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(door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Nadat er op dins-
dagavond afscheid was genomen 
van de oude raad, was woensdag-
avond de tijd rijp om de nieuwe 
raadsleden officieel te installeren. 
‘Nieuw’ is in de raadssamenstel-
ling voor de periode 2022-2026 
overigens een zeer relatief begrip 
aangezien van de negentien raads-
leden er maar één echt nieuw ge-
zicht in de Steenbergse politieke 
arena is te bekennen. 

De heren Luc Aben (Stem0167), 
Cees van Agtmaal (Gewoon Lo-
kaal!), Joop Stoeldraijer (Progres-
sief Samen) en Roel Geers (Pro-
gressief Samen) waren er in de 
periode 2018-2022 als enigen 
nog niet bij,  maar alleen laatst-
genoemde was niet eerder be-
trokken bij de gemeenteraad. 
Cees van Agtmaal was van 2002 
tot 2006 raadslid namens GB/
DLP, de voorloper van Gewoon 
Lokaal!. Luc Aben was van 2014-
2018 raadslid bij de fractie van de 

VVD en Joop Stoeldraijer fungeer-
de de afgelopen vier jaar als bur-
gerraadslid voor de fractie van de 
PvdA. 

Jong elan
Nadat alle raadsleden de ver-
klaring of belofte afgelegd had-
den ten overstaan van de burge-
meester kon deze met tevreden-
heid constateren dat Steenber-
gen ’weer een nieuwe gemeente-
raad’ had. ”Eén met veel bekende 
en vertrouwde gezichten, relatief 

jong elan en veel ervaring. Met 
nog steeds maar één vrouwelijk 
raadslid (Gerda van Caam van Ge-
woon Lokaal! – red.), dat dan wel.” 

Niet vrijblijvend
De burgemeester herinnerde de 
leden eraan dat met het aanvaar-
den van hun zetel zij een belang-
rijke taak te vervullen hebben.  
“Het raadslidmaatschap is niet 
vrijblijvend. Als volksvertegen-
woordiger draag je grote verant-
woordelijkheid ten opzichte van 

heel de bevolking, ook van de in-
woners die niet naar de stembus 
zijn gegaan.”

Het positieve overheerst
De huidige raad is een goede af-
spiegeling van de Steenbergse sa-
menleving volgens Van den Belt 
die voorzitter van het gremium is: 
“Een raad met meer overeenkom-
sten dan verschillen tussen de ze-
ven verschillende partijen. Dat 
herken je ook in onze gemeen-
schap. Over het algemeen staan 
de neuzen dezelfde kant op en 
overheerst het positieve. We wor-
den met z’n allen steeds een beet-
je trotser op alles wat we te bieden 
hebben. Dat gaan we zeker in dit 
jubileumjaar uitdragen.” 

Burgemeester installeert nieuwe gemeenteraad:

“Een raad met meer overeenkomsten dan verschillen”

 

Steenbergen, Floraplein 2

SPAAR
DIGITAALGEMAKKELIJK

NOOIT MEER JE 

ZEGELS KWIJT

JUMBO EXTRA’S APP
DOWNLOAD DE

Sparen kan t/m dinsdag 21 juni 2022. 
Kijk voor actie en voorwaarden op Jumbo.com/messen

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Na het schrap-
pen van camping Mattenburg als 
mogelijke locatie om Oekraïense 
vluchtelingen op te vangen, heeft 
de gemeente nu een principeaf-
spraak met Stadlander gemaakt 
om op hun woonlocatie aan de 
Vestinghlaan ongeveer 40 vluchte-
lingen te gaan huisvesten. Volgens 
de gemeente voldoet deze locatie 
wel aan de gewenste criteria en is 
ook de ligging nabij het centrum 
gunstig te noemen. Verder wordt 
er bekeken of een gemeentelij-
ke pand aan de Westgroeneweg 
in Dinteloord kan gaan dienen als 
woonruimte voor drie Oekraïense 
gezinnen. 

In dat laatste geval gaat het om lo-

catie ‘De Dobbelsteen’ in het cen-
trum van Dinteloord waar voor-
heen een kinderopvang was ge-
vestigd. In de drie lokalen worden 
nu nog basisschoolspullen opge-
slagen, maar hier zouden woon-
ruimtes gerealiseerd kunnen wor-
den, met in totaal plaats voor drie 
gezinnen van elk vier tot vijf per-
sonen. Daarvoor is dan wel eerst 
een inpandige verbouwing nodig, 
dus dat wordt momenteel onder-
zocht. 

”Bewoners van  
’De Clockskens’ door 

Stadlander  
geïnformeerd” 

De woonlocatie aan de Vestingh-
laan is een stuk concreter, aange-
zien aan Stadlander is gevraagd 

hun aanbod te vertalen naar een 
huurovereenkomst, die in prin-
cipe op 4 april kan ingaan. De 
wooneenheden bevinden zich 
aan de achterzijde van ‘De Clocks-
kens’, een appartementencom-
plex voor ouderen. 
“Naast wooneenheden zijn er op 
deze locatie ook gezamenlijke 
binnen- en buitenruimtes aan-
wezig, wat allicht ten goede komt 
aan het welzijn van de betrokke-

nen. Bewoners van ‘De Clocks-
kens’ zullen als de overeenkomst 
definitief is, door Stadlander wor-
den geïnformeerd”, zo meldt het 
college in een brief aan de ge-
meenteraad. 

Agrarische ondernemers 
ook in beeld
Het college denkt dat deze twee 

locaties in alle opzichten het best 
passen binnen de gemeenschap. 
Er zijn nog wel andere mogelijk-
heden in de vorm van initiatieven 
op het eigen terrein van agrariërs 
die het college ook verder gaat on-
derzoeken. Tijdelijke opvang van 
oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne 
op bestaande recreatieve voorzie-
ningen zoals bijvoorbeeld Zorg-
hoeve Kakelbont, vindt de ge-
meente minder voor de hand lig-
gend. “Zolang de nood niet hoger 
wordt dan nu, gaan we daar op dit 
moment niet actief mee aan de 
slag.”
[ vervolg op pagina 3 ]

Woonlocatie aan Vestingh
laan eerste optie voor
vluchtelingenopvang

Foto: Op een woonlocatie van Stadlander aan de Vestinghlaan in het 
centrum van Steenbergen zouden ongeveer 40 Oekraïense vluchtelingen 
kunnen worden opgevangen. Foto Nicole van de Donk – Steenbergse Courant



Shirley van Overveld
06-14143263

Iedereen is welkom;
ongeacht of en waar 
men verzekerd is.

Rouwcentrum 
Vestinghlaan 2c 
Steenbergen

www.hetkoestermoment.nl 
uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Uitvaartzorg 
vanuit het hart

Rouwcentrum Leeuw
rustig gelegen / ruime opbaarkamer / afscheidsaula
Kapelaan Kockstraat 50 te Welberg

0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
info@uitvaartleeuw.nl

Van Haaften uitvaartverzorging

Tel. 0167-523222 of 0166-603766 
info@uitvaartvanhaaften.nl  |  www.uitvaartvanhaaften.nl

Markt 56
4695 CH Sint-Maartensdijk
0166-603766

We staan er niet graag bij stil, toch 
komt er een moment van afscheid 
 nemen. Wat is er mooier dan dit 
afscheid een persoonlijke touch 
mee te geven?

Wij luisteren graag naar uw wensen 
en adviseren u over de mogelijk-
heden zodat er in huiselijke sfeer 
en op uw eigen manier afscheid 
genomen kan worden.

Wij verzorgen ook het maken, 
plaatsen en onderhouden van 
grafmonumenten.

Gevestigd in Sint-Maartensdijk en Dinteloord, met 
als verzorgingsgebied Zeeland en West-Brabant, 

maar eventueel ook daarbuiten.

De Ruyterstraat 37
4671 AW Dinteloord
0167-523222

24 uur per dag
Ook voor informatie

Littooij, Keurslager
Raadhuisplein 29
4671DA Dinteloord
0167522307
info@littooij.keurslager.nl
www.littooij.keurslager.nl Aanbieding geldig van 04 april 2022 tot 10 april 2022

lunch tip 
Tomaten soep
met stokbrood 

lunch tip 

per stuk 680

keurslager koopje 
Kip mini rollade

per 500 gram 850

Maaltijd van de week
Chili con Pollo

1 portie 695

Keurslagerkoopje
Keurslager
hamburgers

4 stuks 595

Trots van de Keurslager
Pampaschijven

2 stuks 425

Vleeswarenkoopje
Gebraden
gehakt +
Boterhamworst
Vleeswarenkoopje

200 gram 275

Bravispunt Steenbergen
voor de juiste zorg op de juiste plek, dicht bij huis

Voor goede zorg hoe�  u niet altijd naar het ziekenhuis. Vaak is het 
comfortabeler en handiger om in de eigen vertrouwde omgeving zorg te 
krijgen, thuis of in de buurt. In het Bravispunt Steenbergen brengen we, 
samen met onze partners,  ziekenhuiszorg en onderzoek dicht bij huis.
Hier kunt u op verwijzing van uw huisarts of specialist terecht voor:

• Bloedafname (zonder afspraak)
• Bloeddrukmeting
• Hartfilmpje
• Hartritme onderzoek
• Oogfotografie bij diabetes
• Bloedtransfusie
• Videoconsult met uw arts

Neem hier een kijkje in het 
Bravispunt Steenbergen.

Bravispunt Steenbergen 
De Wei 26
4651 EZ Steenbergen
www.bravisziekenhuis.nl/locaties
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Aantal vluchtelingen valt 
niet te voorspellen
Wat betreft die vraag naar opvangplaatsen, blijkt het aantal Oekraïense 
vluchtelingen dat in deze regio onderdak zoekt, voorlopig beperkt. Van 
de ruim 400 beschikbare bedden in district De Markiezaten is momen-
teel ongeveer 40 procent bezet. “Alle districtsgemeenten zijn momenteel 
nog bezig om aanvullende opvangplaatsen te organiseren. In hoeverre 
deze in de praktijk noodzakelijk zullen zijn, valt niet te voorspellen”, al-
dus het college. 

Foto: In dit pand aan de Westgroeneweg in Dinteloord zat voorheen kin-
deropvang De Dobbelsteen. Als de gemeente hier drie gezinnen in wil on-
derbrengen, zal er eerst nog een inpandige verbouwing nodig zijn om de 
benodigde keuken- en sanitaire voorzieningen te plaatsen. De haalbaar-
heid wordt nu onderzocht. Foto: Nicole van de Donk – Steenbergse Courant

[ vervolg van de voorpagina]

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Sommige van hen 
hadden het besluit om niet terug 
te keren in de raad al voor de ver-
kiezingen genomen, terwijl an-
deren ertoe gedwongen worden 
door de verkiezingsuitslag. Voor 
ieder van hen waren er dinsdag-
avond mooie woorden in de raads-
zaal, uitgesproken door de burge-
meester als voorzitter van de raad, 
en door collega-raadsleden.  

“Alle raadsleden die vier jaar gele-
den aan de start stonden, waren 
met voorkeurstemmen gekozen. 
Dat zegt volgens mij alles over 
hun grote betrokkenheid in de sa-
menleving”, sprak burgemeester 
Ruud van den Belt.

Hij blikte in zijn speech terug op 
de afgelopen periode, die vanwe-
ge de coronacrisis allesbehalve 
gemakkelijk was. “Meer dan ooit 
werd er een beroep gedaan op de 
veerkracht en solidariteit van u 
als volksvertegenwoordigers. We 
kozen ervoor, om met de nodi-
ge aanpassingen, fysiek te blijven 
vergaderen in deze raadzaal. Dat 
heeft ons volgens mij geholpen 
om schouder aan schouder te blij-
ven staan.”

Nestor Ad van Elzakker 
gaat gemist worden

Dat wederzijds respect klonk door 
in de woorden die raadsleden 
voor elkaar uitspraken. Zo dank-
te Edwin Maas (Gewoon Lokaal!) 
Ad van Elzakker van de Volkspar-
tij voor de fijne samenwerking. “Je 
hebt met recht tientallen jaren er-

varing en de raad gaat deze nestor 
zeker missen.” Elzakker had zelf 
aangegeven niet meer beschik-
baar te zijn. Vier jaar geleden werd 
hij nog met een groot aantal voor-
keurstemmen gekozen. 

“Jurgen Huijbregts keert 
hopelijk terug”

Het CDA moet het na de verkie-
zingsuitslag met één zetel minder 
doen en dat heeft tot gevolg dat 
Jurgen Huijbregts afscheid nam, 
al blijft hij wel als burgerraadslid 
zijn collega Jeroen Weerdenburg 
ondersteunen. Huijbregts is al ja-
renlang een bekend gezicht, al 
verliep zijn politieke carrière wat 
grillig omdat hij tweemaal ‘inviel’ 
voor vertrekkende collega’s. Ook 
nu werd de hoop en het vertrou-
wen uitgesproken dat hij weer te-
rug zal keren in het pluche, omdat 
zijn dossierkennis en voorberei-
ding alom worden geprezen. 

“Als mijn betoog inhoudelijk ook 
maar enigszins lijkt op dat van 
Jurgen, dan weet ik dat ik op de 
goede weg ben”, sprak mede-Din-
teloorder Dennis van Agtmaal. 

“Jan Veraart was de  
groene stem in de raad”

Jan Veraart van Gewoon Lokaal! 
besloot zelf om te stoppen met het 
raadswerk. Een groot gemis, zo zei 
fractievoorzitter Maurice Remery. 
“Waar de anderen de focus legden 
op groei, geld, uitbreiding en be-
drijvigheid, gaf jij de flora en fau-
na binnen de gemeente Steenber-
gen een groene stem.”

