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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Aan het eind 
van deze ochtend – woensdag-
ochtend 20 maart -  startte basis-
school De Nieuwe Veste als eerste 
in een reeks van opschoonacties 
die de verschillende scholen en an-
dere organisaties in de gemeente 
Steenbergen deze en begin vol-
gende week doen. Bij de start was 
ook beleidsambtenaar Carien Free 
van de gemeente Steenbergen 
present. Zij coördineert de acties 
vanuit de gemeente. Deze zorgt 
onder meer voor opruimattributen 

en hesjes waarmee de schoonma-
kers goed zichtbaar zijn. 

Juf Karlijn Borghouts heeft bij de 
Nieuwe Veste de groepen 3 en 
4 onder haar hoede. “De lande-
lijke opschoonactie past precies 
in onze planning. Deze week na-
melijk start namelijk een van de 
drie jaarlijkse schoolprojecten. 
Dit project heeft als thema ‘We-
cycle’; de naam is gekozen met 
een knipoog naar ‘Reclycle’. In dit 
project besteden we in de klassen 
aandacht aan het hergebruik van 

grondstoffen”, zo vertelt zij.

In de klas van Juf Sanne de Boeck – 
groep 7 en 8 – wordt de leerlingen 
gevraagd om oude kleding mee 
naar school te nemen. “In de klas 
hebben we het dan over het her-
gebruik van kleding en we praten 
ook over de ‘plastic soep’ waar-
mee de zeeën vervuild zijn”.
Juf Paulien Scherpenisse staat 
voor de groep 5 en 6. “Wij gaan 
het hebben over speelgoed af-
val. We kijken hoe je dit soort af-
val kunt verkleinen en leren wat 

je kunt doen met speelgoed dat je 
normaal weggooit”.

Aan de slag
Inmiddels is Carien Free gearri-
veerd. Zij assisteert bij het uitde-
len van de opruimspulletjes en 
helpt mee om de kleintjes in hun 
hesje te krijgen. 
Na een foto bij het spandoek van 
de opruimactie gaan de kinderen 
aan de slag. In de omgeving van de 
school zijn de allerkleinsten met 
hun juf actief. De wat grotere kin-
deren gaan richting het stadspark. 

Hier ligt voornamelijk papier en 
een serie lege blikjes. Al is er ook 
ander soortig afval: “We hebben 
een poepluier gevonden meneer”. 
En als ze de waarschuwing krijgen 
dat ze daar maar mee moeten op-
passen: “We hebben handschoe-
nen aan hoor en hebben een lan-
ge knijper om het afval op te pak-
ken”. Juf Paulien houdt haar leer-
lingen scherp in de gaten. Ze zegt 
heel duidelijk wat wel en wat niet 
kan en heeft haar klas prima on-
der controle.

Leerlingen Nieuwe Veste bijten het spits af in opschoonactie

Floraplein – Steenbergen

Weekendknaller

Mineola

Per 500 gram 
van € 1,49 voor €1,29
Per 500 gram 

€1,29

Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – Burgemeester 
Ruud van den Belt zit met de han-
den in het haar voor wat betreft de 
brandstichtingen in de wijk Steen-

bergen-Zuid. Nadat lange tijd tuin-
huisjes en schuttingen het doelwit 
van de vandaal (of vandalen) wa-
ren, lijkt zijn aandacht zich te ver-
schuiven naar auto’s. Donderdag-
nacht gingen er twee (van één ge-
zin) in vlammen op. ”Het lijkt of er 
een spelletje met de Steenbergse 
samenleving wordt gespeeld,” al-
dus Van den Belt.

De zorg die Van den Belt zich maakt 
over de brandstichtingen groeit, zo 
mogelijk, nog meer nu de aandacht 
van de pyromaan zich verlegt naar 
auto’s. “Het in brand steken van 
tuinhuizen is al heel vervelend en 
niet zonder gevaar, maar auto’s 
brengen een nog groter risico voor 
de veiligheid met zich mee vanwe-
ge ontploffingsgevaar.” De burge-
meester benadrukt dat er al ander-

half jaar lang op alle fronten hard 
wordt gewerkt om de dader te pak-
ken, maar dat deze vooralsnog op 
het kerkhof ligt. 

Veel onrust
Hoewel er in het verleden besloten 
werd om radiostilte over de voor-
vallen te betrachten, vaart de bur-
gemeester daarin inmiddels een 
andere koers. “Er is veel onrust in 
de wijk. Wanneer ik dat niet adres-
seer voelen deze mensen zich niet 
gehoord, en dat is het laatste wat ik 
wil. We doen er echt alles aan om 
dit op te lossen en daar hebben we 
de ogen en oren van de wijk kei-
hard bij nodig. Ik roep de mensen 
dan ook op om alles te melden bij 
de politie, hoe klein en onbedui-
dend het ook mag lijken. Samen 
krijgen we hem te pakken.”

Kom naar me toe
Richting de dader doet de burge-
meester eveneens een oproep. “Ik 
kan me geen voorstelling maken 
waarom je dit doet, behalve dan 
dat je ziek bent. Als dat zo is, kom 
dan naar me toe. Alleen dan kan ik 
je helpen. Nu worden je problemen 
alleen maar groter.”

Brandstichter Steenbergen-Zuid verlegt 
aandacht naar auto’s: 

Burgemeester zit met 
de handen in het haar

VVD wil subsidie bij 
aanleg glasvezel
STEENBERGEN – Nu de inwoners van 
de kernen in de gemeente Steenber-
gen zich kunnen inschrijven voor glas-
vezel en zij bij voldoende deelname 
geen eenmalige kosten (1815 euro) 
hoeven te betalen wil fractie van VVD 
Steenbergen de mogelijkheden on-
derzocht hebben voor een financië-
le bijdrage aan de bewoners van het 
buitengebied. Fractievoorzitter Kees 
Gommeren stelt namens zijn partij 
vragen hierover aan het college.

De VVD vraagt zich af of burge-
meester en wethouders op de 
hoogte zijn van mogelijkheden 
om bij aanleg van glasvezel in het 
buitengebied een bijdrage te ver-
lenen. Volgens de VVD wordt een 
dergelijke subsidie niet langer ge-
zien als staatssteun en wordt in 
het actieplan ‘Digitale Connecti-
viteit’ aangegeven welke moge-
lijkheden er voor subsidie zijn. De 
partij vraagt het college of dit be-
reid is om de mogelijkheden te 
onderzoeken en vraagt of b en w 
hierover in gesprek wil gaan met 
Glasvezel Buitenaf.

Bingo WijZijn
STEENBERGEN – Johan Gietman 
meldt namens WijZijn dat er op 
donderdagmiddag 28 maart een 
bingo wordt gehouden in het 
Cromwiel. De balletjes gaan om 
13:30 rollen, de zaal is een half 
uur eerder open. De bingog is 
voor iedereen toegankelijk.

Mode & Beauty 
Voorjaar
2019



In zijn geliefde Normandië 
is overleden

Matthieu Huijsmans

*30.9.1949            †14.3.2019

Zo lief, altijd belangstellend, 
groot natuurliefhebber

Pim
Marleen en Rudy, Abel, Pepijn

Helma en Toon†
Miek† en Rien, Joost, Lotte

Jacques
Henk en Joyce, Bas, Laura

Hetty en Jan, Freek, Pien en Musah

Corr.adres: Westdam 20 
4651 BE Steenbergen

In liefde gedenken wij

Jan van Hooijdonk
* 07-08-1942       † 17-03-2019

Echtgenoot van

Corrie 
van Hooijdonk - Oerlemans †

Voor hem een verlossing
voor ons een groot verdriet
Erg hard heeft hij gestreden

meer kracht was er niet

 Pierre en Corine
  Sydney
  Fay
 Johan en Claudia
  Nicky & Wouter
  Kelly & Thomas
  Casey

Boomdijk 11
4651 XG Welberg

De crematiedienst heeft in 
besloten kring plaatsgevonden.

DANKBETUIGING

Daar het ons onmogelijk is ieder 
van U persoonlijk te bedanken 

voor alle lieve woorden en steun 
bij het overlijden van mijn man, 
onze papa, schoonvader en opa

Alphons de Kock
willen wij dit langs deze weg doen.

In het bijzonder danken wij 
Pastoor Hans de Kort, 
Dokter Mikolajezyk, 

Mannenkoor A.B.S. en 
Uitvaartverzorging Leeuw.

Pleuni de Kock - de Feber
Gerard en Janine, Björn, Roy, Finn

Annette en Ad, Anouk en Gijs

Steenbergen, maart 2019

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.

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

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

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

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

Ook scheepsbenodigdheden en touwwerk 
• OLIEKACHELTJES 

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

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

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSCHOOLKIEBOOM.NL

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

Ik ben op zoek naar een zelfstandige, 
nette en betrouwbare

Huishoudelijke Hulp
voor ca. 2 uur per week.

Werktijden en uurtarief in overleg.
Het gaat om een adres in het 

centrum van Steenbergen.

Bij interesse graag bellen naar: 
06-23880537

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

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

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

   

annie HulsbergenJ
Uitvaartverzorging

Postadres: Loonberg 26

4617 NX Bergen op Zoom

0164-246664 / 06-51910414

annie HulsbergenJ

uitvaartverzorging

Jeanne Huijsmans 

jeannehuijsmans@home.nl

Telefoonnummer 06-13433461

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Aula, Marconilaan 2

24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 

Afscheidskamer  

Achterstraat 13
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ATTENTIE
Leden van Steenbergse Courant

In de ledeneditie van afgelopen vrijdag is per abuis de 
verkeerde ledenvoordeelbon geplaatst. 
Op de bon staat dat de geldige bon in de volgende 
ledeneditie van Steenbergse Courant geplaatst zou worden,
Dat klopt dus niet. Leden van de krant kunnen hun bestelling 
voor het ledenvoordeel bestellen via:
tkeukentje-steenbergen@hotmail.com
of door te bellen of whappen naar telefoon 06 28 892 650.

Uw bestelling wordt aan huis bezorgd. 

1 liter 
huisgemaakte

complete
Tomaten- of Broccoli-
soep mét 2 pistolets
en kruidenboter voor

slechts 
€7,50

Dit ledenvoordeel geldt 
tot en met 6 april a.s.

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

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

www.debolusberg.nl

Sinds 
   1987Sinds 

14 april voorjaarsfair23 maart grondtestdag
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STEENBERGEN – Inmiddels zijn de 
voorlopige uitslagen bekend van 
de verkiezing van Provinciale Sta-
ten en waterschap Brabantse Del-
ta. In de gemeente Steenbergen 
stemde 49,8 % van de kiesgerech-
tigden voor Provinciale Staten en 
42,2 % voor het waterschap.

Ook in Steenbergen behaalde Fo-
rum voor Democratie de mees-
te stemmen (21,2 %). VVD werd 
nummer twee (15,7 %) een PVV 
nummer 3 (11,6 %) op 0,2 procent 
gevolgd door het CDA (11,4 %). 
De overige uitslag: SP (7,3%), D66 
(6,9%), PvdA (5,8 %), Groen Links 

(4,5 %), 50 Plus (4,4 %), Partij voor 
de Dieren (3,2 %), Christenunie/
SGP (3,1 %), Lokaal Brabant (2,3 
%), Ouderen Appèl (1,3 %), Seni-
oren Brabant (0,5%), Code Oranje 
(0,2 %) en Denk (0,2 %).

Vanmiddag, vrijdagmiddag wordt 
bekend gemaakt hoe de zetelver-
deling wordt. 

Dan wordt duidelijk hoe de Steen-
bergse kandidaten – Eric van der 
Spelt (D66) en Nadir Baali – uit de 
bus zijn gekomen.

Waterschapsverkiezing in 
gemeente Steenbergen
Bij de verkiezing voor het bestuur 
van waterschap Brabantse Delta 
kwam ‘Ons Water’, de partij waar-
voor Ger de Neve kandidaat staat, 
als grootste uit de bus. (2174 stem-
men). VVD eindigde als nummer 
twee (1470 stemmen), West-Bra-
bant Waterbreed als nummer 
drie (1376 stemmen). Het CDA 
kreeg in de gemeente Steenber-
gen 1028 stemmen. De overige 
partijen: Partij voor de dieren 625 

stemmen, 50Plus 574 stemmen, 
PvdA 486 stemmen, Waternatuur-
lijk 438 stemmen, AWP 314 stem-
men en ChristenUnie 235 stem-
men. De definitieve uitslag en de 
zetelverdeling wordt aanstaande 
maandag 25 maart om 10:00 uur 
vastgesteld. 
Het algemeen bestuur van Bra-
bantse Delta bestaat uit 30 per-
sonen, 23 zetels worden verdeeld 
naar aanleiding van de woensdag 
gehouden verkiezingen. Zeven ze-
tels zijn zogenoemde geborgen 
zetels.

Voorlopige uitslag verkiezingen: 
Forum voor Democratie ook  
winnaar in gemeente Steenbergen

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Gistermorgen 
vond aan de Hoogstraat op de Wel-
berg een stukje cultureel erfgoed 
zijn weg terug naar zijn oorspron-
kelijke bestemming. Vlak naast 
het Maria-kapelletje plaatste de 
gemeente Steenbergen de bloed-
steen terug die onlosmakelijk ver-
bonden is met de legende van de 
beruchte burgemeester Pieter Ca-
rel Wijnmalen (1777-1833). De te-
rugplaatsing werd mede mogelijk 
gemaakt door het echtpaar Riny 
en Constance van Broekhoven dat 
vele jaren zorg droeg voor de ‘dui-
velse steen’. 

Het was in een duistere nacht in 
juni 1833 dat de doodskist met 
daarin het stoffelijk overschot van 
burgemeester Pieter Carel Wijn-
malen op een lijkkoets werd ge-
laden. Vanaf zijn landgoed Eke-
lenberg in het Welbergse Oud-
land zou de burgemeester naar 
zijn laatste rustplaats bij de pro-
testantse kerk worden vervoerd. 
‘Zou’, want bij vertrek ontstak er 
een vreselijk onweer. Aan het eind 

van de dreef richting de Hoog-
straat (toen nog Zandbaantje) 
steigerde het paard. De kist gleed 
van de wagen en viel open op de 
grond. Het was echter niet het li-
chaam van de burgemeester dat 
naar buiten rolde, maar een gro-
te steen. Een steen die volgens 
de overlevering bloedde wanneer 
men er een naald in stak. 

Kinderloos
Het is een korte weergave van de 
legende zoals die is opgeschre-
ven door professor Martien J.G. 
de Jong in het boek ‘De duivel op 
de lijkwagen’.  Over de exacte toe-
dracht en het waarheidsgehalte 
lopen de meningen uiteen, maar 
daar is het dan ook een volksge-
loof voor. Feit is wel dat Pieter Ca-
rel Wijnmalen burgemeester was 
van Steenbergen, evenals dijk-
graaf en notaris en dat de repu-
tatie van de vrijmetselaar ernstig 
te wensen overliet. Zo zou hij de 
huurachterstand van boeren op 
zijn grond hebben opgelost door 
een nacht ‘gebruik te maken’ van 
de diensten van hun echtgeno-

tes. Met als resultaat een lange 
reeks onwettige kinderen die zich 
van de andere kinderen in de ge-
zinnen onderscheidden door hun 
“intellectuele en muzikale be-
gaafdheid”.  
Pieter Carel en zijn echtgenote 
Anthonia Martina Anna de Weert 
bleven overigens kinderloos. De 
geschiedenis zoals opgetekend 
door professor De Jong beweert 
dat de burgemeestersvrouw na 
de huwelijksnacht geen woord 
meer met haar echtgenoot sprak 
en vaak eenzaam door de dreven 
rond Ekelenberg doolde.

Steen blijft  
op de Welberg 
Anderhalve eeuw lang lag de 
bloedsteen op zijn oorspronke-
lijk plek aan het Zandbaantje. De 
grond was inmiddels in eigen-
dom van de beroemde familie 
Van Loon van de suikerfabriek. De 
Welbergse bakker Rein van Broek-
hoven kende de legende en vroeg 
de familie of hij de steen kon ko-
pen. Dat kon en voor de prijs van 

twee slagroomtaarten mocht hij 
de bloedsteen mee naar huis ne-
men. Jaren later kwam het stuk-
je erfgoed in handen van zijn 
neef Riny van Broekhoven die het 
koesterde in zijn tuin. Toen hij en 
zijn vrouw Constance vorig jaar de 
knoop doorhakten om te verhui-
zen, vonden zij het van belang dat 
de steen op de Welberg zou blij-
ven. Contacten met de Dorpsraad 
Welberg en de gemeente Steen-
bergen werden gelegd. De steen 
ging mee naar de gemeentewerk-
plaats, werd door Ad van de Par 
voorzien van stevige grondankers 
en was klaar om terug naar plaats 
van herkomst te gaan. 

Versteende  
verhoudingen
Dit gebeurde gisteren feestelijk 
onder toeziend oog van het echt-
paar Van Broekhoven. Het kreeg 
uit handen van wethouder Wilma 
Baartmans en burgemeester Ruud 
van den Belt twee slagroomtaar-
ten waarmee de koop van weleer, 
symbolisch nog eens werd overge-
daan.  De burgervader zag de te-
rugplaatsing van de steen als een 
wijze les voor zijn ambtsperiode. 
“Om geen zelfde lot beschoren te 
zijn, kan ik mij maar beter ver van 
versteende verhouding houden,” 
vertelde hij de aanwezigen met 
een knipoog.

Goddelijk tegenwicht
De steen is te vinden naast de Ma-
riakapel die in 1933 (exact een 
eeuw na het overlijden van Wijn-
malen) door zieneres Janske Go-
rissen aan de bevolking van Wel-
berg werd geschonken. Volgens 
Steenbergenaar Ed Kil die bij de 
ceremonie aanwezig was, is het 
waarschijnlijk geen toeval dat de 
kapel daar gebouwd is. “Om een 
duivelse invloed op te heffen, 
wordt er vaak een goddelijk tegen-
wicht geboden. De kans is groot 
dat de kapel is gebouwd is om de 
duivelse kracht van de bloedsteen 
teniet de doen.” 

Lege kist?
Later dit jaar worden er bij de 
steen panelen geplaatst met in-
formatie over de legende van Pie-
ter Carel Wijnmalen en over Jank-
se Gorissen. Dit gebeurt door de 
Dorpsraad in samenwerking met 
de Heemkundekring Steenber-
gen. Overigens ligt op het kerkhof 
van de protestantse kerk aan het 
Kerkplein in Steenbergen het offi-
ciële graf van Pieter Carel Wijnma-
len. Of de kist die onder die dek-
steen ligt, al dan niet leeg is, blijft 
een voorlopig een mysterie.

