerkarnaval RaldalZomerkarnaval RaldalZomerkarnaval RaldalZomerkarnaval RaldalZomerkarnaval RaldalZomerkarnaval RaldalZomerkarnaval RaldalZomerkarnaval RaldalfZomerkarnaval RaldalffZomerkarnaval RaldalffZomerkarnaval RaldalffZomerkarnaval RaldalffZomerkarnaval RaldalffZomerkarnaval RaldalffZomerkarnaval RaldalffZomerkarnaval RaldalffZomerkarnaval RaldalféZomerkarnaval Raldalé

Floraplein – Steenbergen

Weekendknaller

Pink Lady appels

Schaal 
4 stuks van 
€ 2,69 voor 

€ 1,99

Pink Lady appels

4 stuks van 
€ 2,69 voor 

Niet vergeten: zaterdagmiddag is ‘Het Vergeten Festival’
STEENBERGEN – De werkgroep 
Dementievriendelijke Gemeen-
te Steenbergen (DVG) organiseert 
morgen, zaterdag 22 juni, ‘Het Ver-
geten Festival’. Dit vindt plaats 
in het Cromwiel tussen 12:00 en 
16:00 uur. Er is een fors program-
ma samengesteld.

De middag belooft informatie 
maar ook ontspanning voor men-
sen met dementie en hun mantel-
zorgers en familieleden. Maar ook 
voor iedereen die meer wil weten 
of dementie.

Tijdens het festival geven case-

managers dementie, cliëntonder-
steuners en wijkzusters antwoord 
op vragen van belangstellenden. 
Ook Steunpunt Mantelzorg en de 
Alzheimerstichting zijn aanwezig.
Het festival wordt om 12:00 uur 
geopend. Voor bezoekers die zich 
hiervoor hebben opgegeven start 
een bijzonder ervaring met een 
Virtual Reality bril. Zij kunnen er-
varen waar mensen met dementie 
dagelijks tegenaan lopen en hoe 
de omgeving op hen reageert.

Doorlopende activiteiten
Vanaf 12:30 uur zorgen de Kan-
nieMeerMeisjes Vergeetmenietjes 
doorlopend voor amusement. Er 

is een proeverij bij de firma Kom-
mers, de leverancier van koelver-
se maaltijden die de klanten van 
de maaltijdendienst in deze re-

gio krijgen bezorgd. Daarnaast is 
er muziek van  Sjerrie Denz, zijn 
er kinderactiviteiten en worden 
workshops gegeven. Van 13:30 
– 14:15 uur geeft Annie Funk de 
workshop ‘Bewegen op Muziek’.
Aansluitend tot 15:00 uur wordt 
door Fia Traets en Conny Huijs-
mans de workshop ‘Voorkom dat 
u valt’ gegeven. 

Zang met Jukebox Daisy
Tussen 15:00 en 15:45 uur wordt 
er samen gezongen met ‘Juke-
box Daisy’. Dit is veelal extra ple-
zierig voor mensen met demen-
tie, zorgt voor een herkenning en 
is ook leuk voor ieder die van zin-

gen houdt. Om 16:00 uur wordt de 
middag afgesloten. Dan is ook de 
trekking voor de boodschappen-
tas ‘Vergeten Producten’, die is ge-
sponsord door Albert Heijn Ach-
terberg. 

Begrip en kennis
Naast de werkgroep DVG werken 
WijZijn Steenbergen, tanteLouise, 
Alzheimer West-Brabant, Demen-
tienetwerk West-Brabant, bibli-
otheek, Ouderenbonden en Ge-
meente Steenbergen bij dit festi-
val. 
Doel is om kennis, kunde en be-
grip te verspreiden over en voor 
mensen met dementie.

WELBERG – De leden van dweil-
band D’n Dweilberg hoefden dit 
jaar niet lang na te denken over 
het thema dat zij aan hun Zomer-
karnaval op de Raldal zouden han-
gen. De 19-koppige Welbergse 
band viert dit jaar de elfde ver-
jaardag en dat is in carnavalskrin-
gen een bijzonder jubileum. ’t Is 
’ier Féést!, is daarom de vlag die 
boven het evenemententerrein in 
hartje Welberg wappert. Op zater-
dag 29 juni van 20.00 tot 02.00 uur 
is iedereen van harte welkom om 
het feestje mee te komen vieren. 

Alle gasten worden persoonlijk 
een warm welkom geheten door 

de leden van D’n Dweilberg die 
de nodige verrassingen voor hen 
in petto hebben. Op het plein tus-
sen gemeenschapshuis De Vaert 
en basisschool Pius X is de gezel-
ligheid er troef. In een sfeervolle 
ambiance wordt de tent figuurlijk 
op z’n kop gezet met optredens 
van plaatselijke dweilbands zoals 
de Primurkus, Effe d’r Neffe, ’t Wor 
Niks, Driekwartjes, De Vossebloa-
zers en deejay Peter Vroon.

Feestsensatie  
van Nederland
Wie jarig is trakteert en D’n Dweil-
berg doet dat met zanger Mar-

co Kraats, ook wel bekend als dé 
Feestsensatie van Nederland. Be-
kende nummer uit zijn repertoire 
zijn de feestversie van ’Mag ik dan 
bij Jou’ en de topper ’Confetti in 
mijn Glas’. Onlangs bracht hij het 
nu al populaire ‘Ik wil jou’ uit. De 
zanger bruist van de energie die 
hij moeiteloos overbrengt op zijn 
publiek. 
De toegang tot het verjaardags-
feest is gratis. Als cadeautip geven 
d’n Dweilbergers graag “een zon-
nig humeur” mee.

Foto: Ter gelegenheid van de elfde 
verjaardag dossen de leden van 
dweilband D’n Dweilberg zich ex-
tra mooi uit. Op zaterdag 29 juni 
is het weer Zomerkarnaval op de 
Raldal en is iedereen welkom het 
feest mee te vieren. 

Zomerkarnaval Raldal op 29 juni: 
D’n Dweilberg is jarig en trakteert

Maandagavond 
start vijfde 
Steenbergse 
Avondfiets-
driedaagse
STEENBERGEN – Aanstaande 
maandagavond gaat de vijfde 
avondfietsdriedaagse van start. 
Een eerste jubileumeditie dus, 
waarbij organisator Martijn Ha-
gens van Sportparktuitje met zijn 
team ongetwijfeld alles uit de kast 
zal hebben getrokken om er voor 
te zorgen dat de deelnemende 
fietsers volledig aan hun trekken 
komen.

Andere jaren nam een 80-tal fiet-
senthousiasten hieraan deel, maar 
dat zouden er veel meer moeten 
zijn. Aan de organisatie ligt dit ze-
ker niet, die is uitstekend. De deel-
nemers fietsen elke avond een an-
dere route van zo’n 25 tot 30 ki-
lometer, dus dat is goed te doen. 
De deelnamekosten zijn zes euro 
voor de drie avonden. Wie slechts 
één of twee avonden kan meerij-
den betaalt 2,50 per avond. Kin-
deren tot 14 jaar rijden gratis mee. 

Nog plaatsen over
in de bus . . .
STEENBERGEN – Zondag 14 juli 
neemt het koor Oud Bruin Jong 
Belegen (OBJB) deel  aan het ko-
ren festival in Bemmel, nabij Nij-
megen. Daar zullen de zangers 
de succesnummers van het koor 
ten gehore brengen. Op deze dag 
is het ook kapellenfestival, dit 
in het kader van een Zwitserse 
week in Bemmel.

Wanneer er belangstellenden 
zijn die graag OBJB in Bemmel 
willen zien optreden en ook het 
kapellenfestival willen meema-
ken dan is er gelegenheid om 
mee te gaan. Er zijn nog wat 
plaatsen vrij in de bus. 

Opgeven hiervoor kan bij I. van 
Middendorp, tel; 067566101. De 
kosten om mee te gaan zijn 12,50 
per persoon. Opgeven kan tot 9 
juli en hier geldt: wie het eerst 
komt, die het eerst maalt.  



Via deze weg wil ik laten weten dat ik op 5 juni j.l. 
gestopt ben met werken als doktersassistente 
bij praktijk De Werken later praktijk Molenweg. 

Een kleine dertig jaar heb ik in Steenbergen 
als doktersassistente gewerkt, waarvan ik het 
werken met patiënten altijd erg prettig heb 
gevonden. 

Op 5 juni hebben de artsen en mijn collega’s 
afscheid van mij genomen door middel van een 
etentje in restaurant de Kaai, waarbij ook 
Dr. Mannaerts aanwezig was. 

Het afscheid is door mij zeer gewaardeerd. 

Ik bedank u allen hartelijk voor de goede wensen, warme woorden, kaarten, 
bloemen en attenties die ik mocht ontvangen.

Hartelijk bedankt ook voor het vertrouwen en ik wens u het allerbeste toe.

Hartelijke groeten, Babs Overveld

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

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

Contactpersoon Nieuw-Vossemeer, Steenbergen e.o.
Jeanne Huijsmans: 06-13433461
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UITVAARTVERZORGING

LEEUW
TELEFOON (0167) 566 104

        www.uitvaartleeuw.nl

Vertrouwd

Persoonlijk

Ervaren

Transparant

”Ons betrokken
en ervaren team
zorgt voor een

waardig afscheid.
Daar kunt u

op vertrouwen”.

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

 en Sandra van Poortvliet.

Kaaistraat 6 - 4651 BN Steenbergen 
0167 - 56 33 01
www.koetsenruyter.nl 
info@koetsenruyter.nl

Verkopen zonder risico! 

Koetsenruyter is dé makelaar die het waar maakt. Wij 
streven altijd naar het beste resultaat. Daarom werken wij 
nu ook op ‘no cure no pay’ basis. 

Met onze heldere tarieven weet u vooraf waar u aan toe 
bent. Zo heeft u nu al een full-service contract vanaf 
€1650,- excl. btw op ‘no cure no pay’ basis! Dat is pas 
verkopen zonder risico!

Maak een afspraak of neem vrijblijvend contact met ons 
op voor meer informatie via 0167 - 56 33 01 of 
info@koetsenruyter.nl

Clemens Suijkerbuijk, Koetsenruyter Makelaardij

Uw ‘no cure no pay’ makelaar, 
bij Koetsenruyter geen kosten zonder resultaat!

Transport Partners BV, Bronkhorststraat 8, 4651 SZ Steenbergen 

Kom jij ons helpen?!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s om ons
team te versterken.

Transport Partners, onderdeel van Peters & May UK, is 
gespecialiseerd in het verschepen van boten en project lading.
Ons kantoor met warehouse is gevestigd in Steenbergen, 
strategisch gelegen tussen Rotterdam en Antwerpen.

Zie je het als een uitdaging om voor elke zending de optimale 
transport oplossing te zoeken, dan pas je prima in ons team.

Wij zoeken op korte termijn mensen voor de 
volgende functies:
 •  Expediteurs fulltime
 •  Loods medewerker fulltime
 •  Boekhouding/administratie 12 uur per week

Wij bieden:
 • Marktconform salaris
 • 13e maand
 • Uitstekende pensioenvoorziening
 • Vergoeding woon-werkverkeer
 • Team van enthousiaste collega’s die altijd gáán voor de klant

Voor meer informatie, neem contact op met: Madeleine Stevens
madeleine@transportpartners.com
0167 - 537009 of 06 - 58012522

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

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

Geslaagd, buurtfeest of
heeft u iets anders te vieren?

Voor o.a. heerlijk opgemaakte
koude schotels en

BBQ pakketten bent u bij ons
aan het juiste adres.

Allemaal ambachtelijk bereid
in eigen keuken.

Verse kipproducten, Gegrilde kipproducten, Wild, Konijn, Lams- en Kalfsvlees, Salades, Hapjes, Div. soepen & Maaltijden
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Datum doorkomst Vuelta bekend
STEENBERGEN – De doorkomstdatum van de Vuelta voor de gemeente 
Steenbergen is bekend gemaakt. De definitieve datum is nu zondag 16 
augustus 2020. Rond die dag wil de gemeente Steenbergen een groot 
aantal activiteiten organiseren. Hoewel het peloton renners naar ver-
wachting in een zucht voorbij schiet, is het de bedoeling dat in onze ge-
meente een leuk feestje wordt gevierd.

La Vuelta gaat in 2020 op vrijdag 14 augustus in Utrecht van start. De 
tweede en derde etappe van deze wielerronde zijn op 15 en 16 augus-
tus waarop de deelnemende renners door de provincies Utrecht en 
Noord-Brabant fietst. In drie dagen tijd worden 34 Nederlandse ge-
meenten doorkruist. Waaronder dus ook de gemeente Steenbergen op 
zondag 16 augustus. Dan rijden de renners 17 kilometer lang binnen de 
gemeentegrenzen.
Vrijdag 24 mei jl. organiseerde de gemeente aan de vooravond van de 
Koos Moerenhoutclassic een Vuelta wielercafé. Daarin spraken de wie-
ler coryfeeën Jan Jansen en Koos Moerenhout over hun ervaringen in de 
wielersport. Ook konden inwoners en vertegenwoordigers van de lokale 
verenigingen aangeven of ze aan het wielerfeest willen deelnemen. Bart 
van Est – oud-wereldkampioen 100 kilometer – zal het project mede 
gaan trekken. Belangstellenden kunnen contact met hem opnemen via 
vuelta2020@gemeente-steenbergen.nl

Wandel- en Fiets-
vierdaagse weer 
terug in Kruisland
KRUISLAND – Na afwezigheid van 
een jaar heeft de Stichting Vrien-
den van Kruisland de traditione-
le wandel- en fietsvierdaagse in 
het kerkdorp opgepakt. “Het is 
een mooi evenement dat niet mag 
ontbreken op de Kruislandse eve-
nementenkalender, het was af-
gelopen jaar een gemis.”, aldus 
de voorzitter Edwin Maas van de 
nieuwe stichting. 

“De vernieuwde wandel- en fiets-
vierdaagse start op maandag 24 
juni en eindigt op donderdag de 
27ste. We pakken de draad weer 
op samen met enkele enthousi-
aste vrijwilligers.” Vier dagen kun-
nen fietsers en wandelaars kie-
zen uit routes in de omgeving van 
Kruisland. Elke dag kunnen de 
deelnemers tussen 18.00 en 19.00 
uur starten en inschrijven vanuit 
De Commerce aan de Markt. 
Voor de jonge kinderen is er een 
speciale 7 km fietsroute, overi-
ge afstanden voor de fietsers is 15 
en 35 km. Wandelaars lopen een 
route van zo’n 7 kilometer. Deel-
name tot 12 jaar is gratis. Vanaf 
12 jaar betaalt deelnemers 6 euro 
voor alle dagen of 2,5 euro voor 
een dag.

DE HEEN – Wie weleens verzucht 
dat jongeren van nu niet vooruit 
te branden zijn, had vorige week 
een kijkje moeten nemen bij Ak-
kermans in De Heen. Daar was een 
groep van meer dan 80 eerstejaars 
studenten van de universiteit Wa-
geningen vol overgave bezig met 
een opdracht die zij had ontvan-
gen van de Vereniging Kleine Ker-
nen Noord-Brabant (VKKNB). Deze 
vereniging zet zich in voor de leef-
baarheid van de kleine kernen en 
het platteland en heeft aan de stu-
denten gevraagd te onderzoeken 
welke ontwikkelingen kansrijk zijn 
voor de toekomst van kernen als 
Nieuw-Vossemeer, Kruisland en 
Welberg. 

