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KijkopSteenbergen.nl

(door Nicole van de Donk) 

STEENBERGEN – ‘Een ruwe dia-
mant’, ‘goud in handen’ en ‘verbor-
gen parels’: zomaar wat superla-
tieven die de gemeente Steenber-
gen in dit jubileumjaar veelvuldig 
gebruikt wanneer het gaat over de 
kansen die er in de gemeente lig-
gen. Een belangrijk stuk gereed-
schap bij het verzilveren van die 
kansen is deze week vanuit het 
college richting de raad gegaan. 
In het uitvoeringsprogramma Eco-

nomische Kracht en bijbehorend 
marketingplan staat alles beschre-
ven om de gemeente Steenbergen 
naar een hoger plan te tillen. 

De gemeenteraad heeft al eerder 
ingestemd met het beleidskader 
Economische Kracht. Er is toen 
gekozen voor drie pijlers: Agro-
food, Bedrijventerreinen en Vrije-
tijdseconomie. “Groei in produc-
tiviteit in deze sectoren leidt tot 
toename van de werkgelegenheid 
en heeft daarmee een positief ef-

fect op andere delen van de eco-
nomie”, zo is het credo. Naast het 
uitvoeringsprogramma is er een 
marketingplan dat een belangrij-
ke rol moet gaan spelen om de ge-
meente beter op de kaart te gaan 
zetten. 

“Gemeente Steenbergen 
als een product aan de 

man brengen”
“Ons sterke punt waarmee we ons 
onderscheiden is dat er rondom 
onze zes kernen nog volop ruimte 

is voor wonen en bedrijvigheid. In 
het overgrote deel van Brabant is 
dat niet het geval”, zo valt te lezen.
De gemeente Steenbergen wordt 
in het uitvoeringsprogramma 
marketing bekeken als een bedrijf 
dat verkocht moet worden. “Het 
moet een sterk merk zijn. Om 
hiervoor te zorgen is het belang-
rijk om te kijken naar de natuur-
lijke kracht, ‘het DNA’ van de ge-
meente, de behoefte vanuit de sa-
menleving en de ambitie.” 

Inwoners zijn belangrijke 
ambassadeurs
De aantrekkelijke kanten van de 
gemeente zoals de goede ligging 
aan de A4, de ruime waterrijke na-
tuur, het bloeiende verenigingsle-
ven, mooie zwembaden en scho-

len zullen allemaal in de spotlight 
worden gezet. De inwoners wor-
den gezien als de beste ambas-
sadeurs naar nieuwe inwoners of 
toeristen toe. “We moeten daar 
zelf in gaan geloven. Want als wij 
dat niet doen, wie dan wel?”

Een slogan voor de  
gemeente Steenbergen
Aan zo’n marketingplan hangt na-
tuurlijk ook een prijskaartje. Vol-
gens de eerste berekeningen is bo-
ven het bestaande budget voor dit 
jaar nog 19.000 euro extra nodig, 
en voor volgend jaar 31.000 euro. 
Dat wordt opgenomen in de be-
groting. 
“Als het marketingplan definitief 
is, zal er ook een pakkende slo-
gan en een beeldmerk worden ge-
maakt.”

Steenbergen wil met marketingplan ‘een merk worden’
“We hebben alles in huis om het bruisende 
middelpunt van deze regio te zijn”

(door Nicole van de Donk)
STEENBERGEN – Nog niet zo heel 
lang geleden was Conny Helder in 
haar functie als bestuurder bij tan-
teLouise een bekend gezicht hier 
in Steenbergen. Inmiddels werkt 
ze in Den Haag als minister voor 
Langdurige Zorg en Sport, maar 
haar drukke agenda weerhield 
haar er niet van om maandag-
middag de opening te verrichten 
van een innovatief zorgconcept in 
Onze Stede. VanThuisUit moet er-
voor gaan zorgen dat ouderen lan-
ger zelfstandig thuis kunnen blij-
ven wonen. 

