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er bijna geen transportcapaciteit
meer beschikbaar is. Dat heeft
onder andere betrekking op het
hoogspanningsstation in Dinteloord. Daar was al eerder fase 1
voor afgekondigd voor de teruglevering van elektriciteit, maar het
geldt nu dus ook voor de afname.

mee maatschappelijk belangrijke
ontwikkelingen voorrang krijgen.
Het principe ‘first come, first serve’ zou dan moeten worden losgelaten. “Met als doel de schaarse
capaciteit waarmee we de komende jaren zullen moeten leven, zo
in te zetten dat de meest cruciale
ontwikkelingen doorgang kunnen
vinden”, zo meldt het college aan
de gemeenteraad.

bergen, is het nog maar de vraag
welke projecten er doorgang kunnen vinden. Er zijn door de gemeente zes initiatieven voor zon
op veld vergund. “Tot nu toe hebben wij nog geen signalen ontvangen van de initiatiefnemers
dat plannen niet doorgaan. Het is
voor ons echter lastig in te schatten of alle vergunde plannen ook
daadwerkelijk worden gerealiseerd, mede omdat we niet weten wie in bezit is van een ondertekende offerte van Enexis. Alleen
daarmee kan het zonneveld worden aangesloten op het elektriciteitsnet”, aldus verantwoordelijk
wethouder Remery.

Onzekerheid bij gemeente
Steenbergen over krapte
op elektriciteitsnet
(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het is momenteel nog onduidelijk wat de transportschaarste op het elektriciteitsnet die onlangs is afgekondigd
voor heel Noord-Brabant en Limburg voor gevolgen gaat hebben
voor de gemeente Steenbergen.
De realisatie van initiatieven voor

zonnevelden maar ook de bouw
van het regionale bedrijventerrein komen op de tocht te staan
als er geen ruimte meer is op het
elektriciteitsnet.
Op 8 juni jl. heeft landelijk netbeheerder TenneT voor de twee provincies transportschaarste fase
1a afgekondigd. Dat houdt in dat

“Voorrang voor cruciale
ontwikkelingen”
Beide Provinciebesturen hebben
samen een brandbrief naar het
Rijk gestuurd met de vraag om
zo snel mogelijk in te grijpen. Dat
kan bijvoorbeeld door een aantal
beperkingen op te heffen waar-

Foto: Ravelijn-leerlingen Zoë Metske (links naast de koning) en Mo Attal (uiterst rechts) beleefden een bijzondere dag tijdens de landelijke Veteranendag. (foto’s: gemeente Steenbergen)

Onduidelijk voor
gemeente welke
zonnevelden er komen
Wat betreft het realiseren van zonnevelden in de gemeente Steen-

Foto: Dankzij de hulp van Stichting Ambulance Wens kon Peterine Metske, de terminaal zieke
moeder van Zoë, in een ziekenhuisbed vanaf het balkon in de Koninklijke Schouwburg meekijken. Ze zag en hoorde hoe burgemeester Van Den Belt over de Steenbergse veteranen vertelde.

Steenbergse delegatie prominente rol op landelijke Veteranendag

“Het was een bijzondere en ook emotionele dag”
(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – “Ik hoorde pas
vlak van tevoren dat we koning
Willem- Alexander gingen ontmoeten. Toen werd ik opeens wel zenuwachtig”, vertelt de 16-jarige
Zoë Metske uit Dinteloord. De landelijke Veteranendag afgelopen
zaterdag was voor haar om meerdere redenen een dag om nooit
te vergeten. Naast de ontmoeting
met de Majesteit was haar moeder aanwezig die terminaal ziek
is. Dankzij de wensambulance kon
zij in de Koninklijke Schouwburg in
Den Haag de film zien waar haar
dochter een rol in speelde.

Er vertrok een hele delegatie vanuit Steenbergen naar de landelijke Veteranendag in Den Haag. De
uitnodiging kwam voort uit het
feit dat de gemeente Steenbergen
vijf jaar geleden het initiatief heeft
genomen voor een lokale Veteranendag. Daar is de Stichting Veteranen Steenbergen (VeSt) uit
voortgekomen.

“Film maken
kost veel tijd”
Bestuursleden Attie Pot en Henri Stoffelen hebben samen met
burgemeester Ruud van den Belt
(zelf ook veteraan) al eerder opnames gemaakt waarin te zien is hoe

ze het gesprek aangaan met Ravelijn-leerlingen Mo Attal en Zoë
Metske. “We hebben allebei het
keuzevak ‘geüniformeerde dienstverlening’ gevolgd. Ik ben zelf geïnteresseerd in het onderwerp
oorlog en vind dat veteranen meer
waardering mogen krijgen. Daarom heb ik meegewerkt aan de
film. Het was best veel werk, want
alles moest vaak worden overgedaan. Ik vond het eindresultaat
mooi, al is het wel gek om jezelf
op een groot scherm te zien”, zegt
Zoë.

Speciale ontmoeting
Naast de vertoonde film die dus
een Steenbergs tintje had, mocht

burgemeester Ruud van den Belt
op het podium het publiek toespreken. Hij vertelde over alle initiatieven die er in Steenbergen
voor veteranen plaatsvinden, zoals de “Veteran-coin” die hij onlangs heeft uitgereikt. “Als blijk
van erkenning, herkenning, waardering en wederzijdse betrokkenheid.” Na afloop van de openingsceremonie was er een speciale ontmoeting met onder andere
premier Mark Rutte en Zijne Majesteit de Koning. Dat kwam voor
Zoë Metske redelijk onverwacht.
“We gingen met z’n allen op de
foto, maar toen begon hij ook een
gesprek. Hij vroeg naar mijn opleiding die ik ga volgen, want na

de zomer start ik op het CIOS in
Roosendaal. Hij heeft ook nog
even met mijn moeder gepraat
en ons sterkte gewenst. Heel bijzonder dat we dit samen konden
meemaken. Ze heeft uitgezaaide
borstkanker en gaat hard achteruit. Maar dankzij Stichting Ambulance Wens heeft ze genoten van
de ceremonie en de muziek. Ze
was daarna helemaal op, maar het
was het waard.”

Wij hebben afscheid genomen van mijn zus, onze tante en oudtante

Stephanie Michels
* 4 maart 1944

† 26 juni 2022
Paterswolde:
Steenbergen:
Steenbergen:

Laura
Ilona en Fred
Edwin en Jolanda
Achterneven- en nichten

Overweldigd door de grote belangstelling en het medeleven
van u allen betoond na het overlijden van mijn vader,
schoonvader en onze trotse opa

Sjef Bastians
willen wij u op deze manier heel hartelijk bedanken.
Het heeft ons goed gedaan.
Marloes en Johan
Max, Fleur

Correspondentieadres:
Fam. Sachteleben - ten Hoope
Berkepad 9, 4651 JX Steenbergen
De afscheidsdienst in het crematorium vindt in besloten kring plaats.

Halsteren, juli 2022

Uitvaartzorg Leeuw

DANKBETUIGING

Wij hebben met droefheid kennisgenomen van het overlijden van onze
zeer gewaardeerde oud collega

Stephanie Michels
Stephanie was een bijzonder betrouwbare medewerkster, die meer dan
46 jaar bij ons bedrijf werkte.
In al die jaren was Stephanie altijd stipt op tijd, accuraat, zeer belezen en
toonde zij hart voor de zaak.
Wij wensen haar familie sterkte met het verwerken van dit verlies.
Boekhandel Vermeulen
Anja en Marco Vermeulen
medewerkers en oud collega’s

Wij danken iedereen voor de
overweldigende belangstelling,
fijne brieven, mooie bloemen en vele
kaarten die wij mochten ontvangen na
het overlijden van mijn lieve man,
trotse (schoon)vader en opa

Rien van der Heijden
Echtgenoot van

Riet van der Heijden - Buijs
Met dankbaarheid kijken we terug op
een mooie en waardige afscheidsdienst.
Het is voor ons een fijne en troostrijke
gedachte dat Rien in zijn leven voor
velen zoveel heeft betekend.
Riet
Kinderen en kleinkinderen
Steenbergen, juni 2022
Uitvaartzorg Leeuw

HELP MIJ A.U.B

Wie heeft er nog plakplaatjes over van
“Beleef Historisch Steenbergen”.
Je kon ze sparen bij Albert Heijn.
Ik heb nog veel ontbrekende nummers.
U kunt ze in de brievenbus doen op
Noorddonk 77 te Steenbergen.
Telefonisch ben ik ‘s avonds bereikbaar op
0167-566768. Dhr. Bergen

Nieuw schoonmaakbedrijf
in Steenbergen
Ook voor speciaal aangepaste kleding
voor senioren en gehandicapten.
Kijk op www.jokim.nl

Middels klittenband-, rits- en knoopsluitingen die
in de kleding zijn verwerkt, wordt het aan- en
uitkleden een stuk makkelijker gemaakt.
Ruiterstallen 8 • Steenbergen
0167-561214 • info@jokim.nl

Shirley van Overveld

06-14143263
Rouwcentrum
Vestinghlaan 2c
Steenbergen
Iedereen is welkom;
ongeacht of en waar
men verzekerd is.

Uitvaartzorg
vanuit het hart

www.hetkoestermoment.nl
uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl

Een bijzonder leven verdient
een bijzonder afscheid

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

0167 76 72 74

rustig gelegen / ruime opbaarkamer / afscheidsaula

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

Kapelaan Kockstraat 50 te Welberg

Van Haaften uitvaartverzorging
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 mogelijkheden zodat er in huiselijke sfeer
en op uw eigen manier afscheid
genomen kan worden.

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

Markt 56
4695 CH Sint-Maartensdijk
0166-603766

Wij verzorgen ook het maken,
plaatsen en onderhouden van
grafmonumenten.
24 uur per dag
Ook voor informatie

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

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN * SPEELGOED EN TUIN
4671 CA DINTELOORD * 0167-523909 * www.hblok.nl
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Zaterdagmiddag op Steenbergs sportpark:
druk programma voor Sportfestival
( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Morgenmiddag,
zaterdagmiddag 2 juli, staat het
sportpark aan de Seringenlaan bol
van de sportieve activiteiten. Onder de noemer ‘Sportfestival’ is
er de finale van de zeskamp, een
voetbaltoernooi en de uitreiking
van de sportverkiezing.
En dat niet alleen, er is een sportmarkt, een tentoonstelling van het
wielercriterium en er zijn sport
workshops. Tussen door draaien
dj’s muziek, zingt ’s avonds Marijn
van Geel en kunnen bezoekers het
inwendige versterken via Foodtrucks.

Algemeen programma
Het sportfestival wordt om 14:00
uur geopend door wethouder
sportzaken Esther Prent. Er volgt
een workshop die wordt gegeven
door de dansgroep Sjappoo. Deze

groep verzorgt tot de klok van vier
uur ook geregeld een dansoptreden.
Tussentijds klinkt om 15:00 uur
het eerste fluitsignaal voor het
jeugd-voetbaltoernooi
waarin
jongeren ( 12 – 16 jaar) die zich
vanuit de zes kernen hebben gekwalificeerd de strijd aangaan
voor de titel ‘Beste voetbalteam
van het jubileumjaar’. Om 18:00
uur ontvangt de winnaar van het
toernooi een prijs.
Een half uur later om 18:30 uur
staat de uitreiking aan de winnaar
van de zeskamp op het programma.

Programma Zeskamp
De Zeskamp, waarin afgevaardigden van de zes kernen met elkaar de strijd aangaan, opent om
14:00 uur met de ‘Apen Estafette’.
Een half uur later wordt het startseingegeven voor de ‘Team Expeditie’, gevolgd door de ‘Klim Race’.
Tijdens deze race speelt de dweil-

band ‘De Drie Kwartjes’. In de zeskamp is vervolgens het ‘Limbo
Dansen’ opgenomen dat om 15:30
uur begint en krijgen de deelnemers de nodige spetters te verwerken tijdens de ‘Water Race’, die om
16:00 uur is gepland. Tussen 16:30
uur en 17:00 uur wordt het Schateiland spel gespeeld.