“Verlies zetel voelt als 
liefdesverdriet”

Bij de Volkspartij waren er bloe-
men en dankwoorden voor Ed 
Hobo en Boy Sluiters. De partij 
moet twee zetels inleveren en dat 
betekent helaas een pijnlijk af-
scheid van partijgenoten. Sluiters 
had het zelfs over een vorm van 
liefdesverdriet. 

“Vier jaar geleden behaalde ik net 
niet genoeg stemmen om in de 
gemeenteraad te komen en daar 
hield ik een kater aan over. Nu heb 
ik de kiesdrempel wel gehaald, 
maar heeft onze partij niet genoeg 
zetels behaald en val ik op de vier-
de plek af. 
Ik ben de afgelopen periode nog 
meer van het raadswerk gaan 
houden, en daarom blijf ik graag 
burgerraadslid. Dat scheelt ook 
liefdesverdriet.”

Afscheid van bekende  
gezichten in gemeenteraad

Foto: De burgemeester te midden van de raadsleden die dinsdagavond bij hun afscheid in het zonnetje werden 
gezet. V.l.n.r: Ad van Elzakker (Volkspartij), Boy Sluiters (Volkspartij), Jan Veraart (Gewoon Lokaal!) en Jurgen 
Huijbregts (CDA).  Foto: Nicole van de Donk – Steenbergse Courant

Foto: Ed Hobo ontvangt bloemen van partijgenoot Ger de Neve. Hobo zal 
naar eigen zeggen achter de schermen de Volkspartij nog steunen, maar 
niet langer als burgerraadslid.
Foto: Nicole van de Donk – Steenbergse Courant

NIEUW-VOSSEMEER – Zaterdag 
9 april wordt de tentoonstelling 
‘Honderd jaar Bulletje en Boone-
staak’ officieel geopend. Dat ge-
beurt tijdens een besloten bijeen-
komst in het Wagenhuis. Hiervoor 
kunnen leden van de Heemkunde-
kring Ambachts Heerlijkheid en re-
laties van het museum zich voor-
af aanmelden. Na het officiële ge-
deelte is de expositie in het AM de 

Jonghuis vrij toegankelijk. Dat zal 
rond 15:15 uur zijn.

Tijdens de bijeenkomst heet voor-
zitter Cor van Geel de ‘genodig-
den’ welkom. Vervolgens geeft 
Marc van Tienen een introductie 
en daarna zal burgemeester Van 
den Belt de officiële opening ver-
richten. Hierna kunnen de aan-
wezigen genieten van een klank-

beeld van Jos Rampaert met fraaie 
tekeningen van George van Rae-
mdonck. Schrijver en socioloog 
Herman Vuijsje vertelt over zijn 
visie op Bulletje en Boonestaak 
en deelt zijn lezerservaringen. Ro-
nald Vanoystaeyen verzorgt ten 
slotte een boekpresentatie. Hier-
na vertrekken de gasten naar het 
AM de Jonghuis voor een bezoek 
aan de tentoonstelling.

Bijzondere tentoonstelling ‘Honderd jaar 
Bulletje en Boonestaak’

NIEUW-VOSSEMEER – Zater-
dag 9 april organiseert Stich-
ting Fancy Fair haar jaarlijk-
se snuffelmarkt. Dat gebeurt 
in de gymzaal aan de Achter-
straat 15. De Stichting denkt 
erover om aan het eind van 
dit jaar weer een Fancyfair te 
houden. Al zal deze wat be-
perkter in omvang zijn.

Met de opbrengst van deze snuf-
felmarkt worden vijf projecten fi-
nancieel ondersteund:

Het Kindertehuis GLA (Gods little 
angels) in Haïti,  een school in Ko-
loli in Gambia, een school in Ba-
kau Gambia, een meisjesschool in 
Afghanistan en de katholieke pa-
rochie Panyangara in het bisdom 
Kotido. De organisatie hoopt op 
een hoge opkomst van belang-
stellende kopers en een hopelijk 
daaruit vloeiende hoge opbrengst 
om zo de genoemde doelen een 
financiële boost te kunnen geven. 
De snuffelmarkt opent op 9 april 
om 10:00 uur en blijft open tot 
15:30 uur.

Jaarlijkse snuffelmarkt 
Stichting Fancy Fair Dikke pluim na 

opschoondag Welberg
Een dikke pluim voor de vrijwil-
ligers die op zaterdag 26 maart in 
het kader van de nationale schoon-
maakdag de Welberg ontdaan 
hebben van zwerfvuil. Een bijzon-
der woord van dank aan Arnold 
Heijmans voor het verzamelen en 
ophalen daarvan en de gemeente 
Steenbergen voor het ter beschik-
king stellen van de benodigde ma-
terialen. Last but not least: bakke-
rij van Broekhoven voor de gratis 
appelflappen, die na gedane ar-
beid buitengewoon smaakten.
Koos Boer, Welberg



75
Koperslagerij 2, 4651 SK Steenbergen Tel: 0167 - 563178

vangils-autoschade.nl

Op 1 april 1947 startte Pol van Gils zijn autoschadeherstelbedrijf. 
Op 1 april 2022 bestaat Van Gils Autoschade 75 jaar met inmiddels de derde generatie.

Heerlijk borrelen op het terras, daarna uitgebreid genieten 
van de meest adembenemende landschappen en vervolgens 
Bourgondisch dineren... En dat alles op dezelfde locatie? 
Bij Het Wagenhuis kan dat. 

U kunt bij ons e-choppers huren om de Zeeuwse en Brabantse 
polders te verkennen. 
Daarnaast hebben wij een lunch- en dinerkaart die zowel jong als 
oud zal aanspreken. Liever gezamenlijk barbecuen, spidergrillen of 
een gezellige high tea? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Bourgondisch genieten naast de deur? 
Je voelt je thuis in het Wagenhuis!

E-Chopper huren?

Hoogte 15 – Nieuw-Vossemeer – telefoon (0167) 50 24 75

e-mail: info@wagenhuis.nl – www.wagenhuis.nl

Eeterij • Bar • Barbecue • Zalencentrum • Catering





Tegen inlevering van deze bon

Deze bon is geldig van 1 april tot en met 13 april 2022

Bij aankoop van
een bakje salade

GRATIS 
een tweede

bakje naar keuze!

Meesters
In groenten en fruit

Kaaistraat 51, 4651 BM Steenbergen

Voor recepten, assortiment 
en weekaanbiedingen:  
www.meesters-groenten.nl

We leveren ook aan huis of 
bij uw bedrijf!

Kickboksen is een heerlijke work-out. 
De training is een perfecte combinatie van cardio en 

krachttraining en de meest effectieve manier om vet te verbranden.

Kijk op onze website www.kickboksen.info

•  Laagdrempelige lessen Kickboksen en boksen
• Lage abonnementskosten
• Maandelijks opzegbaar
• Begeleiding van ervaren trainers

2 GRATIS
proeflessen

GRATIS shirt 
bij aan-
melden
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( door Peter Vermeulen )

NIEUW-VOSSEMEER – “Jarenlang 
liep ik rond met het idee om een 
Passion net zoals op TV in ons 
dorp te realiseren. Onze Passion 
heeft een ondertitel: ‘Met elkaar, 
Voor elkaar’. En dat gebeurt ook 
echt. Aan de Vossemeerse editie 
werken maar liefst 75 mensen 
mee. Naast de muzikanten van 
Semper Crescendo ook tal van 
bekende en minder bekende in-
woners van Nieuw-Vossemeer. 
We maken deze bijzondere Pas-
sion samen en voor hopelijk een 
groot publiek. Zo laten we zien 
dat een kleine gemeenschap tot 
grote dingen in staat is”.

En initiator Van Tilburg heeft nog 
een tweede doel. “Voor de Vosse-
meerse Passion zijn filmopnames 
gemaakt. Ik heb hiervoor de mooi-
ste plekjes in en rond Nieuw-Vos-
semeer uitgezocht. Dat is meteen 
een prachtige promotie voor ons 
dorp”.

Enthousiaste  
medewerking
Giscard van Tilburg lanceerde 
zijn idee bij Semper Crescendo en 

vond een enthousiast gehoor. De 
muziekvereniging repeteert nu al 
enkele weken en geeft samen met 
een combo vorm aan de muzika-
le ondersteuning. En Van Tilburg 
ging op jacht naar een goede fi-
nanciering. 

“Ik heb vanwege de corona gevol-
gen bewust geen sponsoren be-
naderd. Die hebben het al moei-
lijk genoeg. Wel heb ik financiële 
ondersteuning gevonden bij ge-
meente Steenbergen en daarnaast 
via culturele subsidiepotjes.”

Ook de kaartverkoop moet voor 
financiële middelen zorgen. Kaar-
ten voor de Passion zijn te koop 
bij Spar Prop, Marieke de Kapper, 
’t Wagenhuis en de Vossenburcht. 
Ze kosten een tientje per kaart. 
Kaarten kunnen ook via Giscard 
van Tilburg worden besteld via te-
lefoon 06 13 980 714. 

Donderdag 14 april
De Vossemeerse Passion wordt 
uitgevoerd in de Joannes de 
Doperkerk op Witte Donderdag 14 
april en begint die dag om 19:30 
uur. Vooraf kan worden deelge-
nomen aan een speciaal ‘Laatste 
Avondmaal’ dat in ’t Wagenhuis 
wordt geserveerd. Hiervoor dient 
vooraf te worden gereserveerd.

Aangepast verhaal
Jordy van Treijen werd gevraagd 
om met de ingrediënten van 
de reguliere TV-Passion en een 
puur Vossemeers sausje het Pas-
sion-verhaal te schrijven. “Jordy 
kreeg daarvoor van mij het draai-
boek en heeft diverse afleveringen 
van de TV-passion bekeken. Hij 
heeft er een prachtig verhaal van 
gemaakt”.

Cast, combo en Semper
De ‘cast’ van de Passion bestaat 
uit: Peter Plasmans (Jezus), Mar-
tine Westenbroek (Maria), Coen 
Hoppenbrouwers (Petrus), Thijs 
Verschuren (Judas), Paul Weeda 
(Pontius Pilatus), terwijl Piet van 

Schilt als verteller optreedt. Het 
combo bestaat uit Rick Godderie 
(gitaar), Maite Breurkens (piano), 
Raymond Blokland (basgitaar) en 
Caio Bouwens (drums). Semper 

Crescendo wordt geleid door diri-
gent Jeroen Schippers. Een aantal 
leerlingen uit het leerlingenorkes 
speelt voor apostel.

Giscard van Tilburg: 
“Met de Vosmeerse Passion 
komt mijn droom uit”

Foto: initiator Giscard van Tilburg: 
“Mijn droom komt uit” 

Foto: dirigent Jeroen Schippers 
leidt Semper Crescendo.
Foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Foto: Martine Westenbroek zingt 
uit volle borst tijdens de repetitie

 (Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Er zijn gisteroch-
tend tien Colombianen gearres-
teerd in een loods aan de Boonhil 
waar een cokelaboratorium is ont-
dekt. De mannen, variërend in de 
leeftijd van 26 tot en met 66 jaar, 

zijn overgebracht naar een poli-
tiecellencomplex en worden ver-
hoord. De politie vond in de loods 
geen eindproducten van cocaïne.

Opsporingsambtenaren van poli-
tie en douane wilden donderdag 
rond 11:00 uur een controle uit-

voeren in de loods na een mel-
ding van een mogelijke sigaret-
tenfabriek. Tijdens de controle 
rees het vermoeden dat ze een co-
kelab hadden ontdekt. Ze troffen 
namelijk chemische stoffen en de 
groep mannen aan. Brandweer-
mensen hebben diverse metingen 
verricht. De specialisten van het 
politieteam Landelijke Faciliteit 
Ontmantelen (LFO) zijn naar ver-
wachting nog tot en met vandaag 
bezig met het sporenonderzoek 
en de ontmanteling van het lab. 

Arrestatie van tien 
Colombianen bij cokelab

(  door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN - Donder-
dag 25 maart bereikte me-
vrouw Jo van Mechelen-van 
Laarhoven in Hof van Nas-
sau de leeftijd van niet 
minder dan 100 jaar. Reden 
voor een feestje, dat in be-
sloten kring werd gevierd.

Jo van Mechelen – bij familie, 
vrienden en kennissen bekend 
als Oma van Mechelen – woonde 
zolang haar schoonzoon Robert 
zich kan herinneren in de Willem 
de Rooverstraat op nummer 5. Ze 
was gehuwd met Henk van Me-
chelen en moeder van drie kinde-

ren Frans, Adrie en dochter Adje. 

‘Nooit gerookt,  
nooit gedronken’
De honderdjarige verblijft sinds 
de opening van Hof van Nassau 
in het Steenbergse verpleeghuis. 
“Met een redelijke gezondheid, 
nooit gerookt, nooit gedronken, 
dat is de reden dat ze honderd is 
geworden”, vertelt schoonzoon 
Robert. 

Helaas heeft de geest van de eeu-
weling haar danig in de steek ge-
laten, reden om het verjaardags-
feestje in besloten kring te vieren. 
“Dat is de reden dat we de bur-
gemeester hebben gevraagd om 
af te zien van een bezoek, oma 

zou hiervan geen besef hebben. 
Maar de burgemeester heeft wel 
voor een prachtige bos bloemen 
gezorgd en oma ontving uit zijn 
naam he jubileumboek 750 jaar 
Steenbergen. Dat zullen wij na-
mens haar met volle aandacht le-
zen”.

Foto: ter gelegenheid van de 100e 
verjaardag werd deze foto gemaakt 
met van rechts naar links: Oma Jo 
van Mechelen (100), dochter Adje 
(75), kleindochter Jessica (45) en 
achterkleindochter Esmee (12).

Vrolijke Spelers  
op zoek naar  
helpende handen
STEENBERGEN – Toneelvereni-
ging De Vrolijke Spelers zoekt een 
aantal enthousiaste mannen die 
mee willen helpen met decor-
bouw, de belichting en het geluid.
Heren die belangstelling hebben 
worden gevraagd om contact op 
te nemen via het mailadres: de-
vrolijkespelers@live.nl of door te 
bellen met Ria Uytdewilligen, te-
lefoon 563 796 of met Fien Cools 
telefoon 06 13 783 677.

