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STEENBERGEN – De ondernemers 
in ‘Ons Steenbergen’ hebben voor 
Hemelvaartsdag weer de diver-
se activiteiten op het program-

ma staan. Naast een kofferbak-
verkoop in het centrum, zijn er 
modeshows in de Kaaistraat, is 
er een grote oldtimer presentatie 

met ook tal van oude tractoren en 
bromfietsen. Ook aan de kinderen 
is gedacht met diverse speeltoe-
stellen en er treedt een coverband 
op met livemuziek op de Markt. 
Ook zijn de winkels geopend.

Het programma op Hemelvaarts-
dag in het stadscentrum is als 

volgt: 10.00 uur: Kofferbakverkoop 
in het centrum - 11.00 uur: Gum-
maruskerk open voor bezichtiging 
- 12.00 uur: Kinderspeeltoestellen 
in de Kaaistraat .

Winkels geopend
12.00 uur: Winkels tot 17.00 uur 

geopend - 13.00 uur: Modeshow 
voor het oude stadhuis in de 
Kaaistraat - 13.30 uur: Een grote 
reeks Oldtimers op de Markt/de 
Kaaistraat - 14.00 uur: Coverband 
bij Het Hoofdkantoor - 14.15 uur: 
Modeshow voor het oude stad-
huis - 15.30 uur: Modeshow voor 
het oude stadhuis.

Weer volop activiteiten en 
koopzondag in Steenbergen

Floraplein – Steenbergen

Weekendknaller

Frambozen 
of Bramen

2 bakjes à 125 gram voor €3,002 bakjes à 125 gram voor2 bakjes à 125 gram voor €3,002 bakjes à 125 gram voor

(door: Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het is als ver-
slaggever niet leuk om je artike-
len verknipt te zien worden, maar 
dit keer was het wel voor een goed 
doel. Leerlingen van de Gummar-
usschool gebruikten exemplaren 

van de Steenbergse Courant om er 
kunst mee te maken. Dat gebeurde 
bij de laatste talentmiddag die de 
school afgelopen dinsdag organi-
seerde. Naast deze creatieve activi-
teit konden de kinderen ook kiezen 
voor een kookles, een bootcamp in 

de gymzaal of een dansworkshop. 
Volgens Sonja Verbeek van de 
Gummarus zijn de talentmidda-
gen uitermate geschikt om leerlin-
gen kennis te laten maken met ac-
tiviteiten waar in de normale les 
geen plaats voor is.

Kunst maken van de Steenbergse Courant

Miniconcert van 
De Flierefluiters
NIEUW-VOSSEMEER – Zondag 
2 juni organiseren de muzikan-
ten van De Flierefluiters een mi-
niconcert. De Flierefluiters vallen 
onder harmonie Semper Crescen-
do en ze krijgen een muziekoplei-
ding voor niet-blaas- en slagwerk-
instrumenten. Momenteel zijn er-
bij de Flierefluiters  leerlingen die 
les hebben van Wil Bekker, op gi-
taar en keyboard. Zij willen be-
langstellenden graag laten horen 
wat ze geleerd hebben. Het mini-
concert vindt plaats in De Vossen-
burcht en start op 2 juni om 14:00 
uur. Toegang is gratis.

Dit weekend 
expositie 
HoekKunst 
op De Heen
DE HEEN – De zussen Francien en 
Joke Kaashoek organiseren in hoe-
ve ‘De Zuiderhof’ aan de Heen-
sedijk 18 opnieuw de expositie 
‘Kunst in de polder’. Dat gebeurt 
deze zaterdag 25 en zondag 26 
mei.

Op de expositie worden teke-
ningen, fotografie, mixed media, 
schilderijen, beelden, sieraden en 
meubelen tentoongesteld. Er is 
werk te zien van: Ronald Oosting
Diet Wiegman, Remade by me, 
Iebeltje van der Spoel, Margriet 
Westervaarder, Mireille Corsten, 
Hans Oerlemans, Lia Perdaems, 
Hans Timmermans, Stylingburo 
Mattie O, Hanneke de Neve, Uno 
Design en eMJee Fotografie. 

Daarnaast wordt de Hoekkunst 
collectie getoond. Nadere info is 
te vinden op www.hoekkunst.nl 
en op de Hoekkunst Facebookpa-
gina.

STEENBERGEN – Tijdens Hemel-
vaartsdag pakt de Steenberg-
se Klassieker Club (SKC) flink uit. 
Naast de ‘Zuiderwaterlinietocht’ 
voor klassieke auto’s zijn deze au-
tomobielen samen met oude trac-
toren en klassieke bromfietsen ’s 
middags present in het stadshart 
van Steenbergen. Hier staan ze 
dan opgesteld in de Kaaistraat en 
op de Markt.

Aan de Zuiderwaterlinietocht – 
die voert langs de verdedigings-
werken van de Zuiderwaterlinie 

en langs oorlogsmonumenten – 
nemen 20 klassieke auto van de 
SKC deel. Onder meer Mercedes-
sen, cabrio’s, Volvo’s, een oude 
brandweerwagen en een Hawke, 
een zeer zeldzame Humber. De 
tocht start om 10:30 uur vanaf de 
Markt en hier zullen de klassiekers 
rond 13:30 uur arriveren. Ze wor-
den er opgesteld voor het publiek. 

In de laatste etappe van de Zui-
derwaterlinietocht sluiten ook 
ruim twintig oude tractoren aan 
van de ‘Oude Trekker en Moto-

ren Vereniging (OTMV). Zij zul-
len zich vervolgens opstellen in 
de Kaaistraat. Ook een Jan Plezier 
– dat is een grote huifkar – valt te 
bewonderen. Deze maakt vanaf 
Onze Stede een rondrit met speci-
ale genodigden. 

Eveneens op de Markt zullen vanaf 
13:00 uur de brommers te bewon-
deren zijn van de Oldtimer Brom-
merclub uit Bergen op Zoom. Van-
af dat tijdstip speelt daar ook een 
band live muziek.

Steenbergse Klassieker 
Club organiseert  
Zuiderwaterlinietocht 

Foto: Joop Stoeldraijer, Hans Schijven, Loek Geluk en Piet Adriaansen met 
wat oldtimers die mee zullen rijden in de Zuiderwaterlinietocht.

Nieuw televisie-
programma bij SLOS
STEENBERGEN – Volgende week 
vrijdag start Stichting Lokale Om-
roep Steenbergen (SLOS) met de 
opnames van een nieuw televisie-
programma. Het betreft een infor-
matieve talkshow waarbij telkens 
interessante gasten uit de regio 
worden uitgenodigd.

Voor de camera tijdens de pi-
lot-opnames verschijnen Wim 
Roovers, voorzitter Kleine Tour 
Steenbergen, Conny Helder, be-
stuurder van tanteLouise en Frans 
de Vos van Stichting Bevrijding 
Brabantse Wal. Het programma 
wordt gepresenteerd door Hilde 
Jans, die als psycholoog verbon-
den is aan de Nederlandse Obe-
sitas Kliniek (NOK). Hilde Jans 
werkt namens de NOK mee aan 
het programma Obese van RTL4.



DANKBETUIGING

Ik wil iedereen bedanken voor het 
medeleven bij het verlies van

mijn lieve moeder

Jo van Aert - van Giels

Uw lieve woorden, schouderklopjes en 
kaarten zijn een grote steun geweest

bij het grote verlies van mijn geliefde 
moeder. Een bijzonder woord van 

dank aan Uitvaartverzorging Leeuw.

 Adrie van Aert
 Oranjewal 6, 4651 AD Steenbergen

Steenbergen, mei 2019

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

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

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

LEEUW
TELEFOON (0167) 566 104

        www.uitvaartleeuw.nl

Vertrouwd

Persoonlijk

Ervaren

Transparant

”Ons betrokken
en ervaren team
zorgt voor een

waardig afscheid.
Daar kunt u

op vertrouwen”.

Alfred Leeuw

O
nt

w
er

p:
Ve

rm
eu

le
n 

St
ee

nb
er

ge
n 

©

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

 en Sandra van Poortvliet.

TE KOOP:
Camper: DETHLEFFS 

ESPRIT T 7150 EB
Bouwjaar: 2012    50.200 km.

Heavy chassis, fiat ducato 2.3 l. 
150 pk. Veel accessoires.

Info: goofiriks@gmail.com

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.

Hypotheek nodig? Betaal niet teveel!

Marlise van Oudgaarden Erhan Görgen

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

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

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

Geslaagd, buurtfeest of
heeft u iets anders te vieren?

Bij ons bent u aan het juiste adres 
voor heerlijk BBQ-vlees of andere

versproducten uit uw regio.

Bij ons dagelijks kakelvers uit eigen slachterij allerlei spiesen, fi let lapjes, burgers, speklappen, 
maar ook onze heerlijke BBQ-worst uit eigen keuken. En dat proeft u!!

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

Kom of bel naar onze winkel voor meer info.

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

passie voor mode

Kaaistraat 4, Steenbergen, 0167 - 563 430

Hemelvaartsdag
(donderdag 30 mei)

geopend van
12:00 - 17:00 uur

''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 
   1987

De Bolusberg

- ruime keuze perk- en kuipplanten

- Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag

  open van 11:00 - 16:00 uur



 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

3

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Er komt een he-
leboel op hem af deze dagen. Een 
week geleden is Willy Knop geïn-
stalleerd als wethouder namens 
de Volkspartij, en dat is een be-
hoorlijke ommezwaai vergeleken 
met het raadslidschap. Er moeten 
op het gemeentehuis allerlei za-
ken voor hem worden geregeld, hij 
moet bijgepraat worden over dos-
siers en de verzoeken om een af-
spraak met de kersverse bestuur-
der stromen binnen. “Tot nu toe 
heb ik nog nergens nee op gezegd. 
Officieel begin ik op 1 juni, maar ik 
probeer me nu al zoveel mogelijk 
voor te bereiden”, vertelt de 61-ja-
rige Steenbergenaar.

Willy Knop neemt de verantwoor-
delijkheid die hij heeft gekre-
gen uiterst serieus. Als lid van de 
Volkspartij heeft hij het afgelopen 
jaar oppositie gevoerd en in die rol 
kritiek kunnen uiten op het colle-
ge. “Nu maak ik er zelf onderdeel 
van uit en zal ik het moeten waar-
maken. Zo voel ik dat ook echt; als 
het niet zo is mag de kiezer er ons 
op afrekenen bij de volgende ver-
kiezingen in 2022.”

Geknokt voor ’t Cromwiel
Willy Knop is een bekend gezicht 
in Steenbergen. Sinds zijn benoe-
ming wordt hij overal aangespro-
ken en gefeliciteerd. Vanzelfspre-

kend ook bij ’t Cromwiel, waar 
we hebben afgesproken voor het 
interview. Een symbolische plek, 
want hij heeft het afgelopen jaar 
geknokt voor het gemeenschaps-
huis. Volgens Knop moet de huidi-
ge beheerder Hydra Sport eruit en 
moet het beheer terug in handen 
van de gemeente, met als doel het 
hart terug te brengen in ’t Crom-
wiel. “De mensen moeten zich 
hier prettig voelen. Het onderzoek 
dat nu loopt kan belangrijke ant-
woorden geven op de vraag wat 
daarvoor nodig is. Natuurlijk had 
ik graag het beheer van de accom-
modaties in mijn portefeuille wil-
len hebben, maar je moet ook re-
alistisch zijn. Wethouder Esther 
Prent is daar al een jaar mee be-
zig en het gaat erom wat het beste 
is voor Steenbergen. En dat is niet 
alles weer overhoophalen.”

Frisse wind op gebied 
van economie
Knop vertelt dat hij tevreden is 
over welke portefeuilles hij toebe-
deeld heeft gekregen. Het is voor-
al Economie wat hem past als een 
handschoen, want hij is een on-
dernemer in hart en nieren. Zijn 
Autoschadeherstelbedrijf Knop 
heeft hij een aantal jaar geleden 
verkocht, maar hij kan bogen vol-
op ervaring en contacten in het 
Steenbergse bedrijfsleven. Het 
zijn juist die lokale ondernemers 
die hopen dat met Willy Knop als 
nieuwe wethouder aan het roer, 

er een frisse wind zal gaan waai-
en. “Ik ben ook verantwoordelijk 
voor de omgevingswet, en daar-
mee willen we in de toekomst de 
regelgeving op dat gebied verbe-
teren. Kijk, toen ik destijds mijn 
bedrijf wilde starten op het indu-
strieterrein, was alles binnen acht 
maanden geregeld, van aankoop 
van de grond tot de bouw. Ik snap 
dat de tijden anders zijn, maar het 
moet makkelijker en sneller gaan 
voor bedrijven om zich hier te ves-
tigen.”

Niet op de stoel  
van ondernemer
De ambitie zoals die in het coa-
litieakkoord staat, is dat de amb-
tenaren actieve acquisiteurs wor-
den in plaats van dat de gemeente 
afwacht tot een ondernemer zich 
meldt. “Natuurlijk is het ook van 
belang dat we samenwerken met 

naastgelegen gemeenten, maar 
we zijn tegelijkertijd ook concur-
renten. Het ziet er bijvoorbeeld nu 
naar uit dat er in Bergen op Zoom 
geen nieuw hotel gaat komen, wat 
onze positie om een hotel langs 
de A4 te realiseren, weer verbe-
tert.” Overigens benadrukt Knop, 
volgens de duidelijke visie van de 
Volkspartij, dat de gemeente niet 
op de stoel van de ondernemer 
moet gaan zitten. “De gemeente is 
ervoor om te faciliteren, maar het 
is aan projectontwikkelaars om 
zich te melden voor plekken als de 
Kop van Zuid. En het liefst komt 
er ook zo snel mogelijk een kandi-
daat voor de loodsen bij Fort Hen-
ricus, want die had de gemeente 
wat ons betreft nooit moeten aan-
schaffen. Hoeveel uren arbeid van 
ambtenaren er al in die kwestie 
zitten. Ondernemen is risico ne-
men, en dat risico hoort dus bij de 
juiste partij te liggen.”

Geef niet snel op
De tijd van afwachten en kritiek 
geven vanuit de oppositie is van-
af nu voorbij voor de Volkspartij, 
en je merkt dat Willy Knop staat te 
trappelen om aan de slag te gaan. 
“De sturende rol die ik als wet-
houder ga krijgen past beter bij 
me dan de controlerende taak als 
raadslid. Ik ben iemand die liever 
aan het stuur zit dan iemand die 
aan de zijlijn staat. Al besef ik me 
heel goed dat het niet alleen gaat 
om wat ik wil. Het hangt van veel 
factoren af om iets voor elkaar te 
krijgen. Maar ik ben niet iemand 
die snel opgeeft. Als ik ergens mijn 
tanden inzet, laat ik niet snel los.”

Foto: Willy Knop hoopt als wethou-
der veel voor elkaar te krijgen in 
Steenbergen, maar is ook realistisch. 
“Je moet niet politiek gaan bedrij-
ven om schouderklopjes te krijgen.”
Foto: Nicole van de Donk ©Steenbergse Courant

Willy Knop is namens de Volkspartij de 
nieuwe wethouder in het college

“Ik ben iemand die 
liever aan het stuur zit, 
dan iemand die aan 
de zijlijn staat”

STEENBERGEN – Na 14 edities valt 
het doek voor het ultraloopeve-
nement in Steenbergen. Een eva-
luatie door de afdeling ultralopen 
van Diomedon leidde tot het be-
sluit om te stoppen met de organi-
satie ervan. Teruglopende belang-
stelling voor ultralopen en de ver-
schuiving naar trails – over onver-
harde paden in de natuur – en an-
dere loopwedstrijden is de reden.

Peter Suijkbuijk die in 2005 met 
broer Jan het initiatief nam voor 
een 6-uursloop geeft aan dat Di-
omedon een groot voorzienin-
genniveau nastreefde bij de wed-
strijden. Met een pakket aan voor-
zieningen zoals bijvoorbeeld een 
digitaal beeldscherm, eigentijd-
se tijdregistratie, een deskundi-
ge microfonist en goede verzor-
ging. De kosten hiervan kunnen 
niet worden gedekt bij een te laag 

aantal deelnemers (de laatste keer 
slechts 51). Diomedon kiest niet 
voor een afgeslankte wedstrijd 
met minder voorzieningen en 
stopt dus met de organisatie.
Dit met dank aan atleten en spon-
soren en met de herinnering aan 
de hoogte punten, waaronder het 
Wereld en Europees kampioen-
schap 24-uur in 2013.

“Nu het doek is gevallen zijn ont-
wikkelde initiatieven voor een no-
minatie voor het organiseren van 
een WK honderd kilometer in 
2022 definitief verdwenen”, zo laat 
Peter Suijkerbuijk namens de or-
ganisatie weten.

Einde van Ultralopen  
in Steenbergen

Ladies NVTV kijken terug 
op geslaagde ladies-day
STEENBERGEN – Nel van Slobbe meldt namens de organiserende com-
missie Ladiesday bij de Nieuw-Vossemeerse Tennisvereniging (NVTV) dat 
de zesde editie die donderdag 16 mei plaatsvond uitstekend is verlopen.

Onder een heerlijk zonnetje waren er diverse tennisactiviteiten waaron-
der de wedstrijden op de smashcord banen en de minibaan waar werd 
gespeeld met houten rackets en softballen. Ook het hoepelspel in de oe-
fenkooi viel in de smaak. Daarvoor zorgde letterlijk ook de lunch en fi-
guurlijk de workshop bloemstukje maken. Voor de pure ontspanning 
zorgde de voetreflexbehandeling en er was belangstelling voor het kle-
ding en make-up standje. De prijsuitreiking en het gezellig napraten wa-
ren een goede afsluiting van een leuke en geslaagde dag.

STEENBERGEN – Natuurmonumen-
ten en gemeente Steenbergen roe-
pen inwoners op om mee te den-
ken over een naam voor de uitkijk-
toren op Fort Henricus.

De uitkijktoren past net als de tri-
bune in de Steenbergse haven, de 
bunkertrap op het Benedensas 
en de steigers bij de Kruisbeek en 
de Mozesbrug op Fort de Roove-
re in het rijtje nieuwe blikvangers 
van de West Brabantse Waterlinie. 

Op 8 juni wordt de toren gepre-
senteerd aan oud-burgemeester 
Hoogendoorn – het was zijn af-
scheidscadeau in 2012 – en aan de 
inwoners van de gemeente Steen-
bergen. De toren heeft nog geen 
naam meegekregen, vandaar de 
oproep om hierover mee te den-
ken. Wie een naam heeft bedacht 
wordt gevraagd deze vóór 28 mei 
in te sturen via uitkijktorenfor-
thenricus@gemeentesteenber-
gen.nl. Het verzoek is om daarbij 

ook naam en contactgegevens te 
vermelden.

Open dag 
Zaterdag 8 juni zijn belangstellen-
den welkom om het water, de cul-
tuur, natuur en het erfgoed op de 
Brabantse Wal te komen beleven. 
Daartoe wordt een Open Dag ge-
houden op de forten van de West 
Brabantse Waterlinie: Fort Henri-
cus bij Steenbergen en in Bergen 
op Zoom op de Waterschans, Fort 
de Roovere en het Ravelijn. Van-
af 11:00 uur zijn er uiteenlopende 
activiteiten voor jong en oud op 
het gebied van cultuur, natuur en 
erfgoed.

Naam gezocht voor uitkijktoren 
in het Fort Henricus



Koopzondag in Ons Steenbergen!
Hemelvaartsdag - donderdag 30 mei

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

Kom naar de activiteiten in het Stadshart:
10.00 uur  Koff erbakverkoop in het centrum
11.00 uur  Gummaruskerk open voor bezichtiging
12.00 uur  Kinder speeltoestellen in de Kaaistraat
12.00 uur  Winkels tot 17.00 uur geopend
13.00 uur  Modeshow voor het oude stadhuis
13.30 uur  Oldtimers op de Markt/de Kaaistraat
14.00 uur  Coverband bij Het Hoofdkantoor 
14.15 uur  Modeshow voor het oude stadhuis
15.30 uur  Modeshow voor het oude stadhuis

  

kapsalon | schoonheidssalon | nagelsalon | visagie | massages | productadvies

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

Bel nu 0167 - 565641 voor een afspraak of kom langs in de salon 
om de producten te testen, dan geven we graag advies!

Ready for Summer?!

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

Steeds nieuwe collecties!

de Suijkerpot
Lifestyle

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

Openingstijden

KLEDING

SIERADEN
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( door Dasja Abresch )
STEENBERGEN - Wim Roovers, 
de grote man van de Kleine Tour, 
neemt afscheid. Tien jaar lang 
zwaaide hij als een toegewijd va-
der de scepter over het jeugdwie-
lerevenement, maar nu is de finis-
hlijn dan toch echt in zicht voor de 
59-jarige Steenbergenaar. Nog één 
keer mag hij het allemaal meema-
ken en dat gaat hij dan ook ten 
volle doen. Met dezelfde inzet en 
passie als de afgelopen negen edi-
ties leidt hij van 5 tot en met 10 
augustus de tourkaravaan die voor 
de 50ste maal de regio verovert. 

Een van de jaarlijks terugkeren-
de Tour-hoogtepunten heeft hij 
inmiddels al achter de rug: de 
Miss-verkiezing waar hij Marit 
Heshof mocht kronen tot Miss 
Kleine Tour 2019. Een bijzonder 
moment voor Roovers: “Als voor-
zitter heb je een vertrouwensband 
met de Miss. Zij is eigenlijk de be-
langrijkste persoon van de Tour-
week en dat kan best spannend 
zijn. Misschien komt het omdat ik 
dochters heb, dat je daar oog voor 
hebt. Ik vind het belangrijk dat de 
Miss op haar gemak is en het goed 
naar haar zin heeft. Met veel van 
hen heb ik overigens nog steeds 
goed contact.”

Enorme eer
Tien jaar nadat Goof Iriks hem wist 
te strikken voor het bestuur, kijkt 
Roovers zonder spoortje spijt te-
rug op het intensieve Tour-decen-
nium dat hij achter de rug heeft. 
“Ik vond het een eer om voorzit-
ter van de Kleine Tour te worden 

en ik vind het tot op de dag van 
vandaag een eer. Het is echt een 
topevenement dat enorm leeft in 
Steenbergen.”
Zijn ervaring als manager in het 
bedrijfsleven kwam hem in die ja-
ren van pas. “Je hebt dat wel no-
dig ook al is de Tour grotendeels 
zelfregelend. Vooral het eerste jaar 
was dat wennen. Bij elke vraag die 
ik stelde, kreeg ik als antwoord: 
“Wim, dat komt goed”.  Dat was 
ook zo.” 

Aan de hand mee
Volgens Roovers is de Kleine Tour 
meer dan een leuke activiteit. “Het 
is een belevenis die niet alleen om 
sport en gezelligheid draait, maar 
ook om normen en waarden. Om 
samenhorigheid met elkaar en om 
verantwoordelijkheid nemen. Dat 
zie je op z’n best wanneer een kind 
nieuw binnenkomt bij een ploeg 
en direct aan de hand wordt mee-
genomen door zijn of haar oudere 
ploeggenootjes. De kinderen die 
afzwaaien, kijken alweer uit naar 
het moment dat ze als vrijwilliger 
mee mogen helpen.” 

Mobiele telefoon
Als er één ding is waar de huidige 
voorzitter om herinnerd zal wor-
den, is het wel zijn strikte houding 
ten opzichte van de mobiele tele-
foon. “Ik hamer erop dat de kin-
deren die telefoon gewoon niet 
gebruiken tijdens de dag. Voor 
mij heeft dat te maken met nor-
men en waarden. Deelname aan 
de tour is een sociaal gebeuren. 
Je huilt en je lacht met elkaar, je 
gaat met teleurstellingen om, je 
troost en beurt je teamgenoten 

op wanneer het minder gaat en 
je hebt vooral veel plezier met el-
kaar. Dat gaat allemaal niet wan-
neer je de hele dag met je telefoon 
bezig bent.”