Sportverkiezing
Om 19:00 uur opent burgemeester
Ruud van den Belt de avond van
de sportverkiezing, waarna dansgroep Sjappoo een kort optreden
verzorgt en dit ook tussen de verschillende bekendmakingen door
zal doen. Achtereenvolgens vinden de uitreikingen van sporttalent en sportsenior – sportvrijwilliger en beste sportteam en de
sportman en sportvrouw plaats.
Na het officiële gedeelte is het de
beurt aan zanger Marijn van Geel
die samen met een dj de avond
muzikaal vult. Om 23:00 uur
wordt het sportfeest afgesloten.
blijken onze lantaarnpalen op
de Heen hier niet voor geschikt,
dus dat gaat niet door. Een andere wens was en is een voetbalkooi.
Maar eerst maar eens gaan genieten van de jeu de boules baan. Dat
zal zeker lukken, het spel is namelijk uitermate geschikt voor de gezelligheid en zorgt voor een leuk
onderling contact tussen de bewoners van De Heen. Het wedstrijd element komt op een lagere
plaats,” stelt De Jong.

Inwoners De Heen kunnen
vrij gaan ‘jeu-de-boulen’
( door Peter Vermeulen )

DE HEEN – Woensdagmiddag is
de jeu de boules baan op het terrein aan de Langeweg officieel geopend. “De wens voor deze baan
is reeds enkele jaren geleden geuit, in de enquête die voor de coronaperiode door Leefbaarheid De
Heen werd gehouden. We zijn blij
dat we hem nu in werking mogen
nemen. De baan is voor iedereen,
je hoeft niet in een bepaalde club
of vereniging te zitten om er op te
kunnen spelen,” benadrukt Piet de
Jong. Hij verzocht kern coördinator
Sigrid Noordijk en de secretaris
Jacquelien Pop van Leefbaarheid
De Heen om de schaar ter hand te
nemen en de baan via het doorknippen van het lint officieel te
openen. En zo geschiedde.

De financiering van de jeu de boules baan gebeurde vanuit het Initiatievenfonds en een bijdrage van
Stichting Leefbaarheid De Heen.
“Er komt nog een picknick tafel, maar die laat vanwege de levertijd nog even op zich wachten,” kondigt Piet de Jong aan.
Leefbaarheid De Hee3n is blij met
de nieuwe faciliteit. “De meeste
mensen hebben al wel een jeu de
boules-setje en kunnen dus meteen aan de bak. Voor de eerste vier
aanvragers die nog geen eigen set
hebben heeft Leefbaarheid De
Heen een complete set klaar liggen. Die krijgen de aanvragers cadeau. Echter geldt wel, zo lang de
voorraad strekt en die is vier stuks
groot”.

‘Petanque’

Foto: kerncoördinator Sigrid Noordijk en secretaris Jacquelien Pop van
Leefbaarheid De Heen openden woensdagmiddag de jeu de boulesbaan
langs de Langeweg officieel.
foto: Peter Vermeulen | Steenbergse Courant

‘Eerst maar
eens genieten’
De baan is aangelegd door een

oud-inwoner van De Heen: door
het grondbedrijf Harry Spork. “Op
het verlanglijstje stonden ook nog
hanging-baskets, maar helaas

De nieuwe baan werd na de opening meteen in gebruik genomen. Eerst was het de beurt aan
het echtpaar Mauricette en Philip van Eekeren. Zij zijn van de jeu
de boulesclub ‘Petangeske’ (afgeleid van het Franse petanque zoals daar het spel wordt genoemd).
Het tweetal gaf de belangstellenden een korte ‘clinic’ waarin de
techniek en de regels van het spel
werden uitgelegd.

Grote
ontknoping
Steenbergse
Saboteur
nadert
Steenbergse kermis komt
in de startblokken

STEENBERGEN – Volgende week woensdag 6 juli start op de
Westdam de jaarlijkse Steenbergse kermis. Tot en met maandag kan jong en oud genieten van een achttiental attracties.
Ook dit jaar ontbreken de draaimolen, de autoscooters, het
touwtje trekken, de schiettent en het ballengooien niet en zijn
er onder meer attracties als Valley of dance, de Heli Swing,
Trampoline, mini cars, de grijpers en het eendjesvissen.
Elders in deze Courant is een pagina met kortingsbonnetjes te vinden
die een bezoekje aan de kermis extra aantrekkelijk maken.

(door Dasja Abresch)
DE ZES KERNEN – Aanstaande zondag komt er een einde
aan zeven weken spanning. Tijdens een live ontknoping in het
gemeentehuis van Steenbergen
wordt bekend wie toch ’De Steenbergse Saboteur’ is die zijn medespelers en kijkers wekenlang
om de tuin heeft weten te leiden.
De meest fanatieke groep volgers
van het programma, de Steenbergse Sabospeurders, weten één
ding zeker: de naam van de dader begint met een ‘E’. Daarmee is

de keuze beperkt tot Esther Prent,
Esther de Ron of Edwin de Kock, tevens de drie finalisten van het programma.
Tijdens de laatste reguliere uitzending moesten deze drie overgebleven kandidaten een gerecht voorbereiden dat de goedkeuring van
de meesterlijke chef Jack Bosters
van ’t Wagenhuis in Nieuw-Vossemeer weg kon dragen. Tot ieders
verrassing (vooral van vrouw en
kinderen) bleek Edwin de Kock een
voortreffelijke spaghetti carbonara weg te kunnen zetten. De courgettesoep van wethouder Esther

Prent was daarentegen wat aan de
flauwe kant. Na het eten van het
broodje hamburger van Esther de
Ron, concludeerde Bosters dat zij
wel een lekker moppie kan zingen
maar dat haar talenten zeker niet
in de keuken liggen.
De aflevering kan teruggekeken
worden via YouTube (https://youtu.be/-sU14fnGoUQ) of via uitzending gemist bij de SLOS. De kaarten voor de live ontknoping zijn
inmiddels allemaal vergeven maar
vanaf 20.30 uur is de zinderende
finale ook via SLOS en YouTube te
zien!

Anita
Care
Selena
BH

Consultancy voor uw oplossingen

nu in rood
Cup
AA t/m D

Werkzaamheden veiligheidskundige

Uitvoeren van audits

Adviseur managementsystemen

Een voorgevormde
prothese BH met
sierlijk (glad) kant
over de cup.
Perfect voor onder
de zomerkleding.

Vertrouwenspersoon
Tel. + 31 6 38 60 56 30
info@coo-consult.nl
www.coo-consult.nl

COMPLETE PECHHULP IN BIJNA HEEL EUROPA
Ga met een gerust hart
op vakantie, sluit nu bij
Auto Kar de Vakgarage
Pechhulp af!

>

Met onze pechhulp ben
je verzekerd van hulp in
Nederland en 43 andere landen
in Europa. In combinatie met
regulier onderhoud sluit je
Vakgarage Pechhulp af voor
slechts € 39,95 per jaar.

TS
SLECH
€ 39,95

20% KORTING
OP SIGMA/SIKKENS/BOONSTOPPEL BUITENLAKKEN

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

Vraag naar de voorwaarden.

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

Bezoek onze showroom aan
Leerlooierij 17, Steenbergen
Openingstijden zaterdagen van
10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

Mart Brusselaars Rolluiken
en Zonwering staat al meer
dan 20 jaar garant voor
betrouwbaarheid, kwaliteit
en service.

Rolluiken - Markiezen

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

MART BRUSSELAARS
ROLLUIKEN • BINNEN- EN BUITENZONWERING
KUNSTSTOF KOZIJNEN

Noordwal 14
4651 AH Steenbergen NB
(0167) 56 61 71 • 06 53 26 30 52
info@martbrusselaarszonwering.nl
www.martbrusselaarszonwering.nl
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Zomeravondconcert met
Oekraïense kleuren
DINTELOORD – Zaterdagavond 25
juni verzorgde Tavenu een zomeravondconcert in het Dorpshuis.
Ritmisch Koor Dinteloord sloot
daarbij aan met een gastoptreden.

Het zomeravondconcert stond geheel in het teken van Oekraïne.
Kees Boer uit Tholen heeft een
hulplijn ingang gezet waarbij ook
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het transportbedrijf van Dinteloorder Jan van der Weele betrokken is. Boer presenteerde een indrukwekkend verslag.
Na zijn presentatie zong Tavenu onder leiding van Meike Warmoeskerken de sterren van de hemel. Dit met extra energie, want
het concert was het eerste optreden na twee coronajaren. Ook Rit-

Steenbergse boeren protesteren met verstand:

“Geef boeren toekomst”

(door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – Geen brandende hooibalen of hopen mest voor
de deur van het gemeentehuis in
Steenbergen gisteravond. Voorafgaand aan de besluitvormende
vergadering deed de agrarische gemeenschap wel een oproep aan de
gemeenteraad om boeren een toekomst te geven. Zij deden dit door
de symbolische overhandiging van
een groot pamflet met een oproep
aan beleidsmakers om in gesprek

OLD AMSTERDAM OF
MAASLANDER PLAKKEN
2 verpakkingen

2

e
HALVE
PRIJS*

te gaan met de boeren en zo samen
tot een oplossing te komen. Voor
de deur van het gemeentehuis was
ter ondersteuning van de actie een
tractor met een enorme cartoon geplaatst (zie foto) waarmee de boeren hun frustratie over het beleid
op ludieke wijze naar voren brachten.
De aanbieding van de oproep aan
Jeroen Waardenburg (hij verving
burgemeester Ruud van den Belt
die corona heeft) gebeurde door
twee jonge boeren die zich zorgen

VARKENSHAAS CULINAIR
Naturel, gemarineerd of gekruid
Per 500 gram

6

a16,90

49

Kiloprijs 12,98

maken over hun toekomst: Annette
Bovee en Merijn Vos.
Als voorzitter van de ZLTO afdeling Steenbergen-Bergen op Zoom
Noord voegde Pieter Korst het
woord bij deze daad. Hij schetste
het beeld van een wantrouwende en teleurgestelde boerengemeenschap die gemaakte afspraken steeds met voeten getreden ziet
door de overheid. Het achteloos in
de wereld gooien van de stikstofkaart was volgens hem de druppel
die de emmer deed overlopen. “Dit

RADLER, CORONA,
CUBANISTO, HOEGAARDEN,
APPLE BANDIT OF
DESPERADOS

misch Koor Dinteloord onder leiding van Adrie Konings zette het
beste beentje voor. Tot slot van de
avond overhandigde Tavenuvoorzitter Els Koevoets Kees Boer een
enveloppe met inhoud, tevens
ook een bijdrage van het koor Nederpop aan de Dintel dat wegens
omstandigheden verstek moest
laten gaan. De opbrengst van de

raakt boeren in de ziel. Het drijft
collega’s tot wanhoop. Vooral voor
jonge boeren, voor wie het perspectief om het bedrijf over te nemen wegvalt.” Volgens hem wordt
het tijd dat beleidsmakers en boeren beter naar elkaar gaan luisteren. Om daar een begin mee te maken nodigde hij de voltallige raad
uit om volgende week donderdag
een kijkje te komen nemen bij een
melkveebedrijf om geïnformeerd te
worden over de actuele problematiek.
De Volkspartij kwam tijdens de
raadsvergadering met een motie waarmee het college opgedragen werd om een brief te schrijven
aan de betrokken ministers. Hierin
zouden zij gewezen moeten worden “op het belang en de toekomst
voor het boerenbedrijf in de gemeente Steenbergen”. Met het ter
perse gaan van deze courant was
de uitslag daarvan nog niet bekend.