Een week samen met je medestu-
denten doorbrengen in tentjes op 
het terrein bij Akkermans in De 
Heen kan klinken als een ontgroe-
ningsweek met veel ontspanning 
en gezelligheid. Maar voor deze 

eerstejaars is hun aanwezigheid in 
onze regio serieuze business. Zij 
hebben immers niet voor niks ge-
kozen voor de studie ruimtelijke 
planning. Aan het einde van hun 
eerste jaar zullen zij moeten kie-
zen voor de specialisatie planolo-
gie of landschapsarchitectuur, en 
een opdracht als deze kan ze daar-
bij helpen. Maar het mes snijdt in 
dit geval aan twee kanten, want de 
studenten zullen de VKKNB voor-
zien van nuttige informatie op het 
gebied van wonen, werken, vrije 
tijd en landschap. 

Samenwerking  
belangrijk voor kernen
“De studenten zijn in het begin 
van de week al de kernen inge-
trokken en hebben daar burgers 
geïnterviewd. Vandaag bij Akker-
mans hebben wij belanghebben-
den, ondernemers en organisaties 

uitgenodigd om met de studenten 
in gesprek te gaan om van gedach-
ten te wisselen”, aldus Theo van Es 
namens de VKKNB. Volgens colle-
ga-bestuurder Bert Van Kesteren 
is het belangrijk dat er samenge-
werkt wordt door de verschillende 
kernen. “Als gemeente Steenber-
gen als geheel sta je dan sterker. 
Maar de inwoners moeten daarbij 
betrokken worden, in plaats van 
dat er over hun hoofden heen be-
slissingen worden genomen. Ont-
wikkelingen waarbij inwoners van 
kleine kernen zelf het initiatief ne-
men om bijvoorbeeld een buurt-
winkel overeind te houden, moe-
ten zeker ondersteund worden.”

Ruimte creëren voor  
andere bestemming 
boerderijen
Het was aan de vertegenwoordi-
gers van bijvoorbeeld ZLTO en 
Stadlander om als belangrijke 
partijen een kijkje in de keuken te 
geven. Carine van Nieuwenhuy-
zen vertelde namens ZLTO over de 
veranderingen in het landschap. 
“Waar van oudsher hoofdzakelijk 
gemengde boerenbedrijven ston-
den, ontstaat het probleem van 
ontvolking. Wat mij betreft zou 

de provincie soepeler moeten zijn 
met de regels waardoor er meer 
ruimte ontstaat om andere be-
stemmingen te vinden voor boer-
derijen.” 
Kees de Bruin van Retail Plat-
form Steenbergen vertelde over 
het veranderende winkelgedrag 
waardoor lokale ondernemers het 
zwaar hebben. “Als het bijvoor-
beeld slecht weer is, blijven de 
mensen liever thuis om hun spul-
letjes vanaf de Ipad te bestellen. 
Dat heeft invloed op het winkel-
gebied.”  Wethouders Esther Prent 
en Willy Knop spraken onder an-
dere met de studenten over de 
huisvesting van arbeidsmigran-
ten, waar de eerstejaars natuurlijk 
veel over hadden gehoord. 

Op pad om met  
inwoners te praten
Cas Struker was een van die en-
thousiaste studenten die met in-
woners in de kernen in gesprek is 
gegaan. “Het was leuk om te mer-
ken dat alle inwoners zo gepassio-
neerd over hun eigen dorp vertel-
len. Ik heb Welbergenaren gespro-
ken van verschillende leeftijden 
en die dus ook verschillende be-
hoeftes hebben. Op internet kan 

je allerlei feiten opzoeken, maar 
je moet erop uit om met mensen 
in contact te komen om ontwikke-
lingen te kunnen plaatsen.”
Gerrit Kleinrensink, hoogleraar 
aan de universiteit Wageningen 
en begeleider van het project, be-
aamt dit. “Studenten kunnen op 
deze manier unieke informatie 
verzamelen wat een onderzoeks-
bureau nooit zou kunnen. Ze 
staan er ten eerste blanco en on-
bevangen in. Bovendien zijn ze 
met een grote groep en werken 
ze in een hoog tempo om in korte 
tijd vier ruimtelijke visies te kun-
nen presenteren. We hopen daar-
mee een nuttige bijdrage te kun-
nen leveren waar de VKKNB wat 
mee kan gaan doen. Want als het 
gaat om de leefbaarheid van de 
kernen, zullen er keuzes gemaakt 
moeten worden. Afwachten is 
geen optie.”

Foto’s: Het bestuur van Vereni-
ging Kleine Kernen Noord-Brabant 
(VKKNB) had allerlei belangheb-
benden uitgenodigd om met stu-
denten in gesprek te kunnen gaan 
over de toekomst van de kleine ker-
nen.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

Studenten kijken met  
frisse blik naar kernen in 
gemeente Steenbergen

(Door Nicole van de Donk)

DINTELOORD – Dinsdag 9 juli om 
18:30 uur wordt het startsein ge-
geven voor de inmiddels 23e edi-
tie van de fietsdriedaagse die 
Voverdi organiseert. Start en finish 
van deze driedaagse is bij sportca-
fé De Buitelstee. 

“Er wordt dit jaar weer groots uit-
gepakt”, zo laat Frank Vester na-
mens de organisatie weten. En 
driedaagsevoorzitter Peter Wil-
lemse geeft aan dat er in de routes 
die elk zo’n dertig kilometer lang 
zijn dit jaar weer nieuwe stukken 
zijn opgenomen. “Welke dat zijn 
geven we nu nog niet prijs. Wel wil 
ik verklappen dat er kersen op het 
menu staan en dat de deelnemers 
gratis een ijsje van Wilhelmus zul-
len krijgen. Daarnaast ook de be-
kende hapjes en drankjes, die we 
dankzij onze sponsors kunnen 
aanbieden. Dit jaar weer net iets 
meer, omdat steeds meer spon-
sors een bijdrage in natura leve-
ren”, aldus de voorzitter.

Verlengde route  
wielrenners
Cycle Club Dinteloord (CCD) or-
ganiseert tijdens de driedaag-
se een verlengde route voor wiel-

renners. “De start van deze tocht 
is steeds iets later, namelijk om 
19:00 uur”, verklaart Will Huijps 
namens CCD. “We doen echter 
wel dezelfde tussenstops als de 
andere deelnemers, dat is wel zo 
gezellig”.

“Iedereen is alle dagen meer dan 
welkom”, stelt Peter Brands. Hij 
zal met zijn voornaamgenoot Pe-
ter Willems in bijzondere outfit 
deelnemen om de fietsers wat te 
vermaken. “Toch is deelname aan 
alle dagen niet verplicht hoor. Ook 
deelname voor twee of zelfs één 
dag is mogelijk. Dan kan de sfeer 
van de driedaagse worden ge-
proefd en ontdekt een deelnemer 
hoe leuk het is om alle dagen te 
gaan deelnemen. Daarmee wordt 
ook de kans op de prijzen tijdens 
de gratis verloting op de afsluiten-
de donderdagavond vergroot”.

Start en finish én inschrijfpunt 
(tussen 18.30 en 19.30 uur, de 
wielrenners vertrekken om 19.00 
uur)) is Sportcafé De Buitelstee 
in Dinteloord. De kosten bedra-
gen: 2,50 euro voor 1 dag, 4 euro 
voor 2 dagen en 5 euro voor 3 da-
gen (kinderen t/m 12 jaar fietsen 
gratis mee).  

Voverdi fietsdriedaagse 
van start op dinsdag 9 juli



Gecombineerd verbruik: 3,9-5,8 (l/100 km)/17,2-25,6 (km/l); CO2 - emissie: 101-132 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. De vermelde NEDC-waarden 
voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terug bepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. De Hyundai actie ‘SmartTech bonus’ bestaat uit een maximaal voordeel van € 1.500 op het aankoopbedrag van een Hyundai i10 of 
een Hyundai i20 of een Hyundai i30 N Line. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-06-2019 tot en met 30-06-2019 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is wel geldig op geselecteerde (voorraad)modellen en niet geldig 
in combinatie met andere lopende acties, m.u.v. de 50/50 deal. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker 
zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2019 beschreven in het service & garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. Afgebeeld model kan afwijken 
van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden. *Afhankelijk van de uitvoering.

De Hyundai i-Range met 
€ 1.500 SmartTech bonus.
Vooruitstrevend en voor iedereen toegankelijk.

Bij Hyundai kijken we altijd vooruit. De slimme technologieën, zoals Forward Collision-Avoidance Assist en Apple CarPlay™* 
houden je veilig en verbonden. Met de SmartTech bonus van € 1.500 liggen de geavanceerde Hyundai i-Range modellen 
binnen handbereik. En met de 5-jaar garantie met onbeperkte kilometrage reden genoeg om langs te komen voor een proefrit. 
Kom verder.

Ontdek meer op bartelen.hyundai.nl

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

Ontdek meer op eskes.hyundai.nl 

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

Vacature Teeltmedewerker

Interesse? Stuur dan je cv en motivatie in via www.werkenbijrijkzwaan.nl/vacatures/teeltmedewerker-dinteloord

Sharing a healthy future

Direct een vast contract

Teeltmedewerker bij Rijk Zwaan
Heb je kennis van substraatteelt, klimaatcomputer en houd 
je van afwisselend werk in de kas? Wij zoeken een aanpakker 
die goed zelfstandig kan werken, initiatief neemt en commu-
nicatief sterk is. Kom jij ons team versterken?

Wij bieden
Als teeltmedewerker werk je in een klein informeel team van 
gemotiveerde collega’s. Daarnaast bieden wij je graag direct 
een vast contract voor 38 uur in de week en diverse oplei-
dingsmogelijkheden via onze eigen Rijk Zwaan Academy.

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Hypotheek nodig? Betaal niet teveel!

Marlise van Oudgaarden Erhan Görgen

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

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

Pracht T-shirts met nautische motieven 
(ook kleutermaatjes v.a. 4 euro p.st.) 
Schippersbroeken met  kwaliteit, 
kleur rood of zwart. Veel cadeau-
artikelen. Ook scheepsbenodigd-
heden en touwwerk 
OLIEKACHELTJES 
Graag tot ziens, Adja en Arjaan. 

www.scheepswinkeldedrummer.nl

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

•
•
•

•

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSCHOOLKIEBOOM.NL

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

Te huur: 

garage 

in de Ram van Hagedoornstraat.
Huur € 60 per maand.

0167 563878 
of email: ladriaan@xs4all.nl
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

HOLLANDSE AARDBEIEN 
OF KERSEN
2 bakken Hollandse aardbeien  
à 400 gram of kersen à 500 gram

 2 VOOR

4 5050

JUMBO MAALTIJDSALADES
Alle soorten
2 schalen à 400-450 gram

2e
HALVE
PRIJS*2e

HALVE
PRIJS*

DESPERADOS  
OF CIDER
Alle soorten
2 blikken of flessen à 23-50cl  
of 2 multipacks

Geen 18, geen alcohol

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – De Kleine Tour, 
hét jeugdwielerevenement van de 
gemeente Steenbergen, ziet Abra-
ham en dat gaat gevierd worden. 
Van 5 tot en met 10 augustus trekt 
de karavaan door West-Brabant, 
Zeeland en België en viert op ie-
dere plek en bij ieder onderdeel 
een feestje. Het Feestcomité, be-
staande uit Nicole Bruynseels, Mel-
roy Braat en Rick van Beers, is er 
al ruim een jaar druk mee. Het re-
sultaat: een programma dat uit z’n 
voegen barst van de activiteiten. 
“Maar,” zo benadrukt het trio, “de 
tour blijft de tour.”

�We houden de etappes en de spe-
londerdelen, maar voegen overal 
iets extra’s toe,” vervolgt het comi-
té. ”Elke dag valt er wel iets te be-
leven, al was het af en toe wel pas-
sen en meten om het in het  pro-
gramma te krijgen.” Naast tal van 
verrassingen, worden ook ver-
dwenen activiteiten eenmalig op-
gepakt en hier en daar een kleine 
omissie uit het verleden rechtge-
trokken. 
Meisjes van toen
“In de beginjaren was het wie-
lerevenement alleen voor jon-
gens,� licht Nicole Bruynseels toe. 
�Daarom nodigen we �meisjes� uit 
die tussen 1970 en 1975 de leef-
tijd hadden om mee te mogen 
doen en bij wie het altijd gewron-
gen heeft dat ze dat niet mochten, 
om één etappe mee te fietsen.� Zij 
kunnen zich vóór 30 juni melden 
via e-mail: arco.akkermans@zig-
go.nl onder vermelding van naam 
en geboortedatum. 

Extra ploeg
Deelnemende dames rijden dan 
mee in een extra, negentiende, 
ploeg die eenmalig meedoet met 
de Kleine Tour. Op dinsdag en za-
terdag rijden de oud-ploegleiders, 

op woensdag, donderdag en vrij-
dag wordt de ploeg gevormd door 
deze dames, oud-medewerkers en 
oud-bestuursleden. Voor degenen 
die de laatste jaren wat minder 
hard getraind hebben: elektrische 
fietsen zijn toegestaan. 

Radio Kleine Tour
Ter gelegenheid van het jubileum, 
keert Radio Kleine Tour eenma-
lig terug in de ether op frequentie 
107.4 (met dank aan de SLOS). Op 
donderdag, vrijdag en zaterdag 
reizen oud-verslaggevers Mark 
Koenraadt, Hans van Hooijdonk 
en Peter de Bruin mee met de ka-
ravaan. Door middel van Tourflit-
sen verslaan zij het wel en wee van 
de rennertjes onderweg. Vanuit de 
studio draait Ralf Vrieling net als 
vroeger verzoeknummers. 

Herdenkingsmis
Voorafgaand aan de Kleine Tour 
wordt er op zaterdag 3 augustus 
om 19.00 uur in de Vredeskerk een 
mis opgedragen uit dankbaarheid 
en ter herdenking aan allen die de 
Tour in de loop der jaren ontvallen 
zijn. Misintenties voor deze mis 
zijn gratis door te geven via arco.
akkermans@ziggo.nl

Geweld en bombarie
Op maandag 5 augustus gaat het 
spektakel dan echt van start. De 
middag is ingeruimd voor een 
leuke activiteit die voorlopig ge-
heim blijft. Als tipje van de sluier 
willen de organisatoren wel laten 
weten dat niemand het er droog 
bij houdt. De verrassing zet zich 
door naar de avond wanneer “met 
veel geweld en bombarie” de ope-
ning op de Markt is. 

Campinggevoel
Dinsdag 6 augustus staat na de 
sprint de gebruikelijke etappe 
op het programma. Nieuw is de 

rustplaats op het sportpark van 
Oud-Gastel. Na de kegeltjesrit op 
de woensdag wederom de gewo-
ne etappe met de oude en ver-
trouwde rustplaats op sportpark 
De Schutters in Stampersgat waar 
het �campinggevoel� dit jaar nog 
groter zal zijn dan anders. Meer 
wil het mysterieuze feestcomité 
niet kwijt, behalve dan dat deze 
rust een uitgelezen moment voor 
supporters is om een bezoekje te 
brengen. De rust zal langer duren 
dan normaal, waardoor de kara-
vaan pas rond  kwart voor zes te-
rug is in Steenbergen. 

Reünie
Daarna vindt direct de prijsuit-
reiking plaats, dit in verband met 
de grote reünie in de avonduren. 
Deze is bedoeld voor alle spon-
soren, ploegleiders, bestuursle-
den en vrijwilligers van ooit en 
nu. Aanmelden kan via www.reu-
niekleinetour.nl. Punt van aan-
dacht: de avond staat in het teken 
van de jaren ’70 dus bijpassende 
kledij is gewenst.  
De winnaars van de helikopter-
vlucht gaan op donderdag 8 au-
gustus de lucht in voor een vlucht 

over Sint Philipsland en Tholen 
waar de etappe op dat moment 
rijdt. De rennertjes staat eenmaal 
terug in Steenbergen een culinaire 
verrassing te wachten. 