Gemeente ‘koopt’ steen met twee slagroomtaarten:  

Welbergse bloedsteen keert terug 
naar plek van oorsprong

KRUISLAND – Raadslid Edwin Maas 
(Gewoon Lokaal!) wil van het col-
lege b en w weten waarom ver-
gunningen voor evenementen nog 
steeds op het laatste moment wor-
den afgegeven. Hij doet dit naar 
aanleiding van problemen bij de 
Pompverbranding in Kruisland ter 
afsluiting van het carnavalsfeest.

“Al meer dan 55 jaar wordt de slui-
ting van carnaval in Kruisland ge-
vierd met een Pompverbranding. 
Ieder jaar bouwt steeds een ande-
re groep Kruislanders een pomp. 
Steeds van hetzelfde formaat. Hoe 
kan het dat deze pomp dit jaar met 
een kettingzaag tot een minimum 
formaat moest worden terugge-

bracht om aan de vergunningsei-
sen te voldoen? En waarom kreeg 
de organisatie pas op woensdag 
voor carnaval de vergunning die 
al op 12 november 2018 is aange-
vraagd”, zo wil Edwin Maas van 
het college weten. 

Hij vraagt zich af of een dergelijk 
probleem zich ook in de andere 
kernen van de gemeente heeft af-
gespeeld. En hij vraagt het college 
of ze het niet te ver vindt gaan om 
de Pompverbranding in Kruisland 

te vergelijken met problemen die 
met een 65 meter hoge brandsta-
pel in Scheveningen zijn ontstaan. 

“Temeer omdat de Pompverbran-
ding in Kruisland al sinds jaar en 
dag probleemloos verloopt, mede 
omdat de vrijwillige brandweer al-
tijd aanwezig is”.

Hanendreef
Ook stelt het raadslid vragen over 
de Hanendreef. Hij vraagt zich af 

of het college weet dat het wegdek 
van deze dreef onderhoud nodig 
heeft. Verder wijst Maas het colle-
ge op de snelheidsovertredingen 
die het verkeer er maakt en vraagt 
hij om betere 30-kilometer-bebor-
ding. 

En het raadslid wil weten of de 
groenstroken en de sloten beter 
kunnen worden onderhouden en 
of het parkeerbeleid in de dreef 
onder de loep kan worden geno-
men.

Vragen over perikelen rond 
afsluiting Kruislands Carnaval

• Wethouder Wilma Baartmans en burgemeester Ruud van den Belt ‘betaalden’ Riny van 
Broekhoven twee slagroomtaarten voor de bloedsteen. In de vorige eeuw kocht Riny’s neef 
Rein, de steen voor die symbolische prijs van de familie Van Loon. 
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant 2019

• De bloedsteen zou het versteende lichaam van burgemeester Pieter Carel Wijnmalen (1777-
1833) zijn. Wie een speld in de steen steekt, zou bloed zien opwellen. Volgens ooggetuigen is 
dit inderdaad regelmatig gebeurd, al was het dan wel zo dat de steker de naald verkeerd om 
beet had.  Foto: Ad van de Par © 2019



VVD Scheldebrug bedankt alle
kiezers voor hun vertrouwen!

U heeft gekozen voor doen, 
wij gaan ons voor u inzetten.
In Provinciale Staten van Noord Brabant
en het Waterschap Brabantse Delta!

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

Rolluiken - Markiezen

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

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

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

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

 betrouwbaarheid, kwaliteit en service.

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

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

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

Bij aankoop van een elektrisch rolluik met ilmo-motor:
UPGRADE naar Oximo 

IO-motor met handzender
Bij aankoop van een elektrische screen Solid 95/105:

UPGRADE naar Maestria 
IO-motor met handzender

Supersnel
Glasvezel plaatselijk geregeld

Glasvezel Buitenaf, dat ook het glasvezelnetwerk
voor het buitengebied in onze gemeente Steenbergen 
aanlegt, gaat dat nu ook doen in de kernen Dinteloord,
Kruisland, De Heen en Nieuw-Vossemeer.

Vandenhil.com - gevestigd in Dinteloord - is nu 
officieel verkooppunt voor dit gebied. Dat betekent
dat belangstellenden voor het supersnelle glasvezel
nu in de eigen gemeente terecht kunnen en zich 
hier kunnen aanmelden. Aansluiten kan tot uiterlijk 6 mei 
zónder eenmalige kosten. En wie zich in onze winkel aan 
de Westzijstraat komt opgeven krijgt niet alleen deskundig 
advies, maar ontvangt ook een leuk cadeau!

Westzijstraat 2 - 4671 CG Dinteloord
telefoon (0167) 52 90 90

Voordelen van glasvezel:
•  Razendsnel internet
•  Stabieler en sneller
•  Klaar voor de technieken
 die komen gaan
• Groen door minder 
 energieverbruik
• Probleemloos internet
 tv en telefonie

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
Geopend: maandag - vrijdag 08.00 - 17.00 uur

  

Duurzaam klussen met artikelen van professionele kwaliteit.

Balieverkoop tegen groothandelsprijzen.

Gevraagd: reserve bezorgers
voor Nieuw-Vossemeer

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

vanaf 13 jaar

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

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

Het buiten genieten kan weer beginnen.

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

U kunt bij ons in de winkel terecht
voor heerlijke roerbakschotels, maar ook 
voor allerlei spiesen en andere lekkere producten 
voor op de barbecue.

Maar ook bezorgen wij voor grotere partijen aan 
huis, evt. compleet verzorgd met sausjes, salades, 
fruit, stokbrood, kruidenboter en BBQ.

Kom of bel naar de winkel voor meer informatie.

Hypotheek nodig? 
Betaal niet teveel!

Marlise van Oudgaarden Erhan Görgen

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

Nu ti jdelijk met bol.com waardebon van € 250,- bij afsluiten hypotheek
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WELBERG – Het nieuwe elan straalt 
er tijdens de repetitie vanaf. De le-
den van de Vaertsingers oefenen 
fanatiek op ‘If I was a rich man’. 
De nieuwe dirigent Meike War-
moeskerken – reeds bekend van 
het Dinteloordse Tavenu – leidt 
het koor met enthousiasme. “We 
zijn heel blij met haar”, vertellen 
voorzitter Trudi Leenfaar en secre-

taris Annelies Laarman. De laatste 
bekent dat ze slapeloze nachten 
heeft gehad tijdens de zoektocht 
naar een nieuwe dirigent.

Na het voor het bestuur onver-
wachte vertrek van dirigent Jan 
Ligtenberg, die het koor destijds 
voortvarend dirigeerde, werd een 

vervanger gevonden in de per-
soon van Peter Goedbloed, de di-
rigent ook van het Borgvliet ge-
mengd koor. “Helaas hadden we 
met hem geen klik. Hij bracht 
niets nieuws en zeven leden wer-
den ontevreden en verlieten ons 
koor. In september 2018 hielden 
we een extra ledenvergadering en 
werd besloten dat we liever niet 
met hem verder gingen. De zoek-
tocht naar een nieuwe dirigent 
begon. En dat bleek geen gemak-
kelijke tocht. Het betekende ook 
slapeloze nachten”, vertellen bei-

de bestuursleden. “We hadden 
het geluk dat Hikmet Bilalov, onze 
pianist als dirigent wilde waarne-
men”. 

Een vrouw
Uiteindelijk kwam de naam van 
Meike Warmoeskerken naar vo-
ren. Zij stemde toe, maar was pas 
in januari beschikbaar. Het man-
nenkoor dat ze in Middelharnis 
begeleidde zou worden opgehe-
ven. “Die maand zijn we gestart, 
een beetje onwennig, want na 

42 jaar een jonge vrouw als diri-
gent was anders. Maar het klikte 
enorm. Zelfs de mannen van ons 
koor waren na een halve repetitie 
al om. De leden die waren vertrok-
ken zijn inmiddels weer terug. En 
we zijn allemaal heel enthousiast, 
inclusief Meike zelf. Ons koor is 
met 55 leden al best groot. Wel ko-
men we mannen tekort. Vandaar 
onze oproep aan hen: kom eens 
naar onze repetitie. Die is elke 
maandag tussen 20:00 en 22:00 
uur in De Vaert”.

Vaertsingers dolblij met nieuwe 
dirigent Meike Warmoeskerken

(Door Nicole van de Donk)
STEENBERGEN – Een aantal da-
gen na zijn benoeming is hij er nog 
steeds een beetje van onder de in-
druk. René Overveld kreeg afgelo-
pen donderdag tijdens zijn recep-
tie ter gelegenheid van zijn pensi-
onering te horen dat hij door Zijne 
Majesteit Koning Willem-Alexan-
der was benoemd tot Officier in 
de Orde van Oranje-Nassau. Een 
hoge onderscheiding, die niet vaak 
wordt toegekend. Overveld kreeg 
het lintje vanwege zijn vele ver-
diensten op het gebied van verho-
ging van de veiligheid en kwaliteit 
van de binnenscheepvaart. 

“En dan te bedenken dat ik tegen 
mijn vrouw zei dat ik alleen maar 
eventjes mijn gezicht zou laten zien 
op de receptie. Ik heb namelijk in 
de afgelopen periode al meerdere 
etentjes en bijeenkomsten gehad 
om afscheid te nemen van iedereen 
waarmee ik heb samengewerkt. 
Toen de burgemeester verscheen 
en ik daarachter iemand zag lopen 
met een blauw kistje, begon het me 
pas te dagen. Ook voor mijn vrouw 
Babs was het een complete verras-
sing”, vertelt René Overveld. Bur-
gemeester Ruud van den Belt zei in 
zijn speech dat het de eerste keer in 
zijn functie was dat hij de versier-
selen die horen bij Officier, mocht 
opspelden. “Het grappige is dat de 
burgemeester afkomstig is uit Geer-
truidenberg en werkt in Steenber-
gen, en dat ik woon in Steenbergen 
en werkte in Geertruidenberg.”

Met kop en schouders  
erboven uit
Bijna 49 jaar lang heeft hij gewerkt 
bij het bedrijf Interstream Barging 
Netherlands B.V. In zijn loopbaan 
heeft hij zich nationaal en interna-
tionaal beziggehouden met veilig-
heidsvraagstukken rondom het ver-

voer van gevaarlijke stoffen op de 
binnenvaart.
Regelmatig schoof hij aan bij inter-
nationale overleggen om zijn exper-
tise te delen, in bijvoorbeeld Straats-
burg en Genève. ”De heer Overveld 
is een van de werknemers die in de 
uitoefening van zijn beroep met 
kop en schouders uitsteekt boven 
zijn collega’s. Zijn gehele carrière 
deed hij meer dan in een soortgelij-
ke taakoefening van hem verwacht 
mocht worden, en dat is velen opge-
vallen”, zo luidde de toelichting bij 
zijn onderscheiding. 

Van het schip naar de 
wal
René Overveld laat tijdens ons ge-
sprek met gepaste trots de map zien 
waar alle aanbevelingsbrieven in 
zitten die collega’s en relaties voor 
hem hebben ingediend om tot de 
benoeming te komen. Hij kijkt terug 
op fantastische jaren, waarbij zijn 
carrière al vroeg een vlucht nam. 
”In 1970 ben ik voor het eerst aan 

boord gestapt van een schip, toen 
nog als lichtmatroos. De bedoeling 
was dat ik op zee zou gaan varen, 

maar dat is er nooit van gekomen. 
Ik kreeg namelijk al snel de moge-
lijkheid om kapitein te worden. Dat 

was een combinatie van geluk en 
ambitie. In 1990 wilde ik wat anders 
en ben ik binnen het bedrijf aan wal 
gaan werken als walkapitein. Daar 
was geen dag hetzelfde want met 
een grote vloot op het water loopt er 
altijd wel iets anders dan gepland.”

Altijd bereikbaar zijn
Zijn vrouw Babs kan dat als geen 
ander beamen. “Ik werd er wel eens 
gek van als hij ’s nachts gebeld werd 
vanwege een incident. Toen we een 
keer op vakantie gingen in de Roc-
ky Mountains in Canada, moest hij 
zelfs een speciale satelliettelefoon 
meenemen om bereikbaar te zijn.” 
Toch heeft ze hem in zijn lange 
loopbaan altijd gesteund, omdat ze 
zag dat het werk hem zoveel plezier 
schonk. “En gelukkig vind ik varen 
heerlijk. Ik ging vroeger regelmatig 
een weekend mee op het schip, en 
dan pakte ik de trein terug.”

Die jaren liggen achter hen, want 
ze gaan ongeveer tegelijkertijd met 
pensioen. Hij vanuit de vaart, zij 
mag afzwaaien als doktersassisten-
te in Steenbergen. Toch kan René 
Overveld het werk nog niet hele-
maal loslaten en blijft hij nog be-
trokken bij allerlei ontwikkelingen 
en wetgeving in zijn vakgebied. Ook 
zet hij zich nog graag in om het vak 
in de schijnwerpers te zetten, om-
dat het steeds moeilijker wordt om 
goed personeel te vinden. “Via pro-
motie op Instagram, Facebook en 
Youtube willen we laten zien dat 
het een fantastisch beroep is, waar-
bij je echt niet altijd van huis bent. 
Dat plaatje van de hond op het ach-
terdek en de was aan de lijn op het 
schip is achterhaald; het beroep is 
enorm geprofessionaliseerd. Met 
een goed salaris en een mooie vrije-
tijdsregeling is het de ideale baan.” 

En zo klinkt René Overveld, ook na 
zijn pensionering, als de perfecte 
ambassadeur voor de binnenvaart.

René Overveld benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Seizoensaanbiedingen geldig van wo 27 februari t/m di 26 maart 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

GRAND SUD OF  
JP CHENET WIJNEN
M.u.v. JP Chenet Ice 
2 flessen à 750-1000 ml

 2 VOOR

799

Geen 18, geen alcohol

99

ZALMFILET MET HUID
Schaal 2 stuks

500

ASC-C-00007

BEENHAM
Alle soorten 
Per 500 gram

399
Kiloprijs 7,98

Foto: Steenbergenaar René Overveld is benoemd tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau. Altijd gesteund door zijn vrouw Babs heeft hij carrière ge-
maakt op het gebied van veiligheid bij de binnenvaart. 
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant
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WILT U UW
WONING 
VERDUURZAMEN?
U wilt graag stappen zetten met het 
verduurzamen van uw woning, maar u 
weet niet goed waar u moet beginnen? 
Kijk dan op het Energieloket van de 
gemeente Steenbergen. 

Via het Energieloket krijgt u meer infor-
matie over het verduurzamen van uw 
woning en duurzame initiatieven in uw 
gemeente. Ook kunt u hier gratis een 
gesprek aanvragen met een onafhan-
kelijke energieambassadeur. 

De energieambassadeur komt thuis 
langs en geeft u informatie en advies 
over de beste maatregelen voor uw 
woning. 

Kijk voor meer informatie op de 
website van het Energieloket  
www.regionaalenergieloket.nl/steenbergen 
of bel met 088-5254110. 

Heeft u een goed idee om uw straat of 
buurt leuker, aantrekkelijker of veiliger 
te maken? En wilt u dit idee zelf, met 
hulp van medebewoners uitvoeren? 
Dan kunt u met dit idee bij ons  terecht 
en een beroep doen op het initiatieven-
fonds. Dit fonds wil inwoners helpen 
om een particulier initiatief financieel 
mogelijk te maken. 

U kunt een bijdrage uit het initiatie-
venfonds krijgen als u er met uw idee 
voor zorgt dat bewoners elkaar beter 
leren kennen of die zichtbaar de buurt 
verbetert.  Denk bijvoorbeeld aan de 
aanleg van een ‘jeu de boules’-baan 
of het samen onderhouden van gevel-
tuintjes. Er zijn al een aantal initiatieven 
uitgevoerd, zoals de lichtjestocht  op 
kerstavond, een cultureel en historisch 
evenement ‘Expositie Tramlijn Kruis-
land’ en het aanleggen en gezamenlijk 
onderhouden van een buurtspeeltuin

Uw  idee moet wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen: zo moeten 
omwonenden wel kunnen instemmen 
met het initiatief en  mag het voorstel 
geen commercieel doel hebben of 

een privé-belang dienen.  Kijk voor 
meer informatie op onze website 
www.gemeente-steenbergen.nl/
initiatievenfonds. 

U kunt uw idee ook indienen via steen-
bergen.ikpraatmee.nl en dan nemen 
we graag contact met u op om het idee 
te bespreken.

DOE MEE MET EEN GOED IDEE! 
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AL ZIN OM EEN DUIK TE NEMEN? 28 april opent zwembad Aquadintel in Dinteloord, 
dan kan het weer! Een week later opent ook zwembad de Meermin in Steenbergen op 
4 mei! Bij mooi weer gaat ook de Meermin op 28 april open.

Openingstijden zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus: doordeweeks 
geopend van 10.00 – 19.00 uur. Bij mooi weer kan het zijn dat het zwembad 
extra open is. Kijk hiervoor op de website of volg de zwembaden via Facebook.

START VOORVERKOOP ABONNEMENTEN
voorverkoop 1 t/m 12 april
Abonnementen koop je bij de kassa van het zwembad.

Persoonlijk abonnement* € 52,25  
Gezinsabonnement** € 150,45  

Openingstijden verkoop abonnementen 
Maandag t/m donderdag   9.00 - 16.00 uur 
Vrijdag  9.00 - 12.00 uur 

Normale tarieven
Dagkaartje € 4,50
10-badenkaart € 40,00
Persoonlijk abonnement* € 60,50
Gezinsabonnement** € 181,35 

* vanaf 3 jaar, peildatum 1 januari 2019.
** max. 4 personen, €10,- voor een extra persoon.
Betaling voorverkoop enkel per pin. Neem voor elk abonnement 
een pasfoto mee. Abonnementen ophalen vanaf 22 april.

ZWEMLESSEN
• A, B, C
• Vaardigheid 1,2,3,4
• Trimzwemmen 

(volwassenen)
• Snorkelen
• Plankspringen
• Survival
• Waterpolo
• Aquasport
• Ochtendzwemmen
• Avondzwemmen 

(Aquadintel)

De zwemlessen starten vanaf 1 mei 
(Aquadintel) en 7 mei (de Meermin). 

In de zomervakantie zijn de zwemlessen 
A, B, C en Vaardigheden in de ochtend. 
Meer informatie aan de kassa.

ZWEMBAD DE MEERMIN
Open: 4 mei t/m 8 september 2019
Dinsdag t/m vrijdag van 13.00 -19.00 uur. 
Weekend 10.00-17.00 uur.

Adres: Krommeweg 2c
 4651 RN Steenbergen
 Tel. 0167-563722

meermin@gemeente-steenbergen.nl
www.zwembaddemeermin.nl

ZWEMBAD AQUADINTEL
Open: 28 april t/ 1 september 2019
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 
13.00 -19.00 uur. Weekend 10.00-17.00 uur.

Adres: Dorus Rijkersstraat 2
 4671 AA Dinteloord
 Tel. 0167-522777

aquadintel@gemeente-steenbergen.nl
www.zwembadaquadintel.nl

ZWEM JE OOK WEER MEE IN 2019?
KOOP NU JE ABONNEMENT MET KORTNG!