Nooit stemming
De voorzitter benadrukt dat het 
echte werk gedurende het jaar 
door de bestuursleden wordt ge-
leverd. “Als voorzitter ben ik al-
leen tijdens de Tourweek ‘de man’.  
Dat is het moment waarop je je 
verantwoordelijkheid neemt als 
kopman van een organisatie met 
alleen vrijwilligers. Mijn streven is 
altijd geweest om door een open 
gesprek tot consensus te komen 
en voor zover ik mij herinner heeft 
er ook nooit ergens een stemming 
over plaats hoeven te vinden.”
Hoewel de tour bekend staat om 
zijn feestelijke karakter, met name 
wanneer de rennertjes op één oor 
liggen, wil Roovers dat beeld wel 

nuanceren. �Zeker is het gezel-
lig, maar �s avonds wordt er al-
tijd eerst bloedserieus vergaderd 
waarbij niemand gespaard wordt.�

Houd formule in stand
De opvolging van Wim is al gere-
geld in de persoon van Coen Em-
bregts. Een keuze die voor de volle 
honderd procent de goedkeuring 
van de scheidend voorzitter krijgt. 
“Een Tour-man in hart en nie-
ren, al sinds zijn jeugd. Een betere 
hadden ze niet kunnen vinden.” 
Een boodschap voor de nieuw 
Tour-mister wil hij alleen schoor-
voetend meegeven. “Ik hou niet 
zo van het regeren over eigen graf, 
maar ik denk ook niet dat het al-
leen mijn woorden zijn wanneer 
ik zeg: Houd de formule in stand, 
maar doe wat nodig is om te ver-
beteren. De Kleine Tour is een dia-
mant. Je moet hem voortdurende 
polijsten, wil hij blijven schitteren. 

Aan de diamant zelf, moet je zo 
min mogelijk veranderen. Alleen 
wanneer je echt denkt dat het eve-
nement er beter door wordt. De 
prijsuitreiking verplaatsen naar 
de Markt vind ik echt een verbe-
tering. Ook dat de sprint nu in de 
Van Gaverenlaan plaatsvindt, is 
een goede keuze geweest. Maar 
van een basiswaarde als bijvoor-
beeld het kegeltjes rijden, moet je 
gewoon afblijven.”

Zijn allerlaatste Tourdag zal voor 
Roovers niet anders dan anders 
verlopen. “Het klinkt wat tegen-
strijdig, maar voor mij als voorzit-
ter is de bloemenhulde na de laat-
ste rit het hoogtepunt. Ik kijk dan 
met een brok in de keel toe hoe 
al die rennertje voorbij rijden en 
prijs mij gelukkig dat ze allemaal 
weer veilig thuis zijn.” 

Wim Roovers zwaait af 
als voorzitter Kleine Tour: 

“De Kleine Tour is als
 een prachtige diamant 
die voortdurend 
gepolijst moet worden” 

Foto: Mark Koenraadt ©2019

STEENBERGEN – Morgen, zaterdag 
25 mei, is het tijd voor alweer de 
negende Koos Moerenhout Clas-
sic. Hét Steenbergse event voor 
de wielrenner die van fietsen door 
het Brabantse, Zeeuwse en zelfs 
Zuid-Hollandse landschap houdt. 
De organisatie kan zich al buigen 
op vele honderden inschrijven en 
hoopt daar op de dag zelf nog eens 
vele honderden aan toe te voegen. 

“De weersvoorspellingen zijn pri-
ma, dus het belooft een mooie 
wielerdag te worden,” aldus Jack 
van Leent, woordvoerder namens 
de organisatie. 

Er kan gestart worden tussen 7.30 
uur en 9.30 uur vanaf de Markt in 
Steenbergen. De deelnemers heb-
ben de keuze tussen drie afstan-
den, te weten 85, 125 en 210 km. 
Koos Moerenhout zelf is uiteraard 
ook weer van de partij. Hij rijdt de 
route van 125 kilometer. 

Wie niet persé van wielrennen 
houdt, maar wel van gezelligheid 
is van harte welkom om de dag 
op de Steenbergse Markt door te 
brengen waar alle rijders starten 
en uiteindelijk ook weer zullen fi-
nishen. Mét grote dorst en vele 
verhalen: twee ingrediënten voor 
een geslaagd after party.

Inschrijven kan nog: 

Organisatie KMC gaat 
de zon tegemoet

PROFESSIONELE

Deze actie loopt van woensdag 22 mei tot en met 10 september 2019.  
Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je gratis één messenzegel.  
Bij één volle spaarkaart + bijbetaling ontvang je een mes naar keuze (of de schaar).

Kijk voor meer informatie en alle actievoorwaarden op www.jumbo.com/messen  Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

Dansvoorstelling 
Sjappoo
STEENBERGEN – Showdansgroep 
Sjappoo verzorgt op zaterdag 8 
juni voor bewoners van Vliethaven 
en andere belangstellenden een 
dansvoorstelling op het parkeer-
terrein bij de brasserie van het se-
niorencomplex aan de Oosthaven-
dijk.

Inmiddels bestaat dansschool 
Sjappoo uit drie dansgroepen 

die tijdens de voorstelling aan de 
Oosthavendijk tussen 14:00 en 
16:00 uur voor de belangstellen-
den diverse dansen zullen uitvoe-
ren. Muzikant Flip de Nijs zorgt 
daarbij voor live muziek. Toegang 
tot de dansoptredens is geheel 
gratis.

Postzegelruilbeurs
REGIO – Zaterdag 25 mei is er in 
de Hof van Ram in Halsteren een 
postzegelruilbeurs, zo meldt Lia 
Rozendaal van Heemkundekring 
Halchterth. Tussen 12:00 en 16:00 
uur zijn filatelisten welkom. In sa-

menwerking met Postzegelver-
eniging Onderling Contact orga-
niseert de Heemkundekring een 
ruilbeurs in het Heemhuis. Daar-
bij vindt eveneens een verloting 
plaats. Toegang tot de beurs is gra-
tis. Hof van Ram is gevestigd aan 
Beelaan 29a in Halsteren.
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STEENBERGEN 
2040: 
DOE MEE!
De komende maanden werken we 
samen met inwoners en onderne-
mers aan een toekomstvisie voor de 
gemeente Steenbergen: Steenbergen 
2040. Doet u mee?

Op 4 juni maken we een boottour door 
Steenbergen met ondernemers. Welke 
kansen en ambities zien ondernemers 
voor de gemeente om de economie te 
versterken en vernieuwen? U bent van 
harte uitgenodigd om mee te denken. 
4 juni, 16:00 tot ca. 19:15, ontvangst en 
vertrekpunt: gemeentehuis Steenber-
gen.

Tijdens het ‘Huis van de Toekomst’ 
op 6 juni ontwerpen we samen de toe-
komst van de gemeente. Hoe ziet de 
omgeving eruit? Hoe wonen we? Hoe 
leven we samen? Er zijn presentaties, 
workshops en u kunt al uw ideeën in-
brengen. Er is een hapje en een drankje, 
dus het belooft ook een gezellige avond 
te worden. Iedereen is welkom, komt u 
ook?
6 juni, 18:30 inloop, 19:00 start, ge-
meentehuis Steenbergen.

U kunt zich voor beide evenemen-
ten aanmelden via toekomst2040@
gemeente-steenbergen.nl. Kijk voor 
meer informatie over de toekomstvisie 
en hoe en waar u met ons kunt mee-
denken op www.steenbergen2040.nl. 

Op donderdag 16 mei is Willy Knop 
door de gemeenteraad tot wethouder 
benoemd. Daarmee is het college van 
burgemeester en wethouders weer op 
volle sterkte. Ruim een maand geleden 
(op 11 april 2019) kondigde Petra Le-
polder haar vertrek aan als wethouder 
van de gemeente Steenbergen. Haar 
vertrek volgde nadat eerder de VVD uit 
de coalitie van de gemeenteraad was 
gestapt.  Willy Knop is geboren en ge-
togen in Steenbergen, gehuwd en was 
sinds 2014 lid van de gemeenteraad 
in onze gemeente.   Economie, Ruim-
telijke ordening, de Omgevingswet en 
Agrarische zaken zij n de belangrijkste 
onderwerpen waar wethouder Knop 
zich voor zal inzetten. 

Wethouder Knop: “Als ondernemer 
ligt economische zaken mij na aan het 
hart. Goede winkelcentra en industrie-

terreinen verhogen de leefbaarheid. 
Het aantrekken van de juiste bedrijven 
met vooral werkgelegenheid in het ho-

gere segment zullen hier aan bijdragen. 
Ik heb grote bewondering voor de vele 
vrijwilligers in onze gemeente. Om te 
kunnen genieten van sport, kunst en 
cultuur is het noodzakelijk dat vrijwil-
ligers goed gefaciliteerd worden. Dit 
geldt ook voor de vele vrijwilligers in de 
zorg.”

Naast het benoemen van de nieuwe 
wethouder werd afgelopen donderdag 
ook het nieuwe coalitieakkoord ‘Aan de 
slag!’ door de gemeenteraad aangeno-
men. Dit akkoord vormt de basis voor 
het beleid van de gemeente voor de 
komende jaren. De doelstellingen die 
in het akkoord genoemd worden zijn 
de opdrachten waarmee het college 
‘aan de slag’ gaat. 
Het document kunt u terugvinden op 
de website van de gemeente Steenber-
gen. 

HET COLLEGE VAN STEENBERGEN IS WEER COMPLEET 
EN KAN ‘AAN DE SLAG!’

22 mei 2019 - nr  9

DE HEEN         DINTELOORD         KRUISLAND         NIEUW-VOSSEMEER         STEENBERGEN         WELBERG

Hare Majesteit Koningin Máxima opent 
dinsdagmorgen 28 mei in Steenbergen 
het nieuwe Hof van Nassau. In dit nieu-
we verpleeghuis biedt zorginstelling 
tanteLouise een maximaal verantwoor-
de vrijheid aan cliënten met dementie. 

Om dit werkbezoek in goede banen te 
leiden, stellen we die dag een aantal 
verkeersmaatregelen in rondom de 
Lindenburghlaan, waar Hof van Nassau 
gevestigd is. Alle verkeer in de kern van 
Steenbergen kan hiervan hinder onder-
vinden.

De Lindenburghlaan is op 28 mei van 
8:45 tot 12:00 volledig afgesloten voor 
al het verkeer. De parkeervakken in 
de Lindenburghlaan (aan de kant van 
Hof van Nassau), zijn vanaf maandag-
middag 27 mei 18:00 uur niet meer te 
gebruiken en afgesloten.

KONINGIN MÁXIMA OPENT VERPLEEGHUIS HOF VAN NASSAU

KOM JE OOK 
EEN DUIK NEMEN?
De buitentemperatuur mag nog wel 
wat omhoog, maar bij de openlucht-
zwembaden is het water al heerlijk. Het 
water van beide zwembaden wordt 
verwarmd met zonne-energie. Zowel 
zwembad Aquadintel als zwembad de 
Meermin hebben een goede seizoens-
start gehad en zijn bijna dagelijks 
geopend om zwemliefhebbers te be-
groeten.
Je bent van harte welkom! Voor meer 
informatie over de openingstijden kijk 
op www.zwembadaquadintel.nl of volg 
de zwembaden via Facebook. 

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

Heeft u vragen of problemen op het 
gebied van zorg, welzijn en inkomen en 
komt u er zelf niet uit? Onze medewer-
kers zoeken graag samen met u naar 
passende oplossingen.
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GEMEENTEHUIS
Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen

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

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

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

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

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

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

VOLG ONS OP:

 06 12 692 399

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

www.raadsteenbergen.nl

GEZIEN OP
SOCIAL MEDIA

De gemeente Steenbergen staat de 
komende jaren voor een grote klus: de 
energietransitie. Oftewel, we willen van 
‘oude’ energiebronnen af en stappen 
over naar duurzamere alternatieven. 
Om een schone en veilige leefomgeving 
te creëren, waarin we met zijn allen ook 
in de toekomst fijn samen leven. Maar 
hoe doen we dat eigenlijk?  Wethouder 
Wilma Baartmans gaat over duurzaam-
heid in de gemeente en vertelt.

Wat gaan jullie doen 
als gemeente?
“We doen van alles! We helpen inwo-

ners om hun woningen of bedrijven te 
verduurzamen. We hebben hiervoor 
een aantal subsidieregelingen zodat ie-
dereen kan meeprofiteren van schone 
energie. Bovendien wekken we duur-
zame energie op door het plaatsen 
van zonnepanelen en windturbines, 
natuurlijk passend in de omgeving. 

Daarnaast zijn we bezig met het voor-
komen van zogeheten ‘hittestress’, of-
tewel warmte die blijft hangen vanwege 
te veel (bak)steen en te weinig groen in 
de woonwijk. Dit gaan we tegen door in 
samenwerking met onze inwoners te 
vergroenen.”   

Wat merk ik daarvan?
“Misschien gaan we bij u in de buurt 
een zonneweide bouwen, of helpen we 
u bij het verduurzamen van uw huis. 
Of we gaan met u en uw buren het 
gesprek aan over het vergroenen van 
jullie woonwijk.”

Wat kan ik doen?
“Mocht u uw woning willen verduurza-
men, dan kunt u terecht bij het ener-
gieloket, op regionaalenergieloket.nl. 
Daar helpen energieambassadeurs u 
verder met een huisscan en inzicht in 
de verschillende subsidieregelingen. 
Bovendien kunt u daarmee veel ener-
giekosten besparen en dat merkt u in 
de portemonnee.“

DUURZAAMHEID IN STEENBERGEN

MELD INWONERS 
AAN VOOR
KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING
Kent u iemand in uw omgeving die een 
Koninklijke onderscheiding verdient? 
Iemand die zich al langere tijd als 
vrijwilliger inzet voor hun vereniging, 
buurt of dorp? Meld het dan bij ons en 
geef de eerste aanzet om hem of haar 
te laten delen in de lintjesregen van 
2020. 
Zorg er wel voor dat uw voorstel voor 
15 juli 2019 bij ons binnen is. 
Meer informatie kunt u lezen op 
www.lintjes.nl. 

In de bijzondere raadsvergadering van 
donderdag 16 mei is het coalitieak-
koord ‘Aan de slag’ vastgesteld. Na een 
pittig debat tussen de raadsfracties 
over voornamelijk de huisvesting van 
arbeidsmigranten en de duurzame 
energieopwekking. Uiteindelijk konden 

vrijwel alle partijen instemmen met het 
akkoord, op uitzondering van de fractie 
van D66. Door het aannemen van het 
coalitieakkoord door de raad zijn de 
afspraken en beleidsvoornemens een 
opdracht geworden voor het college 
om uit te voeren. Het coalitieakkoord is 

daarmee een raadsakkoord geworden. 
De vergadering kende nog een ander 
feestelijk tintje. Met het vaststellen 
van het akkoord is de vorming van de 
coalitie ook definitief afgerond en kon 
de heer Knop geïnstalleerd worden tot 
wethouder.

COALITIEAKKOORD VASTGESTELD EN NIEUWE WETHOUDER BENOEMD

FINALE SCHOLENDEBAT 2019
Op vrijdag 10 mei was de grote finale van het scholendebat 2019. De basisschool-
leerlingen zijn begin dit jaar aan de slag gegaan met het thema ‘jongeren meer 
laten bewegen’. Na drie voorrondes was het dan eindelijk zover; de finale. Na een 
fel debat waarin de leerlingen elkaar bestookten met lastige vragen, hakte de jury 
uiteindelijk de knoop door. Het project ‘trimbosje’ van de Gummarusschool werd 
door de jury als beste project gekozen. Dit project wordt door de gemeente uitge-
voerd. Meer informatie hierover volgt.

INSTALLATIE NIEUW RAADSLID EN BURGERLID
Met de benoeming van de heer Knop 
tot wethouder kwam er een zetel vrij 
in de fractie van De Volkspartij in de 
gemeenteraad. Vanwege de duali-
sering van het gemeentebestuur is 
een wethouder geen lid meer van 
de gemeenteraad en komt er bij een 
benoeming een plek vrij. De eerstvol-
gende kandidaat op de kieslijst van 

de gemeenteraadsverkiezingen komt 
bij het vrijvallen een zetel als eerste in 
aanmerking om benoemd te worden 
tot raadslid. In de raadsvergadering van 
23 mei is de heer Sluiters benoemd tot 
lid van de gemeenteraad. 

Iedere fractie heeft de mogelijkheid om 
zich door twee burgerleden te laten 

ondersteunen. De heer Hobo is in de 
raadsvergadering benoemd tot burger-
lid voor de fractie van de Volkspartij.

AGENDA
De eerstvolgende oordeelvormende 
vergaderingen zijn op maandag 3 en 
woensdag 5 juni. 
Meer informatie over de agenda’s is te 
vinden op www.raadsteenbergen.nl

Overdracht van het archief van de 
Suikerfabriek Steenbergen aan de 
 gemeente Steenbergen op 17 mei 
2019.



VOOR ELK HUIDPROBLEEM 
EEN PASSENDE BEHANDELING! 

Wilt u uw huid verbeteren, verstevigen, 
boosten, egaliseren of extra verzorgen? 
Onze specialisten werken alleen met
topmerken die uitblinken in resultaat. 
Maak vrijblijvend een adviesafspraak.

BIKINIPROOF DE ZOMER IN
MET CRYOTHERAPIE! 

Er is iets te doen aan die vervelende  
vetrandjes die u zelf niet weg krijgt 
of cellulitis waar u zich dagelijks aan 
stoort. Maak kennis met cryotherapie.
Bij  6  behandelingen krijgt u er 1 gratis!

COSMETISCH EXPERT DR. BABAK
DINSDAG 4 JUNI 

Elke 6 weken is Dr. Babak aanwezig
in onze salon voor allerlei cosmetische
behandeligen. Van fi llers en botox tot
PlexR en ooglidcorrecties. 
Plan een (intake) afspraak voor 4 juni!

Wouwsestraat 57 • 4651 DW Steenbergen • 0167-565209 • info@beautyinstituutmarielle.nl 
www.beautyinstituutmarielle.nl • Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.30 uur.

BEAUTY INSTITUUT MARIELLE
HÉT ADRES VOOR DE VERBETERING VAN UW HUID!

VOLG ONS OP FACEBOOK EN WIN EEN LUXE 
BEAUTYBEHANDELING VOOR 2 PERSONEN T.W.V. €199!

COMPLETE BRIL

50%
kORTIng

Raadhuisplein 9
4671 DA Dinteloord

Tel: 0167-520018
info@bestersopticiens.nl
www.bestersopticiens.nl

* Alleen geldig bij combinatie montuur + glazen. Niet icm andere acties en/of kortingen, vraag naar de voorwaarden in de winkel.

* 

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

•  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 zomergarderobe 
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.

Warwickstraat 2c | 4651SX Steenbergen | 06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl 

 Bezoek ons ook op: yournewkitchen.nl | facebook.com/YNKitchen

Bent u op zoek naar een nieuwe keuken? Vindt u het ook niet fijn om 
opgejaagd te worden en dat u gelijk moet beslissen? Wilt u graag op een 
ontspannen en uitgebreide wijze voorgelicht worden? Dat kan gewoon.

Neem gerust contact met ons op en ervaar zelf dat het echt anders kan. 
Wij nemen heel graag uitgebreid de tijd voor u en wanneer het u uitkomt, 

of bij u thuis of bij ons in de studio.

U bent van harte welkom bij Your New Kitchen.
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8 JUNI: BRADERIE HART VAN DINTELOORD

Westvoorstraat 36 - Dinteloord

25% KORTING OP
HISTOR MENGVERVEN

Braderie actie: OP=OP!

  

	  

BRADERIEACTIE:
ALLES BUITEN OP HET REK 

50% KORTING

VADERDAGCADEAUTIP: 
HERENSHORTS IN DE 

AANBIEDING 

Raadhuisplein 9
4671 DA Dinteloord
Tel: 0167-520018
info@bestersopticiens.nl
www.bestersopticiens.nl * Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

   

 
 

Bij Besters

tot wel 50% korting*

op een complete bril!

U heeft al een complete

enkelvoudige merkbril

vanaf slechts @199,–

Raadhuisplein 9
4671 DA Dinteloord
Tel: 0167-520018
info@bestersopticiens.nl
www.bestersopticiens.nl * Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

   

 
 

Bij Besters

tot wel 50% korting*

op een complete bril!

U heeft al een complete

enkelvoudige merkbril

vanaf slechts @199,–

Diverse modellen fi etsen 
met spectaculaire 

kortingen!! 

Op = Op

Reisburo 
Dintel Travel

Doe mee met onze prijsvraag 
tijdens de braderie en maak 

kans op leuke prijzen.

Volop Vaderdagcadeaus! 

Tip: Papa’s Tripel €6,50
Gratis shopper bij elke aankoop

Tijdens de braderie 

Koopjes v.a. €1,00!

Lingerie en badmode
in de kraam: 

Bij elke bovenstukje,
gratis onderstukje.

Ook tijdens de braderie 
zijn we gewoon open en 

hebben we leuke 
aanbiedingen op onze 

marktkraam!

Dintel Travel

Braderieaanbieding
Alle vlooienmiddelen

15% korting

Lady
Dierenspeciaalzaak

Tijdens 
de braderie 

Verschillende
aanbiedingen

Voor al uw klussen
in en om het huis

Eigen klussendienst

Gratis bezorgen

Het hele jaar voordeel
met de Hubo klantenpas

Hubo Van der Ploeg
Westvoorstraat 10
4671 CD Dinteloord
Tel: 0167-522715
dinteloord@hubo.nl

Aanbieding: 
Je oude tuinmeubelen zijn geld waard

Lever je oude tuinmeubelen in 
en bij aankoop van een nieuwe tuinset 

ontvang je

 50 tot 200 euro korting
geldig alleen op koningsdag van 9.00 tot 17.00 uur

Het tuinseizoen is begonnen

50 tot 200 euro korting

Oostvoorstraat 29 Dinteloord - 0167 523909
info@hblok.nl - volg ons op Facebook en Instagram

Outdoor 
keramische 
BBQ elders 
€2500,- bij 

H-BLOK €1299,-

kapsalon

dames & heren

Oostvoorstraat 2
Dinteloord Tel: 0167 - 522594

 Kijk eens op onze website
hartvandinteloord.nl

DINTELOORD – Een publiek-
strekker van de bovenste plank, 
zo mag je de jaarlijkse braderie 
van Dinteloord met een gerust 
hart noemen. Traditiegetrouw 
op de tweede zaterdag van juni 
– dit jaar Pinksterzaterdag 8 
juni – heten winkeliers, vereni-
gingen en horecagelegenheden 
in het dorp iedereen weer van 
harte welkom. Er is, ook naar 
goed gebruik, voor ieder wat wils 
te beleven op het parcours in de 
Westvoorstraat, Oostvoorstraat 
en het Raadhuisplein. Gezellig-
heid zal zoals altijd troef zijn en 
het programma duurt van 10.00 
tot 18.00 uur.

De braderie is één van de vele 
activiteiten die vanuit de winke-
liersvereniging Dinteloord Win-
keloord wordt georganiseerd. 
Volgens Nico Kats van de bra-
deriecommissie, bestaande uit 
(oud-)leden van de winkeliersver-
eniging, staan er op 8 juni 80 à 85 
kramen in het centrum. Behalve 
de lokale winkeliers, laten ook de 
Dinteloordse verenigingen zich 
steevast van hun beste kant zien 
tijdens de braderie. Zowel om het 
publiek te vermaken, als om een 
leuk centje te verdienen voor de 
clubkas. Daarnaast zijn er ook uit-
eenlopende handelaren van bui-
tenaf present, van wie er volgens 
Nico Kats best veel zijn die elk 
jaar weer hun vertrouwde plekje 

innemen. Op die manier ontstaat 
een breed aanbod van producten 
en kunnen de bezoekers profite-
ren van de nodige aanbiedingen.