Kaarten bij  
KBO Welberg
WELBERG – Aanstaande dinsdag 
5 april organiseert KBO Welberg 
een Rik- en Jokermiddag in ge-
meenschapshuis De Vaert. De zaal 
gaat zoals gebruikelijk open om 
13:00 uur, een half uur later wor-
den de eerste kaarten geschud. Ie-
dereen is welkom, de entree be-
draagt een euro.

Honderdste verjaardags
feest Jo van Mechelen in 
besloten kring gevierd
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Leefgeld voor 
vluchtelingen 
Iedere vluchteling uit Oekraïne  
die in Nederland opgevangen 
wordt, heeft recht op leefgeld. 

Belangrijk is dat zij zich direct 
inschrijven in het Basis Register 
Persoonsregistratie (BRP) op het 
gemeentehuis. De vluchteling moet 
zelf het leefgeld elke week in ontvangst 
nemen op het gemeentehuis. 

Wilt u meer weten over leefgeld of  
over de opvang van vluchtelingen  
of hoe u kunt helpen? Kijkt u dan op  
www.gemeente-steenbergen.nl/
oekraine 

Van de gemeenteraad  
We kunnen van start

Vervolgens krijgen de raadsleden een 
training over debattechnieken en effectief 
vergaderen. Daarna wordt het tijd om 
kennis te maken met de organisatie 
en te spreken over de uitdagingen en 
vraagstukken waar de raad de komende 
jaren mee te maken zal krijgen. Dit 
doen we tijdens de raadscarrousel 
waarbij de raadsleden langsgaan bij 
verschillende ambtelijke afdelingen op 
het gemeentehuis. 

Omgevingswet
Een belangrijk onderwerp waar de raad 
zich de komende tijd over zal moeten 
buigen is de nieuwe Omgevingswet. Deze 
wet heeft nogal wat voeten in de aarde 
en is daardoor ook al een aantal keer 
uitgesteld. De Omgevingswet biedt de 
raad meer mogelijkheden om invulling  
te geven aan hun kaderstellende rol.  

Dit vraagt een 
andere manier van 
werken en denken. 
Er wordt een speciale 
thema-avond in 
het kader van ruimte en economie 
georganiseerd, waarbij ook uitgebreid 
wordt stilgestaan bij de Omgevingswet. 
Daarnaast zijn er twee thema-avonden, 
één in het teken van financiën en 
gemeenschappelijke regelingen en één 
in het teken van mens en maatschappij, 
waarbij onder meer over het sociaal 
domein gesproken zal worden. 

Agenda
In de maand april zijn er geen 
oordeelvormende of besluitvormende 
vergaderingen. De hele maand staat in 
het teken van inwerken en voorbereiding 
op het raadswerk. De agenda voor mei 
ziet er als volgt uit:
•    9 mei oordeelvormende vergadering 
•    11 mei oordeelvormende vergadering
•    19 mei besluitvormende vergadering

De gemeenteraadsverkiezingen 
zijn achter de rug, de nieuwe raad 
is op woensdagavond 30 maart 
geïnstalleerd, we kunnen van start! 
De komende weken staan voor de 
nieuwe raadsleden in het teken van 
inwerken en coalitievorming. Na 
het inwerkprogramma is de nieuwe 
gemeenteraad klaargestoomd 
voor de komende vier jaar. In mei 
staan de eerste oordeelvormende 
en besluitvormende vergaderingen 
gepland. 

Het inwerkprogramma bestaat uit 
verschillende onderdelen. Allereerst 
krijgen de raadsleden een algemene 
introductie. Want wat houdt dat raadswerk 
nou precies in? Welke rollen heeft de 
gemeenteraad en welke instrumenten 
kunnen wanneer ingezet worden? 

Maak vrienden bij Join us Steenbergen

sterker te worden. In samenwerking 
met WijZijn Steenbergen start Join us 
twee groepen in de gemeente 
Steenbergen. Eén groep voor 
jongeren tussen 12 en 18 jaar oud.  
De andere groep is voor jongeren  
van 18 tot 25 jaar. Iedere twee weken 
zie je elkaar van 18.30 uur tot 21.30 
uur bij het Jeugdhonk aan de 
Wipstraat. 

Vind je het moeilijk om vrienden 
te maken? Dat is niet gek. In 
Nederland voelt 8% van de jongeren 
tussen de 12 en 25 jaar zich dag in 
dag uit alleen. Heb jij daar ook last 
van? En wil je dat veranderen?  
Meld je dan aan voor Join us.

We brengen je in contact met 
leeftijdsgenoten en helpen je sociaal 

De gemeente Steenbergen gaat de 
drempels door de hele gemeente  
bekijken. Op die manier wordt  
gekeken of de drempels die er nu  
liggen hun nut en noodzaak nog  
bewijzen. Dit doet de gemeente niet 
alleen. Ook inwoners vragen we om 
mee te praten.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen 
van alle drempels in de gemeente is een 
kaart gemaakt. Inwoners, dorpsraden en 
ondernemers kunnen via deze kaart de 
drempels aanvinken waarvan zij vinden dat 
die onderzocht moeten worden. 

Praat mee
Inwoners kunnen meepraten via 
gemeente-steenbergen.nl/drempels.  
Dit kan tot 30 april 2022.

En daarna
Nadat alle antwoorden van inwoners 
verzameld zijn, worden de reacties 
bekeken. De reacties worden gedeeld 
met de gemeenteraad. Vervolgens wordt 
op basis van alle reacties gekeken welke 
drempels voor problemen zorgen en  
wordt een actieplan opgesteld. 

Wat vindt u van de drempels in de  
gemeente Steenbergen? Praat mee

Wat doe je bij Join us?
Bij Join us doe je veel leuke dingen. 
Samen met andere jongeren bedenk 
en organiseer je allerlei activiteiten. 
De groep bepaalt dus zelf hoe de 
avond eruit ziet. Daarbij leer je hoe je 
iets kunt organiseren. Denk aan een 
avondje gamen, spelletjes doen, 
gourmetten, een filmpje kijken, 
voetballen, bowlen en nog veel meer 
toffe dingen! Tijdens de avonden zijn 
er begeleiders aanwezig die je helpen 
sociaal sterker te worden!  

Meer informatie
Ben je nieuwsgierig naar Join us? 
Iedereen is van harte welkom! Je kunt 
jezelf aanmelden via de website. 

Op www.join-us.nu vind je meer 
informatie en veel ervaringsverhalen 
van jongeren. Deelname is gratis.

Op dinsdagavond 12 april 2022 
van 19.30 tot 20.30 uur organiseert 
de gemeente Steenbergen 
samen met woningcorporaties 
Stadlander en Woonkwartier en 
Regionaal Energieloket een digitale 
informatieavond voor huurders over 
energie besparen. Tijdens deze avond 
worden tips en adviezen gegeven en 
kunt u via de chat vragen stellen. 

Aanmelden 
Aanmelden kan heel snel.  
Volg daarvoor onderstaande stappen.
1.   Ga naar  

www.regionaalenergieloket.nl/
acties

2.  Vul uw postcode in 
3.   Klik op ‘Online informatieavond voor 

huurders’ 
4.  Klik op ‘Aanmelden informatieavond’

Digitale  
informatieavond 
voor huurders 
over energie  
besparen



Gemeentehuis 
Buiten de Veste 1 
4652 GA Steenbergen

Contact
14 0167
info@gemeente-steenbergen.nl
www.gemeente-steenbergen.nl

Whatsapp naar    
06 - 12 69 32 99
ma - do 8.30 - 17.00 uur  
vr 8.30 - 12.00 uur
(niet voor bellen of sms’en)

Afspraak 
Maak een afspraak via onze  
website, bel of scan de QR-code

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

Milieustraat
Van Andelstraat 6, Steenbergen
wo en vr 8.30 - 12.30 | 13.00 - 17.30 uur
do 8.30 - 12.30 | 13.00 - 19.00 uur
za 8.00 - 13.00 uur

Vraagwijzer
Fabrieksdijk 6, Steenbergen
Inloopspreekuur ma - do 9.00 - 12.00 uur 
0167 - 54 11 31
intake@gemeente-steenbergen.nl
www.vraagwijzersteenbergen.nl

Volg ons op

Cursisten tekenen en schilderen 
van het Kunst centrum Steenbergen 
hebben gezamenlijk een kunstwerk 
gemaakt voor het Jubileumjaar. 

Onthulling kunstwerk

RefugeeHelp.nl is het online startpunt 
voor Oekraïense vluchtelingen in 
Nederland en iedereen die zich voor 
hen wil inzetten. 

Het dynamische platform biedt informatie 
en bundelt initiatieven van de overheid, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties 
en particulieren. Hier staan de wensen en 
behoeften van vluchtelingen voorop, 
komen vraag en aanbod samen en kan 
iedereen die zich wil inzetten voor 
vluchtelingen inspiratie opdoen en 
bijdragen.

RefugeeHelp.nl is een platform voor en 
door vluchtelingen. Op het doek zie je de gemeente 

Steenbergen afgebeeld op “Mondriaan-
achtige wijze” aldus cursusleidster 
Marianne van der Meer. Wethouder 

Esther Prent mocht het kunstwerk 
zaterdag 26 maart samen met Jan 
Flameling onthullen. Het doek is te 
bewonderen in ’t Cromwiel.

Online  
platform  
RefugeeHelp

De Oekraïense vluchteling Julia uit Charkov 
droeg bij aan de totstandkoming van het 
online startpunt RefugeeHelp.nl

Alzheimer Café is een ontmoetings   plek 
voor lotgenoten en mantel zorgers, waar 
ook informatie ingewonnen kan worden 
en activiteiten aangeboden worden.  

Op zaterdag 2 april 2022 vindt er weer  
een Alzheimer Café plaats. U bent van 
harte welkom in Ontmoetingscentrum 
 ’t Cromwiel in Steenbergen. De 
bijeenkomst start om 9.30 en duurt  
tot 11.30 uur. Inloop is vanaf 9.00 uur.  
Het thema is dit keer: Geheugen.
 
Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
•   Welkom.
•    Korte inleiding/ toelichting door  

Hanny Vos. 
•    Pauze: koffie of thee met iets lekkers 

aangeboden door de Jumbo in 
Steenbergen. 

•    Quiz met oude foto’s van Steenbergen, 
beschikbaar gesteld door de 
Heemkunde kring in Steenbergen. 

•    Napraten met elkaar en hopelijk naar 
huis met extra informatie. 

Alzheimer  
Café  
Steenbergen

Plusbus
U kunt gebruik 
maken van de 
PLUSbus. Deze kunt 
u reserveren op 
werkdagen tussen 
9.00 uur en 11.00 
uur op het centrale nummer van de 
PLUSbus: 0167 - 54 11 38 

Vragen
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met:
Erika Houtepen 
e.houtepen@alzheimervrijwilligers.nl  
06 - 22 27 33 44 
Jeanne Brooijmans  
j.brooijmans-tak@alzheimervrijwilligers.nl 
06 22721394

Van links naar rechts: Jan Flameling, Marianne van der Meer, Kees van den Bergh en wethouder Esther Prent

  Ga naar  > dementiemonitor.nl en vul de online vragenlijst in!

Laat ons weten hoe het met u gaat!

Heeft u dementie? Heeft u dementie? 

en vul de online vragenlijst in!





BouwWoonTuinBouwWoonTuinSpecial

VOORJAAR 2022

Kaaistraat 67, Steenbergen 
tel (0167) 56 56 50 • mobiel 06 54 25 23 46 

www.woningstoffeerder.com

Wij zijn gespecialiseerd in vloeren, raamdecoratie en gordijnen/vitrage.

OOK GESPECIALISEERD IN PVC, VINYL EN LAMINAAT

PVC VLOER AL GELEGD 
VANAF € 42,95 Provincialeweg 11 4695 RM Sint Maartensdijk

M 06 53 78 80 35
www.bootkussens.com • info@bootkussens.com

Informeer naar onze interessante prijzen

Geef een tweede leven aan uw 
goedzittende bank, stoel of fauteuil.

U zult versteld staan. Wij stofferen met 
ambachtelijke vakkundigheid.



Test de krachtige STIHL tuinmachines zelf 
tijdens de demodag op zaterdag 2 april! 
      Probeer zoveel je wil zonder aankoopverplichting

      Profi teer van aantrekkelijke lentekortingen

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

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

Ontdek bij ons de 
nieuwste trends!

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

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.















• Sierbestrating 
• Veranda’s 
• Schuttingen 
• Blokhutten 
• Kunstgras 
• Tuinhout 
• Aanleg 

 
 

Tevens groot assortiment keramische buitentegels. 
 

 
 

Showtuin op Woonboulevard Poortvliet XXL – 0166-619200 

sierbestratingvanhaaften.nl 

Dé dealer voor uw aluminium 
veranda of tuinkamer. 

Kwaliteit met 10 jaar garantie 
tegen scherpe prijzen. 

Rechtstreeks uit de fabriek 
en eigen montagedienst. 



Like ons op facebook en InstagramSTEENBERGEN

webwinkel:kaaistraat50.nl  www.marskramersteenbergen.nl

Neem eens een kijkje in onze webwinkel
kaaistraat50.nl



Of u nu kiest voor kunststof of hout
ons werk is voordelig en extreem duurzaam

MVH is specialist voor kozijnen,
veranda’s, overkappingen
en dakkapellen.
Wat we doen, doen we goed. Degelijk vakwerk, uitstekende 
kwaliteit en dat tegen een zeer scherpe prijs.

Mike van Herel, MVH House & Garden

Dakkapellen

Kozijnen

Overkappingen

Veranda’s

Heeft u plannen voor uw huis? 