Een van de uitgevoerde initiatieven: Lichtjestocht op kerstavond.

René Overveld (66) uit Steenbergen is 
benoemd tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau. Tijdens de afscheidsre-
ceptie op 14 maart maakte Burgemees-
ter Van den Belt deze hoge Koninklijke 
onderscheiding bekend en spelde hij 
de bijbehorende versierselen bij de 
heer Overveld op.

Na een dienstverband van bijna 49 
jaar bij tankvaartrederij Interstream 

Barging (Geertruidenberg), is de heer 
Overveld met pensioen. De Koninklijke 
onderscheiding heeft hij ontvangen 
voor zijn indrukwekkende inzet en 
betrokkenheid bij zijn werkgever en de 
gehele binnenvaart branche. Met zijn 
kennis en kunde heeft hij al die jaren 
bijgedragen aan een modern, prak-
tisch en veilig vervoer van gevaarlijke 
stoffen per binnenvaartschip en hierin 
was hij een voorbeeld voor velen. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING



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

INSPREKEN
Wilt u inspreken? In een besluit-
vormende vergadering kan alleen 
ingesproken worden over wat op de 
agenda staat. 

Voor meer informatie of om u aan te 
melden kunt u contact opnemen met 

de griffier via l.vandermeer@gemeente-
steenbergen.nl of belt u 06-85347707.

AGENDA
Donderdag 28 maart: besluitvormende 
vergadering. In deze vergadering worden 
het rekenkamerrapport over de sportac-
commodaties en de bestemmingsplan-
nen Grote Spellestraat 3 (Kruisland) en 

Westerstraat 10  (Dinteloord) vastge-
steld.

De vergadering begint om 19:30 uur 
en vindt plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis van Steenbergen. Ver-
gaderingen zijn bij te wonen vanaf de 
publieke tribune of live te volgen via de 
website of via de SLOS.

www.raadsteenbergen.nl

GEZIEN OP
SOCIAL MEDIA

VERGUNNINGEN 
EN BESLUITEN
Officiële bekendmakingen van 
gemeentelijke regelgeving (zoals 
verordeningen, beleidsregels en aan-
wijzingsbesluiten) worden in het elek-
tronisch gemeenteblad gepubliceerd. 
Bent u benieuwd naar besluiten die in-
vloed hebben op uw omgeving, zoals 
omgevingsvergunningen, verkeers-
besluiten, bestemmingsplanwijzigin-
gen, verordeningen, beleidsregels en 
andere bekendmakingen? 

De overheid biedt een digitale service 
via de website overuwbuurt.overheid.nl,   
waar informatie van gemeente, pro-
vincie en waterschap te vinden is. 
U kunt zich via deze site abonne-
ren op de e-mailservice, een app 
downloaden of de berichten online 
bekijken. Daarnaast vindt u officiële 
bekendmakingen over bestemmings-
plannen ook in de Steenbergse Bode 
en de digitale Staatscourant. De offi-
ciële bekendmakingen van verkeers-
besluiten staan ook in de digitale 
Staatscourant.

De betreffende basisscholieren volgen 
de presentaties in de voorronde van het 
Scholenproject met grote belangstelling.

SAMEN 
VOOR 
SCHOON

Op Instagram @gemeentesteenbergen 
delen we de mooiste plekjes in onze 
gemeente, voor en door inwoners. 

Heb je zelf een mooie foto gemaakt? 
Tag ons! 

Zaterdag 23 maart is het Landelijke 
Opschoondag. Ook in de gemeente 
Steenbergen gaan vrijwilligers op ver-
schillende plaatsen samen aan de slag 
voor een schonere buurt. 

Zo werken ze aan meer bewustzijn 
rondom zwerfafval en is het vaak 
hartstikke gezellig. De gemeente on-
dersteunt deze initiatieven met mate-
rialen. 

Alle kleine beetjes helpen, ga jij ook 
aan de slag in jouw buurt?

DISCUSSIE WINDTURBINES
KAROLINADIJK 
De aanvraag voor de opschaling van de 
windturbines aan de Karolinadijk stond 
op de agenda van de oordeelvormende 
vergadering van 13 maart. De vergade-
ring is goed bezocht en van het spreek-
recht is door meerdere mensen gebruik 
gemaakt. Na de eerste termijn werd het 
duidelijk dat er onder de raadsleden 
nog veel vragen leven over de aanvraag. 
Om meer tijd te nemen voor de inhou-

delijke voorbereiding is besloten het on-
derwerp te verdagen. De nieuwe datum 
waarop we het ontwerp gaan bespreken 
is nog niet bekend. Houd vooral de web-
site en onze social media in de gaten.

VOORRONDES 
SCHOLENPROJECT  
Vanaf vrijdag 22 maart is het een drukte 
van jewelste in het gemeentehuis, want 
dan vinden de voorrondes van het scho-
lenproject plaats. De basisschoolleer-
lingen zijn aan de slag gegaan met het 

thema ‘jongeren meer laten bewegen’ en 
gaan in de voorrondes met elkaar in de 
debat. Een jury beoordeelt de projecten 
en debattechnieken van de leerlingen.

De ochtend eindigt met de bekendma-
king van het beste project en de beste 
debater. Het beste project uit de voor-
ronde gaat door naar de finale op 10 
mei. 

Kijk voor meer informatie op onze web-
site. 



27 maart van 18.00 tot 21.30 uur
Gezellige Ladies Night in het Stadshart

  

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

Deze avond mag je echt
niet missen!
Een ontspannen avondje 
winkelen met speciale acties 
en extra aanbiedingen. De 
ondernemers trakteren je op 
lekkere hapjes, drankjes en 
meer! Aan alles is gedacht 
om jou op deze speciale 
koopavond te verwennen. 

De lente is begonnen! 
Proef het voorjaar, ontdek 
de nieuwste collecties en 
maak kennis met de 
laatste trends. 

Meesters
In groenten en fruit

Loop zeker even binnen bij deze winkels:
Krijg 50% korting 
op je 2e paar
Ray-Ban glazen*
*Actie loopt t/m 30 April, vraag naar de mogelijkheden.

Grote Kerkstraat 18
Steenbergen.
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Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Vrijdag lente met veel 
zon, daarna weer wat 
koeler
Vrijdag lukt het de zon wel om door 
te breken en krijgen we in onze regio 
zonnige perioden.
Het kan dan met een zuid tot 
zuidwestelijke wind wat zachter 
worden. 
We halen dan gemakkelijk een graad 
of 16. 
Tegen zaterdag loopt dan weer een 
zwak koufront binnen de gemeente 
steenbergen vanaf het noorden. 
Dat markeert de overgang naar een 
nieuw hogedrukgebied, maar zorgt 
op zaterdag wel weer voor meer 
wolkenvelden.
De temperaturen zitten op zaterdag 
met een westelijke wind wel weer 
lager en vallen terug op een graad of 
12.
Op zondag keert de zon terug.
Er komen dan weer brede opklaringen 
binnenlopen en de temperaturen gaan 
weer wat hoger zitten en dat wordt ook 
het weerbeeld voor komende week.
Dikwijls mooie zonnige perioden, af 
en toe wat wolken en temperaturen 
die de hele volgende week overdag 
aangename lentewaarden bereiken.

Weerspreuk: 
“Het is in het begin of op het end, dat 
maart ons zijn gaven zendt.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

Nieuwe cursus 
Valpreventie 
van start
STEENBERGEN – De eerdere cur-
sussen ‘valpreventie’ zijn goed 
aangeslagen bij de deelnemers. 
Ze krijgen nu een vervolg. Dat ge-
beurt op vrijdag 29 maart tussen 
9:30 en 11:00 uur.

WijZijn Steenbergen, tanteLoui-
se, Havermans Paramedisch 
Centrum en de sportcoach wer-
ken ook voor deze cursus samen. 
Deelnemers krijgen tal van tips en 
trucs om na een valpartij goed op 
te staan, om het huis veilig in te 
richten en ze doen oefeningen om 
de spieren te sterken en het even-
wicht te verbeteren. Eerdere deel-
nemers zijn enthousiast. 

Ze stromen vaak door naar een 
andere beweeg-activiteit. Dit kan 
zijn: Tai Chi, Meer Bewegen voor 
Ouderen, Bewegen op de Stoel, 
seniorfitnessgroep bij fysio Ha-
vermans en andere lessen of acti-
viteiten om de opgebouwde con-
ditie en evenwicht te behouden.  

ßAanmelden voor de komende 
cursus kan door te bellen naar 
Tonnie Joxhorst, telefoon (0167) 
750 850. Wie inhoudelijke infor-
matie wenst kan terecht bij Fia 
Traets van Fysio Havermans, tele-
foon (0167) 567 521. 

( door Tineke Feskens )

KRUISLAND- De spanning stond 
op de gezichtjes van de muzikant-
jes te lezen, zaterdagmiddag in de 
Siemburg. Na weken van oefenen 
en repeteren was het eindelijk zo-
ver. De opvoering van hun concert, 
onder begeleiding van harmonie 
St. Caecilia.

Naarmate de klok van vieren dich-
terbij kwam, stegen de zenuwen. 
Vooral bij de ouders.
Al ruim voor aanvang van het con-
cert zaten ouders, broertjes, zus-
jes en opa’s en oma’s gereed. Het is 
tenslotte niet vaak dat je kind een 
concert mag geven. De muzikan-
ten van St. Caecilia waren druk 
bezig met het stemmen van hun 
instrument, de meesters en juffen 
legden de laatste hand aan voor-
bereidingen en de sterren van de 
middag zaten, enigszins gespan-
nen, te wachten. Voor de leerlin-
gen van groep 3 en 4 van basis-
school de Zonneberg was het con-
cert het resultaat van wekenlang 

oefenen. De kinderen uit groep 
drie hadden een aantal liedjes ge-
leerd, en of dat nog niet genoeg 
was, ze hadden ook geoefend met 
slagwerk. De kinderen uit groep 
vier hadden kennisgemaakt met 
een aantal verschillende blaas-
instrumenten. Het doel van het 
concert is eenvoudig, kinderen op 
speelse wijze kennis laten maken 
met muziek.

Eva’s reis naar de muziek
Het concert ging van start met de 
titelmuziek van, hoe toepasselijk, 
‘Back to the future’. Toepasselijk, 
omdat het concert ging over een 
meisje, Eva. Eva woont samen 
met papa, mama en haar grote 
broer Kees in een groot huis. Ze is 
dol op geluid. Op een dag hangt ze 
uit haar slaapkamerraam en hoort 
een geweldig geluid. Ze wordt er 
helemaal gelukkig van maar weet 
niet precies wat ze gehoord heeft, 
leest meester Mario voor. Groep 
drie zingt er een liedje over. “Luis-
ter goed, luister goed. Spits nu 

snel je oren!” klinkt het door de 
zaal. Iedereen rekt zich of staat 
op om de kleintjes beter te kun-
nen zien. Het verhaal gaat verder. 
Op haar iPod probeert Eva later 
het geluid op te nemen. Helaas. 
Wat ze ook opneemt, het geluid 
wat haar zo gelukkig maakte zit er 
niet bij. Omdat ze steeds ongeluk-
kiger wordt besluiten haar ouders 
met haar en haar broer op reis te 
gaan. Op hun reis maken ze ken-
nis met allerlei soorten muziek. 
Een heel alfabet aan instrumen-
ten leert Eva kennen. Samen met 
St. Caecilia spelen en zingen de 
kinderen weer een lied. De vrolij-
ke Samba geluiden zorgen ervoor 
dat iedereen mee beweegt. Er zijn 
zelf mama’s die hun vingers knip-
pen op de maat. Een paar kleintjes 
vooraan dansen op de banken. Na 
het Sambanummer gaat het ver-
haal verder. Eva heeft nog steeds 
dat ENE geluid niet gevonden. 
Als haar vader met haar gaat fiet-
sen rijden ze langs een jongeren-
centrum. En dan hoort Eva het. 

Het geluid! Het blijkt een groep 
kinderen het zijn die samen mu-
ziek speelt. Dat wil Eva ook. En ja 
hoor, dat heeft het publiek meege-
maakt. In de Siemburg spelen de 
kinderen samen muziek, precies 
zoals in het verhaal van Eva.

Oorkonde
Na afloop, en na een luid applaus 
voor iedereen is er nog één verras-
sing. Alle kinderen uit groep drie 
én vier krijgen, omdat ze zo goed 
hun best gedaan hebben, een oor-
konde. “Papa, ik wil graag inschrij-
ven voor de proflessen, mag dat?” 
vraagt Isis van 8. Papa kijkt even 
naar zijn vrouw. “Vond je het zo 
leuk?” vraagt hij. “Ach ze heeft nu 
ook blokfluit les, dus misschien is 
het wel een goed idee.” antwoord 
mama. Isis is blij. Ze vond het heel 
leuk om op deze manier kennis 
het maken met het spelen op een 
klarinet. Pap neemt haar mee, sa-
men gaan ze naar de tafel waar in-
geschreven kan worden voor de 
proeflessen. Want samen spelen is 
leuk, maar je moet wel blijven oe-
fenen.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Leerlingen Zonneberg maken op 
speelse wijze kennis met muziek

NIEUW-VOSSEMEER – De organisa-
toren van de jaarlijkse Fancy Fair 
zijn druk doende met de voorbe-
reiding van de Fair en de Snuffel-
markt die in het weekend van 13 
en 14 april in gemeenschapshuis 
De Vossenburcht wordt gehouden.

Met de opbrengst van deze twee ac-
tiviteiten worden al vele jaren lang 
diverse goede doelen gesteund. 
Belangrijk daarbij is vanzelfspre-
kend een goede opkomst en ver-

volgens ook deelname van belang-
stellenden. Vandaar dat stichting 
Fancy Fair en Snuffelmarkt graag 
een vooraankondiging geven met 
het verzoek om de data in de agen-
da te noteren. Zaterdag 13 april is 
de Fancy Fair tussen 14:00 en 22:00 
uur gehouden in De Vossenburcht 
en de Snuffelmarkt tussen 10:00 en 
16:00 uur in de gymzaal in de Ach-
terstraat. Zondag 14 april is het ook 
Fancy Fair maar dan van 14:00 tot 
18:00 uur.

Fancy Fair Nieuw-Vossemeer 
in voorbereiding

Semper Crescendo ontvangt 
collega harmonie uit Neede
NIEUW-VOSSEMEER – Zondag 7 april ontvangt harmonie Semper Cres-
cendo naamgenoot harmonie Crescendo uit het oosten van het land, de 
plaats Neede. Naast dezelfde naam hebben beide harmonie gemeen dat 
ze beide worden geleid door een Schippers.

Semper Crescendo Nieuw-Vossemeer staat namelijk onder leiding door 
Hans Schippers. De collega’s uit Neede worden geleid door diens zoon 
Jeroen. 
Op 7 april verzorgen de beide harmoniën – samen 90 muzikanten sterk – 
een concert in De Vossenburcht. Dat gebeurt onder de titel ‘Oost West . . 
.’. De start is om 14:30 uur. 

Toegang is gratis, er wordt gehoopt op grote belangstelling.
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Zeelandweg Oost 1 • 4651 SG Steenbergen
0167 - 56 33 43 • www.kluswijs.nl 

KlusWijs Steenbergen

FORMIDO STEENBERGEN 
GAAT VERDER ALS KLUSWIJSGAAT VERDER ALS KLUSWIJS
en we ruimen op!en we ruimen op!en we ruimen op!en we ruimen op!en we ruimen op!en we ruimen op!en we ruimen op!en we ruimen op!en we ruimen op!en we ruimen op!en we ruimen op!en we ruimen op!en we ruimen op!

OP ALLE  
CETABEVER 
BUITENBEITSEN
750 ML EN 2,5 LITER 

en we ruimen op!en we ruimen op!en we ruimen op!en we ruimen op!en we ruimen op!

750 ml tuinhoutbeits

van 18.50 voor

12.95

PRIJSVOORBEELD

Dekkend of 
transparant30%30%

KORTING

GRATIS 
MONTAGE

De nieuwe Kia ProCeed.
Bold move.

Vanaf € 30.995,-
Bijtelling vanaf € 211,- p.m.

kia.com

Autobedrijf Romme B.V.
Brede Molenweg 6 Hoeven (service) T: 0165 – 50 29 86 
Belder 41 Roosendaal T: 0165 - 820 250 
Vosdonk 43 Etten-Leur T: 076 - 50 25 950   kia-romme.nl

Gem. brandstofverbruik: 4,2 - 6,8 l/100km, 23,8 - 14,7 km/l. CO2-uitstoot: 110- 155 g/km. Genoemde consumenten-
adviesprijs is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia ProCeed met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag 
van 31-03-2019 en uiterste registratiedatum van 30-04-2019. Genoemde prijs is incl. btw/bpm en kosten rijklaarma-
ken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, 
handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en 
een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. Bijtellingspercentages zijn afhankelijk van datum van registratie. Alle 
genoemde bijtellingspercentages, energielabels en vanaf netto bijtellingsbedragen (per maand) zijn per model geba-
seerd op de uitvoering met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 38,10% inkomstenbelasting. Kijk 
voor een compleet overzicht met de bijtellingspercentages per model op kia.com. Getoond model kan afwijken van de 
beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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STEENBERGEN - Vorig jaar be-
stond de Stichting wielercriterium 
Steenbergen 75 jaar en werden er 
ter gelegenheid van dat jubileum,  
naast de reguliere wedstrijden ook 
diverse nevenactiviteiten georga-
niseerd. De Dikke bandenrace en 
de fietsoriëntatietocht zijn toen 
heel goed bevallen en worden dit 

jaar opnieuw georganiseerd.

Net als vorig jaar zal de Dikke Ban-
den Race ook deze keer weer wor-
den georganiseerd op vrijdag 24 
mei voor de basis scholieren van 
de gehele gemeente Steenbergen.
De Dikke Banden Race is bedoeld 

voor alle basisscholieren uit de 
gemeente Steenbergen. Het par-
cours komt opnieuw rond het Ge-
meentehuis te liggen. Alle meis-
jes en jongens van de Steenberg-
se basis scholen in de leeftijdsca-
tegorie vanaf 7 t/m 12 jaar zullen 
hiervoor worden uitgenodigd en 
mogen dus met hun eigen gewo-
ne fiets deelnemen.

De fietsoriëntatietocht wordt ge-
houden op zondag 26 mei. Ook nu 
wordt het een gezellige tocht met 
meerder stopplaatsen. Er wordt 
die dag gestart tussen 10.30 uur 
en 11.30 uur gestart vanaf hotel 

restaurant De Kaai waar ook de fi-
nish is.
Aan beide evenementen kan kos-
teloos  worden deelgenomen. Na-
dere info volgt.
Op zaterdag 25 mei is de jaarlijkse 
Koos Moerenhout Classic, waar-
door het gehele weekend in het 
teken staat van de recreatieve wie-
lersport.

