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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Na een week ste-
vig aanpakken – waarbij de bouw-
ploeg assistentie kreeg van leer-
lingen van ’t Ravelijn – kan wet-
houder Kees Gommeren morgen-
middag om 13:00 uur de officiële 
opening verrichten van IJsfestijn 
Steenbergen. Dat betekent tot be-
gin volgend jaar schaatsplezier 
voor alle kinderen in de gemeen-
te Steenbergen, hun begeleiders 
en alle andere schaatsliefhebbers.

In het totaal zijn 65 vrijwilligers 
betrokken bij het IJsfestijn. Voor 
de opbouw was een kleinere ploeg 

actief. Die bestaat uit 10 vrijwilli-
gers die de hulp kregen van 7 sta-
giaires van ’t Ravelijn. Woensdag-
middag is de baan onder water ge-
zet en ‘s avonds lag er de eerste ijs-
laag op. Dit weekend kan er naar 
hartenlust worden geschaatst en 
ook volgende week is dat het ge-
val. Dan komen om beurten de 
basisscholen op bezoek en zullen 
de scholieren onder begeleiding 
van eigen leerkrachten steeds de 
ochtenden kunnen schaatsen. In 
de middagen is het tussen 14:30 
en 18:00 uur steeds vrij-schaatsen 
en ’s avonds zijn er diverse activi-
teiten. Door IJsfestijn Steenber-
gen is een actief programma op-
gesteld.

Opening en disco- 
schaatsen

Dat programma begint met de 
officiële opening door wethou-
der Kees Gommeren op zaterdag-
middag om 13:00 uur. Daarna is 
er voor alle kinderen een gezelli-
ge Sinterklaasmiddag. Zaterdag-
avond is het tussen 18:00 en 21:00 
uur discoschaatsen.

Winterpubquiz  
en Ouderen schaatsen

Op donderdag 8 december staat 
de eerste halve finale van het be-
drijfscurling op het programma. 
(18:30 – 01:00 uur). Op 10 decem-
ber wordt de Winter Pub Quiz ge-

houden (18:30 – 01:00 uur). Op 
donderdag 15 december is het 
tussen 11:00 en 14:00 uur Oude-
ren schaatsen en bingo. Die avond 
is de tweede halve finale van het 
bedrijfs curling.
Op 16 december is er tussen 20:00 
en 00:00 uur een Après-ski par-
ty. Zaterdag 17 december is tus-
sen 18:00 en 21:00 uur het disco-
schaatsen. Zondagmiddag 18 de-
cember is gereserveerd voor de 
kinder schmink middag tussen 
13:00 en 16:00 uur. 

Karnavals Curling  
en Peuterschaatsen

Donderdag 22 december wordt de 

Finale van het bedrijfscurling ge-
speeld. Op vrijdag 23 december is 
er een optreden van de band Zero 
Friction vanaf 20:00 uur. Vijf da-
gen later – op 28 december – vindt 
tussen 18:30 en 01:00 uur het Kar-
navals curling plaats en op 29 de-
cember vanaf 18:30 uur wordt er 
gestreden voor de kwalificatie van 
het Open Curling. Op 2 januari is 
het Peuterschaatsen tussen 10:00 
en 12:00 uur. Tot slot staat de Fi-
nale van het Open Curling voor 
5 januari vanaf 18:30 uur op het 
programma.
Zaterdag 7 januari is de laatste dag 
dat er bij het IJsfestijn geschaatst 
kan worden.

Foto’s: Links het bouwteam van het 
IJsfestijn heeft hard gewerkt om de 
ijsbaan gereed te krijgen. Rechts: 
Ook dit jaar is het IJsfestijn geves-
tigd in een prima accomodatie die 
is opgebouwd op het parkeerter-
rein aan de Westdam.

Vanaf morgenmiddag – zaterdagmiddag –  
is het IJsfestijn in Steenbergen open

STEENBERGEN – Het jubileum-
jaar 750 jaar Steenbergen en 25 
jaar één gemeente loopt ten ein-
de. Met wat wordt genoemd ‘Het 
Slotakkoord’ worden tot besluit 
nog een aantal activiteiten geor-
ganiseerd. Naast het IJsfestijn op 
de Westdam komt op de Markt een 
grote feesttent te staan. Hier vin-
den tussen de activiteiten tussen 
16 en 20 december plaats.

Zo is er zaterdag 17 december een 
Jubileumfestival. Dat wordt een 
vrolijke muziekavond met op-
tredens van DJ Ovano (voorheen 
DJ Owen), de jonge band ‘Messy 
Words’ en de formatie Run4Cover. 
Laatstgenoemde werd gekozen 
tot beste Coverband van Neder-

land. De hoofdact wordt gevormd 
door John West, die grote indruk 
maakte met zijn optreden bij de 
‘Toppers’. Toegang tot het jubile-
umfestival is gratis, alle inwoners 
uit de gemeente Steenbergen zijn 
zeer welkom.

‘Goud voor Oud’
Zondag 18 december is er in de-
zelfde feesttent een middag voor 
de wat oudere inwoners van de ge-
meente. Met als thema ‘Goud voor 
Oud’ is er een optreden van het 
koor Oud Bruin & Jong Belegen en 
neemt verteller Frans van Eekelen 
de bezoekers mee op tijdreis naar 
de mooiste plekjes in de gemeen-
te en vergeten verhalen. Een groot 
deel van de beschikbare plaat-

sen gaan naar KBO, Zonnebloem 
en tanteLouise, voor de overige 
plaatsen kunnen belangstellen-
den zich aanmelden. Hoe en wan-
neer wordt nog bekend gemaakt.

Kindereditie Slotakkoord
Maandag 19 december komen de 
basisscholieren aan de beurt. Voor 
hen is eveneens een bijzonder 
programma samengesteld. Wat en 
hoe blijft nog even geheim, maar 
nadere informatie hierover volgt.

Officieel verjaardags-
feestje
Dinsdag 20 december bestaat 
Steenbergen officieel 750 jaar. ’s 
Avonds is er in de tent op de Markt 
een avond voor genodigden. 

De verjaardag wordt dan gevierd 
met mensen die tijdens het jubile-
umjaar of tijdens de voorbereidin-
gen hebben bijgedragen als spon-
sor of vrijwilliger.

‘Het Slotakkoord’ sluit 
het jubileumjaar af STEENBERGEN – Ook dit jaar is Li-

onsclub Steenbergen een van de 
90 Lionsclubs die landelijk deel-
nemen aan de Douwe Egberts kof-
fiepunten actie. Vorig jaar leverde 
deze actie in onze regio een totaal 
op van 4000 pakken koffie voor 
voedselbank ’Goed Ontmoet’.

“In Nederland leeft nog ruim een 
miljoen mensen (waarvan 35.000 
kinderen) onder de armoedegrens. 
Deze mensen komen in aanmer-
king voor voedselpakketten van de 
Voedselbank in hun buurt. Die zijn 
veelal afhankelijk van onder ande-
re producten die de supermarkten 
over hebben. Koffie bederft niet en 
wordt dan ook maar zelden aange-
boden door supermarkten en an-
dere donateurs. En als je van 40 
euro per week moet rondkomen, 
dan schiet de koffie er meestal bij 

in”, zo weet Lionsclub Steenbergen. 
Vandaar hun oproep aan plaatsge-
noten om hun koffiepunten in te 
leveren die de supermarkten van 
Albert Heijn en Jumbo. Hier zijn 
dozen geplaatst voor deze bonnen 
die tot de eerste week van januari 
blijven staan.

Kerstactie Lionsclub Steenbergen:
Koffie voor de voedselbank



Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid 
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven 

en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame pa en trotse opa 

 

Leo van Wesel 
 

Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd hij was 
en hoe hij werd gewaardeerd.

 Adriënne van Wesel
 Mariëlla en Niels 
  Wouter en Aniek 
  Thijs en Maaike 
  Sofie 
 Guido en Dorothé 
  Billie

Het is een grote troost te weten dat wij 
niet de enige zijn die

Theo Zantboer
erg missen. Hiervoor zeggen wij u 
hartelijk dank.

Een speciaal woord van dank voor  
alle medewerkers van Hof van Nassau  
voor hun goede zorg en persoonlijke 
aandacht voor Theo.

Rina
Familie Zantboer
Familie Van der Avert

Steenbergen, november 2022

“Denk nog eventjes aan mij” 

Joke 
Weeda-Vermeulen

*Steenbergen, 21 maart 1952
† Etten-Leur, 19 november 2022

echtgenote van 
Henk Weeda

 Guido en Meri
 Tigo
 Marco en Jane
 Djelano

Correspondentieadres:
Prins Clausstraat 27
4761 AM Zevenbergen

De uitvaart heeft in besloten kring 
plaatsgevonden. 

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

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

Na € 185.000 aan goede doelen te mogen schenken,
is het tĳ d om per 31 december 2022 te stoppen. Met pĳ n 
in mĳ n hart maar ook terugkĳ kend op zovéél troostende 

en bemoedigende woorden.

Namens Stichting Ankie en Stichting AnkieStoer, 
danken wĳ  een ieder voor alle práchtige schenkingen en 

fantastische helpende handen. Het droeg bĳ  aan onze 
missie: het organiseren van activiteiten met het doel het 
inzamelen van gelden, welke kunnen worden ingezet ten 

behoeve van organisaties die zich bezig houden 
met het onderzoek naar kinderkankerbestrĳ ding en de 

bevordering van het welzĳ n van de patiënten en 
familieleden. Hun persoonlĳ ke verhalen hebben ons 

diep ontroerd.

Alle steun was van onschatbare waarde; 
nogmaals hartelĳ k bedankt! 

Hartverwarmende groet, 

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

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

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

uitvaartverzorging

Jeanne Huijsmans 

jeannehuijsmans@home.nl
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Aula, Marconilaan 2

24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 

Afscheidskamer  

Achterstraat 13
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Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwerseen persoonlijk afscheid, 
een warme herinnering
Anita Nuiten

0167 76 72 74
Rouwkamer | Oudlandsestraat 202, Steenbergen
www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl
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( door Dasja Abresch  
en Nicole van de Donk )

STEENBERGEN – Met spandoeken 
en protestborden gaven de bewo-
ners van het woonwagenkamp aan 
de Westlandselangeweg in Steen-
bergen afgelopen maandag uiting 
aan hun teleurstelling en frustratie 
over het gemeentelijk beleid. Zij 
vormden een koud welkom voor 
wethouder Nadir Baali die op deze 
morgen een werkbezoek bracht 
aan het kamp. Na afloop van het 
bezoek verklaarde de bestuurder 
tegenover deze Courant dat het 
gesprek “stroef begon, maar de in-
dividuele gesprekken hem vertrou-
wen voor de toekomst bieden”. 

De lakens en borden met niet mis 
te verstane teksten waren bedoeld 
als een duidelijk statement rich-
ting de buitenwereld: De woonwa-
genbewoners hebben geen enkel 
vertrouwen meer in de gang van 
zaken. Ervoor in de plaats kwam 
wantrouwen. Wantrouwen rich-
ting de gemeente en vooral rich-
ting het externe adviesbureau dat 
de ‘normalisatie’ van het woon-
wagenkamp begeleidt. Erger nog: 
Ook onderling groeit de achter-
docht bij bewoners van het kamp. 
Het komt de sfeer in de straat niet 
ten goede. 

Schoon, heel en veilig
In 2019 stelde de gemeenteraad 
het nieuwe woonwagenbeleid 
vast. Inclusief een plan van aan-
pak dat uiterlijk eind 2022 gere-
aliseerd moest zijn. Het doel was 
om de kampen schoon, heel en 
veilig te krijgen. Achterstallig on-
derhoud zou aangepakt worden, 
de veiligheid gewaarborgd, stand-
plaatsen verkocht of overgedragen 
aan de woningcorporaties.

Achterstallig  
onderhoud

Op de drempel naar 2023 is het 
pijnlijk duidelijk dat het gros van 
de doelstellingen niet of slecht is 
uitgevoerd. Straatwerk is hersteld, 
maar verkeerd, waardoor het wa-
ter de tuinen inloopt. De verkeers-
drempel die de snelheid moet 
remmen is een afgekeurd exem-
plaar en de gesnoeide groenstrook 
ligt er armoedig bij. Hetzelfde geldt 
voor veel woonwagens waarvan in 
afwachting van de verkoopproce-
dure het achterstallig onderhoud 
alleen maar verder toeneemt. 

Bibob
Het grootste pijnpunt bij de bewo-
ners is echter de voortdurende en 
toenemende onduidelijkheid over 
de verkoop van de standplaatsen. 
Voorlopige koopcontracten zijn 
allang ondertekend, maar de ge-
meente besloot een Bibob-proce-
dure los te laten op het proces. Met 
de wet Bibob (Wet Bevordering In-
tegriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur) wil de overheid 
voorkomen dat zij criminele acti-
viteiten faciliteert. Met behulp van 
deze wet kunnen overheden (in dit 
geval de gemeente), partijen scree-
nen met wie zij zakendoen (in dit 
geval de woonwagenbewoners). 
Als uit het onderzoek bijvoorbeeld 
blijkt dat de aspirant-koper een 
strafblad heeft, kan de gemeente 
besluiten de transactie niet door 
te laten gaan. 

Twijfelachtig
Het al dan niet uitvoeren van een 
Bibob-procedure is een vrije keu-
ze van een gemeente. Waarom de 
gemeente Steenbergen hier zo 
bewust voor gekozen heeft, is de 
vraag temeer omdat het effect er-
van in het geval van het Steenberg-
se woonwagenkamp twijfelach-
tig is. Bewoners die niet door de 
toets komen, kunnen wel gewoon 
blijven huren net zoals zij dat, in 
veel gevallen al jarenlang, doen. 
Bovendien staat het kampbewo-

ners die wel door de Bibob komen, 
vrij om in de toekomst hun stand-
plaats aan buurtgenoten te verko-
pen die nu niet door de toets ko-
men. Bij het ter perse gaan van 
deze courant was deze vraag nog 
niet beantwoord door de gemeen-
te. 

Grote onzin
Kampbewoner Henk Kouwen 
heeft na maanden wachten re-
cent als eerste een positief be-
sluit gekregen. Het is voor hem 
geen reden om een gat in de lucht 
te springen. “Grote onzin vond ik 
het. De gemeente weet precies wie 
ik ben en wat ik doe. Ik woon al 
mijn hele leven op het kamp, ben 
ondernemer en nog nooit opge-
haald door de politie.” 
Opmerkelijk is het dat niet iedere 
aspirant-koper aan de Bibob-toets 
wordt onderworpen. Het zorgt 
volgens de bewoners voor veel on-
rust en achterdocht. “Het lijkt wel 
of de bewoners die het meest kri-
tiek hebben op de gang van zaken 
bewust uitgekozen worden,” aldus 
Toon Kouwen. 

Tweederangsburgers
De beschuldigende vinger ging tij-
dens het gesprek van vanmorgen 
veelvuldig naar het externe ad-
viesbureau dat de gemeente sinds 
2019 inhuurt om als schakel tus-
sen de gemeente en de woonwa-
genbewoners te fungeren. Toon 
Kouwen: “De gemeente Steenber-
gen wordt bespeeld door dit bu-
reau dat als doel heeft om zo lang 
mogelijk verbonden blijven aan 
de gemeente Steenbergen. Het 
kost de gemeenschap tonnen en 
wij schieten er niets mee op.” Zijn 
echtgenote Corrina vult aan: “We 
voelen ons weggezet als tweede-
rangsburgers. We worden tegen 
elkaar opgezet doordat in de ene 
woonwagen dit en in de andere 
dat gezegd wordt.”

Benzine op vuur
Wijkbewoner Eddy Bajramovič be-
aamt het. “De sfeer is niet goed. 
Mijn oudste zoon Daniël zou als 
eerste een standplaats krijgen, 
maar via-via horen we dat een an-
der voorrang krijgt. We willen alle-
maal toch het beste voor onze kin-
deren?” Het lange wachten, de on-
zekerheid en niet nagekomen be-
loftes doen de onderlinge verhou-
dingen geen goed. Bajramovič: “Je 
moet geen benzine op vuur gooien 
en dat is precies wat hier gebeurt.”

Mijn eigen mensen
Daniël zelf woont inmiddels in 
een gewone, kleine caravan op de 
parkeerstrook bij zijn ouderlijke 
woning. Het liefst wil hij de leeg-
staande standplaats naast zijn ou-
ders, maar ook de lege plek die 
nog altijd pijnlijk herinnert aan de 
moord op de Belgische loodgie-
ter vindt hij prima. “Ik wil gewoon 
graag op het kamp blijven. Ik ben 
hier geboren en ik woon hier tus-
sen mijn eigen mensen. Ik kan bij 
iedereen binnenlopen; het voelt 
vertrouwd.” 

Veel emoties
Het was geen makkelijk bezoek 
voor wethouder Nadir Baali die 
begrip toonde voor de gevoelens 
van de bewoners. “Het woonwa-
genbeleid is een uitdagend dos-
sier waarover de afgelopen jaren 
veel goede gesprekken zijn ge-
voerd door bestuur en adviseurs 

met bewoners. Maandag begon de 
ontmoeting stroef, maar kwamen 
we later samen tot de conclusie 
dat nieuw beleid en bijbehoren-
de financiën een hoop kansen bie-
den, ook al zal een gemeente nooit 
aan alle wensen kunnen voldoen. 
Daarbij moeten we echter altijd 
het gesprek met wederzijds res-
pect voeren. Gelukkig kwamen we 
na best wat individuele gesprek-
ken een stuk dichter bij elkaar, wat 
mij vertrouwen biedt voor de toe-
komst.”

Baali kondigde aan dat de raad in 
december discussieert over een 
actualisatie van het woonwagen-
beleid uit 2019. “We gaan voor dit 
nieuwe beleid een flink budget 
uittrekken. Als de raad ermee in-
stemt, gaat het per 1 februari 2023 
in.”