De oud-collega’s van de minis-
ter ontvingen haar met alle egards, 
maar daar moest Conny Helder zelf 
even aan wennen. “Wat leuk om ie-
dereen weer te zien, maar stop als-
jeblieft met u zeggen. Ik ben super-
trots en daarom vond ik het ook be-
langrijk om vandaag aanwezig te 
zijn om dit concept de aandacht te 
geven die het verdient.”

“Uniek concept”
De buitenkant van Onze Stede mag 
er dan misschien wat ouderwets 
uitzien, wat er de afgelopen tijd 
binnen is gerealiseerd, is een enor-
me innovatie in de ouderenzorg. 

Het Dag- en Doecentrum VanThui-
sUit heeft een aparte ingang in het 
gebouw en binnen zijn er verschil-
lende ruimtes ingericht die alle-
maal een ander thema hebben, zo-
als techniek, sport, koken, kunst 
en natuur. Ouderen kunnen er in 
groepjes van 10:00 tot 20:00 uur te-
recht, zo vaak als gewenst. Het doel 
is om zelfstandig wonende ouderen 
uit de buurt een steuntje in de rug 
te geven zodat ze zo lang mogelijk 
in hun eigen vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen. Volgens alle 
aanwezige bestuurders uit de zorg 
een uniek concept dat ook op an-
dere plekken uitgerold moet gaan 
worden.

Samenwerking  
tussen zorgverzekeraar 
en tanteLouise
“Om de zorg toekomstbestendig te 
houden zullen we anders moeten 
gaan werken. De vergrijzing en de 
personeelstekorten dwingen ons tot 
het overgaan op deze nieuwe vorm. 
De tijd van pilots is voorbij”, sprak 
Joep de Groot, bestuursvoorzitter 
van zorgverzekeraar CZ. Het zorg-
concept VanThuisUit is ontstaan uit 
een samenwerking tussen CZ Zorg-
kantoor, Zorgverzekeraar CZ en 
tanteLouise. “Normaal spreken we 
elkaar vanuit onderhandelingen, 
maar vanuit een gedeelde visie zijn 

we een langdurige samenwerking 
aangegaan om dit vraagstuk samen 
op te lossen”, vertelt Caro Verlaan, 
manager bij CZ Zorgkantoor. 

Sensoren bij  
ouderen in huis
In VanThuisUit is alles erop gericht 
om de ouderen te activeren en sti-
muleren om zoveel mogelijk zelf 
te doen of zichzelf dat weer aan te 
leren. Zodat ze die vaardigheden 
in hun eigen huis kunnen toepas-
sen. Innovatieve technologie speelt 
daarbij ook een rol. Zo zijn er op dit 
moment senioren bij wie er, uiter-
aard met toestemming, sensoren in 

huis hangen die bewegingen regis-
teren. 
“Als ik bijvoorbeeld zie dat een clie-
nt veel vaker dan normaal naar 
het toilet gaat, kan er sprake zijn 
van een blaasontsteking”, legt Hil-
de de Jong, verpleegkundige Active 
Ageing, uit. 

“Onderprikkeling  
als ouderen alleen  

thuiszitten”
Volgens Jan-Kees van Wijnen, be-
stuurder bij tanteLouise, snijdt het 
mes aan twee kanten. 
“Als een groep ouderen hier samen 
activiteiten onderneemt, stimule-
ren ze elkaar. Vaak is er sprake van 
onderprikkeling omdat ze thuis-
zitten en maar een keer per dag ie-
mand van de thuiszorg zien. En te-
gelijkertijd kunnen we de mensen 
van de thuiszorg efficiënter inzet-
ten. Als ze bijvoorbeeld hier na het 
avondeten collectief de kousen van 
de cliënten uitdoen, scheelt dat 
enorm veel qua tijd en vervoers-
bewegingen. En dat is uiteindelijk 
goedkoper.”
Deze week zijn de eerste klei-
ne groepjes gaan proefdraaien in 
VanThuisUit. 