Klassieker
Zoals eerder gemeld organiseert 
de Steenbergse wielerstichting dit 
jaar voor de eerste keer een lande-
lijke  klassieker voor nieuwelingen 

(renners van 15 en 16 jaar) en ju-
nioren (renners van 17 en 18 jaar). 
Dit over een lengte van respectie-
velijk 80 en 110 km in en rondom 
Steenbergen.

Tussendoor zullen zondag 19 mei 
op een parcours van ca. 6 kilome-
ter rondom Welberg wedstrijden 
plaatsvinden voor jeugdrenners 
van 12 , 13 en 14 jaar. 

Hiervoor hebben nu al zowel bij 
de nieuwelingen als bij de juni-
oren zich zo’n 150 renners aan-
gemeld, het maximale aantal dat 
door de KNWU is toegestaan.

Wielercriterium organiseert 
opnieuw Dikke Banden race 
en Oriëntatietocht 

( door Mart van Aalst )

STEENBERGEN - Onder leiding van 
dirigent Janno den Engelman or-
ganiseerde Kamerkoor Sasso Mon-
tanari afgelopen zondagmiddag 
een Passieconcert in de Ned. Her-
vormde kerk. Voor het goed opge-
komen publiek werden een aantal 
klassieke koorwerken ten geho-
re gebracht. Het koor zong zowel 
a capella als met begeleiding van 
een ‘ad hoc’ samengesteld strijker-

sensemble en het door Patrick Go-
verde bespeelde kistorgel.

Het kamerkoor opende a capel-
la met twee Anthems van Henry 
Purcell. Daarna werd met orkest 
en orgel het onvolprezen Ave Ve-
rum Corpus van Mozart uitge-
voerd, waarmee de trent voor dit 
concert gezet was.
Dat het koor geen moeilijke wer-

ken uit de weg gaat, bleek ook deze 
middag. Met name het ’Misericor-
dias Domino’ van Mozart en de 
cantate ’Christe, du Lamm Got-
tes’ van Mendelssohn-Bartholdy 
zijn beide composities waar zowel 
voor het koor als het orkest de no-
dige technische kunde en concen-
tratie wordt vereist. Ondersteund 
door de warme klanken van het 
strijkersensemble werden beide 
composities prachtig uitgevoerd.

A Capella
Ook a capella kwam het koor goed 
uit de verf. De mooie koorklank 
van het kamerkoor was vooral 
bij deze a capella stukken goed 
te horen. De motetten van An-
ton Bruckner, Michael Haydn en 
Joseph Rheinberger waren voor 
deze passietijd een goede keuze, 
het koor beleefde er zichtbaar ple-
zier aan.
Onder begeleiding van Patrick 

Goverde op het kistorgel werd ook 
de Missa Tempora Quadragesi-
ma van Michel Haydn uitgevoerd. 
Een mis die speciaal voor de pas-
sietijd werd geschreven, maar die 
verre van weemoedig klinkt, inte-
gendeel, de Mis ademt een bijna 
opgetogen sfeer uit.  

En opgetogen waren ook de toe-
schouwers die onder het genot 
van een drankje nog een tijdje 
bleven napraten over dit sfeervol-
le concert.

Geslaagd Passieconcert kamerkoor Sasso Montanari

STEENBERGEN – Claudia de Groen 
geeft aan dat er deze zaterdagoch-
tend weer een voorleesspeurtocht 
wordt georganiseerd in het cen-
trum van Steenbergen. Onder de 
titel ‘Verrassende Ontmoetingen’ 
kunnen kinderen van groep 1 tot 
en met 4 met hun ouders of bege-
leiders deelnemen.

Er wordt voorgelezen, geknut-
seld, er is muziek en de deelne-
mers bezoeken verrassende plek-
jes. Er zijn twee tijdstippen waar-
op zaterdagochtend wordt begon-
nen aan de speurtocht: om 10:00 
uur en om 10:15 uur. De speur-
tocht start bij de ‘Verhalenbank’ 
aan de kop van de Kaaistraat. Er 
zijn al heel wat aanmeldingen zo 
geeft Claudia de Groen aan, maar 
er is nog plaats vrij. Wel moet ook 
worden aangegeven met hoeveel 
deelnemers wordt aangemeld. 
Aanmelden kan via het mailadres: 

verrassendeontmoetingen@
gmail.com. Deelname is gratis, al 
wordt een vrijwillige bijdrage op 
prijs gesteld.

Tweede Verrassende ontmoetingen 
in Steenbergen

vv Steenbergen zoekt kantinevrijwilligers
STEENBERGEN – Penningmeester Jasper van Tilburg van vv Steenber-
gen doet een oproep aan leden en andere belangstellenden om zich te 
melden als vrijwilliger in de kantine. Er komt namelijk een drukkere pe-
riode aan, waardoor er naaste de inzet van kantinebeheerders de hel-
pende hand van vrijwilligers nodig is. 
Wie zich aanmeldt krijgt de mogelijkheid om het certificaat IvA (Instruc-
tie Verantwoord Alcoholschenken) te halen. Er worden diensten ge-
draaid van 2 tot 3 uur. Ze worden in overleg ingepland. Aanmelden kan 
bij de bar in de kantine of via het mailadres: kantine@vvsteenbergen.nl.

Matinee tussen 
Thee en Diner in 
aantocht
STEENBERGEN – Zondag 31 maart 
staat een nieuwe Matinee tussen 
Thee en Diner op de agenda. Het 
is de eerste bijeenkomst van 2019. 
Dit keer verzorgt een dj de muziek 
en staan de jaren van de Veronica-
bar aan de Grote Kerkstraat cen-
traal. Jack Lebeau zal deze tijden 
doen herrijzen.

De entree voor het matinee is gra-
tis. Men begint om 14:30 uur en 
plaats van handeling is opnieuw 
Brasserie De Kaai aan de Kaai-
straat. De matinee is meteen een 
mogelijkheid om de laatste car-
navalsbonnen op te maken. Het 
is dan inmiddels ‘Halfvasten’ en 
dat betekent de laatste dag dat de 
bonnen geldig zijn.

Open Dag 
Budovereniging
STEENBERGEN – Zaterdagoch-
tend 30 maart houdt Budovereni-
ging VKO een open dag in de gym-
zaal van de Gummarusschool aan 
de Esdoornstraat 1. Onder leiding 
van ervaren leraren zullen diverse 
technieken van de Budosport wor-
den gedemonstreerd.

De Open Dag begint om 9:30 uur 
met een demonstratie E-bo-no-

kata door de huidig Nederlands 
kampioenen. Om 10:00 uur star-
ten de Jiujitsu technieken voor 
jeugd, een uur later die voor seni-
oren. Om 12:00 uur start een de-
monstratie fight- en conditietrai-
ning. Alle belangstellenden zijn 
welkom. Er zijn voldoende jiujit-
supakken aanwezig om jong en 
oud in de gelegenheid te stellen 
om aan de training deel te nemen.

De gymzaal kan worden betreden 
via de ingang aan het plein voor 
de Vredeskerk.

Kaartavonden HL
WELBERG – Dit voorjaar organi-
seert Herwonnen Levenskracht af-
deling Steenbergen twee Rik- en 
Jokeravonden. Vanavond, vrijdag-
avond is de eerste, op vrijdag 12 
april volgt nummer twee.
De kaartavonden worden ge-
houden in gemeenschapshuis 
De Vaert, ze beginnen om 19:30 
uur en aan bezoekers wordt 2,50 
euro entreegeld gevraagd. De op-
brengst van de avond wordt be-
stemd voor financiering van ac-
tiviteiten voor alleenstaanden, 
langdurig zieken en ouderen.

30 maart: Boekenmarkt 
in de Vredeskerk
STEENBERGEN – Zaterdag 30 maart organiseert de activiteitencommis-
sie van de Vredeskerk een boekenmarkt in deze kerk. Dat gebeurt tussen 
11:00 en 15:00 uur. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de 
kerk.

Er zijn in de afgelopen maanden weer heel wat nieuwe boeken ingele-
verd, spannende trillers van o.a. Linda van Rijn, Karin Slaughter, Nicci 
French, Ester Verhoef, Saskia Noort en David Baldacci. Ook romans van 
Jan Siebelink, Santa Montefiore en voor de verzamelaar Catherine Cook-
son ,Konsalik en Baantjer. Daarnaast zijn er boeken voor de tuin, kook-
boeken, medische boeken en kinderboeken en nog veel meer. Een be-
zoek aan de boekenmarkt is de moeite waard, zo beloven de organisato-
ren. Alle boeken kosten een euro, voor vijf euro krijgt men zelfs zes boe-
ken. Nadere informatie wordt gegeven door Petra Geers, telefoon 0167-
565994, e-mail: petrageers@hotmail.nl.

Wie voor deze markt boeken wil inleveren kan dit doen op maandag 25 
maart tussen 9:15 en 11:45 uur en op vrijdag 29 maart tussen 18:30 en 
20:00 uur in De Vonk, de aanbouw van de Vredeskerk.
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Kaaistraat 4  - Steenbergen - 0167 - 563 430

Oerlemans Mode
passie voor mode

twitter.com/oerlemansmode
facebook.com/oerlemans.mode

Wanneer je de winkel binnen-
stapt, komen de vrolijke kleurtjes 
je tegemoet. De vriendelijke 
verkoopsters van Oerlemans 
Mode heten je welkom in hun 
zaak en geven je direct een warm 
gevoel. Je loopt verder en weet 
even niet waar je moet kijken…Je 
bent even overrompeld…

Kleurrijk geheel

De collecties zijn zorgvuldig uit-
gezocht en op kleur bij elkaar 
gehangen. Opvallend zijn de 

vele verschillende kleuren. Rood, 
geel, verscheidene tinten groen, 
roze, blauw en ook oranje. Er is 
voor ieder wat wils. Er kan weer 
eindeloos gecombineerd worden.

Nieuw in de winkel!

Voor de echte voorjaarsdagen 
kun je hier je hartje ophalen, want 
jurkjes zijn er al volop! Bijvoorbeeld 
van het nieuwe Amsterdamse merk 
Freebird. Voor iedere gelegenheid 
een passende jurk. Ook de lange 
jurken zijn weer terug dit seizoen. 
Een erg mooie aanwinst is het 

nieuwe Deense sieradenmerk 
Dansk. Kettingen, oorbellen en 
armbanden met sierlijke lijnen en 
strakke vormen passend bij de 
kleding die je dagelijks draagt. 
Vrouwelijk, simpel en stoer! 

Meer voor mannen

Ook op de grote herenafdeling 
komt het voorjaarsgevoel je 
tegemoet. Dé trendkleur geel 
knalt er gelijk uit. Met een brede 

glimlach laten de dames de 
collectie van het nieuwe, jonge 
merk CAST IRON zien. 

Er is weer genoeg keuze aan 
polo’s, T-shirts, en dit seizoen zijn 
er ook weer volop bodywarmers 
voor de mannen. 

Bij Oerlemans Mode zijn ze dus 
helemaal klaar voor het voorjaar! 
Wil je geïnspireerd worden? Volg 
ons op Facebook en Instagram. 
Maar loop vooral een keertje 
binnen en laat je verrassen! 

HET VOORJAAR IS BEGONNEN BIJ OERLEMANS MODE!

WOENSDAG
27 MAART

LADIESNIGHT!

Aantrekkelijke
verrassing bij 

aankoop boven
de 75 euro!

Kleur bekennen Bij Marieke!
Heldere frisse tonen als groen, roze, koraal, bl auw en lila zullen het 
kleurenpalet in onze shop, dit voorjaar, bepalen. Ook op het gebied van 
haartrends mag er weer kleur gebruikt worden.
Schwarzkopf Professional heeft een volledig vernieuwde Vibrance-lijn 
uitgebracht, met meer dan 65 tinten geschikt voor elk (haar)type. Het 
product bevat een nieu e  alcoholvrije formule verrijkt met vitamine 
B3 en B5, dat het haar beschermt en egaliseert,  voor een intense- en 
glans. Of u nu de kleur wilt opfrissen of volledig wilt veranderen; u bent 
bij ons aan het juiste adres.
Lange lokken of een pixie cut? Alles kan, zolang het maar uw 
persoonlijkheid onderstreept.
Oosterse invloeden zien we terug in de bruidskapsels voor 2019. Wij 
hebben ons hierin verdiept en getraind en presenteren deze trends op 
de nieuwe bruidsbeurs ‘Ja, ik wil!’, zondag 14 april bij De Watertoren in 
Steenbergen.

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

Mode & Beauty-special Voorjaar



Dat ziet er weer tiptop uit!2019

Krijg 50% korting 
op je 2e paar
Ray-Ban glazen*
*Actie loopt t/m 30 April, vraag naar de mogelijkheden.

Grote Kerkstraat 18
Steenbergen.

Beauty Instituut Marielle is helemaal 
klaar voor het nieuwe voorjaarsseizoen. 
Half maart zijn we namelijk exclusief 
dealer geworden van ARTDECO: het 
nummer 1 make-up merk uit Duitsland. 

Betaalbare kwaliteit
ARTDECO verslaat glansrijk luxe 
merken als Chanel, Dior en Mac. 
“ARTDECO make-up heeft de beste 
kwaliteit voor een betaalbare prijs. 
Wij zijn erg enthousiast en trots dat 
wij dit merk mogen verkopen. Er zijn 
vooralsnog slechts vijf verkooppunten 
in Nederland!”

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

BEREID JEZELF VOOR OP DE ZOMER MET BEAUTY INSTITUUT MARIELLE
PAYOT ZONPRODUCTEN!
Heerlijk zijn ze, de zonproducten van 
Payot! Bij Beauty Instituut Marielle vind 
je de hele productlijn: van een speciale 
crème die de huid voorbereid op de 
zon zodat deze sneller bruin wordt tot 
anti-aging zonbescherming en een 
verkoelende aftersun. 

HAARVRIJ DE ZOMER IN!
Laat uw lichaam defi nitief ontharen 
met IPL behandelingen. Deze methode 
is veilig en geeft een mooi, glad en 
blijvend resultaat. Start nu zodat u in 
de zomer geheel haarvrij bent. Geen 
ingegroeide haartjes, stoppeltjes of 
geïrriteerde huid meer. 
Profi teer van 50% korting op het defi ni-
tief ontharen van de bikinilijn en oksels.
Bikinilijn:  € 70,-   nu € 35,- 
Okselharen:  € 35,-   nu €17,50
Actieprijs is per behandeling. 

Ruim assortiment
In onze salon bieden we onze klanten 
het complete assortiment voor de 
perfecte look; 

• Creamy lippenstift en lipgloss voor    
    verleidelijke lippen 
• Oogschaduws, eyeliners en 
   mascara’s voor stralende ogen 
• Foundations, concealers en 
   camoufl ages voor een egale teint

De blush en oogschaduws kunnen 
bewaard worden in de speciaal 
ontworpen hervulbare ARTDECO 
Beauty Box. 

10% KORTING OP ALESSANDRO!
Droomt u ook van verzorgde handen 
met mooie, vrouwelijke nagels? De hele 
maand maart profi teert u bij Beauty 
Instituut Marielle van 10% korting op alle 
hand- en nagelverzorgingsproducten 
van Alessandro!
Kom langs in onze salon om o.a. de 
nieuwe ‘Hello Beautiful’ collectie te 
komen bekijken. 

HÉT NUMMER 1 MAKE-UP MERK NU VERKRIJGBAAR IN DE SALON!

50%
korting

Shop-in-shop van Ray-Ban bij De Moor Optiek
Met het voorjaar komt ook het zonnebrillenseizoen er weer aan, wat de vraag 
rechtvaardigt of er op dat gebied nog nieuws onder de zon is. Wie daar alles 
van weet, is Michiel de Doelder van De Moor Optiek, mét in de winkel een 
shop-in-shop van hét wereldvermaarde zonnebrillenmerk Ray-Ban. 

Het bekendste model hiervan is de Aviator, oftewel de pilotenbril, waarmee 
het in 1937 allemaal begon. ,,Je kunt deze bril nog altijd herkennen aan de 
uitsparing die nodig was voor het luchtmasker van de piloot,’’ vertelt Michiel. 
,,Elke seconde wordt ergens ter wereld dit type bril verkocht!’’ Dit wetende, is 
het ook niet zo vreemd dat één op de drie mensen in het bezit is van een Ray-
Ban zonnebril. 

Vierde glas cadeau

Ook de Colonel en de 
Marshal zijn populaire 
monturen van het merk, 
waarvan De Moor Optiek 
dus een ruim assortiment 
in huis heeft. ,,Nu ook 
verkrijgbaar met echte 
Ray-Ban glazen op sterkte. 
In deze regio zijn wij de 
enige die dit aanbieden,’’ 
aldus Michiel. Wie nu 
twee Ray-Bans op sterkte 
aanschaft, krijgt het vierde 
glas cadeau, en dat kan ook 
in de combinatie van een 
zonnebril en een bril met 
heldere glazen.

Lichte kleuren en monturen

In het modebeeld vallen verder lichte kleuren en dunne(re), lichtgewicht- 
monturen op. Dat geldt zowel bij de dames- als de herenmodellen, alsook bij 
de kunststof monturen, die in uiteenlopende modieuze kleurencombinaties 
verkrijgbaar zijn. Daarnaast is de dubbele brug weer helemaal terug van 
weggeweest en winnen (zes)hoekige modellen sterk aan populariteit.

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

Mode & Beauty-special Voorjaar
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Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag:  08:30 - 17:30 uur
Donderdag:                    17:30 - 20:00 uur vrije inloop heren
Zaterdag:                     08:00 - 15:00 uur
Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169

Nieuwe behandeling: 

Verzorgend Knippen 

Met de nieuwe Glynt Shots wordt het 
haar tijdens de knipbeurt optimaal 
verzorgd. Ervaar het nu zelf!

Ga voor een nieuwe lente look!
Het team van Haer van den Adel staat voor je klaar.

Voor  

Na 

Nieuwe behandeling: 

SINCE
1909

Ga voor een metamorfose: 

Samen zoeken we naar het kapsel dat het best bij je past!

Voor  

Na 

Maak zelf online een afspraak op www.haervandenadel.nl

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

Zaterdag:  09:30 - 17:00 uur

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

www.goudsmederijkeizer.nl

•  Gespecialiseerd in korte maten   
 voor zowel dames als heren
•  Damesmaten 36 t/m 54,
 herenmaten 46 t/m 66
• Grote collectie
• Heren petten, riemen, bretels etc.
•  Gratis parkeren voor en achter 
 de winkel
•  En nog veel meer..........

Al met al de moeite waard, 
om eens een keer een kijkje te 

komen nemen in onze zaak

www.karremanskleding.nl
onze uitverkoop is begonnen

•  Gespecialiseerd in korte maten 
 voor zowel dames als heren
•  Damesmaten 36 t/m 54
• Herenmaten 46 t/m 66
•  Grote collectie
•  Heren petten, riemen, bretels etc.
•  Gratis parkeren voor en achter de winkel
• Gratis vermaken
•  En nog veel meer.........