Reactie extern  
adviesbureau
Om een zo evenwichtig mogelij-
ke weergave van feiten te geven, 
is ook het juridisch adviesbureau 
dat de normalisatie begeleid om 
een reactie gevraagd. Met name 
vanwege de beschuldigingen die 
kampbewoners rechtstreeks aan 
het adres van dit externe bureau 
uitten tijdens het bezoek. Na een 
eerste afspraak voor een gesprek, 
liet een contactpersoon later we-
ten hiervan af te zien omdat er een 
gezamenlijk statement vanuit de 
gemeente zou komen. Via de af-
deling Communicatie gaf de ge-
meente donderdag aan het eind 
van de morgen door dat er toch 
geen statement kwam. De wet-
houder heeft de redactie daaren-
tegen persoonlijk te woord ge-
staan. 

De Steenbergse Courant heeft 
het adviesbureau vervolgens op-
nieuw de kans gegeven om met 
een eigen reactie te komen. Een 
woordvoerder gaf aan verrast te 
zijn door het niet doorgaan van 
het statement, maar zag geen 
kans om binnen korte termijn 
met een eigen reactie te komen. 
Afgesproken is volgende week 
verder op de materie in te gaan. 

Werkbezoek wethouder Baali:

Woonwagenbewoners wantrouwen 
gemeentelijk beleid

STEENBERGEN – De organisatie 
van de Plusbus heeft besloten tot 
een proef met het rijden op elke 
eerste zaterdag van de maand. 
In januari wordt hiermee gestart. 
Hierbij speelt de Plusbus in op 
wensen van klanten.

Bij deze proef rijdt de Plusbus op 
de zaterdagen: 7 januari, 4 februa-
ri, 4 maart, 1 april, 6 mei en 3 juni.
Hierdoor is er voor de senioren 
een ruimere mogelijkheid om de 

sociale contacten te onderhou-
den. De planning van de ritten 
loopt via de centrale met telefoon-
nummer (0167) 54 11 38. 

Door te bellen op werkdagen tus-
sen 9.00 en 11.00 uur kan de af-
spraak gepland worden voor de 
genoemde data. 

Op zaterdag is er geen centrale, 
dus het is van belang om tijdig – 
op werkdagen – te reserveren.

Vanaf 1 januari één tarief
Vanaf 1 januari hanteert de Plus-
bus één tarief voor alle ritten bin-
nen de kernen van de Gemeente 
Steenbergen. Een enkele reis kost 
dan 2 euro en een retour 4 euro. 
Een rittenkaart met 10 ritten kost 
dan 20 euro waarbij de 11e enkele 
rit gratis is. 
De service van de Plusbus blijft 
uniek. Er wordt altijd van deur tot 
deur binnen de gehele gemeente 
Steenbergen. De chauffeur helpt 
met de rolstoel of de rollator / 
boodschappentas en zorgt er voor 
dat de rit veilig verloopt. Behal-
ve op de proef-zaterdagen wordt 
er gereden op werkdagen, van 

maandag tot en met vrijdag tus-
sen 9:00 en 17:00 uur.
Op de website plusbus-steen-
bergen.nl is meer informatie te 
vinden. Tijdens werkdagen kan 
voor informatie ook worden ge-
beld naar het telefoonnummer 
(0167)54 11 38.

Foto: De Plusbus chauffeurs bren-
gen senioren in de gehele gemeen-
te Steenbergen van deur tot deur. 
Ze bieden een helpende hand voor 
wie wat minder goed te been is. 
Op werkdagen kan een afspraak 
voor een rit gemaakt worden tus-
sen 9:00 en 11:00 uur. De bus rijdt 
bij wijze van proef ook iedere eer-
ste zaterdag van de maand.

Plusbus start proef met  
rijden op zaterdag



Sfeervol IJsfestijn
Ons Steenbergen, stad vol winterse verhalen

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

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen

Ons Steenbergen. De plek waar we elkaar ontmoeten. Waar we 
boodschappen doen en waar we shoppen. Waar we ontspan-
nen en waar we feesten. Al eeuwen lang bruist ons stadshart 
van het leven. Als het kon praten, raakte het nooit uitverteld. 
Ons Steenbergen is een stad met een verhaal. Dat verhaal gaan 
wij - ondernemers uit het stadshart - met u delen. 

  

IJsfestijn op de Westdam
De kunstijsbaan is terug van weggeweest! 
Vanaf 3 december kan er dagelijks 
geschaatst worden van 14:00 uur ‘s morgens 
tot 21:00 uur ‘s avonds (op zaterdagen vanaf 
10.00 en op zondagen vanaf 12:30 uur) en 
zijn er tal van leuke en winterse activiteiten. 

Kaaistraat 45 • 4651 BM Steenbergen • Tel.: 06-48682342
www.goudsmederijkeizer.nl

Actie:
Bij aankoop van 
een Changeling 

sieraad van 
Per Borup Design 
krijgt u een mooie 

opbergetui voor 
de edelstenen  

en sieraden 
t.w.v. 65 euro

Like ons op facebook en InstagramSTEENBERGEN

webwinkel:kaaistraat50.nl  www.marskramersteenbergen.nl

Maandag 5 
december 

extra open van 
10 tot 17 uur 

Kom snel voor 
de laatste 

Sintcadeaus!

Zilverhoek 1 | 4651 SP Steenbergen | T 0167 543 543
E HR-NL@dawnfoods.com | www.dawnfoods.com 

Wil jij werken met de 
allerlekkerste American 
cookies & muffins? 

Neem dan contact op met onze 
HR-afdeling via  HR-NL@dawnfoods.com 
of kijk op onze website.

 Monteur
Je werkt samen in een klein, dynamisch, hecht en gezellig 
team om alle voorkomende werkzaamheden bij de 
technische dienst op te pakken.  

 Operator / Productiemedewerker
Je draagt zorg voor de productie danwel het inpakken van 
de verschillende eindproducten

Bekijk onze 
website!

Wij 
zoeken 

jou!

Voor onze 
productielocatie in 
Steenbergen (NB) 

zijn wij op zoek naar:

 Safety Coördinator 
Veiligheid staat bij jou bovenaan. Hierbij werk je intensief 
samen met onze kwaliteitsafdeling en manage jij alle 
relevante (veiligheids-) opleidingen.

   

Heb je interesse?
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DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

2e
HALVE
PRIJS*

BECEL OF BERTOLLI
KUIPJES
2 kuipjes à 250 gram
M.u.v. Pro-activ 2 VOOR

4,-

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo

JUMBO SNELFILTERMALING 
OF KOFFIEPADS
Alle soorten 
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

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

*
 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

(door Nicole van de Donk) 

DINTELOORD – “Schrijnend.” Dat 
is de omschrijving die Marieke van 
Drunen gebruikt voor de situatie 
van de woonwagenbewoners op 
De Weel in Dinteloord. Ze is door 
haar familieleden naar voren ge-
schoven als aanspreekpunt in de 
kwestie met de gemeente die 
maar voort blijft slepen. 
Om haar zaak te onderbouwen 
heeft ze onlangs bij het College 
voor de Rechten van de Mens haar 
verhaal gedaan. 

“Op 20 december volgt de uit-
spraak en ik heb sterk het gevoel 
dat het in mijn voordeel gaat uit-
pakken. Door het vastgelopen be-
leid van gemeente van de afgelo-
pen jaren heb ik nog steeds geen 
zicht op een standplaats. Terwijl 
er recht tegenover de wagen van 
mijn tante voldoende ruimte is. 

Als de gemeente besluit de uit-

spraak van het College naast zich 
neer te leggen, zal ik verder gaan 
procederen. In 2018 is bepaald 
dat gemeentes geen uitsterfbeleid 

mogen voeren: er moet voldoen-
de ruimte blijven voor woonwa-
genbewoners.” 

“Verkoopprijs  
standplaats  

in jaar tijd verdubbeld”
Los van de strijd om voldoen-
de standplaatsen te behouden, 
spelen ook in Dinteloord de pro-
blemen rond de verkoop van 
de standplaatsen aan de huidi-
ge huurders. Haar tantes Marie-
ke de Visser en Karin Smalheer 
zijn het vertrouwen in het proces 
compleet kwijtgeraakt. Ze willen 
graag hun standplaats kopen van 
de gemeente, maar ze komen er 
via de externe bemiddelaar van 
de gemeente niet uit. “Het eerste 
aanbod wat ik kreeg in 2019 was 
32.000 euro voor de standplaats, 
en een jaar later was het gestegen 
naar 60.000 euro. Op de vraag hoe 
dat precies zit krijg ik geen ant-
woord. Terwijl ik het wil kopen 
om iets achter te laten voor mijn 
kleinkinderen”, zegt Smalheer. 

“Eerst grondige  
renovatie nodig”

Marieke de Visser vraagt zich af 
waarom er in die tientallen jaren 
dat er huur is betaald aan de ge-
meente, nooit onderhoud is ge-
pleegd. Onlangs zijn in opdracht 

van de gemeente wel de daken en 
voegen van de bijgebouwen ver-
nieuwd, maar volgens haar zet het 
geen zoden aan de dijk. “Het zijn 
oplapmiddelen die zonde van het 
geld zijn. Ze hebben ons ook elek-
trische kachels beloofd vanwege 
het vocht in de gebouwen, maar 
die zijn er nog steeds niet.” 

Volgens Marieke van Drunen is 
een grondige renovatie van de 
nutsvoorzieningen op het kamp 
onontkoombaar. “Er lopen gas-
leidingen hier onderdoor en deze 
wagen heeft geen eigen energie-
meter. Dus laat de gemeente daar 
eerst iets aan doen en zorg daarna 
voor een redelijke verkoopprijs.”

Wethouder Nadir Baali zou afgelopen 
maandag na het werkbezoek aan het 
woonwagenkamp in Steenbergen, 
ook naar De Weel komen. Het tijdstip 
werd echter telkens opgeschoven en 
uiteindelijk ging de afspraak niet door. 
In een reactie zegt de wethouder dat 
hem dit spijt, maar dat het kwam 
omdat het bezoek in Steenbergen en 
de nasleep ervan meer tijd innamen 
dan verwacht. Een nieuwe afspraak 
zou zo snel mogelijk worden gemaakt. 
De bewoners hebben tot op heden 
niets gehoord.

Marieke van Drunen wil bij haar familie op woonwagenkamp  
De Weel in Dinteloord wonen

“Ik geef niet op: de gemeente is verplicht mij 
een reële kans te geven op een standplaats” 

Foto: Marieke de Visser (l) en Karin Smalheer (r) huren al jarenlang een 
standplaats op woonwagenkamp De Weel in Dinteloord. Marieke van 
Drunen (midden) wil graag een eigen standplaats zodat ze weer bij haar 
familie kan wonen. “Het schijnt dat ik nu als tweede op de wachtlijst sta, 
maar daar krijg ik geen inzicht in.”

(Door Dasja Abresch)

NIEUW-VOSSEMEER – Waar de kri-
tiek op het gemeentelijk woonwa-
genbeleid niet van de lucht is op 
de woonwagenkampen in Steen-
bergen en Dinteloord, klinkt er op 
het kamp van Nieuw-Vossemeer 
een gematigde positief geluid. ”Ik 
denk dat dit komt omdat we hier 
allemaal van één familie zijn,” legt 
Marieke Henraat (25) uit. Zelf is 
zij de afgelopen negen jaar veel-
vuldig tegen de ambtelijke molen 
aangelopen, maar heeft daar geen 
kwaad bloed aan overhouden. 

Sinds haar 16e verjaardag vraagt 
de Vosmeerse de instanties al om 
uitbreiding van het woonwagen-
kampje zodat haar broer en zij-
zelf ieder een eigen woonwagen 

kunnen betrekken. Door gezond-
heidsproblemen is het voor Ma-
rieke belangrijk om in de buurt 
van haar ouders te wonen. 

“Bovendien wil ik gewoon bij mijn 
familie blijven.” Ook haar vader 
en moeder hebben het liefst dat 
de kinderen zo dicht mogelijk in 
de buurt blijven. “Ik begrijp wel 
dat dat voor mensen die niet van 
het kamp komen, lastig is om te 
begrijpen,” vertelt moeder San-
dra Henraat. “Maar voor ons is het 
heel belangrijk om als familie bij 
elkaar te wonen.” 

Het belang van de familiebanden 
binnen de woonwagencultuur is 
één van de karakteristieke ele-
menten die ertoe geleid hebben 
dat het zelfs op de UNESCO Im-
materiaal Erfgoedlijst is geplaatst. 

Overvallen door de vraag

De gemeente had in een eerder 
stadium al te kennen gegeven 
mee te willen werken aan de uit-
breiding van het Vosmeerse kamp 
met drie standplaatsen. Deze me-
dewerking hing echter wel af van 
de Provincie Noord-Brabant. De 
uitbreiding moet namelijk in het 
buitengebied plaatsvinden en dat 
is tegen het provinciaal beleid. 

Het provinciale besluit liet lang op 
zich wachten. De proactieve Ma-
rieke Henraat hing wekelijks aan 
de lijn bij de gemeente tot zij haar 
handen kreeg op het e-mailadres 
van de juiste contactpersoon bij 
de provincie. “Deze persoon bel-
de gelijk terug en zei nogal over-
vallen te zijn door de vraag om-

dat de gemeente blijkbaar allang 
wist dat de provincie in ging stem-
men.” Boos is zij er niet over: “Ik 
ben allang blij dat ik een toekomst 
op dit kamp heb. Bovendien heeft 
de ambtenaar van de gemeen-
te Steenbergen die over woonwa-
genzaken gaat mij altijd goed te 
woord gestaan. En de extern advi-
seur heeft mij steeds voorgehou-
den dat ik op moest komen voor 
mijn recht, dus ik heb echt niets te 
klagen.”

Het zal nog wel enige tijd duren 
voor de standplaats gerealiseerd 
kan worden, maar stilletjes hoopt 
Marieke volgend jaar kerst in haar 
eigen woonwagen te kunnen vie-
ren.
Foto: Marieke Henraat woont in 
een mantelzorgwoning naast de 
woonwagen van haar ouders. Vol-
gend jaar hoopt zij kerst in  haar 
eigen woonwagen te vieren. Nog 
steeds heel dicht bij haar ouders, 
maar wel onder een eigen dak. 

Bewoners woonwagenkamp Nieuw-Vossemeer: 

“Wij hebben eigenlijk niets te klagen”

Recordopbrengst 
Grote Clubactie
STEENBERGEN – Landelijk scoorde 
de Grote Clubactie dit jaar enorm. 
Er werd een recordopbrengst ge-
boekt. Ook zeven verenigingen uit 
de gemeente Steenbergen droe-
gen daarbij een steentje bij en 
profiteerden van de opbrengst, 
80 procent van wat zij ophaalden 
ging naar de eigen clubkas.

Dat betekent voor sc Welberg een 
bedrag van 1980 euro, voor Tra-
fo 1590 euro, voor sv Diomedon 
1083 euro, Badmintonvereniging 
Steenbergen ontvangt 225 euro, 
Sportclub Kruisland 1098 euro, 
NVS 705 euro en Ritmisch Koor 
Dinteloord krijgt 159 euro op de 
bankrekening bijgeschreven.
Clubs kunnen hun clubkas overi-
gens ook door deelname aan de 
Jantje Beton collecte aan spekken. 
Die collecte wordt volgend jaar 
maart gehouden een er kan wor-

den aangemeld via www.jantjebe-
ton.nl/collecte. Vijftig procent van 
het geld dat wordt gecollecteerd 
komt direct ten goede aan de club 
die met de collectebus rond gaat.

Wintereditie  
Bierfestival
STEENBERGEN – Na de succesvolle 
zomeredities van het Steenbergs 
Bierfestival is besloten om ook 
een wintereditie te organiseren. 
Dat gebeurt op zondag 18 decem-
ber in Grand Café De Keuning tus-
sen 14:00 en 19:00 uur.

Toegang tot het bierfestival is gra-
tis.  Drie bierbrouwerijen hebben 
een divers assortiment aan speci-
aal bieren. Het betreft Dutch Fox 
Brewery uit Steenbergen, bier-
brouwerij Koekwhouse uit Nispen 
en brouwerij De Toekomst uit Fij-
naart. Er worden winterse gerech-
ten geserveerd en er is live muziek 
van JoeJoe Brass en Lemon Brass.
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Heeft u een laag inkomen en wilt 
u voor lage kosten uitgebreid 
verzekerd zijn? Maak dan gebruik 
van de Collectieve Zorgverzekering 
die de gemeenten Bergen op Zoom, 
Steenbergen en Woensdrecht samen 
met zorgverzekeraar VGZ aanbieden. 

De gemeente betaalt een gedeelte van uw 
zorgverzekering en u profi teert van vele 
extra’s. De Collectieve Zorgverzekering 
bestaat uit een basisverzekering en een 
aanvullende verzekering. U kiest altijd de 
zorg die bij u past. Stap nu makkelijk en 
snel over via www.gezondverzekerd.nl

Uw voordeel
•  De gemeente betaalt mee aan uw 
   zorgverzekering.
•  Tot 20 behandelingen fysiotherapie
•  Tot € 500 vergoeding voor de tandarts 
   en tot € 2500 voor een beugel
•  Tot € 400 te besteden aan gezondheids-
   cursussen om fi t te blijven
•  Uw WMO eigen bijdrage wordt vergoed
•  € 0 eigen risico in plaats van € 385 met 
    het VGZ Gemeentepakket

Kies een pakket dat bij u past
Binnen de zorgverzekering van de 
gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen 
en Woensdrecht kunt u kiezen uit 2 
pakketten. 
•  Heeft u gemiddelde zorgkosten dan 
   is VGZ GemeentePakket Compleet
   een goede keuze.
•  Maakt u vaak gebruik van uw zorg-
   verzekering en heeft u veel  zorgkosten 
   kies dan VGZ GemeentePakket Compleet 
   met € 0  eigen risico.

De vergoedingen
Ga naar www.gezondverzekerd.
nl en selecteer uw gemeente. Onder 
“Direct aanvragen” vindt u het volledige 
vergoedingenoverzicht.

Kom ik in aanmerking?
U komt voor de collectieve zorgver-
zekering in aanmerking als u een laag 
inkomen heeft. U heeft een laag inkomen 
als het bruto gezamenlijk inkomen van u 
en uw eventuele partner lager is dan de 
Inkomensgrenzen. Deze gegevens vindt u 
hieronder. Er is geen vermogenstoets 
(vermogen speelt geen rol).