Minister Conny Helder opent Dag- en Doecentrum VanThuisUit 

Foto: Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, was maandagmiddag in Steenbergen bij de ope-
ning van het innovatieve zorgconcept VanThuisUit, dat in Onze Stede zit. Zanger Bram Gladdines, lokale be-
roemdheid vanwege de hit ‘Marina, Marina, Marina’, mocht assisteren bij de openingshandeling.

Koffiemiddag  
STEENBERGEN – Woensdagmid-
dag 8 juni kunnen belangstellen-
den elkaar ontmoeten tijdens de 
maandelijkse koffiemiddag in de 
aanbouw van de Vredeskerk, ‘De 
Vonk’. Die wordt gehouden tussen 
14:00 en 14:30 uur. De volgende 
data voor deze activiteit is woens-
dag 13 juli, woensdag 10 augustus 
en woensdagmiddag 14 septem-
ber. Iedereen is welkom.



Ruud van den Belt 
burgemeester

Thijs de Jongh 
secretaris

Met grote verslagenheid staan wij stil 
 bij het onverwachte overlijden van

Hans Koens
Brandweervrijwilliger en een meer dan graag geziene 

Kruislander, die dankzij zijn enorme betrokkenheid  
bij de dorpsgemeenschap door velen zeer zal 

worden gemist, zo bleek al bij zijn afscheid. 

Wij wensen zijn nabestaanden, naaste familie, 
brandweermaten, vrienden en bekenden 

heel veel sterkte bij het dragen van dit  
onbeschrijfelijke verlies.

Namens het college van B&W,

Still: God only knows.

DAVE

6 juni 2007                     6 juni 2022

Familie I. Herselman - Leegwater

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.

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

Stichting wielercriterium Steenbergen wil onderstaande bedrijven heel 
hartelijk bedanken voor hun sponsoring, waardoor de 78e GROTE PRIJS VAN 

STEENBERGEN, een wielerklassieker voor nieuwelingen meisjes, junioren 
meisjes en junioren jongens en wielerwedstrijden voor de jeugd, op zondag 

15 mei 2022 mogelijk is geworden.

Hoofdsponsor: Gemeente Steenbergen.
 
Auto sponsoren: Autokar Steenbergen, Auto Sturm Roosendaal, Renova Roosendaal, Autobedrijf Bartelen 
Roosendaal, Autobedrijf Bogers Halsteren, Autobedrijf Iriks Steenbergen, Auto Romme Roosendaal.
 
Sponsor Pakketten: Aann.bedrijf Van Agtmaal Oudenbosch, Bouwbedrijf Maas Jacobs Zundert, Constructief 
Dordrecht, Jouw Makelaar Bergen op Zoom, Rijk Zwaan Fijnaart, Zee & Bra Bouw en Ontwikkeling Steenbergen, 
Ooms & Elzakkers Accountants en belastingadviseurs Roosendaal, Bouwbedrijf Rens Lepelstraat, Barrista 
Facilitair bedrijf Steenbergen, Dutch Quality Gardens Steenbergen, Pontmeyer Steenbergen, Kraak Bouwtechnisch 
Management bureau Steenbergen, Zwaluwe Bouw Hoge Zwaluwe.

Kleding sponsor van de miss: Oerlemans Mode Steenbergen.

Bloemen sponsor: Dakraam Steenbergen 

Beker sponsor: Ooms & Elzakkers Accountants en belastingadviseurs Roosendaal.

Rugnummersponsoren: NFL Bouw en Handelsonderneming Nw.Vossemeer, Ligne Notarissen Steenbergen, 
Anko Piping Dordrecht, Phone House Steenbergen, Restaurant De Watertoren Steenbergen.