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl

Plissé, rolgordijnen en 
jaloezieën worden door 
middel van dubbelzijdig 
magneet en staalband 

bevestigd op 
kunststof kozijnen.

DUS ZONDER  BOREN

Kruisakkers 2 • ruimte 8 • 4613 BV Bergen op Zoom • 06-13630175

Bent u op zoek naar de ideale raamdecoratie?

Wij zijn alleen geopend op afspraak!  Tevens geven wij aan huis advies op maat.

MS Wandbekleding

Speciaal

voor

draai/kiepramen

van kunststof

“Ook voor pannen 
ga je naar Heshof 
in Oud Gastel”

je persoonlijke
huishoudspecialist

Openingstijden:
maandag  8.30 tot 17.30 uur
dinsdag  8.30 tot 17.30 uur
woensdag  8.30 tot 17.30 uur
donderdag  8.30 tot 17.30 uur
vrijdag  8.30 tot 17.30 uur
zaterdag  8.30 tot 16.00 uur
zondag  gesloten

Dorpsstraat 27 in Oud Gastel
(0165) 511258 | heshof.com

Volg ons op Facebook en/of Instagram

➦Onze nieuwe naam vanaf 01-04-2022!

VAN NIEUWENHUYZEN

Ook voor 
vrijblijvend advies 

en informatie

Voor al uw 
grondwerk
groot en klein

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

www.vannieuwenhuyzen.nl

VAN DE KLUNDERT
MEUBELMAKER EN INTERIEURBOUWER

 INTERIEUR             MEUBELS            RENOVATIE

Liberatorstraat 6e, 4651 SC Steenbergen, Openingstijden: ma t/m vr 8.00 - 16.00 uur

Bel voor meer informatie of een afspraak naar 0167 - 500 348, 
06 - 2257 0896 of bezoek onze website: jvdklundert.nl

vanwijkkeukenenbad.nl

Steenbergseweg 85a
4664 RW - Lepelstraat - 0164 68 09 00
info-algemeen@vanwijkkeukenenbad.nl

vanwijkkeukenenbad.nlK E U K E N  E N  B A D

Meer dan 50 jaar liefde voor het vak!

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

T 0165 - 30 37 08
E info@debolusberg.nl

www.debolusberg.nl

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

Sinds 
   1987

De Bolusberg

Laat het voorjaar maar komen! 

2e paasdag
en Koningsdag
GEOPEND



Voor onze locatie in Dinteloord zijn we op zoek naar een enthousiaste Teamleider 
en een technische Proces Operator. 
Kijk voor meer informatie over de vacature op werkenbijvanoersunited.com 
of neem contact op met onze afdeling HR 
0880 6411 140 / sollicitatie@vanoersunited.com

Teamleider Packing and Process

Samen met collega Teamleiders draag jij zorg voor het goed functioneren van de 
totaal 30 productielijnen. Je hebt ervaring in een productie omgeving en kunt de 
operators en productiemedewerkers motiveren en aansturen.
 
  •  Minimaal MBO 2 werk- en denkniveau
  •  Nederlands of Engels sprekend
  •  Kennis en ervaring in een productie omgeving en met het aansturen van mensen

Proces Operator

Als Proces Operator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken voor 
de 2 belangrijke productielijnen op onze locatie in Dinteloord, zoals het installeren 
en inspecteren van machine onderdelen en het aansturen van de productiemede-
werkers aan de lijn.

  •  In bezit van rijbewijs B
  •  Nederlands of Engels sprekend
  •  Kennis van machines en bij voorkeur van de producten (spruiten en bonen)

Start-
premie

€ 200,-
na drie maanden  

goed bezorgen

 

Bezorgers gezocht in Steenbergen

 Interesse? bel 088 013 96 20 
krantenbezorgen.nl

minimumleeftijd 15 jaar

• ‘s Ochtends van ma t/m vrij voor 08.00 uur kranten bezorgen,
zaterdag voor 10.00 uur

• Verdienste afhankelijk van de wijkgrootte
• Startpremie € 200,-, na drie maanden bezorgen

• Gratis de krant lezen

PontMeyer Steenbergen  
Graaf Hendrikstraat 2 
tel. 0167 - 563850

Geopend:  
maandag t/m vrijdag: 7 tot 17 uur 
zaterdag: 7 tot 15 uur

www.pontmeyer.nl

’Regelmatig overleg over keuze en 
verwerking van materialen.’

JOHN RENS, BOUWBEDRIJF RENS

JOHN BOUWT BETER 
MET PONTMEYER

Zaterdag-/hulpkracht
Voor de uitbreiding van ons team 
zijn wij op zoek naar:

Zaterdag-/hulpkracht
Tevens beschikbaar voor de vakanties.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met:
Corné Hagen
Vestigingsmanager
06-22335079
0167-563850
corne.hagen@pontmeyer.nl

Pontmeyer
Graaf Hendrikstraat 2
4651 TB Steenbergen

Zaterdag-/hulpkracht
GEZOCHT

Wij zijn nog 
op zoek naar 

2 collega’s

Logistiek
medewerker

(Junior)
teamleider

Heb je interesse?

Stuur een sollicitatiebrief naar
twan@marrewijk-tomaten.nl

Voor meer informatie kun je telefonisch 
contact opnemen via 06-51419862

Meer informatie op: marrewijk-tomaten.nl/werken-bij
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In alle kernen vinden binnen-
kort voorrondes plaats van de 
mega-zeskamp op 2 juli. Tij-
dens de voorrondes strijden 
teams uit de kern tegen elkaar. 
De winnaar van de voorron-
de doet mee op de mega-zes-
kamp op 2 juli en gaat dan de 
strijd aan tegen de andere ker-
nen. Welke kern is het snelst, 
sterkst en wint de meeste 
sport- en spelonderdelen? 
 

Voorrondes 
De voorrondes vinden plaats op 
Koningsdag, woensdag 27 april. 
Met uitzondering van Nieuw-Vos-
semeer, daar wordt de voorron-
de op Hemelvaartsdag, don-
derdag 26 mei, georganiseerd. 
 
Mega-zeskamp 
Op zaterdag 2 juli, de laatste dag 
van het Sportfeest, vindt de me-

ga-zeskamp plaats. Dan gaan de 
zes kern-winnaars de strijd met 
elkaar aan. De finaledag is op 

het Sportpark in Steenbergen en 
belooft een spektakel te worden! 
 

Doe mee!
Iedereen mag meedoen. Teams 
bestaan uit 6 tot 10 personen. 
Tijdens de voorrondes mo-
gen er ook kinderen meedoen. 
De finaledag is vanaf 12 jaar. 
Inschrijven? Houd de lokale 
communicatie uit de kern in de 
gaten. In elke kern is een club of 
vereniging bezig met alle voor-
bereidingen en inschrijvingen. 
Wees er snel bij!

Doe mee met de zeskamp! 

  

Een meer 
wisselvallig 

weerbeeld in 
de loop van de 
volgende week

Zaterdagochtend vriest het nog 
aanvankelijk in onze regio op grote 
schaal. In de vroege ochtend is 
het dus best koud als je aan het 
sportveld staat. Wel zijn er zonnige 
perioden waardoor de vorst vrij 
snel zal verdwijnen. In de middag 
wisselen stapelwolken en zon elkaar 
af. Het blijft droog en bij een matige 
noordenwind wordt het zo rond de 7 
graden. In de avond klaart het breed 
op en gaat het opnieuw licht vriezen. 
Zondag zijn er in de gemeente 
steenbergen zonnige perioden 
en enkele wolkenvelden. Aan het 
begin van de ochtend vriest het 
nog op veel plaatsen. In de middag 
neemt de bewolking toe en er kan 
een enkel buitje over onze regio 
trekken. Het wordt 8 graden en 
er staat een matige westen- tot 
noordwestenwind.
Na het weekend gaat de temperatuur 
geleidelijk weer wat omhoog en 
neemt de kans op vorst in de nacht 
duidelijk af. Later in de week is 
het alweer 13 graden. Wel is het 
wisselvallig met soms wat regen, vrij 
veel bewolking en maar weinig zon.

Weerspreuk: 
“Maartse buien die beduien, dat de 

zomer aan komt kruien.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

7°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

(door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - De verwarde per-
soon die zichzelf afgelopen zon-
dagmorgen in het hek voor de wo-
ning van burgemeester Ruud van 
den Belt reed, is weer op vrije voe-
ten gesteld. Via Facebook liet de 
persoon in kwestie daarna we-
ten �een paar domme dingen ge-
daan te hebben�, maar dat hij deze 
�zeker recht gaat zetten�. Woord-
voerder van de politie Zeeland 
West-Brabant, Willem-Jan Uijtde-

hage, benadrukt dat het strafrech-
telijk onderzoek tegen de 53-jari-
ge Steenbergen nog loopt. 

�Meneer is nog altijd verdachte,� 
aldus Uijtdehage. �Hij is in vrijheid 
gesteld, niet vrijgesteld. De zaak 
is dus niet geseponeerd, maar de 
verdachte mocht in afwachting 
van verder strafrechtelijk onder-
zoek naar huis.� In de cel is de man 
psychisch beoordeeld. Daaruit 
kwam naar voren dat hij geen ge-
vaar vormde voor zichzelf of voor 
zijn omgeving. 

Drie aangiftes
Er lopen drie aangiftes tegen de 
man: Poging tot doodslag, bedrei-
ging en vernieling. De eerste twee 
zijn afkomstig van de politieagen-
ten die de man afgelopen zondag 
van de weg reed tijdens zijn dolle-
manstocht die uiteindelijk tegen 
het hek voor de woning van de 
burgemeester eindigde. Het echt-
paar Van den Belt deed de aangifte 
van vernieling. 

Extra bescherming
De komende weken zullen getui-

gen en de verdachte verder ge-
hoord worden. Daarna wordt 
duidelijk met welke strafeis het 
Openbaar Ministerie komt. Uijt-
dehage: �De afspraak is dat het 
Openbaar Ministerie in geval van 
geweld tegen gezagsdragers tij-
dens de zitting een hogere straf 
eist dan bij bijvoorbeeld een bu-
renruzie. Deze mensen moeten 
een stap naar voren doen waar 
anderen een stap terug kunnen 
doen en verdienen daarom extra 
bescherming.� Tot de zitting heeft 
de verdachte zich volgens de po-
litiewoordvoerder te houden aan 
een zogenaamde �gedragsaanwij-
zing�. Dit houdt in dat hij niet in 
de buurt van het huis van de bur-
gemeester mag komen of in de 
buurt van het gemeentehuis.

Verwarde man die tegen hek burgemeester 
reed is in vrijheid gesteld

( door Tineke Feskens )
STEENBERGEN – De Stichting 
Karnaval Steenbergen had ie-
dereen opgeroepen mee te 
doen met een garagesale. Een 
ieder kon zijn opgeruimde 
spulletjes vanuit de voortuin, 
de garage, de oprit of vul zelf 
maar in, te koop aanbieden. De 
sale was een succes.

Er waren al vroeg activiteiten te 
bespeuren in Steenbergen op za-
terdagochtend. Menigeen stond 

zijn garage pad of tuin te vullen 
met op te ruimen spulletjes. An-
deren waren al vroeg op pad om 
dat ene ding wat ze zochten te 
vinden. Op 45 adressen in Steen-
bergen kon men met een platte-
grond een garagesale vinden. De 
één ging op pad met de fiets de 
ander met de auto. Jong en oud 
was op weg.

‘Wij vinden het  
gewoon leuk’

Lekker in het zonnetje, soms met 

een muziekje, de ‘standhouders’ 
hadden het naar hun zin. “Wat 
een goed initiatief” riep er één. 
�Heb u nog meer van deze boe-

ken” riep een ander. In de ene 
straat een aantal sales vlak bij el-
kaar, een ander plek weer wat af-
gelegen. Maar iedereen wist de 

adressen goed te vinden Sommi-
gen hadden zelf nog gezorgd voor 
een wegwijzer naar hun verkoop. 
“heb je nog oude munten” riep ie-
mand tussen door. 

“O, oma, mag ik dat hondje?” 
smeekte een klein jongetjes. En ja, 
zo verhuisde een knuffel naar een 
nieuw adres. 
De sale was een groot succes. Hele 
families deden mee. “Wij doen dit 
samen met onze moeder” zeiden 
twee zusters tegelijk. “Maar wij 
stappen ook zo nog even op de 
fiets om de andere garagesales te 
bekijken. Wij vinden het gewoon 
leuk”.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Garagesale Stichting Karnaval 
Steenbergen groot succes

Open Dag bij  
De Kruisweel
STEENBERGEN – Zaterdag 2 april 
organiseert Hengelsportvereni-
ging De Kruisweel een open dag 
voor jeugd, beginnende vissers 
en andere belangstellenden. Die 
vindt plaats op de locatie ‘Buiten 
aan de Baak’ aan de Kruislandse-
dijk 34 tussen 13:30 en 16:30 uur. 
Tijdens deze dag zullen viscoaches 
en ervaren leden aanwezig zijn om 
tekst en uitleg te geven over het ‘wit-
vissen met vaste stok’, de ‘feederhen-
gel’, de mathhengel en tal van ande-
re vis technische zaken. Ook wordt 
gedemonstreerd hoe een goed lok-
voedertje gemaakt wordt, kan wor-
den deelgenomen aan een vis-
spel en wordt geoefend in het ma-
ken van een goede voerplek.  
Jeugdige vissers kunnen hun spulle-
tjes meebrengen die vervolgens door 
de viscoaches worden nagekeken en 
voorzien van advies. Bezoekers kun-
nen ook een kijkje nemen in het ha-
ventje van De Kruisweel. Hier zijn nog 
enkele ligplaatsen voor een visbootje 
vrij.