Alcoholhoudend of 0.0%
2 verpakkingen
M.u.v. Desperados Seltzer, 7+1
voordeelpack en gekoelde bieren

2

e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

Geldig t/m di 19 juli 2022

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
* 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties
mogelijk.
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Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

Rijbewijskeuringen
in Onze Stede
STEENBERGEN – Automobilisten die de 75-jarige leeftijd hebben bereikt en die voor hun rijbewijs een medische keuring nodig
hebben kunnen voor deze keuring
op de donderdagen 14 juli, 10 augustus en 15 september terecht in
Onze Stede. Vooraf dient wel een
afspraak te worden gemaakt. Dat
kan uitsluitend via de website regelzorg.nl of tijdens kantooruren
via de afsprakenlijn: 088 2323 300.
Voor het laten invullen van een
rapport oogarts: www.regelzorg.
nl/oogarts of bellen naar de afsprakenlijn.

avond inclusief die van de collecte die in de pauze werd gehouden
was zo’n 1.500 euro.
Foto: de twee koren Tavenu en Ritmisch Koor Dinteloord zongen tot
besluit van het zomeravondconcert het Oekraïense volkslied.

21°
Het weerbericht van onze lokale
weerman Ger Roedelof

Aangenaam
weekeinde. Volgende
week ‘gematigd warm’
weer. Hoofdrol voor
het krachtige Azoren
hogedrukgebied.
Vrijdag wordt het in polaire lucht niet
veel warmer dan rond 21 graden in
de gemeente steenbergen. Verder is
er kans op een enkele bui, maar de
zon laat zich ook nu en dan zien. Dit
weekeinde bepaalt nieuwe hogedruk
boven het Europese vasteland het
weerbeeld. De neerslagkansen blijven
klein en er is geregeld zonneschijn
waarbij de temperatuur oploopt op naar
22-23 graden. Volgende week deelt
een krachtig Azorenhogedrukgebied
de lakens uit. Vanaf donderdag 7 juli
versterkt dit hogedrukgebied zich tot
dik 1040 hPa. Op een enkel buitje na
blijft het volgende week in onze regio
dan ook droog en de zon komt er
geregeld aan te pas. Met een westelijke
tot noordwestelijke stroming wordt
echter ‘gematigd warme’ polaire lucht
aangevoerd. De maxima komen tot
dinsdag uit op circa 22 graden, daarna
iets lagere temperaturen maar richting
het volgend weekend keert mogelijk de
zomerse warme lucht weer terug.

Weerspreuk:

”Juni regen geeft veel zegen, maar
met een bijtje erbij, en het zonnetje er
boven, doet de boer de Here loven.”
Reageren?:
gercelsius@gmail.com

informatie

Inloopbijeenkomst onderzoeksboring voor aardwarmte 5 juli Dinteloord
SCAN is op zoek naar een boorlocatie in de omgeving
van Dinteloord. Op deze locatie wordt onderzoek gedaan
naar de ondergrond met een onderzoeksboring.
Wij willen graag met u in gesprek hierover op 5 juli
tussen 19.00 en 21.00 uur bij de Blauwe Wolk,
Zuideinde 34G in Dinteloord.
SCAN doet onderzoek naar de ondergrond voor aardwarmte.
Aardwarmte is een duurzame warmtebron, die ingezet kan
worden voor het verwarmen van huizen en kantoren.
Of aardwarmte in deze regio ingezet kan worden is nu
nog niet duidelijk, daarvoor is meer kennis nodig van de
ondergrond.
Vorig jaar is seismisch onderzoek uitgevoerd. Hierdoor weten
we meer over de aanwezigheid en dikte van verschillende
aardlagen. Daaruit blijkt dat in deze regio aardlagen in
de ondergrond zitten waar warm water in zit. Met een
onderzoeksboring kunnen we achterhalen of dit warme
water ook uit deze aardlagen opgepompt kan worden.
Deze boring is alleen bedoeld voor onderzoek.
In de omgeving van Dinteloord worden gesprekken gevoerd
met grondeigenaren om te vragen of zij grond beschikbaar
willen stellen. Op dit moment is er nog geen locatie
gevonden.
De onderzoeksboring is een tijdelijke activiteit. Na ongeveer
een half jaar is het onderzoek afgerond en wordt de locatie
weer in oude staat hersteld. SCAN doet alleen onderzoek
en gaat geen aardwarmte winnen.

Wilt u meer weten over aardwarmte of de onderzoeksboring?
U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst van 5 juli.
Meer informatie vindt u ook op www.scanaardwarmte.nl.
Het onderzoek naar de ondergrond wordt mogelijk gemaakt
door een subsidie van het ministerie van Economische Zaken
en Klimaat.

-

Ecologisch maaien

UW
THUISHAVEN
T
IN BRABANT

500 LIGPLAATSEN TOT 35 METER
CENTRAAL GELEGEN
VOORDEEL & COMFORT

ZEILCENTRUM + BRASSERIE
FAMILY FRIENDLY

OP JACHT NAAR EEN LIGPLAATS?
WIJ HEBBEN NOG 195 LIGPLAATSEN PER DIRECT BESCHIKBAAR!

@JACHTHAVEN WATERKANT
BOATS/WATERSPORT/FOOD/MUSIC

NEEM CONTACT MET ONS OP:
haven@waterkantbv.nl
www.jachthavenwaterkant.nl
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OTMV Maai en Hooi evenement:
“Maaien voor het plezier”
( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Zondagmiddag organiseerde de Oude Trekker en Motoren
Vereniging OMTV het inmiddels tiende Maai en Hooi Evenement. Dat gebeurde op het terrein van Unipak aan
de Franseweg. Hier heeft de OTMV
sinds 2018 een perceel grasland in
bruikleen.
Tussen de opgestelde oude tractoren
staan twee exemplaren duidelijk glanzend te pronken. Ze zijn de trots van Jos
Verbeek (65) van de Afgeslechtedijk. Hoewel hij nog met hart en ziel boert – “Ik
ben nu de hulp van onze zoon Lex” – is
Jos deels met pensioen. Een viertal jaar
geleden startte hij met het opknappen
van zijn trots, de Mac Cormick International. “Een tractor van 54 pk. Die heeft
compleet uit elkaar gelegen en stukje bij
beetje heb ik hem weer opgebouwd”, vertelt Jos. Er naast staat een tweede trots,
een Farmall Cup met 9,5 pk trekkracht.
“Gekocht van voormalig buurman Gerard Krijnen. Die heeft er twaalf staan
en is ook na zijn pensioen begonnen
met opknappen en verzamelen”. Er staat
echtgenote Astrid dus nog wat te wachten, al laat Jos zich hier niet over uit. “Op
zo’n trekkertje reed is als kind. Daarom
wilde ik er graag een hebben”.
Aan dit exemplaar heeft hij behalve wat
poetswerk nog niet veel gedaan. Ik heb

hem wel zo aangepast dat ik hem achter
de McCormick kan hangen. Dan kan ik
met twee trekkers tegelijk rijden”.

wisselen en vooral ook gezelligheid,” vertelt Loek Geluk, een van de organisatoren
van het evenement.

‘De Busatis’

‘Loonwerkersbloed’

In het kort legt Jos Verbeek nog even
het principe van het maaien uit. ”Als de
blok ‘gedreven’ ligt, dat wil zeggen dat
het gras plat gewaaid licht, dan moet je
‘stroom op’ maaien”. Aan zijn twee tractoren hangen twee verschillende maaibalken. “Een ‘vingerbalk’, dat is de oudste onder de maaibalken. En een Busatis
dubbele messenbalk. Deze kwam vanaf
1960 in opmars. Wil het gemaaide gras bij
de vingerbalk nogal eens ‘stropen’ – opstroppen dus – dat gebeurt bij een Busatis niet”.

Hij geeft grijnzend een plaagstoot richting Jos Verbeek: “Jos heeft het ‘gehaaste loonwerkersbloed’. Hij werkt en maait
om de klus klaar te krijgen”. En die gedrevenheid is heel verklaarbaar. Jos Verbeek
begon zijn carrière bij zijn oom, loonwerker Marcel Verbeek. Na zeven jaar kwam
Jos bij zijn vader Bertus op de boerderij
aan de Kruislandsedijk. Hier werkt hij
nog, al zwaait zijn opvolger – zoon Lex
– er nu de scepter. “Ik werk nu meer als
hobby”. En meteen zit Jos weer op zijn
trekker. Hij laat de maaibalk geroutineerd zakken en geeft een demonstratie.

Voor de tiende keer
Het maaien doen de
OMTV-leden voor hun
plezier. “We zijn in Steenbergen met 15 leden. De
OMTV heeft landelijk verschillende afdelingen. Dit
maai-evenement
doen
we nu voor de tiende keer.
Aanvankelijk begonnen in
Dinteloord, daarna in het
Oudland en nu sinds 2018
op dit terrein. Er komen
altijd heel wat mensen kijken. Voor ons betekent het
genieten van onze oude
trekkers, ervaringen uit-

Jachthaven ‘Waterkant’
aan de Dintelmond
organiseert het ‘Aqua Fest’
DINTELOORD – Op zaterdag 16
juli en zondag 17 juli organiseert
Jachthaven ‘Waterkant’ het eerste
‘Aqua Fest’. “Een evenement voor
en door watersportliefhebbers”,
zo laten de organisatoren weten.
Tijdens het evenement presenteert
een tiental bedrijven wat de ‘Waterkant’, gelegen aan de monding
van de Dintel, te bieden heeft. Beide dagen zijn bezoekers welkom
tussen 10:00 en 17:00 uur.
“We verwachten veel bezoekers
uit de omgeving, maar ook van-

uit het buitenland. We merken
namelijk sterk van de Brabantse
Wal bijzonder in trek is bij belangstellenden uit met name Duitsland en Oostenrijk,” zo geeft Macy
van Sabben namens de organisatie aan. “Aqua Fest moet alle watersporters bij elkaar brengen en
geeft de bezoekers een kijkje binnen de verschillende takken van
watersport”.

Tal van aantrekkelijke
activiteiten

Tijdens het Fest kunnen liefhebbers SUP boards uitproberen,
testtochtjes maken in snelle boten
en bijvoorbeeld deelnemen aan
workshops over onderhoud aan
boten. Ook zijn er boten te koop.
Er zijn echter ook andere activiteiten die voor verpozing zullen zor-

gen: Oud Hollandse spellen, Crazy Arrows en het is zelfs mogelijk
om op een fiets via een blender
een smakelijk sapje te fietsen. Er
is een Disco-Rama, lekker voedsel te koop bij de diverse foodtrucks, er kunnen rondvaarten
worden gemaakt op het Volkerak

met Waterpoort Rondvaarten en
er worden rondleidingen gegeven.
Kortom tijdens het ‘Aqua Fest’ is
er volop te doen en dat maakt een
bezoekje aan het evenement vast
de moeite waard.
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Persoonlijke aanpak in
rechtshulp bij letselschade

IT OP MAAT…
EIT OP MAAT…

Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!
Bent u slachtoﬀer 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
 www.ditsletselschade.nl

|

 info@ditsletselschade.nl

|

 0167-500899

Alleen op zaterdag 2 juli:
HOGE KORTING OP MERKSCHOENEN

I
L
U
J
2

...voor dames en heren!
...met hapje & drankje!

...en meer!

De sale is van 09.00 tot 16.00 uur,

alleen op onze locatie aan de Bosstraat

79 • Roosendaal • www.van-mook.nl
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Panden op plek ‘Hartje Steenbergen’ gesloopt
STEENBERGEN – Ondanks alle onzekerheden rond de bouw van Hartje Steenbergen tussen de Kaai- en de Berenstraat in Steenbergen, is de sloop
van de oude panden gisteren afgerond. Na het plaatsen van de metalen kozijnen die omliggende gebouwen moeten beschermen, was het snel gebeurd. De komende werkdagen zullen benut worden om de sloopmaterialen te sorteren en af te voeren.