Spandoeksponsoren: Bakkerij Van Broekhoven Steenbergen, Insulcon Steenbergen, Ligne Notarissen 
Steenbergen, Nico van Peer Assurantiën Steenbergen, Raab Karcher Bouwstoffen Roosendaal, Verbeek 
Boomkwekerijen Steenbergen, Tweewielercentrum Steenbergen, Dakraam Steenbergen, Bouwbedrijf ADSR 
Roosendaal, JDN Riooltechniek Steenbergen, NFL Bouw en Handelsonderneming Nw. Vossemeer, Oerlemans 
Mode Steenbergen, Regio Bank Overbeeke Steenbergen, Vernou Watertechniek Steenbergen, Velsink Schuijt 
Hypotheken Zevenbergen, BKS Sport en Bedrijfskleding Steenbergen, Uitvaartverzorging Leeuw Steenbergen.

Overige sponsoren:  Autobedrijf Raaijmakers Steenbergen, Drukkerij Vorsselmans Zundert, Insulcon 
Steenbergen, Marcel Verbeek Steenbergen, ASN Autoschade Heijmans Steenbergen, Van Overveld Fietsplus 
Hoogerheide, IJssalon Boon Steenbergen, Juwelier Broekhuis Steenbergen, Pootaardappelhandel  Antonissen 
Steenbergen, Primera “De Gilles” Steenbergen, Lasbedrijf Herselman Steenbergen, Van der Velde Interieurtextiel 
Kruisland, Anita Gladdines Steenbergen, Lanndbouwmechanisatie Van der Giesen Steenbergen, Slagerij Ad van 
der Heijden Steenbergen, Madri Totaalinstallateur Steenbergen.

Ondersteuners: Steenbergse Courant | Vermeulen Steenbergen, M’S Beauty kapsalon Steenbergen, Brasserie 
De Kaai Steenbergen, Verbeek Fruit Steenbergen, Albert Heijn Achterberg Steenbergen, Dawnfoods Steenbergen, 
Restaurant De Watertoren Steenbergen, Autobedrijf Cuelenaere Steenbergen, Vuurwerkland Steenbergen, EHBO 
afd.Steenbergen.

Verder alle adverteerders in ons programmaboekje en niet te vergeten de vele vrijwilligers.

Wielercriterium Steenbergen 
bedankt haar sponsoren

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

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

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

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

verstel kleding. Contact me voor vragen of als je 

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

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

Zaterdag 11 juni van 10.00 - 18.00 uur 
Braderie in Dinteloord

Volop 
aanbiedingen 

in onze 
kraam en in 

de winkel
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(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Wethouder Koos 
Krook (financiën) heeft daags 
voordat hij afscheid neemt als be-
stuurder bij de gemeente Steen-
bergen de positieve jaarcijfers be-
kendgemaakt. “Ik ben ontzettend 
trots op wat we met elkaar heb-
ben bereikt en hoe we een finan-
cieel gezonde gemeente achterla-
ten met een prachtig toekomstper-
spectief”, zo klinkt zijn toelichting. 

Volgens de jaarcijfers zoals ze ge-
presenteerd zijn door het college 
van b&w wordt het jaar 2021 afge-
sloten met een positief resultaat 
van ruim 1,2 miljoen euro. De net-
to algemene reserve komt uit op 
4.866.800 euro. Daarmee is de ge-
meente ruim boven de minimale 

ondergrens van 2 miljoen geble-
ven, zoals is afgesproken met de 
gemeenteraad in 2019. 

Van coronacrisis naar  
stijgende energieprijzen

Dat wil niet zeggen dat het de af-
gelopen jaren allemaal vanzelf 
ging. De coronacrisis had vorig 
jaar nog een grote impact. “Het 
gemeentelijk coronafonds van 1 
miljoen euro werd, samen met 
geld van het rijk, opnieuw benut 
om de pijn in de samenleving te 
verzachten. Maar hoewel de co-
ronacrisis achter ons ligt, zijn er 
inmiddels wereldwijd weer ande-
re ontwikkelingen die tot nieuwe 
uitdagingen leiden. Naast het op-

vangen van vluchtelingen zijn we 
in snel tempo geconfronteerd met 
een ongekend hoge inflatie door 
de stijging in de energieprijzen. 
Dit veroorzaakt breed in de ge-
meenschap pijn en zal ongetwij-
feld effect hebben op de gemeen-

telijke begroting.”