Leut op herhaling tijdens halfvastenbal
STEENBERGEN – Carnaval 2022 is voorbij, maar bij het verbranden van de Mus op dinsdagavond hadden de 
leutvierders van Steenbergen er nog lang geen genoeg van. Dat voelden de uitbaters van ’t Wapen van Steenber-
gen gelukkig haarfijn aan en dus organiseerden zij afgelopen zaterdag voor het eerst een Halfvastenbal. Een 
mooi moment om de laatste bonnen die na de carnaval vaak uit de meest onverwachte hoek tevoorschijn ko-
men, op te maken en om het gat naar de ellufde van de ellufde zo klein mogelijk te maken. Foto: Cisca Gramsma
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WIJ 
HOUDEN

U MOBIEL

Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!

 www.ditsletselschade.nl |  info@ditsletselschade.nl |  0167-500899

Bent u slachtoff er als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval ? 
Ik help u graag. Met een deskundige en persoonlijke benadering zal ik 
uw belangen behartigen. Ook bied ik u de kans op een second opinion. 

U kunt contact met mij opnemen voor een afspraak.
Ons vertrouwde kantoor is gevestigd aan de Kaaistraat 23, 4651BL Steenbergen 

Persoonlijke aanpak in 
rechtshulp bij letselschade

• BH-top zonder beugel.
• Geen cupafsluiter maar kunnen er bijpassende cupafsluiter(s) in maken zowel 

links al rechts!
• Brede gevoerde schouderbanden.
• Het hoge rugpand met brede verbinding naar het zijpand geeft voldoende steun 

bij lymfoedeem in de oksel, zijfl ank en op de rug.
• Deze BH is speciaal ontwikkeld door medici.
• Ook verkrijgbaar in wit en zwart.
• Deze Lymph- O- Fit BH wordt nauwkeurig bij u aangemeten op onze Mammacare 

afdeling.

Deze Anita Care Lymph-0-Fit BH 1100 
voorkomt lymphevocht ophoping in de borst en de borstkas. 

De noppenvorm zorgt voor een massage- en drainagewerking 
op de onderhuid en kleinere lymphevaten.

• BH-top zonder beugel.
• Geen cupafsluiter maar kunnen er bijpassende cupafsluiter(s) in maken zowel 

Je komt twintig keer, op een
vast moment, bij het gezin
thuis.

VoorleesExpress
zoekt vrijwilligers

Wekelijks voorlezen
Als voorlezer lees je wekelijks 
voor aan kinderen die opgroeien
in een taalarme omgeving.

Twintig weken

Kennismaking met taal
Je laat kinderen én ouders op

een actieve manier
kennismaken met de taal.

 Begeleiding

 
welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl

 0167 - 750 850 

Je wordt begeleid door een
coördinator van 

WijZijn Steenbergen. 

Meer weten?

Wat doet een voorlezer?
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Nog één week 
en dan kan er eindelijk weer een 
’Vuist tegen Kinderkanker’ ge-
maakt worden. De laatste editie 
van het benefiet-muziekspekta-
kel van initiator Jan de Groot was 
in november 2019. Niemand had 
toen nog kunnen bedenken dat het 
ruim twee jaar zou duren voor het 
weer zou mogen. Op  zaterdag 9 
april vanaf 20.30 uur gaat tijdens 
’Vuist tegen Kinderkanker’ het dak 
van theaterschool Myra Ceti aan 
de Wouwsestraat in Steenbergen.

In 2004 begon Jan de Groot met 
de organisatie van Hollandse mu-

ziekavonden onder de titel ’Vuist 
tegen’. Oorspronkelijk met als 
hoofddoel spierziekte, maar in 
2016 kwam daar de strijd tegen 
kinderkanker voor in de plaats. De 
laatste ’Vuist’ was een bijzondere 
voor De Groot. Hij nam na dertig 
jaar afscheid als deejay JW Sound, 
maar van de ’Vuist’ neemt hij 
voorlopig nog lang geen afscheid: 
”Het is behoorlijk wat werk, maar 
omdat je weet voor wie je het doet, 
is het erg dankbaar om te doen.”

Oekraïense kinderen
De doelgroep waar volgende week 
zaterdag geld voor ingezameld 
gaat worden, is een bijzondere. De 
opbrengst gaat namelijk naar vijf-
entwintig gevluchte Oekraïense 

gezinnen met kinderen die in hun 
thuisland al onder behandeling 
waren voor een vorm van kan-
ker. Hier in Nederland krijgen zij 
momenteel de best mogelijke be-
handeling in het Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie in 
Utrecht. De rest van het gezin ver-
blijft bij gastgezinnen en mede-
werkers van het Máxima. 

Onvoorstelbaar leed
”Stel je voor dat je een kind bent of 
hebt met kanker en dan ook nog 
een oorlog te verwerken krijgt,” 
licht Jan de Groot de keuze toe. 
”Wat een onvoorstelbaar leed. Ge-
lukkig kan hier in Nederland de 
behandeling voortgezet worden, 
maar dat kost veel geld. In over-

leg met stichting Ankie, ons vas-
te goede doel, hebben we beslo-
ten om de opbrengst van de ’Vuist 
tegen Kinderkanker’ daarom deze 
keer rechtstreeks ten goede te la-
ten komen aan deze gezinnen.”-
Shirley van Overveld van stichting 
Ankie legt overigens wel het eerst 
contact met de coördinatoren van 
deze gezinnen.

Fantastisch
Wie de avond bij wil wonen, kan 
zich het beste op tijd melden 
want er zijn maar 120 plaatsen be-
schikbaar. De deuren van Myra 
Ceti gaan om 20.00 uur open. 
De kaartjes kosten 10,- euro. De 
avond wordt mede mogelijk ge-
maakt dankzij diverse sponso-
ren. “Ondanks de zware tijd die 
zij achter de rug hebben tijdens 
corona, staan zij toch weer klaar 
om te helpen. Dat is toch fantas-
tisch?.”

Deze vier Hollandse artiesten ma-
ken er op zaterdag 9 april tijdens 
de Vuist tegen Kinderkanker één 
groot feest bij theaterschool Myra 
Ceti.

Zaterdag 9 april, 20.30 uur bij Myra Ceti:

Vuist tegen Kinderkanker mag weer!

(Door Eline van Vugt)

WELBERG – Zaterdag 26 maart, 
kwart voor 9 ’s ochtends: De eer-
ste mensen stromen gemeen-
schapshuis ’De Vaert’ op de Wel-
berg binnen. Zij komen om mee 
te helpen tijdens de Opschoon-
dag en het belooft er een mooie 
ochtend voor te worden. Opge-
togen staan de vrijwilligers klaar 
om het zwerfafval in het dorp op 
te ruimen.

Wanneer iedereen verzameld is, 
spreekt Koos Boer, die namens de 
Dorpsraad Welberg de Opschoon-
dag jaarlijks organiseert, de deel-
nemers toe: ”We zien een prachti-
ge dag tegemoet om het dorp op 
te schonen.” En om de groep extra 
te motiveren: ”Na afloop is er voor 
iedereen een heerlijke appelflap 
die we van onze eigen Bakkerij 
van Broekhoven gesponsord kre-
gen.” 

Frappe toujours
Steenbergen heeft er dit jaar voor 
gekozen om van de landelijke Op-
schoondag een gemeentelijke Op-
schoonweek te maken. Vanaf 26 
maart tot en met 1 april, zetten 
ruim twaalfhonderd mensen zich 
in voor een schoner Steenbergen. 
In Welberg werden er op 26 maart 
zo�n vijftien deelnemers verwacht, 
maar uiteindelijk waren het er 
meer dan twintig. Dit tot vreug-
de van Koos Boer die al in 2001 
begonnen is met de organisatie 
van de opschoondag: ”In eerste 
instantie namens de Wildbeheer-
eenheid Steenbergen die hieraan 
deelnam om het buitengebied van 
het dorp op te schonen. Het was 
een initiatief vanuit de Koninklij-
ke Nederlandse Jagersvereniging 

en later is het overgenomen door 
de dorpsraad van Welberg. Het is 
een breed gedragen initiatief, aan-
gezien er in Steenbergen ook veel 
groepen zijn die de binnenstad 
schoonhouden vandaag. Hier zijn 
we blij mee. Het jammere is dat 
het opschonen steeds nodig blijft. 
Het blijft een kwestie van ’frappe 
toujours’, wat staat voor het vol-
houden en door blijven gaan. En 
dat doen we zeker!”

Educatief
Afgelopen vrijdag trokken de leer-
lingen van basisschool Pius X al 
door de straten van het dorp, ge-
wapend met prikstok en vuilnis-
zak. Een goede zaak volgens Koos 
Boer: ”Ik vind het vanuit een edu-
catief oogpunt heel belangrijk dat 

de jeugd ziet wat de impact van 
zwerfvuil in hun eigen leefom-
geving is. Het is belangrijk dat ze 
aangespoord worden om dit op 
te ruimen en dat ze inzien dat het 
niet goed is om hun rommel over-
al neer te werpen.”

De voorzitter van de dorpsraad, 
Ilja Bos, zet zich al sinds 2014 in 
voor de Opschoondag. ”Het is 
leuk om te zien dat iedereen zo 
enthousiast is. Het afgelopen jaar 
hebben wij door corona de Op-
schoondag alleen met de leden 
van de dorpsraad georganiseerd. 
Het is dus fijn dat er nu meer men-
sen zijn die ons kunnen helpen.”

Handen uit de mouwen  
tijdens de Steenbergse  
opschoonweek!

Foto: Het Steenbergse echtpaar Brooijmans kwam  afgelopen 
zaterdag speciaal naar Welberg om te helpen tijdens de Op-
schoondag. ”We lopen vaak en graag langs het talud bij het 
klaproosviaduct maar storen ons enorm aan de grote hoe-
veelheid afval die er ligt. Het is fijn om daar vandaag wat aan 
te doen, hoewel we hopen dat er een wat meer structurele op-
lossing komt.” In totaal werden er maar liefst elf zakken afval 
rond het viaduct verzameld. Foto’s: Eline van Vugt

Foto: Anton van Doeselaar en Peter Manders zijn de ech-
te fanatiekelingen van deze Opschoonploeg. Zij lopen weke-
lijks met hun eigen prikstokken door het centrum en het bui-
tengebied van Welberg. ”Onderweg vragen mensen vaak aan 
ons of we een taakstraf hebben. Daar moeten wij altijd wel 
om lachen. We krijgen veel complimenten voor wat we doen. 
Het voelt goed om ons steentje bij te kunnen dragen aan een 
schoon dorp.”

Foto: Organisator van de Opschoondag Koos Boer en 
voorzitter van de Dorpsraad Welberg Ilja Bos staken na-
tuurlijk zelf ook de handen uit de mouwen. 

STEENBERGEN – Een kijkje ach-
ter de schermen van het circus, wie 
wil dat nu niet? De kinderen van 
groep 1/2/3 van kindcentrum De 
Nieuwe Veste kregen er afgelopen 
vrijdag de kans toe. Wekenlang 
waren zij in de klas al bezig met 
het thema Circus. Ze oefenden al-
lerlei acts, gaven voorstellingen in 
de klas en leerden van alles en nog 
wat over het leven in en om het cir-
cus. Dan kan een bezoekje aan het 
echte werk natuurlijk niet ontbre-
ken. Gelukkig voor hen is Circus 
Barani nog in winterslaap en heeft 
haar tenten opgeslagen in de buurt 

van Halsteren. Daar mochten de 
kinderen op bezoek en al hun vra-
gen stellen aan Amber, een circus-
acrobaat. Zodoende weten de kids 
nu precies hoe dieren trucjes leren, 
hoe een woonwagen eruit ziet en 
hoeveel mensen er in de circustent 
passen. Leerzaam, maar vooral su-
perleuk!
Foto: Rosanna Smit

Een pluim voor de mensen van Cir-
cus Barani bij wie we langs mochten 
komen! We hebben heel veel van jul-
lie geleerd en het was hartstikke leuk.
Groep 1/2/3 kindcentrum De Nieuwe Veste

Hooggeëerd publiek  
bij Circus Barani



18.00 - 20.00 uur
Informatieavond
7 april 2022 16 juni 2022
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Dorpsweg 136 - De Heen - Tel: 0167 - 560000
info@de-uitwijk.nl

www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl

Ben je student, scholier of schoolverlater en nog op zoek naar 
een bijbaantje?? Wij hebben vacatures voor:

* Medewerkers bediening

* Keukenmedewerkers

* Terreinmedewerkers

Hiernaast zijn wij op zoek naar een: 

* Huishoudelijke hulp

Stuur je motivatie en CV met foto naar info@de-uitwijk.nl

Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

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

Uw kleding gerepareerd of versteld?
Hallo! Ik ben Cor Snepvangers en ik repareer, herstel en 

verstel kleding. Contact me voor vragen of als je 
iets wilt laten maken.

Molenweg 42 • 4651CL Steenbergen
tel. 06-22908125 • email: corsnepvangers@kpnmail.nl

verstel kleding. Contact me voor vragen of als je 

tel. 06-22908125 • email: corsnepvangers@kpnmail.nl

Klein schoonmaakbedrijf 
in Steenbergen

Ruiterstallen 8 • Steenbergen
0167-561214

info@jokim.nl

Wij maken graag schoon bij u

Dagelijks nieuws & aanbod 
uit de gemeente Steenbergen

Gemiddeld meer dan 80.000  bezoekers per maand. 
 
Via Facebook wordt KijkopSteenbergen 
inmiddels gevolgd door meer dan 6.000 fans.
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – We schrijven 1 
april 1947: Pol van Gils start in 
het centrum van Steenbergen zijn 
schadeherstelbedrijf. De zaken gin-
gen voorspoedig, zo goed zelfs dat 
hij op zoek moest naar een nieu-
we locatie. Zijn bedrijf vond een 
plek aan de Franseweg, waar het 
ruim veertig jaar gevestigd bleef. 
In 1980 kwamen twee zoons het 
bedrijf versterken: Nico en Kees. 
Zijn namen vijf jaar later van Gils 
Autoschade over. In 1999 kozen de 
twee broers voor nieuwbouw aan 
de Koperslagerij op industrieter-
rein Reinierpolder II. Vandaag, vrij-
dag 1 april verjaart Van Gils Autos-
chade en wordt 75 jaar.