Aanmelden
Online aanmelden kan tot en met 
31 december 2022 via 
www.gezondverzekerd.nl. Selecteer uw 
gemeente en meld u aan. VGZ regelt de 
opzegging van uw oude zorgverzekering.

Heeft u een vraag?
Neem contact op met VGZ via: 
0900 - 77 99 771. Met vragen over 
digitaal aanmelden kunt u terecht bij 
DigiPunt. De inloopspreekuren vinden 
plaats op dinsdag-, woensdag-, en 
donderdagochtend van 9 - 11uur bij 
Vraagwijzer.Telefoon: 06 - 36 13 27 73.

Vanaf december starten Landgoed 
Dassenberg en Bosgroep Zuid 
Nederland met het verspreiden van 
steenmeel. 

Dit is nodig om de bodem te helpen 
herstellen, omdat deze ernstig verzuurd 
is door uitstoot van stikstofoxiden 
en ammoniak. Steenmeel helpt de 
mineralenbalans weer in balans te 
brengen, zodat de bodem beter kan 
functioneren. 

Helikopter
Het verspreiden van het steenmeel staat 
gepland voor 19 december 2022 en 
gebeurt per helikopter.

Tijdelijke afsluiting verspreidingsgebied
Het steenmeel wordt verspreid over 10 
hectare bos bij Landgoed Dassenberg. 
Steenmeel is niet schadelijk voor de 
gezondheid, maar inademen is niet 
gewenst. Het landgoed is daarom niet 
toegankelijk. De uitvoering is sterk 
afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Wanneer de helikopter kan vliegen is 
vooraf dus niet met zekerheid te noemen. 

Informatie
De meest actuele informatie over 
wanneer er waar gevlogen wordt, is te 
vinden op de website van Bosgroep Zuid 
Nederland via bit.ly/BosgroepZuidNL of 
scan de QRCode: 

Van de gemeenteraad

   |   Welberg

Moties en amendementen
Op 10 november is de begroting 
vastgesteld tijdens de Begrotingsraad. 
In totaal zijn tijdens deze raads-
vergadering naast de begroting ook 
vier amendementen en zestien moties 
ingediend door verschillende fracties. 

De amendementen zijn deze vergadering 
verworpen. Vijf moties zijn introkken 
en één motie is aangehouden. Omdat 
het vaak onduidelijk is wat moties en 
amendementen precies zijn, leggen we 
het hier uit.

Amendement
Door het indienen van een amendement 
kan een raadslid een voorgesteld besluit 
wijzigen of aanvullen. Bijvoorbeeld omdat 
het raadslid vindt dat de tijdsplanning, de 
kosten of de uitvoering anders zouden 
moeten zijn dan het college voorstelt. Op 
deze manier heeft de raad invloed op de 

voorgestelde besluiten van het college. 
De meerderheid van de raad moet het 
met deze wijziging eens zijn, anders
wordt het amendement verworpen. 
Een raadslid dat het voorgestelde besluit 
wil wijzigen dient hiervoor schriftelijk 
een amendement in bij de voorzitter 
van de raad voordat er een besluit is 
genomen. Als de meerderheid van de 
raad het amendement steunt wordt het 
oorspronkelijk voorgestelde raadsbesluit 
gewijzigd. Over dit gewijzigde, of 
geamendeerde, raadsbesluit wordt 
vervolgens gestemd.

Motie
Door het indienen van een motie kan de 
raad een oordeel uitspreken over een 
specifi ek onderwerp (dat wel of niet op 
de agenda staat) of een verzoek doen aan 
het college. Ieder lid van de gemeenteraad 
kan tijdens de besluitvormende 

vergadering een motie indienen. Net 
als een amendement moet een motie 
schriftelijk worden ingediend bij de 
voorzitter van de raad. 

Als een motie aansluit bij een onderwerp 
dat op de agenda staat, wordt de motie 
behandeld bij de bespreking van het 
betreff ende agendapunt. Staat een 
motie los van de agendapunten dan 
spreken we over een motie vreemd aan 
de agenda of een motie vreemd aan de 
orde. Deze moties worden behandeld 
nadat alle onderwerpen op de agenda 
zijn behandeld. Als de meerderheid van 
de raad voor de motie stemt, is deze 
aangenomen. Dit betekent niet altijd dat 
datgene wat in de motie staat ook echt 
uitgevoerd zal worden. De motie is een 
opdracht aan het college. Het college 
zal vervolgens overleggen of en hoe de 
vastgestelde motie uitgevoerd wordt.

Overeenkomsten en verschillen
Moties en amendementen kennen 
procesmatige overeenkomsten. 

Het belangrijkste 
verschil is dat een 
amendement een 
voorgesteld besluit 
wijzigt of aanvult 
en een motie een nieuwe wens
of opdracht uitspreekt. Het college kan 
een aangenomen motie, onderbouwd, 
naast zich neerleggen. Bij een aan-
genomen amendement kan dat niet.

Alle ingediende amendementen en moties, 
zowel aangenomen, aangehouden of 
verworpen, worden op de website van 
de gemeenteraad gepubliceerd bij de 
betreff ende vergadering. 
De vergaderingen zijn terug te vinden 
onder het kopje ‘vergaderingen’.

Agenda
•  6 december: oordeelvormende 
vergadering
•  7 december: oordeelvormende 
vergadering
•  15 december: besluitvormende 
vergadering

Méér zorgverzekering voor minder geld

Personen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar Max. bruto inkomen in 
september 2022

 •  Bent u alleenstaande? € 369,00
•  Heeft u een partner met wie u gehuwd bent of samen-  
    woont en de kosten van levensonderhoud zoals huur of 
    hypotheekrente, gas / elektriciteit, boodschappen deelt ?

€ 738,00

Personen in de leeftijd van 21 jaar tot de AOW 
gerechtigde leeftijd

Max. bruto inkomen 
in september 2022

•  Bent u alleenstaande? € 1.475,00
•  Heeft u een partner met wie u gehuwd bent of samen-
    woont en de kosten van levensonderhoud zoals huur of 
    hypotheekrente, gas / elektriciteit, boodschappen deelt ?

€ 2.107,00

Personen met de AOW gerechtigde leeftijd Max. bruto inkomen 
in september 2022

•  Bent u alleenstaande? € 1.602,00
•  Heeft u een partner met wie u gehuwd bent of samen-
    woont en de kosten van levensonderhoud zoals huur of 
    hypotheekrente, gas / elektriciteit, boodschappen deelt ?

€ 2.194,00

Herstelwerk-
zaamheden 
Landgoed 
Dassenberg



Gemeentehuis
Buiten de Veste 1 
4652 GA Steenbergen

Contact
140167
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

Spreekuren
wijkBOA's 
De wijkBOA’s binnen onze gemeente 
spelen een belangrijke rol op het 
gebied van leefbaarheid en veiligheid. 
Heeft u vragen, meldingen of tips? 
De wijkBOA’s zijn er voor u. 

Tijdens de spreekuren kunt u gewoon 
binnenlopen, een afspraak maken is 
niet nodig. Hieronder vindt u de tijden 
van de spreekuren per kern in december. 

Dinsdag 13 december 2022 
19.00 - 20.00 uur
De Heen - De Stelle
Dinteloord - Dorpshuis Dinteloord

Woensdag 14 december 2022 
19.00 - 20.00 uur
Kruisland - De Siemburg
Welberg  - De Vaert

Donderdag 15 december 2022 
18.30 – 19.30 uur
Steenbergen - Gemeentehuis, 
Spreekkamer 9
19.00 – 20.00 uur
Nieuw-Vossemeer - De Vossenburcht

Kijk voor alle informatie op
gemeente-steenbergen.nl/wijkboa

  Donkere Dagen Off ensief

Werkzaamheden kruispunt Burgemeester 
van Loonstraat en Hof van Steenbergen
Bij de Burgemeester van Loonstraat 
in Steenbergen zijn onlangs al een 
aantal maatregelen getroff en om 
mensen te wijzen op de snelheid in 
deze straat. Nu gaat de gemeente 
Steenbergen ook het kruispunt 
met Hof van Steenbergen 
aanpassen. 

Het kruispunt verandert in een 
gelijkwaardige kruising. Hierdoor 
krijgt het verkeer uit het Hof van 

Steenbergen voorrang op verkeer 
op de Burgemeester van Loonstraat. 
Dit kruispunt komt er hetzelfde uit 
te zien als het kruispunt bij de Sint-
Ontcommerstraat.

Planning
Eerst worden er aanpassingen aan 
de stoep gedaan. Dit duurt naar 
verwachting tot 2 december. Op 
dinsdag 6 en woensdag 7 december 
gaat de aannemer het kruispunt 

In onze gemeente vond vrijdagavond 
25 november een preventieve actie 
plaats in het kader van het Donkere 
Dagen Off ensief. 

Het doel van de avond was het versterken 
van het gevoel van veiligheid voor onze 
inwoners, zeker nu het ’s avonds langer 
donker is. De buurtpreventieteams uit 

Steenbergen, Dinteloord en Kruisland 
namen hieraan deel, samen met de politie 
en de gemeente. 

Burgemeester Ruud van den Belt 
ontving alle buurtpreventieteams en in 
het bijzonder de Polderbrigade. Dit is 
een burgerinitiatief van Buurtpreventie 
Kruisland. De Polderbrigade surveilleert 

in het buitengebied tijdens de avonduren 
om het toezicht ook hier te versterken 
en het aantal inbraken te verminderen. 

Vanaf 20.00 uur zijn de vele vrijwilligers 
van de buurtpreventieteams de wijken 
in getrokken. Ze hadden vooral aandacht 
voor inbraakpreventie, vuurwerkoverlast 
en overlastgevende jeugd. 

aanpassen. De gehele weg wordt 
deze twee dagen afgesloten. 
Hiervoor wordt een omleidingsroute 
ingesteld.

Vragen 
Heeft u vragen over de werk-
zaamheden? Neem contact op met 
toezichthouder Christjan Deckers 
via telefoonnummer: 
14 0167 of stuur een mail naar:
info@gemeente-steenbergen.nl.

Vrijwilligers gezocht
Bent u op zoek naar een leuke 
tijdsbesteding? Wilt u graag 
nieuwe mensen leren kennen? 
Maatschappelijke impact 
maken? Actief bezig zijn? Uzelf 
ontwikkelen? Het kan allemaal als u 
vrijwilligerswerk doet! 

Het Vrijwilligers Informatie Punt helpt u 
om uw plekje te vinden. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website:
www.vrijwilligersinformatiepunt.nl of 
kom (zonder afspraak) langs op dinsdag 

tussen 10.00 tot 12.00 uur bij Vraagwijzer, 
Fabrieksdijk 6 in Steenbergen. 

Wilt u liever een afspraak? 
Bel rechtstreeks 06-3926 7945 of via 
WijZijn Steenbergen 0167-750 850
(tussen 9.00 tot 13.00 uur). 



Tap jij een heerlijk speciaalbiertje voor onze gasten? Of zorg jij voor 
een onvergetelijk bruiloftsfeest waar nog lang over wordt nagepraat? 

Word dan onze collega en ga aan de slag in het gezelligste horecabedrijf 
van Wouw en omstreken!

Wij zoeken

allround horecamedewerkers  
(parttime en oproep)

Bij ons kun je van je hobby je werk maken en alles is mogelijk. Als lid 
van de Donkenhof-familie krijg je volop kansen en luisteren we écht 
naar jouw wensen en ambities. Je takenpakket, werktijden en goed 

salaris stemmen we in overleg af en je hebt volop 
doorgroeimogelijkheden. En...je kunt direct aan de slag!

Lijkt dit je wat? Dan ontmoeten we je heel graag! 
Stuur een berichtje naar info@donkenhof.nl, bel ons 

op 0165 30 12 88 of kom langs. We vertellen je graag meer.

Roosendaalsestraat 61   4724 AB Wouw   
(0165) 301 288    info@donkenhof.nl   www.donkenhof.nl

Bij Donkenhof voelt 
werken niet als baan

Bestel nu uw
Kerstschotels • Gourmet • Fondue 

Saladeschotels • Buffetten

KEURSLAGERIJ LITTOOIJ DINTELOORD

Bestel nu uw 

Kerstschotels
Gourmet
Fondue

Saladeschotels
Buffetten

www.littooij.keurslager.nl • bestel makkelijk en snel via onze webshop

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

“Ook voor leuke acties
met ScentOil ga je naar 
Heshof!”

Prins Reinierstraat 18E 
4651 RZ Steenbergen
06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl

Bezoek ons ook op:

yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen

UW KEUKEN, ONZE PASSIE!

Warwickstraat 2c 
4651SX Steenbergen

06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl 

 Bezoek ons ook op: 
yournewkitchen.nl

facebook.com/YNKitchen

GA VEILIG DE WEG OP!
De temperatuur daalt: 
de winter komt eraan!

Onder de 7°C zijn winter- of 
all-season banden al de 
veiligste keuze. Wij adviseren 
je graag over de juiste soort 
band voor jouw auto. 

Maak snel een afspraak bij Auto Kar: 
vakgarageautokar.nl/garageafspraak

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

Geachte klant,

 We vallen maar meteen met de deur in huis: met ingang van 
 21 november gaat er voor ons als bedrijf en voor u als klant van onze  
 winkel een hoop veranderen. Mogelijk had u geruchten gehoord over  
 het sluiten van onze winkel. Dat is op termijn wel onze insteek, maar  
 vooralsnog hopen we donderdag en vrijdag open te blijven. 

Redenen
 1.)  We hopen met een tweede verkoopwagen te gaan rijden;
 2.)  De energienota is ook bij ons aanzienlijk omhoog gegaan;
 3.)  We hebben nu de mogelijkheid een route extra te gaan rijden;

  4.)  We hebben niet genoeg personeel om ook de winkel open te houden  
  op de andere dagen.

Nieuwe route
 Dit alles heeft ons doen besluiten om de winkel op dinsdag, woensdag 
 en zaterdag te sluiten. Maar er is ook goed nieuws: iedere 
 woensdagmiddag (vanaf 23 november) hopen we op de markt in 
 Steenbergen te staan en vrijdagmorgen staan wij natuurlijk ook iedere week  
 op het Floraplein bij de Jumbo. In eerste instantie staan wij met een 
 gehuurde wagen van Schot-Van Dijke, eind december hopen we met onze  
 eigen wagen te komen. Voor onze klanten in Wouw e.o. hebben we ook  
 goed nieuws: iedere woensdagmorgen vanaf 23 november staan wij op de 
 ochtendmarkt in Wouw! En iedere zaterdag in Fijnaart. We wilen onze 
 klanten uit Steenbergen e.o. hartelijk danken voor het jarenlange vertrouwen  
 en hopen u natuurlijk nog gewoon te zien op de dagen dat we vooralsnog  
 wel geopend zijn of bij één van onze verkoopwagens.

Met vriendelijke groet,
Han, Wil en Marc Schot

www.vishandeldemeerpaal.nl

Blauwstraat 77 • 4651 GB Steenbergen • 0167 564 470

BREAKING
NEWS!
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Wij maken JOUW badkamer en keuken persoonlijk

- vanaf demonteren van uw badkamer en keuken,  alles in 1 hand dus 1 
  aanspreekpunt
- eigen vakkundige montagedienst met ervaren en vakbekwame monteurs
- strakke gedegen planning
- korte montagetijd
-- betrouwbaar familiebedrijf
- no-nonsense: u krijgt praktische adviezen waar u echt iets aan heeft
- alle bijkomende werkzaamheden zoals tegelwerken, stuc-installatie-en electrawerk

Oude Moerstraatsebaan 6 - 4614 RP Bergen op Zoom - 
info@lindhout.nu - www.lindhout.nu - tel. 0164-650270

                                                               

BADKAMERS EN KEUKENS
ANDERS DAN GEWOON...

AANBIEDINGNu bij aankoop van een keuken  
een gratis Quooker en GEEN aanbetaling

Word jij bezorger bij 
de Steenbergse Courant?
Als bezorger verdien je een leuk zakcentje - vergoedingen zijn verhoogd. 

En je ontvangt nu een welkomstbonus van €20,-!
Leeftijd vanaf 13 jaar, bezorgen op vrijdag voor 19:00 uur.

Profi teer van onze welkomstbonus!

Telefoon 0167 - 56 59 30 tijdens kantooruren
of mail bezorging@steenbergsecourant.nl

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Het Wapen van 
Steenbergen zat zondagmiddag 
vol. Niet alleen vanwege het laat-
ste Matinee tussen thee en diner 
van dit jaar. Maar zeker ook omdat 
‘Duo de buren’ deze middag hun 
laatste optreden gaven. 

Het was weer het laatste Mati-
nee tussen thee en diner voor dit 
jaar. De Ineke’s en Ria hadden er 
weer veel zin in. Net als een aan-
tal bezoekers. Want de eerste tafel 
zat on half twee al vol. En dat was 
niet zonder reden. Want vandaag 
zou ‘Duo de buren’ hun allerlaats-
te optreden geven. En hoewel dat 

natuurlijk jammer is, was het wel 
een mooie afsluiting van het jaar 
voor het Matinee.

‘Zeker geen burenruzie’
Al enige tijd geleden besloten 
Esther de Ron en Stefan Uijtde-
willigen, ofwel ’Duo de buren’, te 
stoppen met optreden. ”Zeker 
niet omdat er ruzie tussen de bu-
ren is hoor!” vertelt Esther de Ron. 
”Het is net als bij Nick en Si-
mon. De rek is er een beetje uit. 
We moeten ons vóór een optre-
den oppeppen om weer op pad 
te gaan.” Daar was tijdens het op-
treden zondagmiddag niets van te 
merken. 

‘De laatste keer’
Bij Esther en Stefan spatte het en-
thousiasme van hun gezichten. 
Ze hadden er oprecht zin in. Wat 
het extra bijzonder maakte was 
dat Esther haar verjaardag vierde. 
Natuurlijk werk ‘Lang zal ze leven’ 
gezongen door het hele publiek. 
Maar daarna was het toch echt 
aan Duo de buren om aan hun 
laatste optreden te beginnen.