Al met al de moeite waard, 
om eens een kijkje te 

komen nemen in onze zaak.

U bent verzekerd van succes!

Voor een leuke voorjaars-
garderobe bent u bij ons 

aan het goede adres!

Onze merken 
Dames:

Frank Walder
Betty Barclay
Toni Dress 
Sommermann
Lebek e.v.a.

Onze merken 
Heren:

Meyer
Ledub
Casa Moda
Fellows
Jupiter e.v.a.

Goudsmederij Keizer, 
voor jong en oud
,,Het is tijd voor vrolijk voorjaar! Stap binnen en kom kijken naar alle 
vrolijke kleuren, die terugkomen in de sieraden van Coby van den Bor en 
Daniel Vior,’’ klinkt het opgewekt bij Goudsmederij Keizer. Eigenaresse 
Lotte Keizer is, zoals gebruikelijk, ook weer hard aan het werk met 
haar eigen collectie. ,,Hier worden continu nieuwe items toegevoegd.’’ 
Iedereen is bij Lotte ook van harte welkom om, vrijblijvend, 
langs te komen met zijn of haar oude sieraden. ,,Dan kunnen 
we samen kijken hoe we daar weer mooie, nieuwe sieraden 
van kunnen maken. Je kunt ze ook laten oppoetsen, zodat 
ze weer helemaal klaar zijn voor het nieuwe seizoen.’’
Goudsmederij Keizer is er voor jong en oud. ,,Kom ook maar eens 
kijken naar onze kast gevuld met mooie baby-cadeautjes,’’ besluit 
Lotte uitnodigend.

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

Nieuwe verzorgingsbehandeling 
bij Haer van den Adel 

Met de nieuwe Glynt shots heeft Haer van den Adel een compleet 
nieuwe behandeling in huis. Dorith Brouwers van Haer van den 
Adel is erg enthousiast over deze upgrade van het klassieke knippen: 
,,We kunnen onze klanten nu een keuze bieden tussen een reguliere 
knipbehandeling of deze nieuwe verzorgingsbehandeling.” 

De Glynt verzorgingsshots zijn er in drie varianten. Afgestemd op het 
haartype va n de klant, kan er gekozen worden voor: 
Volume energy shot - voorziet fijn haar van volume en stevigheid
Hydro vitamin shot - voorziet het haar intensief van vocht
Revital Regain shot -  zorgt voor soepelheid, veerkracht en gezonde glans
De verzorgende mousse wordt aangebracht op het handdoekdroge 
haar en wordt tijdens het knippen helemaal opgenomen. Voor alle 
shots geldt dat ze een hoog percentage werkzame stoffen bevatten, die 
diep in het haar doordringen en hier op effectieve wijze hun werk doen. 
Ook na een wasbeurt blijven de stoffen gewoon in het haar aanwezig. 
De klant krijgt na afloop de resterende verzorgende mousse mee naar 
huis. Dorith: ,,Het is een heerlijke behandeling met niet alleen een 
perfect kapsel als resultaat, maar ook intensief verzorgd en gevoed 
haar. Probeer het nu zelf in onze salon!”

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

Gebroeders Karremans’: 
‘Jij bepaalt je eigen modebeeld!’
Een kleurige voorjaarscollectie hangt in de rekken bij Gebroeders 
Karremans in Oud Gastel. Vooral de kleur geel en trompetmouwen 
springen er deze lente uit, weet eigenaresse Angela Karremans 
van de dames- en herenkledingzaak, waar ze al bijna 50 jaar van 
wanten weten als het om mode gaat. Haar belangrijkste advies 
is: “Blijf dicht bij jezelf, want jij bepaalt je eigen modebeeld!”
Een uitgebreid assortiment voor iedereen van 30 jaar en ouder 
kenmerkt de winkel, die persoonlijke service én aandacht torenhoog 
in het vaandel heeft staan. Gebroeders Karremans heeft voor dames 
een uitgebreide collectie in huis van maat 34-36 t/m 54 en voor heren 
van maat 44 t/m 66. Heren die een ruime keuze in petten en/of bretels 
zoeken, zijn hier eveneens aan het juiste adres. De winkel heeft aan de 
achterkant een rolstoelvriendelijke ingang en daar is ook een ruime 
parkeerplaats te vinden. 

Gebr. Karremans, Dorpsstraat 1, Oud Gastel 
www.karremanskleding.nl
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Kaaistraat 22 | 4651 BN Steenbergen | tel. 0167 541 012 

De nieuwe collecties 
zijn binnen!

de Suijkerpot
Lifestyle

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

Openingstijden

KLEDING

SIERADEN

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

Altijd in de mode bij Besters Opticiëns
Veel variatie in de kleuren van de monturen, is volgens eigenaar Maarten-Jan 
Besters van Besters Opticiëns wel de belangrijkste trend van dit voorjaar. Waarbij 
met name de kleur rood goed in de smaak valt, zo heeft hij al wel gemerkt. Omdat 
de ‘gemiddelde klant’ toch wel drie jaar met een bril doet, is het volgens Besters 
niet zoals in de kleding, dat de brillencollecties elk jaargetijde radicaal veranderen. 
,,Een bril moet dus toch wel iets tijdlozer zijn.’’ 

Tegelijkertijd ziet de gediplomeerd opticiën, die zijn zaak in 2007 begon, de modetrend 
in ‘brillenland’ opschuiven naar meer ronde modellen. ,,En ook de pilotenmodellen 
blijven hot,’’ zo is zijn ervaring. Ook wordt het modebeeld wat minimalistischer. ,,In 
plaats van de over het algemeen iets dikkere kunststofmonturen, winnen de dunnere, 
metalen monturen aan populariteit,’’ aldus de vakspecialist, voor wie het leveren van 
persoonlijke service en topkwaliteit buiten kijf staan. 

‘Écht iets aparts’
Bij Besters Opticiëns ben je dan ook aan het juiste adres voor de kwaliteitsmerken Ray-
Ban, Prada, Dolce & Gabbana, Michael Kors en Silhouette. Maarten-Jan Besters vestigt 
bovendien graag de aandacht op zijn collectie van het Franse topmerk J.F. Rey. ,,Dan 
heb je écht iets aparts om niet te zeggen extreems, maar dat is ook weer tijdloos, want 
met zo’n model val je ook over een aantal jaren nog op.’’

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

Ontdek het kleurrijke voorjaar 
bij De Suijkerpot
De lente is begonnen! Dat merk je niet alleen als je buiten komt, maar ook bij 
De Suijkerpot, waar je het voorjaar gewoon kunt voelen. Én kunt zien, aan de 
kleurrijke kledingcollectie in de winkel van Andrea Suijkerbuijk. Zowel primaire 
kleuren als pastels en neon-kleuren zijn terug te vinden in het assortiment. 

Het Nederlandse merk By-Bar heeft dit seizoen verschillende stijlen in de collectie, 
van jumpsuits tot lange rokken en joggings. ,,Mooi te combineren met een leuke 
zomertrui of mooie blouse,’’ tipt Andrea. Het Italiaanse merk Ottod’Ame is zeer 
geschikt voor de modieuze vrouw die iets bijzonders wil, met in de nieuwe collectie 
onder meer mooie zijden en katoenen items. 

Mode-accessoires
Voor de finishing touch heeft De Suijkerpot een ruime keuze 
aan accessoires in huis, waaronder tassen van het merk LouLou 
en sieraden van de merken MelanO, iXXXi en My Jewellery. 
De Suijkerpot is alweer zo’n zeventien jaar een begrip in het hart van Ons 
Steenbergen en trekt ook veel publiek van buitenaf. Het is altijd weer de moeite 
waard om even binnen te lopen in de sfeervolle winkel. Niet alleen om op de 
hoogte te blijven van de laatste mode en een nieuwe outfit samen te stellen, maar 
ook voor de vele woon- en cadeau-artikelen.

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

Mode & Beauty-special Voorjaar
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kapsalon | schoonheidssalon | nagelsalon | visagie | massages | productadvies

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

Kijk voor meer informatie over ons totaalconcept op onze website, 
Facebookpagina en Instagram, of kom langs in de salon voor 

een persoonlijk advies!

shoeby.nl Kaaistraat 42, Steenbergen

dames | heren | kids | accessoires

Bij Shoeby draait alles om jou!
Bij Shoeby Steenbergen krijg je iedere dag persoonlijk advies en staat 
het team van Anne-Fleur klaar om jou van top tot teen te stylen. Onze 
personal shoppers helpen je graag om een nieuwe fashionable outfit te 
vinden die helemaal bij jou past. 

Met fashion draait het immers maar om één ding: jezelf blijven! Casual 
chic, sporty glamorous en feestelijk stoer. Voor ieder wat wils. 
Shoeby heeft altijd de nieuwste fashion voor een vriendelijke prijs. Het 
dameslabel Eksept vind je exclusief bij Shoeby. Voor de kids zijn er de 
eigen labels: Jill voor de meiden en Mitch voor de jongens. De heren 
shoppen het eigen label Refill. Style je outfit af met de leukste accessoires 
en maak je look compleet met een paar toffe schoenen. 

Activiteiten in de winkel
Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd in onze winkel. 
Van exclusieve VIP-avonden met make-overs, hapjes en drankjes tot 
de tofste kinderfeestjes, waarvan wij een echt modefeestje maken. 
Nieuwsgierig geworden? Informeer naar de mogelijkheden of stap gewoon 
een keertje binnen, de koffie staat klaar. Graag tot ziens bij Shoeby!

Shoeby, Kaaistraat 42, Steenbergen
www.shoeby.nl

Zet jezelf in het zonnetje bij Clara & Roxane
Dit voorjaar brengt INOA Le Hair Bronzing trend met nieuwe warme 
karakterkleuren. Deze geven een sunkissed look en lichtreflecterende glans aan 
het haar, net zoals bronzing make-up dit doet voor de huid. 

Dit effect is toe te passen op alle kleurhoogtes, dus van blondines tot brunettes; 
iedereen kan deze subtiele trend hebben. Bovendien is deze kleuring op oliebasis, 
zonder ammoniak, waardoor we ultieme verzorging voor zowel haar als hoofdhuid 
bieden. 

Felgekleurde lippen
Ook LOOkX make-up speelt in op de sunkissed trend, met bronzer (met ingebouwd 
UV-filter) voor een zomerse gloed. Verder zien we op de catwalks weer felgekleurde 
lippen met een glossy finish dus match je longstay lipstick met een lipgloss voor dit 
effect. 

Nieuwe lijn voor mannen
Voor de heren hebben we onlangs het assortiment uitgebreid met de nieuwe SEBMAN 
producten van Sebastian en de Men-lijn van Janssen Cosmetics. Voor mannen die 
zich niet in een hokje laten plaatsen en houden van ongecompliceerd en onbezorgd. 

Trendsetter
Met de Tokyo-collectie in nagellak en Gelcolor van OPI haal je alvast het zonnetje 
in huis met felle metallic roze- blauw- en paarstinten en voor wie een echte 
trendsetter is, zijn er mooie groentinten met grappige namen als “I’m on a sushi roll”. 
Boek met het mooie weer in aantocht alvast je voetverzorging met Gelcolor en geniet 
tot wel 6 weken van mooie tenen.

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

Mode & Beauty-special Voorjaar
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Nassau Bolwerk     Steenbergen     06-11917785
lebros-beauty.business.site

Suikerontharing, 
de ultieme luxe voor uw huid!

Onze suikerpasta bevat enkel natuurlijke ingrediënten zoals suiker water en citroen,  
waardoor het allergische reacties voorkomt en er bovendien slechts een minimum 

aan irritatie en roodheid optreedt. Ook is suikerontharing tot wel 50 % minder 
pijnlijk, doordat alleen de haartjes en de dode huidcellen worden verwijderd. 

Er wordt onthaard op lichaamstemperatuur, waardoor er geen risico is op verbranding. 
Na elke sugar date wordt de haargroei minder, maar ook worden de haartjes 

zachter en blijven langer weg

Actie: 15% korting op uw 1ste sugar date!
Begin nú nog met suikerontharing, voor het beste resultaat in de 
lente en de zomer, en profiteer van onze speciale aanbieding: 
15% korting op uw 1ste sugar date in de maand april!

Rosemary’s Lingerie
Dorpsstraat 25 • 4751 AH   Oud Gastel

Telefoon: 0165-513470 • Mobiel: 06 10190564
E-mail: info@rosemaryslingerie.nl • www.rosemaryslingerie.nl

Prakti jk AGB code; 76087333

Nieuwe collectie 
kinderbadmode zomer 2019

Van onze bekende merken
Just Beach, Zee & Zo en Schiesser

Bikini’s, Tankini’s, Badpakken, Jongensshorts 
én Jongens surfshorts.

Kom snel langs en neem een duik in onze Badmode!!

Ook een ruime keuze in kindernachtmode en 
kinderondermode van Schiesser en Ten Cate

Vrijdagavond
=

Koopavond tot 20.00 uur

Verleidelijke lente- en zomerkleuren 
bij Rosemary’s Lingerie 
Rosemary’s Lingerie behoeft eigenlijk geen introductie meer. Al 20 jaar staat 
deze speciaalzaak in Oud Gastel bekend als hét adres voor ondermode, lingerie, 
nacht- en badmode. 

Eigenaresse Rosemarie Englebert is tevens 
Mammacare-adviseur en zij voert een 
uitgebreide collectie lingerie en badmode 
geschikt voor dames met een borstprothese. 
Inmiddels is de nieuwste voorjaars-  en 
zomercollectie binnen. De winkel is gevuld 
met de schitterendste lingerie in verleidelijke 
lente- en zomerkleuren. 
In de badmode zijn de bloemenprints terug 
van weggeweest, naast de uni-tinten en safari-
printjes. 

Voor haar én voor hem!
Bij de surfshorts voor de heren voeren frisse 
tinten en hippe prints de boventoon. Sowieso 
vinden de mannen steeds vaker hun weg naar 
de winkel. 
Merken als HOM, MEY en PFM snappen wat 
mannen stoer en mooi vinden om te dragen. 
Nieuw in ons assortiment het geweldige 
herenmerk A’dam met fantastisch passende 
boxershorts in de meest hippe prints. 

Lente Event
Op 10 april aanstaande verzorgt Rosemary’s 
Lingerie een Lente Event. Op deze dag kan 
er kennis gemaakt worden met de nieuwe 
collectie en gedurende de dag zal een 
adviseuse van het merk Anita aanwezig zijn om al uw vragen te beantwoorden op 
het gebied van borstprotheses, lingerie en badmode. Ook zijn er op deze speciale 
dag aantrekkelijke aanbiedingen, een rad van fortuin met mooie prijzen, én 
gezonde hapjes en drankjes.

Wij voorzien u graag van een eerlijk en passend advies.

Rosemary’s Lingerie, Dorpsstraat 25, Oud Gastel
www.rosemaryslingerie.nl
 

100% Suikersalon-Award voor Lebros 
Beauty en Schoonheidssalon Le-beau
Lebros  Beauty en Schoonheidssalon Le-beau uit Steenbergen hebben 
een 100% Suikersalon-Award van ROYX PRO in ontvangst mogen 
nemen. Dat gebeurde onlangs bij de Asap Nails & Beauty in Brugge.

ROYX PRO verdeelt sinds 2016 een uitgebreid gamma suikerpasta’s voor 
suikerontharing, waarmee suikerontharing in België echt op de kaart is gezet. Bij 
onze zuiderburen kozen inmiddels zo’n 140 salons ervoor om uitsluitend nog met 
suikerpasta van ROYX PRO te werken. In Nederland zijn er dat nu twee, waaronder 
dus Lebros Beauty en Schoonheidssalon Le-beau in Steenbergen. 
Hilde Laenen van ROYX PRO gaf bij de uitreiking van de awards aan, dat zij de 
professionele schoonheidsspecialistes die écht in suikerontharing geloven en 
resoluut voor dit merk kiezen, graag in het zonnetje zetten. Het was de tweede keer 
dat hiervoor speciale 100% Suikersalon-Awards werden uitgereikt. 
 

Minder pijn en een zijdezachte huid
Yvonne van Rosendaal van Lebros Beauty en Patty Lebeau van Schoonheidssalon Le-
Beau zijn maar wat blij dat zij deze waarderingsprijs hebben gekregen. ,,De reacties 
van de klanten in onze salon zijn zo positief op de suikerbehandeling, dat we niet 
lang getwijfeld hebben om enkel nog met suiker te ontharen. Suikerontharing is een 
zachte, veilige en effectieve methode om alle delen van het lichaam te ontharen met 
100% natuurlijke producten. Klanten ervaren minder pijn, hebben minder last van 
ingegroeide haartjes, irritaties en allergieën. Bovendien hebben ze na een behandeling 
met suiker een zijdezachte huid! Ook zijn we zeer tevreden over de ondersteuning van 
ROYX PRO op het vlak van opleiding, verkoop en marketing. Voor ons is het duidelijk: 
We do it sweet!”, aldus Yvonne en Patty.
 
Lebros Beauty & Schoonheidssalon Le-beau, Nassau Bolwerk 1, Steenbergen
www.lebros-beauty.business.site 

Mode & Beauty-special Voorjaar



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

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

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

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

DE VOORDELEN VAN ZOMERBANDEN: 

*

wk 07-08

Country Lane
Stellenbosch-Zuid Afrika
Reserve Chardonnay
Reserve Shiraz-Pinotage

75 cl

12,99
   100 cl

OLIFANT
Jonge 

Graanjenever

23.99
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,00]

GODET COGNAC
VSOP Sélection

Spéciale

23,99
   50 cl

12,49
    70 cl

GIBSON’S
London 
Dry Gin

GLENGARRY
Highland Blended 

Scotch Whisky

 15,99
    100 cl

DUQUE DE SEVILLA
D.O. Campo de Borja, Spanje

Garnacha Tempranillo
Viura Chardonnay
Garnacha Rosado

75 cl per fles 5,49

WEDUWE
JOUSTRA 

Beerenburg

12,49
   100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

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 18-03-2019 t/m 31-03-2019
wk 12-13

14,99
   100 cl

SMIRNOFF
Triple Distilled

Vodka

ESTARO RUM  
Wit of Bruin

ESTARO RUM ESTARO RUM 

  9,99
    70 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Beerenburg Vodka

THE GLENLIVET
CAPTAIN’S RESERVE

Speyside Single Malt 
Scotch Whisky

 38,99
     70 cl

UNDERBERG
Kruidenbitter

  3,49
    3 x 2cl

7.49

D.O. Campo de Borja, SpanjeD.O. Campo de Borja, SpanjeD.O. Campo de Borja, Spanje

23.
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 

Garnacha TempranilloGarnacha TempranilloGarnacha Tempranillo

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Veraart
Oostdam 28
Steenbergen

T 0167 - 563 166

www.uwtopslijter.nl   Slijterij Veraart al 100 jaar úw specialist voor kwaliteits-
gedistilleerd, de fijnste wijnen en de mooiste bieren.
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( door Tineke Feskens )
NIEUW-VOSSEMEER – Ieder jaar, 
een paar weken na carnaval ge-
beurt het. De kantine van NVS ver-
andert van voetbalkantine in een 
dartspaleis. Ervaren én minder er-
varen darters strijden, verdeeld in 
poules om de winst.