 Geldlening om ambities 
te verwezenlijken 
Het jaar 2021 was het laatste vol-
ledige jaar van deze bestuurspe-
riode. Volgens het college zijn de 
laatste jaren gebruikt om de ont-
wikkelkansen voor Steenbergen in 
beeld te brengen. “Dit heeft recent 
geleid tot de vaststelling van een 
aantal belangrijke beleidsdocu-
menten op het gebied van econo-
mie, ruimtelijke ordening en mo-
biliteit. Bijvoorbeeld het onder-
zoek naar de randwegen Steen-
bergen en Dinteloord.” 

Krapte arbeidsmarkt  
een probleem
Om dit alles te verwezenlijken, is 
de gemeente een geldlening van 
25 miljoen euro aangegaan. Het 
onlangs gepresenteerde coali-

tieakkoord heeft dan ook de titel 
‘Van ambitie naar actie’ gekregen, 
met als doel om de kansen die er 
liggen, daadwerkelijk ten uitvoer 
te brengen. Er wordt wel gewaar-
schuwd voor de gevolgen van de 
krapte op de arbeidsmarkt. “Hier-
door blijven relevante functies 
moeilijk invulbaar. Het is dus be-
langrijk een balans te vinden tus-
sen dat wat we willen en dat wat 
we aankunnen.”

“Uitstekende  
financiële buffer”

Wethouder Krook sluit af door te 
zeggen dat hij de financiële toe-
komst van de gemeente Steenber-
gen vol vertrouwen tegemoetziet. 
“Deze jaarrekening laat wederom 
zien dat onze financiële positie 
goed is. In het huishoudboekje is 
er de afgelopen jaren een stevige 
basis gelegd. Onze financiële buf-
fer om tegenvallers op te vangen is 
zelfs uitstekend.”

Opnieuw positieve jaarcijfers 
gemeente Steenbergen

Foto: Voor wethouder Koos Krook 
is het als vertrekkend wethouder 
de laatste keer dat hij de jaarcij-
fers bekendmaakt. Hij is er uiterst 
tevreden over de financiële positie 
van Steenbergen die hij achterlaat. 

(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De partijen Ge-
woon Lokaal!, Progressief Samen 
en de VVD hebben vlak voor He-
melvaartsdag hun coalitieakkoord 
gepresenteerd. Fractievoorzitters 
Maurice Remery, Nadir Baali en 
Kees Gommeren ondertekenden 
het akkoord in bijzijn van forma-
teur Kees Jongmans, die het hele 
proces de afgelopen weken bege-
leid heeft. 

Bij het ter perse gaan van deze 
Steenbergse Courant zijn diezelf-
de fractievoorzitters inmiddels 
benoemd als wethouders in het 
nieuwe college. Esther Prent (Ge-
woon Lokaal!) keert terug als wet-
houder, wat het team opnieuw op 

vier wethouders brengt. 

“DNA van alle partijen  
in het akkoord”

Formateur Kees Jongmans toon-
de zich tevreden over het bereikte 
coalitieakkoord.  “Er ligt echt een 
stevige basis waar de komende 
vier jaar op gebouwd kan worden. 
De keuzes zijn gemaakt op basis 
van eensgezindheid.” 

Volgens Maurice Remery, van de 
grootste partij Gewoon Lokaal!, is 
het een sociaal en duurzaam ak-
koord. “Ik denk dat het DNA van 
alle partijen erin te vinden is.” 