‘Dit is een leuk  
verjaardagsfeestje!’
De stemming zat er meteen goed 
in. Er werd gedanst, gezongen, het 
was ouderwets gezellig. “Dit is een 
leuk verjaardagsfeestje” meen-
de Esther tussen twee nummers 
door. Daar was het publiek het 
volmondig mee eens. Het werd 
nog mooier toen, Mirthe, de klein-

dochter van Esther, bij oma op de 
arm achter de microfoon kwam. 
Zij stal de show en genoot van alle 
aandacht.

‘Volgend jaar  
10 jaar Matinee’
Aan het einde van een méér dan 
geslaagde middag kwam het af-
scheid van Duo de buren is zicht. 
Bedankjes, cadeautjes voor Esther, 
een ’gouwe plaat’ van Stefan aan 
Esther en een daverend applaus 
maakten een einde aan het op-
treden. Maar Stefan had nog een 
verrassing. ”Misschien willen wij 
als ’Duo de buren’ nog één keer-
tje een reünie concertje doen als 
jullie een plaatsje hebben in jul-
lie 10-jarig jubileum jaar. Enkel en 
alleen omdat het Matinee altijd zo 
gezellig is”. Dit is een grote wens 
van de dames van het ‘Matinee 
tussen thee en diner.’

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

Laatste optreden  
‘De Buren’ tijdens  
laatste Matinee 2022

STEENBERGEN – Na twee jaar 
gedwongen corona-afwezigheid 
verzorgt het mannenkoor ABS op 
zaterdag 17 december haar tra-
ditionele kerstconcert in de Ne-
derlands Hervormde kerk. Dat ge-
beurt onder leiding van dirigent 
Jan Ligtenberg. Het concert be-
gint om 19:30 uur, de kerkdeuren 
zijn vanaf 19:00 uur geopend.

De dirigent belooft ““Een zeer 
gevarieerd programma met me-
dewerkers, die allemaal op hoog 
muzikaal niveau presteren”. 
Naast drie optredens van het koor 
zullen de bezoekers ook kunnen 
genieten van vier sessies van een 
duo en een kwartet. Het koor be-
geleidt o.a. Florita Cesnik, bij het 
prachtige Avé Maria van Piazzol-
la. Ook zal zij o.a. čAdios nonitoč 

spelen, bekend van de čtraan van 
Maxima, waarbij zij wordt bege-
leidt door Wim Warman, pianist 
van het beroemde tango orkest 
Sexteto Canyengue.

Anneloes Hobé – cum laude ge-
slaagd aan de conservatorium 
Tilburg – begeleidt het koor een 
aantal nummers met hobo. 
En er is meer. Het concert wordt 

opgeluisterd door een bijzonder 
koperkwartet dat bestaat uit de 
muzikale vader en moeder Jon-
gepier en hun beide zoons.  Moe-
der Elly speelt althoorn en vader 
Ard-Jan euphonium. Beide suc-
cesvolle zoons zijn hierin te be-
luisteren op cornet. Zoon Chris-
tian studeerde dit jaar cum lau-
de af aan het conservatorium in 
Utrecht en samen met zijn broer 
speelt hij in de Brassband Rijn-
mond Rotterdam, uitkomend in 
kampioensdivisie.

De mannen van ABS repeteren 
voor deze uitvoering al sinds 
april dit jaar. Volgens hun diri-
gent is het koor weer op een kwa-
litatief hoog niveau. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
leden van ABS en bij Primera in 
de Kaaistraat. Ze kosten 12,50 
euro, koffie met banketstaaf in-
begrepen. Iedereen is zeer wel-
kom.

Kerstconcert ABS op zaterdag 17 december



WATERSNOODBOEK “TOEN EN NU”
Halsteren, Lepelstraat, Kladde en Koevering

1953 - 2023. 70 jaar na de ramp-
zalige 1 februari nacht geeft de heem-
kundekring Halchterth een fotoboek 
in KLEUR uit, met hierin tenminste 
250 foto’s van de situatie “toen en 
nu”. De foto’s van toen zijn de laatste 
20 jaar opgespoord en 90% hiervan 
is uniek, deze foto’s waren niet 
bekend en worden nu gepubliceerd.  
 
De verschrikkelijke Ramp trof onze 
dorpen Halsteren, Lepelstraat (Klad-
de en Koevering) en helaas waren 
er 78 slachtoffers te betreuren. 
Dit indrukwekkende fotoboek is 
gemaakt door de heemkundekring 
Halchterth. Het fotoboek formaat A4 
omvat zo’n 130 blz. (In het fotoboek 
zijn ook enkele foto’s uit Nieuw-
Vossemeer opgenomen).

GRATIS JAARBOEK 
VOOR DE LEDEN 

Bent u lid van de heemkundekring 
dan krijgt u per lid sowieso een 
fotoboek gratis, ter waarde van 
@18,95. De heemkundekring komt 
regelmatig met een gratis jaarboek 
voor haar leden. U bent nog geen 
lid? Indien u zich opgeeft als lid, 
dan krijgt u het fotoboek gratis. U 
kunt lid worden van onze vereniging 

door de contributie van @16,00 over 
te maken op bankrekening NL59 
RABO 0118 8258 36. Vermeld 
wel uw adres in de omschrijving.  
We hebben meer dan 650 leden 
en het aantal groeit. Het boek zal 
zo spoedig mogelijk na uitgifte 
(februari 2023) bezorgd worden. 

LAGE VOOR 
INSCHRIJVINGSPRIJS 
VOOR NIET LEDEN 

Bent u geen lid dan bieden wij u de 
mogelijkheid om dit indrukwekkende 
fotoboek(en) te kunnen bestellen. 
De prijs bedraagt tot 15 december 
a.s. @16,95 per boek. Indien u 
@16,95 overmaakt op bankrekening: 
NL59 RABO 0118 8258 36 t.n.v. 
Heemkundekring onder vermelding 
van uw bezorgadres, krijgt u 
t.z.t. het waardevolle fotoboek(en) 
thuisbezorgd.
 
Voor bestellingen buiten de plaatsen 
Halsteren, Lepelstraat,  Kladde, Koe-
vering, Steenbergen, Bergen op 
Zoom en Tholen(stad) dient @5,00 
aan porto te worden bijbetaald. Na 
15 december a.s. is de verkoopprijs 
@18,95. Vanzelfsprekend kunnen leden 
ook extra boeken bestellen.

LEDENWERFACTIE 
NU LID WORDEN 
EN GRATIS BOEK 

Bent u nog geen lid en u wordt voor 
31 december a.s. lid, dan krijgt u het 
fotoboek gratis  U kunt lid worden 
door de contributie van @16,00 over 
te maken op bankrekening NL59 
RABO 0118 8258 36. Vermeld wel 
uw adres in de omschrijving.  U 
steunt met uw lidmaatschap een 
nobel doel. Wij hebben een eigen 
museum/heemhuis en wij streven 
naar het behoud van het culturele 
erfgoed in onze wonderschone 

dorpen Halsteren en Lepelstraat en 
omgeving. 
Tenslotte delen wij u mede, dat wij 
een vereniging zonder winstoogmerk 
zijn. Wij streven er naar om met de 
contributies en voorinschrijving uit de 
kosten te komen van het drukwerk.
Wij danken u voor de aandacht die 
u aan deze advertentie heeft willen 
geven en  hopen u als lid te mogen 
begroeten.

Bestuur van de Heemkundekring 
voor Halsteren en Lepelstraat.

Let op: Iedere zaterdag is Hof van 
Ram open van 10:00 uur tot 12:00 uur.  

VOORINSCHRIJVING

Boerenweg 7

Bergen op Zoom

T 0165 - 30 37 08

E info@debolusberg.nl

www.debolusberg.nl

“De Bolusberg’’

Tuincentrum    Hoveniersbedrijf

Zondag 4 en
11 december

GEOPEND
van 11.00 - 16.00

KERSTBOMENVERKOOP
is weer gestart!

Nu nog méér vuurwerk!!

Kijk op www.bolusberg.bestelvuurwerk.nl



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

11

( door Dasja Abresch ) 

STEENBERGEN – De stichting An-
kie houdt op te bestaan. Na elf jaar 
komt er een einde aan de stichting 
die is opgericht “uit liefde voor 
een bijzonder meisje”: Ankie van 
Overveld. Haar moeder Shirley 
was de oprichter, maar eigenlijk 
was stichting Ankie een klein bé-
tje van iedereen. In de afgelopen 
elf jaar werd door middel van ver-
koop, sponsoracties, grote en klei-
ne activiteiten een bedrag van € 
185.000,- bijeengebracht voor het 
goede doel. Nog veel groter is de 
opbrengst die niet in geld uitge-
drukt kan worden: de saamhorig-
heid die groeide uit het samen op-
trekken tegen kanker voor de kin-
deren die erdoor getroffen wor-
den. 

Elf jaar geleden ontstond de stich-
ting om de meest hartverscheu-
rende van alle redenen: Het over-
lijden van Ankie, de dochter van 
Shirley en haar man Ries en de zus 
van Marijn op 5 februari 2010. De 
tumor in haar hoofd bleek ster-
ker dan de medische wetenschap, 
sterker dan haar eigen wil om te 
leven en sterker dan alle liefde van 
de wereld die haar omringde. 

Half woord genoeg
Aan het afscheid van Ankie ging 
een jaar van intensieve behan-
delingen vooraf. Het ziekenhuis 
werd in die tijd een vertrouw-
de en veilige plek voor het gezin. 
“In de gangen troffen we mensen 
die precies hetzelfde door moes-
ten maken als wij . We hadden aan 
een half woord genoeg. We huil-
den er en we lachten er en er was 
altijd een hand op je schouder 
wanneer je die nodig had.” 

Kanjerketting
Toen Ankie overleed had Shirley 
geen andere keuze dan haar los te 

laten. Ze had echter wel een keu-
ze om de plek waar zoveel herin-
neringen en emoties zaten vast te 
houden door zich ervoor in te zet-
ten. 
Met name de Kanjerkralen die de 
kinderen er na iedere behande-
ling, teleurstelling en overwinning 
krijgen werd haar doel. “Ankie zelf 
heeft trouwens nooit een Kanjer-
ketting gehad omdat zij op de af-
deling neurochirurgie lag. Ik ben 
er zelf pas later achter gekomen 
hoe waardevol en steunend die 
ketting is. Een bijzondere herin-
nering voor de kinderen die over-

leven of voor de ouders die hun 
kind verloren.” 

Verrast door de impact
Om geld in te zamelen voor met 
name de Kanjerketting en voor 
Kika verkocht Shirley handge-
maakte zeepkettingen. “Van oude 
kralen maakten we nieuwe kettin-
gen. Ik vond het heerlijk om ze te 
maken. Ik kon mezelf dan even 
helemaal verliezen in het werk. Ik 
voelde me er dicht door bij Ankie 
op een fijne ontspannen manier. 
Het was een soort therapie.č Tij-
dens de verkoop in kraampjes op 

markten en braderieën werd ze 
verrast door de impact. “Mensen 
werden er enorm door geraakt, 
dat zag ik steeds weer gebeuren.”

Gelukspoppetje
Wat Shirley nooit had kunnen 
voorspellen, was wat de stichting 
Ankie teweeg zou brengen in de 
gemeente Steenbergen en zelfs 
in de regio. De ene na de andere 
actie werd op touw gezet, de ene 
nog groter dan de andere. “De be-
dragen werden ook steeds groter 
al ben ik mijzelf altijd erg verbon-
den blijven voelen met de klei-
ne dingen. Een kindje dat zelfge-
maakte armbandjes had verkocht 
en vijf euro kwam brengen. Of een 
gelukspoppetje van tien cent aan 
een ziek kind kunnen geven.”

Tijd met het gezin
Sinds de oprichting van de stich-
ting Ankie is er veel gebeurd. Het 
gemis en verdriet bleven, maar er 
kwam ook ruimte om het leven 
zijn loop te laten gaan. Sinds een 
paar jaar is Shirley eigenaresse 
van Uitvaartzorg ‘Het Koestermo-
ment’ en is ze op haar plek geland. 
“Waar ik steeds meer behoefte 
aan krijg, is rust. Ik wil mij naast 
mijn werk weer kunnen ontspan-
nen door leuke dingen te doen en 
tijd door te brengen met mijn ge-
zin. De stichting Ankie werd in de 
loop van de jaren zo groot dat het 
ook voor een deel een bedrijf was. 
Met inkoop, administratie, belas-
tingaangiftes en alles wat erbij 
komt kijken. Ik legde de lat hoog. 
Als er een cheque werd uitgereikt 
voor de stichting Ankie dan vond 
ik dat ik die persoonlijk in ont-
vangst moest nemen.”

Loslaten
De bezinning kwam tijdens coro-
na. “Er kwam zoveel rust dat ik tijd 
had om goed te kijken naar wat 
ik aan het doen was. Ik vond het 

heerlijk om geen verplichtingen 
meer te hebben. Ik ben ook weer 
begonnen met fröbelen, gewoon 
omdat ik het zelf wilde doen. Die-
zelfde rust van de beginjaren viel 
als een warme deken rond me 
heen.” 
Langzaam groeide het besef dat 
het tijd was om de stichting An-
kie te beëindigen. ”Tweeënhalf 
jaar heb ik erover gedaan om de 
beslissing te nemen en nog kost 
het me moeite om het openbaar 
te maken. Deze stichting is uitein-
delijk ook een beetje mijn kindje 
geworden en het is weer een mo-
ment van loslaten.“

Dankbaar is ze voor alle men-
sen die haar letterlijk met raad en 
daad bijstonden. “Ik bedank ie-
dereen die mij in de loop der ja-
ren geholpen heeft vanuit de bo-
dem van mijn hart. Zonder na-
men te noemen en dat hoeft ook 
niet want de mensen om wie het 
gaat, weten dat ik hen bedoel.”

De stichting Ankie sluit op 1 ja-
nuari het boek. Het resterende 
budget blijft beschikbaar voor 
de aanschaf van een verjaardags-
cadeautje voor kinderen die op 
hun verjaardag onder behande-
ling zijn. 

De liefde voor een bijzonder meisje blijft,  
maar de Stichting Ankie sluit het boek

                            

3°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Koud weekeinde met 
in de nacht en ochtend 
plaatselijk lichte vorst. 

Midden volgende 
week stijgende 

neerslagkansen.
Tegen het weekeind dalen de 
temperaturen verder in de gemeente 
steenbergen , zowel overdag als in de 
nachten. De minima gaan dan rond of 
lichtjes onder het vriespunt uitkomen, 
terwijl het overdag nog maar een graad 
of 3 wordt. In het algemene weerbeeld 
komt er wel ruimte voor meer 
opklaringen, maar er blijven toch vrij 
veel wolken hangen ook.
Zondag zijn er wolkenvelden en 
kan zo nu en dan de zon even 
doorbreken. De middagtemperatuur 
ligt evenals zaterdag rond een graad 
of 3. Er staat een matige oosten- tot 
noordoostenwind. Een groot deel van 
de tijd is het droog, maar vooral aan het 
eind van de dag kan er mogelijk een 
klein beetje regen of (natte) sneeuw 
vallen.
Ook de komende week blijft het in 
onze regio te koud voor de tijd van 
het jaar. Een groot deel van de tijd is 
het bewolkt en de kans op wat regen 
of (natte) sneeuw neemt wat toe. De 
middagtemperatuur ligt tussen 2 en 4 
graden. Ook dan is er kans op vorst in 
de nacht.

Weerspreuk: 
“Is december veranderlijk, beste 

vrind, dan is heel de winter slechts 
een kind.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

Foto: Een voorbeeld van één van de prachtige activiteiten die dankzij de 
stichting Ankie Stoer ontstonden. Een groepje Nieuw-Vossemeerse dames 
haakt al jarenlang  doosjes voor kinderen waar zij hun laatste Kanjer-
kraal aan het eind van de behandeling in mogen doen. Honderden doos-
jes gingen dankzij  hen naar het Prinses Máxima Centrum. 

STEENBERGEN – Zondagmid-
dag gaven Koorgroep Wel-
berg en Kamerorkest Diver-
timento het concert ‘Aarde 
wordt huis’. Dit concert stond 
in het teken van het begin 
van de Advent. In de Neder-
lands Hervormde Kerk genoot 
het publiek van een geweldi-
ge uitvoering.

De Nederlands Hervormde Kerk 
vormde zondagmiddag een 
prachtig decor voor het Advents-
concert van Koorgroep Welberg 
en Kamerorkest Divertimento. 
Onder leiding van dirigent Mar-
tien van Gaans werd het concert 
door Divertimento geopend. Het 
was een prachtige opening waar 
alle aanwezigen diep van onder 
de indruk waren.

‘Veeg mijn naam  
niet weg’
De teksten, gesproken door lec-
trice Janny Broos pasten goed in 
het geheel. De leden of de part-

ners van de leden die weggevallen 
zijn werden op gepaste wijze her-
dacht. “Wij weten wie jullie zijn” 
sprak Janny Broos. Met het ont-
steken van de eerste kaars ging het 
programma verder. Het ene na het 
anderen muziekstuk werd gezon-
gen en gespeeld. Et in terra pax 
werd loepzuiver vertolkt.

‘Een sfeervolle mooie 
start van Advent’
Tijdens Advent worden vier kaar-
sen ontstoken. Deze kaarsen 
staan symbool voor de vier zon-
dagen voorafgaand aan Kerstmis. 
Het concert had, met het fantas-
tische optreden van sopraan so-
liste Annet de Ruijter, niet mooi-

er kunnen verlopen. De bezoekers 
waren diep onder de indruk van 
de kwaliteit van zowel Koorgroep 
Welberg als Kamerorkest Diverti-
mento. Het welgemeend applaus 
was méér dan verdiend.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Advent gaat met prachtig concert van start  
in de Nederlands Hervormde Kerk



 GA VEILIG DE WEG OP!
De temperatuur daalt: 
de winter komt eraan!

Onder de 7°C zijn winter- of 
all-season banden al de 
veiligste keuze. Wij adviseren 
je graag over de juiste soort 
band voor jouw auto. 