Kindcentrum Kiezelrijk
gaat noodlokalen van
’t Ravelijn gebruiken
(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Kindcentrum Kiezelrijk (voorheen De Nieuwe Veste) groeit uit haar jasje. Het leerlingenaantal van de school groeit
dusdanig snel, dat er na de zomer
twee extra lokalen nodig zijn. De
oplossing hiervoor is gevonden in
het gebruik van de noodlokalen op
het terrein van middelbare school
’t Ravelijn, aan de overkant van de
straat.
De gemeente Steenbergen heeft
in november 2021 een aanvraag
ontvangen voor uitbreiding van
de school. Het leerlingenaantal
stond toen op 141. Dat bleek veel

meer dan verwacht, want volgens
een prognoseonderzoek zou dat
aantal pas in 2025 worden behaald.
In afwachting van het besluit over
een definitieve uitbreiding van
het schoolgebouw, is het volgens
het college van b&w noodzakelijk
om nu tot een oplossing te komen
om te zorgen dat alle leerlingen
van Kiezelrijk een plekje hebben
bij de start van het nieuwe schooljaar.

Binnen het schoolgebouw geen ruimte
Binnen het schoolgebouw zelf is
er niet genoeg ruimte om uit te

Lekker genieten van modder
bij In4Outdoor
( door Peter Vermeulen )

NIEUW-VOSSEMEER – Woensdag
was het ‘Internationale Modderdag’, geen dag voor wie graag in
een smetteloos witte outfit rondloopt, maar een superdag voor de
deelnemers van het modderfestijn
bij In4Outdoor in Nieuw-Vossemeer. Hier genoot niet alleen eigenares Leonie ten Hove van een bijzonder tafereel, maar aan het gejoel en de brede glimlach op vrij-

zet onderwijs te verstevigen door
leerlingen uit groep 7 en 8 onder
te brengen in de noodlokalen.

Aanpassingskosten
Volgens de gemeente is de plotselinge hoge stijging van de leerlingenaantallen onverwacht en zijn
de kosten van de tijdelijke uitbreiding onvermijdbaar. Het gaat om
een totaalbedrag van 79.414 euro
voor het gebruik van twee lokalen
gedurende schooljaren 2022-2023
en 2023-2024.
Daarnaast worden de eenmalige aanpassingskosten van 31.152
euro in 2022 in rekening bij de gemeente gebracht. Volgens de gemeente komt deze plotselinge
hoge stijging onverwacht, maar is
de bekostiging van deze tijdelijke
uitbreiding onvermijdbaar vanwege de zorgplicht.

breiden, ook niet als de inpandige
kinderopvangorganisatie wordt
verzocht om elders huisvesting
te regelen. Dat levert slechts één
lokaal op en dat is niet genoeg,
zo stelt de gemeente, die verantwoordelijk is voor de onderwijshuisvesting.
De tijdelijke units op het terrein
van ’t Ravelijn zijn beschikbaar
voor gebruik en dat is volgens de

gemeente een goedkope en effectieve tijdelijke oplossing. “De lokalen staan zeer dicht bij Kiezelrijk in de buurt zodat de kinderen
op het eigen natuurplein kunnen
blijven spelen.”

teem, zo heeft onderzoek aangetoond. Dat is de reden dat het IVN
dit landelijk organiseert en een
oproep deed om je voor modderdag aan te melden. Dat hebben
we met In4Outdoor dan ook met
plezier gedaan, inmiddels voor de
vierde maal.

len dat ik ‘groene sneeuw’ heb gezien”.

uit het verleden. En heel bijzonder
ook met botten uit de oertijd”.

Belevingscentrum

Lekker kliederen

Toch laat Leonie ten Hove zich
niet uit het veld slaan. En een geslaagde activiteit als deze geeft
weer moed. Ze blijft innovatief
en heeft al weer iets bijzonders
op haar programma staan. “Het
nieuwe belevingscentrum is bijna klaar. Het valt onder de categorie ‘sensorisch spelen’. We hebben met de hulp van een geoloog
een schattenberg gemaakt met
echte mineraal stenen. haaientanden en met fossielen. De kinderen kunnen straks zelf fossielen
zoeken en leren zo veel van zaken

Terwijl ze dit toelicht genieten de
kinderen en hun begeleiders van
een flinke portie modder. Die kan
overigens eenvoudig worden afgespoeld in de waterpartij, waarover ook met een vlot wordt gevaren. Het is echt genieten geblazen
daar in Nieuw-Vossemeer. De prima temperatuur en het verwarmend zonnetje helpen er eveneens aan mee.

wel alle gezichten te zien, kan dat
ook worden gezegd van de bezoekers.

Groene sneeuw

“We hebben bij 50 deelnemers
een stop ingelast. Jammer voor
alle andere aanmelders, maar ik
wil alles graag overzichtelijk houden. En dat kan bij vijftig deelnemers nog wel,” zegt een tevreden
Leonie ten Hove. Het spelen met
modder is niet alleen leuk, het is
ook goed voor het immuun sys-

Ze heeft eer en voldoening van
haar initiatief. Dat is ook welkom,
want haar bedrijfje voor bijzondere outdoor activiteiten heeft vanwege de twee corona jaren een
bijzonder moeilijke periode achter de rug. “Ik heb alles wat ik had
in het bedrijf moeten stoppen en
kon zo nauwelijks de kop boven
water houden. Je kunt rustig stel-

Het schoolbestuur van ABBO,
waar Kiezelrijk onder valt, ziet
daarnaast mogelijkheden om de
doorgaande lijn met het voortge-

Foto: Peter Vermeulen

Foto’s: modder en water zorgen
voor echt plezier.

E

Zoekt u tapijttegels voor uw woonkamer, slaapkamer, zolder of kantoor...
bij ons vindt u een grote voorraad nieuwe tapijttegels in vele kleuren.
Prijzen: van €1,50 tot €3,50 per tegel (50x50cm).
Voor een kleurenmix betaalt u slechts €0,50 per tegel.
Wij zijn elke zaterdag geopend van 10.00 tot 15.00 uur
of telefonisch op afspraak. Tel.: 06 511 340 27
Adres: Van Heemskerckstraat 5
4671 RE Dinteloord

www.hetloodsje.nl
Google Beoordelingen

Bent u op zoek naar de ideale raamdecoratie?
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Plissé, rolgordijnen en
jaloezieën worden door
middel van dubbelzijdig
magneet en staalband
bevestigd op
kunststof kozijnen.

Wil jij resultaat
uit social media?

DUS ZONDER BOREN

MS Wandbekleding

Bezoek ons ook op:
Wij zijn alleen geopend op afspraak! Tevens geven wij aan huis advies op maat.
yournewkitchen.nl
Kruisakkers 2 • ruimte 8 • 4613 BV Bergen op Zoom • 06-13630178
hen.nl
facebook.com/YNKitchen
www.ms-wandbekleding.nl • info@ms-wandbekleding.nl

Warwickstraat 2c
4651SX Steenbergen
06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl
Bezoek ons ook op:
yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen

van

Bekijk de
uitlegvideo

de beste keuze voor
social media marketing
van jouw bedrijf
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Steenbergse bokser
Luuk Elzinga vecht zich terug
(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Na een wat mindere periode kan de 21-jarige Steenbergse bokser Luuk Elzinga weer
een overwinning op zijn naam
schrijven. Afgelopen weekend won
hij op het NK Boksen in de Elite
A-klasse onder de 60 kilo. Sinds
een half jaar traint hij in Antwerpen
bij de nationale ploeg van België en
dat werpt zijn vruchten af.

“Tijdens de coronaperiode zat ik
niet goed in mijn vel en presteerde
ik niet naar mijn zin. Ik ben ongeveer een half jaar geleden van Aleco in Roosendaal overgestapt naar
de ploeg in Antwerpen.
De andere manier van trainen,
met nieuwe mensen en nieuwe
prikkels heeft me goed gedaan. In
de weken voor het NK voelde ik
me elke dag fitter en sterker worden.”

Dat bleek uit het resultaat dat Elzinga boekte in Ahoy tijdens de
wedstrijd tegen bokser Krishna
Ramtahalsing. “Hij was een stuk
ouder, maar ik had meer ervaring.
Ik was geconcentreerd en heb
hem vrij gemakkelijk in drie rondes verslagen.”

“Graag volgend jaar
met Nederlandse
ploeg naar EK”

Turn-sterren Gummarus
in het zonnetje
( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Het team van de
Gummarusschool is trots op twee
van haar leerlingen die afgelopen
zaterdag 25 juni hoog scoorden
op het Nederlands Kampioenschap
turnen. Op het schoolplein werd
het tweetal dinsdagochtend letterlijk en figuurlijk in het zonnetje
gezet door directeur Wietse Visser.
Ze gaven onder begeleiding van

Jeugd-vissen
bij De Kruisweel

KRUISLAND – HSV De Kruisweel verzorgt voor jongeren die beschikken
over een eigen hengel het ‘Jeugdvissen’ aan de Brugweg bij de visstek
‘Het Haantje’. Dat gebeurt op zaterdag 9 juli tussen 9:30 en 11:00 uur.
De jongeren worden begeleid door ervaren vissers. Er wordt gevist op witvis
met de vaste stok, de feederhengel en
zo meer. Voor aas en lokvoer wordt gezorgd, wel dienen de deelnemers een eigen hengel mee te brengen. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld. Dat kan
via info@dekruisweel.nl.

“We kunnen vaak allemaal vast
wel iets heel goed, maar soms
kan je iets verschrikkelijk goed.”
zo hield Wietse Visser de op het
schoolplein verzamelde leerlingen voor. En hij riep twee leerlingen naar voren waarbij dat het ge-

HEENSE MOLEN – Zaterdag 16 juli
organiseert de wedstrijdcommissie
van Golfvereniging De Heensche een
zogeheten Stableford wedstrijd voor
leden met een handicap tussen 40 en
55. “Een uitgelezen kans om op een
onbevangen wijze kennis te maken
met het wedstrijdelement binnen de
golfsport. Ook een goede gelegenheid om kennis te maken met andere
leden van De Heensche,” zo laten de
organisatoren weten.

In de periode dat hij toewerkt
naar een wedstrijd zit Elzinga in
een strikt regime. Maar nu kan hij
dat, weliswaar in beperkte mate,
even loslaten. “Na inspanning
komt ontspanning. In juli ga ik
met mijn vriendin op vakantie. En
verder heb ik dan tijd om de sporten te beoefenen die ik gewoon

leuk vind, zoals voetbal, tennis en
hardlopen. Die zorgen ervoor dat
ik fit blijf. In augustus ga ik dan
weer mijn doelen stellen en kijken
aan welke toernooien ik kan meedoen in het najaar. Ik hoop in januari te horen dat ik met de nationale ploeg van Nederland mee
mag naar het EK.”
Foto: Luuk Elzinga won afgelopen
weekend in Ahoy in de Elite A-klasse onder 60 kilo. Het is niet de eerste keer dat hij een kampioenschapsriem om heeft; al meerdere
malen werd hij Nederlands kampioen boksen.

val is. Anna-Lena Vlemmix (11) uit
groep 8 b werd namelijk Nederlands Kampioen op de Airtrack
en behaalde een derde plaats op
de mini trampoline met Pegases.
Finn de Jong (11) uit groep 7b behaalde twee zilveren medailles, hij
werd namelijk 2e op de minitrampoline en 2e op de airtrack. Het
NK springturnen jeugd individueel werd in de Ahoy te Rotterdam
gehouden.
Nadat het tweetal werd toegezongen en ze een luid applaus kregen demonstreerden ze op het
schoolplein hoe goed ze kunnen
turnspringen.

juf Sylvie Snoek – zelf trainster bij
een turnvereniging in Bergen op
Zoom – een korte demo van hun
kunnen.

Golfwedstrijd bij
De Heensche
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Foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant.