Huishoudens met laagste 
inkomens ondersteunen

In het geval van Remery zegt hij 
de verschillende onderwerpen uit 
zijn portefeuille, zoals recreatie en 
toerisme, natuur en energie met 
elkaar te willen verbinden. “Om 
Steenbergen verder te brengen.”
De VVD is traditioneel gezien de 
partij van de cijfers, dus met die 
inbreng in de coalitie zullen de 
uitgaven nog meer onder een ver-
grootglas komen te liggen.
 “De voorstellen die er komen zul-
len goed onderbouwd worden 

en we houden ons eigen vermo-
gen goed in de gaten”, aldus Kees 
Gommeren. 
Nadir Baali van Progressief Samen 
heeft namens zijn partij volop in-
gezet om te komen tot regelingen 
die de minima in de samenleving 
moeten gaan helpen. Er is in het 
coalitieakkoord geld uitgetrok-
ken om meer inwoners energie-
compensatie te geven en de inko-
mensgrens voor armoederegelin-
gen gaat van 120 naar 130 procent 

van het sociaal minimum.
Het is maar een kleine greep uit 
het coalitieakkoord. Op 14 juli zal 
de raad het uitgebreid gaan be-
spreken. 

Foto: Het coalitieakkoord ‘Van am-
bitie naar actie’ wordt onderte-
kend door Kees Gommeren, Nadir 
Baali, Maurice Remery en forma-
teur Kees Jongmans (v.l.n.r.).

Nieuw coalitieakkoord  
ondertekend:  
van ambitie naar actie

Hack Harvest en Heeren Auto 
v.o.f. hebben de aanschaf van het 
materiaal voor de ophangbeu-
gels en ook de plastic bakken ge-
sponsord. Drie vrijwilligers, Ad 
van Overveld, John van Dijk en Ad 
Rens gingen aan de slag met het 
in elkaar zetten van de ophang-
beugels in de werkplaats van Hack 
Harvest, waarna ze bevestigd kon-
den worden aan de lantaarnpalen. 
Op de vraag van de dorpsraad 
aan de inwoners van Kruisland of 
er bewoners waren die voor een 
jaar de bloemen in een bak zou-
den willen sponsoren kwamen 
tien reacties. Ook hier is de dorps-
raad blij mee en voor volgend jaar 
zal die vraag zeker opnieuw wor-
den gesteld. Gedurende de zomer 
zullen leden van de dorpsraad 
er voor zorgen dat de bloemen 
twee maal per week water krijgen. 
 
Vorig jaar maakte de dorpsraad 

een inventarisatie van de plekken 
waar in het dorp nog extra bomen 
konden worden geplant. “Het viel 
toen op, dat er in Kruisland toch 
meer groen is, dan je op het eer-
ste gezicht zou denken. Na alle 
straten te hebben bekeken kwam 
men tot een lijst van ca. 70 plek-
ken, waar een boom geplant zou 
kunnen worden. Daarvan vielen 
er echter veel af vanwege diverse 
redenen, waaronder bijvoorbeeld 
ook leidingen in de bodem. Het 
eindresultaat viel ietwat tegen: 
er bleven slechts vijftien plekken 
voor nieuwe bomen over. Deze 
zijn inmiddels aangeplant,” zo 
laat dorpsraadvoorzitter Ad Hel-
lemons weten. Hij geeft aan dat 
de dorpsraad na de zomer samen 
met de gemeente in het buiten-
gebied gaat bekijken waar extra 
bomen geplant kunnen worden. 
De verwachting is dat dit wellicht 
grotere aantallen gaat opleveren.

Dertig bloembakken  
fleuren Kruisland op
KRUISLAND – Met de financiële ondersteuning van Hack Harvest, Heeren 
Auto en tien bewoners is het dorpsraad Kruisland gelukt om het jaarlijkse 
aantal bloembakken waarmee ze de dorpskern opfleuren te verdubbelen. 
Daarmee is de dorpsraad in haar sas, maar ook de inwoners van Kruis-
land die in reacties lieten weten dat ze het initiatief zeker op prijs stellen.