Motoren met zijspan
Op vrijdag 9 augustus wordt de 
karavaan uitgebreid met motoren 
met zijspan. Hierin mogen kinde-
ren plaatsnemen die vanwege een 
lichamelijke beperking niet mee 
kunnen fietsen. Dit ter nagedach-
tenis aan Rinie Free, mede-op-
richter en bedenker van de Kleine 
Tour, die zelf  lichamelijk  beperkt 
was. Er wordt nog hard gezocht 
naar motoren met zijspan. Aan-
melden bij keesjanlangenberg@
gmail.com 
De vrijdagvond is traditiegetrouw 
een feestavond voor de renners. 
Met terug van weggeweest de bon-
te avond die ingevuld wordt door 
ploegleiders en medewerkers. Dit 
alles in een ‘tropische sfeer’. 

Laat de vlaggen  
wapperen
De afsluitingsdag, zaterdag 10 au-
gustus, moet er één van groot ver-

toon worden. Inmiddels is een 
aantal bewoners van de Nassau-
laan al een actie begonnen om 
de straat zo uitbundig mogelijk 
te versieren en het feestcomité 
hoopt dat velen dit goede voor-
beeld volgen. �Het mooiste zou 
zijn wanneer er gedurende de 
hele week langs alle straten waar 
de tour doorheen komt en spel-
onderdelen plaatsvinden vlaggen 
van de Kleine Tour wapperen,” al-
dus Rick van Beers. Deze zijn voor 
9,95 verkrijgbaar via penning-
meester@kleinetour.nl 
Na 21.00 uur is er een feestavond 
met live muziek bij De Joosse. 

Het nieuws en de activiteiten van 
de Kleine Tour op de voet volgen 
kan via Facebook of Instagram. Er 
zijn al vele vrijwilligers betrokken 
bij de organisatie en dit aantal zal 
tijdens de tourweek nog verveel-
voudigen. Wie nog een helpen-
de hand in de aanbieding heeft, 
is echter nog altijd van harte wel-
kom om zich te melden via e-mail 
arco.akkermans@ziggo.nl

Zes dagen vol feestelijkheden:

Kleine Tour ziet Abraham 
en zet een feesthoedje op

• Foto: Melroy Braat, Nicole Bruynseels en Rick van Beers vormen samen het organiserende feestcomité dat 
alle activiteiten in goede banen leidt.
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

STEENBERGEN - Zaterdag 6 juli 
is de Steenbergse markt voor de 
vierde keer ‘the place to be’ voor 
liefhebbers van de wat ruige-
re livemuziek. Dan staat namelijk 
’Wolfrock Festival’ weer gepland. 

Van 19.00 tot 01.00 laten vijf 
bands van zich horen. “Helemaal 
gratis,” voegt de organisatie toe. 

Ondertussen is gebleken dat Wolf-
rock een aardige plek op de festi-

valagenda heeft gekregen. Dit jaar 
richt de organisatie de pijlen op 
de grotere jongens; bekende na-
men van de grotere festivals en 
meer diversiteit moeten deze edi-

tie weer voor een knalfeest zorgen!

Zwarte Cross
De band die het spits afbijt, is 
punkband Ink Bomb uit Nijme-
gen, welke het zeker de moeite 
waard maakt om al op tijd te ko-
men. Daar direct op volgend de 
Rotterdamse hardrockband  Or-
der of the Emperor, met localo 
Bart van Garderen op bas. Als der-
de band staat het ’grunge-punk-
trio’ Switch Bones geprogram-
meerd, eerder gezien op bijvoor-
beeld Zwarte Cross. Om het feest 
compleet te maken daarna X Rai-
ders, welke vorige maand nog op 
Fortarock stond te spelen. 

Jong-volwassen indruk
Als kers op de taart staat de 5-kop-

pige Folk-punk formatie Drun-
ken Dolly als afsluiter op Wolf-
rock. Unieke klanken met ban-
jo en mandoline, gecombineerd 
met strakke drums en elektrische 
gitaar. Eerder gezien op bijvoor-
beeld Paaspop en “echt iets voor 
Wolfrock”, aldus de organisatie. 
Door deze gevarieerde stijlen van 
rockmuziek is er dit jaar zeker 
voor elk wat wils, en wil het fes-
tival een ’jong-volwassen’ indruk 
achterlaten.

Al dit moois is volledig gratis toe-
gankelijk, waar de organisatie erg 
trots op is: “Dat we dit in Steen-
bergen kunnen realiseren met be-
hulp van goodwill en sponsoring 
van de locale horeca en midden-
stand is fantastisch!”

Zaterdag 6 juli Wolfrock: 

Grotere namen en meer diversiteit
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UW MENING OVER
NIEUW  BELEID VOOR 
ARBEIDSMIGRANTEN
Vanaf maandag 24 juni kun-
nen inwoners via de website  
steenbergen.ikpraatmee.nl hun 
 mening geven over zaken die samen-
hangen met het vraagstuk arbeidsmi-
gratie. De sterke groei van het aantal 
arbeidsmigranten in onze gemeente 
vraagt om goede afspraken over wo-
nen, integratie en toezicht & hand-
having. 
De gemeente haalt via een vragenlijst 
informatie op bij inwoners over dit 
ingewikkelde vraagstuk. De vragenlijst 
staat vanaf 24 juni twee weken op de 
website.

Binnenkort doen we dit ook bij arbeids-
migranten. Daarnaast spreken we met 
een aantal huisvesters, werkgevers, 
uitzendbureau’s en de provincie. Doel 
hiervan is input te verzamelen en die 
te verwerken in nieuw beleid rondom 
arbeidsmigranten. 

Eind november zal de gemeenteraad 
naar verwachting het nieuwe beleid 
vaststellen. 

U bent van harte uitgenodigd om 
mee te praten via het online platform:  
https://steenbergen.ikpraatmee.nl

De Gummaruskerk krijgt een VVV infor-
matiepunt! Op zaterdag 29 juni vindt 
hiervan de feestelijke opening plaats in 
de kerk zelf. Het informatiepunt geeft 
lokale ondernemers en verengingen de 
kans om zich te presenteren aan inwo-
ners en toeristen. Zo kunnen zij hun ac-
tiviteiten volop promoten. Bovendien is 
het informatiepunt de uitvalsbasis voor 
de stadswandelingen van de onlangs 
opgerichte Stads Herauten Steenber-
gen. Op elke laatste zaterdag van de 
maand, en op aanvraag, verzorgen zij 
stadswandelingen door het centrum 
van Steenbergen. 

Naast een feestelijke opening van de 
VVV, is het ook officieel de start voor de 
aansluiting van Steenbergen bij de Ver-
eniging Nederlandse Vestingsteden. 
Op die manier blaast Steenbergen zijn 
rijke vestingverleden nieuw leven in. 

Letterlijk startschot
Tijdens de opening op 29 juni is er van 
alles te doen. Het officiële programma 
voor genodigden start om 12.00 uur. 
Om 13:15 zal een letterlijk startschot 
zijn van de Bergsche Battery uit Geer-
truidenberg.

Gratis minigolf
Voor jong en oud is er tussen 11.00 
en 16.00 uur gratis midgetgolf op de 
Markt. Om 14.00 uur kunt u meelopen 
met een stadswandeling, de start is bij 
de kerk en geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden via 
www.vvvbrabantsewal.nl. 

Wilt u met promotiemateriaal van uw 
vereniging of onderneming bij het 
VVV informatiepunt liggen? Of wilt u 
zelf als gastheer of gastvrouw bij het 
VVV informatiepunt meehelpen om de 
gemeente Steenbergen op de kaart te 
zetten? Neem dan contact met ons op 
via 140167.

FEESTELIJKE OPENING VVV INFORMATIEPUNT 
IN DE GUMMARUSKERK
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LA VUELTA HOLANDA 2020: FEEST VOOR EN DOOR INWONERS
Vrijdagavond 24 mei 2019 was het druk 
in de tent op de markt in Steenbergen, 
waar wij een Wielercafé organiseerden 
dat in het teken stond van de Vuelta, 
waar onze gemeente in 2020 door-
komstplaats van is. Deze week werd 
bekend dat de Vuelta start op vrijdag 
14 augustus in Utrecht en op zondag 
16 augustus door de gemeente Steen-
bergen komt.

Het Wielercafe was bedoeld om samen 
in de stemming te komen, ideeën met 
elkaar uit te wisselen en inwoners de 
gelegenheid bieden zich als vrijwilliger 
aan te melden. Er hing een gezellige 
sfeer onder de aanwezigen. Op het 

podium waren twee bekende oud-
wielrenners: Jan Janssen en Koos Moe-
renhout. De avond heeft al een aantal 
leuke en creatieve ideeën opgeleverd 
om er een feestelijke dag c.q. weekend 
van te maken in augustus en ook in de 
aanloop ernaar toe. Natuurlijk doen we 
dat in Spaanse sferen. 

Werkgroep Vuelta 2020
We gaan een werkgroep Vuelta 2020 in 
het leven roepen  waarin inwoners en 
vertegenwoordigers van verenigingen, 

scholen en organisaties samen de fees-
telijkheden voorbereiden. 

Oud-wielrenner Bart van Est zal na-
mens de gemeente als secretaris 
de werkgroep ondersteunen. Na de 
zomervakantie zal de werkgroep voor 
de eerste keer bij elkaar komen. Wilt u 
deelnemen in deze werkgroep, meld u 
dan aan bij Bart via 
b.vanest@gemeente-steenbergen.nl. 

Heeft u geen tijd of zin om in de werk-
groep plaats te nemen, maar wel een 
leuk idee of wilt u zich als vrijwilliger 
aanmelden, laat het ons dan weten via 
vuelta2020@gemeente-steenbergen.nl

MANTELZORG
Mantelzorg is onbetaald en vaak lang-
durig hulp bieden aan zieke familie-
leden, vrienden of buren. Bent u een 
mantelzorger en kunt u daar wel wat 
hulp bij gebruiken?

Misschien wilt u gewoon eens met 
iemand praten over de zorg en de ge-
volgen die dit met zich meebrengt, of 
uitzoeken welke regelingen u kunnen 
helpen. 

U kunt hiervoor terecht bij het Steun-
punt Mantelzorg WijZijn Steenbergen 
(Fabrieksdijk 6, Steenbergen), e-mail: 
mantelzorg-stb@wijzijntraversegroep.nl 
of bel 0167-750850.



www.gemeente-steenbergen.nl

GEMEENTEHUIS
Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen

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

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

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

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

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

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

VOLG ONS OP:

 06 12 692 399

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

www.raadsteenbergen.nl

EIKENPROCESSIERUPS

INLOGGEN 
MET DIGID
Om in te loggen op onze website maakt 
u gebruik van DigiD. Onlangs is een ver-
betering in de beveiliging doorgevoerd. 
Als u gebruik maakt van een verouderd 
besturingssysteem, dan kunt u moge-
lijk niet meer inloggen op onze website. 
U moet dan een update van uw soft-
ware uitvoeren. Raadpleeg hiervoor de 
handleiding of de helpfunctie van uw 
besturingssysteem en browser om de 
updates uit te voeren. 

Lukt het niet om op onze site in te log-
gen met DigiD? Neem dan contact met 
ons op.

De eikenprocessierups is de larve van 
een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes 
vooral in de toppen van eikenbomen 
waar ze overwinteren. Vanaf half april 
tot begin mei komen de eitjes uit. Na 
een aantal vervellingen komen groep-
jes rupsen samen. Zij vormen grote 
nesten op de stam en zijtakken van 
de eikenboom. Eikenbomen met ei-
kenprocessierupsen zijn te herkennen 
aan de bolvormige, witgrijze nesten op 
de stammen. De rupsen vervellen drie 
keer, daarna krijgen ze brandharen. De 
brandharen veroorzaken gezondheids-
klachten. 

Bestrijding 
De eigenaar van de boom is verant-
woordelijk voor de bestrijding van de 
eikenprocessierups. Wanneer een 

boom in uw tuin een nest heeft, bent 
u dus zelf verantwoordelijk voor de 
bestrijding hiervan. De gemeente be-
strijdt alleen de nesten in de gemeen-
telijke bomen. Hiervoor zetten we een 
gespecialiseerd bedrijf in dat de rupsen 
bestrijdt door middel van het opzuigen 
van de nesten. 

Ziet u een boom met eikenprocessie-
rups in een gemeentelijke boom? Dan 
kunt u hiervan een melding maken.

Gezondheidsklachten
Contact met brandharen kunnen ge-
zondheidsklachten bij mens en dier 
veroorzaken: huiduitslag, zwelling, 
rode ogen en jeuk. Niet alleen directe 
aanraking kan voor deze overlast zor-
gen, maar ook de wind neemt deze 

brandharen mee waardoor ze op de 
huid of in de kleding terecht kunnen 
komen. Het is dan ook aan te raden niet 
in de buurt te komen van nesten. 

Wilt u meer weten over de eikenpro-
cessierups en de gezondheidsklachten, 
dan kunt u terecht op de site van GGD 
West Brabant via www.oakie.info

VOLG ONS
Blijf jij graag op de hoogte van het laat-
ste nieuws in onze gemeente? 

Volg ons dan op Facebook! We posten 
wekelijks over actuele onderwerpen, 
tips, evenementen en nog veel meer.

REKENKAMER
Eén van de taken van de gemeenteraad 
is om het college te controleren. Om 
te onderzoeken of dat het college zijn 
 taken goed uitvoert heeft de gemeen-
teraad een eigen rekenkamercommis-
sie. Deze commissie gaat na of dat het 
college beleid doelmatig, rechtmatig en 
doeltreffend uitvoert. De rekenkamer 
geeft dan ook adviezen aan de raad en 
aan het college om verbeteringen toe 
te passen of om mee te nemen voor 
toekomstig beleid. Hoewel de naam 
wat misleidend is doet de commissie 
geen rekenonderzoek naar de jaar-
rekening of de perspectiefnota. 

Leden van de rekenkamer worden 
door de gemeenteraad benoemd en 
leggen hierbij ook een eed of belofte 

af. In de raadsvergadering van 27 juni 
installeren we de heer Jeroen Haver-
mans als lid.

PERSPECTIEFNOTA
Op 4 juli behandelen we in een bijzon-
dere raadsvergadering de perspec-
tiefnota. Een belangrijke vergadering, 
omdat we belangrijke keuzes maken 
en kaders stellen die van invloed zijn 
voor het komende jaar en de jaren 
daarna. 

In de perspectiefnota staan op hoofd-
lijnen de uitgangspunten voor (nieuw) 
beleid. Deze beleidskeuzes zijn onder 
andere gebaseerd op het vastgestelde 
raadsprogramma. De perspectiefnota 
is de start van de financiële jaarcyclus. 

Omdat we in deze vergadering be-
langrijke keuzes maken, begint deze 
vergadering al om 16 uur. De besluiten 
die we nemen met de perspectiefnota, 
worden uitgewerkt in de begroting 
2020.

AGENDA
• 27 juni (19:30 uur): besluitvormende 

vergadering: met o.a. op de agenda 
de jaarrekening 2018, aankoop klap-
roosveld bij Welberg, visie dienstver-
lening en het plan viering 750 jaar 
Steenbergen.

• 4 juli (16:00 uur): perspectiefnota

Alle vergaderingen zijn openbaar en 
live te volgen vanaf de publieke tri-
bune, via www.raadsteenbergen.nl en 
via de SLOS.

AFSCHEID EN INSTALLATIE
In de raadsvergadering van 27 juni nemen we  afscheid van 
raadslid Monique van der Blom. Monique heeft een functie 
aangenomen bij de gemeente Steenbergen en die kan ze 
niet  combineren met het raadslidmaatschap. 