Bij een Stableford wedstrijd wordt niet
het aantal slagen geteld, maar wordt
gekeken naar het aantal punten dat
per hole wordt behaald. Dit maakt het
mogelijk dat spelers van verschillende
niveaus eerlijk en gelijkwaardig tegen
elkaar kunnen spelen.
Zaterdagochtend 16 juli wordt deze
Stableford wedstrijd over 18 holes gespeeld. De gezelligheid staat hierbij
voorop. Na afloop volgt de prijsuitreiking en kunnen de deelnemers opgedane ervaringen met elkaar delen.
Aanmelden via het ledengedeelte van
de website van de Heensche inloggen
en kiezen voor het HCP 40-55 evenement.

Open Imkerijdagen Landjuweel
WELBERG – Wil je weten hoe het precies zit met de bloemetjes en de
bijtjes, dan ben je op zaterdag 9 en zondag 10 juli van 10.00-16.00 uur
welkom tijdens de Open Imkerijdagen bij Imkerijwinkel Landjuweel. Iedereen die interesse heeft in de wereld van de bij is van harte welkom, al
valt er die dagen nog veel meer te beleven bij het gezellige bedrijf aan
de Boomdijk 12 op de Welberg.
Kunst: Lia Perdaems met schilderijen en tekeningen; Dimphie Stander met macraméwerk; Informatie: Uilenwerkgroep Steenbergen met informatie over uil en
torenvalk; Bijenvereniging Imkers Bij1 met uitleg en rondleidingen; Hans Hanssen laat zien hoe vuur gemaakt moet worden (handig voor de barbecue); ANV Brabantse Wal vertelt over akkerrandbeheer en de dieren die ervan profiteren; Bakhuys De Heen trekt oude bakmethode en bijbehorende materialen uit de kast; Verkoop: Dutch Fox Brewery met mede en bieren; Lint van Klaprozen met het Klaproosschildje; Imkerijwinkel Landjuweel met al het goede van de bij. En met aardbeien en kersen.peciaal voor de kinderen zijn er leuke activiteiten.

D’n Dweilberg viert eindelijk
weer zomercarnaval

’t Is ‘ier Top’op de Raldal!
Puzzel mee met Kern&Kwis

Opdracht 5: Warming-up
DE ZES KERNEN - Spanning en
sensatie, krakende hersenen en een
bezweet voorhoofd. Wie meedoet
aan de Kern&Kwis 2022 moet wel
weten waar hij (zij/het) aan begint. Als warming-up deze week

een opdracht die in het teken van
sportiviteit. Aanstaande zaterdag
2 juli is namelijk het Sportfestival
ter gelegenheid van 750 jaar Steenbergen. Een dag vol sport, spel, samenwerking en heel veel lol en dat

mogen jullie ook verwachten van
de Kern&Kwis op 1 oktober.
Dus zet je brein in de hoogste versnelling en geef je oplossing door
via info@kernenkwis.nl Let op de
tweede opdracht! Beschik je niet
over Facebook of Instagram, dan
kun je de foto ook doormailen.
Voor meer informatie kernenkwis.
nl. Volg ons ook op Facebook (kernenkwis) en Instagram #kernenkwis.

WELBERG – Na drie lange zomers zonder Zomerkarneval op de Raldal,
staan feestvierders van heinde en verre te trappelen van ongeduld om het
dak van de Welberg te feesten. De organiserende dweilband D’n Dweilberg ging voor de gelegenheid terug in de tijd. Een tijd van glitterballen
en rookmachines, Wham, Pussycat en Doe Maar, Ad Visser en Penney de
Jager. Dit alles kort samengevat in de slogan: ’t Is ‘ier Top’op de Raldal!
De feestdatum is zaterdag 16 juli van 20.00 tot 02.00 uur. De toegang is
gratis. De locatie is zoals altijd het Dorpsplein van de Welberg. Diverse
dweilband vanuit de gemeente Steenbergen zijn van de partij, de bekende feestzanger Corné van Meer treedt op en er is een verrassend optreden
van een Steenbergse beroemdheid. Dn Dweilberg heeft kosten noch moeite gespaard om het Welbergse evenementenplein een Topop look te geven.
Wie wil kan zijn kledingstijl daarop aanpassen, maar wie gewoon in zijn
eigen kloffie een goed feestje wil komen vieren is net zo welkom.

SPS Benelux is geheel gespecialiseerd in het (tijdelijk) beveiligen van (leegstaand) vastgoed
en bouw- & slooplocaties, zowel mechanisch als elektronisch. De eisen van onze klanten variëren
sterk en met onze producten en diensten spelen we in op elke denkbare situatie. We zijn
gevestigd in Barendrecht en ons werkgebied beslaat geheel Nederland en België.

Vanwege de sterke groei zijn we op zoek naar

(LEERLING)MONTEURS EN EEN MEEWERKEND VOORMAN
WAT GA JE DOEN:
Samen met collega’s leegstaande woningen mechanisch beveiligen met stalen beplating en stalen deuren
•
•
Mobiele cameramasten plaatsen
•
Woningen onklaar maken
FUNCTIE-EISEN:
Goede beheersing van de Nederlandse taal
•
•
Bereid tot veel reizen (in NL & B)
•
Fysiek in orde
•
Rijbewijs B (E is een pré)
•
VCA of bereid dit te halen
•
Flexibele instelling
WIJ BIEDEN:
Zeer afwisselend en spannend werk
•
•
Een goed salaris
•
Een vast dienstverband op basis van een 40-urige werkweek
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan een email naar info@spsbenelux.com of bel 0180-55 77 77

SPS BENELUX BV | Fennaweg 13 | 2991 ZA Barendrecht | www.spsbenelux.com

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

* Medewerkers bediening
* Keukenmedewerkers
* Terreinmedewerkers
Daarnaast zijn wij op zoek naar een:

* Huishoudelijke hulp
Ben je gedreven en wil je een mooi vak leren, wil je werken in de regio
met een team waarin samen kwaliteit geleverd wordt, dan ben je meer
dan welkom op de nieuwe vestiging van Strukton Civiel West B.V. te
Stellendam. Wij bieden een open werksfeer en een energieke cultuur
waarin jij je snel thuis voelt! Bij ons krijg je volop de ruimte om jezelf te
ontwikkelen.

Stuur je motivatie en CV met foto naar info@de-uitwijk.nl
Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vakman GWW
- Werken en leren in de infra- en leidingbouw (BBL)
- Wegen-, beton- en leidingbouw behoren tot onze vaste activiteiten
Waterbouwer
- Werken en leren op en langs het water (BBL)
- Waterbouwkundige constructies, specialisme restauratie kademuren
Meer weten en solliciteren?
Kijk op www.spgzhz.nl voor info over de opleiding.
Kijk op www.struktonciviel.nl voor meer informatie over ons bedrijf.
Stuur je motivatiebrief en CV naar secretariaat.scw@strukton.com.
Meer informatie bij dhr. Evert Grinwis bedrijfsleider 06-22423331.

Dorpsweg 136 - De Heen - Tel: 0167 - 560000
info@de-uitwijk.nl
www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl
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Foto: Eva Jinek watch out! Florien Dierks (14) uit de Welberg
is een ‘rising star’ wanneer het om interviewen en presenteren gaat.

‘t Ravelijn-leerlingen maken
eigen televisieprogramma
STEENBERGEN – Er waait een frisse wind door de studio van lokale
omroep SLOS. Dankzij een samenwerkingsverband met middelbare
school ’t Ravelijn is een energieke groep tieners druk doende met
het maken van een eigen programma. Een nieuw project dat volgens
studio-eigenaar Richard Korb en
SLOS-voorzitter Hakim Tampoebolon wat hun betreft zeker een vervolg gaat krijgen.
Op het moment dat productieassistent Annemarie Naalden haar
klapbord laat klappen, overheerst
de professionaliteit in de studio
van de SLOS. Presentatrice Florien
Dierks (perfect opgemaakt door
visagiste Mandy Heltzel) richt

Afgelopen zaterdag begon
de middag met het spelen
van de ouder – kind wedstrijdjes. Altijd weer een

si n d s

wist van Angelo’s passie voor geluidstechniek en klopte aan bij de
SLOS. Daar werd enthousiast gereageerd, ook omdat men kansen
zag om jongeren te enthousiasmeren voor het omroepwezen en
daarmee een kweekvijver voor de
toekomst te creëren.

Kweekvijver

Seksualiteit
en godsdienst

Het project begon bij deze Ravelijn-leerling die op zoek moest
naar een stageadres. Zijn begeleidend leerkracht Desiree Koole

leuk evenement waar de
jeugd de strijd aangaat om
de wedstrijd te winnen van
hun ouders. Het ging er
sportief maar soms ook fanatiek aan toe. Ludieke vertoningen wisselde elkaar af
met mini pupillen die hun
ouders voor de voeten liepen en het ze zo moeilijk
maakte om te voetballen.
Al met al voor ieder wat wils
en leuk om naar te kijken,
of de beste gewonnen heb-
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Achter de knoppen

Geslaagde Jeugddag
bij Sc Welberg
Het jeugdbestuur en de
activiteitencommissie
van Sc Welberg kunnen
terugzien op een leuke,
verzorgde en geslaagde
competitie afsluitende
Jeugddag bij Sc Welberg.

b u u rt

haar blik in de camera die vanuit
de regieruimte aangestuurd wordt
door Jarno van Hoof. Het geluid is
in betrouwbare handen bij Angelo
de Visser. Uiteindelijk is het echter
aan Stijn Verbaan om alle ‘shots’
in de montageruimte tot een mooi
geheel te maken.
Volgens Richard Korb vatten al
deze onderdelen samen waar het
uiteindelijk om gaat: “Het belangrijkste dat ze hier leren, is samenwerken. Je kunt alleen met elkaar
een programma maken.” Angelo
de Visser vult aan: “We merken dat
onze onderlinge band in de klas er
ook beter van is geworden.”

Foto: Als visagiste komt Mandy Heltzel (14) uit Bergen op zoom
het best tot haar recht. En dankzij haar talent ook iedereen die
daadwerkelijk vóór de camera moet verschijnen.

(door Loes Baselier)

u w

Foto: Het project begon bij Ravelijn-leerling Angelo de Visser
(15) uit Bergen op zoom die een stageplek zocht. Inmiddels is
hij bijna volleerd geluidtechnicus bij de SLOS.

Samenwerking met lokale omroep SLOS:

(door Dasja Abresch)

u i t

Angelo floreert bij de SLOS. De
jongen leert snel en graag en
stond binnen korte tijd zelfstandig achter de knoppen. “Als het
om het mixen van geluid gaat,
weet hij meer dan ik,” lacht Richard Korb. De proef beviel dusdanig goed dat voor Angelo’s eindproject, de blik wat ruimer werd
getrokken. De leerlingen van jaar
3 van het profiel Economie en Ondernemen kregen als gezamenlijk
opdracht om een eigen programma te maken over een onderwerp
naar hun keuze.

Onder het universele pubermotto
‘alles beter dan in de schoolban-

ken zitten’ gingen de tieners aan
de slag. Allereerst werd een thema
bepaald. Dat werd ‘Een veilige en
fijne school’. Daarbinnen gaan de
leerlingen geen onderwerp uit de
weg: lhbtiq+, seksualiteit, godsdienst en pesten komen aan bod
in de vorm van korte interviews
en filmpjes. Korb: “Ik was aangenaam verrast dat de kinderen voor
zo’n serieus onderwerp kozen en
daar echt inhoud aan wilden geven. Ik denk dat we ze als volwassenen in dat opzicht toch een bee
tje onderschatten. Het is niet alleen maar ‘lang leve de lol’.”