’Een flinke 
bos pluimen’
“Een bos pluimen voor iedereen 
die meegeholpen heeft om van ‘Wij 
van de Welberg’ een fantastische 
dag te maken. Gezellig, verrassend, 
verbindend, sprankelend en vro-
lijk! 
Pluimen voor de verenigingen, on-
dernemers, het Groene Gezelschap, 
kunstenaars, Steenbergse Stads-
herauten, de Voorlezers, horeca, de 
gemeente, Steenbergen, alle vrij-
willigers en natuurlijk het publiek. 
Niet te vergeten ook: De weergo-
den, want wat hebben we het ge-
troffen! 

Iedereen vond het zó leuk dat we 
het volgend jaar weer doen. Dus 
noteer alvast maar: Zondag 21 mei 
van 11.00 tot 17.00 uur, Wij van de 
Welberg!

Bedankt allemaal.

Stichting Ontspanning
Voor Welberg & Dorpsraad Welberg



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

“Na ruim 20 jaar met veel plezier als makelaar in Steenbergen en omstreken gewerkt te hebben 
draag ik het stokje over aan makelaar Fred Raaijmakers. Ik heb alle vertrouwen in Fred en wens 
hem heel veel succes. Zelf ga ik het iets rustiger aan doen, genieten, maar ook verder met mijn 
passie namelijk het taxeren van woningen. Met mijn nieuwe bedrijf TaxatieMeester gaan we een 
mooie samenwerking tegemoet. 

Ik wil graag alle klanten bedanken voor het vertrouwen in Koetsenruyter en als vanzelfsprekend 
ook mijn eigen team. Hartelijk bedankt!” Clemens Suijkerbuijk

Het begin van een nieuw hoofdstuk:
Koetsenruyter Makelaardij & TaxatieMeester

TAXATIEMEESTER

Ik maak voor u een 
gevalideerd taxatierapport 

van uw bestaande- of 
nieuwbouw woning volgens

richtlijnen van het NWWI en
Taxateurs Unie.

www.taxatiemeester.nl

Maaltijd van de week
Hachee met puree en rode
kool

1 portie 650

Special
Oriëntaals Cakeje

per stuk 295

Vleeswaren koopje 
Zeeuwsspek 100gram 

Gratis 

vlees-salade 

Keurslagerkoopje
VIB-burger pakket
(broodjes saus burgers)

1 pakket 895

Vleeswarenkoopje
100 gram Gebraden gehakt +
100 gram Cervelaatworst

200 gram 295

Littooij, Keurslager
Raadhuisplein 29
4671DA Dinteloord
0167522307
info@littooij.keurslager.nl
www.littooij.keurslager.nl

Aanbieding geldig van 07/02 2022 tot 13/02 2022

Keurslagerkoopje
500 gram Half-om-Half
gehakt + 500 gram Kipfilet

1000 gram 995

Deze actie is geldig van 3 juni t/m 18 juni 2022 Littooij, Keurslager
Raadhuisplein 29
4671DA Dinteloord
0167522307
info@littooij.keurslager.nl
www.littooij.keurslager.nl
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500 gram rundergehakt
500 gram kipfilet

4 Speklappen
500 gram Verseworst

Normaal voor                     € 22.50

Nu voor maar 

€ 17.50

herfst pakket 

Littooij, Keurslager
Raadhuisplein 29
4671DA Dinteloord
0167522307
info@littooij.keurslager.nl
www.littooij.keurslager.nl
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500 gram rundergehakt
500 gram kipfilet

4 Speklappen
500 gram Verseworst

Normaal voor                     € 22.50

Nu voor maar 

€ 17.50

herfst pakket 

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

KAARTEN VOOR DIT EVENT ZIJN TE KOOP:
https://eventix.shop/qxzr2fc6

ZATERDAG 4 JUNI 20:30 UUR

CRAZY LITTLE THINGS
IN HET WAPEN VAN STEENBERGEN
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DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