Lekkerbekken  
en vrolijke noten
Meerdere foodtrucks en stands 
met etenswaren – waaronder een 
visboer, groenteboer, ambachte-
lijke palingrokerij, ijscoman en 
Spaanse churros – maken de bra-
derie ook voor elke lekkerbek tot 
een onweerstaanbaar evenement. 
Bovendien zijn er genoeg terras-
jes te vinden, om even bij te ko-
men en te genieten van een hap-
je en een drankje. Rondom deze 
terrassen zal het zeker niet aan 
muziek ontbreken en de plaatse-
lijke dweilband T’Oonladders Zat 

is eveneens van de partij, om de 
braderiegangers te trakteren op 
volop vrolijke noten.

Feest voor jong en oud
Ook aan de kleintjes is uiteraard 
gedacht, met een draaimolen en 
mini-scooters. Voor de iets oude-
re jeugd is er de euro-bungy als 
attractie. Voor het gebouw van de 
Rabobank is ook nog ruimte ge-
reserveerd voor de kinderbrade-
rie. De braderie moet per slot van 
rekening een feest zijn voor alle 
leeftijden. 

Ondernemers en/of verenigingen 
die nog belangstelling hebben om 
een kraam of standplaats te huren 
(à € 50,-) kunnen zich aanmelden 
via braderie.dinteloord@gmail.
com

Lifestyle  
& Fashionshow
Met de braderie gaat dit jaar een 
uitgebreide feestweek in Dinte-
loord van start, waarover elders 
in deze krant meer valt te lezen. 
Vanuit Dinteloord Winkeloord 
wordt hier vrijdag 14 juni op in-

gespeeld met een Lifestyle & 
Fashionshow in de tuin naast 
hotel-restaurant Thuis! (bij slecht 
weer in de Petrus & Pauluskerk). 
Dit festijn duurt van 19.00 tot 
21.00 uur en biedt de gasten “een 
mix van het best van het beste 
dat de Dinteloordse winkeliers in 
huis hebben”. 
Het devies luidt dan ook: “Kom 
kijken, proeven én genieten!” 
Aansluitend is er een spetteren-
de feestavond met muziek van 
de live-band STOOT!, die onder 
meer op Paaspop en andere gro-
te festivals heeft gespeeld en voor 
een feest van herkenning zorgt, 
met hits van toen en nu.

Ook na de braderie en de feest-
week blijft Dinteloord bruisen 
van de activiteiten. Kijk voor alle 
evenementen en informatie over 
de winkeliers in het dorp op www.
hartvandinteloord.nl

Dorp bruist op Pinksterzaterdag 8 juni weer van de activiteiten

Gezelligheid is altijd troef op braderie in Dinteloord
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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

Garage box
te huur

Per 1 juni 2019 in Welberg
@42,00 per maand

Voor info bel:

06-51540377

Mangnus Park en Tuin Machines B.V. 
Bronkhorststraat 14, 4651 SZ Steenbergen 
0167 541102 | info@parkentuinmachines.nl
www.parkentuinmachines.nl

20% korting op alle 
VIKING machines 
uit onze voorraad. 
OP = OP!

BEREID JEZELF VOOR OP
HET NIEUWE TUINSEIZOEN!

GA AAN DE SLAG ALS 
(LEERLING) MONTEUR

Kom werken bij Mangnus...
solliciteer nu!

Wij zoeken iemand die ons leuke team komt 
versterken wegens toegenomen drukte en 
uitbreiding van de werkzaamheden.
Ook leren-werken is mogelijk!

Wil jij onderdeel worden van ons team? Solliciteer 
dan nu door jouw sollicitatie en CV te mailen naar 
info@parkentuinmachines.nl!
 
Voor vragen over deze vacature 
kun je contact opnemen met Christ Huijsmans 
op nr. 0167-541102.

€ 100 cash-back 
op alle HONDA 
HRX 476 & HRX 537 
grasmaaiers! 

5 jaar gratis 
verlengde garantie 

op alle Honda grasmaaiers!

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.

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

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 
10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

Tuinman gezocht
Voor het wekelijks 

onderhouden van onze tuin, 
van april tot oktober, 

4 uur per week.

Graag bellen met

06-20766245

Ben jij (bijna) 13 jaar of ouder? En wil je een flink zakcentje verdienen?
Word dan bezorger bij Steenbergse Courant. Een route loop je in een goed uur. 

Op vrijdagmiddag na schooltijd. En je verdient prima!

Geef je op via: bezorging@steenbergsecourant.nl, op ons kantoor aan de Molenweg 44, of via (0167) 56 59 30.
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Dweilband D’n Dweilberg

sportpark ’t Zandbaantje, 

STEENBERGEN – Op 14 juni in het 
jaar 1844 werd Volharding opge-
richt. Een nieuwe muziekvereni-
ging die het motto “Leve de Mu-
ziek” meekreeg. Dat motto geldt 
nog steeds en wordt op zater-
dag 22 juni het thema tijdens de 
24-uurs muziekmarathon waarbij 
Volharding het 175-jarig jubileum 
gaat vieren.

Dat gebeurt met een breed mu-
zikaal programma waarvoor het 
startsein op die zaterdag 22 juni 
om 13:00 uur in gebouw Het Po-
dium – naast het gemeentehuis – 
wordt gegeven. “Tijdens onze mu-
ziekmarathon wordt niet alleen de 
geschiedenis van Volharding be-
licht en geven we geen alledaagse 

concerten. We gaan muziek ma-
ken met maar één doel: de Steen-
bergse bevolking te laten genie-
ten van een plezierig samenzijn. 
Dat muziek daarvoor een prach-
tig middel is, hebben we bij Volha-
ring in de afgelopen 175 jaar wel 
geleerd”, zo lichten Walter Siol en 
Claudia de Groen namens de mu-
ziekvereniging toe.

Volharding-lied
De Muziekmarathon begint met 
de première van een Volhar-
ding-lied dat Caio Bouwens en 
Niels van Willegen hebben ge-
schreven. Dat lied draagt uit dat 
de muziekvereniging voor ieder-
een is, ongeacht leeftijd, kwali-
teit of ambitieniveau. “voor ieder-

een is er een orkest waar men zich 
thuis kan voelen”.
Vervolgens is het de beurt aan de 
jeugd- en schoolorkesten van Vol-
harding die gezamenlijk een voor-
stelling verzorgen.

Workshops
Die zaterdagmiddag worden 
voor alle jeugdleden met de ba-
sisschoolleeftijd workshops ge-
houden. Hierin leren ze extra tips 
en trucs voor hun eigen instru-
ment. Tijdens de marathon laten 
de jeugdleden het publiek de ge-
leerde vaardigheden horen. Er is 
zo ook een speciale middag voor 
ouderen met meezingers en een 
heuse tombola.

Diner
Rond de klok van vijf uur wordt 
voor wie zich aanmeldt een drie-
gangen diner geserveerd waarbij 
het jeugdorkest speelt. Aanmel-
den kan door een mailtje te stu-
ren met naam en contactgegevens 
naar: popupjong@gmail.com.

En verder
Verder staan op het marathonpro-
gramma een optreden van de Persi 
Swing met jong talent, een prom-
concert van de harmonie, een 
Maestro-onderdeel met beken-

de Steenbergenaren als dirigent, 
een discoconcert voor de jeugd en 
een rockconcert door Jong Volhar-
ding. ’s Nachts repeteert ook een 
projectorkest met muzikanten 
van alle Steenbergse muziekver-
enigingen die vervolgens later op 
de erop volgende ochtend een uit-
voering verzorgen. 

Wakker worden
Na het ‘nachtje doorhalen’ zor-
gen een jazzcombo,de percussie-
groepen en het pyjamaconcert 
van de jeugd ervoor dat wie is in-
gedut, wordt wakker geschud. Om 
8:00 uur wordt zondagochtend 23 
juni aangeschoven voor een ont-
bijt. Aan het einde van de mara-
thon wordt vervolgens een con-
cert verzorgd voor bewoners van 
SDW en andere woonvoorzienin-
gen en er is een filmconcert waar-
in de historie van Volharding be-
licht wordt.

Volharding Steenbergen viert 175 jarig 
bestaan met Muziekmarathon

( Door: Nicole van de Donk )

STEENBERGEN – Het is aftellen ge-
blazen voor de echte feestgangers 
uit Steenbergen en omstreken. 
Vrijdag kunnen ze op het terrein 
aan het Waterhoefke uit hun dak 
gaan tijdens de vijfde editie van 
het festival Steenbergen Live! en 
een dag later staat Bassrulers op 
het programma. De organisatie is 
sinds afgelopen weekend druk be-
zig met de opbouw zodat de dui-
zenden bezoekers straks allemaal 
hun plek kunnen vinden. Ook dit 
jaar is het programma weer verder 
uitgebreid.

Zo is er dit jaar een podium bijko-
men en staan er in totaal zes po-
dia met voor elke muzieksmaak 
wat wils. Op het nieuwe podium 
‘Wereld van verschil’, zal techno 
worden gedraaid. “Dat stond eerst 
bij Bassrulers geprogrammeerd, 
maar daar was het verschil met 
de ‘hardere’ muziek in de andere 
tenten te groot. Een omdat techno 
de laatste jaren steeds meer in de 

smaak valt bij een breed publiek, 
past het nu goed op Steenbergen 
Live!. Ons doel blijft ook juist die 
kruisbestuiving; om bezoekers 
kennis te laten maken met aller-
lei soorten muziek”, vertelt Erik 
Scherpenisse namens het organi-
satieteam. 

Zanger Kafke en tribute-
band Crazy Little Things
Een van de publiekstrekkers is 
zanger Kafke die met zijn hit 
“Springen” ongetwijfeld de tent 
op z’n kop zal gaan zetten. Deze 
Nederlandse feestact is ontstaan 
als een grapje, maar is inmiddels 
mateloos populair op veel grote 
festivals in binnen- en buitenland. 
“Hij is ‘the new kid on the block’. 
Ik had hem vorig jaar al op de ra-
dar staan en heb hem eigenlijk net 
op tijd kunnen boeken want daar-
na zat zijn hele agenda vol. Ver-
der ben ik blij dat de Queen-tribu-
te band Crazy Little Things komt, 
want die doen het live zo goed dat 
we al snel besloten dat we die er 

dit jaar weer bij wilden hebben.”

Opblaaskerk
Verder komt er een verrassend 
element op het festivalterrein te 
staan, namelijk een grote opblaas-
kerk waarin mensen karaoke kun-
nen zingen. Dit is op initiatief van 
de projectgroep behoud Gum-
maruskerkgebouw. Leden van 
die projectgroep zullen die avond 
aanwezig zijn om onder de festi-
valbezoekers te peilen of er nog 
goede ideeën zijn voor de herbe-
stemming van het kenmerkende 
Steenbergse gebouw. 

Groter niet persé beter
Het team van organisatoren en 
vrijwilligers maakt momenteel 
lange dagen om het festival op te 
bouwen zoals het in de plannen 
bedacht is. “We verwachten rond 
de 3000 bezoekers, net als vorig 
jaar, met wat ruimte voor uitloop. 
Het back-up plan dat we hadden 
liggen als de bezoekersaantallen 
naar de 3500 zouden lopen, heb-
ben we niet nodig. Dat is niet erg, 
want groter is niet persé beter. We 
zijn al zo enorm gegroeid in die 
paar jaar. Het unieke van het eve-

nement waarin zoveel verschil-
lende mensen en muziek samen-
komen is belangrijker dan de aan-
tallen. Wat betreft het opbouwen 
loopt alles op schema. Je kan dit 
ook niet oefenen, het moet er ge-
woon staan als we op vrijdag om 
19 uur opengaan en daar heb ik 
ook alle vertrouwen in”, aldus Erik 
Scherpenisse.

Deze week is hard gewerkt aan de 
inrichting van het festivalterrein
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Steenbergen Live! staat weer 
garant voor volle bak feest

          

20°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Pas na het weekeinde 
wisselvalliger
Zaterdag stroomt er wat vochtigere en 
ook koelere lucht onze regio binnen.
De zon schijnt weliswaar regelmatig 
maar er ontstaan uiteindelijk ook een 
aantal stapelwolken.
De meeste zon vinden we dan ook terug 
langs de kust.
Het wordt 19 graden bij een zwakke 
wind uit het noorden tot noordwesten, 
kracht 2 waarbij het vrijwel overal droog 
blijft.
Zondag zijn er in onze omgeving 
perioden met zon.
Het wordt 20 graden bij een matige 
westelijke wind, rond kracht 3.
In de avond en nacht gaat het vanuit het 
westen mogelijk wat regenen en dat 
heeft de natuur weer hard nodig.
Maandag trekt de regen naar het 
zuidoosten weg en breekt de zon vanuit 
het westen af en toe door.
Het wordt 17 graden bij een matige 
westelijke wind, kracht 3 tot 4.
Na een lange, droge periode lijkt het 
dus vanaf maandag wisselvalliger te 
gaan worden, wanneer uitlopers van het 
azorenhoog door depressies vanaf de 
oceaan naar het zuiden worden terug 
gedrongen.
Regenfronten zullen onze regio dan af 
en toe kunnen bereiken, wat voor de 
natuur en veel land- en akkerbouwers 
een zegen zal zijn.
Een warm voorjaarsoffensief lijkt 
voorlopig uit te blijven.

Weerspreuk: 
” Zonnestralen in Urabanustijd (25 

mei), zijn van goede kwaliteit“.
 

Reageren?:
gercelsius@gmail.com



Bike Totaal wordt Tweewielercentrum Steenbergen

Kom een kijkje nemen.
We hebben spectaculaire aanbiedingen

Kees Zwaan Johan Heuseveldt

U bent van harte welkom in onze vernieuwde winkel. Daarnaast staan we voor u klaar in onze werkplaats met snelle en stipte service.

Tweewielercentrum Steenbergen | Kruispoort 5  Steenbergen | telefoon (0167) 563 212

wk 07-08

11,99
   100 cl

BOKMA
Jonge 

Graanjenever

CHIVAS REGAL
12 YEARS

Blended Scotch 
Whisky

26,99
   70 cl

POLIAKOV
VODKA

100% Pure
Graanvodka

15,99
   100 cl

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

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

Aanbiedingen geldig van 27-05-2019 t/m 09-06-2019
wk 22-23

 9,99
   70 cl

ESTARO
RUM

Dark of White

JÄGERMEISTER  
Kruidenlikeur

11,99
    70 cl

[= 2e fles voor 2,75]

Les Grandes Caves d’Albret
Vin de Pays, Frankrijk
Colombard-Chardonnay
Grenache Rosé
Merlot-Cabernet Sauvignon
Moelleux

75 cl per fles 5,99

NOLET
Silver Dry

Gin

43,99
   70 cl

CONDESA DE LEGANZA
Bodegas Faustino, Spanje

Verdejo
Tempranillo

Rosado Familia

75 cl per fles 5,49

CONDESA DE LEGANZACONDESA DE LEGANZACONDESA DE LEGANZA
Bodegas Faustino, Spanje

CONDESA DE LEGANZACONDESA DE LEGANZACONDESA DE LEGANZA
Bodegas Faustino, Spanje

LIMONCELLO
DI FIORITO

Italiaanse Citroenlikeur

LIMONCELLO

17,99
   50 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

27.99
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,67]

JOHNNIE WALKER
Blended Scotch Whisky

12,99
    70 cl

24,99
    70 cl

Red Label          Black Label

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.

Heerlijk en bijzonder
lunchen of dineren bij

Wij verwennen onze gasten met verrukkelijke gerechten uit onze 
 speciale houtskooloven. Met kwaliteitsproducten uit deze regio 
zorgen we voor smaakvolle kwaliteit. U bent welkom voor een 
heerlijk diner maar eveneens voor een aantrekkelijke lunch.
Ook serveren we bijzondere gerechten die rekening houden met 
allergie en dieetwensen.

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

Openingstijden: woensdag t/m zondag 12:00 uur - 22:00 uur
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( Ingezonden brief – 
onder verantwoording 

van de inzender)

Met verbazing heb ik kennis geno-
men van het nieuwe coalitie pro-
gramma en de bereidheid van de 
gemeenteraad om daar aan mee 
te werken. Verbazing wekkend is 
het nieuwe windmolen standpunt 
van vooral de Volkspartij. In kor-
te tijd zijn zij 180 graden gedraaid 
in hun mening. Chapeau voor de 
halve pirouette maar u snapt dat 
ik uw betrouwbaarheid ernstig in 
twijfel trek. U beschadigt hiermee 

uzelf ( dat is nog niet zo erg) maar 
ook het vertrouwen van de burger 
in de politiek en deze coalitie.
In 2011 is door de gemeente-
raad het volgende besluit geno-
men namelijk; nieuwe windmo-
lens worden op het AFC geplaatst, 
windmolens in de Karolinapolder 
worden opgeschaald ( 9- 12 me-
gawatts) en er worden ten westen 
van Dinteloord met name in de 
Anna - Drie vriendenpolder geen 
windmolens geplaatst. Vreemd 
dat nu raad en college willen 
meewerken aan het plaatsen van 

nieuwe windmolens in de Anna- 
Drie vriendenpolder. Hiermee 
wordt eenzijdig het beleid dat de 
gemeenteraad heeft vastgesteld 
opgezegd. Een afspraak die ge-
maakt is met de Dinteloordse be-
volking, die mocht vertrouwen dat 
aan deze afspraak niet getornd 
zou worden.

Een politieke blunder is het feit 
dat college en raad niet eens de 
moeite hebben genomen om met 
de inwoners van Dinteloord hier-
over in gesprek te gaan. In dat 
overleg had aangegeven kunnen 
worden waarom het verstandig 
zou zijn om terug komen op eer-
dere afspraken. Naar mijn me-

ning is het normaal dat je bij het 
wijzigen van gemaakte afspraken 
dit eerst bespreekt met diegene 
waarmee je die afspraken hebt 
gemaakt. Met deze handelswij-
ze heeft de politiek zich nog meer 
vervreemd van de kiezer.

Ook met Innogy is er nog geen ak-
koord (ieder geval niet bij mij be-
kend) dus het kan maar zo zijn 
dat zij alsnog haar zin krijgt en 4 
( hoge) windmolens in de Karoli-
napolder neer zet, terwijl in het 
coalitieprogramma ingezet wordt 
op meer windmolens Daarmee 
wordt enige boeren in Dinteloord 
hoop gegeven dat zij mogelijk 
windmolens op hun grond kunnen 

plaatsten met alle te verwachten 
revenuen. Door deze werkwijze 
creëert dit college onzekerheid 
bij alle betrokkenen en schaadt 
ze de belangen van alle inwoners. 
Ik hoop dat de politiek nu eindelijk 
eens met alle partijen in gesprek 
gaat, vooral eerst met de bewo-
ners van Dinteloord, waarna er in 
samenspraak een beleid neerge-
zet kan worden. Nu is college en 
raad bezig zichzelf te verdrinken 
in huisgemaakt hoc beleid.

Met vriendelijke groeten,

Rob Vierboom, 
Schenkeldijk 1, Dinteloord

Volks( partij) verlakkerij

( door Tineke Feskens )

WELBERG – Eindelijk was het dan 
zover. Zaterdagmiddag werd in de 
Vaert het startsein gegeven voor 
het centrumplan. Niet onverwacht. 
De inwoners van het dorp zijn van-
af dag één betrokken geweest bij 
de planvorming.

“Het feest kan beginnen”, met 
deze woorden opende wethou-
der Baartmans zaterdagmiddag in 
een bomvolle Vaert de feestelijke 
bijeenkomst rond de werkzaam-
heden in het centrum. Al ruim van 
tevoren waren belangstellenden 
aanwezig. Samen kijkend naar de 
tekeningen die waren opgehan-
gen, of genietend van een drank-
je, aangeboden door de gemeen-
te. De sfeer was ontspannen, veel 
bewoners hadden vanaf het begin 
hun betrokkenheid getoond en 
wisten dus wel wat er ongeveer te 
verwachten viel. 

Toch was er een verrassing. Het 
nieuwbouwplan krijgt de naam 
‘Het Bataljon’. Een verwijzing naar 
het verleden van Welberg. “Het 
hart van Welberg heeft vorm ge-
kregen. Dit centrumplan is van, 
door en voor Welberg ontwor-
pen.” zei de trotse wethouder. Na 
een korte terugblik op het proces 
vertelde ze dat op 10 juni de reno-
vatiewerkzaamheden aan de Vaert 
van start gaan. Het gebouw krijgt 
een fikse opknapbeurt, zowel bin-
nen als buiten. Er komt een Jeu de 
Boules baan en de leerlingen van 
de Pius X school zijn nadrukkelijk 
betrokken bij de inrichting van 
hun schoolplein. “Het wordt een 
plek om te spelen, geen parkeer-
plaats” verklaarde een leerling uit 
groep acht voor de camera. De 
beelden van de leerlingen maak-
ten deel uit van een filmpje over 
het centrumplan. Met technolo-
gische snufjes kregen de aanwezi-
gen een 3D beeld van de plannen. 
“De kleuren in de film kunnen 
verschillen van de echte, maar de 
vormgeving staat vast” benadruk-

te wethouder Baartmans.

Zelfs de frietkar  
is ingetekend
Na afloop van het korte filmpje 
en een toelichting van de project-
ontwikkelaar konden de inwoners 
van Welberg op hun gemakje kij-
ken naar wat er staat te gebeuren. 
De meningen waren over het al-
gemeen positief. “Het ziet er goed 
uit.” Was een opmerking die vaak 

uitgesproken werd. “Fijn dat er 
ook levensloopbestendige huizen 
gebouwd worden.” was de me-
ning van een oudere inwoner. Het 
plan is erg concreet ingevuld. Er 
komen elf eengezinswoningen en 
acht levensloopbestendige op het 
oude voetbalveld. De Vaert krijgt 
een passend uiterlijk en de Klup 
werd zaterdagmorgen al door vrij-
willigers van de Klup voorzien van 
een vers laagje verf. Er is ruim-
te voor Jeu de Boules en zelfs de 
frietkar is in de plannen opgeno-

men. Er is maar één probleem. 
De nieuwe brug is wel ingete-
kend, maar is nog niet definitief. 
Er loopt een bezwaarprocedure 
bij de Raad van State. De gemeen-
te heeft een versnelde procedure 
aangevraagd en hoopt binnenkort 
hierover een uitspraak te krijgen. 
De plannen komen echter niet in 
gevaar. Het centrumplan komt er, 
met of zonder nieuwe brug.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

De schop gaat in de grond, 
het hart van Welberg 

krijgt vorm

( door Tineke Feskens )

DINTELOORD – Rijen dik stonden de 
auto’s zaterdagmiddag geparkeerd. 
Kakelsensation, een evenement geor-
ganiseerd door zorgboerderij Kakel-
bont, werd door bezoekers van heinde 
en verre gevonden. Het doel, verbin-
den met buiten en kennismaken werd 
meer dan bereikt.