Om raadslid te kunnen zijn moet je voldoen aan enkele 
voorwaarden: je bent inwoner van de gemeente en bent 

minimaal 18 jaar oud. En ook ben je verkiesbaar geweest 
bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen en voer je geen 
werkzaamheden uit die strijdig zijn met het raadslidmaat-
schap. Als raadslid mag je niet minister, burgemeester, 
wethouder of ambtenaar zijn in dezelfde gemeente.
De opvolger van Monique van der Blom is de eerstvolgende 
beschikbare kandidaat op de lijst van Gewoon Lokaal! 
Op 27 juni installeren we mevrouw Gerda van Caam als 
nieuw raadslid.
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Verbeek Fruit en Tuinplanten
Afgeslechtedijk 25 - Steenbergen

Diverse fruit en sappen
Planten & bloemen enz.

Kersen van eigen bodem!
ze zijn er weer

Kersen van eigen bodem!Kersen van eigen bodem! We adviseren niet 
alleen hypotheken
van onszelf

gratis
oriëntatie-
gesprek

Maak nu een afspraak op snsbank.nl of kom langs 
in onze winkel

gratis
oriëntatie-
gesprek

Bergen op Zoom, Gouvernementsplein 28
Steenbergen, Blauwstraat 83
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wk 07-08

12,49
   100 cl

HOOGHOUDT
Jonge Dubbele
Graanjenever

HOOGHOUDT
Vieux

12,49
  100 cl

JOSEPH
GUY

VS Cognac

20,99
    70 cl

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

Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 24-06-2019 t/m 07-07-2019
wk 26-27

14,99
   70 cl

HAVANA
CLUB

Añejo 3 años

GLEN TALLOCH  
Blended Scotch

Whisky

  9,99
    70 cl

Duque de Sevilla
D.O. Campo de Borja, Spanje
Garnacha Tempranillo
Viura Chardonnay
Garnacha Rosado

75 cl per fles 5,49

CAFÉ 
MARAKESH
Koffielikeur

 9,99
   70 cl

NEGRO
Piëmont, Italië

Langhe DOC Onorata
Barbera d’Alba DOC Dina

75 cl

Barbera d’Alba DOC DinaBarbera d’Alba DOC Dina

 8,99
   70 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

23.99
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,00]

34,99
    70 cl

 6,99
    70 cl

RUTTE
Celery Gin

PUSCHKIN RED
Vodka

LICOR CORDIAL
Vanillelikeur

   8.99
      75 cl

Veraart
Oostdam 28
Steenbergen

T 0167 - 563 166

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



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

9

 
KRUISLAND
• Kees Aanraad
• Petrus Adriaansen
• Adriaan Antes
• Adriana de Bakker
• Sacharias van de Berg
• Cornelius de Bruijn
• Marinus Buckens
• Mathieu Sep
• Marinus Verbeek
• Maria Willems

STEENBERGEN

• Alphons van Bavel
• Jacobus van de Boogaard
• Marinus van de Boogaard
• Maria Bijsters
• Cornelis Delhez
• Marinus Delhez
• Johannes Dekkers
• Johan Baptist van Dongen
• Adrianus Gelten
• Leo Heijnen
• Cornelia Hoendervangers
• A. de Jong-Bosmans
• Cornelis de Jong
• Gerardus de Jong
• Antonius Laan
• L. Leijdekkers
• Kapelaan van Lierop
• Jacobus van Meer
• Johannes van Meer
• Adrianus van Oevelen
• Kornelius Plasmans
• Janus de Pree

• Pieter Quist
• Alphons van de Riet
• A. van Schilt
• Jacoba van Sliedrecht
• Johannes van Sliedrecht
• Antonius Schillemans
• Petrus Stoffelen
• Adrianus Tiberius 

NIEUW-VOSSEMEER
• Marinus Baten
• Adrianus Bax
• Mattheus Buijs
• A.M. de Jong
• Antonius Laane
• Kees van de Sande
• Willem van de Male
• Johannes van Meel
• Petrus Meesters
 
DINTELOORD
• Adrianus Adriaansen
• Franciscus Adriaansen
• Marinus Adriaansen
• Wilhelmina Adriaansen-de Boeck
• Anna Bogaarts
• Cornelia Bogaarts
• Johanna Bogaarts-van Hoek
• Johannis Bogaarts
• Flip Bolluijt
• Arie Breure
• Elizabeth Burgers-Mol
• Jacoba Burgers
• Meeuwis Burgers
• Anna van Dijk-Schoenmakers
• Johanna van Dijk

• Gerardus van Dijk
• Petronella van Dijk
• Jan van Eck
• Sara van Eck
• Jan Feijtel
• Adrianus van Helvert
• Anna Herselman
• Antonie Herselman
• Cornelis Herselmans
• Wilhelmina Herselman-van Eck
• Jacob van ’t Hof
• Nicolaas Hulshof
• Marinus Huibregts
• Leonardus Huibregts
• Pieter Kamp
• Johanna Kats
• Nicolaas Kats
• Abraham Keijzer 
• Elizabeth Krijger
• Adriaan Kwist
• Maarten Littooij
• Christiaan Mangelaars
• Jan de Nijs
• Leendert Ottevanger
• Willem Pietjouw
• Pieter Saarloos
• Josephus Schillemans
• Petronella Schillemans
• Willem Stange
• Antonius Timmermans
• Marius Verkamman
• Ad Vlamings 
• Antonie Vogelaar
• Elizabeth Vogelaar-Burgers
• Leendert Vogelaar
• Leendert C. Vogelaar
• Maria Vogelaar

• Marijn Vogelaar
• Meesje Vogelaar
• Mietje Vogelaar
• Pietertje IJsseldijk
 
WELBERG
• Pauw Aarts
• Rochus Brouwers
• Piet Gabriels
• Piet Geers
• Fon Gelten
• Jo Gelten
• Adriaan de Groen
• Koos Helmons
• Piet Helmons
• Jan van Hooijdonk
• Adriaan de Jong
• Gerrit de Jong
• Kees de Jong
• Piet Jonkers
• Kapelaan Kock
• Koos van de Klundert
• Sjaak Ligtenberg
• Kees van de Maagdenberg
• Adriana van de Maagdenberg
• Henk van de Maagdenberg
• Corrie van de Maagdenberg
• Willem Mulders
• Jan van der Ouderaa
• Bep van der Ouderaa
• Piet Raats
• Jan Schijvenaars
• Kees Smout
• Piet Snoeiers
• Truusje Somers
• Adriaan Suijkerbuik
• Antoon Vos

STEENBERGEN – Na het specta-
culaire havenconcert bij de ope-
ning van de Steenbergse haven 
steekt ABS-dirigent en organisator 
Jan Ligtenberg veel energie in de 
voorbereiding van het grote be-
vrijdingsconcert dat op zaterdag 
21 september in de Gummarus-
kerk wordt gegeven. Met als titel 
‘Total Verrückt’ wordt voor die dag 
een avondvullend programma sa-
mengesteld. Daarin het ‘Hymn tot 
he fallen’ een eerbetoon aan alle 
burgerslachtoffers uit de gemeen-
te Steenbergen die in de Tweede 
Wereld Oorlog zijn gevallen. Hier-
voor roept Jan Ligtenberg de hulp 
in van inwoners uit deze gemeen-
te.

Met de medewerking van diverse 
plaatsgenoten en kenners van de 
situatie van toen, heeft Jan Ligten-

berg een lijst opgesteld van de be-
treffende slachtoffers. Van de hem 
bekende namen – 138 personen – 
heeft hij bij een veertigtal van hen 
een foto weten te bemachtigen. 
Van de ontbrekende honderd ove-
rige slachtoffers is hij naarstig op 
zoek naar een foto.

Oproep 
Vandaar de oproep aan familie-
leden en kennissen van de geval-
lenen om een digitale foto in te 
sturen wanneer deze hierover be-
schikken. Bij dit artikel wordt een 
lijst met de namen gepubliceerd. 
Van de slachtoffers waarbij de 
naam dik gedrukt staat, is reeds 
een afbeelding beschikbaar. “Mijn 
verzoek is dus om mij de ontbre-
kende foto’s toe te sturen. Dit kan 
door een foto te scannen, of nog 
eenvoudiger door met een smart-

phone een opname te maken van 
deze foto en deze mij in een zo 
groot mogelijk bestand toe te stu-
ren. Belangrijk daarbij is dat de 
foto zo recht mogelijk wordt ge-
fotografeerd, zonder schaduwen 
en lichtvlekken. En om vervolgens 
het originele fotobestand – dus op 

maximale grootte – toe te sturen. 
Dit kan naar mijn mailadres: jan-
ligtenberg@ziggo.nl. Wanneer ik 
de betreffende foto’s vóór 1 augus-
tus ontvang, kan ik deze verwer-
ken in de beeldpresentatie die tij-
dens het eerbetoon wordt gepro-
jecteerd”, aldus Jan Ligtenberg.

140 medewerkenden
Het bevrijdingsconcert wordt een 
groot spektakel. Het vindt plaats 
in de Gummaruskerk en bij de or-
ganisatie krijgt Ligtenberg de vol-
le steun van mannenkoor ABS. 
Daarnaast vervullen The Andrew 
Darlings, El Passionatos, het Rit-
misch Koor Dinteloord, Harmo-
nie St. Caecilia uit Kruisland en 
de vertellers van het AM de Jong-
toneel een belangrijke rol. Zo wer-
ken er in totaal zo’n 140 perso-
nen mee. De titel van het bevrij-

dingsconcert ‘Total Verrückt refe-
reert aan de optredens die door 
Johnny & Jones destijds in kamp 
Westerbork zijn gedaan. “Dit wa-
ren twee Joodse artiesten. ‘Total 
Verrückt’ was hun laatste optre-
den. Het tweetal vond de dood 
in een ander Duits concentratie-
kamp. We hebben nog beelden uit 
die tijd en de El Passionatos bren-
gen de liedjes die ze toen zongen”.

De slachtoffers
De komende maanden komt 
Steenbergse Courant nog uitge-
breid op het bevrijdingsconcert 
terug. Voor nu is het van belang 
dat de foto’s van de gesneuvelde 
burgers zoveel mogelijk worden 
verzameld.

Het gaat om de volgende perso-
nen (dun gedrukt):

Ontbrekende foto’s van burgerslachtoffers uit gemeente gezocht: 
Dirigent Jan Ligtenberg bereidt groot bevrijdingsconcert voor

STEENBERGEN – Zaterdag 29 juni 
wordt het nieuwe VVV-informa-
tiepunt in de Gummaruskerk fees-
telijk geopend. Daarbij maken de 
Stadsherauten van Steenbergen 
van de gelegenheid gebruik om 
zich officieel te presenteren. Na 
afloop van de presentatie is er een 
stadswandeling onder leiding van 
de Stadsherauten en ook een rond-
leiding door de Gummaruskerk.

Het VVV-informatiepunt is ver-
huisd naar de Gummaruskerk en 
wordt op 29 juni om 12:15 uur of-
ficieel geopend door wethouder 
Ester Prent, die dat samen met de 
exploitanten Ton en Jacqueline 
Gillesse doet. 

Vanaf 11:45 uur worden belang-
stellenden in de Gummaruskerk 

via de ingang Marktzijde ontvan-
gen. 

Stadherauten
Na de officiële opening zal wet-
houder Wilma Baartmans samen 
met Ton Wennekers de Stads-
herauten presenteren. Dit is een 
groep van momenteel 10 stads-
gidsen die elke laatste zaterdag 
van de maand belangstellenden 
gaat rondleiden in Steenbergen. 
Ton Wennekers is de coördinator 
van de Stadsherauten. Onder zijn 
leiding worden dit jaar tot en met 
september stadswandelingen ge-
organiseerd.

Lidmaatschap  
Nederlandse  
Vestingsteden

Er is nog een officiële activiteit. 
Aansluitend op de presentatie 
van de Stadsherauten geeft bur-
gemeester Ruud van den Belt het 
startschot vanwege de aanslui-
ting van Steenbergen bij de Ver-
eniging Nederlandse Vestingste-
den. Dat doet hij samen met voor-
zitter Willemijn van Hees van deze 

vereniging. Ook de Bergsche Bat-
tery, een groep die de historische 
Stadsmilitie van Geertruidenberg 
uitbeeldt, zal hieraan haar mede-
werking verlenen.

Stadswandeling
Om 14:00 uur staat het einde van 

de bijeenkomst in de Gummar-
uskerk gepland. Belangstellenden 
kunnen vervolgens deelnemen 
aan de stadswandeling onder lei-
ding van genoemde Stadsherau-
ten of de Gummaruskerk bezich-
tigen. Die is hiervoor tot 16:00 uur 
geopend. Wie met de stadswande-
ling mee wil kan zich aanmelden 
via: ton.wennekers@home.nl.

Gratis minigolfen
Ter ere van de opening van het 
nieuwe VVV informatiepunt in de 
Gummaruskerk, kan er
op zaterdag 29 juni van 11:00 tot 
16:00 uur minigolf gespeeld wor-
den op de markt. Jong en oud 
kan op 9 banen gratis een balletje 
slaan.

Onder alle deelnemers worden 
waardebonnen van Ons Steenber-
gen verloot. Deze zijn te besteden 
bij alle winkels in het Stadshart. 
Voor de eerste 100 deelnemers is 
er tevens een Vuelta-bidon, die 
beschikbaar is gesteld door ge-
meente Steenbergen

Stadsherauten presenteren 
zich bij opening nieuw 
VVV-informatiepunt



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

www.madri.nl/onderhoud

Deskundig onderhoud van uw CV 
en warmwater apparaten.

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

Ben jij (bijna) 
13 jaar 

of ouder?
En wil je een 

flink zakcentje 
verdienen?

Word dan bezorger bij Steenbergse Courant.
Een route loop je in een goed uur.
Op vrijdagmiddag na schooltijd.

En je verdient prima!

Geef je op via: bezorging@steenbergsecourant.nl, 
op ons kantoor aan de Molenweg 44, 

of via (0167) 56 59 30.

Kom minigolfen en win een waardebon!
Opening VVV informatiepunt - zaterdag 29 juni

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

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

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen

Ter ere van de opening van het 
nieuwe VVV informatiepunt in 
de St. Gummaruskerk, kan er 
op zaterdag 29 juni van 11:00 
tot 16:00 uur minigolf gespeeld 
worden op de markt! Jong en 
oud kan op 9 banen gratis een 
balletje slaan. 
Onder alle deelnemers worden 
waardebonnen van Ons Steenbergen 
verloot: 1 x € 50,- en 4 x € 25,-.
Uit te geven bij alle winkels in ons 
Stadshart. Voor de eerste 100 
deelnemers is er tevens een Vuelta 
bidon beschikbaar gesteld door 
gemeente Steenbergen.
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Tijd Orkest Concert
13.00 
Podium 1 en 2

Alle Volharding leden Gezamenlijke opening.

13.30 
Podium 1

Spelenderwijs schoolorkesten en de 
Spelenderwijs Speel!tuin

Muzikaal verhaal “Reis naar de muziek”.