Wie lang twijfelt om in te schrij-
ven voor de dartavond van NVS 
kan wel eens bedrogen uitkomen. 
”Al weken van tevoren vragen ze 
me wanneer het toernooi weer 
gehouden wordt.” Verklaart Alex 
van Tilburg, drijvende kracht ach-

ter het toernooi nader. “We doen 
het nu voor de derde keer, eind ja-
nuari was het uitverkocht.” De re-
den van het toernooi is simpel. De 
clubkas wordt ermee gespekt. ”En 
het is een hele gezellige avond.” 
vult één van de darters spontaan 
aan. De kantine zit vol. Naast 
teams uit Nieuw-Vossemeer doen 
er ook een paar uit De Heen mee. 
”Jongens die we kennen van de 
voetbal én het carnaval. Daarom 
doen houden we deze avond nu, 
een paar weken na het carnaval. 
Dan kunnen zij ook mee doen”, 
licht Alex van Tilburg toe. Onder-
tussen richten de teams hun pij-

len op de zeven dartborden, on-
der luide aanmoediging van de 
rest. Het maakt niet uit of je niet 
erg goed bent, het is juist wel fijn 
dat het niveau niet echt hoog is.

Halverwege de avond werden 
de poules onderverdeeld in win-
naars en verliezers. Uit de win-
naarspoule werd ver ná midder-
nacht duidelijk wie de winnaars 
waren. Thomas Raat en Matthe 
van Schelven mogen zich een jaar 
lang beste darters van het toer-
nooi noemen.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Darters nemen kantine NVS over

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – “Doen jullie weer 
mee?”, vroeg Professor Reineth 
Prinsloo uit Pretoria dinsdagmor-
gen aan het eind van haar pre-
sentatie over het kinderproject 
Sizabantwana. Een luid en welge-
meend ’JA’ klonk als één stem uit 
de monden van de leerlingen van 
groep 8 van de Gummarusschool. 
Voor het tweede achtereenvolgen-
de jaar zal de school zich inzetten 
voor deze Zuid-Afrikaanse kinde-
ren die leven in hutjes zonder elek-
triciteit, verwarming of stromend 
water en niet zelden zelfs zonder 
ouders. Met de verkoop van am-
bachtelijk vervaardigde artikelen 
door moeders uit die streek, ho-
pen zij een mooi bedrag voor hen 
bijeen te krijgen.

De verbinding tussen Steenber-
gen en Zuid-Afrika kwam tot stand 
dankzij leerkracht Hilde Baar die 
aangesloten is bij een internatio-
nale organisatie ter bevordering 
van groepsnetwerken. Zij kwam in 
contact met Reineth Prinsloo en 
raakte onder de indruk van haar 

werk voor Sizabantwana. Wietse 
Visser, directeur van de Gumma-
rus, werd door het enthousiasme 
aangestoken. “We vinden het be-
langrijk om onze leerlingen klaar 
te stomen voor hun plek in de sa-
menleving als wereldburger. Het 
motto van onze school is niet voor 

niets “Samen maken we de we-
reld.”

McDonalds
Vorig jaar kwamen beide werel-
den voor de eerste keer bij elkaar. 
De leerlingen van groep 8 van de 
Gummarus verkochten hand-

gemaakte sieraden en tassen uit 
Zuid-Afrika en maakten op hun 
beurt zelf t-shirts voor de kinde-
ren van Sizabantwana. De ver-
koop leverde een bedrag van 400 
euro op en daarvan, zo leerden 
de kinderen dinsdag van profes-
sor Prinsloo, kunnen veertig arme 

gezinnen een week lang eten. ”En 
dan te bedenken dat één McDo-
nalds maaltijd hier al 5 euro kost,”  
hield de professor met charmant 
Zuid-Afrikaans accent de kinde-
ren voor. 

Korrel zand
Hilde Baar heeft vorig jaar per-
soonlijk kennis gemaakt met het 
project en dat heeft diepe indruk 
gemaakt. “Je ziet daar dat zo’n 
klein bedrag een enorm verschil 
maakt.” Volgens Baar is het ze-
ker geen druppel op de gloeiende 
plaat. “Het zal niet alle problemen 
oplossen, maar wanneer je niets 
doet, verandert er zeker niets. Je 
kunt beter bedenken dat een oce-
aan begint met de eerste druppel 
en het strand met een eerste kor-
rel zand.”  

Vanuit een speciale kast op de 
Gummarusschool verkopen de 
leerlingen Zuid-Afrikaanse tassen 
en sieraden voor Sizabantwana. 

Porfessor Prinsloo uit Pretoria liet 
de kinderen kennis maken met 
hun leeftijdsgenoten van Siza-
bantwana. Het maakte flink in-
druk op de kids.

Gummarus helpt kinderen van Sizabantwana:

“Een oceaan begint met de eerste druppel”

HEENSE MOLEN - Shirley van Over-
veld van Stichting Ankie ontving 
afgelopen zondag een cheque van 
2.973,40 euro tijdens de jaarlijk-
se seizoenstart voor medewerkers 
van recreatiebedrijf Akkermans in 
De Heen. Het is de opbrengst van 
de actie ‘Strijd met ons mee tegen 
kinderkanker!’ die het bedrijf het 
afgelopen jaar in het kader van het 
30-jarig jubileum heeft opgezet.  

“Het mooie aan deze jubileumac-
tie is dat wij bij alle jubileumacti-
viteiten aandacht konden schen-
ken aan het goede doel ‘Stichting 
Ankie’ en dat we het samen met 
onze gasten hebben gedaan. We 
hebben onder meer tijdens de ju-
bileumreceptie, een speciale golf-

wedstrijd en een buurtbarbecue 
om inwoners van Heense Molen 
te bedanken, veel mensen bij de 
actie betrokken. Het enthousias-
me was groot”, zo licht Jeroen Ak-
kermans toe. “Daarnaast verkoch-
ten we knuffelkonijnen, is er veel 
in de collectebus gegaan en boden 
we bij de boeking van groepsuitjes 
de mogelijkheid om meteen een 
donatie te doen voor Stichting An-
kie. We zijn blij dat daar veel ge-
bruik van is gemaakt”, vertelt Rob-
bert Akkermans. 

Stichting Ankie werkt nauw sa-
men met het Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie 
en zorgt ervoor dat het bedrag dat 
is opgebracht daar op een mooie 
manier wordt besteed.

Bijna 3000 euro voor Stichting Ankie

Zesde dorpsquiz Vossemeer 
in de startblokken
NIEUW-VOSSEMEER – Vanavond - vrijdagavond 22 maart wordt in ge-
meenschapshuis De Vossenburcht de zesde ‘dorps-heem-quiz’ van Nieuw-
Vossemeer gehouden. Dertien teams binden dan de intellectuele strijd 
met elkaar aan en zullen uitmaken wie de meeste antwoorden weet in de 
verschillende categorieën.

De vragen hebben betrekking op het wel en wee van Vossemeer en om-
geving. “Er zijn ook vier groepsopdrachten. De uitslag daarvan en alle 
overige antwoorden kunnen er voor zorgen dat het betreffende team als 
winnaar uit de bus komt. Dat betekent op de foto met de Majoor Burke-
beker en natuurlijk de eeuwige roem”, zo belooft Jan Knuit namens de 
organisatoren.
Het belooft opnieuw een spannende, leerzame, maar zeker ook gezel-
lige avond te worden. Bij de eerste vier edities van deze quiz eiste het 
team van het A.M. de Jongpark de eer op, vorig jaar bleek het team van 
basisschool Merijntje het sterkst. Wellicht kent de vijfde quiz op rij een 
nieuwe winnaar. Dit wordt vrijdag zo tegen middernacht duidelijk. Het 
spektakel begint om 19:30 uur, alle belangstellenden zijn welkom om de 
teams in actie te zien en tal van wetenswaardigheden over Nieuw-Vos-
semeer en haar regio aan de weet te komen.

vv Prinsenland 
start met 
Walking Football
DINTELOORD – Nadat sc Welberg 
vorig jaar net als meerdere Neder-
landse voetbalclubs met ‘Walking 
Football’ startte, is ook vv Prinsen-
land van plan om het loopvoetbal 
voor senioren op te starten. Daar-
toe wordt op donderdag 28 maart 
een informatieavond gehouden.

Het loopvoetbal is bedoeld voor 
60-plussers, die het leuk vinden 
om gezond actief in groepsver-
band een balletje te trappen, zon-
der daarbij te hoeven rennen en 
zonder lichamelijk contact waar-
door blessures kunnen ontstaan. 
Dit loopvoetbal heeft regels waar-
bij rennen juist verboden is en het 
meer gaat om beweging en voet-
baltechniek.

Donderdagavond 28 maart houdt 
vv Prinsenland vanaf 19:00 uur 
een demonstratie en informatie-
avond. Dat gebeurt op sportpark 
De Molenkreek aan de Steenberg-
seweg. 
Alle belangstellenden zijn wel-
kom, ze worden wel gevraagd 
om hun sportschoenen mee te 
nemen. Gemakkelijke kleding is 
eveneens handig.

Bingo Kleine Tour bij De Joosse
STEENBERGEN – Dit jaar bestaat de Kleine Tour Steenbergen vijftig jaar 
en dat betekent een bijzondere editie. Om tijdens het jubileum wat extra 
activiteiten te kunnen doen wordt op zaterdag 30 maart in de zaal van De 
Joosse aan de Kaaistraat een bingo georganiseerd.

Hoofdprijs bij deze bingo is een half varken en daarnaast zijn er tal van 
aantrekkelijke prijzen die geschonken zijn door een groot aantal onder-
nemers. De bingo start om 20:00 uur, de zaal is een half uur eerder open. 
Er wordt een goede opkomst verwacht, een reden waarom de organisa-
toren meldden dat geldt: ‘vol is vol’. Dus iedereen wordt aangeraden om 
er op tijd bij te zijn.



Personeel
60,2  FTE*

*vast dienstverband, per 31-12-2018

Kwaliteitsverbetering
In verschillende wijken en straten gingen we aan de slag. Bij 468 woningen 
voerden we werkzaamheden uit waarmee de kwaliteit werd verbeterd. 
Hiermee verbeterde de gemiddelde energieprestatie van ons bezit  naar 
een gemiddeld label C. Ook maakten we woningen veiliger. 
Zo kregen 535 woningen het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
En vervingen we alle open verbrandingstoestellen, 
zoals gaskachels en geisers, door 
veilige installaties. 

In 2018 kwam onze duurzaamheidsvisie ‘Op weg 
naar klimaatneutraal en betaalbaar wonen in 2050’ 
met input van verschillende lokale partners tot stand. 
Hiermee maken we inzichtelijk wat wij onder duurzaamheid 
verstaan en wat we willen bereiken. Maar dat kunnen we niet alleen! 
Onze slogan luidt daarom ook ‘Samen verdienen we de toekomst!’

Een terugblik op 2018

Kwaliteit van de buurt

7,2
Reparatieverzoeken

7,4
Projectmatig
onderhoud

7,8

581 nieuwe 
huurcontracten

Huur van € 597,30 t/m € 640,14

95

79
Huur van € 640,14
t/m € 710,68

Huur hoger dan € 710,68

10

Huur t/m € 597,30 

397

Wij wezen 56 woningen 
toe aan mensen met 
een verblijfsvergunning, 
verdeeld over de drie 
gemeenten in ons 
werkgebied. 

Nieuwe huurders

7,4

Bij vertrek uit
woning

7,3

Algemene score
dienstverlening*

7,4

*bron: Aedes Benchmark

748 woningen
Huur van € 597,30 t/m € 640,14

637 woningen
Huur van € 640,14 t/m € 710,68

262 woningen
Huur hoger dan € 710,68       Huurprijs 

per maand

6.767 woningen
Huur t/m € 597,30

Opgeleverd in 2018

Samenwerking
Samen met anderen bereikten we veel. Zo namen we met 7 andere 
corporaties eind 2018 de woningen van WSG over. Voor Woonkwartier 
betreft het 486 woningen. Hierdoor blijven deze woningen beschikbaar 
voor mensen met een laag inkomen. Samen met de gemeenten 
Halderberge en Moerdijk en HV Fijn Wonen maakten we prestatie-
afspraken. En met WijZijn Traversegroep, de gemeente en Stadlander 
startten we met buurtbemiddeling in de gemeente Steenbergen. 

MijnWoonkwartier
In 2018 introduceerde we ons digitale klantportaal 
mijnWoonkwartier. Hiermee kunnen klanten op elk 
moment van de dag in een eigen digitale omgeving 
zaken regelen. Mensen kunnen ook gewoon bellen 
of langskomen als ze dat prettiger vinden.

We waren weer op verschillende momenten in de 
wijk aanwezig. Bij de dorps- en stadstafels, maar ook 
tijdens inloopspreekuren of lokale bijeenkomsten. 
Met partners in de wijk organiseerden we ook 
themabijeenkomsten op locatie, bijvoorbeeld over 
brandpreventie of ouder worden in de woning.

Woningen
8.414 235

Zorg gerelateerde 
wooneenheden

62
Bedrijfsruimten

526
Garages en

parkeerplaatsen

Woningvoorraad

ons vastgoed

onze wijken en kernen

onze klanten

Dit overzicht geeft, vooruitlopend op het jaarverslag, een beknopt beeld van onze resultaten in 2018. 

Spiegelvloot in Dinteloord - 5 sociale huurwoningen

St. Jansstraat in Standdaarbuiten - 4 sociale huurwoningen 

Fase 3 centrum in Bosschenhoofd - 15 sociale huurwoningen 

Duurzaamheidsvisie

   Klant-
tevredenheid

Waaraan besteden 
wij de huur    € 55 

miljoen

rente
€ 8,4 miljoen

heffingen & belastingen
€ 9,5 miljoen

woningrenovatie
€ 19,6 miljoen

onderhoud
€ 23,8 miljoen

leefbaarheid
€ 0,1 miljoen

bedrijfskosten
€ 12,1 miljoen

onze financiën

exploitatiesaldo - € 18,5 miljoen

Huuropbrengst

Inspiratiecafé
Met collega's en netwerkpartners 
dachten we tijdens het inspiratiecafé 
over net wat andere zaken na dan 
dagelijks voorbijkomen.   

Onze lange termijn ambities uit onze strategische koers 
vertaalden we in 2018 naar een ondernemingsplan met 
doelstellingen voor de middellange termijn. Deze vormt 
de basis voor toekomstige jaarplannen. Hiermee krijgen 
we meer focus en grip op onze inzet.  

financiënfinanciënfinanciënfinanciënfinanciënfinanciën onze organisatie
Ondernemingsplan

www.woonkwartier.nl
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( Ingezonden mededeling )

U wilt een huis kopen, dan wilt u 
vast dat uw financiën goed gere-
geld zijn. Nu en in de toekomst. 
Daarom zoekt u een betrouwba-
re en ervaren adviseur die op de 
hoogte is van uw wensen en eisen. 
Een onafhankelijke adviseur die er 
voor u is en waar u altijd terecht 
kunt. Overbeeke is zo’n adviseur. 
“Wij staan garant voor een dui-
delijk en onafhankelijk advies op 
maat, met een persoonlijke aan-
pak in begrijpelijke taal”, vertelt 
algemeen directeur Marton Over-
beeke. 

U kunt bij Overbeeke terecht voor 
onafhankelijk hypotheekadvies. 
“Wij doen zaken met bijna elke 

hypotheekaanbieder in Neder-
land en zijn niet gebonden aan 
één specifieke partij”, vertelt Mar-
ton. De hypotheek die u via ons 
afsluit is écht de beste optie. Daar 
kunt u van op aan! 

Persoonlijke en vakkun-
dige aanpak
“Wij vinden het belangrijk dat u 
uw vragen kunt stellen aan ie-
mand die kennis van zaken heeft. 
U kunt dan ook altijd binnenstap-
pen in één van onze kantoren”, 
geeft Marton aan. Zelfs buiten 
kantooruren is een gesprek op af-
spraak mogelijk. 

Ons hypotheekadvies is niet al-
leen een prijsvergelijking. We 

analyseren grondig uw situatie 
en bekijken vervolgens welke hy-
potheek daarbij past, qua prijs 
én voorwaarden. Met Overbeeke 
staat u er nooit alleen voor. Wij 
begeleiden u van de eerste oriën-
tatie tot aan de afspraak bij de no-
taris toe.

Een passende hypotheek, 
ook in de toekomst
Net als uw woning heeft een hy-
potheek ook onderhoud nodig. Zo 
verandert bijvoorbeeld de fiscale- 
en hypotheekwetgeving voortdu-
rend. U verandert misschien van 
baan, of gaat minder werken om-

dat u kinderen krijgt. Allemaal si-
tuaties die van invloed kunnen 
zijn op uw hypotheek en de be-
taalbaarheid ervan. 

Als u kiest voor hypotheekadvies 
van Overbeeke dan bieden wij u 
ook de mogelijkheid om te voor-
zien in dit onderhoud door mid-
del van de Overbeeke Hypotheek-
monitor. U ontvangt dan jaarlijks 
een persoonlijk hypotheekrap-
port. De adviseur bespreekt aan 
de hand hiervan de passendheid 
van de lopende hypotheek. Daar-
naast wordt u zèlfs gebeld als u 
kunt besparen op de lopende hy-
potheeklasten!

Ook enthousiast geworden over 
onze dienstverlening? Kom gerust 
langs in één van onze kantoren in 
Steenbergen, Tholen of Sint-An-
naland; kijk op overbeeke.nl of bel 
ons op 088-7307770!

Persoonlijk hypotheekadvies 
in begrijpelijke taal

Nieuwsberichten van bedrijven
in de gemeente Steenbergen

DINTELOORD – Het telecombedrijf 
Vandenhil.com uit Dinteloord is 
tot 6 mei het plaatselijke verkoop-
punt voor het glasvezelnetwerk 
dat Glasvezel Buitenaf nu ook in 
de kernen Dinteloord, Nieuw-Vos-
semeer, Kruisland, De Heen, Lepel-
straat en Stampersgat wil aanleg-
gen. Glasvezel Buitenaf is het be-
drijf dat dit ook in het buitenge-
bied van de gemeente Steenber-
gen gaat doen. 

In tegenstelling tot de bewoners 
van het buitengebied betalen in-
woners van betreffende kernen 
geen éénmalig bedrag als zij zich 
voor 6 mei willen aansluiten. Dit 
komt omdat de kosten binnen 
de bebouwde kom voor Glasve-
zel Buitenaf veel lager zijn en het 

aantal mogelijke aansluitingen 
veel hoger. Wel is de voorwaarde 
om het project te laten doorgaan 
dat minimaal 35 procent van de 
inwoners zich aanmeldt. 