In al die jaren heeft het bedrijf een 
uitstekende naam opgebouwd. 
“We hebben over werk beslist niet 
te klagen”, vertelt Kees van Gils. 
Hij heeft inmiddels al wat gas te-
ruggenomen, al werkt de ervaren 
ondernemer nog wel vier dagen 
per week in het bedrijf mee. Oud-

ste broer Nico is nog geregeld aan 
de Koperslagerij te vinden, ook 
al is hij uit de zaak gestapt. “Dat 
kon heel goed toen de zonen van 
Kees – Joey, Donny en Roy – de 
gelederen kwamen versterken. 
Ik verricht echter nog regelmatig 
hand- en spandiensten en wordt 
als ZZP-er ingehuurd wanneer het 
noodzakelijk is”.

Ieder zijn taak
Joey is verantwoordelijk voor het 
klantcontact en werkt in de ‘fron-
toffice’. Donny heeft als hoofd-
taak de spuiterij onder zijn hoe-
de, terwijl Roy het plaatwerk en 
de demontage voor zijn rekening 
neemt. 

Het huidige team van Van Gils Au-
toschade telt 8 koppen. Die heb-
ben hun handen vol aan al het 
werk dat moet worden gedaan. 
“Het merendeel van de schades 
die moeten worden hersteld komt 
via verzekeringsmaatschappijen. 
Zo’n tien procent komt door par-
ticulieren en bedrijven die recht-
streeks naar ons komen”.

Bij blijven in  
de ontwikkelingen
De mannen van Van Gils kijken 
nuchter terug op alle jaren. “We 
leveren uitstekend vakwerk. Veel 
mensen kennen nog wel de slogan 
die we vele jarenlang hanteerden: 
‘Jammer dat ons werk onzicht-
baar is’. En dat klopt helemaal, 
het is een bewijs van onze vak-
manschap. Kwaliteit leveren en 
concurrerend werken voor onze 
klant. We zijn aangesloten bij AAS, 
waardoor we werken voor nage-
noeg alle verzekeringsmaatschap-

pijen. Via onze organisatie kopen 
we onze materialen en spuitverf 
groot in en dat zorgt voor goede 
inkoopsprijzen. We voldoen heel 
goed aan alle kwaliteitseisen en 
hebben er in al die jaren steeds 
voor gezorgd dat we bijbleven in 
de ontwikkelingen”.

Zelfs een koplamp  
vervangen is complexer
Die ontwikkelingen zijn overigens 
hard gegaan. De techniek zorgt er-
voor dat het werk complexer is ge-

worden. “Adas systemen met rij-
baan herkenning, verkeersbord-, 
voertuig- en persoonsherkenning; 
hybride en elektrische auto’s, het 
betekent veel investeren in ken-
nis. Neem nu het vervangen van 
een koplamp in moderne auto’s, 
dat houdt niet op met het simpel 
vervangen, we moeten software-
matig in het brein van de auto 
en het zo regelen dat de lamp het 
weer doet”.

En ook de gebruikte materialen 
zijn tegenwoordig heel anders. 
“Vroeger waren de bumpers van 
chroom, tegenwoordig van kunst-
stof. Om die te kunnen repareren 
is de techniek heel anders. Maar 
ook het aluminium dat veel plaat-
staal heeft vervangen”.

Op naar de honderd
Het bereiken van de 75-jarige leef-
tijd is voor de mannen van Van 
Gils geen reden om een groot feest 
te vieren. 

“Dat vinden we niet nodig. We 
werken elke dag met veel plezier 
en doen hard onze best om uitste-
kend werk af te leveren. Dat willen 
we graag blijven doen. Op naar de 
honderd, denken we dan”.  

Van Gils Autoschade: 75 jaar 
‘onzichtbaar’ schadeherstel

Foto: de mannen van Van Gils met in het midden Kees en rechts Niek, 
naast Kees de zonen Donny, Joey en Roy en op de achtergrond de plaquet-
te waarop stichter Pol van Gils staat afgebeeld.

OUD GASTEL – Vanaf vandaag gaat 
Novy Heshof verder onder de ei-
gen naam. Daarmee wordt een 
tijdperk afgesloten dat de winkel 
in de Gastelse Dorpsstraat voer 
onder de vlag van een grotere for-
mule. “Doordat we volledig zelf-
standig zijn kunnen we nog veel 
beter inspelen op de wensen en 
behoeften van onze klanten. Onze 
service en dienstverlening blijft als 
vanouds, maar we zijn nu volledig 
in staat om maatwerk te leveren in 
plaats van eenheidsworst”, aldus 
Bernard en José Heshof.

Heshof staat bekend om zijn reus-
achtig assortiment producten en 

diensten. Huishoudelijke artike-
len, speelgoed, trends & lifesty-
le, wenskaarten, artikelen voor 
school en kantoor, boeken en 
kansspelen. Daarnaast is de win-
kel een Post NL-kantoor, kunnen 
klanten er hun pasfoto’s laten ma-
ken en kan men er terecht voor de 
sleutelservice.

Professioneel,  
persoonlijk en  
meedenkend
“Wij hebben inderdaad een 
enorm assortiment. Niet voor 
niets is onze slogan: ‘Heshof heeft 

het’. Daarbij staan we bekend om 
onze persoonlijke, professione-
le, warme en meedenkende hou-
ding. Samen met ons betrokken 

team vormen José en ik het ge-
zicht van onze winkel. We stel-
len graag de juiste vragen en met 
een luisterend oor staan wij onze 

klanten zorgvuldig te woord. Zo 
combineren wij onze persoonlijk-
heid met de kennis van onze pro-
ducten. We heten met plezier ie-
dereen welkom”, zo vat José Hes-
hof de kracht van hun winkel sa-
men.

Welkom
Heshof wil graag de wijde omge-
ving van Oud Gastel laten merken 
hoe prettig het bij hen winkelen is. 
“Er komen ook steeds meer klan-
ten uit Dinteloord en ook Steen-
bergen naar Oud Gastel. Wij staan 
ook graag voor hen klaar. Wie 
meer over ons wil weten kan ons 
het beste vrijblijvend een bezoek 
brengen en ervaren hoeveel we 
te bieden hebben. Online zijn we 
te vinden via www.heshof.com en 
zijn we heel actief op Facebook en 
Instagram”.

Heshof uit Oud Gastel: 
‘Heshof heeft het!’

Foto: José Heshof voor de ruim gesorteerde winkel 
in de Gastelse Dorpsstraat.

STEENBERGEN – Afgelopen week-
end startten de eigenaars van het 
Wapen van Steenbergen met hun 
voornemen om van de beken-
de café-zaal in de Kaaistraat een 
breed muziekcafé en poppodium 
te maken. Zaterdagavond was de 
band Zero Friction te gast. Overi-
gens zullen ook diverse reeds be-
staande en nieuwe evenementen 
op niet-muzikaal gebied gebruik-
maken van de faciliteiten die het 
Wapen van Steenbergen biedt.

Afgelopen vrijdagavond werd in 
het Wapen het halfvastenbal ge-
houden. En zondagmiddag was 
het Wapen van Steenbergen de 
nieuwe thuishaven van Tussen 
Thee en Diner. Elders in deze edi-

tie wordt hieraan aandacht be-
steed. Zaterdagavond was de for-
matie Zero Friction te gast.

Muzikale netwerkborrel
Vrijdag 1 april wordt gestart met 
Chris Antonissen die de muziek 
verzorgt voor een vrijdagmid-
dag en -avond borrel voor net-
werkend Steenbergen. Zaterdag 2 
april speelt de Steenbergse Stan 
Verbraak met zijn rock-coverband 
‘Dan Stennisband’ en zondagmid-
dag 3 april komt het duo Anita en 
Ed met meezingers en country.

Topacts
“Maandelijks streven we naar een 
top-act. Zo komt in juni ‘Crazy 
Little Things’ naar Steenbergen en 

is de ABBA-tributeband ‘Water-
loo 74’ gecontracteerd. Ook komt 
de vrouwelijke variant van AC/DC 
naar het Wapen en tijdens de ker-
mis zijn ‘Fragment Live’ en op za-
terdag het lokaal jeugdtalent Mes-
sy Words in het voorprogramma 
van top-rockact ‘Highway Chi-
le’ te gast”, zo licht Johan Bosters 
toe. De komende maanden zal het 

Wapen van Steenbergen dus nog 
vaak in het nieuws zijn.

Foto: Afgelopen zaterdagavond 
verzorgde Zero Friction een optre-
den in de zaal van Het Wapen van 
Steenbergen. De komende maan-
den zullen er meer bands hun op-
wachting maken.

Tal van activiteiten maken 
van  het Wapen van 
Steenbergen een breed 
muziekcafé en poppodium

Bijzondere Lezing 
bij KBOSteenbergen 
STEENBERGEN - Saskia van den 
Ouden verloor jaren geleden door 
ziekte haar linker onderbeen. Na 
6 jaar, 12 operaties en langdurig 
revalideren had zij één droom: ze 
wilde weer kunnen rennen. 

Ze ging fanatiek sporten en bleek 
een talent op de (para)triatlon, 
waarin ze EK- en WK-titels be-
haalde. Later moest helaas ook de 
rest van haar been geamputeerd 
worden. Maar volgens Saskia “zit 
beperking in je hoofd, niet in je 
lijf”. Ze komt bij KBO Steenbergen 
vertellen over wat ze heeft meege-
maakt, maar vooral waar het haar 
heeft gebracht. 

De presentatie van deze bijzon-
dere doorzetter vindt plaats op 
maandag 11 april a.s. vanaf 13.30 
uur in de zaal van De Watertoren, 
Nassaulaan 33 te Steenbergen. De 
lezing is gratis voor leden, maar 
ook niet-leden zijn - tegen beta-
ling van 3 euro -  van harte wel-
kom! Aanmelden voor deze lezing 
bij het secretariaat van de KBO via 
het telefoonnummer 563 588.  
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Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie is gevestigd in de 
Gummaruskerk, ingang marktzijde 
en is geopend op maandag, 
woensdag en dond erdag van 9.15 
uur tot 11.30 uur.
Voor het ontvangen van de 
ziekenzalving, Pastoor Hans de 
Kort 0167-563129.
Dit eerste weekend van de maand 
in alle kerken extra collecte voor 
de Caritas voor acute noden in de 
eigen samenleving. Wij bevelen 
deze collecte van harte bij u aan.
U kunt uw parochiebijdrage 
overmaken op rekeningnummer          
NL42RABO 0191 8492 94 t.n.v. St. 
Annaparochie onder vermelding 
van uw parochiekern. Iedere 
donatie is meer dan welkom. 
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk wordt  iedere 
zaterdag om 17.00 uur uitgezonden 
via de SLOS:  Ziggo: kanaal 46, 
KPN: kanaal 1402, Delta : kanaal 
804 en Caiway: kanaal 12.

Wereldwijd worden er in de 
bisdommen  geloofsgesprekken 
gevoerd als voorbereiding op een 
grote bisschoppensynode in Rome 
in 2023 met als thema: “Naar een 
synodale Kerk”.
Elke parochie wordt uitgenodigd 
om in gesprek te gaan over dit 
thema, dat als kernwoord heeft: 
“Samen op weg”.  Een drietal 
vragen worden ons voorgelegd: 
hoe ervaren we het samen vieren, 
hoe onze zending als gedoopte 
in de kerk en hoe beleven we het 
geloof buiten de kerk? 
Op woensdag 6 april houden 
we onder leiding van diaken Jan 
Foesenek een avond voor alle 
parochianen uit de St. Anna-
en St Christoffelparochies die 
geïnteresseerd zijn in een gesprek 
over deze vragen. We nodigen 
u uit voor deze avond die wordt 
gehouden om 20.00 uur in het 
parochiecentrum van de H. 
Quirinuskerk in Halsteren. De 
uitkomsten van ons gesprek met 
elkaar geven we door aan het 
bisdom.
Iedere parochiaan mag ook 

persoonlijk en schriftelijk deze 
vragen beantwoorden en aan ons 
als team doorgeven. Dan zorgen wij 
dat deze antwoorden doorgestuurd 
worden.
We hopen dat velen willen getuigen 
van wat er leeft in hun hart als het 
gaat om ervaringen  met geloof en 
kerk om zo bij te dragen aan een 
verder ‘samen op weg zijn’  , ook 
in onze parochies.
Pastoor Hans de Kort

Voor Inlichtingen:  Els Ver-
beek secr. telefoonnummer 0167-
566886 of Bram Hommel voorz. 
06-53802394. 
Wij gedenken: Toos van Meer - 
van der Kamp weduwe van Martien 
van Meer, Jan Baselier weduwnaar 
van Riet Baselier - Coppens en 
Toon Buuron echtgenoot van 
Maatje Buuron - Oostdijk.
Zaterdag 2 April 17.00: Pastoor 
Hans de Kort. Familie Uitdewilligen 
- van Bergen; Jan Schetters en 
dochter Christine; Overleden leden 
KBO Steenbergen; Fam. Vermué 
- Rijk; Overleden ouders Testers - 
van de Riet; Pastoor J. Hamerlynck 
en familie.
Maandag 4 April 19.00 uur. 
Pastoor Hans de Kort. 

Misintenties: Wilt u een misintentie 
aanvragen? Indien mogelijk graag 
een week van tevoren (i.v.m. tijdige 
plaatsing in de krant) door te geven 
bij het secretariaat (zie gedeelte Sint 
Annaparochie) of via de website. 
De prijs voor het aanvragen van 
een misintentie is 11,00 euro.