 Wie dacht even snel binnen te lopen 
bij Kakelsensation kwam bedrogen 
uit. Een lange rij van auto’s werd langs 
de zorgboerderij aan de Boompjesdijk 
naar parkeerplaatsen gedirigeerd. Ge-
kleed in oranje polo’s waren mede-
werkers en vrijwilligers de hele dag 
aanwezig om het evenement in goe-
de banen te leiden. Eenmaal op het 
terrein aangekomen kreeg men een 
hartelijk welkom. Dames verkleed in 
prachtige kostuums nodigden be-
zoekers uit samen op de foto te gaan. 
Daarna was het één brok gezelligheid. 
Mensen zaten aan tafels, genietend 
van een drankje. Er was live muziek 
van onder andere de dames van Ne-
derpop aan de Dintel en voor de lief-
hebbers van rock muziek gaf Hi-5 een 
optreden. Aan de inwendige mens 
was natuurlijk ook gedacht. De food-

trucks werden druk bezocht en wie 
zin had in een mooie tas of kleding, 
er was van alles te koop. In de enorme 
zandbak speelden kinderen samen en 
de danseressen van Myra Cety wis-
ten ook nu weer de harten te verove-
ren. Wat dat betreft was het doel van 
Marianne Rommens, eigenaar van de 
zorgboerderij, zeker geslaagd. 

Laten zien wat  
we kunnen betekenen
Ze eet wel even een boterhammetje, 
maar Marianne Rommens wil graag 
vertellen over haar passie, zorgboer-
derij Kakelbont. “We wonen al jaren 
op de boerderij. Vroeger, voor ik een 
gezin kreeg was ik werkzaam in het 
jeugd welzijnswerk. Toen we kinderen 
kregen koos ik ervoor thuis te blijven. 
Toen de kinderen groter werden ben 
ik kinderfeestjes gaan organiseren en 
ongeveer elf jaar geleden kreeg ik de 
mogelijkheid weer in de zorg te be-
ginnen” vertelt ze vol enthousiasme. 
Haar verleden in de zorg en de boer-
derij waar ze wonen maakte het mo-
gelijk een zorgboerderij te starten. Op 
de boerderij komen mensen die ver-
schillende vormen van aandacht en 

zorg nodig hebben. Dementerende 
ouderen kunnen op de boerderij din-
gen doen die ze zich vanuit het ver-
leden herinneren en zich vertrouwd 
mee voelen. Sommigen vinden het 
heerlijk met de dieren bezig te zijn, 
anderen werken graag in de moes-
tuin. Maar er zijn ook mensen die 
graag aardappelen schillen of plot-
seling de behoefte hebben ramen te 
zemen. “We bieden maatwerk” licht 
Marianne de dagbesteding van de cli-
enten toe. ”We proberen mensen zo-
veel mogelijk rust te bieden, dingen 

te laten doen die vertrouwd zijn en 
waar ze zich goed bij voelen. Zodat ze 
zich thuis voelen. Maar ook zelfred-
zaam. We nemen ze niet alles uit han-
den. Bezig blijven is erg belangrijk.” 
Naast dementerenden komen er ook 
volwassenen naar de dagbesteding. 
Mensen met een verslavingsverleden 
of psychische problemen. En waar 
Marianne erg trots op is, Kakelbont 
heeft een overeenkomst met het ROC. 
Leerlingen vanaf 16 jaar die drijven de 
school te verlaten en uit te stromen 
komen ook naar de zorgboerderij. Ze 
krijgen een opleiding op MBO niveau 
1. Twee dagen per week hebben ze les, 
de overige dagen lopen ze stage bij 

Kakelbont. “De laatste stage moeten 
ze extern lopen” zegt Marianne. “Dat 
is vaak erg moeilijk voor deze jonge-
ren. Maar ik ben er zo trots op dat ze 
het wel doen. Ze krijgen weer een doel 
en de meesten gaan daarna verder 
met hun opleiding.  Ze hebben weer 
een toekomst” 

Zonder vrijwilligers  
redden we het niet
Om maatwerk te leveren is Kakel-
bont afhankelijk van goed personeel 
en vrijwilligers. Heel veel vrijwilligers. 
“Omdat we alle cliënten maatwerk 
willen leveren zijn er veel handen no-
dig. Onze medewerkers zijn stuk voor 
stuk betrokken mensen. Iedereen is 
er vandaag. Ze doen dat belangeloos, 
ze offeren er graag hun vrije zater-
dag voor op.” vertelt Marianne. “Maar 
zonder vrijwilligers redden we het 
niet. Vrijwilligers die de cliënten thuis 
ophalen en weer terug brengen. Men-
sen die creatief zijn of hout kunnen 
bewerken. Mensen die graag samen 
in de moestuin bezig zijn. We komen 
altijd handen tekort” verzucht Mari-
anne. Inmiddels zitten alle tafels vol, 
speelt de band en genieten de bezoe-
kers van een geweldige middag. De 
verbinding naar ‘buiten’ is geslaagd.
Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Kakelsensation, verbinden en kennismaken
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Jan Bruijnzeel 
gebiedsbeheerder

Als gebiedsbeheerder is Jan Bruijnzeel het eer-
ste aanspreekpunt voor huurders in de gemeente 
Steenbergen. Hij is veel op straat te vinden, in één 
van de wijken, buurten of woongebouwen waar 
huurders van Stadlander wonen. “Ik hoor het liefst 
uit eerste hand wat er leeft en speelt. Persoonlijk 
contact met de huurders vind ik daarom erg be-
langrijk.”

De gebiedsbeheerders van Stadlander  zien toe op 
een schone, hele en veilige woonomgeving. “Daar-
om maak ik dagelijks mijn ronde. Om met eigen 
ogen te zien hoe het gaat en wat er eventueel be-
ter kan. Uiteraard kunnen huurders mij altijd aan-
spreken, graag zelfs! Dat kan op straat, op de ga-
lerij of bij de huurder thuis. Je kunt mij en mijn 
collega’s herkennen aan onze Stadlander-bedrijfs-
kleding. Zijn er kleine ongemakken, heeft u ideeën 
om uw woonomgeving te verbeteren of wilt u 
graag meer in contact komen met uw buren? Dan 
hoor ik dat graag. Dan zorgen we samen voor een 
omgeving waarin het aangenaam, goed wonen is!”

Renate Quirijns 
gebiedsconsulent

Wie een vraag, klacht of opmerking over Stad-
lander heeft, komt al snel uit bij een gebieds-
consulent. Voor de gemeente Steenbergen 
is dat Renate Quirijns. Zij richt zich vooral op 
sociaalmaatschappelijke kwesties. “Ik ga graag 
samen met bewoners in gesprek om te zoeken 
naar de beste oplossing om samen het woon-
genot te verbeteren.”

De zaken waar Renate zich mee bezig houdt, zijn 
heel divers. “Je kunt denken aan overleg met een 
bewonerscommissie, burenoverlast of kleine leef-
baarheidsprojecten samen met onze huurders. 
Onze aanpak verschilt per situatie. Ik werk veel 
samen, met onze gebiedsbeheerders, maar ook 
met partners zoals de wijkagent en wijkzuster. En 
natuurlijk met de bewoners. Zo ontstaan er vaak 
leuke activiteiten, waarbij bewoners elkaar beter 
leren kennen. We vinden het belangrijk dat men-
sen elkaar kunnen ontmoeten. Zo voelen zij zich 
meer verbonden met elkaar en dragen ze samen 
de verantwoordelijkheid voor een prettige leef-
omgeving.”

Huysmeesters
voor het dagelijks onderhoud

Voor reparaties, dagelijks onderhoud en tech-
nische inspecties werkt Stadlander samen met 
lokale aannemers, zoals bouwbedrijf Verkaart, 
installatiebedrijf Aarnoudse en Van de Velde 
Installatiegroep. In de gemeente Steenbergen 
opereren zij onder de naam Huysmeesters. U 
heeft de busjes met daarop de logo’s van 
Huysmeesters en Stadlander vast al eens zien 
rijden? Bijna alle reparatieverzoeken die huurders 
bij Stadlander melden, worden door Huys-
meesters uitgevoerd. Dat varieert van een 
klemmende deur goedhangen tot het aanpakken 
van een verouderde badkamer. Daarnaast wordt 
Huysmeesters ook ingeschakeld als een woning 
een andere huurder krijgt. Huysmeesters zorgt er 
daarbij voor dat de vertrekkende huurder de 
woning netjes achterlaat en ook de nieuwe 
huurder in hetzelfde huis een fijn thuis kan vinden. 

Wist u dat…
•  Stadlander zo’n 1500 woningen verhuurt  

in de gemeente Steenbergen?
•  sociale huurwoningen bedoeld zijn voor  

huishoudens met een gezamenlijk jaarinkomen 
van maximaal €38.035,-? 

•  de gemiddelde zoektijd voor een sociale 
huurwoning in de gemeente Steenbergen zo’n 
6 maanden is?

•  Stadlander ook speciale jongerenwoningen 
aanbiedt aan jongeren tussen de 18 en 23 jaar?

•  de gemiddelde zoektijd voor een jongeren- 
woning in de gemeente Steenbergen zo’n  
4 maanden is?

•  Stadlander in 2018 109 woningen heeft overge-
nomen van Woningstichting Geertruidenberg 
(WSG)? Het gaat om de appartementencom-
plexen langs de Oost-Havendijk en Waterlinie in 
Steenbergen en Kerkwerf in Kruisland. 

•  er vijf heel actieve bewoners- en activiteiten-
commissies zijn? In de Clockskens, de Molen-
weg, de Oostdam en de Oost-Havendijk in 
Steenbergen en de St. Jozef Gaarde in 
Nieuw-Vossemeer.

•  de huurdersbelangenvereniging SRW opkomt 
voor de belangen van huurders in de gemeente 
Steenbergen en in de dorpen Wouw, Moerstra-
ten en Heerle?  
Kijk ook op www.huurdersvereniging-srw.nl

Thuis in Steenbergen

‘U kunt mij altijd 
aanspreken’

‘Altijd op zoek naar de 
beste oplossing’

Wij zijn Stadlander, een woningcorporatie met zo’n 15.000 woningen, waaronder 1500 in de gemeente Steenbergen. 
Wij willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. Voor aanvaardbare woonlasten, in een duurzame wijk 
die schoon en veilig is, met goede buren en genoeg voorzieningen in de buurt, zoals scholen en winkels. Daarom zijn we 
actief betrokken bij de samenleving. We stellen daarom graag onze mensen in de wijk aan u voor. 

Spreekuren & DigiPunt
Heeft u graag persoonlijk contact met Stadlan-
der? Bezoek dan één van onze inloopspreek-
uren:

•  Steenbergen:  
elke donderdagmiddag: 13.00-14.00 uur 
Locatie: Vraagwijzer  
Adres: Fabrieksdijk 6, Steenbergen

•  Kruisland:  
elke derde dinsdag: 15.00-16.00 uur. 
Locatie: Dorpshuis Siemburg  
Adres: Graaf Engelbrechtstraat 14, Kruisland

•  Nieuw-Vossemeer:  
elke derde dinsdag: 13:00 – 14:00 uur  
Locatie: Vosseburcht 
Adres: Plein 1 feb 1953 nr. 4,  
Nieuw-Vossemeer

Het DigiPunt is er voor mensen die hulp willen bij 
het invullen van digitale formulieren, inschrijving 
bij www.Zuidwestwonen.nl of de aanvraag van 
zorg- of huurtoeslag. Heeft u hulp nodig? De 
vrijwilligers van het DigiPunt staan voor u klaar: 

•  DigiPunt Steenbergen  
elke dinsdagmiddag: 13.00-16.00 uur 
elke vrijdagochtend: 09.00-11.00 uur 
Locatie: Vraagwijzer  
Adres: Fabrieksdijk 6, Steenbergen
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Steenbergenaren 
zijn nieuwsgierige mensen. Dat 
valt wel te concluderen na de af-
gelopen weken waarin Rian Lief-
hebber het pand aan de Kaaistraat 
30 samen met familie en vrienden 
aan het verbouwen is. Er werd tus-
sen de gordijnen gegluurd om te 
kijken wat er in de plaats komt 
van bloemenwinkel de Steen-
se Passie. Het wordt De Ontmoe-
tingswinkel; een plek waar je kan 
snuffelen tussen zorgvuldig gese-
lecteerde tweedehands kleding 
gecombineerd met een gezellige 
keukentafel waar je kan aanschui-
ven voor een goed gesprek of een 
workshop. 

Tussen het uitpakken en inrich-
ten door heeft initiatiefneemster 
Rian Liefhebber even tijd om te 
vertellen over haar ideeën die nu 
werkelijkheid worden. “Toen ik bij 
mijn werk bij een textielgroothan-
del gedeeltelijk ontslag kreeg, ben 
ik vrijwilligerswerk ernaast gaan 
doen bij de tweedehandswinkel 
ReShare van het Leger des Heils in 
Bergen op Zoom. Daar hoorde ik 
soms schrijnende verhalen. Toen 

die winkel dichtging, ontstond bij 
mij het plan om zelf zoiets te be-
ginnen in Steenbergen. Tijdens 
mijn werk bij de textielgroothan-
del zag ik dat er zoveel lappen stof 
zomaar worden weggegooid waar 
je eigenlijk nog veel mee kan. Zo 
kwam alles samen in mijn hoofd. 
Dit is echt iets waar ik me met hart 
en ziel voor wil inzetten.”

Sociaal isolement
In oktober is het twee jaar gele-
den dat ze met haar plannen aan-
klopte bij het gemeentehuis. Ze 
wilde dat De Ontmoetingswinkel 
ook een maatschappelijke func-
tie kreeg, voor inwoners van alle 
leeftijden die wel wat ondersteu-
ning of een dagactiviteit kunnen 
gebruiken. De gemeente zag wel 
wat in het sociaal-maatschappe-
lijke initiatief, maar omdat het iets 
nieuws is, duurde het even voor-
dat de pilot kon worden gestart. 
Nu is het de bedoeling dat Rian 
Liefhebber met de verkoop van 
kleding haar brood kan verdie-
nen, terwijl ze via een stichting al-
lerlei workshops aanbiedt op het 
gebied van textiel. Ook wil ze the-
ma-avonden gaan organiseren in 
haar winkel. “Het moet heel laag-

drempelig worden, zodat mensen 
ongedwongen aan kunnen schui-
ven voor een kopje koffie. Er zijn 
heel veel mensen die in een so-
ciaal isolement zitten of bijvoor-
beeld jongeren met een burn-out 
die ik hiermee kan helpen. Ik ben 
geen daklozenopvang, en men-
sen die echt specifieke zorg no-
dig hebben zal ik doorverwijzen. 
Ik heb daarvoor contacten met de 

juiste instanties.”

Past goed in centrum
Dat ze haar droom nu kan waar-
maken, komt volgens Rian ook 
omdat ze zo goed gesteund is 
door haar omgeving. “Mijn gezin, 
maar ook een heleboel mensen 
van de gemeente, vrijwilligers en 
centrummanager Maikel Gijzen.” 

Gijzen verwelkomt initiatieven als 
deze in het Steenbergse winkel-
hart. “Het hoort bij het centrum 
van de toekomst. Ze kan hiermee 
een grote doelgroep bedienen van 
mensen die iets leuks willen ko-
pen voor een kleine prijs. De com-
binatie werkt denk ik goed: de 
ontmoetingen zorgen voor koop-
gedrag.”
Rian Liefhebber wil benadrukken 
dat het geen kringloopwinkel is, 
maar dat er alleen nette tweede-
hands kleding hangt. “Dus niets 
met een knoop eraf of een naad-
je los, want dat herstel ik. Ik heb 
ook een wasmachine en droger 
staan, dus als het nodig is wordt 
de kleding gereinigd. Liefhebbers 
van vintage kleding kunnen hier 
echt iets speciaals vinden”, zegt ze 
trots.

De Ontmoetingswinkel aan de 
Kaaistraat 30 is vanaf dinsdag 28 
mei geopend. De openingstijden 
zijn van dinsdag t/m zaterdag van 
10-18 uur (op zaterdag tot 17 uur).

Foto: Rian Liefhebber wil in haar 
Ontmoetingswinkel leuke tweede-
hands kleding verkopen en zo in 
contact komen met mensen die in 
een sociaal isolement zitten. 

De Ontmoetingswinkel: voor een leuke jurk én een goed gesprek

uitgezet. Dat gebeurt sinds 2009 
door Jos Boogaard en haar cursis-
ten en het initiatief bestaat nu tien 
jaar en wordt gevierd.

Op 11 locaties in Sint-Annaland 
en Scherpenisse is het werk van 35 
deelnemers en schilderijen uit het 
jongeren-atelier te zien. Ateliers, 
woonkamers, tuinen en schuren 
worden als expositieruimte om-
getoverd waar gevarieerde werk-
stukken in verschillende kunst-

vormen getoond worden: schilde-
rijen, keramiek, fotografie, audio-
visueel werk, gemengde technie-
ken en beelden. Alle locaties zijn 
makkelijk te herkennen aan hun 
kleurrijke vlaggen. De gehele rou-
te is overzichtelijk en heel goed 
per fiets af te leggen.
De toegang is gratis.
Bij ‘Uw Huiskamer’ in Scherpe-
nisse kunnen bezoekers niet al-
leen terecht in de expositieruim-
te maar wordt ook koffie met wat 
lekkers geserveerd en op vrij-

dag en zaterdag ook een kunst-
lunch. Bij bezoek aan alle loca-
ties is er kans op een gratis schil-
der-workshop en ook aan de kin-
deren is gedacht, zij kunnen deel-
nemen aan een speurtocht.
De locaties zijn open op Hemel-
vaart 30 mei tussen 13:30 en 17:30 
uur en op vrijdag 31 mei en zater-
dag 1 juni van 10:30 tot 17:00 uur. 
Informatie over de exacte route en 
de deelnemende adressen zijn te 
vinden op www.josboogaard.nl.

Kunst Kieke rond Sint-Annaland
SINT-ANNALAND – Eens in de twee jaar wordt tijdens het Hemelvaart-weekend de kunstroute ‘Kunst Kieke’ 

( door Tineke Feskens )

NIEUW-VOSSEMEER – 60 jaar car-
naval in Nieuw-Vossemeer. Voor 
carnavalsvereniging ’t Vosse-ol 
reden om weer eens een feest-
je te bouwen. Na dagen uitrui-
men, schoonmaken en opbouwen 
was het zaterdagavond zover. Een 
avond vol goede muziek, een lek-
ker drankje en veel gezelligheid.

 
Ruud van den Beemd is een 
trots man. 60 jaar carnaval in 
Nieuw-Vossemeer, dat moet ge-
vierd worden. Al een jaar geleden 
ging een werkgroep van start om 
van dit jubileum een mooi feest 
te maken. “Ik werd, zeg maar on-
vrijwillig, gekozen tot voorzitter 
van de werkgroep” lacht Van den 
Beemd. “Met zeven leden zijn we 
aan de slag gegaan. We moesten 
een datum kiezen, maar dat viel 
nog niet mee. Er wordt in de ge-
meente in deze periode van alles 
georganiseerd en we willen nie-
mand in het vaarwater zitten. In 
november hebben we de band en 
dj vastgelegd en de belangrijkste 

zaken geregeld. Eigenlijk verliep 
het allemaal soepel, we zijn wel 
gewend een feestje te bouwen”. 
De vereniging heeft wat dat be-
treft zeker een reputatie. De car-
navalsjubileumjaren, elf jaar of 
een veelvoud van elf zijn wijd en 
zijd bekend. Drie dagen lang orga-
niseert ’t Vosse-ol allerlei activitei-
ten in een grote tent. Dit 60-jarig 
jubileum werd kleiner gevierd. De 
loods van de familie van Tilburg 
mocht ook zaterdag weer gebruikt 
worden. Iedereen heeft gehol-
pen, alle leden hebben een taak. 
Van verkeersregelaar tot achter de 
tap staan, de leden van ’t Vosse-ol 
hebben het prima naar hun zin.

Samen een pilske drinken
Tegen negenen liep de loods al 
aardig vol. Buiten vermaakten de 
verkeersregelaars zich prima. Be-
zoekers werd geadviseerd nog één 
rondje te rijden. “Dan kom je van-
zelf weer hier terug en kun je aan-
sluiten” grinnikte John Rijk. Sa-
men met enkele leden zorgde hij 
ervoor dat bezoekers hun auto op 
de juiste plaats parkeerden. “We 
staan hier prima, zo nu en dan een 

drankje, even opwarmen binnen 
en dan weer terug op de post” zei 
hij. Binnen warmde dj Showtime 
de feestgangers op. De sfeer zat 
er direkct al goed in. Toen even na 
tienen coverband Impakt begon 
te spelen ging het feest echt los. 
Om twee uur was het gedaan. Ie-
dereen ging tevreden huiswaarts. 
Voor de leden van ’t Vosse-ol was 
het flink aanpoten geweest. Met 
een heerlijke barbecue deden ze 
het zondagmiddag nog eens dun-
netjes over.

Foto: Niek Perdaems © 2019

Carnavalsvereniging ’t Vosse-ol 
houdt wel van een feestje

STEENBERGEN – Deze zondag kun-
nen fietsliefhebbers gratis deelne-
men aan de fietsoriëntatietocht 
die wordt georganiseerd door 
stichting Wielercriterium Steen-
bergen. Gestart wordt tussen 
10:30 en 11:00 uur vanaf Brasserie 
De Kaai aan de Kaaistraat.

De tocht heeft een lengte van 
45 kilometer en voert langs vele 
mooie plekjes in en rond de ge-
meente Steenbergen. Er zijn twee 
stopplaatsen gepland, maar van-
zelfsprekend kunnen deelnemers 
zo vaak rusten als ze zelf willen. 
Ook het fietstempo staat geheel 
vrij. De deelnemers ontvangen bij 
de start een routebeschrijving en 

de tocht wordt begeleid door EH-
BO-ers en een materiaalwagen. 
De finish is bij restaurant De Wa-
tertoren aan de Nassaulaan.

Uitslag loterij
De wielerstichting heeft zondag 
jl. de trekking gehouden van de 
sponsorloterij waarvoor de af-
gelopen maanden loten zijn ver-
kocht. De uitslag van deze trek-
king is als volgt: 1e prijs: lotnum-
mer 0359; 2e prijs: lot 0326; 3e 
prijs: lot 1824; 4e prijs: lot 3247; 5e 
prijs: lot 3273; 6e prijs: lot 2835; 7e 
prijs: lot 3121; 8e prijs: lot 2679; 9e 
prijs: lot 3478; 10e prijs: lot 3096; 
11e prijs: lot 3433. De winnaars 
hebben hun prijs inmiddels ont-
vangen.

Zondag fietsoriëntatietocht 
van het Wielercriterium
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Braderie 
Dinteloord

Westvoorstraat 4-6
4671 CD  Dinteloord

www.hotelrestaurantthuis.nl   hotelrestaurantthuis

0167 - 52 85 77 / 06 - 47 46 85 31
info@hotelrestaurantthuis.nl

Hamburger 
de luxe 

of kipsaté
met frites en salade

DJ 
MINGO
Bekend van de Aprés Skihut, Baja 
Beachclub en Shooters Mallorca! Deze 
ras-artiest weet van iedere gelegenheid 
een feestje te maken!

MINGO
Bekend van de Aprés Skihut, Baja 

SPRINGKUSSEN
BUITENBAR
COCKTAILS
GIN & TONIC Elektrotechniek bvELF

Graaf Hendrikstraat 5C • 4651 TB Steenbergen

www.elf-elektrotechniek.nl

Het vertrouwde adres voor uw complete 
elektrische installatie van uw woning of bedrijf.

Wij komen bij u langs voor een vrijblijvende prijsopgave.

Ook voor brandmelders in uw 
woning, en altijd 5 jaar garantie!

06 - 53 296 141

VAN NIEUWENHUYZEN

Ook voor 
vrijblijvend advies 

en informatie

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

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

www.vannieuwenhuyzen.nl

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

RODE KRUIS EHBO SET 
CADEAU BIJ AUTO ONDERHOUD*

PRIVATE LEASE 
EEN NIEUWE CITROËN C1

OCCASION KOPEN? BEKIJK ONZE VOORRAAD!

Vraag naar de voorwaarden en mogelijkheden of kom bij ons langs!
De verzekering is afgedekt, evenals de wegenbelasting en onderhoud. 
Bij schade verloopt de afhandeling via Autokar.