Nu of nooit
“Wij waren zelf aanvankelijk scep-
tisch, maar na een grondige studie 
van de mogelijkheden zijn we tot 
de conclusie gekomen dat er een 
enorme kans ligt voor Dinteloord 
en de andere kernen om een stap 
voorwaarts te zetten. Een stap die 
elk dorp klaar maakt voor de toe-
komst”, zo vindt Pieter van den Hil 
van Vandenhil.com. 

“Het is echter wel nu of nooit, met 
een investeerder die er nu geld in 
wilt steken”. 

Steeds hogere  
snelheden nodig
“Aanmelden is een verstandige 
zet”, zo vervolgt Pieter van den 
Hil. “Een glasvezelnetwerk is veel 
stabieler en er kunnen hogere 
snelheden worden gehaald dan 
via telefoonkabel of televisieka-
bel. In deze en toekomstige tijden 
– waarbij HD en 4K beelden ge-
wenst zijn en waarbij zaken steeds 
meer in de ‘Cloud’ gebeuren – zijn 

hoge snelheden en een grote sta-
biliteit cruciaal”.

Nu plaatselijk advies en 
ondersteuning
Met Vandenhil.com als plaatselijk 
verkooppunt hebben belangstel-
lenden voor glasvezel een voor-
deel. “Wij geven deskundig ad-
vies. Dat is voor onze klanten kos-
teloos. We werken via ons bedrijf 

dagelijks met de technieken rond 
internet en telefonie en weten dus 
alle ins en outs. Daarbij kunnen 
we aanmelders exact uitleggen 
wat ze moeten doen en waarvoor 
ze het beste kunnen kiezen”.

Er is nog een voordeel om in de 
winkel van Vandenhil.com aan te 
melden. “Om het project een ex-
tra boost te geven ontvangen aan-
melders – als het project doorgaat 
– bij ons een cadeautje: ze kunnen 
kiezen uit 25 euro korting op een 
bestelling bij Kruidenthee.nl of 25 
euro korting op een bestelling of 
installatie op het gebied van tele-
fonie, internet of wifi, die wij als 
Vandenhil.com aanleggen”. 

Wie meer informatie wenst of zich 
direct wil aanmelden kan dit doen 
via de winkel van Vandenhil.com 
in de Westzijstraat of via de websi-
te: www.vandenhil.com. Aanmel-
den is gratis.

Dinteloords Vandenhil.com 
officieel verkooppunt voor 
glasvezelnetwerk in de kernen

STEENBERGEN – Maar liefst twin-
tig ondernemers die gespeciali-
seerd zijn in ‘de mooiste dag van 
je leven’ presenteren zich zon-
dag 14 april op de nieuwe Steen-
bergse bruidsbeurs ‘Ja, ik wil!’. De 
zaal van restaurant De Watertoren 
aan de Nassaulaan 33 is zodoen-
de helemaal volgeboekt en mag 
op voornoemde datum gerust als 
dé place to be worden gezien voor 
alle aanstaande bruidsparen uit de 
regio.

Iedereen is die zondag, van 11.00 
tot 16.00 uur, natuurlijk van harte 
welkom op deze eerste editie van 
‘Ja, ik wil!’. Ook voor familieleden 
en vrienden van de bruid en brui-
degom in spe is het meer dan de 
moeite waard om een kijkje te ko-
men nemen. En dat geldt eigenlijk 
voor alle belangstellenden, want 
de aanwezige bruidsspecialisten 
hebben ook nog meer dan genoeg 

kennis en producten in huis voor 
andere (feestelijke) gelegenhe-
den. 

 ‘Erg blij met animo’
Initiatiefnemer André Roosen-
burg van ARF Fotografie kan nu 
al bijna niet wachten tot het 14 
april is. Hij organiseert de beurs 
in samenwerking met Steen-
bergse Courant/KijkopSteenber-
gen.nl. In de huis aan huis-editie 
van vrijdag 5 april van deze krant 
komt zodoende ook nog een spe-
cial over ‘Ja, ik wil!’, vol aantrek-
kelijke artikelen en presentaties 
van alle deelnemers. ,,Een ideale 
combinatie,” vindt André. ,,Ik ben 
erg blij met onze goede samen-
werking én met de animo van zo-
veel bruidsspecialisten uit Steen-
bergen en omgeving. We hebben 
het plaatje wat mij betreft aardig 
compleet en gaan er met elkaar 
een fantastisch mooi evenement 

van maken, zeker weten!’’

Deelnemers
Op de deelnemerslijst prijken de 
volgende namen: Broekhuis Ju-
welier (Steenbergen), Bij Marie-
ke (Nieuw-Vossemeer), Drukke-
rij Van Dijke/Gifts&Prints (Steen-
bergen), De Moor Optiek (Steen-
bergen), Goudsmederij Keizer 
(Steenbergen), Gewoon bij Miran 

(Steenbergen), Binderij Bloem-
weegen (Steenbergen/Wouw), 
Lebros Beauty (Steenbergen), E-
Promotion Films (Oudenbosch), 
Bakkerij Heijnen (Wouw), Make-
up Madnezz (Bergen op Zoom), 
Foto Timeless (Kruisland), Tirim-
ba Balloons & Magic (Dinteloord), 
B-Special FX (Steenbergen), ARF 
Fotografie (Steenbergen), Wouw 
Bruidsmode (Wouw), Henri’s La-
dies & Gents (Hoogerheide), Au-

perlé Trouwvervoer (Oude-Ton-
ge), Huijgens Verhuurbedrijf (Hal-
steren) en niet te vergeten Res-
taurant De Watertoren (Steenber-
gen). 

 Toegang gratis
,,Meerdere deelnemers hebben 
onderling al contact met elkaar 
gezocht om samen zo aantrek-
kelijk mogelijk voor de dag te ko-
men, ook dat is heel leuk om te 
merken,” stelt André Roosenburg. 
,,Als ik dat zo eens hoor, zullen de 
bezoekers niet met lege handen 
naar huis gaan. Had ik trouwens 
al gezegd dat de toegang gratis is? 
Nou, zeg daar maar eens nee te-
gen!’’

Zondag 14 april bij De Watertoren 
Twintig bruidsspecialisten 
geven volmondig hun ja-woord 
aan nieuwe bruidsbeurs

Nog aanmelden 
voor reünie AH
STEENBERGEN – Astrid Oerle-
mans organiseert een reünie voor 
oudmedewerkers van Albert Heijn 
Steenbergen. Die wordt op zater-
dag 13 april gehouden. Aanmel-
den kan nog tot 31 maart. Er wordt 
een bijdrage in de kosten gevraagd 
van 25 euro per persoon. Het aan-
meldadres is: tandre1977@gemail.
com.



 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

22

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. Spreekuur: 
Op dinsdag- en vrijdagochtend 
van 9:30-10:30 uur in het 
Parochiesecretariaat. Aanmelden 
voor de doop van uw zoon of 
dochter kan via het secretariaat.                                                                                  
Contactpersonen:
Geloofsgemeenschap  de  Heen: 
Cobie Schoonen tel: 0167-566322, 
c o b y s c h o o n e n @ g m a i l . c o m 
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103                                                                                                        
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jong, 0167-522909, 
misintenties An v.d. Eem tel.0167-
521286. Iedere donderdag tussen 
10.00 en 12.00 uur kunt u in de 
Kombuis van Woonzorgcentrum 
“de Nieuwe Haven “ de Ruijterstraat 
2 te Dinteloord terecht voor het 
opgeven van misintenties en wordt 
er onder leiding van een lid van 
het pastoraal team over het geloof 
gesproken. Donderdag 28 Maart 
om 10.15 Eucharistieviering met 
als voorganger pastoor Hans de 
Kort, misintentie voor o.o. de 
Jongh-Aanraad en familie, o.o. 
van Ginneken van Oosterhout 
en familie, Levinus Koppejan, 
ouders Koppejan - de Boer.

Personalia: de overledenen, die 
wij in ons gebed gedenken, zijn: 
Adrie Huismans; Eef De Bruijn - 
Geers; Alphons de Kock; Catharina 
Huijgens - Helmons; Piet Gorissen; 
Tonny Jochems - Tielen; Marianne 
van Loon.
Vanwege heupproblemen kan 
pater Bertus voorlopig niet 
voorgaan in diensten. Op zondag 
24 maart zal dhr J. Gelten een 
woord-en communiedienst houden 
in de Gummarus om 9.30 uur.
Zaterdag zal onze organist 
Patrick de viering muzikaal 
begelijden.
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 23 maart 17.00 uur: 
Pastoor H. de Kort.
Zondag 24 maart 9.30 uur: 
Woord- en Communieviering: 
J. Gelten. Fam. Vermue - Rijk; 
jaargetijde Nelly Léautaud van den 
Bergh echtgenoot Jan en zoon Jan.
Maandag 25 maart 19.00 uur 
(Lourdeskapel): Pastoor H. de 
Kort.

Zaterdag 23 Maart 19.00 
uur: Eucharistieviering met als 
voorganger pastoor Hans de 
Kort. Het Projectkoor van de 
St.Annaparochie o.l.v. Martien 
van Gaans verzorgt de zang. 
Wij gedenken: overleden ouders 
Raaymakers - Uitdewilligen, 
jaargetijde Tinus Raaymakers, 
broeder Piet Raaymakers, 
jaargetijde overleden ouders 
Gelten - van Zundert, Rien Gelten, 
jaargetijde Nico Bakx echtgenoot 
van Nelly Bakx - Lijs. 
Woensdag 27 Maart om 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk met 
als voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor. 
Donderdag 28 Maart om 13.30 
uur: PKC-vergadering in de Vonk.
Maandag 25 Maart tussen 9.15 
uur en 11.45 uur en vrijdag 29 
Maart van 18.30 – 20.00 uur: 
kunt u in de Vonk uw boeken 
inleveren voor de boekenmarkt die 
zal plaatsvinden op Zaterdag 30 
Maart.

De  missen die pater Bertus doet 
op vrijdag, maandag, woensdag 
en donderdag gaan tot nader 
bericht NIET door.
Zondag 24 maart 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pastor 
Sebastian Chazhoor. Misintenties: 

Nell Dekkers-Schoutens weduwe 
van Leo Dekkers; Martien 
Huijsmans; overl. ouders Knuit-
van Bers en kinderen; overl. ouders 
Koen-Cools en zoon Rie;

Uw gebed wordt gevraagd voor:  
Joop van Gorkum  w.v. Toos de 
Bruijn. 
Zaterdag 23 maart 19.00 uur 
Euch. In deze viering gedenken 
wij:  o.o. van Aert - Schetters en 
zoon Kees;  Voorganger: Past. 
S. Chazhoor, lector: A. Blom, 
Volkszang.  
Dinsdag 26 maart 19.00 uur 
Euch.: Ter ere van de H.Antonius 
voor onze gezinnen.
Mededelingen:
Tijdens de gehele vastenperiode  
willen wij in onze H. Antonius 
van Paduakerk levensmiddelen, 
toiletartikelen, was - en 
schoonmaakartikelen inzamelen 
voor de voedselbank. Hiervoor 
staan er manden achter in de kerk. 
Het is nog steeds bittere noodzaak 
dat mensen naar de voedselbank 
moeten  gaan. Zij moeten het met 
veel minder doen dan wij. Zullen 
wij in deze vastenperiode het 
met wat minder doen, zodat we 
daardoor die mensen wat extra’s 
kunnen geven.
Achtdaagse Bedevaart naar Italië
Van 12 tot en met 19 oktober 2019 
maakt het bisdom een achtdaagse 
bedevaart naar Italië. Voor de St. 
Anna- en de St. Christoffelparochie 
wordt op maandag 25 maart 2019 
om 19.45 uur een informatieavond 
gehouden in de Lourdeskapel 
van de Gummaruskerk, ingang 
marktzijde, te Steenbergen. De 
heer Geerten Kok van het Bisdom 
Breda en de heer Frans van Gils 
van Pelikaan reizen geven een 
presentatie van deze mooie reis. 
U bent van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn.U kunt 
zich hiervoor aanmelden via het 
secretariaat van de Sint Anna 
en/of Sint Christoffelparochie. 
(telefoonnummer 0167-561671 of 
via email naar par.secretariaat@
sintannaparochie.com

Zondag 24 maart 11.00 uur: 

Eucharistieviering. Zang: gemengd 
koor. Misintenties: Wies van der 
Velden-Veraart, Voor spoedig 
herstel van pater Bertus van Schaik 
en pastoraalwerker Hein Paulissen. 
Voorganger: pastor Sebastian 
Chazhoor; Lector: Ankie Mouwen; 
Misdienaars: Mitch en Esmee de 
Wit; Koster: Ad Huijsmans.
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Zondag 24 maart 10.00 uur: Ds. 
C. Biemond, Bergen op Zoom.
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Vrijdag 22 maart 14.00 uur: 
Pastoor J. de Kort, Eucharistie-
viering.
Vrijdag 29 maart 14.00 uur: 
Mw. U. Berger, Woord- en 
Gebedsviering met Communie.
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Zondag 24 maart 10.00 uur: 
Ds. A.A. Floor, Barendrecht. 
18.30 uur: Kand. J.G. Macdaniel, 
Nieuw-Lekkerland.

Zondag 24 maart 09.00 uur: Ds. 
Ch. Inkelaar-de Mos.
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Zondag 24 maart 09.00 uur:   Ds. 
Henk van het Maalpad, Viering 
Heilig Avondmaal.

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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Zondag 24 maart 10.00 uur: 
Jeugd/gezinsdienst, Ds. E.E. Baren-
dregt. Dinteloord.
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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

Toegift van Pater Bertus

Ter informatie.
De dokter had de foto’s en de 
scan goed bekeken. “Mijnheer 
van Schaik, kijk maar eens mee. 
De steel van uw kunstheup is 
gebroken. Dat hebben wij hier 
in het ziekenhuis nog nooit 
meegemaakt. Tien jaar lang heeft 
uw heup goed gefunctioneerd. 
Zonder aanwijsbare redenen is 
hij doormidden gebroken…  De 
dokter toonde zijn medeleven 
met de oude priester. Met zo’n 
gebroken heup  doorlopen is erg 
pijnlijk. Ik kon kiezen voor een 
nieuwe operatie… Ik sta nu op de 
wachtlijst voor opname in Bravis-
Roosendaal.  Voorlopig ga ik alle 
afspraken en werkjes annuleren.  
Geen H. Mis vieren aan het altaar. 
Geen ziekenbezoeken. Geen 
Medjugorje-bedevaart. In stilte 
vertrouwde ik mijn hele bestaan toe 
aan Moeder Maria en haar Zoon 
Jezus.  Bij hen ligt mijn toekomst 
in goede handen. Of de Toegift 
van Pater Bertus doorgang kan 
vinden, weet ik nog niet.
Voorlopig  vraag ik mijn dierbare 
medemensen  een gebed te doen 
voor mij en andere zieken. U 
allen wens ik vrede en alle goeds. 
Hartelijke groeten. Pater Bertus.

De duurste vrede is goedkoper 
dan de goedkoopste oorlog.

(Alexander Pola)

doordenkertje

REGIO – De familieraad en Cli-
entenraad van GGZ WNB – in de 
volksmond ‘Vrederust’ genoemd – 
organiseren op donderdag 4 april 
een gratis te bezoeken symposi-
um. Doel daarbij is om de (posi-
tieve) rol van familie en naasten 
in het herstelproces van cliënten 
met psychische problemen onder 
de aandacht te brengen. 

Willem Verhoef van de raad van 
toezicht van GGZ WNB licht toe 
waarom die rol belangrijk is: “De 
laatste jaren is er sprake van een 
drastische verandering bij de be-
handeling van cliënten binnen de 
geestelijke gezondheidszorg. Was 
dit voorheen uitsluitend voorbe-
houden aan de hulpverleners, nu 
wordt er ook verwacht dat fami-
lie en naasten een rol spelen bij de 
behandeling. Dit wordt in de prak-
tijk de �triade� genoemd. Het bete-
kent dat drie partijen, te weten de 
cliënt, de behandelaar én de fami-

lie, zich samen inzetten voor een 
herstel van de cliënt. Het is zoeken 
naar het juiste evenwicht in de 
praktijk. Familie of naasten kun-
nen een bron van informatie zijn 
in het behandelingsproces”.

“Het belang van familie en naas-
ten wordt bij ggz instellingen ver-
tegenwoordigd door familiera-
den. Ook GGZ WNB heeft een ac-
tieve familieraad. Het initiatief 
van een symposium over de tria-
de is dan ook van hen en de Cliën-
tenraad afkomstig. Op  4 april pro-
beren zij daar met een mooi pro-
gramma met vier boeiende spre-
kers een antwoord te geven op de 
vraag hoe familie en naasten hun 
rol vanaf het begin goed kunnen 
pakken”.

Deskundigen
Tijdens het symposium zullen vier 
deskundigen belangrijke zaken 
belichten. Prof. dr. Paul Schnabel, 

socioloog en lid van de Eerste Ka-
mer, geeft een uitleg over de am-
bulantisering. Margre Sluiter, op-
richtster van het Moeder en Kind 
Centrum van Bravis, deelt haar 
ervaringen over de eerste opvang 
van een cliënt en familie. Liset 
Bartels, familievertrouwens- per-
soon, vertelt hoe de triade (cliënt/
hulpverlener/familie) kan werken 
ondanks privacywetgeving. En 
Brenda de Visser, psycholoog en 
ervaringsdeskundige, deelt haar 
ervaringen over het belang van 
familie en/of naasten bij een be-
handeling.

Aanmelden
Het symposium is bedoeld voor 
cliënten, familie en naasten. Maar 
ook voor huisartsen, psycholo-
gen en verpleegkundig specialis-
ten. Maar zeker ook voor andere 
belangstellenden. Aan deelname 
zijn geen kosten verbonden, wel is 
aanmelden noodzakelijk. Dit kan 
via https://eengoedbegin.event-
brite.nl.

Plaats van handeling is ‘De Ark’ 
aan het Noachpad 1 op het land-
goed Vrederust in Halsteren. Het 
symposium start om 13:30 uur, in-
loop vanaf 13:00 uur en het einde 
is gepland om 16:00 uur.

Gratis symposium voor de 
naasten van mensen met 
psychische problemen

STEENBERGEN – Ter hoogte van 
het Tangotankstation op Industrie-
terrein Reinierpolder II heeft een 
politieteam de twee vermoedelij-
ke bankovervallers en hun hand-
langer opgepakt die dinsdagmid-
dag rond de klok van twee uur een 
bankoverval pleegden in Goes. 