Maak snel een afspraak bij Auto Kar: 
vakgarageautokar.nl/garageafspraak

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

kapsalon | schoonheidssalon | nagelsalon | visagie | massages | productadvies

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

Twijfel je over de conditie van je huid, plekjes & vlekjes of 
over het juiste gebruik van verzorgingsproducten? 

 
Boek dan onze APK voor je huid, want op 9 & 10 december 

mogen wij weer de [comfort zone] analyse computer lenen! 
 

Nu voor €19,50 inclusief mini treatment om onze 
heerlijke producten en behandeling te ervaren.

Boek nu op 9 & 10 december: 
APK voor je huid

Halsterseweg 65a    Halsteren    NL

* Bekijk de actievoorwaarden op intratuinhalsteren.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. CV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN ENERGIE

ENERGIECV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN

CV&GAS ELEKTRA WATER WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPEN

DAKEN

CV&GAS ELECTRA WATER DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

T O TA A L I N S T A L L A T E U R

CV&GAS ELEKTRA WATER DAKENWARMTEPOMPEN ENERGIE

Zilverhoek 5 - Steenbergen
(0167) 56 17 20madri.nl/onderhoud

En mocht er onverhoopt 
een storing optreden, 

dan lossen we dat 
snel voor u op.

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!

een persoonlijk afscheid, 
een warme herinnering
Anita Nuiten

0167 76 72 74
Rouwkamer | Oudlandsestraat 202, Steenbergen
www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl

Waarbij kan jij hulp 
of advies gebruiken?
Heb je vanwege een beperking of chronische ziekte ondersteuning of zorg nodig? 
Weet je niet waar je moet zijn of loop je vast in verschillende wetten, loketten en 
regelingen? Maak dan een afspraak met een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Voor meer informatie of 
een afspraak neem contact 
met ons op.

WijZijn Steenbergen
T 0167 – 750 850
E  welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl

www.wijzijntraversegroep.nl

De onafhankelijke cliëntondersteuner:
• kent de weg en weet wat er mogelijk is
•  kan met je meegaan naar belangrijke afspraken
•  kan helpen met het invullen van formulieren
•  helpt de vraag duidelijk te krijgen
•  denkt mee over afspraken met de zorgaanbieder
•  denkt mee als je er niet uit komt met de gemeente, de 

zorgaanbieder of zorgverzekeraar

Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis.  
Je hebt er geen verwijsbriefje voor nodig.

Sfeervol IJsfestijn
Ons Steenbergen, stad vol winterse verhalen

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

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen

Ons Steenbergen. De plek waar we elkaar ontmoeten. Waar we 
boodschappen doen en waar we shoppen. Waar we ontspan-
nen en waar we feesten. Al eeuwen lang bruist ons stadshart 
van het leven. Als het kon praten, raakte het nooit uitverteld. 
Ons Steenbergen is een stad met een verhaal. Dat verhaal gaan 
wij - ondernemers uit het stadshart - met u delen. 

  

IJsfestijn op de Westdam
De kunstijsbaan is terug van 
weggeweest! Vanaf 3 december kan er 
dagelijks geschaatst worden van 10:00  
uur ‘s morgens tot 21:00 uur ‘s avonds 
(op zondagen vanaf 13:00) en zijn er tal 
van leuke en winterse activiteiten. 

Geldig t/m di 6 december 2022

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

2e
HALVE
PRIJS*

BECEL OF BERTOLLI
KUIPJES
2 kuipjes à 250 gram
M.u.v. Pro-activ 2 VOOR

4,-

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo

JUMBO SNELFILTERMALING 
OF KOFFIEPADS
Alle soorten 
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

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

*
 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

Kaaistraat 45 • 4651 BM Steenbergen • Tel.: 06-48682342
www.goudsmederijkeizer.nl

Actie:
Bij aankoop van 
een Changeling 

sieraad van 
Per Borup Design 
krijgt u een mooie 

opbergetui voor 
de edelstenen  

en sieraden 
t.w.v. 65 euro

Prins Reinierstraat 18E 
4651 RZ Steenbergen
06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl

Bezoek ons ook op:

yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen

UW KEUKEN, ONZE PASSIE!

Warwickstraat 2c 
4651SX Steenbergen

06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl 

 Bezoek ons ook op: 
yournewkitchen.nl

facebook.com/YNKitchen

Boerenweg 7

Bergen op Zoom

T 0165 - 30 37 08

E info@debolusberg.nl

www.debolusberg.nl

“De Bolusberg’’

Tuincentrum    Hoveniersbedrijf

Zondag 4 en
11 december

GEOPEND
van 11.00 - 16.00

KERSTBOMENVERKOOP
is weer gestart!

Nu nog méér vuurwerk!!

Kijk op www.bolusberg.bestelvuurwerk.nl

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

“Ook voor leuke acties
met ScentOil ga je naar 
Heshof!”

Like ons op facebook en InstagramSTEENBERGEN

webwinkel:kaaistraat50.nl  www.marskramersteenbergen.nl

Maandag 5 
december 

extra open van 
10 tot 17 uur 

Kom snel voor 
de laatste 

Sintcadeaus!

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 • 06-13630178
www.ms-wandbekleding.nl • info@ms-wandbekleding.nl

Bent u op zoek naar de ideale raamdecoratie?

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

MS WandbekledingMS Wandbekleding

Speciaal

voor

draai/kiepramen

van kunststof

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

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

Wij maken JOUW badkamer en keuken persoonlijk

- vanaf demonteren van uw badkamer en keuken,  alles in 1 hand dus 1 
  aanspreekpunt
- eigen vakkundige montagedienst met ervaren en vakbekwame monteurs
- strakke gedegen planning
- korte montagetijd
-- betrouwbaar familiebedrijf
- no-nonsense: u krijgt praktische adviezen waar u echt iets aan heeft
- alle bijkomende werkzaamheden zoals tegelwerken, stuc-installatie-en electrawerk

Oude Moerstraatsebaan 6 - 4614 RP Bergen op Zoom - 
info@lindhout.nu - www.lindhout.nu - tel. 0164-650270

                                                               

BADKAMERS EN KEUKENS
ANDERS DAN GEWOON...

AANBIEDINGNu bij aankoop van een keuken  
een gratis Quooker en GEEN aanbetaling

Bestel nu uw
Kerstschotels • Gourmet • Fondue 

Saladeschotels • Buffetten

KEURSLAGERIJ LITTOOIJ DINTELOORD

Bestel nu uw 

Kerstschotels
Gourmet
Fondue

Saladeschotels
Buffetten

www.littooij.keurslager.nl • bestel makkelijk en snel via onze webshop

De Grote 
Sinterklaaspuzzel
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Hieronder staan 20 stukjes van advertenties uit deze editie van de  Steenbergse 
Courant. Zoek uit om welke advertenties het gaat en vul de namen van de 
adverteerders in op het formulier. Stuur de oplossing voor 12 
december naar de Steenbergse Courant: mail een foto van de oplossing naar 
advertentie@steenbergsecourant.nl of stuur deze per post naar Molenweg 44, 
4651 CM Steenbergen. Je maakt kans op een schnitt van Bakkerij van Broekhoven!

S P

Shirley van Overveld
06-14143263
Shirley van Overveld
06-14143263
Shirley van Overveld

Rouwcentrum 
Vestinghlaan 2c 
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Vrijdagavond jl. 
kwamen de buurtpreventieteams 
uit de kernen Steenbergen, Dinte-
loord en Kruisland in het gemeen-
tehuis bijeen voor de start van het 
zogenoemde ‘Donkere Dagen Of-
fensief’. Daarbij was ook de nieu-

we ‘Polderbrigade Kruisland’ aan-
wezig. Deze ‘Polderbrigade’ is een 
burgerinitiatief van Buurtpreven-
tie Kruisland. De groep gaat tij-
dens de avonduren surveilleren 
in het buitengebied van Kruisland 
met als doel het aantal inbraken te 
beperken.

De buurtpreventieteams zijn al 

enkele jaren actief. Ze houden 
voornamelijk ’s avonds de diverse 
wijken in het oog en hebben daar-
bij aandacht voor inbraakpreven-
tie, vuurwerkoverlast en overlast-
gevende jeugd. 
Burgemeester Ruud van den Belt 
hierover: “Het is bekend dat crimi-
nelen in de wintermaanden vaak 
hun slag slaan als het gaat om in-

braken en overvallen. Er is voor-
al een piek te zien in de periode 
vlak voor de feestdagen. Met een 
Donkere Dagen Offensief geven 
we in deze periode extra aandacht 
aan het voorkomen van inbraken, 
overvallen en vuurwerkoverlast 
en geven daarmee de inwoners 
een veilig en prettig gevoel”.

De wijken in
Na de ontvangst in het gemeente-
huis trokken de buurtpreventie-
teams met hun vele vrijwilligers 
de wijken in. Ze kregen daarbij as-

sistentie van de politie, ambtena-
ren Openbare Orde en Veiligheid 
(AOV-ers) en buitengewone op-
sporingsambtenaren (wijk-boa’s).  
Tijdens deze actie in het ‘Donke-
re Dagen Offensief’ voerde de po-
litie ook verkeers- en alcoholcon-
troles uit.

Foto’s: de teams van de Buurtpre-
ventie trokken vrijdagavond de 
wijken in. Voorafgaand was er een 
bijeenkomst in het gemeentehuis, 
waarbij ook de nieuwe polderbri-
gade die in Kruisland is opgericht, 
zich presenteerde.

Donkere Dagen Offensief maakt 
buurtpreventieteams zichtbaar

Dinami wint  
Dutch Fitness Awards 2022
STEENBERGEN – Wies Noordijk van Dinami Sports & Fitness 
laat weten dat de sportschool twee titels heeft gewonnen bij 
de Dutch Fitness Awards 2022: een eerste plaats in de gemeen-
te Steenbergen en eveneens een eerste plaats in de provincie 
Noord-Brabant. 

Dinami stond genomineerd in de categorie Beste Sportschool. 
In Noord-Brabant waren 33 sportscholen genomineerd.  
Op 23 januari ontvangen vertegenwoordigers van Dinami hun 
prijs tijdens een festival in het Ouwehands Dierenpark.

( door Tineke Feskens )
NIEUW-VOSSEMEER – Feest tij-
dens een bijeenkomst van de Zon-
nebloem in De Vossenburcht. Er 
stond niet alleen een heerlijk diner 
voor de gasten op het program-
ma. Maar er werd ook een gouden 
speld uitgereikt. Aan Tilly Heijboer. 
Zij zet zich al 25 jaar belangeloos 
in voor de Zonnebloem.

Het was een feestelijke zaterdag-
middag in De Vossenburcht. De 
gasten van de Zonnebloem kre-
gen een heerlijk diner voorge-
schoteld én er werd een quiz ge-
organiseerd. Maar er was méér. 
Want tijdens de middag werd Tilly 
Heijboer-Cocquit in het zonnetje 
gezet. Traditiegetrouw kwam de 
regiovoorzitter langs. Want bij een 
jubileum horen felicitaties, een 
oorkonde én een speld.

‘Ik ben nogal  
een regelaar’

De huldiging van Tilly Heijboer 

was door de andere bestuursle-
den geregeld. 
“Ik ben nogal een regelaar” ver-
telt ze als de tafels zijn afgeruimd. 
“Ik weet van eerdere jubilea dat er 
een speld en een oorkonde wor-
den uitgereikt, maar mij is niets 
verteld.” En dat was voor Tilly best 
lastig. Want ze heeft de touwtjes 
graag in handen. 

‘Ze is een geboren  
voorzitter’

Door het opstappen van bestuurs-
leden en enkele vrijwilligers werd 
er een nieuw bestuur gevormd in 
2015. Penningmeester en secreta-
ris was geen probleem, maar een 
geschikte voorzitter vinden bleek 
lastig. “Door bij de vrijwilligers te 
kijken dachten we dat Tilly daar 
wel de geschikte persoon voor 
was” legt Gerarda van Gaal, secre-
taris van de afdeling, uit. “En na 
een gesprek met haar hadden wij 
op de vergadering van 4 juli 2015 
weer een heel nieuw bestuur met 
als voorzitter Tilly Heijboer.”

‘Het zorgen zit  
in de genen’

Al sinds haar jeugd is Tilly He-
ijboer betrokken bij mensen. “Ik 
weet nog van vroeger toen ik een 
jaar of 15 was” blikt zij terug in 
de tijd. “Als iemand alleen was 
of eenzaam vond ik dat zo zon-
de. Dan ging ik langs. Even een 
praatje maken of een bakje koffie 
drinken.” Haar zorgzaamheid uit-
te zich ook in haar werk bij Tante 
Louise en haar functie in de be-
wonersraad van De Vossemeren. 

Naast haar voorzitterschap heeft 
Tilly Heijboer ook 6 bezoekadres-
sen. Ze gaat bij deze mensen langs 
voor een praatje of om hen uit te 
nodigen voor een activiteit van de 
Zonnebloem.

‘Verdrietig als  
iemand wegvalt’

Iedereen kan zien dat Tilly He-
ijboer geniet van haar vrijwilli-
gerswerk én haar bestuursfunctie. 
Ze kan het regelen niet laten. Even 

vragen wat er op het programma 
staat, want komt er nog iemand 
van het regiobestuur? Vragen hoe 
laat de toetjes geserveerd wor-
den. Ze blijft regelen. ”Er is maar 
één ding wat ik niet leuk vindt aan 
mijn werk” bekent ze tussen alle 
geregel door. “Het is zo verdrie-
tig als iemand wegvalt. Dat went 
nooit.”

‘Gouden speld  
en een oorkonde’

Als regiovoorzitter Bas Janssen 
de zaal binnen komt lopen stapt 
Tilly meteen op hem af. Handen 
schudden, welkom heten, ze is en 
blijft tenslotte voorzitter. De ove-
rige bestuursleden lachen. Dat is 
Tilly, ze houdt altijd de touwtjes 
strak in handen. 

Er zijn mooie woorden van de re-
giovoorzitter. Tilly krijgt een oor-
konde, bloemen én een gegra-
veerde vaas. Maar de gouden 
speld heeft ze liever niet opge-
speld. ”Dat is zo zonde van mijn 
trui” lacht ze. 

Na een uitbundig applaus werd 
het toetje geserveerd.
Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

Gouden waardering  
voor Tilly Heijboer

DINTELOORD – Met de waarschu-
wing ‘Een ongeluk zit in een klein 
hoekje’ roept EHBO vereniging 
St. Damianus inwoners uit de ge-
meente Steenbergen op om deel 
te namen aan de EHBO-cursus die 
op donderdag 19 januari start. 

De cursus bestaat 7 lessen en een 
examen en wordt op acht donder-

dagavonden gegeven tussen 19:00 
en 22:00 uur. Dat gebeurt in het 
Dorpshuis. Kosten van de cursus 
bedragen 250 euro. 

Wie een ziektekostenverzekering 
heeft met aanvullende verzeke-
ring kan in veel gevallen de deel-
namekosten geheel of gedeeltelijk 
vergoed krijgen. Ook zijn er werk-

gevers die een bijdrage in de kos-
ten van een cursus willen leveren.

Meer informatie via de website 
www.ehbodinteloord.nl of via se-
cretaris Corinta van de Noort via 
info@ehbodinteloord.nl. 

Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden vóór 1 januari aan-
staande. Hierbij geldt het princi-
pe vol = vol.

EHBO vereniging Damianus 
organiseert EHBO-cursus



Kerstbomen te koop
Blauwspar, Nordmann, 

Omorika en Fraseri
100/250 cm

A. de Nijs • Gastelseweg 5 • Kruisland

Openingstijden:
maandag t/m zondag

09.00 - 17.00 uur

Kerstbomen te koop
Blauwspar, Nordmann, 

Omorika en Fraseri

A. de Nijs • Gastelseweg 5 • Kruisland

Wat wil ik nu echt in mijn leven? Is er
meer tussen hemel en aarde? Zou God
bestaan? En als God bestaat, waarom is
er dan zoveel ellende?

Herken jij deze vragen die maar
terug blijven komen en waar je
graag antwoord op zou willen? Open
Deur start weer met een nieuwe
reeks Alpha bijeenkomsten. Twijfel
niet langer en stel je vragen in een 
open en ongedwongen sfeer.

Kom vrijblijvend naar de introductieavond
op dinsdag 10 januari 2023.
De avond begint om 20:00 uur.
Locatie: Geert Vinckestraat 2, Steenbergen

Ontdek het zelf op de Alpha cursus

Voor meer informatie:
www.opendeursteenbergen.nl

WELKE AVOND 
BEN JIJ ERBIJ?

KAARTEN TE BESTELLEN VIA FACEBOOK
FACEBOOK.COM/WAPENVANSTEENBERGEN

Voorprogramma: DJ Stylo

Het Wapen van Steenbergen  |  Kaaistraat 12  |  4651 BN STEENBERGEN  |  0167 - 72 93 11  |

14 januari 2023

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

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

GA JE GOURMETTEN MET SINTERKLAAS?

DAN ZIT JE GOED BIJ H-BLOK
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Nieuw schoonmaakbedrijf 
in Steenbergen

Ruiterstallen 8 • Steenbergen
0167-561214 • info@jokim.nl

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.

Te koop:

Kerstbomen
 Tussen 11.00 - 17.00 uur.

Van der Veeken, Doornedijkje 3, Steenbergen

KRUISLAND – Op zaterdag 10 de-
cember organiseert het ambachts- 
en gereedschapmuseum De Holle 
Roffel een groots opgezette kerst-
tocht. Dat gebeurt dit jaar voor de 
16e keer. Diverse verenigingen, 
organisaties en inwoners nemen 
hieraan deel en leveren een sfeer-
volle bijdrage aan deze tocht.

De kersttocht start zaterdagmid-
dag om 17:00 uur en deelnemers 
kunnen deze lopen tot 20:30 uur. 
De tocht start vanaf het muse-
um en voert door de straten van 
Kruisland. Voorbeelden van plek-

ken die kunnen worden bezocht 
zijn de Georgiuskerk, basisschool 
De Zonneberg en Dorpshuis 
Siemburg. Vanaf 16:30 uur is op 
deze dag een routekaart met daar-
op alle deelnemers te koop in De 
Holle Roffel. 