Goed luisteren
In de weken voorafgaand aan de
opnames deden de pubers ervaring op in de praktijk. Zo brachten zij de jeugdbrandweerdag,
inclusief interview met de burgemeester, in beeld en interviewden zij de jubilerende KPJ in de
studio. Ook kregen de leerlingen
één-op-één begeleiding zoals bijvoorbeeld Florien die tips en trucs
kreeg van Hilde Jans; presentatrice bij de SLOS maar ook als psychologe te zien bij het RTL-pro-

Foto: Als productieassistent moet Annemarie Naalden (15)
uit Lepelstraat het grote geheel in de gaten houden. Het ligt
de toekomstig veehouder wel.

ben is maar de vraag, daar
was niet iedereen het altijd
mee eens.

Lange en zeerspannende finale
Na een kwartiertje uitstel (in verband met de regen) startte om 16.45 uur
de Lauw Koenraadt penalty
bokaal. Twee spelers, welke
in de voorrondes van hun
team gewonnen hadden,
mochten aantreden.
Onder het toeziend oog van
het in grote getalen aanwezige publiek, probeerden
zij de beste te worden door

hun penalty’s binnen te
schieten. Zowel bij de jongens als bij de meisjes was
er een beker te winnen.
Na een lange en spannende
finale waren Quinty Nelen
en Loeka Kalf de winnaars.
Zij kregen van Corné Koenraadt de begeerde penalty
bokaal en de wisselbeker
uitgereikt, welke ze volgend
jaar mogen verdedigen.

Nu zomerstop
tot augustus
Met een gezamenlijke BBQ,
waar de jeugd en hun ou-

Foto: Het aansturen van de camera’s is een mooi klusje voor
Dinteloorder Jarno van Hoof (16). Vol zelfvertrouwen zit hij
achter de knoppen. “Beter dan op school,” verklaart hij met
een dikke duim erbij.

Anders kijken
Hoewel de meeste kinderen niet
persé door hoeven in de wereld
van televisie en radio, zien zij allemaal in dat het een leerzame ervaring is. Ook voor Annemarie Naalden die al van jongs af aan weet
dat haar toekomst tussen de koeien ligt. “Je leert er altijd wat van,”
vertelt zij. “Je gaat ook anders naar
programma’s kijken wanneer je
weet hoe ze gemaakt worden.”
Voor Angelo komt er voorlopig nog
geen einde aan het SLOS-avontuur. “Omdat ik er helemaal op
mijn plek zit, mag ik mijn stage in
het vierde jaar voortzetten. Daar
ben ik echt blij mee.”
Het programma Ravelijn Talk
wordt in de maand juli uitgezonden bij de SLOS en via YouTube.

Foto: Voor Stijn Verbaan (15) uit Dinteloord, hoeft al die
drukte in de studio en regieruimte niet zo. Hij is het meest
op zijn gemak in de editing studio waar hij beeld voor beeld
een mooi programma in elkaar sleutelt.

ders konden genieten van
het aangeboden lekkers,
was het nog een gezellig
verpozen op sportpark
’t Zandbaantje. Daarna
ging iedereen op huis aan
om te gaan genieten van
de zomerstop tot augustus 2022.
Foto: Corné Koenraadt,
naar wiens vader de
penalty bokaal vernoemd
is, tussen de winnaars van
dit jaar: Loeka Kalf en
Quinty Nelen.
foto: Nicole van de Donk

gramma Obese. Volgens Florien
een zinvolle sessie: “Ik hield mij
eerst heel erg aan het lijstje vragen
dat ik voor mijn neus had. Maar ik
moet vooral goed luisteren naar
de antwoorden die gegeven worden en daar dan op doorgaan.”

Wij zijn een klein administratie- & belastingadviesbureau met een vestiging in
Steenbergen en Dordrecht. Wij ontzorgen circa 200 MKB (met nadruk op klein)
ondernemers op het gebied van administratie, loonadministratie en belastingzaken.
Van Dillen Advies heeft de volgende

VACATURE
BOEKHOUDER - RELATIEBEHEERDER
BELASTINGCONSULENT
JIJ HEBT:
minimaal een hbo-opleiding, richting Accountancy, Bedrijfskunde, Bedrijfsadministratie of MBO 4 in combinatie met Moderne bedrijfsadministratie (MBA)
en/of vergelijkbare (fiscale) opleiding.
relevante diploma’s en een aantal jaren werkervaring bij een klein administratie- en/of accountantsbureau.
JIJ BENT:
een prettige gesprekspartner voor de klanten.
deeltijd beschikbaar (fulltime is bespreekbaar).
enthousiast, je hebt een prettige manier van communiceren en je hebt een
representatief voorkomen.
iemand die het leuk vindt om administraties en fiscale afhandeling van
A tot Z zelfstandig op te pakken en af te ronden.
WIJ BIEDEN:
een prettige werksfeer
veel zelfstandigheid
laptop, telefoon van de zaak

een eigen klantenkring
opleidingsmogelijkheden
een goed salaris, pensioenopbouw etc.

INTERESSE?
Stuur een mail naar info@vandillenadvies.nl of bel 0167 - 870 103

Van Dillen Advies

Koop lokaal!

ADMINISTRATIE- & BELASTINGADVIESBUREAU

Cadeaubon

Ter versterking van
ons team zoeken wij
enthousiaste
medewerkers

Ons-Steenbergen-cadeaubon_v2.indd 1

Gastvrij De Schalm verzorgt de horeca in dorpshuis De Schalm in Heerle (in
de kerk). Tevens zijn er diverse vergaderzalen waar wij de catering voor
verzorgen. Verder maken er veel verenigingen gebruik van het dorpshuis.
Kortom De Schalm is voor alle bewoners van Heerle en omgeving.
De combinatie van horeca en een dagbestedingsplek voor mensen met een
beperking is een mooie uitdaging voor JBzorg. In de horeca kun je werken
en werkervaring opdoen. Je werkt samen met collega’s en een begeleider.
Deze is altijd in de buurt, zodat je altijd iets kunt vragen.
Wat leer je?
Samenwerken met collega’s, werken in de bediening, werken in een keuken,
hygiënisch werken, tafels dekken voor de lunch, koffieautomaat aanvullen,
drank aanvullen, een kopje koffie/thee zetten, tafel schoonmaken, helpen
met de afwas, schoonmaakwerk.
Wat verwachten wij van jou?
Je bent veel in beweging, dus veel staan en lopen. Je bent klantvriendelijk
en ziet er netjes uit, je werkt hygiënisch, je vindt het leuk om samen in een
team te werken en je bent enthousiast.
Informatie.
Als je graag in de horeca wilt werken, kun je bij Gastvrij De Schalm terecht.
Kom gerust vrijblijvend eens langs om een kijkje te nemen.
Hopelijk kunnen wij snel aan de slag met jou als nieuwe medewerker.

Een brief of email struen kan uiteraard ook.
Adres: Gastvrij De Schalm, Herelsestraat 100,
4726 AH Heerle
email: jblbrouwers@hotmail.com

Weekend/Vakantie
Baantje

€10,-

Wil je werken in de horeca als dagbesteding met pgb?
Dat kan bij Gastvrij De Schalm, in Heerle.

Wil je meer informatie over dagbesteding
met pgb bij Gastvrij De Schalm, neem dan contact
op met Jan Brouwers van JBzorg, te bereiken op
telefoonnummer 06-4257 2883.

BLAUWSTRAAT 2, 4651GC STEENBERGEN

Koop
lokaal!

Ben je student/scholier,
dan hebben wij in onze
vetplantenkwekerij doorlopend
werk voor jullie.
Heb je een tussenjaar,
kom eens praten!

20-11-20 15:02

Voor meer info zie:

www.uwcactus.nl

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg 2, De Heen

Of bel 06 121 74 221
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wisselend, de samenwerking met
Jan meer dan prima.

Personeel met pgb dagbesteding gezocht:

Oud-beheerder ’t Cromwiel
nu gastheer in Heerle
(Door Dasja Abresch)

HEERLE – Wie al een tijdje meeloopt in Steenbergen, kan zich hem
vast nog herinneren: Jan Brouwers.
Legendarisch beheerder van ’t
Cromwiel van 1979-1993 en raadslid namens de Werknemerspartij
van 1990 tot 1994. Type ruwe bolster, blanke pit. Hart op de tong,
maar wel een gouden hart. Na de
nodige omzwervingen in de horeca geeft Brouwers dertig jaar na ’t
Cromwiel weer leiding aan een gemeenschapshuis. Dit keer in Heerle, waar in de voormalige katholieke kerk ‘Gastvrij De Schalm’ is gevestigd. Jan Brouwers verzorgt er
namens JBZorg de horeca. Hij doet
dat samen met personeel dat wat
meer behoefte heeft aan begeleiding naar de arbeidsmarkt dan gemiddeld.
Voordat Jan de horeca in ’Gast-

vrij De Schalm’ bestierde, deed
hij al de nodige ervaring op met
de doelgroep. Zo zette hij onder
meer lunchroom Effe Anders in
Roosendaal op. In 2019 nam hij
De Schalm over waar hij niet alleen de horeca mét terras voor rekening neemt, maar ook de verhuur en het dagelijks onderhoud
van zalen en de dagelijkse leiding
van de gemeenschapsvoorziening. De kerk is een echte multifunctionele accommodatie waarin ook de huisarts, een fysiotherapeut, dagbesteding voor ouderen
en een uitleenpunt van de bieb
gevestigd is. Een klein gedeelte
van het gebouw is nog beschikbaar voor de kerkelijke functie.

Hoe gaat het met u?
Kort nadat Brouwers in ‘De
Schalm’ begon, brak corona uit.
Een lastige periode, maar on-

Steenbergen

Foto: Jan Brouwers van JBZorg heeft de dagelijkse leiding over Gastvrij
De Schalm in Heerle. Hij is op zoeken naar cliënten met een pgb dagbesteding die onder zijn leiding alles leren over werken in de horeca.
danks dat wisten Jan en zijn medewerkers in die tijd een warm
plekje in het hart van de Heerlese gemeenschap te veroveren.
Ze maakten van het gebouw een
huiskamer waar de dorpsgenoten
elkaar graag mogen ontmoeten.
Voor gezelligheid met een bakje
koffie en wat lekkers of een goed
gesprek met een voedzame lunch.
De maaltijden worden vers bereid
in de keuken van ‘De Schalm’. Bij-

voorbeeld door Okan (24) en Stef
(20). Zij werken alweer een tijdje
samen in Heerle en dat bevalt ze
prima. Kok Okan bereidt een lekkere tosti voor één van de klanten
en vraag in het voorbij gaan hoe
het met de mevrouw in kwestie
gaat. Stef zorgt in de tussentijd dat
een kopje koffie met de grootst
mogelijk zorg bij de besteller ervan aankomt. Het werk is volgens
de jongemannen leerzaam en af-

K E R K B E R I C H T E N
SINT ANNA
PAROCHIE
Parochiesecretariaat tel:
0167561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus
145 4650AC Steenbergen; Website:
w w w. s i n t a n n a p a r o c h i e . c o m ;
Het secretariaat van de St.
Annaparochie is gevestigd in de
Gummaruskerk, ingang marktzijde
en is geopend op Maandag,
Woensdag en Donderdag van 9.15
uur tot 11.30 uur.
Voor het ontvangen van de
ziekenzalving, belt U naar
Pastoor Hans de Kort 0167563129.
Dit eerste weekend van de
maand is de Caritascollecte
voor ondersteuning van de
Diaconale werkgroepen in ons
Bisdom. Zij zetten zich o.a. in
voor de minstbedeelden in onze
samenleving.
U kunt uw parochiebijdrag 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.