De bankoverval gebeurde bij een 
Regiobank aan de Voorstad in 
Goes. Hier drongen twee overval-
lers het kantoor binnen, verwond-
den daar een medewerker en gin-
gen er met een nog onbekend 
geldbedrag vandoor. 
De politie ging onmiddellijk in de 
provincie Zeeland met verschil-
lende teams op zoek. Er was een 
signalement verschaft door een 
voorbijganger. Uiteindelijk be-
landde men in Steenbergen waar 
de betreffende vluchtauto werd 
aangetroffen ter hoogte van het 
Tango tankstation op industrie-
terrein Reinierpolder II. Drie in-
zittenden – de twee vermoedelijke 

overvallers en hun handlanger - 
zijn gearresteerd. Naar verluidt la-
gen de bankovervallers verstopt in 
een afgesloten Boedelbakaanhan-
ger. De vluchtauto is in beslag ge-
nomen. De politie deed verder on-
derzoek in Goes en verhoorde de 
verdachten.

Na bankoverval in Goes: 
3 vermoedelijke daders 
aangehouden in Steenbergen

Sasso Montanari 
houdt ook dit jaar 
de Perkplantenactie
STEENBERGEN – Net als vorig jaar 
organiseert het kamerkoor Sasso 
Montanari in april een Perkplan-
tenactie die bedoeld is om de acti-
viteiten van het koor financieel te 
ondersteunen. Begin april krijgen 
inwoners van de kernen Steenber-
gen en Welberg een bestelbiljet 
bezorgd. 

Dat gebeurt in het weekend van 6 
en 7 april. Na invulling kan dit be-
stelformulier ingeleverd worden 
bij de basisscholen en de aange-
geven adressen van koorleden.

Op zaterdag 20 april kunnen de 
bestelde planten worden afge-
haald bij de stand die Sasso Mon-
tanari bij de Gummaruskerk in-
richt. Hier vindt ook verkoop 
plaats van nog niet bestelde perk-
planten. Vorig jaar was het gezellig 
druk en vond deze verkoop plaats 
in stralend weer.

Pasjesavond 
TVS ook voor 
introducees
STEENBERGEN – Bianca Konings 
meldt namens Tennisvereniging 
Steenbergen (TVS) dat op don-
derdagavond 11 april een bijzon-
dere pasjesavond wordt georga-
niseerd. Tennisliefhebbers – zowel 
leden als hun introducees – zijn 
die avond welkom. Ze worden ge-
vraagd hun Tennispasje mee te ne-
men met daarop hun speelsterkte.

Tijdens de avond worden ver-
schillende speelrondes gehouden 
waardoor de deelnemers tegen 
verschillende tegenstanders kun-
nen tennissen. 
Doel van de pasjesavond is het 
werven van extra leden, want daar 
is TVS naar op zoek. Niet voor 
niets wordt de avond afgesloten 
met een gezellig drankje. Zo kun-
nen ook nieuwkomers andere le-
den leren kennen. De avond be-
gint om 19:30 uur op het tennis-
park aan de Wipstraat.
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( door John Rommers )

Steenbergen – Moc’17: 3-1
Strijdlust, passie, inzet, de echte 
wil om te winnen. Allemaal woor-
den die van toepassing zijn voor 
de zeven wedstrijden die vv Steen-
bergen 1 na de winterstop heeft 
gespeeld. Het resultaat: 6 keer 
winst, 1 keer gelijkspel, 19 punten, 
19 doelpunten voor, 8 doelpunten 
tegen. Prachtige cijfers natuurlijk 
voor een ploeg die voor de win-
terstop door velen  tot één van de 
degradatie kandidaten werd ge-
rekend, maar momenteel is opge-
klommen naar de 3e plaats op de 
ranglijst.

Ook Moc’17 uit Bergen op Zoom 
moest afgelopen zondag onder-
vinden dat na de 3-6 overwinning 
die Steenbergen enkele maanden 
geleden wist te behalen in de uit-
wedstrijd tegen deze tegenstan-
der, er ook deze keer voor hen 
niets te behalen was.
Het enige (grote) manco was deze 
keer echter wel de vele kansen die 
de Blauwwitten met name in de 
eerste helft niet wisten te benut-
ten. Waar een 3 of 4-0 voorsprong 
bij rust niet geflatteerd geweest 
zou zijn geweest, was de werke-
lijkheid een 1-1 ruststand.

Maar dankzij de ook in de 2e helft 
aanwezige tomeloze inzet werd er 
uiteindelijk met 3-1 gewonnen en 
was vriend en vijand het erover 
eens dat ook deze overwinning 
dik verdiend was.

Wederom snelle  
voorsprong
Reeds in de tweede minuut was 
het raak. Stijn Baarendse mocht 
vanaf rechts een hoekschop ne-
men en het was Stijn Heideman 
die voor zijn tegenstander kwam 
en de 1-0 binnen kopte.
Enkele minuten later wederom 
een prima kopbal van diezelfde 
Stijn Heideman, maar deze keer 
redde de onderkant van de lat 
Moc’17.
In de 16e minuut werd een uit-
stekend schot van weer Stijn Hei-
deman prima tot hoekschop ver-
werkt door de Bergse doelman. 
Uit die hoekschop was het Wou-
ter Merkx die de bal via de lat over 
kopte.
Moc’17 liet zich rond de 20e mi-
nuut voor de eerste keer goed op 
de Steenbergse helft zien, waar-
bij een goede aanval werd beslo-
ten met een goal, maar omdat de 

bal eerder over de achterlijn was 
geweest, werd deze treffer afge-
keurd.
Steenbergen bleef ook hierna de 
bovenliggende partij met prachti-
ge kansen voor Remco van de Riet, 
kopbal net over en schot tegen de 
keeper op, Davy Krijnen , schot 
door een speler geblokt, Enzo den 
Haak, schot door de doelman uit-
stekend gepakt en een kopbal van 
Wouter Merkx, die rakelings over 
ging.

Onverwachte  
gelijkmaker
En wanneer er dan met zoveel 
doelkansen niet wordt gescoord, 
gebeurt dat vaak aan de andere 
kant wel. Zo ook deze keer. Bij een 
snelle counter van Moc’17 greep 
de Steenbergse verdediging niet 
voldoende in en werd doelman Je-
roen Sebregts verslagen, 1-1. Op 
slag van rust hadden de Bergena-
ren zelfs op 1-2 kunnen komen, 
maar werd een prima kans rake-
lings naast geschoten.

Goed begin Moc’17  
in tweede helft
Moc’17 putte duidelijk veel moed 
uit de net voor rust gescoorde ge-
lijkmaker en Steenbergen kroop 
door het oog van de naald toen 

direct na de thee de bal door een 
Moc speler tegen de paal werd ge-
schoten en de bijna niet te missen 
rebound werd naast geschoten. 
Maar nadat Moc’17 de bal na een 
snelle counter in de 55e minuut 
rakelings over had geschoten was 
het weer Steenbergen dat zich liet 
gelden. Een uitstekende voorzet 
van Jeroen Augustijn werd aan-
genomen door Remco van de Riet 
die vervolgens  zonder na te den-
ken keihard de 2-1 tegen de tou-
wen schoot.

Beslissend doelpunt

En 5 minuten later was het weer 
bingo. Nu was het Stijn Baarend-
se die Stijn Heideman wegstuur-
de en die bekroonde zijn prima 
wedstrijd met de 3e goal voor zijn 
ploeg, 3-1.
Steenbergen bleef ook na deze 3e 
treffer proberen de voorsprong uit 
te bouwen .
Stijn Heideman schoot net na de 
3-1 de bal rakelings naast, Enzo 
den Haak kwam alleen voor de 
Moc’17 doelman maar mik-
te eveneens enkele centimeters 
naast de paal waarna hij even later 
op aangeven van Stijn Heideman 
wederom een bijna niet te missen 
kans kreeg maar de bal toch niet 
in het net wist te krijgen.
De wedstrijd werd besloten met 
een uitstekende  vrije trap van 

Moc’17 die een prooi werd voor 
Blauwwit doelman Jeroen Sebreg-
ts, die daarmee de 3-1 winst vei-
lig stelde.

RBC op bezoek
De goede reeks van Steenber-
gen begon half januari in de uit-
wedstrijd tegen koploper RBC uit 
Roosendaal met een 0-2 overwin-
ning. Datzelfde  RBC, nog steeds 
de koploper overigens, komt a.s. 
zondag op bezoek in Steenbergen. 
Zou dit weer een verrassing gaan 
worden?

Uitslagen en programma
Uitslagen senioren van zaterdag 
16 en zondag 17 maart: Steenber-
gen 2 zaterdag - Cluzona 2 zater-
dag: 0-4; Steenbergen 1 - Moc’17 
1: 3-1; Groen Wit 2 - Steenbergen 
2: 4-4; BSC 3 – Steenbergen 3: 1-2; 
Steenbergen dames - Noordhoek 
dames: 3-0.
Programma senioren: zaterdag 
23 maart: DVO’60 5 zaterdag - 
Steenbergen 2 zaterdag, aanvang 
15.00 uur; Steenbergen 3 zater-
dag - WHS 3 zaterdag, aanvang 
15.15 uur; Prinsenland 5 zaterdag 
- Steenbergen zaterdag 4: aanvang 
14.30 uur.
Zondag 24 maart: Steenbergen 1 - 
RBC 1, aanvang 14.30 uur; Steen-
bergen 2 - Virtus 2:  aanvang 11.30 
uur; Steenbergen dames - NVS da-
mes, aanvang 11.30 uur.

Steenbergen blijft maar winnen 
en verslaat ook Moc’7 

( door Ad Bogers )
WELBERG - Met de wind op kop 
startte Welberg afgelopen zon-
dag de wedstrijd tegen het lager 
op de ranglijst staande Neerlandia. 
In het eerste kwartier is Welberg 
de betere partij. Welberg creëert 
zich kansen en uit een mooie aan-
val, kan Brandon Schippers afron-
den, maar zijn schot is te zacht en 
daardoor een prooi voor de kee-
per. In de 10e minuut schiet Eric 
van Minderhout op de goal, maar 
ook hij ziet zijn inzet gekeerd wor-
den door een Neerlandia speler, 
een schot van Dennis Luijks raakt 
de paal. In de 14e min, tegen de 
verhoudingen in, komt de 0-1 voor 
Neerlandia tot stand. 

Welberg herpakt zich en in de 25e 
minuut kan Dennis Luijks met 
een solo voor Welberg de 1 – 1 te 
scoren. Enkele minuten later legt 
Wiebe Visser de bal op Dennis 
Luijks, die zijn inzet in het zijnet 
ziet belanden. In de 30e minuut 

oordeelt de scheidrechter, dat in 
een inzet van een Neerlandia spe-
ler op een Welberg verdediger een 
penalty is, hiermee komt Neerlan-
dia goedkoop op 1 – 2. 
Welberg gaat weer op zoek naar 
de gelijkmaker, waarbij een schot 
van Peter van Giels in de hoek ze-
ker een verdiend doelpunt was ge-
weest, was het niet dat de keeper, 
nog net bij de bal kon en deze de 
bal uit zijn doel tikt. Ook Stefan 
Evers moest nog een keer kordaat 
optreden bij een Neerlandia inzet. 
Welberg heeft moeite om het goe-
de combinatiespel van de afgelo-
pen weken te continueren en op 
de mat te leggen. 
In de tweede helft speelt Welberg 
met de wind in de rug. Schiet 
Dennis Luijks in de 47e minuut 
nog in het zijnet, twee minuten la-
ter kan Eric van Minderhout uit de 
rebound de 2 – 2 scoren. De kan-
sen die volgen voor Wiebe Vissers, 
Tom Mulder, Dennis Luijks, Mats 
Meeusen en Peter van Giels had-
den beter verdiend dan dat zij in 

het zijnet, over of voor de keeper 
waren. Neerlandia kwam er niet 
meer uit en Welberg had het in 
deze fase af moeten maken, het-
geen niet gebeurt. In de 72e mi-
nuut ontsnapt Mitch Krens aan 
de verdediging van Neerlandia en 
hij rond zijn inzet met de 3 – 2 af. 
Punten binnen en uitspelen, maar 
nee Neerlandia komt toch nog 
langszij, met een strakke voorzet 
op de inkomende linksback fop-
pen zij de Welberg verdediging. 3 
– 3. Voor beide doelen zijn er dan 
nog mogelijkheden om te sco-
ren hetgeen niet meer het geval 
is, waardoor met de stand van 3 
– 3 de wedstrijd gestreden is en 
de punten gedeeld worden. Ge-
zien de kansen voor Welberg had 
een overwinning zeker tot de mo-
gelijkheden behoord, als de bij de 
voorwaartsen het vizier meer op 
scherp had gestaan en dat was 
niet het geval vandaag. 

Aanstaande zondag 24 maart 
2019, speelt Sc Welberg 1 uit te-
gen SVC in Standdaarbuiten, aan-
vang 14.30 uur. Een wedstrijd 
die gezien de ranglijst met mini-
maal een gelijkspel afgesloten zou 
moeten kunnen worden.

Puntendeling bij Welberg 
tegen Neerlandia 31: 3-3 

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Geld inzamelen 
voor het wielercriterium Steen-
bergen. Daar draaide het zater-
dagmiddag en avond om tijdens 
de spinningmarathon in sportcen-
trum de Knotwilg. Tijdens cessies 
van minimaal en uur werkten een 
groot aantal fanatieke sporters 
zich in het zweet.

Iedereen gaat er vol voor, de 
zweetdruppels vliegen in het rond
Tijdens de eerste uren van de 

spinningmarathon waren alle 
plekken bezet. Groepen fanatie-
ke sporters werkten zich maar wat 
graag in het zweet. Niet alleen om 
geld in te zamelen voor het wie-
lercriterium, maar voor een aan-
tal was het ook een kennismaking 
met een onbekende tak van sport. 
“We zijn best tevreden over het 
aantal deelnemers aan de spin-
ningmarathon” hijgt comitélid, 
Hans de Groen na als hij even de 
tijd neemt om een toelichting te 
geven. “We organiseren dit eve-

nement nu voor de vierde keer. 
En mede dankzij de sponsoring 
van de Knotwilg mogen we ook dit 
jaar weer een mooi bedrag aan de 

kas voor het wielercriterium toe-
voegen.” Ondertussen worden de 
deelnemers nog eens flink opge-
zweept door zowel de muziek als 

de spinningtrainer. “Kom op! Vol-
houden! En terwijl de zweetdrup-
pels in het rond vliegen en de ge-
middelde hartslag naar grote 
hoogte stijgt, schroeft hij het tem-
po nog een stukje op. “Nog even-
tjes. Zing maar mee of geef nog 
maar een draai aan de knop. Nog 
30 seconden, dan zijn we er!” On-
dertussen zitten familieleden en 
toeschouwers in de kantine aan 
een drankje, hier geen rode konen 
en torenhoge hartslag, Hier spek-
ken ze de kas op rustigere wijze.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant / Kijkop-

Steenbergen.nl

Spinners werken zich in het 
zweet tijdens inzamelingactie

( door Paul Kil )

Halverwege de voorjaarscompeti-
tie is eerste team van T.C.S. tegen 
een onverwachte nederlaag op-
gelopen. Hekkensluiter ODT K.U. 
5 toonde zich in Roosendaal van 
haar beste kant. Met de cijfers 8-2 
lijken de Steenbergse tafeltennis-
sers ineens in de gevarenzone te-
recht te zijn gekomen. 

Alleen Jurgen Broeren slaagde er in 
om tot scoren te komen. In de eerste 
set en halverwege de wedstrijd boek-
te hij een zege. In zijn slotwedstrijd 
scheelde het weinig maar moest hij 
met 11-6 in de vijfde game het hoofd 
buigen. Peter Bogers kwam bijna tot 
winst en verloor zijn laatste set met 
11-8 in de vijfde game. In de tweede 
kompetitiehelft zal men uit een ander 
vaatje moeten tappen, anders lijkt het 
degradatiespook een rol te gaan spe-
len. 
Ook bij T.C.S. 2 lijkt degradatie een 
rol te gaan spelen. Tegen naaste con-
current TIOS’51  7 boekte de TCS-ers 
een benauwd 5-5 gelijkspel. En dat 
betekent ze nog steeds op de voor-
laatste plaats staan. Mark van de Wa-
terschoot slaagde er opnieuw in drie 
keer te winnen. Marco Buijsen moest 

een set afstaan en samen zorgden ze 
zodoende voor de vijf punten van het 
gelijke spel. In de thuiswedstrijd moet 
de achterstand van twee punten dus 
worden ingehaald. 
Voor T.C.S. 3 lijkt de kans op directe 
degradatie niet zo groot, maar na het 
7-3 verlies tegen Belcrum 12 moet se-
rieus rekening gehouden worden met 
een degradatiewedstrijd. De Breda-
se spelers staan net een plaats hoger 
en hebben hun voorsprong zodoende 
weten te vergroten. Miranda Bogers 
en Liesbeth Voorbraak wisten met 
respectievelijk twee en een setwinst 
de schade te beperken.  

Programma
Vanavond – vrijdagavond – spelen de 
drie teams thuis. T.C.S. 1 neemt het 
op tegen Belcrum 6 en dat team heeft 
goede kampioenskansen. De strijd zal 
ongetwijfeld moeilijk worden en af-
hankelijk zijn van de opstelling van 
de thuisclub. De wedstrijden in het 
Cromwiel beginnen vrijdag 22 maart 
om 20.00 uur. Het volledige program-
ma:
T.C.S.  1 - Belcrum 6  (Breda); T.C.S.  2 
- TIOS 3  (Terheijden); T.C.S. 3 
- Die Meede 8  (Made)

Gevoelige nederlaag voor TCS
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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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Jumbo Steenbergen‘t MeerminnekeRestaurant De Watertoren

‘t Keukentje

Exclusief voor leden van 
In samenwerking met LinFina Lingerie
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Martin Achterberg, SteenbergenDeze bon is geldig van 29 maart t/m 13 april 2019

Tegen inlevering van deze bon

José Szrama, LinFina Lingerie

(aanbieding geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen, lingeriebonnen en bestellingen) 
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‘like us on Facebook’

10% Korting op 
1 artikel naar keuze 
uit onze bestaande 

winkelvoorraad
LINGERIE  -   BADMODE   -  ONDERMODE  

van o.a.  
Prima Donna,  Twist, Prima Donna Swim, 
Anita, Mey, Triumph, Marie Jo, Chantelle, 

Tweka.

Deze bon is geldig van 29 maart t/m 13 april 2019 José Szrama, LinFina Lingerie

Anita, Mey, Triumph, Marie Jo, Chantelle, 
Tweka.

Een geldige bon vindt u in de eerstvolgende Ledeneditie

10% Korting op
1 artikel naar keuze

uit de bestaande
winkelvoorraad

word ook Lid!

LinFina

HET KOMENDE
LEDENVOORDEEL

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

Ledenvoordeel 
Steenbergse Courant

De thans lopende ledenvoordeelactie is van: 
‘t Keukentje: 1 liter complete Tomaten- of Broccolisoep met 2 pistolets + kruidenboter voor slechts 7,50