• Ruim aanbod nieuwe en gebruikte auto’s
• Een vast maandbedrag zonder verborgen kosten
• Geen variabele kosten, alleen de gebruikte brandstof
• Zonder te sparen in een nieuwe auto rijden

PRIVATE LEASE & ZAKELIJKE LEASE BIJ AUTOKAR PER UITGEGEVEN SET DONEERT 
VAKGARAGE € 0,40 AAN 
HET RODE KRUIS.
ZO HEEFT U EEN PRAKTISCH CADEAU EN 
STEUNEN WIJ SAMEN HET RODE KRUIS.

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

o.a. VOLKSWAGEN Polo 1.4 16V 59KW CROSS

2008, Benzine, Handgeschakeld, Reflexzilver Metallic, Trekhaak, Dakrails, Airconditioning, Cruise Control, Lederen stuurwiel, Getint glas

113.877 KM
€ 6.490,-

ZOMERACTIE
TERRASSCHERM

GRATIS
afstandsbediening en

montage!Terraszonwering
Piazzola

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

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

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

Lenteactie
terrasscherm
Terrasscherm

Gota®

www.sebrechts.nl

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

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

   *Nu10%
korting

1 april t/m 30 juni 2014
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VOORJAARSACTIE
TERRASSCHERM

NIEUW!
Piazzola Solidare

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

Pergola Zonwering
met gratis afstandsbediening 
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(door John Rommers)

Philippine – Steenbergen 1-2

Zouden de spelers van vv Steen-
bergen zich de kritiek hebben 
aangetrokken na de kansloze ne-
derlagen van de wedstrijden te-
gen Schijf, Victoria’03 en VVR in 
de afgelopen weken? Waarschijn-
lijk wel, want doordat deze wed-
strijden vanwege de slechte in-
stelling werden verloren, was er 
op die instelling tijdens de laat-
ste uitwedstrijd van dit seizoen te-
gen het Zeeuws Vlaamse Philippi-
ne niets aan te merken. Ondanks 
het feit dat oefenmeester Marco 
Ernest niet kon beschikken over 
enkele vaste waarden werd er ver-
diend gewonnen. Nu was er die in-
zet weer wel en waren de spelers 
weer wel bereid dat extra stapje te 
zetten dat nodig is om een over-
winning over de streep te trekken.

Gastheer Philippine was in deze 
wedstrijd het elftal met het mees-
te balbezit, maar Steenbergen ver-
dedigde uitstekend en was vaak 
ook gevaarlijk in aanvallend op-
zicht.

Nadat Philippine vanaf het be-
gin liet zien het heft in handen te 
willen nemen en dus het initia-
tief naar zich toe trok, waren het 
de Blauw-witten die al in de 6e 
minuut op voorsprong kwamen. 
Stijn Baarendse beproefde toen 
voor de eerste keer de doelman 
van de thuisploeg, maar die kreeg 
zijn lastige schot niet goed onder 
controle. Vervolgens was het de 
attente Stijn Heideman die de los-
gelaten bal  alsnog tegen het net 
kon  schieten, (0-1).
Philippine was dus gewaarschuwd 
en trok weer ten aanval. In de 20e 
minuut had dat bijna succes toen 
doelman Jeroen Sebregts al was 
gepasseerd, maar uitblinker Len-
nart Boot de bal nog net voor de 
lijn kon wegschieten.
Steenbergen kreeg een 10-tal mi-
nuten later een uitstekende mo-
gelijkheid om verder uit te lopen 
toen na een combinatie tussen 
Wouter Merkx en Stijn Baarend-
se medespeler Tom van Riesen al-
leen voor de Philippine doelman 
werd gezet. Zijn schot werd echter 
door de keeper gekeerd.
Vervolgens was het Stijn Baarend-
se die na een kopbal van Philippi-
ne  uit een hoekschop zijn doel-

man te hulp moest komen, waar-
na Stijn Heideman tot 2 keer toe 
de bal rakelings naast het doel 
van de thuisploeg mikte. Dankzij 
een uitstekende redding van doel-
man Jeroen Sebregts in de laat-
ste minuut van de eerste helft kon 
er met een 0-1 voorsprong gerust 
gaan worden.

Gelijkmaker Philippine

De tweede helft was nog niet be-
gonnen of de gelijkmaker lag al in 
het Steenbergse doel.
Philippine kreeg in de eerste 2 mi-
nuten na rust 2 hoekschoppen 
te nemen waarbij na de 2e hoek-
schop de bal onhoudbaar werd 
binnen gekopt. (1-1).
De Zeeuwen roken meer en zet-
te Steenbergen onder druk, maar 
de Blauw-witten verdedigden uit-
stekend en bleven overeind, mede 
dankzij een tweetal prima reddin-
gen van Jeroen Sebregts.
In de 65e minuut volgde een aan-
val over links waarbij Stijn Baar-
endse een voorzet losliet op de 
nog maar net ingevallen Remco 
van de Riet. Die sprong hoger dan 
zijn tegenstander en kopte de bal 

in de uiterste hoek van het doel 
van Philippine, (1-2)
Philippine bleef drukken om de 
gelijkmaker te scoren maar Steen-
bergen kreeg de betere kansen.
Stijn Baarendse, uitstekend op 
dreef deze wedstrijd, schoot nog 
een keer rakelings over en Rem-
co van de Riet wist, alleen voor de 
keeper, helaas ook niet tot scoren 
te komen.
Via keihard werken werd de krap-
pe overwinning uiteindelijk over 
de streep getrokken en konden de 
Steenbergse spelers terug kijken 
op een heel goede teamprestatie.

Laatste Competitie- 
wedstrijd
Zondag a.s. volgt de laatste kom-
petitiewedstrijd van dit seizoen 
met voor Steenbergen een thuis-
wedstrijd tegen HVV’24 uit Hulst. 
Deze Zeeuws Vlaamse ploeg staat 
momenteel op de ranglijst op de 
4e plaats met 1 puntje meer dan 
de nummer 5, VVR uit Rijsbergen. 
Wanneer HVV’24 weet te winnen 
blijft het op de 4e plaats en zal het 
daardoor winnaar worden van de 
3e periode, wat promotie kansen 
betekent naar de 2e klas.
Maar we gaan er vanuit dat de 
spelers van Steenbergen nog 1 
keer die inzet weten op te bren-
gen die nodig is voor een laatste 
winstpartij, om daarmee de na 5 
seizoenen vertrekkende  oefen-

meester Marco Ernest een waar-
dig afscheid te geven.
De wedstrijd wordt zoals altijd ge-
speeld op het sportpark aan de Se-
ringenlaan te Steenbergen, aan-
vang 14.30 uur.

Uitslagen en programma
Uitslagen wedstrijden senioren 
v.v. Steenbergen van zaterdag 18 
en zondag 19 mei: 
Grenswachters 2 zaterdag - Steen-
bergen 2 zaterdag: 8-2; Noad’67 
4 zaterdag - Steenbergen 3 zater-
dag: 1-3; Steenbergen 4 zaterdag - 
Oranje Blauw ’14  1 zaterdag: 2-0.
Philippine 1 - Steenbergen 1: 1-2; 
Sc.Gastel 3 - Steenbergen 2: 1-6; 
Roosendaal 5 - Steenbergen 3: 2-5; 
Fc.Moerstraten dames - Steenber-
gen dames: 0-4.

Programma senioren voor zater-
dag 25 mei: Steenbergen 2 zater-
dag - VVC’68 3 zaterdag, aanvang 
13.15 uur; Steenbergen 3 zater-
dag - Fc.Bergen 4 zaterdag, aan-
vang 13.15 uur; VVC’68 4 zaterdag 
- Steenbergen 4 zaterdag, aanvang 
15.00 uur.

Programma senioren voor zondag 
26 mei: Steenbergen 1 – HVV’24 
1, aanvang 14.30 uur; Steenber-
gen 2 - Steen 2, aanvang 11.30 uur; 
Steenbergen 3 - Halsteren 2, aan-
vang 11.30 uur; Steenbergen da-
mes - VVR dames, aanvang 11.30 
uur.

Uitstekend herstel v.v. Steenbergen  
via winst op Philippine

NIEUW-VOSSEMEER - Met slechts 
twee verloren wedstrijden in het 
afgelopen seizoen behaalde NVS 4 
het kampioenschap in de 6e klas-
se. Afgelopen zondag werd dit 

kampioenschap een feit na de 9-4 
overwinning op HSC 4. 

De titel is flink gevierd in Nieuw 
Vossemeer. Een rondrit door het 

dorp op de platte kar van trotse 
sponsor Hoeve Ruigrok was één 
van de hoogte punten. Daarbij 
scandeerden de kersverse kam-
pioenen bovenal twee leuzen: 
”Helemaal niet in Halsteren” en 
”Kampioenen!”.

Vervolgens er in de kantine op 
sportpark de Danen nog tot in de 
late uurtjes doorgefeest.

NVS 4 viert kampioenschap  
na overwinning op HSC

(door Ad Bogers)

WELBERG - In de laatste thuis wed-
strijd van dit seizoen speelde SC 
Welberg 1 tegen TPO 1 uit Moer-
dijk, beide teams stonden gelijk 
met 29 punten. Om in het linke 
rijtje te komen moest Sc Welberg 
winnen. 

 
Welberg begint voortvarend aan 
de wedstrijd en in de 4e minuut 
stelt Mats Meeusen de opkomen-
de Dennis Luijks in de gelegen-
heid om de score te openen, maar 
die schiet de bal naast het doel. 
Tien minuten later kan het pu-
bliek juichen, helaas wordt het 
doelpunt van Mats Meeusen af-
gekeurd wegens buitenspel. Hier-
na golft het spel op en neer en er 
komen kansen zowel voor Wel-
berg als TPO. Voor Welberg krijgt 
Dennis Luijks de kans om te sco-
ren, ook Mats Meeusen schiet ra-
kelings langs de kruising en even 
later, uit een voorzet van Ritchie 
Krens, schiet hij vol op de keeper. 
Na ruim een half uur spelen kan 
Mats Meeusen de voorzet van 
Dennis Luijks afmaken, 1 – 0. Op 
slag van rust is er nog een mooie 
combinatie tussen Lars Bogers en 
Mats Meeusen die afkan geven op 
Dennis Luijks, maar deze schiet 
zijn inzet net naast het doel. Het 
is Rust met een 1-0 stand en iets 
meer kansjes voor Welberg dan 
voor TPO. 

Gedreven
Na de thee, komt Welberg gedre-

ven uit de kleedkamer en had na 2 
minuten de 2 – 0 op het bord kun-
nen staan. Een voorzet van Den-
nis Luijks kan Lars Bogers echter 
niet voldoende raken om er iets 
moois van te maken. Ook Mitch 
Krens waagt een poging en ziet 
zijn schot over gaan. Een vrije trap 
voor TPO betekent de gelijkmaker 
1-1. 
Welberg laat het er niet bij zit-
ten. Mats Meeusen ontsnapt weer 
eens aan de TPO verdediging en 
met een mooie lob over de uitko-
mende keeper maakt hij de 2-1. 
Als Mitch Krens wat later Mats 
Meeusen in de diepte de bal aan 
kan spelen weet die er wel raad 
mee en prompt is het 3-1. De te-
genstand van TPO is gebroken en 
wanneer Dennis Luijks in de 77e 
min op aangeven van, de vandaag 
gevleugelde Mats Meeusen de 4-1 
in het doel schuift, is de wedstrijd 
gespeeld. In de laatste 10 minu-
ten zijn er nog kansen voor Den-
nis Luijks en Mats Meeusen, maar 
het is Eric van Minderhout die een 
voorzet van Mats Meeusen bin-
nen schiet: 5 – 1. Na nog een schot 
van Eric van Minderhout op de 
keeper is de wedstrijd afgelopen. 
Eindstand 5-1, met een Welberg 
dat in de tweede helft veel be-
ter was. De  drie punten die hard 
nodig waren om te stijgen op de 
ranglijst, blijven verdiend op de 
Welberg. 

Aanstaande zondag speelt Wel-
berg 1 haar laatste competitie 
wedstrijd uit tegen Advendo in 
Breda, waar bij winst de mogelijk-
heid aanwezig is om definitief in 
het linker rijtje te eindigen. 

Sc Welberg 1 scoort dik 
verdiend drie punten 

STEENBERGEN – Voetbalvereni-
ging Steenbergen is voor nieuwe 
seizoen op zoek naar een ambiti-
euze trainer voor de tweede selec-
tie. Deze selectie bestaat volledig 
uit spelers uit eigen geleding, met 
een leeftijd van 18 tot begin 30 
jaar. Het 2e elftal speelt al enkele 
seizoenen in de reserve 2e klasse 
en bekleedt daar vaak een positie 
in het linker rijtje. 

De jeugd selectieteams komen 

uit in de hoofdklasse/top 1e klas-
se en hiervan zullen de komen-
de jaren diverse spelers doorstro-
men naar de 1e en 2e selectie, met 
in seizoen 2019/2020 al een flin-
ke groep spelers die reeds 1e elf-
tal-ervaring heeft opgedaan.
Het diploma UEFA C is een pré 
voor deze functie, maar het be-
halen van dit diploma kan in on-
derling overleg gecombineerd en 
gefaciliteerd worden. “De nieu-
we trainer komt terecht in een le-
vendige vereniging, waarin veel 

(voetbal gerelateerde) activiteiten 
worden georganiseerd voor zowel 
onze jeugd- als seniorenleden. De 
afgelopen jaren heeft vv Steenber-
gen 1 zich ontwikkeld tot een sta-
biele derdeklasser en een sterk 2e 
elftal draagt bij aan de continue-
ring van deze ontwikkeling”, al-
dus Jasper van Tilburg, namens de 
voetbalvereniging.

Meer info over de functie is te vin-
den op de website www.vvsteen-
bergen.nl. Geïnteresseerde kan-
didaten worden verzocht om 
hun motivatie kenbaar te maken, 
dit kan per mail via: voorzitter@
vvsteenbergen.nl of bij een van de 
bestuursleden.

vv Steenbergen zoekt trainer 
voor de tweede selectie



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

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

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

€ 13.900,--

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

€ 15.450,--

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

€ 10.900,--

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

€ 20.900,--

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

www.cuelenaere.nl 

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

 Bosch Car Service Cuelenaere

BOUWJAAR 01-2018    10.281 KM    
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. EASY LIFE
PACK, CAMERA, LED VERLICHTING

€ 17.490,- -

Nieuw:

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

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

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

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

€ 13.900,--

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

€ 15.450,--

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

€ 10.900,--

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

€ 20.900,--

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

www.cuelenaere.nl 

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

RENAULT KADJAR 1.2 TCE
BOUWJAAR 11-2016    43.088 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. AUTOMAAT 
7 VERSNELLINGEN, LED VERLICHTING

€ 21.790,- -

RENAULT CLIO ESTATE 120 TCE EDC RENAULT CAPTUR 0.9 TCE INTENS
BOUWJAAR 03-2016    47.051 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. AUTOMAAT,
LM VELGEN, PARKEERSENSOR ACHTER

€ 14.720,- - 

RENAULT CLIO 0.9 TCE EXPRESSION
BOUWJAAR 04-2015    47.920 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A.  GLAZEN
PANORAMADAK

€ 11.945,- -

RENAULT GRAND SCÉNIC 1.3 TCE INTENS
BOUWJAAR 05-2018    7.493 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. HEAD-UP
DISPLAY, PANORAMADAK, 7 PERSOONS

€ 24.920,- -

RENAULT GRAND SCÉNIC 1.2 TCE BOSE
BOUWJAAR 07-2017    13.013 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. CAMERA,
TREKHAAK, ACHTERUITRIJCAMERA

€ 24.920,- -

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

Corné de Blaaij
CAMPERCARAVANSERVICE.NL

Herelsestraat 159, 4726 AD Heerle  
Tel. (0165) 30 43 95, Fax. (0165) 30 47 14 

info@deblaaij.nl, www.deblaaij.nlwww.campercaravanservice.nl
Zie ook voor onze erkende dealerschappen

Wij zijn gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van alle merken 
campers, caravans, aanhangwagens en paardentrailers. Heeft u een 
vraag of een probleem, laat het ons weten. Onze specialisten kijken graag 
samen met u naar een goede oplossing.

G607 GASKEURING TRACK & TRACE ZONNE-ENERGIE

ALGEMEEN ONDERHOUD

GASKEURING

AIRCONDITIONING

BEARLOCK BEVEILIGING

TV-SYSTEMEN

LEVELSYSTEEM

LAMINAAT10-daagse!
KORTING 
OP AL ONS
LAMINAAT

Zeelandweg Oost 1
4651 SG Steenbergen
Tel. 0167 - 56 33 43
www.kluswijs.nl

Hogedrukreiniger 
Eurom Force 1600
130 bar. 360 l/u. 
Met patioreiniger!

Kluswijs steenbergen

Mis het niet!

van 99.95 voor

74.95

zomertopper!

U I T K N I P B O N

KORTING
OP 1 ARTIKEL 
NAAR KEUZE!

25%

* Deze korting is alleen geldig bij KlusWijs Steenbergen. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voor   be houden. 
* De korting geldt niet op lopende acties, blokhutten, buitenzonwering, (sier)bestrating, elektrische huishoudelijke apparaten, 
Velux dakramen, Qlima producten, cadeaukaarten, reeds geplaatste bestellingen, arbeidsuren, diensten en maakkosten.    

NAAR KEUZE!NAAR KEUZE!NAAR KEUZE!*

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.
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STEENBERGEN – Met zijn 25 jaar 
ervaring en vakkennis in de in-
ternationale keukenbranche be-
sloot Steenbergenaar Marcel de 
Groot het anders te gaan aanpak-
ken. Hij opende in het najaar van 
2016 zijn eigen bedrijf en vestigde 
zich met ‘Your New Kitchen’ aan de 
Warwickstraat 2c in Steenbergen. 
Op de hoek Prins Reinierstraat en 
Warwickstraat (Reinierpolder I) 
toont hij diverse keukenopstellin-
gen van Duitse kwaliteitsmerken. 
‘Your New Kitchen’ heeft inmid-
dels al een groot aantal klanten 
aan een prachtige keuken gehol-
pen.

“Vertrouwen, openheid van za-
ken, meedenken, persoonlijke 
service én een foutloze montage. 
Dat is de kern waar het bij Your 
New Kitchen om draait”, vertelt 
Marcel de Groot. Het vertrouwen 
begint al bij een eerste gesprek. 

“Ik ga bij mijn potentiële klant 
persoonlijk langs. Om vaak letter-
lijk en figuurlijk aan de keukenta-
fel te horen wat de wensen zijn. En 
om de ruimte te ervaren waarin ze 
hun keuken geplaatst willen heb-
ben. Daar krijg ik vaak al een eer-
ste idee. We bespreken de verlan-
gens goed en ik ga vervolgens aan 
de slag om te bedenken hoe het 
beste invulling kan worden gege-
ven aan de wensen. Ik neem graag 
uitgebreid de tijd, want het gaat 
immers om een serieuze investe-
ring voor langere tijd. 
Bij het uitwerken van de wensen 
komt mijn ervaring en kennis, 
maar ook mijn bouwkundige ach-
tergrond goed van pas. Zo vertaal 
ik de wensen naar een op maat 
gesneden deskundig advies. Elk 
huis, elk interieur, elke gezinssitu-
atie en elk budget vraagt om een 
passend voorstel”, zo licht Marcel 
de Groot de meerwaarde die Your 
New Kitchen biedt toe.

“Goed luisteren naar 
onze wensen”
Hij neemt ons mee naar de familie 
Trouw. De vrouw des huizes Pas-
calla is echt blij met de keuken die 
ze met echtgenoot en plezierkok 
Jan-Pieter na een goede inventari-
satie onder de aanbieders bij Your 
New Kitchen heeft aangeschaft. 
“We zijn bij verschillende aan-

bieders wezen kijken. Marcel de 
Groot was daarbij de eerste die me 
echt het gevoel gaf dat hij kon re-
aliseren wat wij eigenlijk wilden”. 

Secuur
“We hadden zelf volop idee-
en en werden vervolgens uitge-
breid geadviseerd. Marcel luister-
de goed naar onze wensen, maar 
kwam ook met voorstellen. Voor-
al Jan-Pieter is heel secuur en 

dat klikte prima met de manier 
waarop Marcel de Groot werkt. 
De montage werd perfect en in 
één keer goed uitgevoerd. Marcel 
bleef daarbij nauw betrokken. Het 
resultaat werd een prachtige keu-
ken, waar we na bijna twee jaar 
gebruik nog steeds blij mee zijn. 
Het is heerlijk om hier te koken, ik 
ben heel trots op onze megagrote 
koelkast, de ‘Quooker’ is echt su-
per handig, ik wilde graag twee 
ovens en ook daar ben ik heel blij 
mee. Kortom deze keuken is een 
sieraad voor ons huis”, aldus een 
enthousiaste Pascalla.

Geen pakje boter
Ze benadrukt nog eens de pretti-
ge samenwerking met Your New 
Kitchen: “Dat vonden wij heel be-
langrijk en echt prettig. Je koopt 
nu eenmaal geen pakje boter in 
de supermarkt, maar investeert in 
iets waar je vele jaren plezier van 
wilt hebben”.
Marcel de Groot vult daarbij aan 
dat hij om die reden gekozen heeft 
voor kwaliteit. “Uitstekende ma-
terialen met zeker ook concurre-
rende prijzen. Daarbij lever ik het 
liefst  keukenapparatuur van Neff. 
Dat is professionele kwaliteit waar 
ik de beste ervaringen mee heb”.

Your New Kitchen 
maakt kernwaarden 
ook werkelijk waar

NIEUW-VOSSEMEER – Op 1 juni 
bestaat de kapsalon van Marieke 
de Kapper op de kop af tien jaar. 
En als het aan eigenaresse Marie-
ke Visser ligt komen daar nog heel 
wat jaren bij. “Het is heerlijk wer-
ken met een geweldig team en 
met leuke klanten. In onze salon is 
het vooral ook gezellig en we heb-
ben echt een teamspirit. Dat horen 
we ook vaak terug in de reacties 
van klanten”.

De kapsalon van Marieke de Kap-
per is gevestigd aan de Voor-
straat en is een vertrouwde plek 
voor een grote klantengroep. “De 
helft van onze klanten komen 
uit Nieuw-Vossemeer. De ande-
re helft uit de wijde omgeving, 
Roosendaal, Standdaarbuiten, 
Putte, om maar eens wat plaatsen 
te noemen. En zelfs klanten die al 
jaren verhuisd zijn naar de grote 
steden blijven terugkomen. Dat 

is een mooi compliment voor ons 
hele team. Want dat wil ik bena-
drukken. Mede dankzij hen kun-
nen we ons tienjarig bestaan vie-
ren”, zegt Marieke Visser stellig.

Hecht team
In dat team is Karlijn de Baat er 
vanaf het begin. Daniëlle Kramer 
tikt de negen jaar aan en Mireille 
Zuidweg is er – met een onderbre-
king – inmiddels ook al vier jaar. 
“We hebben ook steeds stagiai-
res, want we zijn een leerbedrijf. 
Het is echt leuk om vaktechniek 
en passie over de kunnen dragen. 
Dit doe ik vooral ook met Karlijn 
samen”, vertelt Marieke Visser. 
“Sinds een jaar nu ben ik ook exa-
minator bij MBO Scalda in Goes. 
Dat is een heel stimulerende taak”.

Kleurenspecialist
“Na een opleiding bij het kleuren-
genootschap Spectrum van Sch-

warzkopf kan ik me ook kleuren-
specialist noemen en maandelijks 
word ik in die hoedanigheid bij-
gespijkerd en blijf zo op de hoog-
te van de nieuwste technieken. 
Daarnaast volgt ons team tal van 
andere trainingen”.