De bewoners aan de route hebben 
hun ramen sfeervol met kerstattri-
buten en lichtjes versierd, er staan 
kerststallen buiten en er branden 
volop waxinelichtjes, er is sfeer-
muziek en op diverse plaatsen 
ook livemuziek. Op de markt staat 
weer een prachtige metershoge 
versierde en verlichte kerstboom. 

Meer dan vijftig  
kerststallen  
in het museum
Ook het museum is volledig in 
kerstsfeer. Er staan meer dan vijf-
tig kerststallen tentoongesteld 
met daarnaast een prachtige ar-
renslee, fraai versierde kerstbo-

men, een grote beeldengroep en 
ook klinkt stemmige muziek.

Deelname aan de kersttocht be-
looft voor individuele bezoekers, 
groepjes en gezinnen een prachtig 
uitstapje te worden. Iedere deel-
nemer ontvangt een consumptie-
bon voor een beker warme cho-

colademelk of een glas smakelijke 
Glühwein.

Wie nadere informatie wenst kan 
bellen met Dami Koevoets van 
museum De Holle Roffel. 

Zijn telefoonnummer is (0167) 
532 771.

Holle Roffel kondigt 
groots opgezette  
kersttocht aan

Tweemaal gelijkspel voor TCS
Het eerste team van TCS heeft zich weten te handhaven in de 4de klas-
se door een mooi gelijkspel tegen Tanaka 4, een naaste concurrent. Door 
drie zeges van Mark van Waterschoot en een van zowel Christian Steijn 
en Peter Bogers werden de vijf punten binnen gesleept wat genoeg was 
voor handhaving. 

Het damesteam van TCS kwam tweemaal in actie. Woensdag na-
men zij het op tegen de kampioen Back Hands 8. De dames verlo-
ren met 0-10 maar Jolanda Koenraadt was nog wel dichtbij een zege.  
Vrijdag speelden zij hun laatste wedstrijd van dit seizoen tegen Mar-
kiezaat 11 uit Bergen op Zoom, de nummer twee in hun klasse. Sandra 
Adriaansen bleef ongeslagen, Jolanda Koenraadt won er een en ook het 
dubbel van Jolanda samen met Elza van Geel was een prooi voor de da-
mes. De dames hebben een derde plaats behaald in hun poule waardoor 
ook zij nu klaar zijn met hun seizoen. Wondere Winterfair  

in ’t Hart van Welberg
WELBERG - Zondag 11 december is het weer Winterfair op de Welberg, georga-

niseerd door de stichting Ontspanning voor Welberg (OVW). Dit jaar is ’t Hart 

van Welberg aan de Kapelaan Kockstraat 55 de gastlocatie waar de bezoekers van 

harte welkom worden geheten. Er wacht hen lekkere winterse hapjes en drank-

jes, leuke activiteiten en mooie producten waarvan veel ambachtelijk vervaar-

digd. De Winterfair wordt gehouden van 11.00 en 16.00 uur.

STEENBERGEN - Afgelopen za-
terdagavond 26 november had 

brandweer Steenbergen de jaar-
lijkse ‘bindingsavond’. Tijdens 

deze avond was er ook een offici-
eel moment waarbij burgemeester 
van den Belt en de district mana-
ger Noud Bruinincx een aantal ju-
bilarissen in het zonnetje zetten. 

Het betrof de volgende jubilaris-
sen. Zij ontvingen woorden van 

lof voor hun inzet en betrokken-
heid: Ger de Jong is 10 jaar brand-
weervrijwilliger. Leo Holierhoek, 
Corné van Kaam, Linda Ligten-
berg, Gert-Jan Bode en Nicky Ver-
vaart werden gehuldigd vanwege 
de 12,5 jaar waarin zij zich inzet-
ten als brandweervrijwilliger. Eric 

Stange en Jeroen Vollebregt zijn 
reeds 15 jaar aktief, Ad Franken 
is al 20 jaar lid van de brandweer. 
Leo Adriaansen is 30 jaar brand-
weerlid en vrijwilliger, tot slot 
werd Ad Meeus hulde gebracht. 
Hij is 35 jaar bij de brandweer 
brandweer en 25 jaar vrijwilliger. 

Jubilarissen brandweer 
Steenbergen gehuldigd

Open dagen  
van Scalda  
druk bezocht
REGIO – De op 18 november ge-
houden open dagen van Scalda 
kwamen meer dan 1600 geïnteres-
seerden een kijkje nemen. Ook uit 
de gemeente Steenbergen was er 
belangstelling. 

Scalda verzorgt onderwijs voor 
het MBO en Volwasseneneducatie 
binnen 17 richtingen. Ook wordt 
onderwijs verzorgt door CIOS 
Zuidwest-Nederland, MBO Dans 
en door Maritiem en Logistiek col-
lege De Ruyter. Er zijn diverse lo-
caties: in Tholen, Goes, Oostburg, 
Vlissingen, Terneuzen, Zierikzee 
en Middelburg. Informatie is te 
vinden via www.scalda.nl



Voormalige woning koelde  
in de winter snel af
“Het comfort was in ons vorige huis wel anders. 
Als ik in de winter voor het naar bed gaan de 
thermostaat terug op 15 graden zette, hoorde ik 
de kachel een paar uur later al aanslaan. Zo snel 
koelde het er af. Die woning was niet geïsoleerd 
en dat merkte je dus heel goed”.

“Niet alle bewoners houden 
rekening met elkaar”
Noud van der Wegen voelt zich nog steeds 
goed thuis in de straat waar hij het grootste 
gedeelte van zijn leven woont. 
“Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat ik er 
behoorlijk aan moet wennen dat hier nu ook 
gezinnen met jonge kinderen wonen. Want dat 
houdt in dat het soms aardig lawaaiig kan zijn. 
En niet alle buurtbewoners houden evenveel 
rekening met elkaar. Maar al bij al heb ik zeker 
niets te klagen. Een goed geïsoleerd huis met 
een flinke woonkamer en drie slaapkamers, dus 
volop ruimte. Het is beslist comfortabel wonen”.

Tekst en fotografie: Peter Vermeulen

Woningstichting Stadlander

Contactgegevens:
telefoonnummer: 088 562 6000
e-mail: info@stadlander.nl
www.stadlander.nl

Bezoekadres:
Rooseveltlaan 150, Bergen op Zoom

Postadres:
Postbus 203
4600 AE Bergen op Zoom

Stadlander-huurder Noud van der Wegen in duurzame woning:

“Nul-op-de-Meter betekent voor mij 
dat ik zelfs geld terugkrijg”

STEENBERGEN – De 84-jarige Noud 
van der Wegen woont sinds 2017 in een 
Stadlander-woning aan de Ram van Ha-
gedoornstraat. Hij is uitermate tevreden 
over het comfort dat hij dagelijks ervaart. 
En nu, met de zo enorm gestegen ener-
gietarieven, is zijn tevredenheid nog ver-
der gestegen. “Ik schaam me bijna om 
te kunnen zeggen dat ik van de energie-
crisis geen last heb. In tegendeel, over 
vorig jaar kreeg ik zelfs nog geld terug”. 

Op de plek waar voorheen de Jacinta kleuter-
school stond bouwde Stadlander nieuwe wonin-
gen. “Ik woon vanaf mijn 27e al aan de Ram van 
Hagedoornstraat. Hier schuin tegenover, op de 
hoek. In onze straat werden deze nieuwe wonin-
gen gebouwd en ik kon de bouw vanuit mijn huis 
volgen. Vervolgens was ik er als de kippen bij om 
me in te schrijven. Er was veel belangstelling voor, 

zo bleek. Er waren uiteindelijk 52 inschrijvingen 
voor 17 woningen”, vertelt Noud van de Wegen. 

Nul-op-de-Meter
“Op 17 augustus 2017 werden de woningen 
opgeleverd en konden we – mijn huidige echtge-
note Anneke en ik – verhuizen. We kwamen in een 
heerlijk huis. Het kan niet mooier. Een gemakkelijk 
te onderhouden woning, goed geïsoleerd, met een 
warmtepomp en met 26 zonnecollectoren op het 
dak. Ze noemen dit niet voor niets een Nul-op-de-
Meter-woning. 
En dat is geen fabeltje. Tenminste als je geen 
gekke dingen doet en niet zomaar wat raak gaat 
stoken. Over de temperatuur hebben we niets te 
klagen, de thermostaat staat hier gewoon op 20 
graden, we hoeven dus beslist geen kou te lijden. 
In de winter is het lekker warm, in de zomer heerlijk 
koel. Overigens woon ik hier tegenwoordig alleen. 
Anneke woont sinds twee jaar in het Hof van 
Nassau”.

	De heer Noud van der Wegen woont het allergrootste gedeelte van zijn leven in de Ram van Hagedoornstraat. Sinds 2017 in een van de Nul-op-de-Meter-woningen die Stadlander 
daar heeft gebouwd. “Mijn woning is energiezuinig en heeft zowel een warmtepomp als zonnecollectoren. Ik kreeg over vorig jaar zelfs geld terug”. 

Stadlander bouwt nog meer duurzame 
woningen in Steenbergen

Op dit moment bouwt Stadlander meer 
duurzame woningen in Steenbergen. Een 
voorbeeld hiervan is het project Redoute in 
de nieuwbouwwijk Buiten de Veste. Het gaat 
hier om 16 ‘Nul-op-de-Meter’-woningen in de 
sociale huur. 

De woningen hebben geen gasaansluiting maar 
een warmtepomp. In combinatie met vloer-
verwarming biedt dit een zeer comfortabel 
 binnenklimaat. Ook zijn de woningen voorzien 
van zonnepanelen die evenveel energie opwek-
ken als een gemiddeld gezin per jaar verbruikt. 

De bouw van deze woningen is in september ge-
start en de verwachting is dat ze voor de zomer 
van 2023 in gebruik kunnen worden genomen. 

Couveringe Park
Ook in het Couveringe Park, aan de Molenweg in 
Steenbergen, start Stadlander een bouwproject. 
Het betreft hier een woongebouw van drie verdie-
pingen met 24 duurzame appartementen waarvan 
de meeste Nul-op-de-Meter zijn. Het is de bedoe-
ling dat dit project in het eerste kwartaal van 2023 
start. De oplevering wordt in 2024 verwacht.
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‘Zoektocht naar Sinterklaas’  
trekt volle zalen

STEENBERGEN – Dat Sinterklaas nog net zo ‘hot’ is als 750 jaar geleden, bleek afgelopen 
weekend overduidelijk. In de theaterzaal van ’t Cromwiel voerde de Sinterklaas en Pieten-
groep Steenbergen vier keer de voorstelling ‘De Zoektocht naar Sinterklaas’ op en alle vier de 
keren was de zaal uitverkocht. Zowel de kleine als de grote toeschouwers genoten met volle 
teugen van het spannende verhaal, de prachtige decors, de liedjes, dansjes en vooral het to-
neelstuk. Omdat de show nu toch voorbij is, mogen we het jullie wel vertellen: Sinterklaas is 
gevonden! 

REGIO – In het weekend van 17 en 
18 december organiseert postdui-
venvereniging ‘De Vredesduif’ in 
Lepelstraat haar jaarlijkse grote 
wintertentoonstelling. Traditiege-
trouw wordt tijdens zo’n tentoon-
stelling een aantal van de beste 
postduiven van de leden bijeenge-
bracht en voor de bezoekers ten-
toongesteld. Een officiële keur-
meester van de Nederlandse Post-
duiven Organisatie verricht een 
keuring.

De duiven worden gekeurd op li-
chaamsbouw en conditie. Voor de 
mooiste duiven is per categorie 
een prijs te behalen. De keuring 
vindt op zaterdag 17 december 
plaats, ’s avonds is er een gezellig 
samenzijn van de leden, met on-
der meer de prijsuitreiking.

Eindverkoop
Zondag 18 december gaan de deu-
ren van het verenigingslokaal aan 

de Kruisweg – grenzend aan de 
grote parkeerplaats van het sport-
park in Lepelstraat – open voor 
alle belangstellenden. Dat gebeurt 
die dag vanaf 11:00 uur. 

Na een voorverkoop via www.Doe-
vepeet.nl is er zondag om12:00 
uur een eindverkoop van bonnen 
die zijn geschonken door leven 
van de club die het beste hebben 
gepresteerd op wedvluchten in 
het afgelopen wedvluchtseizoen. 

Ook wordt een verloting gehou-
den. De opbrengst van dit alles 
is bedoeld om de kosten voor de 
vereniging wat te dekken.

Groots Postduivenweekend  
bij ‘De Vredesduif’

Ad Vermeulen roept 
Steenbergenaren 
op voor bezoek aan 
Dialectcafé
STEENBERGEN – Ad Vermeulen 
– zeun van de ‘Duim’ – heeft een 
oproep gedaan richting Steenber-
genaren die interesse hebben in 
het lokale dialect. Hij neemt zelf 
deel aan een aflevering van het 
West-Brabants Dialectcafé dat op 
zondagmiddag 11 december ge-
houden wordt in café Het Zwijns-
hoofd aan de Moergrebstraat 18 in 
Bergen op Zoom. Daar begint om 
14:30 uur een middag vol verha-
len, gedichten en liedjes in de di-
alecten uit West-Brabant. De zeun 
van de ‘Duim’ zal er een verhaal 
vertellen over Steenbergen. Dat 
doet hij vanzelfsprekend in het di-
alect. Wie hem wil vergezellen is 
welkom. (a.vermeulen@home.nl).

Annaparochie 
houdt actie voor 
Voedselbank 
STEENBERGEN – Van zaterdag 26 no-
vember tot en met zondag 18 decem-
ber verzamelen de vier kerken van de 
St Annaparochie producten in voor de 
voedselbank. Het gaat om de Gum-
maruskerk, de Vredeskerk, de Georgi-
uskerk en de Joannes de Doperkerk.

Achter in deze kerken staan krat-
ten of dozen waarin kerkgangers 
of andere inwoners houdbare pro-
ducten als koffie en thee, macaro-
ni, spaghetti, rijst, aardappelpu-
ree maaltijdsoepen, wasmiddelen, 
shampoo, wc papier en schoon-
maakmiddelen kunnen doneren.  
De ingeleverde producten worden 
voor de kerstdagen overhandigd aan 
de Voedselbank, uitgiftepunt Steen-
bergen.

STEENBERGEN – De fractie van de 
Volkspartij laat bij monde van Mi-
chel Lambers weten dat Boy Slui-
ters wegens persoonlijke reden 
zijn zetel als burgerraadslid ter be-
schikking heeft gesteld. Hij wordt 
opgevolgd door Ed Hobo.

Boy Sluiters was raadslid voor de 
Volkspartij in de periode 2018 – 
2022. Na de verkiezingen werd hij 
burgerraadslid. Ed Hobo is in de 
gemeentelijke politiek een oude 
bekende. In de vorige bestuurspe-
riode was hij al eerdere burger-
raadslid voor de Volkspartij.

Ervaring
Michel Lambers hierover: “Ed 

Hobo heeft in die periode tallo-
ze onderwerpen behandeld in de 
oordeelsvormende vergaderin-
gen. Hij was onder meer de initi-
atiefnemer van het veiliger maken 
van de oversteek tussen de voor-
malige Rabobank en Albert Heijn 
in Steenbergen door het indienen 
van een voorstel om daar een ze-
brapad aan te leggen. Ook was hij 
intensief betrokken bij de voorbe-
reidingen van het Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoer Plan GVVP. 
Nu hij weer terugkeert zal hij er 
voor blijven pleiten dat daarbij de 
snelheid van uitvoering van knel-
punten in het verkeer de aandacht 
houdt die in de vorige bestuurspe-
riode was afgesproken”.

Ed Hobo neemt plaats in  
van Boy Sluiters als  
burgerraadslid voor Volkspartij

Kerstconcert  
Die Vaertsingers
WELBERG – De Vaertsingers ver-
zorgen op vrijdagavond 23 decem-
ber een kerstconcert in gemeen-
schapshuis De Vaert. Dat gebeurt 
onder leiding van dirigent Christ 
Wilthagen en met muzikale bege-
leiding door pianist Hikmet Bila-
lov.

Het kerstconcert in de Vaert be-
gint die avond om 20:00 uur. De 
zaal gaat een half uur daarvoor 
al open. Toegangsprijs bedraagt 5 
euro en kaarten zijn verkrijgbaar 
via de koorleden of telefonisch te 
bestellen via de telefoonnummers 
06 13 214 003 en 06 23 395 351. 

Aan het kerstconcert verleent ook 
het Gospelkoor Real Power uit 
Halsteren hun medewerking.



Gecombineerd verbruik: 4,8 - 5,4 (l/100 km) / 18,5 - 20,8 (km/l); CO2 - emissie: 109 - 123 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het 
gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai-voertuigen die 
initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. Hyundai Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk 
Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. De 
gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service- & garantieboekje. Afgebeeld model en kleur kunnen afwijken van standaarduitvoering en beschikbare productiekleur. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Onbeperkte
Kilometer Garantie

Ontdek meer op hyundai.com/nl/bartelen

Autobedrijf Bartelen Roosendaal
Belder 37, tel. 0165 - 595 959

Klaar voor grootse ambities. Het zijn vaak de kleine dingen die een groot verschil maken. Zoals de Hyundai i10. 
Met zijn frisse, expressieve design en zijn geavanceerde technologie is het een  stijlvolle auto. Deze wendbare 
stadsauto oogt compact vanbuiten, maar is erg ruim vanbinnen. De Hyundai i10 biedt je de ruimte en flexibiliteit 
voor grootse ambities. Ervaar de Hyundai i10 zelf en maak een proefrit. Kom verder.

De Hyundai i10.
Ervaar ‘m zelf en maak een proefrit.

€ 15.595
Hyundai i10 vanaf  

€ 260 p.m.

Private Lease vanaf

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Uit voorraad leverbaar

Gezocht:
Verkoopmedewerker m/v

Vermeulenboek
handel

KAAISTRAAT 17 | STEENBERGEN |  WWW.VERMEULENBOEKHANDEL.NL

Vermeulenboek
handel

KAAISTRAAT 17 | STEENBERGEN |  WWW.VERMEULENBOEKHANDEL.NL

Boek- en Kantoorvakhandel Vermeulen is al meer dan een eeuw een 
begrip in Steenbergen.  