Zaterdag 2 April van 11.00 – 
15.00 uur boekenmarkt in de 

Vredeskerk, de opbrengst is voor 
noodhulp aan Oekraïne. 
Zaterdag 2 April om 19.00 uur: 
Eucharistieviering Pastoor Hans de 
Kort. Wij gedenken: Riet Sonder, 
Henk van Eert. Extra collecte 
voor de Caritas. Na de viering 
koffiedrinken in de Vonk, wees 
welkom. 
Woensdag 6 April om 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk, 
Pastoor Hans de Kort.  
Opgeven van een misintentie: 
Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612,  
e-mail r.gelten@home.nl  Het tarief 
van een misintentie is  € 11,00. 
Secretariaat Vredeskerk: Petra 
Geers 0167-565994 petrageers@
hotmail.com.

Zaterdag 2 april gelegenheid tot 
biechten in de sacristie van 14.00 
tot 15.00 uur.
Zondag 3 april 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pater 
Bertus van Schaik. Misintenties: 
Riet Bosters-de Jong e.v. Jan 
Bosters; Leonardus de Jong en 
Maria Baselier; Janus Bosters; 
jgt. Adrianus Schoutens en Maria 
Schoutens;  Janus Keijzers en b.g.v. 
de geboortedag van Pietje Keijzers-
Timmermans; jgt. Arie Schoutens 
e.v. Carolien Suijkerbuijk; 
Caritascollecte
Maandag 4 april 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 6 april 19.00 uur: H. 
Mis.
Donderdag 7 april 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozenkrans-
gebed.

Ons Parochiesecretariaat is 
geopend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 0164 – 
682525. 
Zaterdag 2 april Dienst van 
W.G.C. 19.00 uur. In deze viering 
gedenken wij: o.o. van Dorst - 
Slooters; Voorganger: Past. J. 
Foesenek, koor: Samen Sterk.
Dinsdag 5 april 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen. Voorganger: Past. 

H. de Kort. Let u op de aanvangs-
tijd van de viering.

Zondag 3 april 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: Gemengd 
koor; Misintenties: Piet van 
der Heijden, Jgt. Lucie Disco; 
Voorganger: pastoor Hans de 
Kort; Misdienaar: Anneke Welten; 
Lector Petra Welten; Koster: Adrie 
van Etten. 
Deze zondag willen wij weer na de 
dienst zorgen voor een kopje koffie 
of thee. Wij hopen dat weer veel 
mensen hieraan mee willen doen.

K E R K B E R I C H T E N

Dienst in de Protestantse Kerk aan 
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. 
Predikant: Ds. H.C. van het 
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor 
informatie: mevr. Toke Knook, tel. 
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com. 
Zondag 3 april 10.00 uur: 
Eredienst in de Protestantse kerk te 
Nieuw-Vossemeer. Ds. Henk van 
het Maalpad.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Je zult de vriendelijke 
woorden die jij gezegd 

hebt misschien vergeten,
maar de ontvanger 

onthoudt ze een leven lang.  
Oprah Winfrey                

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 3 april  10.00 uur: Ds. 
G.v.d. Linden, Klundert.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

Elke zondag om 10.30 uur 
kerkdienst. Elke maandag om 
20.00 uur bijbelstudie. U bent 
van harte welkom.  Voor meer 
informatie kunt u kijken op 
www.opendeursteenbergen.nl.   
De kerkdienst is tevens online mee 
te kijken via YouTube.

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 3 april 10.00 uur:   Ds. 
M.A. Post, Stavenisse. 18.30 uur: 
Ds. N.A. Donselaar, Middelharnis.  
De diensten zijn ook te beluisteren 
via onze website www.hervormd-
dinteloord.com. 

Zondag 3 april 10.30 uur: Vijfde 
zondag van de 40-dagentijd.Ds. 
L. van der Eijk, Zwijndrecht. 
Kindernevendienst voor de kinderen 
van de basisschool. Na de dienst 
staat de koffie klaar.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL  WOORD
Maria spreekt in oorlogstijd
Op 25 maart, nog maar enkele 
dagen geleden, spreekt Maria 
in Medjugorje tot ons. “Lieve 
kinderen, ik hoor jullie noodkreten 
en jullie gebeden voor vrede. 
Satan vecht al jaren voor oorlog. 
Daarom heeft God me naar jullie 
gezonden om jullie te leiden op de 
weg naar de heiligheid omdat de 
mensheid op een kruispunt staat. 
Ik roep jullie op om terug te keren 
naar God en Zijn geboden opdat 
jullie het goed zouden stellen op 
aarde en dat jullie uit deze crisis 
zouden geraken waarin jullie zijn 
terecht gekomen omdat jullie 
niet luisteren naar God, Die jullie 
bemint, Die jullie wil redden en 
naar een nieuw leven wil leiden. 
Dank dat jullie aan mijn oproep 
gehoor hebt gegeven”.  
Beste mensen, vooral uit die 
laatste zin van Maria begrijpen 
wij, dat Zij er op rekent, dat wij 
haar Boodschap ter harte nemen. 
Laten wij dan ook echt terugkeren 
naar God en Zijn geboden. Bidt 
om vergeving van zonden en sluit 
je weer aan bij de Kerk van Jezus, 
Haar Zoon. Pater Bertus.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

REGIO – Mbo-school Scalda be-
grijpt heel goed dat het voor jon-
geren moeilijk is te kiezen voor 
een goede opleiding. Er is name-
lijk zo enorm veel keuze. Dat geldt 
ook voor het aanbod dat Scalda 
heeft op haar locaties in Vlissin-
gen, Goes, Middelburg, Terneuzen, 
Goes, Dordrecht en Roosendaal. 
Op al deze locaties verzorgt Scal-
da informatie-avonden, een goede 

manier om echt kennis te maken 
met toekomstige studenten en te 
praten met medestudenten, want 
de avonden zijn kleinschaliger van 
opzet dan een open dag.

Scalda houdt open avonden tus-
sen 18:00 en 20:00 uur op 7 april 
en 16 juni. Dat gebeurt op de lo-
caties in Vlissingen, Goes, Middel-
burg en Terneuzen en bij Maritiem 

en Logistiek College De Ruyter in 
Vlissingen. Bij CIOS Zuidwest-Ne-
derland wordt een informatie-
avond gehouden op donderdag 7 
april in Goes en in Roosendaal, op 

donderdag 16 juni is er een infor-
matieavond bij het CIOS van 18.00 
tot 20.00 uur in Goes en een infor-
matiemiddag van 15.00 tot 17.00 
uur in Dordrecht.

Tijdens de informatieavond op 
donderdag 16 juni ligt de focus op 
de overstap van havo naar mbo en 
op de Beroeps Begeleidende Leer-
weg (BBL). Bij een BBL-opleiding 
tegelijkertijd gewerkt en geleerd. 
Naast een baan ga je een of twee 
dagen naar school.  

Aanmelden
Naast belangstellende jongeren 
zijn ook hun ouders en verzorgers 
van harte welkom bij de informa-
tieavonden. Scalda vraagt echter 
wel of ieder zich vooraf wil aan-
melden, om te weten hoeveel be-
zoekers verwacht worden. Aan-
melden kan via scalda.nl/open-
dagen.

MBOschool Scalda  
verzorgt info avonden 
op 7 april en 16 juni

(Door Dasja Abresch)

KRUISLAND – De Kruislandse Elna 
Pier deelde woensdagavond een 
opmerkelijk bericht op Facebook. 
Zij zou haar 1.50 meter lange ko-
ningspython, luisterend naar de 
naam Pietje kwijt zijn. Naast Pietje 
huisvest Elna naar eigen schrijven 
nog enkele pythons en wat vogel-
spinnen in haar woning aan de Tui-
melaar die zij sinds kort betrok. 

Afgelopen maandag ontsnapte 
Pietje volgens Elna in een onbe-
waakt ogenblik vanuit zijn terra-
rium en ondanks een intensieve 
speurtocht langs alle warme plek-
jes in huis is hij nog altijd onvind-
baar. Nu er een koud front deze 
kant op komt, is het extra noodza-
kelijk om de slang snel te vinden 
anders is hij binnen de kortste ke-
ren zo dood als een Pier. Giftig is 

hij niet, maar, waarschuwt Elna, 
het is een wurgslang dus de eige-
naren van katten of kleine honden 
in de omgeving doen er goed aan 
op te letten. 
Het verzoek van Elna is om zo snel 
mogelijk contact met haar op te 
nemen. De redactie van Kijkop-
Steenbergen/Steenbergse Cou-
rant raadt iedereen aan dat ook 
zeker zo massaal mogelijk te doen 
via Facebook (Elna Pier) of mail: 
Elnapier1985@gmail.com 

Geen reden tot  
Pieton paniek

De redactie van KijkopSteenber-
gen werd op het opvallende be-
richt geattendeerd dankzij een 
tip van ene Rien Pale met daarin 
ongeveer de inhoud van het Fa-
cebookbericht. Nu zal een beet-
je letterhusselaar er niet lang over 
doen om te zien dat de overeen-
komst tussen de letters van Elna 
Pier en Rien Pale op z�n zachtst 
gezegd opvallend is. Wie daar dan 
de letters van de volledig uitge-
schreven datum van vandaag aan 
toevoegt, kan één en één  wel bij 
elkaar optellen. Lukt dat niet, let 
dan goed op na het doen van de 
grote boodschap. Het kan zijn dat 

er ineens een kikker in de toilet-
pot ligt. 

Koningspython op vrije 
voeten in Kruisland? 

Elna Pier plaatste deze foto van 
haar Python Pietje op Facebook. 

Deelname aan 
bedevaart naar 
Beauraing
STEENBERGEN – Corrie van Beur-
den geeft aan dat deelname aan 
de bedevaart naar ‘Maria met het 
gouden hart in Beauraing dit jaar 
weer mogelijk is. Jaarlijks wordt 
vanuit het bisdom Breda een der-
gelijke bedevaart georganiseerd 
naar het plaatsje dat vlak bij Di-
nant in de Belgische Ardennen ligt. 

De dagbedevaart vertrekt zater-
dag 11 juni om 8:00 uur vanuit 
de Raayberg in Bergen op Zoom. 
Om 11:00 uur is er in Beauraing 
een hoogmis en ’s middags een 
Lof met ziekeninzegening. Rond 
17:30 uur gaan de dagbedevaart-
gangers weer richting huis.

Deelname kosten bedragen 60 
euro voor volwassenen, en 35 euro 
voor kinderen tot en met 11 jaar. 
Dit is inclusief koffie voor vertrek, 
een warme maaltijd en versnape-
ringen onderweg.
Informatie kan worden inge-
wonnen via de dames H. van Et-
ten-Broos (Kruisland, telefoon 
533 161) en C. van Beurden-van 
Wiggen (Steenbergen en omge-
ving, telefoon 06 16 162 040. Er is 
ook een website: www.bedevaart-
beauraing.nl.
 

Ketting met gouden 
kruisje verloren

Verloren rond 3 maart in de omge-
ving van de Lieve Vrouwenpoort: 
een ketting met een gouden kruis-
je. Ondanks stevig zoeken nog niet 
teruggevonden. De ketting is mij 
zeer dierbaar. 

Heeft iemand deze wellicht gevon-
den? Bel me a.u.b. op het telefoon-
nummer 06 22 249 314.

Marielle Perdaems, Steenbergen
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( door John Rommers )
Fc Bergen 1 - Steenbergen 1: 0-3

Met 0-3 gewonnen van Fc Bergen, 
maar dat was het dan ook wel. Het 1e 
elftal van v.v. Steenbergen moest afge-
lopen zaterdag na een vrij weekend in 
Bergen op Zoom aantreden tegen Fc 
Bergen. Een tegenstander waarvan 
begin oktober in de thuiswedstrijd 
met 8-0 werd gewonnen, een tegen-
stander ook uit de onderste regionen 
op de ranglijst.
Na de thuiswedstrijd van 2 weken ge-
leden tegen mede titelkandidaat In-
ternos een wedstrijd waarvan op 
voorhand wordt verwacht dat er ge-
wonnen gaat worden en juist daar 
schuilt dan vaak het gevaar
.
Fc Bergen - Steenbergen werd uitein-
delijk een wedstrijd die Steenbergen 
eenvoudig wist te winnen, maar waar-
in van goed voetbal was bepaald geen 
sprake.
De thuisploeg, die na de winterstop 
beduidend beter presteert dan in het 

begin van de competitie, begon fel 
aan de wedstrijd en liet zien zich be-
paald niet eenvoudig naar de slacht-
bank te willen laten leiden.
De blauwwitten speelden niet gecon-
centreerd genoeg, waren het grootste 
gedeelte van de wedstrijd wel te vin-
den op de helft van Fc. Bergen, maar 
waren meestal te voorspelbaar waar-
door de tegenstander eenvoudig kon 
ingrijpen.
Kortom, een wedstrijd met vaak een 
‘rommelig’ spelbeeld die dan wel ver-
diend 3 punten opleverde, maar die 
niet leuk was om naar te kijken.

Fel begin Fc Bergen
Zoals gezegd, Fc. Bergen begon goed 
aan de wedstrijd, gaf Steenbergen 
weinig ruimte waardoor in de begin-
periode door de blauwwitten veel bal-
verlies werd geleden.
Kansen voor de thuisploeg kwamen er 
echter nauwelijks maar ook Steenber-
gen moest wachten tot in minuut 15 
voordat de eerste doelkans kwam. Het 

eerste doelpunt werd gemaakt door 
Tim den Houting. En bij een 0-1 stand 
klonk het rustsignaal.

Goed begin Steenbergen 
van 2e helft
Het begin van de 2e helft beloofde 
veel goeds van Steenbergen zijde. Di-
rect al in de 2e minuut zagen we een 
vlotte aanval door Ahmed Dahir be-
sloten met een goed schot dat door 
de Fc. Bergen doelman werd gekeerd 
maar 2 minuten later was het dezelf-
de Ahmed Dahir die op aangeven van 
Mike de Hoog oog in oog kwam met 
de Bergse sluitpost en voor de 0-2 
zorgde.