PASTORAAL WOORD
Vastberaden op weg
In Lucas 9,53 gaat Jezus vastberaden op weg naar Jeruzalem. Onderweg wil hij halthouden in een Samaritaans dorp, maar de reis naar
Jeruzalem ligt te gevoelig. Jezus accepteert hun weigering en gaat verder. Immers voor geweld en dwang
is geen plaats in het koninkrijk van
God. Tot driemaal toe komt Jezus
iemand tegen die zich bij Hem aan
wil sluiten. In de eerste ontmoeting
krijgt een aspirant-leerling te horen
dat hij niet mag rekenen op een
vaste woonplaats. ‘De vossen hebben een hol en de vogels een nest,
maar de Mensenzoon kan nergens
zijn hoofd neerleggen.’ De tweede
kandidaat wil eerst nog zijn vader
begraven. Dat betekent dat zijn
vader nog in leven is en dat hij bij
hem wil blijven totdat hij gestorven
is. In deze tijd een mooi voorbeeld
van mantelzorg. Maar Jezus laat
het niet toe. Dus zegt Hij met stevige woorden: ‘Laat de doden hun
doden begraven.’ De derde die Jezus wil volgen, vraagt om eerst afscheid te mogen nemen van zijn familie. Dit laatste verhaal lijkt zo uit
de tekst over de profeet Elisa te komen. Jezus zegt dan ook: ‘Wie de

hand aan de ploeg slaat en dan nog
eens omkijkt, deugt niet voor het
koninkrijk van God.’ Het zijn harde
eisen, zo hard en onbarmhartig dat
je je eigenlijk niet kunt voorstellen
dat Jezus dit echt, letterlijk, aan iemand zou vragen. Toch staat het er,
in alle radicaliteit. Lucas laat zien
dat als je Hem wilt volgen, je juist
open moet staan voor verandering.
Dat je leert om afstand te doen van
bestaande situaties, om los te komen van `zo gaat het nu eenmaal’
ter wille van het nieuwe dat het
geloof in Jezus brengt. De vraag
aan ons is duidelijk: kunnen wij dit
anno 2022 ook? Dingen loslaten, je
leven anders inrichten dan je zelf in
gedachten hebt. Vaak geeft het veel
stress om aan het bestaande vast
te houden. Soms is er een crisis
voor nodig om een radicaal andere
keuze te maken. De vraag is: durf
jij, durft u, zich open te stellen voor
verandering in een wereld die vast
lijkt te zitten in zijn eigen regels en
beslommeringen?
Lenie Robijn

PAROCHIE
KERN
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zaterdag 2 Juli 19.00 uur:
Eucharistieviering Pater Bertus van
Schaik. Patrick Goverde op orgel
verzorgt de muzikale invulling. Wij
gedenken Riet Sonder.
Extra collecte voor de Caritas. Na
deze viering is het koffiedrinken in
de Vonk, komt u ook????
Woensdag 6 Juli, 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.nl

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS

Schillemans - de Ron (kruisje
ophalen); Overleden leden KBO
Steenbergen.
Maandag 4 Juli 19.00 uur:
Pastoor Hans de Kort.

doordenkertje
Gulheid is meer geven
dan je kunt.
Trots is minder nemen
dan je nodig hebt.
Kahlil Gibran
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.

PAROCHIE
KERN
JOANNES
DE DOPER
TEL. 561 571

Zaterdag 2 juli van 14.00 tot
15.00 uur: Gelegenheid tot
biechten in de sacristie.
Zondag 3 juli 09.00 uur:
Eucharistieviering, celebrant pater
Bertus van Schaik. Misintenties:
Leonardus de Jong en Maria
Baselier; Janus Bosters; Janus
Keijzers b.g.v. de geboortedag
en Pietje Keijzers-Timmermans;
overl. ouders Hommel - Bosters;
overl.ouders Jacobs - Bosters;
Martin Uitdewilligen en Petronella
Bosters; Cor Dam - de Kock;
Antonius Ligtenberg e.v. Catharina
v.d. Weegen;
Caritascollectet.b.v. diaconie
Maandag 4 juli 18.00 uur: H. Mis.
Woensdag 6 juli 19.00 uur: H.
Mis.
Donderdag 7 juli 19.00 uur:
Medjugorjeviering en Rozenkransgebed.

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

TEL. 563 129

Wij gedenken in ons gebed: Riet
van Bers - Hagens weduwe van
Kees van Bers, Gerard Roks partner van Marleen van Mechelen, Johan de Klerk.
Zaterdag 2 Juli 14.00 uur:
Huwelijksviering van Sander van
der Meule en Rianne Kortekaas.
Zaterdag 2 Juli 17.00 uur:
Pastoor Hans de Kort. Ouders
Vissenberg - Knop en zoon Kees;
o.o. Testers - van de Riet; jgt. Riet

Ons parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 0164682525.
Zaterdag 2 juli 19.00 uur Euch.:
In deze viering wordt ons gebed
gevraagd voor: Kees Schetters
w.v. To Quintus; Sjef Bastians; Cor
Timmermans e.v. Jo Luijks; Marja
van Dongen e.v. John Wanrooy;
Voorganger: Past. H. de Kort, lector: M. de Ruiter m.m.v. het gemengd koor: Samen Sterk.

Dinsdag 5 juli 19.00 uur Euch.:
Ter ere van de H. Antonius voor
onze gezinnen.
Mededeling: Dit weekend vindt
ook de Caritascollecte plaats.

PAROCHIE
KERN
GEORGIUS
TEL. 563 129

Zondag 3 juli 11.00 uur: Eucharistieviering. Zang: Gemengd koor.
Caritas collecte: Diaconie ondersteuningswerk
bisdom.
Op
allerlei manieren zetten leden van
diaconale groepen in ons bisdom
zich in voor de minstbedeelden
in onze samenleving. De collecte
is bestemd om de ondersteuning
vanuit het bisdom in stand te
houden.
Misintenties: Overleden Ouders
Godschalk - Disco en broer Ad
Godschalk. Voorganger: pastoor
Hans de Kort; Lector: Ankie
Mouwen; Koster: Adrie van Etten.
Zondag is het weer de eerste
zondag van de maand dus na de
dienst staat de koffie en thee weer
voor u klaar.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 3 juli 10.00 uur: Mevr. B.
de Waal, Zegge.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER
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 juli 10.00 uur: Eredienst
in de protestantse kerk te NieuwVossemeer. Ds. H. de Bie.

HERVORMDE
GEMEENTE
DINTELOORD
Zondag 3 juli 10.00 uur: Prop.
A.L. Kornaat, Klundert. 18.30
uur: Ds. A. Vastenhoud.

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.

PROTESTANTSE
KERK GASTEL
EN KRUISLAND
Zondag 3 juli 10.00 uur:
Gezamenlijke dienst in de Prot.
Kerk in Oudenbosch. Ds. P.
Taselaar. Na de dienst staat de
koffie klaar.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

Maria Ommegang
Paul, Alma, Maria, Kees en Bertus
vormden een klein gedeelte van de
zeer lange, indrukwekkende stoet
van de Maria Ommegang door de
binnenstad van Bergen op Zoom.
Alma en Maria liepen voorop
met een schild van Maria met het
Gouden Hart. Paul droeg trots het
vaandel van Maria van Beauraing.
Kees en Bertus flankeerden
het vaandel. Hardop baden
we samen de rozenkrans. We
overwogen de blijde, de droevige
en de glorievolle geheimen. Voor
ieder tientje van de rozenkrans
benoemden we een intentie. 1) Dat
de vrede in Oekraïne spoedig mag
terugkeren. 2) Om Maria’s zegen
voor allen, die met deze processie
meetrekken of met duizenden deze
Ommegang gade slaan. 3) Maria’s
voorspraak voor Bergen op Zoom
en al zijn inwoners. 4) Gods hulp
voor de zieken en voor mensen die
een zwaar kruis dragen. 5) Dat het
geloof en de liefde in de gezinnen
mogen toenemen. 6) Voor paus
Franciscus en alle bisschoppen
en priesters van de hele wereld:
dat zij hun bijzondere roeping
trouw mogen beleven. 7) Voor de
intenties van Maria zelf. 8)enz. tot
15. Wees gegroet Maria, vol van
genade, de Heer is met U,…
Pater Bertus.

”Het mooie van werken in ’De
Schalm’ is dat het veelzijdig
is,”vertelt Jan. ”Mijn cliënten leren koken en bedienen, maar ook
schoonmaken en een stukje onderhoud horen erbij. Er wordt
aanspraak gedaan op sociale
vaardigheden en op het vermogen om samen te werken.” Doordat een aantal van zijn cliënten
is doorgestroomd, heeft Jan plek
voor nieuwe mensen met een persoonsgeboden budget (pgb) dagbesteding. Dit keer richt hij de
blik in het bijzonder op de gemeente Steenbergen. “Ik zou het
leuk vinden om mensen uit mijn
oude gemeente hier aan het werk
te zien. Ik heb er nog veel contacten en volg de ontwikkelingen op
de voet.”

Fijne sfeer
Zoals een goede baas betaamt,
heeft Jan wel een paar eisen: “Het
moet je leuk lijken om in de horeca te werken, je moet willen leren
en een echte aanpakker zijn.” Wie
aan die volwaarden voldoet, krijgt
er wel iets voor terug: ”Een jonge,
veilige en leerzame werkomgeving, één-op-één begeleiding en
een hele fijne sfeer. Er wordt hier
natuurlijk ook in de avonden en
in het weekend gewerkt, dus daar
moeten ze wel rekening mee houden. Vervoer kan geregeld worden.”
Het contact met ouders is voor
Brouwers een speerpunt. “We onderhouden hele korte lijntjes met
de ouders. Ook hebben we een cliëntenplatform.”
Voor meer informatie:
(06) 42572883 of
jblbrouwers@hotmail.com

Na lokaal
sportakkoord
nu ook naar
een preventieakkoord
STEENBERGEN – De gemeente Steenbergen heeft met tal van
partners al een lokaal sportakkoord gesloten. Dat moet er voor
zorgen dat steeds meer inwoners
gaan sporten. Er worden nu ook
stappen gezet voor een lokaal
preventieakkoord. Daarvoor is
een startbijeenkomst gepland op
maandag 4 juli vanaf 19:30 uur in
de kantine van Sc Welberg.
De bedoeling van het preventieakkoord is om een concreet plan
op te stellen. Een plan dat zich
richt op thema’s als bewegen, gezond gewicht, middelengebruik
en mentale gezondheid. Vooral
ook met aandacht voor inwoners
met gezondheidsachterstanden.
Inwoners die individueel of vanuit hun organisatie hierbij een
rol kunnen spelen of aanvullende
ideeën hebben worden gevraagd
zich aan te melden voor de startbijeenkomst. Dit kan via een mailtje naar preventieakkoord@gemeente-steenbergen.nl.
Wie vragen heeft kan bellen naar
Milan Nieweg van de begeleidende organisatie JSO. Zijn telefoonnummer is 06 11 165 407. Mailen
kan ook: m.nieweg@jso.nl.

Uw appartement op een prachtige
locatie aan open vaarwater
in Sint-Annaland?
U bent van harte welkom
tijdens ons

OPEN HUIS
Vrijdag 6 mei
en
Zaterdag
9 juli
zaterdag 11 juni

van 11.00 tot 14.00 uur op locatie
Havenweg 8 Sint-Annaland.

Kom beslist kijken bij het splinternieuwe recreatieproject
Vista Maris in Sint-Annaland
• 2 tot 8-persoons luxe appartementen en penthouses
• Interessant rendement
• Een half jaar eigen gebruik mogelijk i.c.m.
verplichte verhuur
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via:
sales@vakantiemakelaar.nl, 088-1845555 of 06-18235540

vakantiemakelaar.nl

BEHAAGLIJKE
WARMTE
ZONDER
ZORGEN
Dat kan met een voordelig
onderhoudscontract van
Madri Totaal Installateur.
Onze ervaren monteurs
zorgen voor perfect
onderhoud. Dat betekent
voor u lagere stookkosten
en de wetenschap dat uw
verwarmingstoestel ook
echt veilig is en langer
meegaat.

madri.nl/onderhoud

En mocht er onverhoopt
een storing optreden,
dan lossen we dat
snel voor u op.
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Foto: Een winters tafereel uit het Steenbergse Westland. De man in dit winterse tafereel is
overigens Bert van Drunen zelf. De foto werd geschoten door echtgenote Ineke. Thuis heeft
Bert geen eigen atelier of werkruimte. “Dat vind we allebei ongezellig. Ik schilder gewoon in
de kamer. Wanneer de kleinkinderen komen of we visite krijgen, schuif ik alles aan de kant.”