14.30 
Podium 2

Diplomauitreiking Spelenderwijs Diplomauitreiking Spelenderwijs leerlingen

14.45 
Podium 1

De Muzieketiers “Jong voor Oud” concert

15.20 
Workshopruimte

Saxofoonworkshop Maarten Stalpers Voor de kinderen die hiervoor zijn uitgenodigd

15.25 
Workshopruimte

Trombone- en baritonworkshop Voor de kinderen die hiervoor zijn uitgenodigd

15.30 
Podium 2

Diplomauitreiking Stappen examens Instap, stap 1 en stap 2 diplomauitreiking

15.45 
Podium 1

Het Klein orkest Taart en Tombola concert

15.45 tot 16.15 
Muziek lokaal

Muziekles voor vluchtelingenwerk Workshop voor vluchtelingen kinderen met hun ouders

16.20 
Workshopruimte

Klarinetworkshop Maarten Stalpers Voor de kinderen die hiervoor zijn uitgenodigd

16.30 
Podium 2

Presentatie zwaarkoperworkshop  
Judith van Boven

Presentatie van onze bariton en trombone leerlingen

16.30 tot 17.15 
Muziek lokaal

Workshop kleutermuziek Workshop voor alle kinderen van groep 1 en 2 uit heel 
Steenbergen

16.45 
Podium 1

JONG Volharding muzikaal Pop-up 
restaurant

Indien u aangemeld heeft kunt u komen dineren. 
Alleen genieten van de muziek mag natuurlijk ook!

17.15 
Workshopruimte

Dwarsfluitworkshop Rogier de Pijper Voor de kinderen die hiervoor zijn uitgenodigd

17.25 
Podium 2

Presentatie sax en klarinetworkshop  
Maarten Stalpers

Presentatie van onze klarinet en saxofoon leerlingen

17.40 
Podium 1

JONG Volharding muzikaal Pop-up 
restaurant

Vervolg van het concert van JONG Volharding

18.20 
Podium 2

Presentatie dwarsfluitworkshop  
Rogier de Pijper

Presentatie van onze fluit leerlingen

18.35 
Podium 1

Persi Swing Collective Big Band Play along with Persi: leerlingen van de vooropleiding 
muziek spelen met onze big band

19.15 
Podium 2

Rijks vooropleiding muziek band Leerlingen van het Rijks spelen een kort programma

19.30 
Podium 1

Persi Swing Collective Big Band Vervolg Play along with Persi

20.10 
Podium 1

Soundcheck artiesten Harmonie Even een momentje geduld aub!

20.25 
Podium 1

Harmonieorkest Gala concert met optredens van diverse lokale 
artiesten

21.45 
Podium 1

Harmonieorkest Maestro concert met drie Maestro’s die strijden om de 
titel

23.00 
Podium 2

Poporkestje Volharding Enthousiaste jongelui die populaire muziek brengen

23.15 
Podium 1

Muziek Maten en Percussie groep Orchestra & DJ - Disco and dance concert

0.00 Podium 2 Poporkestje Volharding Enthousiaste jongelui die populaire muziek brengen

0.15 
Podium 1

JONG Volharding Popconcert van JONG samen met een Steenbergse 
rockband

1.15 
Podium 2

Poporkestje Volharding Enthousiaste jongelui die populaire muziek brengen

1.30 
Podium 1

Project orkest Nachtelijke repetitie voor het filmconcert van zondag 
11.00

5.00 
Podium 1 of 2

Goedemorgen WAKKER WORDEN 
band

Opstarten na een lange nacht met deze swingende, 
Steenbergse formatie

6.00 
Podium 1

Percussiegroep XXL Fitness sessie op super strakke slagwerkmuziek

6.45 
Podium 2

Bass en Brass Relaxed maar swingend intermezzo van jonge 
muzikanten

7.00 
Podium 1

Spelenderwijs Pyjamaconcert door alle kinderen van de 
Spelenderwijs schoolorkesten

7.40 
Workshopruimte

Hoornworkshop Arno de Klerck Voor de kinderen die hiervoor zijn uitgenodigd

7.45 
Podium 2

Bass en Brass Relaxed maar swingend intermezzo van jonge 
muzikanten

8.00 
Podium 1

Het Klein Orkest Ontbijtconcert waar u kunt genieten van uw eigen 
boterhammen of van uw gereserveerde ontbijtje

8.30 
Workshopruimte

Slagwerkworkshop Peter van Aart Voor de kinderen die hiervoor zijn uitgenodigd

8.45 
Podium 2

Presentatie hoorn workshop Arno de 
Klerck 

Presentatie van onze hoorn leerlingen

9.00 
Podium 1

JONG Volharding Muzikale Sprookjes verteld en gespeeld door JONG 
Volharding

9.40 
Workshopruimte

Trompet workshop Jeroen Schippers Voor de kinderen die hiervoor zijn uitgenodigd

9.45 
Podium 2

Presentatie slagwerk-workshop  
Peter van Aart

Presentatie van onze slagwerk leerlingen

10.00 
Podium 1

Muziek Maten Het leukste concert van het jaar, speciaal voor en 
samen met mensen met een beperking

10.00 
Muziek lokaal

Workshop baby’s/peuter muziek Workshop voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar uit heel 
Steenbergen

10.45 
Podium 2

Presentatie trompetworkshop Jeroen 
Schippers

Presentatie van onze trompet leerlingen

11.00 
Podium 1

Projectorkest Filmconcert door het projectorkest van de vijf 
muziekverenigingen

11.30 
Podium 2

Klarinetkwartet Vier jonge meiden met een passie voor klarinet

11.45 
Podium 1

Harmonie Slotconcert, een kijkje in de historie van de vereniging

12.45 
Podium 1 en 2

Alle Volharding leden Gezamenlijke afsluiting

Programma 24-uurs 
Muziekmarathon van 
jubilerend Volharding
STEENBERGEN - Onder het motto ‘Leve de Muziek’ waarmee de geschie-
denis van Volharding Steenbergen 175 jaar geleden begon viert de har-
monie dit weekeinde het 175-jarig bestaan. Dat gebeurt in gebouw Het 
Podium, naast het gemeentehuis.
Vanaf zaterdag 13:00 uur gaan de muzikale remmen los en zal het 24 uur 
lang op dit gebied spetteren. In het schema rechts staat het gehele pro-
gramma. 
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(door Tineke Feskens)

NIEUW-VOSSEMEER -  Vrijdag en 
zaterdagavond konden muziek-
liefhebbers hun hart ophalen tij-
dens Vospop. Vrijdag konden lief-
hebbers van Dance hun hart opha-
len. Zaterdag ging het er wat rui-
ger aan toe. De line-up bestond uit 
maar liefst zes rockband ’s.

Tribute to Borstrock stond op 
het affiche. “Zo weten de bezoe-
kers wat voor muziek ze kunnen 
verwachten” licht Fred Lupker, 
grote man achter de organisatie 
van Vospop toe. “Jarenlang heb 
ik Borstrock mee georganiseerd. 
Dat stopte op een gegeven mo-
ment. Maar ik kon het niet laten, 
zo is Vospop ontstaan. Een klei-
ner evenement, met lekkere mu-
ziek.” Fred heeft eigenlijk maar 
één grote zorg. Het weer. Vospop 
heeft wat dat betreft weinig ge-
luk gehad. �We hebben wel vaker 
tot onze enkels in de blubber ge-
staan, maar twee jaar geleden was 
extreem. Een zomerstorm teister-
de de regio en moesten we Vospop 
afgelasten. De gemeente dacht 
mee, we kregen zes weken later 
een herkansing, de regen kwam 
met bakken naar beneden. Het 
festival viel letterlijk in het water.” 
herinnert Fred zich. Het resultaat 
was dat het festival vorig jaar niet 
georganiseerd kon worden, er was 
geen geld. Dit jaar begeeft Fred 
zich op onbekend terrein. Vrijdag-
avond kregen een aantal Dj’s het 
podium. “Dat is goed bevallen. De 
bezoekers hadden het prima naar 
hun zin, de sfeer was prima. We 

hopen dat het gaat groeien.” al-
dus Fred.

“We kennen elkaar,  
we komen graag  

naar Vospop”
Zaterdagavond, de dreiging van 
regen zette gelukkig niet door, wis-
ten flink wat liefhebbers van stevi-
ge rockmuziek het plein te vinden. 
Er waren optredens van onder an-
dere Fredless, Phoenix en Reply 
To All. Zangeres Maus van Re-
ply To All weet wel hoe je het pu-
bliek mee moet krijgen. Er werd 
gedanst, meegezongen, niet in de 
laatste plaats om haar uitstekende 
zangkwaliteit. Het waren niet al-
leen rockers zaterdagavond. Een 
groep jongeren stond, eerst nog 
wat onwennig, bij elkaar. Naarma-
te het later werd kwamen ze los, 
en hadden ook zij het prima naar 
hun zin. Vospop is gemoedelijk, 
iedereen is welkom, oud, jong, 
rocker of niet. Het maakt niet uit. 
De artiesten staan voor en na hun 
optreden tussen het publiek, zijn 
in voor een praatje. “Wij komen 
graag naar Vospop” vertelt Maus, 
leadzangeres van Reply To All. 
“Fred heeft samen met Kees, onze 
gitarist, in een band gespeeld. De 
sfeer is hier altijd goed. We probe-
ren er altijd een feestje van te ma-
ken.” Samen met de overige band-
leden neemt ze nog een drankje, 
genietend van het optreden van 
Phoenix. 

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Vospop: goede muziek 
en prima sfeer



DOE DE AIRCOCHECK 
VANAF € 9,95

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

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

ONZE AIRCOSERVICE

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

VAKANTECHECK 
VANAF € 9,95

OCCASION KOPEN? BEKIJK ONZE VOORRAAD!

Veilig en fris op vakantie met de Auto Kar VAKANTIECHECK
Ga met een onbezorgd gevoel op vakantie. Kom langs voor de Auto Kar Vakantiecheck  
Basis of Premium, dat biedt zekerheid!

• Onbezorgd de vakantie tegemoet
• Vakantiechek Basis € 9,95 
Uw auto wordt visueel gecontroleerd op 10 belangrijke punten 
• Vakantiecheck Premium € 69,95 
Uw auto wordt 1,5 uur grondig gecontroleerd op vitale punten

VEILIG EN FRIS OP VAKANTIE

o.a. VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI 90KW

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

125.629 KM

€  8.990,-

Verlaagd in prijs! 

Nu voor € 8.490,-

3 1+1+
GELDIG VAN  

1 T/M 30 JUNI 2019

LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL GRATIS.  
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN BIJ DE KASSA. 

LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL GRATIS.
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN BIJ DE KASSA.

Lindenburghlaan 1a
Steenbergen

actie geldig t/m 30 juni 2019

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

Ter inlevering van deze advertentie 
€ 2,- extra kassakorting 
bij Gall&Gall Achterberg
op ERISTOFF VODKA 1L

Lindenburghlaan 1
Steenbergen

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

ACTIEVOORWAARDEN

• Van maandag 3 juni t/m zondag 14 
juli 2019 ontvang u bij best eding 
van iedere 10 euro een zegel.

• Bij 8 zegels is uw spaarkaart vol. 

• Inleveren van spaarkaarten kan 
t/m zondag 21 juli 2019

• niet inwisselbaar voor contanten.

• Op=op

* Aanbiedingen zijn niet 
bestemd voor wederverkopers 
en/of grootverbruikers. 
Prijswijzigingen en/of zetfouten 
voorbehouden. Excl. statiegeld, 
tabakswaren, geneesmiddelen, 
babyvoeding tot 1 jaar, loten en 
telefoonkaarten.

-25%

12,99

€ 2,- extra 
kassakorting

14,99

19,99

ERISTOFF VODKA
Wodka, wodka 1 liter

Kom kijken in de winkel naar alle 
JBL actie producten, zoals draagbare 
speakers en hoofdtelefoons
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Kijk voor meer informatie en verdere evenementen op:
www.evenementenplatformsteenbergen.nl

( door Tineke Feskens )

DINTELOORD – Zaterdagmorgen 
gingen in alle vroegte de lange af-
standslopers van start tijdens de 
57e Suikerstad Mars. De deelne-
mers aan de Suikerstad Tour volg-
den vanaf 9 uur. Om 10 uur be-
gonnen de lopers van de 5 en 10 
km. Het was de laatste dag van de 
driedaagse.

Toen Albert Vlamings vanmorgen 

opstond wist hij het al. De regen 
zou de Suikerstad Mars parten 
spelen. Toch gingen er nog 338 
deelnemers op de verschillende 
afstanden van start. De mooiste 
plekken in de omgeving van Din-
teloord waren in de routes opge-
nomen. Bij een aantal posten kon 
wat gedronken worden. Voor de 
wandelaars en fietsers van de 25 
en 40 km was er onderweg zelf-
gemaakte soep. “We bieden onze 

deelnemers alle koffie, thee en 
soep gratis aan” legt Albert Vla-
mings uit. “De soep is door één 
van onze mensen zelfgemaakt. We 
willen onze deelnemers graag iets 
extra’s geven.” De Suikerstad Mars 
trekt niet alleen lokale lopers. Dit 
jaar waren er inschrijvingen uit 
Zuid-Holland, Zeeland en een 
aantal uit de provincie Utrecht. 
Er was zelfs iemand uit Joure die 
de stoute schoenen had aange-
trokken. De Suikerstad Mars krijgt 
waardering van lopers uit het hele 
land. Volgens Albert Vlamings 
heeft de omgeving, maar zeker 
ook de extra’s die de lopers krijgen 
hier invloed op. Bij de posten wor-

den ook appels, komkommer en 
andere versnaperingen door vrij-
willigers uitgedeeld. En ook alle 
drankjes zijn gratis. De lokale Al-
bert Heijn sponsort dit volledig.

Iedereen krijgt 
een medaille
Tegen tien uur werd het druk in de 
Buitelstee. Opvallend veel jonge 
kinderen kwamen zich aanmel-
den voor hun laatste dag van de 
driedaagse. Ondanks het slechte 
weer van de afgelopen dagen wa-
ren er dit jaar weer meer aanmel-
dingen dan vorig jaar.  Samen met 
ouders, vriendjes en klasgenoot-

jes stonden ze buiten te wach-
ten op het startsein. Wethouder 
Esther Prent Lost het startschot en 
de stoet vertrok. “Dankzij al onze 
vrijwilligers, sponsoren en vooral 
ook ‘Dinteloord in beweging’ kun-
nen we dit evenement jaarlijks 
organiseren” vertelt Albert.  “Aan 
het eind van de tocht krijgen alle 
deelnemers een medaille. Een bij-
zondere, hij is speciaal voor  Sui-
kerstad-sportief ontworpen.” De 
Suikerstad Mars kent veel trou-
we deelnemers. Josje Biscoop is er 
één van. Zij loopt maar liefst voor 
de 44e keer mee. 

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Suikerstad Mars én Tour 
weer prima verlopen

( door Tineke Feskens )
STEENBERGEN – Kraampjes van 
de Brabantse Delta, de stichting 
Stadsarcheologie, Waterpoort en 
een springkussen voor de klein-
tjes. De haven van Steenbergen 
zag er kleurrijk uit. Met rondvaart-
boot ‘Merijntje Gijzen’ kon een 
tocht naar Fort Henricus worden 

gemaakt.

Het Waterpoort weekend ging wat 
traag van start. Toevallige passan-
ten kwamen een kijkje nemen. 
Zich afvragend wat er aan de hand 
was. De vrolijk gekleurde kraam-
pjes, lekkere geuren van de palin-

grokerij en de barbecue trokken 
de aandacht. De deelnemers de-
den hun best de bezoekers te ver-
maken. Bij de stand van de Bra-
bantse Delta konden kinderen, 
maar zeker ook volwassenen zien 
wat er in het water leeft. Voorzich-
tig roerend door de bakken wa-
ter zagen ze allerlei kleine dier-
tjes die ons water gezond houden. 
De stichting Stadsarcheologie had 
een maquette van de stadswal ge-
maakt. Bij Waterpoort-rondvaar-
ten kon een kijkje in het land van 
Merijntje Gijzen genomen wor-

den. Met de gelijknamige rond-
vaartboot konden bezoekers een 
vaartocht naar Fort Henricus ma-
ken. 