Het blijft niet bij het kappen al-
leen, ook make-up is een belang-
rijk item. “We verkopen ook kle-
ding en doen in combinatie met 
kapsel en make-up complete ma-
ke-overs. Daarbij is goed kleurad-
vies – op basis van huids- en oog-
kleur – noodzakelijk. Ik kan daar-
bij zeggen dat als ik er niet achter 
sta ik het ook niet doe”.

Modeshow 
tijdens braderie
Ter gelegenheid van het jubileum 
verzorgt Marieke de Kapper tij-

dens de braderie een modeshow. 
“Met kleding, kapsels verzorgd 
door mijn team en Mireille zal 
haar creativiteit tonen in de ma-
ke-op. Natuurlijk zullen ook brui-
den niet ontbreken, ze zijn in het 
verleden allemaal op hun trouw-
dag door mij gekapt. En ook man-
nen nemen deel, dit vanwege de 

medewerking van Vato”. De mo-
deshow is op zondag 16 juni om 
zowel 14:00 uur als om 15:30 uur 
en wordt gegeven voor het Pro-
testants kerkje. “Dit jaar staan we 
niet op het Kreekplein, maar in de 
Voorstraat waar onze shows we-
derom een spektakel worden”.

Marieke de Kapper jubileert:

“Ik kan alleen nog ma ar meer genieten 
van ons vak en onze klanten”

STEENBERGEN – In 1999 nam Kees 
Zwaan de fietsenzaak over van 
Frans Kemperman en ging hij ver-
der als Bike Totaal Zwaan. Nu twin-
tig jaar later wil Kees Zwaan – ei-
genaar van vier bedrijven (ook in 
Rotterdam en Dordrecht) – wat 
afbouwen. “Ik keek al enkele ja-
ren rond naar een overname kan-
didaat. Er hebben zich een aantal 
gemeld, maar daarmee voelde ik 
geen klik. Die is er wel met Johan 
Heuseveldt. Vandaar deze stap”.

Johan Heuseveldt woont in Tho-
len. Al vele jaren naast Jonathan 
Visser, de eigenaar van tweewie-
lercentrum Tholen. “Ik runde 
een autorijschool, na twintig jaar 
als monteur te hebben gewerkt. 
Heel veel avonden sleutelde ik in 
de fietsenmakerij van mijn buur-
man, met veel plezier. Toen de 
fietsenzaak van Kees Zwaan te 
koop kwam greep ik mijn kans”, 
vertelt Heuseveldt. “Ik wil van 
Tweewielercentrum Steenbergen 

een zeer servicegerichte fietsen-
makerij maken. Met het devies: 

‘Afspraak is Afspraak’ en met snel-
le reparatietijden. Daarbij gaan 

we door tot we klaar zijn en onze 
beloften hebben waargemaakt. 
Op afspraak zullen mensen ook ’s 
avonds bij me terecht kunnen”.

Johan Heuseveldt krijgt steun van 
monteur Jeffrey. “Hij werkte reeds 
bij Bike Totaal Zwaan. Het is een 
prima monteur met inmiddels 
ruime ervaring. Samen gaan we 
aan de slag voor tevreden klan-
ten”. 

Advies
Naast reparatie en onderhoud 
worden in de winkel fietsen ver-
kocht. “We hebben een ruim as-
sortiment en ik zal mijn klanten 
graag adviseren wat de beste fiets 
voor hen is. Overigens is het zeker 
de moeite waard om eens vrijblij-
vend een kijkje te komen nemen. 
We hebben zeer interessante aan-
biedingen”, zo nodigt de nieuwe 
eigenaar uit.

Na twintig jaar wordt 
Bike Totaal Zwaan 
Tweewielercentrum 
Steenbergen



HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN * SPEELGOED EN TUIN
4671 CA DINTELOORD * 0167-523909 * info@hblok.nl

Het wordt een relaxte zomer
met tuinmeubelen van H-BLOK

Game on sport trampoline 
met veiligheidsnet

Kos stapelbare stoel
inclusief kussen

Lorenzo ligbed opvouw-
baar inclusief kussen

Speelhuisje Wendy
groen

Barset Rody met 6 krukken
inclusief kussens

New York picknick 
Loungeset

Priscilla tuinbank Charlston teak tafel
220 cm tot 260 cm

London Pump verstelbaar
en stapelbare stoel
inclusief kussen

Country loungeset   
225 x 100 x 75

Cayenne loungeset ook verkrijgbaar in hoekmodellen

244 cm €139,- 305 cm €169,-
366 cm €199,-

€59,-

€199,-

€139,- €799,-

€549,- €89,- €799,-

€179,-

€499,- €1599,-vanafvan €699,- voor

van €999,- voor

van €799,- voor van €149,- voor van €1299,- voor

Nu

Kom naar de winkel voor het complete assortiment

Lorenzo ligbed 

Apart:
Compact opvouw-
baar. Dus handige 

opslag.

89,- 1299,- voor

Prijs
kraker

Victoria loungeset
€899,-

Multyfunctionel loungeset Tommy
€599,-Nuvan €1299,- voor

Apart:
Compact opvouw-
baar. Dus handige 

opslag.
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Hemelvaart donderdag 30 
Mei, op de veertigste dag na 
Pasen vieren we de hemelvaart 
van Jezus Christus, op deze 
bijzondere dag  is er om 9.30 
uur een Eucharistieviering 
in de St.Gummaruskerk te 
Steenbergen en om 11.00 een 
Woord-Communieviering in de 
H.Georgiuskerk te Kruisland.
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. Donderdag 
30 Mei gesloten. 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. Dinsdagmiddag 
28 Mei om 15.00 uur Rozenhoedje 
bidden in de Mariakapel van de 
voormalige Petrus – en Pauluskerk, 
Westvoorstraat 2 te Dinteloord. 
Iedereen is welkom. Donderdag 
30 Mei i.v.m. Hemelvaart geen 
eucharistieviering in de Nieuwe 
Haven.

Personalia: de overledenen, die 
wij in ons gebed gedenken, zijn: 
Thomas van de Riet, To de Baar - 
Veraart
Zaterdag zal het dameskoor 
van Welberg de viering muzikaal 
ondersteunen.
Donderdag is het Hemelvaartsdag. 
De eucharistieviering begint om 
9.30 uur, 
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 25 mei 17.00 uur: 
pastoor H. de Kort en pastor L. 
Robijn. Uit dankbaarheid bij het 
60 jarig professiefeest van Zr. 
Monique; overleden ouders Van 
Berkel-Ruijters; Johanna Lucia van 
Osta, echtgenote van Adrianus van 
Loon vanwege hun trouwdag
Zondag 26 mei 9.30 uur: pastor 
F. Verhoeven. Frans Koolen en 
jaargetijde zoon Kees; jaargetijde 
Pastoor Nieuwlaat; Jan en Nelly 
Léautaud van den Bergh en zoon Jan; 
Maandag 27 mei 19.00 uur: 
pastoor H. de Kort
Donderdag 30 mei 9.30 uur: 
pastoor H. de Kort. Jaargetijde 
mevr. Aarden - Kerstens; Willem 
en Dora Rijk; overleden ouders 
Krebbekx-Brocatus.

Zaterdag 25 Mei 19.00 uur: 
Eucharistieviering met als 
voorganger Pastoor Frans 
Verhoeven. Volkszang. Wij 
gedenken: Piet Vriens weduwnaar 
van Corry Vriens - van Merriënboer. 
Woensdag 29 Mei om 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk met 
als voorganger Pastoor Hans de 
Kort.

Uw gebed wordt gevraagd voor:  
Louise de Wit - Coppens weduwe 
van  Kees de Wit; 
Zaterdag 25 mei  19.00 uur 
Euch.: In deze  viering gedenken 
wij: o.o. Johannes van Tillo en 
Geertruide de Krom; Ad Denisse 
w.v. Liza Bergs. Voorganger: Past. 
H. de Kort, lector: M. de Ruiter. 
Volkszang. 
Dinsdag 28 mei 19.00 uur Euch.: 
7de Avond van de Noveen: o.o. 
Petie - Nijs; Colles de Keijzer e.v. 
Wies Pooters; o.o. Marinus Ooms 
en  Cornelia Ooms - Heijnen; 
Voorgangers: Past. H. Akkermans 
en Past. H. de Kort, lectoren: 
F.Veraart en H.Wouts, misdienaar 
Kim, met als gastkoor: Het koor van 
de Onze Lieve Vrouwe Parochie uit 
Bergen op Zoom.

Vrijdag 24 mei 19.00 uur: H. M 
is in De Vossemeren. Misintenties:  
Janus Keijzers e.v. Pietje Timmer-
mans; 
Zondag 26 mei 09.00 uur: Woord- 
en communieviering door de 
Werkgroep.  
Maandag 27 mei 18.00 uur: 
Rozenkransgebed en H. Mis.
Woensdag 29 mei 18.45 uur: 
Rozenkransgebed en H. Mis.

Zondag 26 mei 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: Samen-
zang; Misintenties: Overleden 
ouders en familie, Overleden 
ouders van Merriënboer - Uytde-
willigen. Voorganger: pas tor 
P. Verhoeven. Lector: Adrie van 
Etten; Koster: Ad Huijsmans
Omdat volgende week de 
kinderen hun eerste H. 
Communie doen zal deze week 
na de dienst de koffie en thee weer 
voor u klaar staan. Wij hopen dat 
velen met ons een kop koffie of 
thee blijven drinken.
Donderdag 30 mei 11.00 
uur Hemelvaart: Woord- en 
Communieviering. Zang: 
Samenzang. Misintentie: Voor 
alle parochianen. Voorganger: 
pastoraalwerker Lenie Robijn. 
Lector: Petra Welten. Koster: 
Adrie van Etten.
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Zondag 26 mei 10.00 uur: Dhr. 
C.v.d. Voorde, Ridderkerk.
Donderdag 30 mei 10.00 uur: 
Gezamenlijke dienst in de 
Ontmoetingskerk te Bergen op 
Zoom.
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Vrijdag 24 mei 14.00 uur: Pastoor 
J. de Kort, Eucharistieviering.
Vrijdag 31 mei 14.00 uur: 
Pastor L. Pepels, Woord- en 
Communieviering.
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Zondag 26 mei 10.00 uur: Ds. 
B. de Borst, Den Bommel. 18.30 
uur: Ds. A. Vastenhoud.
Donderdag 30 mei 10.00 uur: Ds. 
A. Vastenhoud.

Zondag 26 mei 10.30 uur: Ds. 
F.A. den Harder, Zwijndrecht.
Donderdag 30 mei 10.00 uur: 
Gezamenlijke dienst met de Prot. 
Kerk uit Oudenbosch. Ds. A. 
Groenendijk, Klundert.
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Zondag 26 mei 09.00 uur: Ds. 
Hans de Bie.

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

Protestantse Gemeente  
Nieuw-Vossemeer en Halsteren

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

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

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

Toegift van Pater Bertus

H. Maximiliaan Kolbe.
Op de vierde zondag van de 
maand, ’s avonds om zes uur,  
viert de Poolse parochie met de 
naam Heilige  Maximiliaan Kolbe 
eucharistie in de H. Joannes de 
Doperkerk van Nieuw-Vossemeer. 
Dit is de drukst bezette kerkdienst 
van de hele Sint Anna-parochie. 
Toen Maximiliaan 10 jaar 
oud was, kreeg hij zijn eerste 
verschijning van de H. Maagd 
Maria. De Madonna stelde aan 
de kleine jongen twee kronen 
voor: een witte en een rode. De 
witte kroon betekende, dat hij 
zuiver zou blijven. De rode kroon 
betekende, dat hij zou sterven als 
een martelaar. De H. Maagd wilde 
weten welke kroon hij zou kiezen. 
Maximiliaan koos ze allebei en 
hij kreeg ze allebei. Later zou zijn 
werk als een heilig priester en als 
stichter van het maandblad “De 
Ridders van de Onbevlekte” hem 
doen belanden in Auschwitz. Daar 
stierf hij als priester-martelaar toen 
hij vrijwillig de plaats innam van 
een medegevangene, een vader. 
Heilige Maximiliaan Kolbe, bid 
voor alle Poolse mensen in ons 
land. Wees ook een voorspreker 
voor de Nederlanders: dat zij het 
geloof in Jezus en het vertrouwen 
in Maria weer terugvinden.   Pater 
Bertus. 

Zondag 26 mei 10.00 uur: Ds. 
W. Vermeulen, Bergen op Zoom. 
Donderdag 30 mei 10.00 uur in 
Willemstad: Ds. E.E. Barendregt
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doordenkertje
Van “horen zeggen”

lieg je veel

“Het Vaderhart van God”

Ben je op zoek naar 
ware liefde?

Mis je erkenning? 
Voel je je rot, of alleen?
Heb je je misdragen?

Wij nodigen je dan van 
harte uit.

Zondagavond om 
18:30 in de Hervormde kerk 

Dinteloord. 
Westvoorstaat 26.

Waar we veel “Johannes de 
Heer” liederen willen gaan 
zingen. Een overdenking 
hebben. Een getuigenis 

mogen horen.
Met als thema “het 

Vaderhart van God”.

Deur is open vanaf 18:00.
Je komt toch ook!

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Hij droomt er lang 
van en heeft er hard voor gewerkt, 
maar het is hem gelukt! Niels Luijs-
tenburg is gescout door een prof-
club. Aan het einde van dit seizoen 
verlaat hij vv Steenbergen. Hij ver-
ruilt het blauw-wit voor het geel-
zwart van NAC.

Een grote tien hangt nog voor het 
raam. Amper een week na zijn ver-
jaardag zit Niels Luijstenburg aan 
tafel. Zijn vader en moeder aan 
weerszijde, zijn oudere zussen in 
de woonkamer, druk met telefoon 
en IPad. Er gaat heel wat verande-
ren. De agenda staat vanaf nu in 
het teken van voetbal. Binnen het 
gezin is dat geen probleem. Mei-
ke van 15 en Evy van 13 zijn trots 
op hun kleine broertje. Ze vinden 

de aandacht die hij krijgt wel leuk. 
Niels vindt het spannend. Hij is 
trots dat hij naar NAC mag, maar 
hij voetbalt liever dan dat hij er-
over praat. Zoals zoveel jongentjes 
is Niels bij de ‘kabouters’ begon-
nen. Samen met leeftijdsgenoot-
jes, rennend achter de bal aan,  
soms op het verkeerde doel af. Al 
snel werd duidelijk dat Niels graag 
wilde leren. Samen met zijn vader 
ging hij naar de voetbalschool in 
Roosendaal, daarna naar de Fe-
ijenoord Academy. “Wat hij daar 
geleerd heeft is bijzonder. Hij ont-
wikkelde zich snel, genoot van het 
trainen en oefende altijd” zegt va-
der Ronald. Hoe Niels is opgeval-
len bij de scouts van NAC weten 
zijn ouders niet. “Ik zag wel dat hij 
leuk speelde, maar een tijdje gele-
den viel me op hoe hard Niels kan 
lopen! Ik denk dat dit, samen met 
wat hij met de bal kan, wel op-

gevallen is” geeft moeder Wendy 
een mogelijke verklaring. “Ik kan 
een goede pass geven, maar ook 
steekballen en passeren met de 

bal” vult Niels zijn moeder aan. 
Vader en moeder Luijstenburg 
zijn erg tevreden over de begelei-
ding van NAC. “Zodra de kinderen 

bij NAC komen worden ze als zelf-
standigen behandeld. Ze krijgen 
meteen te horen dat, ook al gaan 
ze veel voetballen, school het al-
lerbelangrijkst is. Presteren op 
school is presteren op het veld zei 
de trainer toen ze kennismaakten. 
Ook gaan ze alleen naar de kleed-
kamers, geen bezorgde ouders die 
schoenen strikken en spullen op-
ruimen, nee, dat kunnen ze zelf” 
licht Wendy toe.

Over tien jaar  
in het eerste van NAC
Op de vraag of hij NAC, nu ze bijna 
zeker gaan degraderen, in de toe-
komst terug kan krijgen naar de 
eredivisie is hij duidelijk. “Ja. Over 
tien jaar wil ik in het eerste staan. 
Samen met het team waarin ik 
ga spelen gaat dat zeker lukken” 
Voorlopig gaat Niels de komende 
jaren hard werken om zijn doel te 
bereiken. Drie keer per week naar 
de training in Breda, op zaterdag 
een wedstrijd en binnenkort zijn 
eerste toernooi in het tenue van 
NAC. Niet zomaar een toernooi, 
een Internationaal jeugdtoernooi 
met clubs als Tottenham Hotspur, 
PSV en nog veel meer. Voor Niels 
heeft het gesprek lang genoeg ge-
duurd. Hij wil naar buiten, voet-
ballen in de tuin. Wat zijn grootste 
droom is? Rechts op het midden-
veld spelen bij Manchester Uni-
ted. Zijn grote voorbeeld? “Kijk 
maar naar mijn kapsel, Cristiano 
Ronaldo natuurlijk!”

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Niels gaat naar NAC

Kaartmiddag KBO 
Welberg
WELBERG – De Rik- en Jokermid-
dag bij KBO Welberg staat gepland 
voor dinsdagmiddag 28 mei. Dan 
komen kaartliefhebbers – dus ook 
niet-leden van de KBO – bijeen 
om een ontspannen kaartje te leg-
gen. De zaal van gemeenschaps-
huis De Vaert gaat die middag om 
13:00 uur open en vanaf 13:30 uur 
wordt er gespeeld. De entree be-
draagt een euro.

Bingo op De Heen
DE HEEN – Gon Slokkers meldt 
namens stichting Ouderen De 
Heen dat op vrijdagavond 7 juni 
een geldbingo wordt gehouden in 
gemeenschapshuis De Stelle.
De bingo is voor iedereen toegan-
kelijk en begint om 19:30 uur. Ook 
hier is de zaal een half uur tevo-
ren open. Er worden tien ronden 
gespeeld en een bingoboekje kost 
een tientje.

Jubileumviering BC 
Prinsenland
DINTELOORD - Bridgeclub Prin-
senland viert zaterdag 25 mei het 
25-jarig bestaan met een jubile-
umbridge en een verrassingsacti-
viteit. Die dag worden de deelne-
mers om 13:00 uur ontvangen in 
restaurant Thuis!. 
Een half uur later is er een split-
sing in twee groepen. De eerste 
groep blijft voor een bridge bij 
Thuis!, de tweede groep start met 
een verrassingsactiviteit. Rond de 
klok van half vier is er een wisse-
ling van de groepen. Anderhalf 
uur later verzamelen de deelne-
mers zich in het Dorpshuis. Er 
volgt een bridge-drive die wordt 
afgewisseld met een buffet en een 
intermezzo. Rond de klok van tien 
uur wordt de feestdag afgesloten.



Zelfscannen bij AH Achterberg

Direct jouw bood-
schappen inpakken

Zie altijd het totaal-
bedrag en korting

Supersnel klaar met 
afrekenen

Meer weten? Vraag het onze medewerkers. Wij helpen graag.

Lindenburghlaan 1a
Steenbergen

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

PAK JE VOORDEEL
MET DE GALL & GALL KLANTENKAART

Lindenburghlaan 1
Steenbergen

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

Do 30 mei, Hemelvaartsdag Do 30 mei, Hemelvaartsdag10.00u - 21.00u 10.00u - 19.00u
Gewijzigde openingstijden Hemelvaartsdag Gewijzigde openingstijden Hemelvaartsdag

VEEL PLEZIER!

AH Achterberg trotse partner van Steenbergen Live!

MET DE KLANTENKAART VAN GALL & GALL 
HEB JE EEN STREEPJE VOOR!
 
Voor 10 euro per jaar ontvang je het hele jaar door 10% korting op wijn, 
mousserende wijn en whisky. Maar er zijn nog meer voordelen!

• 10% korting op alle wijn, mousserende wijn en whisky*
• Altijd scherpe aanbiedingen op bijzondere wijnen en sterke dranken 
• Jaarlijks een gratis wijnalmanak met de lekkerste prijswinnende wijnen
• Gratis abonnement op het inspirerende magazine PROEF!
• Hoge korting op een speciaal samengesteld wijnboxen 

met wisselende thema's
• Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste wijnen
• Deelname aan proeverijen

Meer weten? Bekijk de volledige voorwaarden en het privacybeleid op 
www.gall.nl/service/kaart/

Sasdijk 18, 4671 RN Dinteloord
0167-528024 (boekingen) 0653-818888 (schipper)

Waterpoort 0167-528022 (fax)
info@waterpoort-rondvaarten.nl

Waterpoort Rondvaarten
MS. Waterpoort

MS. Merijntje Gijzen

Laat u verrassen, 
kom varend genieten!

Maak een rondvaart van maar 
liefst ruim 4 uur en stap op in 
een van de volgende havens: 

Dinteloord - Willemstad (Fort Sabine)
 Ooltgensplaat - Sluishaven 

Benedensas

Doe eens de Merijntje Gijzen 
Route (3 uur). Stap op te 

Steenbergen, Lindenburghlaan, 
achter Hof van Nassau.

Kijk op de website welke dagen 
nog beschikbaar zijn.

Boek nu!
waterpoort-rondvaarten.nl

Boek nu!
merijntje-gijzen.nl

De specialist in zorgarrangementen

Praktijk
Memo

Praktijk Memo biedt ambulante gees-
telijke gezondheidszorg aan kinderen, 
jeugdigen en volwassenen in de regio’s 
West-Brabant en Zeeland. Bij Memo wer-
ken diverse disciplines samen onder het 
motto ‘één gezin, één plan’.  Zo gaan we 
ervan uit dat een kind niet los gezien kan 
worden van zijn omgeving. We beschikken 
over een scala aan interventiemogelijk-
heden en betrekken het (gezins) systeem 
daarbij. Daardoor kunnen we passende 
zorgarrangementen leveren die aansluiten 
bij de behoeften van onze klanten. 

Samen met hen werken we resultaatge-
richt aan het verminderen of opheffen 
van hun klachten en het verbeteren van 
de kwaliteit van hun leven. Waar mogelijk 
bouwen we zorg af. Daarbij hebben we 
aandacht voor versterking van het sociale 
netwerk en toe- leiding naar algemene 
voorzieningen. 

Onze kernkwaliteiten zijn beschikbaar-
heid, persoonlijke benadering, conti-
nuïteit van zorg en doeltreffendheid.

Memo biedt:
• psychiatrisch, pediatrisch en psycho-
 logisch onderzoek en diagnostiek;
• farmacotherapie (medicijnen);
• individuele en groepstherapie;
• systeemtherapie;
• individuele en groepsbegeleiding;
• dagbesteding, arbeidstraining en 
 onderwijszorgarrangementen;
• specialistische opvoedondersteuning;
• (crisis) gezinshuis
• logeren (kortdurend verblijf);
• begeleid wonen.

U kunt zich aanmelden op verwijzing door 
huisarts, medisch specialist, wmo-consulent 
of jeugdprofessional via secretariaat@
praktijkmemo.nl, 
telefoon 0164-24 34 13, of het digitale 
aanmeldformulier op www.praktijk-memo.nl. 

De specialist in zorgarrangementen

Praktijk
Memo

Hoofdlocatie:
Meilustweg 31-33, 
4614 EC Bergen op Zoom
Tel: 0164 - 24 34 13

Locatie Tholen:
Koningin Julianastraat 5-A, 
4691 GL Tholen
Tel: 0166 - 74 50 66

Locatie Memo Wonen met Zorg
Lindebaan 10-16
4611 LX Bergen op Zoom

Locatie Opstap Leren Werken
Oude Moerstraatsebaan 7 en 8
4614 RN Bergen op Zoom

Locatie Steenbergen
Lindenburghlaan 2-C
4651 TN Steenbergen
Tel. 0167-745083



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

Verkopen zonder risico! 