Steenbergenaar Bert van Drunen:

Laatbloeier ontpopt zich
tot talentvol kunstschilder
(door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Door een besneeuwde landschap loopt een man
met zijn hond, een beagle zo te zien. Het is een zonnige winterdag.
Auto’s hebben het asfalt onder de sneeuw alweer blootgelegd en
de bomen laten hun ijskoude lading langzamerhand vallen. Hoewel het gezicht van de man niet zichtbaar is, is aan zijn houding
te zien dat hij geniet van de wandeling in deze witte wereld. Zelfs
de hond sjokt met een tevreden tred achter hem aan. Even verderop een heel ander tafereel. Het is een hete zomerdag. De Schotse
hooglanders op de Dintelse Gorzen hebben het nog warmer dan
de rest van de wereld. Hun lange, warme vacht speelt hen parten
en er is geen ontkomen aan het voortdurend steken van de dazen.
Behalve in het water van de kreken die langzaam opdrogen onder
de voortdurende hitte van de zon. Maar nu nog niet, nu is er net
genoeg water om rustig doorheen te waden in afwachting van de
avond die de verkoeling met zich meebrengt.
“Waar gaat dit in hemelsnaam
naartoe?,” zult u zich misschien
afvragen na het lezen van deze
inleiding. Het is even nodig om u
mee te nemen in de belevingswe-

reld van de bezoeker van de expositie van werken van de Steenbergse kunstschilder Bert van Drunen
(66). De Steenbergenaar schildert
realistisch en doet dat op dusda-

Foto: Het schilderij van de Steenbergse Markt bij nacht is voor Bert het meest waardevolle werd in zijn collectie. Het brengt warme herinneringen aan zijn eigen jeugd naar boven.
De lijst werd gemaakt door een inmiddels overleden broer: “Wat zijn ogen zien, konden zijn
handen maken. Ook mijn zus is erg creatief. Een gave die we geërfd hebben van onze moeder.”

nige wijze dat de kijker de sneeuw
onder de voeten voelt knisperen
en de vogels hoort fluiten in de
rietkreken van de gorzen. Een bijzondere ervaring temeer omdat
Van Drunen nog maar een paar
jaar geleden het penseel voor het
eerst in de olieverf doopte.

Zee van tijd
Het begon allemaal met een zee
van tijd die zich plotseling ontvouwde voor Bert van Drunen. “Ik
ging met pensioen als ambtenaar
bij de gemeente Steenbergen,
stopte met mijn vrijwilligerswerk
bij de brandweer Steenbergen en
kon door een blessure niet langer
marathons lopen. Drie zeer tijdrovende activiteiten waardoor ik
nooit tijd had om mijn creatieve
kant te ontwikkelen. Ik hield altijd
wel van het kijken naar kunst en
ik had wel het idee dat ik begreep
hoe een schilderij opgebouwd
moest worden, maar het kwam er
nooit van.”

Aanleg
Daar kwam in 2018 verandering
in. “Het kunstenaarsechtpaar
Valkhoff uit De Heen, dat ik erg

Stichting Wielercriterium Steenbergen
presenteert zich tijdens het Sportfestival
( door John Rommers )

Tijdens het sportfestival dat op
zaterdag 2 juli op het Steenbergse sportpark wordt georganiseerd in het kader van
de festiviteiten t.g.v. 750 jaar
Steenbergen, zal ook de Stichting wielercriterium Steenbergen acte de présence geven.
De Steenbergse wielerstichting, bekend van de organisatie van de jaarlijkse ronde van
Steenbergen, is op het sportpark aanwezig zijn met een
stand waar vooral informatie
te vinden zal zijn betreffende
het grootse wielerweekend dat
op zaterdag 20 en zondag 21
augustus wordt georganiseerd.
En ook dat heeft allemaal te maken met 750 jaar Steenbergen
maar natuurlijk ook met de doorkomst in Steenbergen van de renners in de Ronde van Spanje.

Tijdens dat ‘Vuelta’ weekend worden op zaterdag 20 augustus in het
centrum van Steenbergen (parkoers Kaaistraat, Markt, Westdam,
Kromme Elleboog, Kaaistraat)
Dikke banden races worden georganiseerd voor de Steenbergse
schooljeugd vanaf 5 t/m 14 jaar.
Voor de duidelijkheid, dit zijn
wedstrijden op gewone fietsen die
de deelnemers zelf moeten meebrengen.
Tevens wordt er een ‘wedstrijd’
georganiseerd voor kleuters van 2,
3 en 4 jaar op loopfietsjes.

Derny wedstrijden
In 1993, toen de wielerstichting
haar 50-jarig jubileum vierde,
werden er vanwege dat gouden
jubileum derny wedstrijden georganiseerd. Dat zijn wedstrijden
waarbij lichte motoren gebruikt
worden als gangmakers voor de
wielrenners.
Zaterdag 20 augustus worden wederom dernywedstrijden verreden met deelname van een 15-tal
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regionale voormalig wielrenners.
In de meeste gevallen renners die
hun sporen in het verleden hebben nagelaten tijdens hun deelname aan de ronde van Steenbergen.

Informatie over
Dikke Banden races
en fietslooprace
In de stand van het wielercomité
is informatie verkrijgbaar over de
dikke banden races en de loopfietsenrace. Kinderen die hieraan
willen deelnemen moeten zich
wel van tevoren hiervoor opgeven. Dat kan o.a. gebeuren in de
stand op het sportpark op zaterdag 2 juli middels het invullen van
een inschrijfformulier dat daar
verkrijgbaar is.
Overigens hebben alle betreffende kinderen ook al informatie
gekregen via hun school (5 t/m
14 jarigen) en via het kinderdagverblijf (2 t/m 4 jarigen) terwijl
ook alle deelnemers aan de Kleine Tour, die zal worden verreden

bewonder, bouwde een atelier bij
huis en nam cursisten aan,” legt
Van Drunen uit. “Ik was de eerste die zich daarvoor meldde.
Van Martin en Riena heb ik heel
veel geleerd. In mijn opleiding tot
Bouwkundig kwaliteitscontroleur had ik geleerd om technisch en
perspectief te tekenen en die vaardigheden komen me nu van pas.
Tot mijn eigen verbazing bleek
ik bovendien aanleg voor kunstschilderen te hebben.”

Klaproos
Ook leerde Van Drunen van zijn
eigen echtgenote Ineke die ook
een begenadigd kunstenares is.
Althans wanneer we Bert op zijn
woord mogen geloven. Inmiddels
is zijn wederhelft een van zijn grote fans. “In de expositie hangt een
schilderij van een klaproos dat
normaal gesproken bij ons in de
huiskamer hangt. Ineke mist het
verschrikkelijk.”

Vanuit de verte
Van Drunens eigen favoriet is het
nachtdecor dat hij maakte van
de Markt in Steenbergen met een
hoofdrol voor de Gummaruskerk.

van maandag 22 t/m zaterdag 27
augustus, reeds zijn benaderd via
hun ploegleiders.

Vuelta doorkomst
Tevens zal in de stand informatie
verkrijgbaar zijn over de wieleractiviteiten die op zondag 21 augustus worden georganiseerd.
Die dag passeren de deelnemers
aan de Ronde van Spanje omstreeks 15.45 uur Steenbergen. Ter
gelegenheid daarvan worden ook
de nodige wieleractiviteiten georganiseerd. Deze vinden plaats op
de grote carpoolplaats nabij de
watertoren (langs de N.259), pal
naast de weg waar de renners passeren.
Op de carpoolplaats wordt een
behendigheidsparkoers uitgezet
waaraan de Steenbergse jeugd
kan deelnemen (vooral voor de
deelnemers aan De Kleine Tour
leuk om alvast te oefenen). Er
komt een trek-rodeostier te staan
op een luchtkussen, er kan worden deelgenomen aan een fietsenrace en voor de allerkleinsten
komt er een luchtkussen.
De hele dag zal er leuke (Spaanse)
muziek worden gedraaid terwijl
ook een drankje en een hapje niet
zullen ontbreken.

Dusdanig precies geschilderd dat
menigeen ervan overtuigd is dat
het om een knap bewerkte foto
gaat. Het is echter niet de reden
waarom juist dit werk voor Bert
een emotionele waarde heeft: “In
1960 verhuisde ons gezin naar
Steenbergen. Ik was toen 4 jaar en
mocht voorin de verhuiswagen.
Dat was natuurlijk een heel avontuur. Het eerste wat ik vanuit die
hoge zitplaats van Steenbergen
zag, was de enorme Gummaruskerk die in de verte boven de horizon uitstak. Het beeld is altijd
bij mij gebleven en het vormde de
inspiratie voor dit schilderij.” De
met zijn eigen geschiedenis wordt
nog versterkt door de lijst die gemaakt is door een inmiddels overleden broer. Over de verkoopprijs
laat Bert geen twijfel bestaat: Onbetaalbaar.
De expositie van de werken van
Bert van Drunen is nog tot en met
eind augustus te zien in de Bibliotheek van Steenbergen. De bieb is
geopend op woensdag t/m vrijdag
van 13:30 - 17:30 uur en zaterdag
van 10:00 - 13:00 uur.

Kampioenschap
‘fietsband verwisselen’

De genoemde fietsenrace is als attractie ook aanwezig bij de stand
op 2 juli op het sportpark. Twee
deelnemers kunnen het dan op
een rollerbank tegen elkaar opnemen. Ze fietsen een bepaalde afstand (b.v.1000 meter) en kijken
dan wie het snelste is.
Ook is gedacht aan de fietser die
wel eens met pech kampt. Hiervoor wordt het Steenbergs kampioenschap fietsbanden wisselen
georganiseerd.
De bedoeling hierbij is dat de
deelnemers zo snel mogelijk een
binnenband van een fietswiel verwisselen en ook weer op de juiste
spanning zetten.
Alle deelnemers aan zowel de fietsenrace als aan de bandenwissel
wedstrijd ontvangen een kleine
toepasselijke attentie.
Voor de snelste fietser en bandenwisselaar is er tevens een leuke
prijs te winnen.
Kom dus zaterdag 2 juli allemaal
naar het sportpark aan de Seringenlaan te Steenbergen om het
sportfestival te bezoeken en kom
zeker ook langs de stand van de
Stichting wielercriterium Steenbergen.

SUIKERSPIN

DRAAI
MOLEN

SCHIET
TENT

OLIEBOLLEN
KRAAM

bij aankoop van een
grote suikerspin

2 kaartjes
voor €5,-

10%

KORTING

4 luxe bollen
voor €10,-

AUTO
SCOOTER

HELI
SWING

MUZIEK
EXPRESS

TRAMPOLINE

9 penningen
voor €10,-

5 ritten
voor €10,-

€0,50

KORTING

€6,-

SNOEP
KRAAM

PUSHER

Alle kermisstokken
van€2,50

Géén 45 maar 50
speelmunten voor

€0,50

KORTING

3 voor €6,-

€5,-

GRIJPERS
€5,-

=

€6,-

VALLEY OF
DANCE
€0,50

Speel tot wel 11x

KORTING

MINI
CARS

CHURROS
€2,-

1 minuut
GRATIS springen

8 ritten
voor €10,-

PUSHER

EENDJES
VISSEN

LIJNTREK
BALLEN GOOIEN

SPEERTJES

Géén 100 maar 125
speelmunten voor

€1,-

€1,-

€1,-

bij deelname

5 minuten voor

KORTING

6
6

€10,-

bij deelname

BONNEN ALLEEN GELDIG
T.V.I. EEN UITGEKNIPTE BON
geldig per persoon per keer

KORTING
bij deelname

KORTING
op een grote zak

KORTING
bij deelname
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