En weer 1 minuut later was het Ah-
med Dahir die Thijs Zantboer lanceer-
de, die speelde vervolgens zijn tegen-
stander uit en tekende voor de 0-3, 
dat ook de eindstand werd.
Trainer Robin Borremans gebruik-
te de laatste 20 minuten van de wed-

strijd om een 4-tal spelers te wisselen. 
Het werd een verdiende overwinning 
met verder weinig franje maar waar-
mee weer wel de koppositie op de 
ranglijst kon worden  overgenomen 
van Internos.

Thuiswedstrijd tegen 
Moc’17
Steenbergen moet die eerste plaats 
op de ranglijst momenteel delen met 
Moc’17 maar de ploeg uit Bergen op 
Zoom  heeft wel 1 wedstrijd meer ge-
speeld.
En juist dat Moc’17 zal morgen, zater-
dag 2 april, de volgende tegenstander 
zijn van Steenbergen. Een echte top-
per dus tussen 2 ploegen die elkaar 
normaal gesproken weinig zullen ont-
lopen.

De uitwedstrijd tegen Moc’17 werd 
enige tijd geleden door Steenbergen 
met 2-1 verloren maar ook in die wed-
strijd waren de verschillen minimaal.
Er vanuit gaande dat de blauwwitten 
deze wedstrijd wel de motivatie zullen 
hebben die nodig is om de tegenstan-
der pijn te doen verwachten we een 
spannende wedstrijd tussen 2 in prin-
cipe goed voetballende teams.
De wedstrijd wordt gespeeld op het 
sportpark aan de Seringenlaan te 

Steenbergen en begint om 15.15 uur.

Uitslagen senioren v.v. Steenbergen 
van zaterdag 26 maart

Fc. Bergen 1 - Steenbergen 1: 0-3; Clu-
zona 2 - Steenbergen 2: 2-5; Sc.Wel-
berg 2 - Steenbergen 3: 2-2; Steenber-
gen 4 - Halsteren 6: 3-1; De Fendert 
5 - Steenbergen 5: 1-1; D.V.O.’60 10 - 
Steenbergen 6: 21-0; Steenbergen da-
mes 1 – Bruse boys / Duiveland / SKN-
WK dames 1: 4-3; Steenbergen dames 
2 - De Fendert dames 2: 3-4; Steenber-
gen zondag 2 - Vlissingen zondag 2: 
afgelast

Programma senioren v.v. Steenbergen 
voor zaterdag 2 april
Steenbergen 1 - Moc’17 1, aanvang 
15.15 uur; Steenbergen 2 - Moc’17 2, 
aanvang 13.15 uur; Steenbergen 3 – 
Halsteren 4, aanvang 15.15 uur; Fc. 
Moerstraten 2 - Steenbergen 4, aan-
vang 14.00 uur; Steenbergen 6 - Prin-
senland 5, aanvang 15.15 uur; Prin-
senland dames 1 - Steenbergen da-
mes 1, aanvang 12.00 uur; Zwaluwe 
dames 2 - Steenbergen dames 2, aan-
vang 14.30 uur.

Programma voor zondag 3 aprilVicto-
ria’03 3 zondag - Steenbergen 2 zon-
dag, aanvang 11.30 uur.

Steenbergen 1 haalt plichtmatig 
3 punten op bij Fc  Bergen

( door Jesse de Decker )
Zaterdag 26 maart stond voor Sc 
Welberg 1 de uitwedstrijd tegen 
MOC’17 uit Bergen op Zoom op 
het programma. Eerder dit seizoen 
ging Welberg thuis hard onderuit 
(0-13). Voor Welberg was het af-
gelopen zaterdag vooral zaak om 
de uitslag zo dragelijk mogelijk 
te houden aangezien het kwali-
teitsverschil tussen beide selecties 
groot is.

Ten opzichte van de wedstrijd te-
gen Alliance waren er een aantal 
wijzigen in het basiselftal. Dennis 
Luijks was na zijn afwezigheid van 
vorige week weer terug en begon 
in de basis. Bas de Jager verving 
de geblesseerde Kevin Dits, en 
Mahmoud Safwat kreeg van trai-
ner Toon Magielse ook een basis-
plaats toegewezen.

Brutaal Welberg in ope
ningsfase
Welberg kwam brutaal uit de start-
blokken op Sportpark Rozenoord. 
De wedstrijd ging in de eerste 
paar minuten over er weer. Wel-

berg kwam twee keer via de lin-
kerflank goed opzetten, de voor-
zet was tot tweemaal toe net niet 
scherp genoeg om tot een kans te 
komen, al zat er wel dreiging in de 
aanval.
MOC’17 dacht na 4 minuten voet-
ballen de 1-0 te maken, echter 
Welberg assistent-scheidsrech-
ter Jesse de Decker vlagde terecht 
voor buitenspel waardoor het 
doelpunt door scheidsrechter dhr. 
van Nistelrooij werd afgekeurd.

Direct na het afgekeurde doel-
punt kreeg Mahmoud Safwat na-
mens Welberg een levensgrote 
mogelijkheid om de score te ope-
nen. Een lange bal kwam bij Saf-
wat terecht in het strafschopge-
bied, met een slimme beweging 
kwam de rechtsbuiten alleen voor 
de keeper te staan. Helaas stuitte 
de inzet op de keeper. 

Score loopt snel op
Na de goede openingsfase van 
Welberg wist MOC’17 na 7 mi-
nuten toch de openingstreffer te 
scoren. Doelpuntenmaker aan 
MOC-zijde was Milad Najib. Twee 
minuten later lag ook de 2-0 in het 

Welberg doel, dit keer kreeg Jos-
hua Becht alle ruimte van de ver-
dediging, iets wat je aan voetbal-
lende ploegen als MOC’17 abso-
luut niet te veel moet geven.

Een goede fase van de thuisploeg 
volgt, al moet gezegd worden dan 
Welberg het hen wel erg makke-
lijk maakte. Vooral via de rechter-
kant kreeg MOC’17 alle ruimte om 
te voetballen. In de 12e minuut 
bracht Tom Sanen de stand op 
3-0. Welberg kreeg geen grip op de 
snelle buitenspelers van de thuis-
ploeg, waardoor het na 17 minu-
ten voetballen ook nog 4-0 werd.
 

Toch nog grote kans
Door de tegendoelpunten die el-
kaar in een klein kwartier snel op-
volgden leek de wedstrijd al vroeg 
gespeeld te zijn. Toch was het Wel-
berg dat na 25 minuten voetbal-
len weer een enorme kans kreeg 
voor het doel van MOC’17. We-
derom werd er via de linkerkant 
een aanval opgezet, Mats Meeu-
sen gaf een strakke lage voorzet af 
op Martijn Gladdines die net niet 
goed uitkwam met zijn stappen 
waardoor hij geen krachtig schot 
had in zijn benen. Een gevaarlijk 
moment omdat Gladdines vrijwel 
alleen voor de keeper stond.

Na de goede kans lag even later de 
bal wel in het net achter keeper 
Mitchell de Bruijn. Gijs Wijnma-
len was dit keer de doelpunten-
maker. 

Magielse grijpt in
Trainer Toon Magielse greep kort 
na de 5-0 in. Links buiten Bas de 
Jager werd na 32 minuten voet-
ballen naar de kant gehaald, en 
werd vervangen door Bas Winter. 
De verdediging moest duidelijk 
uit een ander vaatje gaan tappen 
om een monsterscore in de eerste 
helft te zien voorkomen. 
Na het wisselmoment lukte dit 
ook aardig. Na 35 minuten spelen 
kreeg Welberg wederom een kans 
om op het scorebord te komen. 
Aanvoerder Dennis Luijks kwam 
een op een met de keeper maar 
wederom was laatstgenoemde de 
winnaar. 
Het beetje geluk was Welberg ook 
deze middag niet gegund, de bij 
vlagen goed verzorgde aanvallen 
verdienden duidelijk meer.
Een minuut voor het verstrijken 
van de 1e helft bepaalde Joshua 
Brecht de ruststand op 6-0. 

Tweede helft
Ongewijzigd verscheen Welberg 
aan de aftrap van de tweede helft. 
Eenzelfde spelbeeld leek zich in 
de tweede helft te gaan afspelen. 
MOC’17 had duidelijk het mees-
te balbezit. Welberg liet zich met 
vlagen diep inzakken om zodoen-
de de thuisploeg weinig ruimte te 
geven.
Ruim 20 minuten gespeeld in de 
tweede helft wist MOC’17 de sco-
re verder de verhogen, een onge-

lukkig eigen doelpunt van verde-
diger Tjeu den Ridder resulteerde 
in de 7-0.
Vervolgens liep de thuisploeg uit 
naar en 10-0 voorsprong.

Terecht verlies Welberg
Gezien de verhoudingen een zeer 
terechte nederlaag van Welberg, 
MOC�17 is een van de titelkan-
didaten en heeft simpelweg veel 
meer kwaliteit in het elftal zit-
ten. Toch heeft Welberg met vla-
gen goed voetbal laten zien en 
creëerde het een paar dotten 
van kansen. Helaas werden deze 
niet omgezet tot doelpunten. 
Aankomend weekend komt Wel-
berg niet in actie. Door de terug-
trekking uit de competitie van 
DOSKO uit Bergen op Zoom is 
deze wedstrijd komen te verval-
len.

Uitwedstrijd tegen 
DVO’60
De eerstvolgende wedstrijd voor 
het 1e elftal van Welberg is op za-
terdag 9 april. Dan speelt het in 
Roosendaal de uitwedstrijd tegen 
DVO’60. Eerder dit seizoen ver-
loor Welberg de thuiswedstrijd 
nipt met 2-3, er liggen duidelijk 
kansen om punten te pakken te-
gen een ploeg die ook laag op de 
ranglijst staat. De wedstrijd op 
sportpark Hulsdonk zal op 9 april 
om 14:30 uur aanvangen.

Sc Welberg 1 gaat met 
ruime cijfers onderuit op 
bezoek bij MOC’17

STEENBERGEN – Zaterdag 23 sep-
tember hoopt sportvereniging Di-
omedon een loopcursus voor be-
ginners te kunnen starten. Dat kan 
lukken als er voldoende aanmel-
dingen zijn. Inwoners van de ge-
meente Steenbergen en omgeving 
die er over denken om te starten 
met hardlopen of die de draad uit 
het verleden weer willen oppak-
ken krijgen zo de kans om dit op 
verantwoorde wijze te gaan doen.

Op twaalf zaterdagen tussen 9:30 
en 11:00 uur wordt op de atletiek-
baan op het sportpark aan de Se-
ringenlaan aan de conditie ge-
werkt en krijgen de lopers advies 
over hoe de zaken moeten worden 
aangepakt. Er wordt gewerkt aan 
de loophouding en er is aandacht 
voor het schoeisel, de kleding en 
de voeding. De deelnemers aan de 
loopcursus ontvangen opdrach-
ten voor de tussenliggende weken 
en bouwen op deze manier een 

goede conditie op. Tijdens de laat-
ste cursusdag op 9 juli vindt een 
afsluiting plaats met een vijf kilo-
meter loop. Vervolgens is er na de 
cursus de mogelijkheid om deel te 
nemen aan een van de loopgroe-
pen van Diomedon.

De kosten voor de loopcursus be-
dragen 50 euro. Meer informatie 
en het inschrijfformulier is te vin-
den op www.diomedon.nl. Het in-
schrijfformulier kan vervolgens 
worden gestuurd naar secretari-
aat@diomedon.nl. Joke de Kock 
ziet reacties graag tegemoet.

Loopcursus voor beginners Bloemschikken  
bij KBO Dinteloord
DINTELOORD – Donderdag 7 april 
organiseert KBO Dinteloord een 
workshop bloemschikken voor se-
nioren vanaf 55+. Dit gebeurt in het 
Dorpshuis aan de West Voorstraat.

Deelnemers aan de workshop gaan 
aan de slag met Paasdecoratiema-
teriaal en bloemen in vrolijke voor-
jaarskleuren. Zij dienen zelf een 
scherp mesje en een snoeischaar 
mee te brengen en ook een water-

bestendige schaal of onderbord, 
rieten mandje met plastic binnen 
voering of een zinkenbakje.

De kosten bedragen 17,50 pp voor 
leden en 19,95 pp voor niet leden; 
dit is inclusief de bloemen, mate-
rialen, koffie / thee met wat lek-
kers en een consumptie.Er is plaats 
voor 20 deelnemers en daarvan 
is een groot deel van de plaatsen 
al geboekt. Snel opgeven is daar-
om noodzakelijk. Hierbij geldt vol 
is vol. Aanmelden via: algemeen@
kbo-dinteloord.nl of via telefoon 
06 29 399 736.
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DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

3 VOOR

499
3 VOOR

99

KIES EN MIX FRUIT
Hand- of perssinaasappelen net 1,5 kilo, 
Elstar appels zak 1,5 kilo of pitloze rode, 
blauwe of witte druiven bak 500 gram

GRATIS BIJ

PUNTEN
150

Jumbo Ice Tea Zero
Sparkling, green of peach 
Fles 1,5 liter

PUNTEN
150

GRATIS BIJ

PUNTEN
600

Jumbo quiches
Schaal 380-400 gram GRATIS BIJ

PUNTEN
745

PLUK Tulpenboeket
Per boeket

2 VOOR

4,-

CALINDA 
AARDBEIEN
2 bakken à 400 gram

AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

1+1
GRATIS*

VARKENSHAAS CULINAIR
Naturel, gemarineerd of gekruid 
Per 500 gram

599
Kiloprijs 11,98

Per 500 gram

599
Kiloprijs 11,98

2e
HALVE
PRIJS*

JUMBO OF 
LA PLACE CARPACCIO
Alle soorten van de vleeswaren 
bedieningsafdeling 
2 verpakkingen à 100-143 gram

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2