Wij zoeken ter versterking van ons team een enthousiaste, vriendelijke, betrokken, 
representatieve, spontane en flexibele
 

verkoopmedewerker m/v  ca. 16 uur gemiddeld per week 
(verdeeld over meerdere dagdelen en op toerbeurt ook op zaterdag).
 
Wij bieden leuk en afwisselend werk in onze druk bezochte winkel, waarin wij naast de 
verkoop van boeken, kantoorartikelen, wenskaarten, tijdschriften en cadeauartikelen,
ook het servicepunt van ING voor de regio Steenbergen vormen. Daarnaast zijn 
wij ook vele klanten behulpzaam met allerlei handelingen voor Postnl.
 
Om actuele diensten op gebied van post en bankzaken te verlenen volgen wij allen 
gecertificeerde opleidingsmodules d.m.v. e-learning op de computer.
Wij verzorgen zelf een grondige interne opleiding, waardoor je samen met ons klanten 
op de juiste manier behulpzaam kunt zijn.
 
Ben jij flexibel en kun je hierdoor ook extra invallen in geval van drukte, ziekte en vakantie?
Reageer dan nu en stuur een mail met je CV en een recente pasfoto van jezelf naar 
mv@vermeulenboekhandel.nl t.a.v. Marco Vermeulen.



VOORDELIG EN WARM
DE WINTER DOOR!

Wij hebben moderne gaskachels!

Schone en zuivere petroleum  koop
je gemakkelijk aan de pomp bij
Tankstation Jora Oud Gastel!

WWW.D24GAZ.NL



René & Anja Ooms, Zonnekreekseweg 4
Steenbergen 0167 567182 / 06 22740201

Soorten: Nordmann (alleen gezaagd), Servische spar (gezaagd of met kluit). 

Geopend van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur,
op zondag van 10.00 tot 14.00 uur.

GRATIS in net verpakt.

René & Anja Ooms, Zonnekreekseweg 4

Nu ook 

EasyFix 

kerstboomstandaard, 

dé oplossing voor de 

kaarsrechte 

kerstboom!

KERSTBOMEN

Onze heerlijke versproducten 
zijn online te bestellen 

via de webshop

Gemakkelijk vanuit huis ons
assortiment te bekijken en bestellen.
Zo kunt u nog makkelijker genieten
van onze heerlijke verse producten.

En dit alles uit onze eigen slachterij
en ambachtelijk bereid in eigen 
keuken.

En dat proeft u aan de kwaliteit!

Verse kipproducten, Wild, Konijn, Kalfsvlees, Salades, Hapjes, 
BBQ- en Gourmetschotels, Div. soepen & Maaltijden.

Kaaistraat 31 * Steenbergen * Tel. 0167-56 1370
www.poeliervugts.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!

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. CV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN ENERGIE

ENERGIECV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN

CV&GAS ELEKTRA WATER WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPEN

DAKEN

CV&GAS ELECTRA WATER DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

T O TA A L I N S T A L L A T E U R

CV&GAS ELEKTRA WATER DAKENWARMTEPOMPEN ENERGIE

Zilverhoek 5 - Steenbergen
(0167) 56 17 20madri.nl/onderhoud

En mocht er onverhoopt 
een storing optreden, 

dan lossen we dat 
snel voor u op.

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 • 06-13630178
www.ms-wandbekleding.nl • info@ms-wandbekleding.nl

Bent u op zoek naar de ideale raamdecoratie?

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

MS WandbekledingMS Wandbekleding

Speciaal

voor

draai/kiepramen

van kunststof
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
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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 en 
woensdagvan 9.15 uur tot 11.30 uur.
In alle kerken voor de viering 
mogelijkheid tot inbreng 
goederen voor de Voedselbank. 
Dit weekend extra collecte 
voor de Bisschoppelijke 
Adventsactie; “Ieder kind een 
goede start”. Laten we alle 
kinderen een kans geven op een 
goede start in het leven. Kinderen 
die zich in hun eerste levensjaren 
gezond ontwikkelen, hebben meer 
kans op een goede toekomst en een 
leven zonder extreme armoede. 
Adventsactie gunt alle kinderen 
die kans. Daarom steunen ze dit 
jaar vier projecten die bijdragen 
aan een goede start in het leven 
van jonge kinderen. De projecten 
richten zich op de vroege 
ontwikkeling van kinderen, het 
voorkomen van ondervoeding 
en kindersterfte, toegankelijke 
gezondheidszorg en een veilig en 
gezond leven. Wij bevelen deze 
collecte van harte bij u aan. 
Voor het ontvangen van de 
ziekenzalving, belt U naar Pastoor 
Hans de Kort 0167-563129.
U kunt uw parochiebijdrag over-
maken op rekeningnummer          
NL42RABO 0191 8492 94 t.n.v. 
St. Annaparochie onder vermelding 
van uw parochiekern. Iedere 
donatie is meer dan welkom. 
De viering op zaterdag om 17.00 
uur vanuit de Lourdeskapel wordt  
uitgezonden via de SLOS:  Ziggo: 
kanaal 46, KPN: kanaal 1402, 
Delta: kanaal 804 en Caiway: 
kanaal 12.

De advent is een tijd om toe te 
leven naar Kerstmis, een tijd 
om tot bezinning en inkeer te 
komen. Maar goed beschouwd 
kunnen we als mensen niet alleen 
in de advent, maar regelmatig 
tot bezinning komen en ons 
met de diepere vragen van ons 
leven bezighouden. Waar kom ik 
uiteindelijk vandaan? Waar ga ik 
naar toe?
Samen met de omliggende 
parochies bieden we in onze St. 
Anna-en St. Christoffelparochies 
weer Alpha aan. Ontmoeten, 
vragen en ontdekken- dat doe je 
op Alpha. Stel al uw vragen en 
praat met andere deelnemers over 
de zin van het leven en over het 
geloof. Elke alpha begint met een 

maaltijd. Na de maaltijd luister 
je naar een kort, inspirerend 
verhaal over een onderwerp. 
Bijv.: Wie is Jezus? Hoe kun je 
geloven? Daarna is er alle ruimte 
om je vragen en gedachten te 
delen in kleine groepen. Er 
zijn tien bijeenkomsten op 
donderdagavond vanaf 12 januari 
2023. Er wordt op 8 december a.s. 
een informatieavond gehouden 
van 19.30 tot 21.00 uur in het 
Eventum, Dr Ir van Veenweg 8, 
Bergen op Zoom. Aanmelding voor 
alpha kan bij fredihagedoorn@
lievevrouweparochie.nl
We hopen en bidden dat vanuit onze 
parochies veel belangstellenden, 
of ze nu al gedoopt zijn of niet, 
deel zullen nemen. Pastoor Hans 
de Kort.

De vieringen zijn vanaf 26 no-
vember in de Lourdeskapel,  
ingang tegenover de Aldi.
De overledenen die wij in ons 
gebed gedenken: Jan Veraart, Nel 
van der Ham-Mooijekind weduwe 
van Ton van der Ham. 
Zaterdag 3 december 17.00 uur, 
Lourdeskapel: Eucharistieviering 
Pastoor Hans de Kort en Past. w. 
Lenie Robijn. Jgt.Leo Dekkers 
– Schoutens; Overleden leden 
KBO Steenbergen; Janus Koolen 
echtgenoot van To Koolen; Jgt. Ad 
Koolen, vader van Bas en Manon; 
Familie Uitdewilligen – van 
Bergen; o.o. Testers – v.d. Riet; 
Noud Nijssen - Hectors.
Maandag 5 December 19.00 uur, 
Lourdeskapel: Eucharistieviering 
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 3 December om 19.00 

uur: Eucharistieviering, Pater 
Bertus van Schaik. Muzikale 
invulling: Patrick Goverde 
op orgel. Wij gedenken: Riet 
Sonder. Na de viering is het 
koffiedrinken in de Vonk, iedereen 
is welkom. Caritascollecte voor 
de Adventsactie: “Ieder kind een 
goede start”.  
Woensdag 7 December 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk, 
Pastoor Hans de Kort.
Voor alle vieringen en op 
maandag tussen 10.00 en 
12.00 mogelijkheid tot 
inleveren levensmiddelen voor 
de Voedselbank. Help ons 
helpen!!!!! 
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

Zaterdag 3 december: 
gelegenheid tot biechten in de 
sacristie van 14.00 tot 15.00 uur.
Zondag 4 december, 2e zondag 
van de Advent,  09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering, 
voorganger p.w. Lenie Robijn. 
Intenties: Janus Bosters; jgt. 
Leo Dekkers e.v. Nell Dekkers-
Schoutens; Joke Hommel e.v. 
Piet Huijsmans; overl. ouders 
Huijsmans-Uitdewilligen en 
kinderen.
Extra collecte t.b.v. Jongeren.
Maandag 5 december 18.00 uur: 
H. Mis
Woensdag 7 december 19.00 
uur: H. Mis
Donderdag 8 december 19.00 
uur: Medjugorjeviering en 
Rozenkransgebed.

Zondag 4 december, tweede 
zondag van de advent, 11.00 
uur: Woord en communieviering. 
Zang: Gemengd koor; Voorgan-
ger: Pastoraal werker Lenie Ro-
bijn; Lector: Toos Broos; Kos-
ter: Adrie van Etten. Om 14.00 
uur doop van: Fos Hulhoven. 
Ook deze zondag zal de dienst 
weer gehouden worden in de  
sacristie. Gaven voor de voed-
selbank kunt u in het kratje in 
de kerk leggen.

Ons parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. tel.: 0164 - 
682525. 
Zaterdag 3 december 19.00 uur 
Euch.: 2e Zaterdag van de Ad-
vent. In deze viering wordt ons 
gebed gevraagd voor: Toon van 
Ekeren; jrgt. Harry van Ekeren; 
Jacqueline Rombouts e.v. Thijs 
Huijsmans; Frans Mouws  e.v. 
Ad Boot; Riet Bernaards partner 
van Henk Wittebols. Dinsdag 6 
december 14.00 uur Euch: Ter 
ere van de H. Antonius voor onze 
gezinnen.

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 4 december 10.00 uur: 
Eredienst in de protestantse kerk te 
Nieuw-Vossemeer. Ds. H. van het 
Maalpad. In deze dienst wordt het 
Heilig Avondmaal gevierd.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje

  Opvoeding is een kwestie 
van liefde, geduld en 

wijsheid, en de laatste twee 
groeien waar de eerste 

overheerst.
Jan Ligthart

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 4 december 10.00 uur: 
2de Advent. Ds. T. Veldhuizen, 
Zandhoven.

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

Zondag 4 december 10.00 uur: Ds. 
J. van Rootselaar, Poortugaal.

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

De zondagse ochtenddiensten worden 
verder uitgezonden via de SLOS op 
donderdagochtend. De diensten zijn 
ook te volgen via onze website www.
hervormddinteloord.com. 
Zondag  4 december 10.00 uur: 
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. 
A. Vastenhoud.

Zondag 4 december 10.30 uur: 
Ds. L. van der Eijk, Zwijndrecht. 
Na de dienst is er koffie drinken.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL  WOORD

Hemelse boodschap
Toen ik vannacht een tijdje niets 
te doen had – de slaap wilde niet 
komen -, bedacht ik de woorden 
voor een nieuwe “Toegift” met 
titel en al. Nu het dag geworden 
is, weet ik van die nachtelijk 
vondst niets meer te herinneren. 
Vervlogen als een droom! Daarom 
zet ik u, lieve lezers, een Hemelse 
Boodschap voor, afkomstig van 
Moeder Maria zelf.
“Lieve kinderen, keer terug naar 
het gebed, want wie bidt, behoeft 
geen angst te hebben voor de 
toekomst. Wie bidt staat open voor 
het leven en respecteert tevens 
het leven van ieder ander. Ja wie 
bidt, lieve kinderen, voelt de 
vrijheid van de kinderen van God 
en dient met vreugde in het hart 
het welzijn van zijn medemensen, 
omdat God liefde en vrijheid 
is. Daarom, lieve kinderen, als 
iemand jullie wil binden en 
gebruiken, is dat niet van God, 
want God is liefde en schenkt Zijn 
vrede aan elk schepsel. Daarom 
zendt Hij Mij (=Maria) naar 
jullie om jullie te helpen groeien 
aangaande de heiligheid. Dank 
dat jullie aan mijn oproep gehoor 
hebben gegeven.” (21-10-2021). 
Pater Bertus. 

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Zaterdagavond 
sloot hengelsportvereniging Het 
Loze Vissertje het seizoen op fees-
telijke wijze af. De vissers genoten 
van een heerlijk etentje bij De Dui-
ventoren in Welberg. Voorzitter Ad 
van Elzakker maakte de kampioe-
nen bekend.

Wie viswedstrijden bezoekt weet 
dat het altijd stil is aan de water-
kant. Want, zo zegt men, anders 
jaag je de vis weg. Zaterdagavond 
was er van stilte geen sprake. De 
gesprekken rolden je tegemoet 
als je de zaal bij De Duiventoren 
binnenstapte. Niet gek natuur-
lijk, want eindelijk hadden de le-
den van hengelsportvereniging 
Het Loze Vissertje kans eens uit-
gebreid bij te praten. De tafels za-
ten vol. Maar liefst 48 leden had-
den zich aangemeld.

‘Eerst de kampioenen’
Een enkele vissers keek met span-

ning naar de drie grote bekers die 
prominent stonden opgesteld. 
Zou het dit jaar gelukt zijn als 
kampioen uit de bus te komen? 
De voorzitter liet de vissers niet 
lang wachten. De eerste drankjes 
waren geserveerd en vóór het di-
ner begon maakte hij de prijswin-
naars bekend. 

’Dit jaar drie categorieën’
“Beste mensen, mag ik jullie aan-
dacht” vroeg Van Elzakker. “Wat 
hebben we weer een mooi seizoen 
gehad. Bedankt dat jullie hier aan-
wezig zijn. We hebben dit jaar een 
nieuwe categorie. Het kampioen-
schap ‘Feeder’.” Feeder betekent 
in de vissport dat er alleen met 
een werphengel gevist mag wor-
den. Een dobber is niet toege-
staan. Naast deze categorie wer-
den ook bekers uitgedeeld aan 
de kampioen Zoet en kampioen 
Grootste vis zoet.

‘De winnaars zijn’
De eerste kampioen van de nieu-
we categorie Feeder werd Jan 
Noordijk. De tweede plaats was 
voor Rien Baselier. Kampioen 
Zoet werd Niek van Aert. In deze 
categorie werd Niek Veraart num-
mer twee. De grootste vis kende 
1 winnaar. Dat was Rien Baselier. 
Zijn gevangen vis met een lengte 
44 centimeter bleek de grootste 
van het seizoen.

‘Aandacht voor  
de jubilarissen’

Natuurlijk was er niet alleen aan-
dacht voor de kampioenen. Het 
Loze vissertje kent een groot aan-
tal trouwe leden. 

Peet Boogaard is 60 jaar lid. 50 jaar 
lid zijn Anton van Loon en Kees 
van Gils. En 40 jaar lid zijn Piet 
Lauwerijssen, Peter van Wesel, 
Jan Nelen en Albert Krugten. Aan 
het einde van het heerlijke diner 
was het feest nog niet afgelopen. 
Dankzij een aantal sponoren werd 
een loterij gehouden. Wie daar de 
grootste prijs won werd pas laat 
duidelijk.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

Feestelijk seizoeneinde bij 
Het Loze Vissertje

Rechthebbenden 
gezocht van 
grafmonumenten 
op de begraafplaats 
aan de Nassaulaan
STEENBERGEN – Op de r.k. begraaf-
plaats aan de Nassaulaan wor-
den jaarlijks – veelal in de maand 
maart – de grafmonumenten ver-
wijderd op het graf van overlede-
nen waarvan het grafrecht is be-
eindigd en die door rechthebben-
den niet meer worden verlengd. In 
de meeste gevallen is een recht-
hebbende bekend en verleent deze 
hiervoor schriftelijk toestemming. 
Het kan ook zijn dat de rechtheb-
bende niet traceerbaar is vanwege 
verhuizing of anderszins. 

De beheerder van de begraaf-
plaats – Ad van de Par – doet tel-
kens veel moeite om het adres van 
een rechthebbende alsnog te ach-
terhalen. Wanneer dit niet lukt, 
rest niets anders dan een sticker 
( zie foto ) op het grafmonument 
te plakken en ook een vermelding 
te doen op het mededelingenbord 
in een laatste poging om alsnog de 
rechthebbende te achterhalen.

Adreswijzingen  
doorgeven
Daarnaast is er een dringend ver-
zoek aan alle rechthebbende om 
eventuele adreswijzigingen door 
te geven aan de beheerder van de 
begraafplaats of aan het secreta-
riaat van de Sint Annaparochie.

Opbrengst  
statiegeldbonnen 
voor Nationaal  
MS fonds
DINTELOORD – MS coördinator Er-
ika Verhagen laat weten dat de 
opbrengst van ingeleverde statie-
geldbonnen bij Albert Heijn Dinte-
loord in de gehele maand decem-
ber b bestemd is voor ondersteu-
ning van het Nationaal MS Fonds.

Zij hoopt dat bezoekers van de su-
permarkt het fonds op deze ma-
nier willen ondersteunen. Wie dat 
niet via een schenking van statie-
geldbonnen wil doen, kan ook do-
neren via de website www.nati-
onaalfonds.nl/doneren. Tot slot 
meldt Erika dat de collecteweek 
volgend jaar plaatsvindt in de 
week van 26 juni tot en met 1 juli. 
Hierbij zijn altijd collectoren zeer 
welkom. Wie wil helpen wordt ge-
vraagd om dit te laten weten aan 
Erika Verhagen, telefoon (0167) 
523 137 of email: mscollectedinte-
loord@online.nl.



MARQUARDT KÜCHEN SINTMAARTENSDIJK

WĲ  HELPEN JE GRAAG!
Kom langs in onze nieuwe showroom 
of maak een afspraak via 
www.marquardt-kuchen.nl.