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

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

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

Clemens Suijkerbuijk, Koetsenruyter Makelaardij

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

Jaarmarktaanbiedingen geldig 

van 25 augustus tot en met 

2 september 2017 

      VERKOOPWAGEN

DO 09:30 - 13:00 Nispen
 13:30 - 15:00 Wouwse 
  Plantage
 15:30 - 17:45 Huijbergen
VR 09:30 - 13:00 Steenbergen
 13:30 - 17:45 Wouw
ZA 09:00 - 15:00 Oud Gastel

aanbiedingen

                

- Japans Vispotje  
 per stuk € 6,95 
 2 voor € 13,00

- Belgische krabsalade
 per 100 gram € 2,39 
 + 50 gram Gratis
- 3 Haringen plus
 1 gestoomde makreel  € 9,95
Aanbiedingen geldig van vrijdag 24 mei t/m 1 juni 2019

Rucphensebaan 24a
4706 PJ Roosendaal
(0165) 528 305
www.outdoor.org

Outdoor Roosendaal biedt een reusachtig assortiment 
wandelschoenen van alle topmerken. Onze adviseurs zorgen 
voor de perfecte wandelschoen, altijd passend bij uw doel.

Altijd goed voorbereid op pad

Uw voet verdient
de perfecte wandelschoen

Gratis parkeren
voor de deur

Duurzaam
outdoor

2000 m2
topmerk

20 jaar 
ervaring

Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag alleen op afspraak. U bent van harte welkom!!

TT 
Auto’s B.V.

e-mail:

info@ttautos.nl TT Auto’s - Bronkhorststraat 2 - 4651 SZ Steenbergen
Werkplaats: 0167-852435 In- en verkoop: 06-48787791

Openingstijden:

Kijk voor ons gehele aanbod op onze website!

Superscherp aanbod aan prachtige occasions!!!

Als RWD erkend bedrijf zijn we gespecialiseerd in 
reparaties, in- en verkoop van auto’s, verzekering, 

APK - Keuring en Bandenservice, fi nanciering, 
autotransport en schadeherstel.

www.ttautos.nl

Kijk voor ons gehele aanbod op onze website!

www.ttautos.nl

➥

Klanten van RegioBank kiezen 
voor persoonlijk contact 

én online bankieren.

Uw bank dichtbij.

* Vraag ons naar de voorwaarden.

Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25

van                          
             in Steenbergen.*

Waarom overstappen 
naar RegioBank?

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

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

Overbeeke
Kaaistraat 6
4651 BN Steenbergen

an                          
             in Steenbergen.*
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tanteLouise, gefeliciteerd 
met de Koninklijke opening!  

Doktersdreefje 2 – 4651 AX Steenbergen – tel. (0167) 56 46 50  
Kol. den Oudenstraat 24 – 4751 HJ Oud Gastel – tel. (0165) 51 21 54 
www.lignenotarissen.nl

Zelfstandig 
wonen in Reginahof

Steenbergen

Onbezorgd ouder worden in een omgeving die van alle gemakken is voorzien.  
Waarin u zelfstandig woont maar nooit alleen bent. Dat is Reginahof.

Bel 06 - 13 91 89 40 of kijk op www.reginahof.nl

Reginahof feliciteert 
haar grote zus 

Hof van Nassau!

Het ouderencomplex Reginahof in Steenbergen is bijna vol. Alle 24 studio’s en 6 woningen zijn eind 
deze maand verhuurd en TWB/Thuiszorg Ons Thuis is inmiddels gestart met het opzetten van een 

wachtlijst. In Reginahof woont men zelfstandig, maar nooit alleen. 
Bewoners voelen zich er thuis en vinden er gezelligheid, een luisterend oor én saamhorigheid.

Bent u geïnteresseerd, kijk dan op Reginahof.nl of bel met Kitty via (06) 13 91 89 40

N o l d i j k 9 4 a * 2 9 9 1 V L B a r e n d r e c h t
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H D O D a k b e d e k k i n g e n

HDO DE SPECIALIST VOOR:

Het aanbrengen, renovatie, reparatie en onderhoud van bitumineuze
dakbedekkingen, shingles en kunststof dakbedekkingen
Stalen dak- en wandbeplating
Dakisolatie en dakbestrating
Zowel bedrijf als particulier
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De teams van 
Vermeulen Steenbergen, 
Steenbergse Courant en 
KijkopSteenbergen.nl 

feliciteren 
tanteLouise 

met de koninklijke opening 
van Hof van Nassau

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

bereikt
úw klanten

	Meer dan 55.000 bezoekers per maand
En ook:
	meer dan 5.500 facebookfans
	dagelijkse e-mailing met uitgelichte
 nieuwsberichten en aanbiedingen

DINTELOORD – Op initiatief van 
Mathijs Pluijgers en Robbert-Jan 
Timmermans krijgt Dinteloord van 
8 tot en met 14 juni aanstaande 
een feestweek voorgeschoteld om 
U tegen te zeggen. De twee namen 
vorig jaar op de valreep de organi-
satie over van de doorkomst van 
de Roparun in ‘hun’ dorp en kre-
gen de smaak vervolgens flink te 
pakken. Inmiddels heeft de Stich-
ting Feestweek Dinteloord het le-
venslicht gezien en hebben de ini-
tiatiefnemers de steun gekregen 
van enkele bevlogen bestuursle-
den. Ook ondernemend Dinteloord 
staat er vierkant achter. 

Met als gevolg een uitgebreid 
feestprogramma, dat heel Dinte-
loord en omstreken in beweging 
zal krijgen, zo hopen en verwach-
ten de organisatoren. Een week 
boordevol activiteiten voor aller-
lei doelgroepen in de samenle-
ving, waaraan een groot aantal 
vrijwilligers z’n medewerking ver-
leent. Daarnaast hebben zo’n 50 
winkels en bedrijven hun financi-
ele steun gegeven en staat er een 
loterij op de rol, met als hoofdprijs 
een minuut gratis winkelen bij de 
Albert Heijn in Dinteloord. ,,Dat 
is één van de drijvende krachten 
in het dorp’’, aldus Robbert-Jan 
Timmermans, eigenaar van Ho-
tel-Restaurant Thuis!, dat ook nog 
eens z’n vijfjarig bestaan viert in 

deze periode. 

Laagdrempelig
De sponsor- en loterijinkomsten 
worden trouwens vooral gebruikt 
om meerdere activiteiten, met 
name voor de jeugd, gratis aan te 
kunnen bieden. ,,Zo maken we de 
feestweek laagdrempelig voor ie-
dereen.’’
Een welkom extraatje, of zeg maar 
gerust een flinke bijdrage, heeft 
de organisatie bovendien ontvan-
gen vanuit de Stichting Ropar-
un, omdat aan alle voorwaarden 
wordt voldaan waaraan een door-
komst(plaats) moet voldoen. De 
doorkomst van de Roparun is op 

maandag 10 juni, Tweede Pink-
sterdag. Mathijs Pluijgers, in de 
wijde omgeving bekend als dj/
feestzanger, maakt zelf deel uit 
van de Dintelstampers. Dit loka-
le/regionale team gaat ook dit jaar 
weer de estafettetocht van Parijs 
naar Rotterdam afleggen, voor de 
goede doelen van de Roparun.

Muziek- en voetbalfestijn
De feestweek begint zaterdag 8 
juni met de jaarlijkse braderie 
(zie elders in deze krant), geor-
ganiseerd door de winkeliersver-
eniging Dinteloord Winkeloord, 
waarmee een nauwe samenwer-
king is vanuit de nieuwe stichting.  

Op zondag 9 juni, Eerste Pinkster-
dag, is er een muziek- en voetbal-
festijn bij Thuis!, dat om 15.00 uur 
van start gaat met een optreden 
van Harmonie Volharding Dinte-
loord. Vervolgens kunnen op een 
groot scherm de finales van The 
Nations League worden gevolgd, 
met ’s avonds hopelijk het Neder-
lands elftal als winnaar. Tussen de 
wedstrijden door treedt de band 
Greenlight op.

Sport en spel
Dinsdag 11 juni zijn de ouderen 
aan de beurt, dankzij een bingo- 
en meezingmiddag in Het Dorps-
huis. Er geldt overigens geen 

‘leeftijdsgrens’, dus ook jongere 
mensen zijn van harte welkom. 
Woensdag 12 juni wordt het ten-
nispark van TV Dinteloord omge-
toverd tot een waar sport- en spel-
paradijs voor de jeugd. De deelne-
mers kunnen kennis maken met 
de tennissport, maar ook mee-
doen aan (oud-Hollandse) spelle-
tjes of zich uitleven op de storm-
baan. Aanvang 14.00 uur, vooraf 
aanmelden via info@feestweekd-
inteloord.nl

Haringhappen
Donderdag 13 juni staat de tradi-
tionele Haringparty bij Thuis! ge-
agendeerd. Kaarten hiervoor zijn 
te koop via heleen@breuremake-
laardij.nl en de opbrengst is be-
stemd voor Stichting Dinteloord 
in Beweging, Stichting Dunci-
Dunc en Stichting Weeshuis Oe-
kraïne.

Vrijdag 14 juni wordt de feest-
week in de avonduren afgesloten 
met een Lifestyle&Fashionshow 
van de Dinteloordse winkeliers 
bij Thuis! en tot slot een optreden 
van de band STOOT (zie elders in 
deze krant).

Meer weten over de feestweek? 
Kijk op www.feestweekdinte-
loord.nl en op de Facebookpagina 
Feestweek Dinteloord.

Nieuwe Stichting Feestweek pakt flink uit van 8 t/m 14 juni

Week vol activiteiten voor jong en oud in Dinteloord

Foto: De doorkomst van de Roparun in 2018 zorgde ervoor dat er nu een heuse feestweek komt.
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Hof van Nassau
klaar voor een

koninklijke opening

STEENBERGEN – Bestuurder Conny 
Helder zegt zeer verheugd te zijn 
met de komst van koningin Màxi-
ma. “Het is een kroon op het werk 
van heel veel generaties medewer-
kers die zich hard inzetten en heb-
ben ingezet om onze cliënten de 

best mogelijke zorg te bieden”.

Maar Conny Helder is om nog een 
andere reden verheugd. 

“Ik kijk uit naar haar komst. En ik 
vind het geweldig dat de koningin 

het bezoek ook ziet als een werk-
bezoek. Ze heeft naast aandacht 
voor onze bewoners en mede-
werkers ook duidelijk belangstel-
ling voor de innovaties in ons ver-
pleeghuis. 
Die innovaties zijn ook echt be-
langrijk en moeten ons helpen 
om in de toekomst de zorg en per-
soonlijke aandacht te kunnen bie-
den die nodig is. 

Dat laatste is de belangrijkste zorg 
die ik als bestuurder heb”. 

Bestuurder Conny Helder tanteLouise:

Om meer redenen verheugd 
over komst koningin
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www.gemeente-steenbergen.nl

TROTS OP HOF VAN NASSAU
TanteLouise heeft kosten noch 
moeite gespaard om van het Hof 
van Nassau een ultramodern 
verpleeghuis te maken.

tanteLouise hebben kunnen samen-werken om de 
nieuwbouw te kunnen realiseren.

Tijdens ons bezoek aan Hof van Nassau werden we 
getroff en door de huiselijke sfeer van het verpleeghuis 
en de energie en warmte waarmee medewerkers 
en mantelzorgers werken aan de beste zorg en de 
innovaties om dit allemaal mogelijk te maken. Voor 
onze zorgbehoevende inwoners is het een prachtige 
plek waar zij in een prettige en veilige omgeving 
kunnen wonen. En door het gebruik van moderne 

De naam Hof van Nassau is een mooie 
verwijzing naar het zo rijke vestingverleden 
van de gemeente Steenbergen. Ook bij 
de vormgeving van het verpleeghuis is 
nadrukkelijk rekening gehouden met onze 
geschiedenis. We zijn heel blij dat we met 

technologie maakt Hof van Nassau het ze mogelijk om 
actief te blijven en veel vrijheid te hebben.

Dankzij de realisatie van dit nieuwe verpleeghuis, 
kunnen we bovendien onze naam als dementie-
vriendelijke gemeente eer aan doen.

We hebben dan ook redenen in overvloed om 
de vlag uit te hangen en Koningin Máxima van 
harte welkom te heten in onze gemeente en te 
laten zien hoe trots we zijn op Hof van Nassau.

Wij feliciteren medewerkers en 

bewoners van tanteLouise met de 

realisatie van de nieuwbouw van 

Verpleeghuis Hof van Nassau!

Namens directie, management, docenten en alle studenten van

Scalda College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Scalda College voor Welzijn

Team De Keerzijde 
wenst alle bewoners en medewerkers  

Hof van Nassau 
een koninklijke onderscheiding toe!

Gefeliciteerd met de opening van een 
prachtige woon- en werklocatie.

Business Center “Markoever”
Bredaseweg 8, 4844 CL Terheijden
T  0168 - 456087
E  info@dekeerzijde.com
www.dekeerzijde.com

www.hetkoestermoment.nl
Uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl

24/7 BEREIKBAAR - TEL: 06 1414 3263

Onderdeel
van de

T&G GROEP

BeheerAdvies Inrichting



 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

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Het Hof van Nas-
sau krijgt in Nederland, maar ook 
ver daar buiten, aandacht van or-
ganisaties die zich bezighouden 
met zorg en welzijn voor oude-
ren. Speciaal ook van zorgverle-
ners op het gebied van dementie. 
Niet alleen omdat het complex ge-
bouwd is vanuit de eigen visie op 
verpleeghuiszorg bij tanteLouise, 
maar ook omdat binnen Hof van 
Nassau gebruik wordt gemaakt 
van innoverende technologie. 

Directeur Zorg- en Behandeling 
Jan-Kees van Wijnen en bestuur-
der Conny Helder zijn bij tante-
Louise de kartrekkers van het ‘An-
ders Werken’. Van Wijnen verdui-
delijkt waarom.

“Op dit moment is één op de ze-
ven werkenden actief in de sec-
tor Zorg- en Welzijn. Als we kijken 
naar de ontwikkelingen in de ou-
derenzorg dan zou dit in de toe-
komst één op de vier moeten wor-
den. Dat is geen reële optie, want 
ook in alle andere sectoren zijn 
mensen nodig. Dit betekent con-
creet dat we nu al, maar in de na-
bije toekomst zeer zeker, met 
minder mensen meer zorgvraag 
aan moeten kunnen. Dat is het 
uitgangspunt bij ‘Anders Werken’. 
We zullen efficiënter en meer pro-
ductief moeten zijn. Dit kan al-
leen met de juiste attitude en met 
de hulp van slimme oplossingen, 
waarbij de techniek ons helpt”.

‘Slimme bril’
Jan-Kees van Wijnen geeft voor-
beelden van techniek die bij tan-
teLouise en in Hof van Nassau 
wordt toegepast.
“Ik noem de ‘slimme bril’. Een 
hightech hulpmiddel dat de ver-
zorgende, die medicijnen aan 
onze cliënten verstrekt, stapsge-
wijs begeleidt. De bril herkent de 
cliënt, geeft vervolgens in stap-
jes aan welke medicatie in wel-
ke hoeveelheid moet worden toe-
gediend. Belangrijke informa-
tie wordt daarbij voor iedere cli-
ent specifiek aangegeven. Hier-
door worden fouten voorkomen. 
Als je weet dat in Nederland al-
leen al 50.000 mensen door medi-
catiefouten in het ziekenhuis be-
landen, dan begrijp je het belang. 
Naast het belang voor de cliënt le-
vert dit tijdsbesparing op”. 
Een forse besparing wordt ook ge-
realiseerd doordat de benodigde 
dubbelcheck niet nodig is. “Door-
dat via de bril dubbele controle 
plaatsvindt levert dit jaarlijks bij 
tanteLouise een besparing op van 
20.000 mensuren”.

Incontinentie sensor
Een ander voorbeeld is de slim-
me sensor die in het inconti-
nentiemateriaal wordt geplaatst. 
“Ook dit is een uitkomst. De sen-
sor houdt patronen bij en waar-
schuwt wanneer incontinentie-
materiaal vervangen moet wor-
den. Dit is prettiger voor de be-
treffende cliënt, want regelmatige 
controle is niet langer noodzake-
lijk en voorkomt onnodig lastig 
vallen. Het bespaart ook veel tijd. 

Per cliënt wordt per week twee tot 
tweeëneenhalf uur overgehou-
den. En er is nagenoeg geen spra-
ke meer van een nat bed. Wondjes 
worden zo ook voorkomen. Los 
van de efficiency is dit dus ook 
veel beter voor onze cliënten en 
het is ook duurzamer”.

Meekijken op afstand
Bij de verzorging van wonden 
wordt een ‘meekijkbril’ gebruikt. 
“Hierdoor kan de wondverpleeg-
kundige op afstand meekijken en 
zien wat de verzorger ziet. Dan 
kunnen adviezen worden gege-
ven en worden beoordeeld of het 
noodzakelijk is om ter plekke te 
komen. Dit levert opnieuw een 
tijdsbesparing op en voorkomt 
onnodige wachttijd voor de cliën-
ten. Overigens wordt de bril ook 
ingezet richting de verpleeghuis-
artsen, met name tijdens de nach-
ten.

Heup airbag
Een uitkomst biedt de ‘heup air-
bag’. “Wanneer onze cliënten die 
minder vast ter been zijn vallen, 

betekent dit regelmatig een heup-
breuk. Dat is heel pijnlijk en zor-
gelijk voor de betrokkene. In een 
aantal gevallen betekent dit zelfs 
dat ze kort daarna overlijden. Het 
beschermen tegen valincidenten 
is belangrijk, in de eerste plaats 
voor de cliënt, maar ook voor de 
benodigde zorginzet. Bij tante-
Louise hebben zo’n 80 bewoners 
een heup airbag. Tot nu toe zijn er 
geen nieuwe heupfracturen”. 

Slimme Vloer
Jan-Kees van Wijnen noemt de 
‘Slimme Vloer’ die op een aantal 
plaatsen in Hof van Nassau is aan-
gelegd. “Deze vloer ontdekt wan-
neer cliënten minder vast ter been 
worden en er sprake is van oplo-
pend valrisico. Er wordt een algo-
ritme ontwikkeld om looppatro-
nen bij cliënten te kunnen ana-
lyseren. Ook dat is heel nuttig en 
kan vallen voorkomen. Voor onze 
medewerkers is dit eveneens on-
dersteunend. Wanneer een cliënt 
valt dan kunnen zij hier niets aan 
doen, maar het geeft hen vaak wel 
een schuldgevoel. Ze vragen zich 

af of ze dit hadden kunnen voor-
komen”.

Ervaringen delen
tanteLouise besteedt dus gro-
te aandacht aan ondersteunen-
de middelen voor de verzorging 
en verpleging. “We kijken conti-
nu naar innovaties en nadrukke-
lijk ook naar de wijze waarop we 
werken. Overigens zien we het be-
lang om onze ervaringen te delen. 
Zo hebben we afspraken gemaakt 
met een 13-tal ouderenzorg orga-
nisaties in West- en Midden Bra-
bant. Eind 2018 hadden we met 
hen een inspiratiesessie en nu 
werken we samen. Dit alles om de 
kwaliteit van de zorg te kunnen 
garanderen en betaalbaar te hou-
den. 
Daarnaast werken we er aan om 
er voor te zorgen dat mensen lan-
ger in hun thuissituatie kunnen 
blijven. Want ook dat is belangrijk 
omdat de toestroom naar de ver-
pleeghuizen te groot is geworden”.

Directeur Zorg- en Behandeling 
Jan-Kees van Wijnen: 

“Anders Werken in 
de verpleeghuiszorg 
is pure noodzaak”

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Wanneer koningin 
Màxima op dinsdag 28 mei de of-
ficiële opening heeft verricht van 
het Hof van Nassau maakt ze een 
rondwandeling door dit prachtige 
verpleeghuis aan de Lindenburg-
hlaan. Op haar verzoek gaat ze op 
bezoek in een van de woningen 
en tijdens haar wandeling door 
de binnentuin passeert de konin-
gin de ‘Hofzaal’. Hoe toepasselijk 
zou het zijn wanneer zij die ook 
even binnengaat. Zeker wanneer 
ze ontdekt dat een van de bewo-
ners voor haar pianospeelt.

Want ‘IJs en weder dienende’ zal 
bewoonster Alberdina van Bors-
sum Waalkens-Evenhuis samen 
met pianist-organist Leo Hulshof 
een ‘Quatre-Mains’-stuk spelen. 
Het zal een favoriet stuk zijn van 
mevrouw Van Borssum: ‘Sonnati-
nes’ van Anton Diabelli. Alberdina 
speelt daarbij de hogere registers, 
terwijl Leo de basregisters voor 
zijn rekening neemt.

Naar Steenbergen
Alberdina van Borssum speelt al 
heel haar leven piano. Ze werd 
in 1927 in Groningen geboren. 
Na een gedeeltelijke artsenstu-
die stapte ze over op een apothe-
kers opleiding met het idee om 
in de beoogde artsenpraktijk van 

haar echtgenoot Jan de apotheek 
te gaan beheren. Jan van Bors-
sum werd uiteindelijk psychiater 
en de apotheek was van de baan. 
Alberdina van Borssum nam de 
zorg van het gezin op zich. Het 
echtpaar kreeg vier kinderen, Jan, 
Marjan, Anja en Linda. Dochter 
Anja en zoon Jan gingen in deze 
regio wonen en na heel wat om-
zwervingen in het land belandden 
hun ouders uiteindelijk in 2004 in 

Steenbergen. 

Ook met de kinderen
“Om dichter bij ons te wonen”, zo 
vertelt Anja. Haar vader overleed 
in 2018, toen was moeder al op-
genomen in het verpleeghuis De 
Lindenburgh. “Onze moeder bleef 
piano spelen. Ook samen met 
haar kinderen, want we speelden 
met haar vierhandige stukken. 
Daar genoot ze van”.

Ontmoeting
Nadat de bewoners van de Lin-
denburgh vanwege de nieuw-
bouwplannen verhuisden naar 
Nieuw-Vossemeer was er een 
ontmoeting tussen Alberdina 
van Borssum en Leo Hulshof. “Ik 
kwam haar daar tegen en mijn 
blik viel op het pianoboek dat ze 
op haar rollator meehad. We raak-
ten daarom aan de praat en van 
het een kwam het ander. Nu spe-

len we al zo’n drie jaar vrijwel we-
kelijks samen. Het is echt genieten 
geblazen, voor ons allebei”, vertelt 
Leo.

Noten lezen
En dat beaamt Alberdina. Hoewel 
haar geheugen voor een groot deel 
is vervaagd en ze zo nu en dan met 
moeite gebeurtenissen uit het ver-
leden weet terug te halen is het pi-
anospel gebleven. Ze leest de no-
ten met bewonderenswaardig ge-
mak. En valt die vaardigheid even 
weg, dan blijft ze geduldig en ver-
volgt een poosje later haar spel. 

‘De straat is erg leuk’
Mevrouw Van Borssum zegt het 
desgevraagd in Hof van Nassau 
goed naar de zin te hebben. “De 
straat is erg leuk”, vindt ze. Tijdens 
het gesprek dat we hadden blijkt 
nog regelmatig dat mevrouw een 
pittige tante is. Ze heeft zo nu en 
dan een grapje klaar en reageert 
op wat ze ziet. 

“Ze heeft gevoel voor humor en 
we lachen samen vaak. Maar bo-
venal genieten we van het samen-
spel”, voegt Leo Hulshof toe. In 
Nieuw-Vossemeer, Lepelstraat en 
Tholen kennen de mensen hem 
als de organist en pianist. Hij be-
geleidt onder meer het koor van 
Martien van Gaans. 