In de middag drukker
In de loop van de middag werd het 
drukker. �Druk genoeg, ik vind het 
prima zo� lachte één van de da-
mes op het terras. “Nu kunnen we 
heerlijk in het zonnetje zitten en 
van de muziek genieten” De man-
nen van ‘Deux Chevaux’ maakten 
er inderdaad een klein feestje van. 
Zelfs de bewoners van het Hof van 

Nassau genoten mee. De geur van 
vers gerookte paling en de barbe-
cue deden hun werk. Op de kop 
van de haven ging het er wat rus-
tiger aan toe. Mireille Mortiers gaf 
uitleg over een nieuwe vorm van 
bewegen op het water, �suppen�. 
Op een soort surfboard ga je, al 
peddelend het water op. In het be-
gin zittend, of op de knieën. Maar 
al snel staand, zonder geluid en 
stankoverlast. Erg vriendelijk voor 
de natuur dus.  Wie durfde mocht 
het proberen. 
Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Waterpoort weekend, niet 
druk maar wel gezellig

Kaartmiddag 
KBO bij De Klup
WELBERG – De reguliere rik- en 
jokkermiddag die KBO Welberg 
normaliter in gemeenschapshuis 
De Vaert organiseert, wordt we-
gens de verbouwing van het ge-
meenschapshuis aanstaande 
dinsdag 25 juni gehouden in het 
gebouw van MJW De Klup. Dit ligt 
achter het gemeenschapshuis. De 
kaarten worden hier vanaf 13:30 
uur geschud, er wordt een euro 
entreegeld gevraagd en iedereen 
– dus ook niet-leden – is welkom.

WijZijn bingo
in het Cromwiel
STEENBERGEN – Donderdag 27 
juni organiseert WijZijn een bin-
go in ontmoetingscentrum Het 
Cromwiel. 

Zoals gewoonlijk is de zaal ge-
opend om 13:00 uur en start het 
bingospel een half uur later. 

Bingoboekjes kosten vijf euro 
voor 12 rondes. Alle bingoliefheb-
bers zijn welkom.



-70%
korting ...voor dames en heren!

Tot op merkschoenen
zaterdag
29 juni

Bosstraat 79 • Roosendaal • www.van-mook.nl   
Deze stippensale is van 09.00 tot 17.00 uur, alleen op onze locatie:

...natuurlijk met hapje en drankje!

...en veel meer!

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.
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•	 Verkrijgbaar	in	meer	dan	400	standaard	kleurcombinaties
•	 Europeese	topkwaliteit
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•	 Deskundig	advies

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

NIEUW!
Piazzola Solidare

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

Pergola Zonwering
met gratis afstandsbediening 

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
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Filmmuziek centraal 
op voorpret concert 
Semper Crescendo
NIEUW-VOSSEMEER – Harmonie 
Semper Crescendo verzorgt op 
zondag 30 juni het jaarlijkse ‘va-
kantievoorpret concert’ op het 
plein bij De Vossemeren. Dit onder 
leiding van dirigent Jeroen Schip-
pers. Ook de Semper Kids – onder 
leiding van Marianne van Tilburg – 
zijn van de partij.

Het thema van dit concert luidt: 
‘Semper Crescendo @ the movies. 
En dat betekent dat er veel film-
muziek te horen valt, zoals uit de 
films Brave, James Bond en Turks 
Fruit. “Het belooft een werkelijk 
spetterend concert te worden, ter-
wijl ook de Semper Kids zich van 
hun beste kant zullen laten horen”, 
belooft Annika van Gaans namens 
de harmonie. 
Tijdens het concert worden de ju-
bilarissen – vanwege hun trouwe 
lidmaatschap van vijf tot veertig 
jaar – in het zonnetje gezet. 
Het concert begint die dag om 
14:00 uur. Toegang is gratis.

STEENBERGEN / Brabantse Wal 
– Na de succesvolle eerste edi-
tie van ‘Kijk Binnen bij Bedrij-
ven’ hebben samenwerkende 
partners waaronder Samen in 
de Regio en Werkcentrum Bra-
bantse wal woensdagochtend 
in Bergen op Zoom de aftrap 
gegeven voor een tweede edi-
tie. Die wordt van 14 tot en met 
21 september gehouden. Daar-
bij kunnen belangstellenden 
waaronder werkzoekenden ge-
makkelijk in contact komen 
met deelnemende bedrijven.

Bij de aftrap voor dit vervolg on-
dertekenden Koos Krook (wet-
houder Steenbergen), Liesbeth 
van Kerkhof (voorzitter VNO-
NCW), Marleen Michielsen (ROC 
West-Brabant), Barry Jacobs (wet-
houder Bergen op Zoom), Anita 
Karremans (Samen in de Regio), 
Connie Zagers (TanteLouise) en 
Tijl Valk (Werkcentrum Brabantse 
Wal) een overeenkomst. 
Zij zijn enthousiast over de eer-
ste editie. Deze was niet alleen in-
teressant voor werkzoekenden, 
maar zeker ook voor de deelne-
mende bedrijven en organisaties. 

Die kwamen zo direct in contact 
met mogelijk toekomstige werk-
nemers.

Aanmelden deelnemers
Ook wethouder Koos Krook (ge-
meente Steenbergen) toonde zich 
geestdriftig over het initiatief. Hij 
vindt het ook een goede aanlei-
ding om de ‘kaartenbakken’ van 
ISD Brabantse Wal door te nemen. 
Hierbij staat dan voorop dat se-
rieus gekeken wordt naar wat ie-
mand leuk vindt en waar kansen 
en talenten liggen. De laagdrem-
peligheid van Kijk Binnen bij Be-

drijven zorgt er daarnaast voor dat 
er duurzame matches ontstaan 
die op termijn ook waardevol blij-
ven. 
Bedrijven en organisaties die zich 

willen aansluiten bij het initiatief 
kunnen zich vanaf nu opgeven. 

Op de website kijkbinnenbijbe-
drijven.nl staat alle informatie.

Succesvol ‘Kijk Binnen bij Bedrijven’ 
krijgt een groter vervolg

Vosmeerse Yuka in volle bloei
( door Peter Vermeulen )

NIEUW-VOSSEMEER – Hij is er best trots op, zeker nu de grootste Yucca – 
de Carnarossana – in zijn voortuin aan de Dortmundstraat fors in bloei 
staat. “In mijn achtertuintje heb ik een kleiner exemplaar. Een Yucca Tre-
culana. Die bloeit ook, maar minder uitbundig”, verklapt Edward Olthof.
De 53-jarige Olthof woont sinds een jaar in Nieuw-Vossemeer waar hij 
komend vanuit Rilland is neergestreken. “Ik teel al zo’n dertig jaar Yuc-
ca’s. Sommige heb ik klein gekocht en vervolgens opgekweekt. Weer ande-
re bracht ik als stekje mee vanuit bijvoorbeeld Corfu of Tenerife. De exem-
plaren die nu zo in bloei staan komen voor in Texas een Noord Mexico. Ze 
kunnen prima tegen het Hollandse klimaat en in de winter zelfs tot tem-
peraturen van min tien graden. Wel is het belangrijk dat ze in steenachti-
ge grond staan. Daar heb ik in mijn kleine tuintjes voor gezorgd”.

Fort Henricus toch open
( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Vorige week ging de open dag bij Fort Henricus vanwege 
het slechte weer niet door. Zondag konden geïnteresseerden tijdens het 
Waterpoort weekend een kijkje nemen. De rondvaartboot ‘Merijntje Gij-
zen” zorgde voor meer publiek.
Is het Fort open of niet? Het was voor een aantal bezoekers behoorlijk 
verwarrend. Aan het hek bij de oude entree van Fort Henricus hing een 
aankondiging dat de open dag niet doorging vanwege het weer en de 
onveilige situatie. Wie toch een kijkje op het terrein waagde zag dat er 
toch wat mensen waren. 
De nieuwe entree is toegankelijk, enkele dames van Natuurmonumen-
ten gaven informatie over het fort. Waar de één genoot van het uitzicht 
vanaf de uitkijktoren was een ander teleurgesteld. “We dachten dat er 
meer voor de kinderen te doen was. We zijn met de boot gekomen, over 
een uur kunnen we pas weg.” verzucht een vader. 
De tocht over het  water met de boot, als onderdeel van het Waterpoort 
weekend, viel goed in de smaak. Men genoot van het uitzicht en de uit-
leg van de heraut. Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

STEENBERGEN – De deelnemers 
aan de eerste etappe van de wan-
deltocht Expeditie Zuiderwater-
linie kregen het woensdag met-
een zwaar te verduren. Onweer 
en stromende regen daalde over 
hen neer, maar dat kon de sfeer 
onder de wandelaars niet ver-
pesten. In opperbeste stemming 
kwam de groep van de korte re-
creatieve route van 12,5 kilometer  
rond 20:30 uur aan bij restaurant 
De Wallevis. Ze waren eerder die 
avond vertrokken vanaf Fort de 
Roovere in Halsteren. 

Volgens Ron Bekker, een van de 
organisatoren, was het nog wel 
spannend vanwege het naderen-
de onweer. “We hebben buienra-
dar nauwlettend in de gaten ge-
houden. Uiteindelijk schamp-
te het ons aan oostelijke kant, en 
kregen wij alleen te maken met 
veel regen. We hebben poncho’s 
uitgedeeld en wel gezegd dat pa-
raplu’s uit veiligheidsoverwegin-

gen niet mochten worden ge-
bruikt. Maar we hebben deson-
danks genoten, want het was een 
prachtige route.”

Schoolreisje-gevoel
Expeditie Zuiderwaterlinie is een 
Brabantse elfstedentocht. Van 19 
t/m 29 juni zijn er elke dag etap-
pes die als een ontdekkingstocht 
langs de historische waterlinie lo-
pen. Gidsen vertellen onderweg 

over de geschiedenis, er worden 
lokale streekproducten aange-
boden en aan het eind van elke 
etappe is er een feestelijk onthaal. 
Gisteren bij De Wallevis was dat 
troubadour Frank van Es met zijn 
accordeon.
Wandelaars kunnen kiezen voor 
een langeafstand-etappe (onge-
veer 20 kilometer), of een korte 
recreatieve van zo’n 10 kilome-
ter. “Sommige deelnemers lopen 
maar een dag mee, maar er zijn 
er ook die alle etappes lopen. Die 
krijgen dan speld van de expedi-
tie. Ze logeren in tenten. Door de 
goede sfeer die er hangt is het echt 
een soort schoolreisje-gevoel”, al-
dus Bekker. 

Nat pak tijdens eerste etappe 
Expeditie Zuiderwaterlinie

(Door Nicole van de Donk)

( door Tineke Feskens )
NIEUW-VOSSEMEER – Veel kraam-
pjes, een modeshow, optredens 
van dweilbands en terrassen. Dé 
ingrediënten voor een geslaagde 
middag. De jaarlijkse braderie trok 
ook dit jaar weer veel publiek.

Het is een jaarlijks terugke-
rend evenement, de braderie in 
Nieuw-Vossemeer. Al vroeg ston-
den aan de rand van het dorp de 
auto’s her en der in de berm ge-
parkeerd. De terrassen deden goe-
de zaken, het was lekker weer, dus 
een drankje gaat er zeker in. Op 
het podium en de ‘catwalk’ speel-

den dweilbands. Afgewisseld door 
demonstraties van kleine turn-
stertjes en een modeshow prach-
tige dames in bruidsjurken. Het 
publiek genoot. De brandweer liet 
iedereen die wilde de spuit han-
teren. Bij de een ging dat een stuk 
beter dan bij de ander. Kinderen 
stonden bij de kramen vol speel-
goed en allerlei lekkers. Meisjes 
konden zich laten schminken. Bij 
de loterij was het altijd prijs. “Als 
je niks wint krijg je een snoepje!” 
Aan het eind van de middag keer-
de de rust terug, een eind aan een 
zeer geslaagd weekend.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Braderie Nieuw-Vossemeer, 
gezellig als altijd
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hetleukstereisjevannederland.nl

Het leukste reisje 
van Nederland

29 JUNI – 7 JULI

Ga aan de hand van een paspoort op avontuur door het Spoorwegmuseum 
en bezoek de 7 bestemmingen die worden uitgevoerd door onder andere 

Beeld en Geluid, Nationaal Militair Museum, Cobra Museum en 
Rijksmuseum voor Oudheden. Maak de reis van je leven.

VAN NIEUWENHUYZEN

Ook voor 
vrijblijvend advies 

en informatie

	Grondwerken
	(Sier-)bestratingen 
	Rioleringswerken 
	Aanleg paardenbodems 
	Verhuur van bemande mini- en midigravers,  
 mobiele kranen, trilplaten etc. 
	Levering zand, zwarte grond, gebroken puin, 
 doeken en bestratingsmaterialen
	Gladheidsbestrijding

Grondwerk    Verhuur    Handelsonderneming
Kapelaan Kockstraat 1  4651 XB Steenbergen  Tel. (0167) 561 561  info@vannieuwenhuyzen.nl 

www.vannieuwenhuyzen.nl

Steenbergse Courant
zoekt bezorgers

Steenbergse Courant zoekt voor de kern Steenbergen bezorgers die op 
vrijdagen tussen 11.00 uur en 19.00 uur een krantenroute willen bezorgen. 
Vereisten: 
 – minimale leeftijd 13 jaar.
  – voldoende verantwoordelijkheidsgevoel om de krant stipt en correct te bezorgen.
De routes:
  – in de bebouwde kom van Steenbergen.
  – in goed 1 uur tijd te bezorgen.
Aanmelden: 
  – tel. (0167) 565930 of bezorging@steenbergsecourant.nl.

STEENBERGEN – Afgelopen zater-
dag hield een groepje activisten 
een demonstratie bij de slachterij 
van Vugts op de kruising Drielinde-
kensweg en Westlandseweg. D66 
en de Volkspartij hebben hierover 
vragen gesteld aan het college van 
burgemeester en wethouders. Ook 
de PvdA reageerde op de kwestie.

De fracties van D66 en de Volks-

partij willen weten of er vooraf een 
vergunning was aangevraagd en 
of deze verleend was door het col-
lege. Michel Lambers vraagt ver-
der namens de Volkspartij waar-
om de gemeenteraad niet vooraf, 
al dan niet vertrouwelijk, is geïn-
formeerd over de demonstratie.

PvdA reageert  
op uitingen D66

Volgens Erik van der Spelt (D66) 
gaven de demonstranten aan dat 
zij over een vergunning voor deze 
demonstratie beschikten. Daar 
kijkt D66 van op. 

“Met nog helder op het netvlies de 
gebeurtenissen en de illegale inval 
door activisten in Boxtel 4 weken 
geleden, vinden wij het vreemd 
dat voor een dergelijke demon-
stratie een vergunning verleend 

wordt. Iedereen heeft het recht 
om zijn mening vrij te uiten maar 
D66 is tegen het intimideren van 
onze hardwerkende ondernemers 
die zich netjes aan de wet houden. 
Wij kunnen ons hooguit een voor-
stelling maken wat dit soort ge-
beurtenissen met het gevoel voor 
veiligheid doet. 

D66 vindt dat ‘onze hardwerkende 
ondernemers beschermd moeten 
worden tegen dit soort activisme’ 
en vraagt zich af of burgemeester 
en wethouders het daarmee eens 
zijn”, zo laat Erik van der Spelt we-
ten.

Deze uitspraken lokten bij Pv-
dA-fractievoorzitter Nadir Baali 
een reactie uit. “Dit soort activis-
me? Wat is ‘dit soort’ in hemels-
naam? Welke onacceptabele fei-
ten hebben zich voorgedaan? Mis-
schien weten de zelfbenoemde 
democraten er meer van dan ik, 
maar als ondernemers en demon-
stranten zich aan de wet houden, 
is er toch niks aan de hand? 