LAAT JE INSPIREREN
Wij houden van keukens met natuursteen,
direct uit eigen fabriek. Laat je inspireren door
onze grote collectie stenen werkbladen.

Marquardt Sint-Maartensdijk 
Nijverheidsweg 1, 4695 RC Sint-Maartensdijk | 0166 782 505 

Waarbij kan jij hulp 
of advies gebruiken?
Heb je vanwege een beperking of chronische ziekte ondersteuning of zorg nodig? 
Weet je niet waar je moet zijn of loop je vast in verschillende wetten, loketten en 
regelingen? Maak dan een afspraak met een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Voor meer informatie of 
een afspraak neem contact 
met ons op.

WijZijn Steenbergen
T 0167 – 750 850
E  welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl

www.wijzijntraversegroep.nl

De onafhankelijke cliëntondersteuner:
• kent de weg en weet wat er mogelijk is
•  kan met je meegaan naar belangrijke afspraken
•  kan helpen met het invullen van formulieren
•  helpt de vraag duidelijk te krijgen
•  denkt mee over afspraken met de zorgaanbieder
•  denkt mee als je er niet uit komt met de gemeente, de 

zorgaanbieder of zorgverzekeraar

Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis.  
Je hebt er geen verwijsbriefje voor nodig.

kapsalon | schoonheidssalon | nagelsalon | visagie | massages | productadvies

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

Twijfel je over de conditie van je huid, plekjes & vlekjes of 
over het juiste gebruik van verzorgingsproducten? 

 
Boek dan onze APK voor je huid, want op 9 & 10 december 

mogen wij weer de [comfort zone] analyse computer lenen! 
 

Nu voor €19,50 inclusief mini treatment om onze 
heerlijke producten en behandeling te ervaren.

Boek nu op 9 & 10 december: 
APK voor je huid
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( door John Rommers )

Steenbergen - The Gunners: 2-1
De kop van dit wedstrijdverslag 
laat aan duidelijkheid niets te 
wensen over. Steenbergen behaal-
de afgelopen zaterdag in de thuis-
wedstrijd tegen The Gunners uit 
Breda de volle winst maar echt ge-
makkelijk ging dat bepaald niet. 
Ja, er werd net als eigenlijk altijd 
wel, hard gewerkt maar voetbal-
lend waren het The Gunners die 
een betere indruk achter lieten. In 
de duels waren de spelers van de 
ploeg uit Breda vaak ook net iets 
feller en slimmer waardoor ze veel 
duels om de bal wisten te winnen.

Vooral aan de bal waren de blauw-
witten, zoals ook wel vaker, veel te 
gehaast waardoor er geen rust in de 
ploeg zat en waardoor soms de meest 
eenvoudige ballen verloren gingen.
Positieve punten waren het feit dat er 
2 keer prima werd gescoord en niet te 
vergeten ook het optreden van doel-
man Sebastian Stoop.
Met enkele uitstekende reddingen 
hield hij zijn ploeg op de been, want 
tegenstander The Gunners kreeg 
meermaals mogelijkheden om te sco-
ren maar stuitte ook meermaals op de 
Steenbergse doelman.

Beter begin The Gunners

The Gunners begon erg aanvallend 
aan de wedstrijd waardoor Steenber-
gen in de eerste 5 minuten al 2 hoek-
schoppen moest toestaan waaruit 
overigens nog geen scoringskansen 
ontstonden.
Een scoringskans was er in minuut 6 
wel voor Steenbergen toen Gio van 
der Wegen uit het niets een prima 
schot loste wat door de doelman van 
The Gunners met moeite tot hoek-
schop werd gewerkt.
Maar hierna was het toch weer The 
Gunners dat het betere van het spel 
had.
Door een 2-tal fouten in de blauwwit 
verdediging kwam tot 2 keer toe een 
speler van The Gunners oog in oog 
met Sebastian Stoop, maar beide ke-
ren wist de Steenbergse doelman een 
doelpunt te voorkomen.
En toch was het op het half uur Steen-
bergen dat op voorsprong kwam.
Op het middenveld was het Kai Hes-
hof die een aanval van The Gunners 
wist te onderscheppen en direct een 
diepe bal gaf op spits Vincent Mos-
mans.
Die kwam hierdoor alleen voor de 
doelman van The Gunners en scoorde 
beheerst laag in de hoek de 1-0.

Steenbergen beter  
in de wedstrijd
Na deze treffer kwam Steenbergen be-
ter in de wedstrijd en zagen we enkele 

goede aanvallen van de blauwwitten.
Kort na de 1-0 volgde een aanval over 
rechts waarbij Vincent Mosmans 
aanvoerder Mike de Hoog in stelling 
bracht.
Die legde de bal op zijn beurt af op 
Leonid Leonodov die de doelman van 
The Gunners wist te passeren, maar 
hij deed dat in buitenspel positie 
waardoor dit doelpunt niet doorging.
En op slag van rust was het Vincent 
Mosmans die na een aanval door het 
midden de doelman omspeelde.
De hoek om te scoren werd daardoor 
echter te moeilijk waardoor zijn af-
rondende schot naast vloog.

Ook in 2e helft  
The Gunners beter
Steenbergen begon na de thee dus 
met de krappe 1-0 voorsprong aan de 
2e helft, maar moest ook toen weer 
toestaan dat de ploeg uit Breda de 
overhand had.
Zo zagen we al na enkele minuten een 
vlotte aanval over links die werd be-
sloten met een lob die net naast de 
Steenbergse paal achter ging, was het 
doelman Sebastian Stoop die even la-
ter een doelpoging van The Gunners 
uitstekend onschadelijk wist te ma-
ken en werd weer een andere aan-
val van de bezoekers besloten met 
een prima schot dat net langs de voor 
Steenbergen goede kant van de paal 
naast ging.

Nadat er een goed uur was gespeeld 
werd een aanval van Steenbergen op 
de rand van de 16 onderbroken via 
een overtreding.
Mike de Hoog plaatste zich achter de 
bal en wist met een prima schot over 
de opgestelde muur de 2-0 binnen te 
schieten.

Aansluitende treffer 
 The Gunners
Kort na deze treffer wist The Gunners 
de aansluitende treffer te scoren, na-
dat een poging van de juist ingevallen 
Dennis Duyvelaar over de lat van de 
Bredase ploeg was gegaan.
De scheidsrechter kende The Gunners 
een vrije trap toe, wat eigenlijk geen 
vrije trap was, maar uit de voorzet die 
volgde werd wel de 1-2 binnengekopt.
Met hierna nog een kleine 20 minu-
ten op de klok werd een fel slotoffen-
sief van The Gunners verwacht maar 
de spelers van de bezoekers bleken 
daartoe conditioneel toch niet meer 
in staat.
Nog 1 keer werd het doel van Sebas-
tian Stoop onder vuur genomen met 
een schot dat niet de juiste richting 
had.
Steenbergen wist zich nog kleine 
kansjes te creëren via Vincent Mos-
mans, Dennis Duyvelaar en Ben 
Bosch maar echt gevaarlijk werden de 
mannen van oefenmeester Peter van 
Poortvliet ook niet meer.
De 2-1 tussenstand werd zodoen-
de dus ook de eindstand, een uitslag 
waarmee Steenbergen niet mocht 
mopperen en waarmee The Gunners 
eigenlijk te weinig kreeg.

Volgende wedstrijd  
tegen Baronie
Morgen, zaterdag 3 december, staat er 
voor Steenbergen geen wedstrijd op 
het programma.
Er was een wedstrijd gepland tegen 
Rood Wit uit St.Willebrord maar om-
dat deze vereniging zijn elftal heeft te-
ruggetrokken gaat dit treffen dus niet 
door.
De eerstvolgende wedstrijd moet 
Steenbergen spelen op zaterdag 10 
december, wederom een thuiswed-
strijd.
Tegenstander is dan Baronie uit Bre-
da.
Dit zal dan tevens de laatste compe-
titiewedstrijd zijn voor de winterstop.

Uitslagen senioren 
van zaterdag 26 november:

Steenbergen 1 - The. Gunners 1: 2-1; 
Fc.Bergen 3 - Steenbergen 2: 1-0; 
Steenbergen onder 23 - Kloetinge on-
der 23: 2-3; Steenbergen 3 - Halste-
ren 6: 4-0; Sc.Gastel 3 - Steenbergen 
4: 1-4; Virtus 3 - Steenbergen 5: 3-2; 
Steenbergen dames 1 - Zwaluwe da-
mes 1: 1-3.

Programma senioren 
voor zaterdag 3 december:
Steenbergen 2 - Prinsenland 3, aan-
vang 13.15 uur; DVO’60 9 - Steenber-
gen 3, aanvang 13.00 uur; Steenber-
gen 5 - Sc.Gastel 4, aanvang 13.15 uur; 
IFC dames 2 - Steenbergen dames 1, 
aanvang 13.00 uur; Klundert dames 1 
- Steenbergen dames 2, aanvang 14.30 
uur.

Moeizaam en zwaar bevochten, maar 
de punten bleven in Steenbergen

 
( door Jesse de Decker )

Afgelopen zaterdag stond de ont-
moeting op het programma tussen 
twee ploegen die voor de start van 
de wedstrijd nog geen punt be-
haald hadden. Sc Welberg ging in 
Lepelstraat op zoek naar de eerste 
punten van het seizoen. Ondanks 
het veldoverwicht in de eerste 
helft was het bij rust 0-0. Lepel-
straatse Boys kwam kort na rust 
op voorsprong vanuit een vrije 
trap, waarna Welberg alles op alles 
zette om langszij te komen, helaas 
zonder resultaat. Door het verlies 
staat Welberg nu alleen onderaan 
de ranglijst.

Met een heerlijk najaarszonnetje be-
traden beide ploegen de grasmat in 
Lepelstraat. Inzet van de wedstrijd 
voor zowel Lepelstraatse Boys als Wel-
berg was om de eerste punten van het 
seizoen binnen te slepen.
Dat was meteen vanaf de aftrap ook 
duidelijk. Beide ploegen staken van-
af het eerste fluitsignaal veel energie 
in de wedstrijd waardoor er al snel 
een echte strijd ontstond. De begin-
fase was voor de thuisploeg uit Lepel-
straat, die ploeg zorgde ook voor het 
eerste doelgevaar na 5 minuten voet-
ballen. Maar zonder het Welberg goa-
lie Bart Helmons echt moeilijk te ma-
ken.

Welberg pakt overwicht
Welberg pakte het initiatief al snel 
over, op het kwartier was het Ahmed 
Dahir die via zijn broer Mohammed 
werd diep gestuurd ter hoogte van 
de middellijn, waarna de snelle Da-

hir met een snelle rush op het doel 
van Lepelstraat afkwam, zijn inzet 
belande ook in het doel maar de tref-
fer werd afgekeurd wegens vermeend 
buitenspel. 
De ploeg van trainer Koos Kortland 
bleef echter scherp na het afgekeurde 
doelpunt, won de duels op het mid-
denveld veelal en zocht via de flanken 
veelal de ruimtes op. Na 25 minuten 
spelen krijgt Welberg een corner te 
nemen na een dreigende aanval. De 
corner, genomen door Mats Meeusen 
komt perfect op het hoofd van verde-
diger Tsjeu den Ridder, die boven alles 
en iedereen uitkomt maar zijn inzet 
wordt ter nauwer nood van de doel-
lijn afgehaald. De aanwezige Welberg 
supporters telde de kopbal al als doel-
punt.

Kansen Welberg
Amper twee minuten later is Welberg 
weer gevaarlijk, wederom is het Ach-
med Dahir die voor het gevaar zorgt, 
een voorzet op de mee opgekomen 
Kevin Dits wordt door de keeper ver-
werkt tot hoekschop. De corner levert 
voor Welberg niets op.

Op het half uur is het opnieuw Wel-
berg dat voor gevaar weet te zorgen. 
Mohammed Dahir stuurt Ahmed Da-
hir diep, maar wederom wordt zijn in-
zet knap gekeerd door de keeper van 
Lepelstraatse Boys, Welberg houdt 
aan de goede aanval wel een corner 
over.
De 0-1 hangt in de lucht, maar wat de 
laatste weken vaker het probleem is 
na een goed opgezette aanval de af-
ronding vinden is in deze wedstrijd 
ook weer het geval. 

Trage reactie
In de 36e minuut is het Lepelstraat-
se Boys met een spaarzame uitval, 
even reageert de Welberg verdediging 
te traag en binnen een mum van tijd 
staat de thuisploeg in het strafschop-
gebied, Bart Helmons redt echter 
knap met zijn voet op de inzet die tot 
corner wordt verwerkt. 
Welberg zet tot aan de thee behoor-
lijk aan maar helaas lijdt het veldover-
wicht niet tot een voorsprong. Rust-
stand 0-0.

Tweede helft 
De thuisploeg komt scherper uit de 
kleedkamers en zet Welberg gelijk na 
de aftrap vol onder druk. Lepelstraat 
krijgt in de 50e minuut op de punt van 
het strafschopgebied een vrije trap te 
nemen als rechtsback Ton Looyen een 
speler van Lepelstraat vastpakt, hij 
krijgt daarvoor ook nog een gele kaart 
te zien van scheidsrechter Houdé.

De daaropvolgende vrije trap wordt 
laag over de grond in de verre hoek 
geplaatst, keeper Bart Helmons zit er 
met zijn vingertoppen aan, waardoor 
de bal via de paal over de achterlijn 
gaat. 

Lepelstraatse Boys pakt 
voorsprong
Tien minuten gespeeld in de tweede 
helft als Lepelstraatse Boys wederom 
op een aantrekkelijke plek een vrije 
trap krijgt te nemen, ditmaal een ca-
deautje van de arbiter die onterecht 
een handsbal constateert van Tsjeu 
den Ridder. De vrije trap wordt tot 
overmaat van ramp in de kruising van 
het doel geschoten, 1-0 Lepelstraatse 
Boys. 

Welberg laat de koppen niet hangen 
en blijft zoeken naar de ruimtes op 
de flanken. De snelle Achmed Dahir is 
ook in de tweede helft de meest drei-

gende speler aan de kant van Welberg.
Met nog een half uur te spelen ont-
staat er een echte vechtwedstrijd 
waarbij aan beide kanten voor harde 
duels niet worden geweerd. Het bes-
te voetbal is er dan bij beide ploegen 
wel af. Er ontstaan veel ruimtes op 
het veld omdat Welberg veelvuldig de 
druk naar voren zoekt, via de ingeval-
len Kane Brands en Mike Grondmann 
wordt het op een aantal keer in kor-
te tijd behoorlijk gevaarlijk, maar tel-
kens wil de inzet niet over de doellijn.
Lepelstraatse Boys loert vooral op de 
uitbraken en krijgt in de 80e minuut 
ook de mogelijkheid om de wedstrijd 
in het slot te gooien als er een twee te-
gen één situatie ontstaat in het straf-
schopgebied, maar de thuisploeg 
speelt het niet goed uit waardoor Bart 
Helmons de bal gemakkelijk op kan 
rapen. 

Welberg krijgt in de slotfase de uit-
gelezen mogelijkheid tot het scoren 
van de gelijkmaker, wederom komt 
het gevaar via de flanken, ditmaal is 
het keihard werkende Diego Vaissai-
re die het strafschopgebied in dribbelt 
en afspeelt op de vrijstaande Kane 
Brands, maar het schot wordt weder-
om gekeerd op de doellijn.  Dat was de 
kans op de verdiende gelijkmaker. 

Kort daarna houdt scheidsrechter 
Houdé het voor gezien, de scheme-
rig heeft zich dan al behoorlijk inge-
zet. Lepelstraatse Boys wint gezien 
het spelbeeld over de gehele wedstrijd 
onverdiend met 1-0. 
Welberg creëerde een legio aan ge-
vaarlijke mogelijkheden voor het doel 
van Lepelstraat, maar het geluk was 
(zoals wel vaker dit seizoen) niet aan 
de zijde van het elftal. 

Teleurgesteld verlaten de Welberg 
spelers het veld, de ploeg toonde veel 
inzet, creëerde veel kansen maar von-
den geen afronding en dus helaas 
geen punt(en). Na 8 gespeelde wed-
strijden staat de ploeg van Koos Kort-
land met 0 punten onderaan in de 
klasse. 

Zaterdag laatste  
wedstrijd voor  
de winterstop
Aankomende dinsdag speelt Sc Wel-
berg zijn laatste wedstrijd voor de 
winterstop tegenstander op Sport-
park ’t Zandbaantje is dan DVO’60 uit 
Roosendaal. De wedstrijd tegen FC 
Bergen stond aanvankelijk nog ge-
pland op 10 december a.s. maar deze 
ploeg trok zich vanwege spelerstekor-
ten terug uit de competitie.
Daarom krijgt Welberg nog een kans 
om voor de winterstop de eerste 
punten te behalen, dan moet er wel 
een resultaat behaald worden tegen 
een ploeg die in uitstekende vorm 
verkeerd. Het won namelijk al van 
VVC’68 en V.V. Steenbergen. 
De wedstrijd aankomende dinsdag 
start om 20:00 uur en staat onder lei-
ding van scheidsrechter dhr. Fitters. 
Deze wedstrijd stond aanvankelijk 
voor zaterdagmiddag gepland, maar 
vanwege de WK-wedstrijd die het Ne-
derlands elftal dan speelt is deze ver-
zet naar dinsdagavond.

Sc Welberg verliest  
onterecht van  
Lepelstraatse Boys

Oliebollenbingo  
bij vv Steenbergen
STEENBERGEN – De supporters-
vereniging van vv Steenbergen or-
ganiseert op zondag 11 december 
de jaarlijkse oliebollenbingo. Die 
vindt plaats in de kantine op het 
sportpark aan de Seringenlaan en 
begint die dag om 14:00 uur. De 
kantine is een uur vooraf al ge-
opend.

Het is de 25e maal dat de oliebol-
lenbingo wordt gehouden. Ieder-
een is er bij welkom en kan mee-
dingen naar de hoofdprijs van 
100 euro. Wie geen geluk heeft zal 
naast van de gezelligheid zeker 
ook genieten van de gratis vers-
gebakken oliebollen die tijdens de 
bingo worden geserveerd.
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