Quatre-Mains voor Màxima in Hof van Nassau

Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant
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wij zijn er trots op dat wij ons 
innovatieve steentje hieraan 

hebben kunnen bijdragen!

Leys Steenbergen       |      Warwickstraat 2r     |      4651 SX Steenbergen      

T  088  - 765 1160     |      E   verkoop.steenbergen@leys.nl      |      www.leys.nl      

Openingstijden:  maandag tot donderdag 7:30 tot 17:00, vrijdag 7:30 tot 16:00

Toepassing van RED 
Evolution, dat vele 
mogelijkheden van 
beheer van veilige 
toegang tot 
complex(en)... 

... maar ook voor 
beheer van veilige 
toegang tot
particuliere 
woningen biedt!

Met één druk op de knop 
kunnen bewoners direct 
contact opnemen met familie, 
zorgverlener of mantelzorg… 
dat is pas een veilig gevoel. 
Persoonsalarmerings CQ3 /
CQ5 van Cystac maakt het 
ook hier mogelijk!

O N D E R D E E L  V A N  P O L V O

A C C E S S  &  S E C U R I T Y

CYSTAC

Met één druk op de knop 
kunnen bewoners direct 
contact opnemen met familie, 
zorgverlener of mantelzorg… 
dat is pas een veilig gevoel. 
Persoonsalarmerings CQ3 /
CQ5 van Cystac maakt het 

gefeliciteerd met de officiële 
opening Van het nieuwe 

verpleeghuis Hof van Nassau
te Steenbergen !

gefeliciteerd met de officiële 

O N D E R D E E L  V A N  P O L V O

A C C E S S  &  S E C U R I T Y

CYSTAC

met de o� iciële, koninklijke opening van het ver pleeg-
huis Hof van Nassau. De unieke en karak teristieke 
zorglocatie is een aanwinst voor de regio.

Wij 
feliciteren 
tanteLouise

 

Instellingen die hebben gekozen voor Hakvoort Professional 
waarderen de vakkennis, oplossingsgerichtheid en kwaliteit.

Van idee tot
oplevering''

Gefeliciteerd met de opening!  
namens uw horeca & grootkeuken specialist www.hakpro.nl
Bedrijfsweg 9, Vlissingen 0118 - 493 222, vlissingen@hakpro.nl 

“In nauwe samenwerking met 
TanteLouise heeft Leys vanuit 
hun specialisatie Cystac/RED 
een steentje mogen bijdragen 
aan het prachtige leefklimaat 
wat het Hof van Nassau te 
bieden heeft. Door de jarenlange 
ervaring op het gebied van hang- 
& sluitwerk bij onze medewerkers 
van Leys en de expertise op het 
gebied van deurautomatisering 
en elektronische toegang bij 
Cystac hebben we bij het Hof van 
Nassau een totaalconcept weten 
toe te passen welke uniek is in 
Nederland. 
 
Voor de bewoners is gekozen 
voor optimale vrijheid en 
gemak om daar waar gewenst 
zelfstandig deuren middels 
hun polszender te openen. 
Dezelfde polszender zorgt er 
ook voor dat deuren welke voor 
de veiligheid van de bewoners 
gesloten dienen te blijven dan 
ook niet ontgrendelen. Door 
deze techniek kunnen we de 
bewoners hun vrijheid bieden 
en tegelijkertijd hun veiligheid 
waarborgen.  Ook mantelzorgers, 
familieleden en medewerkers 
van TanteLouise maken middels 
hun “druppel” gebruik van deze 

gebruiksvriendelijke en een-
voudige vorm van elektronische 
toegang om zo de bewoners te 
helpen of te bezoeken.

Leys/Cystac is er trots op dat 
ze mee heeft mogen denken 
en werken aan het ontstaan 
van het Hof van Nassau, 
een unieke locatie waarbij 
moderne technieken en gemak 
samenkomen. De samenwerking 
met de diverse partijen is als zeer 
prettig ervaren, met name de 
samenwerking met bouwkundig 
aannemer de Nijs-Soffers en 
Consyst is de sleutel tot succes 
geworden.

Onze dank gaat uit naar 
TanteLouise welke als 
opdrachtgever een duidelijke 
visie met ons heeft gedeeld 
en ons het vertrouwen heeft 
gegeven. Dit heeft ons in staat 
heeft gesteld om te laten zien dat 
onze specialistische kennis en 
jarenlange ervaring op het gebied 
van hang- & sluitwerk verder 
gaat dan de standaard en Leys 
ook oplossingen te bieden heeft 
op het gebied van elektronische 
toegang, persoonsalarmering en 
zorgproducten.”

“Hof van Nassau, daar waar 
zorg en elektronische 
toegang samenkomt”

(ingezonden mededeling)
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Nadine Verheuvel 
(24) kent Hof van Nassau inmiddels 
door en door. Ze was projectleider 
bij de bouw, de inrichting en de 
verhuizing naar het verpleeghuis. 
En werd in die functie gevraagd 
om ook de officiële opening te lei-
den. Dat project werd een stukje 
intensiever toen koningin Màxima 
toezegde om de officiële opening 
te verrichten. Niet zo zeer om ‘het 
lintje’ door te knippen, maar voor-
al omdat ze de aanpak en innova-
ties van het Hof van Nassau graag 
nader wil bekijken.

“We hebben vorig jaar een aan-
vraag ingediend bij het Konings-
huis. En waren natuurlijk blij met 
de toezegging van de koningin. 
Dat was het begin van een grote 
reeks gesprekken. 

Als tanteLouise weten we wat we 
willen presenteren. Allereerst wil-
len we graag de menselijke kant 
laten zien. Laten zien hoe wij 
hier leven, wonen en werken. De 
komst van de koningin is natuur-
lijk ook geweldig voor onze be-
woners. We zullen er voor zorgen 
dat zij op de eerste rij komen. De 

bewoners die het beseffen kijken 
echt naar de komst van Màxima 
uit”, vertelt Nadine Verheuvel.

Van minuut tot minuut
Voor de projectleider betekent de 
komst van de koningin een hoop 
extra geregel en afstemming. “We 
hebben inmiddels al zo’n twintig 
versies van het draaiboek achter 
de rug. Van minuut tot minuut is 
afgestemd en besproken hoe het 
bezoek gaat verlopen. De aan-
komst van de koningin wordt be-
geleid door muziek van Jazzorkest 
Gospeljazz.
En na de officiële openingshande-
ling ligt de aandacht vooral op de 
kennismaking met bewoners en 
de bijzondere innovaties die we in 
Hof van Nassau hebben. Voor dat 
laatste en voor de opzet van ons 
verpleeghuis is wereldwijd be-
langstelling. En ook de koningin 
heeft aangegeven dat ze daar be-
nieuwd naar is”.

Programma
Na de aankomst van de koningin 
vindt in de binnentuin de feeste-
lijke officiële opening van Hof van 
Nassau plaats. Er zijn dan ook wat 
korte toespraken en vervolgens 

start de rondleiding. Hierbij zal de 
koningin onder meer een van de 
woningen van het Hof bezoeken. 
Ze krijgt tijdens de rondleiding 
een duidelijk beeld van het wonen 
in Hof van Nassau en de vrijheid 
die voor de bewoners zoveel mo-
gelijk wordt gerealiseerd. Ook de 
innovaties waarvan tanteLouise 
gebruik maakt en die er voor moe-
ten zorgen dat met minder men-

sen betere zorg kan worden ver-
leend worden haar getoond en de 
duidelijke visie die tanteLouise op 
verpleeghuiszorg heeft zal zeker 
aan de orde komen.
Als gezegd wordt er voor gezorgd 
dat de bewoners het bezoek van 
de koningin goed kunnen vol-
gen. Ze krijgen de beste plekken 
en kunnen e.e.a. ook op de beeld-
schermen volgen. Na het vertrek 

van Màxima worden bewoners, 
familieleden, mantelzorgers, vrij-
willigers, direct omwonenden en 
leveranciers gefêteerd tijdens het 
middagprogramma waarin Die 
Vaertsingers en het combo Mi-
chael Varekamp en band voor de 
muzikale omlijsting zorgen. Het 
belooft dus een feestelijke en bij-
zondere dag te worden.

Projectleider Nadine Verheuvel 
duimt voor goed weer 

tijdens officiële opening 
van Hof van Nassau 

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Dagbestedings-
coach Trudie de Jong straalt ener-
gie en enthousiasme uit. Ze is 
enorm in de weer om het de be-
woners naar de zin te maken. “We 
krijgen hier een grote vrijheid om 
die doelstelling zo goed mogelijk 
in te vullen. Dat is echt heel pret-
tig en het geeft je ruimte om jezelf 
volledig te geven en daarvan ook 
te genieten. Het zijn vaak de klei-
ne dingen die het hem doen. Sa-
men met een bewoner boodschap-
pen doen, samen luisteren naar 
klassieke muziek, een wandelinge-
tje maken, een spelletje doen, ge-
woon een praatje maken of samen 
zingen, gewoon wat voorbeelden 
die onze bewoners plezierig vin-
den”. 

“Dat doen we hier overigens met 
alle medewerkers. Ik werk ook 
hecht samen met mijn directe col-
lega Nicole de Ruiter. Zij is de rus-
tige, ik ben de drukke en creatie-
ve. Beiden zijn we in de weer en 
altijd op zoek naar betekenisvol-
le en zinvolle activiteiten met en 
voor de bewoners”, zo licht Trudie 
de Jong toe. 

De ruimte
De in het Brabantse ‘Zeeland’ ge-
boren dagbestedings- en creatief 
coach heeft inmiddels een ruim 
twintigjarige ervaring. Ooit be-
gonnen in verpleeghuis Maria 
Hove en vervolgens werkzaam in 

het Halsterse Elisabeth, het ABG 
Bergen op Zoom en de Linden-
burg. “Bezig met activiteiten die 
voor onze bewoners beginnen 
met het ’s ochtends opstaan totdat 
ze ’s avond weer slapen gaan. We 
krijgen de ruimte om activiteiten 
zelf in te vullen, waarbij we na-
drukkelijk kijken naar de behoefte 
die de mensen hebben. Het is wel 
een kwestie van roeien met de rie-
men die we hebben. Het is nooit 
voldoende, maar we zijn nooit al-

leen. Met alle verzorgenden hier, 
met de leefondersteuners, met 
de vrijwilligers en mantelzorgers 
trekken we de kar”.

Hoe het beste benaderen
Trudie de Jong zegt enorm veel 
aan haar recente opleiding ‘Ge-
specialiseerd Verzorgende Psy-
chiatrie’ (GVP) te hebben gehad. 
“Daarin leer je nog beter hoe je 
mensen met dementie het beste 
kunt benaderen. In Hof van Nas-

sau is het uitgangspunt dat de be-
woners zoveel mogelijk eigen keu-
zes kunnen maken, zelf de regie 
voeren en zoveel mogelijk vrijheid 
hebben. Na mijn opleiding GVP 
kan ik medewerkers, mantelzor-
gers en vrijwilligers ook coachen. 
We leren hoe we onze bewoners 
kunnen activeren en stimuleren. 
Ik wijs daarbij ook graag op het pa-
rool ‘Denk groot, doe iets kleins’. 
Met kleine dingen – bijvoorbeeld 
het vasthouden van een hand en 

aandacht geven – doen we onze 
bewoners vaak een groot plezier. 
Want een ding is zeker: gevoel de-
menteert niet”.

Genieten van  
het schilderen
Als het over plezier gaat, dan komt 
de groep bewoners waarmee Tru-
die de Jong wekelijks schildert 
vanzelfsprekend ter sprake. Hier 
komt haar creatieve opleiding aan 
de kunstacademie in het Belgi-
sche Capelle boven drijven. “Van 
het op deze manier met elkaar be-
zig te zijn geniet ik enorm. Maar 
dat genieten geldt zeker ook voor 
de bewoners die schilderen. Het 
ontspant hen ook enorm. Op za-
terdag hebben we de hobbyoch-
tend, waaraan bewoners ook met 
plezier deelnemen. Genieten doet 
weer een andere groep bewoners 
tijdens het ‘klassieke uurtje’, waar-
in ik overigens zelf steeds weer 
nieuwe kennis op doe. Dan vertel-
len bewoners over de muziek die 
ze mooi vinden en over de com-
ponisten die ze kennen”.

Voldoening
Trudie de Jong is enthousiast over 
haar werk, over de bewoners en 
zeker ook over Hof van Nassau. 
“Het kan altijd beter en daar wer-
ken we ook steeds aan. Maar er 
gaan ook al veel zaken goed en dat 
geeft veel voldoening”. 

Dagbestedingscoach Trudie de Jong: 
“Hof van Nassau is echt een fijn huis om in te werken”

Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant
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Tieleman Keukens  |  Korendreef 15  |  3241 AS Middelharnis  |  +31 187 602555  |  www.tieleman.nl

EN BEDANKEN TANTELOUISE
VOOR HET IN ONS 

GESTELDE VERTROUWEN
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( door Ben van den Aarssen )

Ruim een halfjaar geleden werd de 
nieuwe locatie van Hof van Nassau 
geopend. Op een bijzondere plek, 
aan de haven van Steenbergen. 
Een locatie ook met een nieuwe en 
uitdagende visie op zorg. Natuur-
lijk ging de verhuizing gepaard 
met ups en downs. Gelukkig zijn 
er veel successen. Soms ook is er 
het besef dat het anders en beter 
moet. Wat de Hof van Nassau ook 
bijzonder maakt is het grote aan-
tal familiebanden onder de mede-
werkers. Hier een voorbeeld van 
een heel bijzondere:  Acht moeders 
en dochters aan het woord over 
hun keuze voor TanteLouise en Hof 
van Nassau.  

Dochter Sanne Snabel, 
teamleider
,,Voor mij begon het als vakan-
tiewerk. Vroeger wilde ik eigen-
lijk architect worden, misschien 
grafisch werk doen, iets creatiefs 
in ieder geval. Werken bij tante-
Louise bood me destijds vastig-
heid, dicht bij huis ook. Gaande-
weg mijn opleiding tot verzorgen-
de ontdekte ik dat het werk is dat 
bij me past. Dat geldt zeker ook 
voor mijn huidige functie. Ik werk 
graag in teamverband. Je doet het 
nooit alleen.’’

Moeder Conny Bierings, 
verpleegkundige
,,Heel vroeger wilde ik al verpleeg-
kundige worden. Het werd echter 
de kappersacademie. Ik heb ook 
nog een paar jaar in Amerika ge-
woond. Later was ik secretares-
se, in het bedrijf van mijn ouders. 
Een bedrijf in machinale houtbe-
werking was dat. Een nicht van 
me werkte al bij tanteLouise en 
stimuleerde me om te solliciteren. 
Ik kon meteen een contract teke-
nen. Op dit moment volg ik een 
HBO-opleiding dementiezorg. Ik 
ben blij met alle doorgroeimoge-
lijkheden die de stichting biedt.’’

Dochter Minouk van Herel, 
verzorgende IG
,,Ik kwam binnen via een vakan-
tiebaan en ben nooit meer weg-
gegaan. De zorg is voor ons een 

familiegebeuren. Want ook tan-
tes en nichtjes van mij werken bij 
tanteLouise. Ik heb zelfs een tijd 
in hetzelfde team als mijn moeder 
gezeten. Natuurlijk heb je steun 
aan elkaar, tot op de dag van van-
daag. Je kunt het samen delen. De 
waardering van de mensen is het 
mooiste aan dit werk. Het gevoel 
dat je er voor ze bent.’’

Moeder Jolanda van Herel, 
verzorgende IG
,,Ik ben ruim twintig jaar gele-
den begonnen als facilitair me-
dewerker. Na drie jaar kwam ik in 
de zorg. Het werk is voor mij een 
echte passie. De voldoening haal 
ik vooral uit alle mooie dingen die 
je van de mensen terug krijgt. Ik 
houd me nu vooral bezig met on-
begrepen gedrag. Dat is een we-
reld waarin je elke dag weer nieu-
we dingen leert. Natuurlijk is het 
bijzonder om samen met je doch-
ter in dezelfde organisatie te wer-
ken. Het is ook praktisch. Ze kan 
beter omgaan met de compu-
ter. In dat opzicht leer ik ook van 
haar.’’

Dochter Sabrina Houtepen,  
verzorgende IG
,,Ik heb eerst een opleiding peda-
gogisch medewerker gevolgd en 
ook een tijdje in de kinderopvang 
gewerkt. Ik deed vakantiewerk bij 
tanteLouise, poetsen bij de men-
sen thuis, net als mijn moeder 
had gedaan. Ik vind het mooi dat 
ik heb kunnen doorgroeien in de 
organisatie. Het meest voel ik me 
aangetrokken tot het werken met 
dementerende ouderen. Met hele 
kleine dingetjes kun je bij die 
doelgroep heel veel bereiken. Ook 
humor hoort erbij. Ook dat vind ik 
belangrijk.’’

Moeder Ria Klaassen,  
verzorgende IG
,,Er kwam een moment dat ik mijn 
moeder moest gaan verzorgen. 
Toen ontdekte ik: dit is mijn werk. 
Vroeger heb ik in een groot waren-
huis gewerkt en bij een incasso-
bureau, twee keer elf jaar. Ik was 
47 toen ik aan mijn zorgopleiding 
begon en heb er nooit spijt van ge-

had. Anders dan mijn dochter heb 
ik het meest met onze somatische 
bewoners. Dit werk is zo bevredi-
gend. De lach en de traan liggen 
dicht bij elkaar.’’

Dochter Maaike Vlemmix, 
woon- en leefondersteuner
,,Ik was zestien en begon als keu-
kenmedewerker. Ik volgde de 
koksopleiding en wilde instel-
lingskok worden. Ik heb op di-
verse locaties binnen tanteLouise  
gewerkt. Op een gegeven moment 
kwam ik er achter dat ik het echte 
contact met de mensen miste. In 
de horeca was het vooral vliegen, 
rennen en zorgen dat het bord op 
tijd op tafel stond. Er was geen 
tijd om te luisteren en dat terwijl 
de mensen zo graag hun verhaal 
kwijt willen. In mijn huidige func-
tie kan dat wel. Ik zit hier helemaal 
op mijn plek.’’

Moeder Annelies Leijdekkers,  
assist
,,Bijna twintig jaar geleden begon 
ik als invalkracht in de zomerva-
kantie. Het zou voor drie maan-
den zijn. Daarvoor had ik van alles 
gedaan, van werken in de winkel 
en tomaten plukken tot werken 
op een camping. Het zorgen bleek 
diep in me zitten. Ik ben bij tante-
Louise onder andere voedingsas-
sistent geweest en heb gewerkt in 
de huishouding. Nu ben ik gestart 
met een opleiding die me helpt 
om dementerende ouderen beter 
te begrijpen. Die mensen waar-
deren het echt dat je er voor hen 
bent.’’

Dochter Lana Kouwenoord,  
verzorgende IG
,,In de kinderopvang had ik een 
0-uren contract. TanteLouise 
bood meer perspectief. Ik houd 
ook van het werk. Geen dag is het-
zelfde. Natuurlijk is het bijzonder 
om samen met je moeder op de-
zelfde locatie te werken.  Je hebt 
zoveel raakvlakken samen. Dat 
praat zoveel gemakkelijker. Even 
samen de dag doornemen, dat 
hoort er voor ons echt bij.’’

Moeder Marij Kouwenoord,  
assist
,,Vroeger wilde ik kleuterleidster 
worden. Nu werk ik alweer ruim 
dertig jaar in de zorg. Sinds no-
vember vorig jaar dus in de Hof 
van Nassau. Dit werk past bij mij. 
Je wil de mensen structuur aan-
bieden, warmte geven. 

Dochter Kimberly Kapelle,  
verzorgende IG
,,Ik ben eigenlijk aan de hand 
van mijn moeder bij tanteLoui-
se binnengekomen. Ik liep met 
haar mee, tussen de middag en 
in de vakantie. Je merkte dat jon-
ge mensen bij de bewoners zor-
gen voor levendigheid en positie-
ve prikkels. Dat werk en privé in 
elkaar overlopen vind ik geen pro-
bleem. Mijn moeder en ik bellen 
elkaar regelmatig. Je stemt even af 
of je goed hebt gehandeld in een 
bepaalde situatie. Ook de emoties 
die bij dit werk horen deel je met 
elkaar. Die familieband heeft juist 
meerwaarde.’’

Moeder Renda  
van Steenpaal,  
verzorgende IG
,,Ik begon ruim twintig jaar gele-
den als afwashulp, werd assistent 
in de keuken, later voedingsassis-
tent en daarna assistent-verzor-
gende. Iedere keer een stapje ho-
ger, die ambitie heb ik altijd gehad 
en tanteLouise heeft me daarin 
steeds gestimuleerd. Ik wilde al-
tijd al de zorg in, maar het heeft 
een flinke aanloop nodig gehad. 
We hadden thuis ook nog vijf jaar 
lang een café.  Ik werk graag met 
mensen, dat geeft voldoening.’’

Dochter Mariëlle Brouwers,  
assist
,,Ik deed praktijkonderwijs en 
leerde tanteLouise kennen tijdens 
mijn stage. Twee dagen in de week 
werkte ik in de horeca. Ik ben te-

vreden hoe het gaat. Ik hoop later 
dit jaar moeder te worden. Tan-
teLouise maakt het mogelijk dat 
ik flexibel ga werken  op deze lo-
catie, met wat minder uren dan 
voorheen. Dat vind ik mooi. Ze 
houden rekening met je persoon-
lijke wensen.’’ 

Moeder Conny de Jonge, 
verzorgende IG
,,Ik heb vroeger gewerkt in een 
slagerij, een bakkerij en in de ho-
reca. Nu werk ik alweer 12 ½ jaar 
bij tanteLouise. Ik haal er veel vol-
doening uit en werd steeds ge-
stimuleerd om verder te leren. 
Dankzij die bagage kun je zelf ac-
tie ondernemen, als het nodig is. 
Naast die theoretische kennis leer 
je ook veel van collega’s, op elk ni-
veau. Dat vind ik ook het mooie 
van deze werkomgeving. Ik ben 
blij met mijn werkgever. Ze bewe-
gen met me mee, ook nu ik de ko-
mende tijd twee keer oma wordt. 
Dat houd ik dat ik twee dagen 
in de week ga oppassen bij mijn 
kleinkinderen. Mooi dat de werk-
gever dat begrijpt en me daarin te-
gemoet komt.’’

Marsha McCabe,  
verpleegkundige
,,Heel bewust koos ik voor de Hof 
van Nassau, na een eerder dienst-
verband op Vissershaven in Ber-
gen op Zoom. Ik was toe aan een 
nieuwe uitdaging, op een grotere 
locatie met een complexere zorg-
vraag. Mijn moeder is nog steeds 
een belangrijke klankbord voor 
me. Vanuit haar ervaring geeft ze 
me advies bij hulpvragen.’’ 

Sandra McCabe,  
teamleider
,,Ik wilde graag teamleider wor-
den. Bij mijn vorige werkgever was 
dat geen optie, hier wel. Eerst in 
Avondvrede in Bergen op Zoom, 
hier wel. Bewust zitten mijn doch-
ter en ik niet in hetzelfde team. 
Dat wordt door tanteLouise ook 
niet wenselijke gevonden. Ik heb 
geen enkele bemoeienis met haar 
werk. Maar natuurlijk kan ze met 
haar vragen bij me terecht. Daar 
ben je tenslotte moeder voor. Wat 
me in het werk aantrekt? De dank-
baarheid die je ontvangt van de 
bewoners.’’

Hof van Nassau: fijne en vertrouwde 
werkplek, voor moeders en dochters
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De kroon op het werk...

Wat zijn we trots! Koningin Máxima  
opent dinsdag 28 mei onze parel 

aan de Steenbergse haven: 

Een gebeurtenis om in te lijsten