Goed om duidelijkheid te vragen, 
maar dat hoeft toch niet op zo’n 
insinuerende toon?”

Politiek reageert op demonstratie  
van Dierenactivisten

STEENBERGEN – De fractie van VVD 
in de gemeenteraad van Steenber-
gen maakt zich zorgen over de ge-
volgen die de gewijzigde veror-
dening Natuurbescherming voor 
de veehouderijen in de gemeente 
Steenbergen heeft. De veehoude-
rijen moeten aanpassingen doen 
aan hun stalsystemen en wel voor 
1 januari 2020. En dat terwijl er 
nog geen geschikte systemen be-
schikbaar zijn, zo waarschuwt de 
partij. Er worden hierover arti-
kel-veertig-vragen gesteld aan het 
college van burgemeester en wet-
houders.

Volgens de VVD komen de mees-
te veehouderijen die voor het ein-
de van dit jaar een ‘ontvankelijke’ 
aanvraag omgevingsvergunning 

moeten indienen in de proble-
men. Ook hebben de gemeente en 
de omgevingsdienst bij weten van 
de VVD nog geen uitgewerkte aan-
pak klaarliggen om de grote hoe-
veelheid aanvragen te behande-
len. ‘Bovendien geven de voor de 
aanvraag noodzakelijke adviesbu-
reau’s aan dat ze al die aanvragen 
niet aankunnen’, zo constateert de 
VVD.

Gevolgen
De partij stelt daarom vragen 
aan het college en wil horen hoe-
veel aanvragen er in de gemeen-
te Steenbergen al zijn binnenge-
komen. Ook hoe de inschatting is 
van het aantal aanvragen dat op 
1 januari binnen moet zijn. VVD 
wil van b en w weten of er al ex-

tra capaciteit is gereserveerd voor 
de behandeling van betreffende 
vergunningaanvragen, welke kos-
ten dit met zich meebrengt en of 
er hiervoor ruimte is gereserveerd 
in de begroting. En zo vraagt de 
partij zich bij monde van fractie-
voorzitter Kees Gommeren af: ‘als 
de vergunningen niet allemaal op 
tijd behandeld kunnen worden, 
dreigt er dan niet een ongelijk 
speelveld in de gemeente te ont-
staan?’.

Nog meer vragen
Ook VVD-raadslid Nicky Broos 
heeft namens zijn fractie vragen 
voor het college. Die gaan over 
de uitspraken van de Raad van 
State over het bestaansrecht van 

het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS). Hierdoor ontstaan veel on-
zekerheden over de vergunnin-
gen die zijn verleend op de terrei-
nen van agrarische sector, wegen-
bouw, luchtvaart, woningbouw en 
industrie. 

De partij maakt zich grote zor-
gen over de gevolgen van deze uit-
spraak voor de lokale economie, 
voor ondernemers en ook voor 
woningzoekenden. VVD wil van 
het college horen of er woning-
bouwlocaties in de gemeente zijn 
die te maken krijgen met uitstel of 
zelfs afstel, wat de gevolgen pre-
cies zijn en of er ook regionale ge-
volgen zijn voor bouwprojecten 
zoals Bravis en zo meer. 
Wanneer het college de mening 
van de VVD deelt wil de partij dat 
ze op korte termijn in gesprek gaat 
met provincie en betrokken mi-
nisters om een oplossing te be-
werkstelligen voor de onderne-
mers.

VVD maakt zich zorgen over verordening 
voor veehouderijbedrijven

Woensdag 3 juli:
Baby tot  
Kleutercafé
STEENBERGEN – Woensdag 3 juli is 
er weer een Baby- tot Kleutercafé 
bijeenkomst in de bibliotheek. Dan 
geeft jeugdverpleegkundige Desi-
ree Musters van het consultatiebu-
reau vakantietips voor ouders en 
verzorgers van de kleintjes. 

Bibliotheekmedewerker Saskia 
Bousie leest voor uit een zonnig 
boek en geeft meteen tips voor 
leuke vakantielectuur. Er wordt 
gestart om 9:30 uur, het café is be-
doeld voor ouders en verzorgers 
met kinderen in de leeftijd van 0 
tot 4 jaar en de toegang is gratis.

Meer info is te verkrijgen bij Sas-
kia Boesie, telefoon 06 45 022 234 
of s.bousie@markiezaatsbiblio-
theken.nl.
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DINTELOORD – Sinds 2010 
runnen Jack Legierse en Rosana 
Arrias het centrum Shakkei voor 
training, coaching en psychische 
hulpverlening aan de Galgendijk 
3 in Dinteloord. Het centrum is 
gevestigd in een fraai houten 
volledig duurzaam gebouw met 
er achter een grote natuur- en 
beleeftuin waar buitenactiviteiten 
met teams kunnen plaatsvinden 
of waar cliënten van Shakkei 
prettig kunnen verblijven of tot 
rust kunnen komen. De sfeervolle 
multifunctionele locatie is 
incidenteel ook te huur.

 “Wij richten ons met ons centrum 
op zowel gemeenten, bedrijven als 
particulieren. Voor organisaties en 
bedrijven leveren we maatwerk. 
Daarbij gaat het om bijvoorbeeld 
organisatie- en teamverbetering, 
teamontwikkeling, preventie- en 
verzuimcoaching, cultuurscans, 

onderzoek en leiderschaps- en 
communicatievaardigheden.
Huisartsen, arbo artsen, 
HR managers of andere 
zorgprofessionals verwijzen 
naar ons door, en particulieren 
kunnen ook zonder verwijzing bij 
ons terecht voor psychologische 
hulpverlening, psychotherapie 
of bijvoorbeeld voor trauma en 
rouwverwerking. Ook helpen we 
bij burn-outklachten, angst, stress 
en depressie. Wekelijks zijn er op 
meerdere dagen verschillende 
yoga- en pilateslessen en kunnen 
mensen een mindfulness 
opleiding volgen”, vertelt het 
tweetal.

“Niet onnodig over het 
verleden praten, juist 
snel aan de slag”
Zij hebben zelf vele medische, 

psychologische of andere 
leefstijl bevorderende 
opleidingen gevolgd en veel 
praktijkervaring opgedaan. “We 
zijn onderscheidend ten opzichte 
van andere hulpverleners. We 
hebben geen wachtlijsten en 
mensen kunnen met problemen 
snel bij ons terecht. Onze grootste 
sterkte is dat we niet onnodig over 
het verleden praten, juist meteen 
aan de slag gaan. De consulten 
bij ons zijn langer (1,5 tot 2 uur), 
dus diepgaander en intenser. We 
geloven erin dat elk individu bij 
veranderingen het wil, kan en doet. 
We kunnen dan samen snel en 
effectief de problemen aanpakken 

en adviseren daarnaast ook op 
het gebied van orthomoleculaire 
voeding en leefstijl. 
Daarbij gebruiken we beproefde 
methoden en technieken om 
mensen uit hun misère te halen, 
we geven ze handvatten en 
leren mensen wat te doen om 
terugval te voorkomen. Elders 
zijn consulten vaak kort en wordt 
volgens ons vaak onnodig lang 
gepraat over het verleden en 
vaak komt de betrokkene niet 
snel verder. Bij ons maken ze 
snelle stappen in vaak maar 3 tot 
5 sessies met blijvend resultaat. 
Tijdens een consult komen we vrij 
snel tot de kern”.

 

Goed inleven
Het tweetal kan bogen op 
ruime expertise en ervaring en 
is op een aantal terreinen ook 
ervaringsdeskundige. “Daardoor 
weten we exact waar iemand 
tegenaan loopt bij bijvoorbeeld 
een burn-out. Of hoe verdriet 
bij rouwverwerking, angsten 
en meegemaakte trauma�s kan 
verlammen. Wij kunnen goed 
inleven wat een cliënt meemaakt 
en weten vooral wat wel en niet 
werkt. Wij geven mensen zelf 
handvatten om uit een situatie te 
komen”.
 

Gelukkige en 
tevreden mensen
Over hun dienstverlening valt 
veel te vertellen. Ook over hoe ze 
bedrijven en organisaties kunnen 
helpen om ervoor te zorgen dat 
medewerkers lekker in hun vel 
komen te zitten. “Gelukkige en 
tevreden mensen-medewerkers 
leidt tot betere relaties en betere 
bedrijfs- en organisatieresultaten”, 
stellen Legierse en Arrias. Op 
de website van Shakkei staat 
meer informatie: www.shakkei.
nl. Een kennismakingsgesprek is 
vrijblijvend en kosteloos.

Jack Legierse en Rosana Arrias van 
Shakkei – Training & Coaching 

“We leren mensen hoe 
ze zelf goed in het leven 
kunnen staan”

STEENBERGEN – Ellis Rozeboom 
geeft onder de naam ‘De Roze-
boom Cooking’ in haar eigen 
workshopruimte kook en bakles-
sen aan kinderen.

De initiatiefneemster hierover: 
“Ik ben deze lessen gestart omdat 
ik merk dat kinderen steeds meer 

opgroeien met snelle maaltijden 
en pakjes en zakjes. Bij mij leren 
ze koken en bakken met verse 
producten. Ze leren ook samen te 
werken en proberen nieuwe din-
gen uit. We koken in kleine groep-
jes van maximaal tien kinderen. 
Ze werken in teamverband en ma-
ken een lekkere verse maaltijd. We 
dekken vervolgens de tafel zoals 

het hoort en als de maaltijd klaar 
is. Eten we gezellig samen. Het re-
cept krijgen de kinderen mee naar 
huis. Een keer per periode nodi-
gen we ook ouders of opa’s en om-
a’s uit om te komen proeven. De 
lessen zijn al mogelijk voor kinde-
ren vanaf groep 4. We hebben er-
varing met kinderen met autisme 
of ADHD en voor kinderen die wat 
meer begeleiding nodig hebben is 
het mogelijk om deel te nemen in 
een kleinere groep”.

Nadere informatie is te vinden op 
www.derozeboomcooking.nl

Verantwoord en plezierig 
koken met kinderen

NIEUW-VOSSEMEER – Spellen als 
‘Wie is de vos?’, fietstochten en 
overnachten in legertenten. De 
jeugdleden van Semper Crescendo 
kregen geen tijd zich te vervelen. 
Het jaarlijkse weekend werd een 
spektakel van jewelste.

De jeugdleden van Scemper Cres-
cendo, Flierefluiters en leerlingen 
gaan eigenlijk elk jaar een week-
end op kamp. Naar het buiten-
land. Helaas kon dit evenement 
niet doorgaan en dat knaagde 
aan Marianne van Tilburg. Zij was 
van mening dat de muzikantjes 

ook dit jaar hun uitje verdienden. 
Zo gebeurde het dat 25 kinderen 
vrijdagmiddag vanaf vijf uur sa-
menkwamen in de Vossenburcht. 
Ze werden opgedeeld in twee 
groepen en er werden spellen ge-
daan. Een van die spellen was 
‘Wie is de vos?’. In beide teams 
zat een vos. Deze was van tevoren 
door de leiding aangewezen. De 
teams kozen een naam, maakten 
een yell en vertrokken vervolgens 
op de fiets naar NVS. Daar zouden 
ze overnachten in echte legerten-
ten. 
“We hadden het tentenspel” lacht 

Marianne van Tilburg. “Elk team 
moest zo snel mogelijk een tent 
opzetten. Daarna allemaal erin 
en dan weer snel afbreken én op-
bergen. Dat was erg grappig” Na 
de barbecue en nog meer spelle-
tjes was er nog een fietstocht. Wat 
de kinderen niet wisten was dat 
ze halverwege hun fiets moesten 
achterlaten en verder te voet gin-
gen. “Het was niet helemaal op-
voedkundig verantwoord” knip-
oogt ze. “We waren pas laat terug, 
de kleintjes lagen pas na midder-
nacht op bed.” 

Lekker eten, 
buikschuiven 
en een bonte middag

Zaterdagmorgen moesten ze al-
weer vroeg op pad. Eerst te voet 
naar het Outdoor centrum, de 
fietsen waren immers de avond 
van tevoren achtergelaten. Daar 
werden de kinderen verrast met 
een heerlijk Engels ontbijt. Alles 
was er, bacon en eggs, worstjes en 
ja, ook de witte bonen in tomaten-
saus. De kinderen lieten het zich 
goed smaken. 

Na het laser gamen en levend stra-
tego vertrok de hele groep rich-
ting ‘de boerderij van Oostvogels’, 
in heel Nieuw-Vossemeer bekend. 
Daar werd geluncht. Na de lekke-
re broodjes worst stond een buik-
schuif wedstrijd op het program-
ma. Het weer zat tegen, een enke-

ling was erg moe, maar uiteinde-
lijk genoot iedereen van het gek-
ke spel. 
Tenslotte vertrok de groep rich-
ting de Vossenburcht. Een bon-
te middag ter afsluiting volgde en 
ook erg belangrijk: Wie was toch 
de vos? Sven en Tijmen bleken de 
vossen te zijn. Het hele team van 
Tijmen; ‘de Pink Ladies’, was ver-
rast. Niemand had het goed gera-
den. Daarom ging de winst naar 
de Fanatiekelingen. Kampjuf Inge 
en haar maatje Johan reikten de 
medailles uit. 
Hierna kregen ze nog frietjes en 
gingen ze, moe en zeer voldaan 
naar huis.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Fanatiekelingen winnen 
spelweekend in Vosmeer

( door Tineke Feskens )
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Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: Het secretariaat is geopend 
van dinsdag t/m vrijdag van  9.15 
-11.30 uur en is gevestigd in de 
St. Gummaruskerk, Westdam 83, 
ingang marktzijde. Aanmelden 
voor de doop van uw zoon of 
dochter kan via het secretariaat.                                                                                  
Contactpersonen:
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Cobie Schoonen tel: 0167-566322, 
c o b y s c h o o n e n @ g m a i l . c o m 
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103                                                                                                        
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jong, 0167-522909, 
misintenties An v.d. Eem tel.0167-
521286. Iedere donderdag tussen 
10.00 en 12.00 uur kunt u in de 
Kombuis van Woonzorgcentrum 
“de Nieuwe Haven “ de 
Ruijterstraat 2 te Dinteloord 
terecht voor het opgeven van 
misintenties en wordt er onder 
leiding van een lid van het pastoraal 
team over het geloof gesproken. 
Donderdag 27 Juni om 10.15 
uur Eucharistieviering met als 
voorganger pastor Sebastian 
Chazhoor, patroonsfeest van de 
H.H. Petrus en Paulus intentie voor 
Piet Mangelaars.

Personalia: de overledenen, 
die wij in ons gebed gedenken, 
zijn: Thomas van de Riet, To de 
Baar - Veraart, Lies Raaijmakers- 
Potters; Riet Bosters-Rens; Jan 
van Oorschot; Lena Van Meer-
Roosendaal.
Misintenties: Wilt u een misintentie 
aanvragen? Gelieve dit minstens 
een week van tevoren (ivm tijdige 
plaatsing in de krant) door te geven 

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

Kerkdiensten:  jaarcyclus C.
Zaterdag 22 juni 17.00 uur:  pastor 
S. Chazhoor. Overleden ouders 
Hoendervangers - Schouteren; 
familie Vermue - Rijk .
Zondag 23 juni 9.30 uur (woord- 
en Communiviering): pastor 
L. Robijn. Jaargetijde Jacobus 
Brooijmans echtgenoot van 
Cornelia Brooijmans - Mouwen
Maandag 24 juni 19.00 uur: 
pastor S. Chazhoor.

Zaterdag 22 Juni 19.00 uur: 
Eucharistieviering Sacramentsdag 
met als voorganger Pastor 
Sebastian Chazhoor. De zang wordt 
verzorgd door het Dameskoor Zr. 
Monique o.l.v. Martien van Gaans. 
Wij gedenken: Jan van Oorschot 
echtgenoot van Mary van Oorschot 
- Aarden, Jos van Ham vanwege 
zijn verjaardag.  
Woensdag 26 Juni om 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk met 
als voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor.

Vrijdag 21 juni 19.00 uur: H. Mis 
in De Vossemeren.
Zondag 23 juni Attentie:11.00 
uur!!  Terugkomviering voor de 
communicanten, vormelingen 
en dopelingen. Tevens het 
patroonsfeest van onze kerk H. 
Joannes de Doper. Bij goed weer is 

het een buitenviering. Na de viering 
wordt er koffie/thee/limonade 
geschonken met iets lekkers erbij. 
Voorgangers pater Bertus 
van Schaik en Lenie Robijn. 
Misintenties: To Lanen-Huijsmans
Maandag 24 juni 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 26 juni 19.00 uur: H. 
Mis.
Donderdag 27 juni 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.
Vrijdag 28 juni 19.00 uur: H. Mis 
in De Vossemeren.

Uw gebed wordt gevraagd voor: 
Lena Roosendaal w.v. Toon van 
Meer; 
Zaterdag 22 juni 19.00 uur 
Euch.: Wij gedenken al onze 
dierbare overleden parochianen. 
Voorganger: Pastoor  H. de Kort, 
lector: M. de Ruiter. volkszang.   
Dinsdag 25 juni 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen.

Zondag 23 juni 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: samen-
zang. Misintenties: Piet Schetters, 
Frans Broos, Jos Gijzen, O.o. 
Gijzen-Hack. Voorgangers: pastor 
Sebastian Chazhoor. Lector: 
Lies Welten. Misdienaars: Mitch 
en Esmee de Wit. Koster: Ad 
Huijsmans. 
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Zondag 23 juni 10.00 uur: 
Avondmaal, Ds. C. Biemond, 
Bergen op Zoom.
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Vrijdag 21 juni 14.00 uur: Pater 
G.J. van Schaik, Eucharistieviering.
Vrijdag 28 juni 14.00 uur: Pastor 
L. Pepels, Woord- en Gebedviering 
met Communie.
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Zondag 23 juni 10.00 uur: Ds. A. 
Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. D.J. 
Budding, Nunspeet.

Zondag 23 juni 10.30 uur: Mevr. 
A. Ploeg-Blokland, Klundert.
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Zondag 23 juni 09.00 uur.

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

Protestantse Gemeente  
Nieuw-Vossemeer en Halsteren

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

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

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

Zondag 23 juni 10.00 uur: Ds. T. 
Veldhuizen, Zandhoven BE.
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doordenkertje
Doe dingen die bij je horen,

niet om erbij te horen.

Toegift van Pater Bertus

Bidt dit gebed.
Bij een verschijning van de Engel 
in Fatima in 1916 had de engel 
een kelk in de hand, waarboven 
een Hostie zweefde en waaruit 
Bloeddruppels vielen in de kelk. 
De Engel knielde naast Lucia, 
Francesco en Jacinta, boog het 
hoofd tot op de aarde, en vroeg de 
kinderen driemaal te bidden:
“Mijn God, ik geloof in U, ik 
aanbid U, ik hoop op U en ik bemin 
U. Ik vraag U vergeving voor hen, 
die niet geloven, U niet aanbidden, 
niet hopen en U niet beminnen.  
Heilige Drievuldigheid, Vader, 
Zoon en Heilige Geest, ik aanbid U 
met de grootste eerbied en offer u 
op het kostbare Lichaam en Bloed, 
de Ziel en de Godheid van onze 
Heer Jezus Christus, tegenwoordig 
in alle tabernakelen over 
geheel de wereld, tot eerherstel 
van alle Godslasteringen, 
heiligschennissen en beledigingen, 
waardoor U zelf beledigd wordt. 
Door de oneindige verdiensten 
van Zijn Goddelijk Hart en van het 
Onbevlekt Hart van Maria, smeek 
ik U om de bekering van de arme 
zondaars”. Pater Bertus. 

Parochiebestuur 
Sint Annaparochie 
zoekt bestuursleden
STEENBERGEN – Het bestuur van 
de parochie Sint Anna neemt af-
scheid van twee bestuursleden – 
Adrie Hommel en Piet van Schilt 
– vanwege het verstrijken van hun 
maximaal toegestane bestuurster-
mijn. Er zijn nu twee vacatures.

Door het vertrek van het tweetal 
is het parochiebestuur nu op zoek 
naar een vice-voorzitter en een 
secretaris. Er wordt een dringen-
de oproep gedaan onder de paro-
chieleden, maar ook anderen met 
bestuurlijke ambitie en met affi-
niteit met verschillende projec-
ten zijn welkom. Wie belangstel-
ling heeft kan zich wenden tot Tim 
Huisman. Hij is bereikbaar via tcj-
huisman@hotmail.com.

DINTELOORD – Dit jaar loopt 
Harry Vlamings voor de tien-
de maal de Nijmeegse wan-
delvierdaagse. En ook dit jaar 
wandelt hij voor het goede 
doel. Drie stuks maar liefs. 
Harry Vlamings wandelt vier 
dagen lang de dertig kilome-
ter. 

De inmiddels 73-jarige Din-
teloorder kiest jaarlijks een of 
meerdere goede doelen. Hij 
wordt daarbij gesponsord en 
zo komt er een leuk bedrag 
binnen voor de doelen van 
zijn keuze. Dit jaar zijn dat 

theatergroep Cameleon, de 
Plusbus en de nieuwe glijbaan 
voor zwembad Aqua Dintel.
 
De Nijmeegse start op dinsdag 
16 juli en duurt tot en met vrij-
dag 19 juli. Wie het leuk vindt 
om Harry te sponsoren kan dit 
doen via het bankrekening-
nummer van Rotary Steenber-
gen NL 51 RABO 0118835971. 

Wie de wandelaar een hart 
onder de riem wil steken kan 
altijd een mailberichtje sturen 
naar info@harryvlamings.nl.

Harry Vlamings loopt 
vierdaagse van Nijmegen 
opnieuw voor goede doel
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DINTELOORD – Voetbalvereniging 
Prinsenland is een samenwerking 
aangegaan met 4-Skills Soccer 
Academy. Dit is een landelijk ope-
rerende voetbalschool die wordt 
geleid door Arnoud Jonker hoofd 
jeugdopleidingen bij ASWH uit 
Hendrik-Ido Ambacht. Voormalig 
pedagoog Jonker ontwikkelde een 
eigen trainingsprogramma waarbij 
de individuele ontwikkeling van 
de spelers het uitgangspunt vormt.

“Het gericht opleiden van jeugd-
spelers is een verantwoordelij-
ke taak die we bij vv Prinsenland 
zeer serieus nemen. Niet alleen 
op voetbaltechnisch, maar ook 
op sociaal gebied. Het is belang-
rijk dat de jeugd in elke specifie-
ke leeftijdscategorie de juiste be-
geleiding en ondersteuning aan-
geboden krijgt om zo ook voor ie-
dere speler de juiste uitdaging te 
vinden”, zo licht technisch jeugd-
coördinator Johan Pietjouw toe. 
Prinsenland koos voor een sa-
menwerking met 4-Skills Soccer 

Academy om dat doel te bereiken.
“Arnoud Jonker onderscheidt zich 
duidelijk in zijn aanpak richting 
de spelers. Bij hem staat een posi-
tieve manier van begeleiden cen-
traal. Zijn grote leidraad is het op-
leiden van technische, zelfbewus-
te spelers die vol zelfvertrouwen 
op elk deel van het veld domine-
ren bij een 1 tegen 1 situatie”, al-
dus Johan Pietjouw. “Jonker ver-
zorgt cursussen voor trainers en 
leiders door het hele land bij di-
verse voetbalclubs en het aanko-
mend seizoen dus ook bij vv Prin-
senland”.

Vier avonden cursus
De cursus die wordt gegeven be-
staat uit vier interactieve avon-
den. Elke trainer en leider bij vv 
Prinsenland kan hieraan deelne-
men. De avonden bestaan uit een 
theoretisch en een praktisch deel, 
waarbij ook de eigen vaardigheid 
van de trainers aan bod komt. De 
besproken theorie wordt direct in 
de praktijk beoefend. Naast Visie 
en Missie komen opbouw en in-

houd van de trainingen, het di-
dactisch handelen en differentië-
ren en het pedagogisch handelen 
van trainers en leider aan bod.

Clinic op zaterdag 29 juni
Om de samenwerking tussen v.v 
Prinsenland en 4-Skills Soccer 
Academy op een leuke manier te 
openen, verzorgt 4-Skills op zater-
dag 29 juni een uitdagende clinic 
voor iedere liefhebber in de leef-
tijd van 6 t/m 16 jaar. Ook voor de 
keepers wordt een gave clinic ver-
zorgd.  

De clinic start om 10:00 uur en 
duurt tot 15.00 uur. Deelnemers 
komen via individuele trainings-
vormen, groeps,- spel,- en wed-

strijdvormen in aanraking met de 
visie en aanpak van 4-Skills Soc-
cer Academy. Normaliter kost de 
clinic 35 euro per persoon, maar 
doordat 4-Skills en vv Prinsenland 
bijdragen betaalt een deelnemer 
slechts 25 euro. Eigen lunch mee-
brengen is noodzakelijk, al ont-
vangen de deelnemers drank, fruit 
en andere versnaperingen.

Voetbal- en keeperschool
Naast de genoemde cursus kun-
nen leden en niet-leden van vv 
Prinsenland deelnemen aan de 
voetbal- en keeperschool van 
4-Skills. Vanaf vrijdag 6 septem-
ber starten trainingen die worden 
aangeboden in twee blokken van 
tien trainingen. Hierin werken 

deelnemers gericht aan hun ei-
gen technische ontwikkeling bin-
nen de 4-Skills visie. De trainingen 
worden gegeven door goed opge-
leide en gediplomeerde trainers. 
Inschrijven kan voor het eerste, of 
meteen ook voor het tweede blok. 
Naast de trainingen, zullen pop-
gesprekken plaatsvinden met de 
spelers en ouders om de ontwik-
keling te waarborgen en ontvan-
gen alle deelnemers een compleet 
4-Skills tenue in bruikleen.

Meer informatie over de cursus, 
de clinic en de trainingen is te vin-
den op www.4-skills.nl. Inschrij-
ven kan hier ook.

Prinsenland en 4-skills 
slaan handen ineen voor 

bijzondere jeugdopleiding

( door Mark Koenraadt )

STEENBERGEN - Voor de dertien-
de maal werd op zaterdag 15 juni 
het Albert Heijn Achterberg Jeugd-
voetbal Toernooi gehouden op de 
sportvelden aan de Seringenlaan. 
Voetballertjes in de leeftijd van 6 
t/m 13 jaar werden daarbij in ver-
schillende poules verdeeld.

Teams uit alle delen van het land 
en vanuit België waren op het 
toernooi aanwezig. Maar liefst 69 
ploegen streden om de overwin-
ning. Wat opviel was dat dit jaar 
veel meer meisjes meededen dan 
de jaren daarvoor. De organisatie 
speelde daar op in. Om 15:00 uur 
ging de TV aan en konden de deel-
nemers naar de wedstrijd van de 
Oranje vrouwen tegen Kameroen 

kijken en er werden elftalposters 
uitgereikt. 

Kabouterscheidsrechter
De jongste leeftijdscategorie 
speelden hun wedstrijden onder 
leiding van een echte kabouter-
scheidsrechter. Naast de spelple-
zier kon je ook al zien dat er spe-
lertjes waren die aardig met een 
bal over weg konden. 

Penalty’s brachten beslis-
sing
In de eerste poule bij de jeugd on-
der 13 was het bijzonder span-
nend. Sportclub Feyenoord en 
RCL moesten het met penalty’s 

beslissen. Het team uit Leiderdorp 
trok na de 5 strafschoppen aan het 
langste eind en kon de wisselbe-
ker mee naar huis nemen.

Spellen
Naast de vele wedstrijden kon-
den de deelnemers zich ook me-
ten met verschillende spellen zo-
als; stropdas en snelheid schieten. 
En konden de kleintjes zich ver-
maken met een springkussen en 
konden de leiders het gewicht ra-
den van een chocolade bal.

Complimenten
“We kunnen terugkijken op een 
geslaagd toernooi. Er zijn al vele 
complimenten binnen gekomen”, 

blikt Tim van der Ree van de orga-
nisatie terug.  
Het was nog passen en meten in 
de week vooraf het toernooi. En-
kele ploegen zagen af van deelna-
me waarvoor vervanging gezocht 
moest worden. “Het is jammer, 
want het kost je veel tijd en ener-
gie. Maar het is ons gelukt”, aldus 
Van der Ree. Het positieve is dat 
er nu al clubs zijn die zich hebben 
opgegeven voor de 14de editie die 
op zaterdag 13 juni 2020 wordt ge-
houden. “Zoals het er nu uitziet, 
starten we met 15% meer teams”.

Eindstanden zijn terug te vinden 
op www.vvsteenbergen.nl

“Albert Heijn Achterberg 
jeugdvoetbaltoernooi 
zit duidelijk de lift”

Foto’s: Mark Koenraadt © 2019



Hierboven staan de laatste drie van de voorgaande ledenvoordeelacties afgebeeld

 

Naam:

Datum: 

Handtekening:

Registratie lidmaatschap 
Steenbergse Courant

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

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:          Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

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

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

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

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

Ondergetekende, houder van
bankrekeningnummer

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

Betaling van het abonnementsgeld gebeurt 
via onderstaande machtiging. 
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Waterpoort RondvaartenPoelier Vugts Croissanterie Jerome

Vishandel De Meerpaal

Exclusief voor leden van 
In samenwerking Gall & Gall
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Martin Achterberg, Steenbergen
Deze bon is geldig van

28 juni tot en met 13 juli 2019



 Hélène Steijns - Gall & Gall Steenbergen

Tegen inlevering van deze bon:

Gall&Gall Steenbergen
Lindenburghlaan 1A, 4651 TM Steenbergen, telefoon 0167 - 56 31 60
Openingstijden: ma 11.00 - 19.00 uur - Dinsdag 9.00 - 19.00 uur - Woensdag 9.00 - 19.00 uur - Donderdag 9.00 - 19.00 uur
Vrijdag 9.00 - 21.00 uur - Zaterdag 9.00 - 19.00 - Zondag 10.00 - 19:00 uur

< 25 jaar? Laat je legitimatie zien! < 18 jaar verkopen wij geen alcohol.

Pommery champagne
in cadeauverpakking 

mèt twee gratis champagne fl utes
Voor slechts €19,99!!! 

Een frisse, levendige, fi jne en delicate champagne. 
Met de geur van citrusvruchten en witte bloemen 

gecombineerd met de geur van kleine rode vruchten. 
De wijn is rond, uitgebreid, delicaat en langdurig. 

De smaak is zuiver zonder droog te zijn. 
Winnaar van de gouden medaille 

op de International Wine Challenge.

Deze bon is geldig van
28 juni tot en met 13 juli 2019  Hélène Steijns - Gall & Gall Steenbergen

op de International Wine Challenge.

Een geldige bon vindt u in de eerstvolgende Ledeneditie

Prijswinnende

Pommery 
champagne

in cadeauverpakking 
en met 2 gratis 

champagne fl utes

word ook Lid!

Gall & Gall Steenbergen

HET KOMENDE
LEDENVOORDEEL

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

Ledenvoordeel 
Steenbergse Courant

De vorige ledenvoordeelactie was van: 
Vishandel De Meerpaal: Hollandse Nieuwe supervers van het mes: 4 halen + 1 gratis