ZALMFILET MET HUID
Schaal 400 gram

a8,49

6,-

CALVÉ VARIATIESAUZEN
2 verpakkingen à 250 of 320 ml

2e
HALVE
PRIJS*

SPARERIBS
Naturel, gegrild, sweet of hot 
Per 500 gram

a6,75

5,-Kiloprijs 10,00

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

(Door Dasja Abresch)
WELBERG – Op dit moment is de 
grote vijver op landgoed Arca-
dia aan de Afgeslechtedijk op de 
grens van Welberg en Steenbergen 
het domein van honderden kar-
pers. Binnenkort krijgen zij bezoek. 
Driehonderdvijftig regenboogfo-
rellen en tien gigantische zalmfo-
rellen worden dan toegevoegd aan 
de dagelijkse populatie vis. Lang 
blijven ze niet, want op zaterdag 
18 juni verzamelen tientallen hen-
gelaars zich langs de waterkant in 
de hoop zoveel mogelijk van die 
vette vissen te verschalken. De 
stichting Ontspanning Voor Wel-
berg (OVW) organiseert er die dag 
een Open Viswedstrijd voor jeugd 
en volwassenen. Aanmelden kan 
vanaf nu (ovw.welberg@gmail.
com) en deelname is gratis. 

Het langst zittende OVW-lid, Ivo 
Rootsaert, is de initiatiefnemer 
van de dag, een activiteit in het 
kader van het jubileumjaar. Hij 
is zelf een fervent visser net zo-
als talloze dorps- en streekgeno-
ten. “Onder invloed van corona is 
de populariteit nog verder toege-

nomen,” concludeert Rootsaert. 
“Vooral de jeugd krijgt weer be-
langstelling voor de hengelsport. 
In onze regio ontbreekt het echter 
aan echte visvijvers, vandaar dat 
we dit unieke evenement bedach-
ten.” In de familie Bakvis, sinds 
een paar jaar eigenaar van land-
goed Arcadia, trof Rootsaert een 
goede samenwerkingspartner. 
“Voor ons is het een mooie ma-
nier om te laten zien hoe mooi het 
hier is en wat we in huis hebben,” 
aldus Ineke Bakvis. 

Vakkundig bereid
In de tuinen van Arcadia is het fijn 
wandelen en op het terras kan er 
genoten worden van de rust met 
een drankje en lekkernijen uit ei-
gen keuken. Maar Arcadia is ook 
de plek waar het beste uit de bar-
becues van Big Green Egg wordt 
gehaald. Tijdens de Open Viswed-
strijd zal de chef-kok van Arcadia 
het bewijzen door van iedere ge-
vangen forel een lekkernij te ma-
ken. 
De deelnemer die beet heeft, 
krijgt voor iedere vangst een bon-

netje waarmee hij na afloop een 
vakkundig bereide vis kan opha-
len. Het maximum daarbij ligt op 
vier, zodat ook alle bezoekers hun 
tanden in een forel kunnen zetten. 
De karpers hebben meer geluk; 
die gaan terug de vijver in, maar 
hun lengtes tellen natuurlijk wel 
mee voor de viswedstrijd. 

Loting
De wedstrijd voor de jeugd begin 
om 9.00 uur ’s ochtend en duurt 

tot 12.30 uur. Net als bij de vol-
wassenen zelf azen zij op de be-
kers die horen bij de eerste, twee-
de en derde plaats. Daarnaast 
krijgt de winnaar bij de jeugd ook 
nog een mooie prijs, geschonken 
door hengelsportwinkel Péory uit 
Steenbergen. In de middag van 
13.00 tot 17.00 uur zijn de volwas-
senen aan de beurt. 
Voor zowel het ochtend- als het 
middagprogramma geldt dat er 
wordt gevist in maximaal drie 
rondes waar maximaal 15 deelne-

mers aan mee kunnen doen. Het 
tijdstip van deelname en de vis-
plek worden bepaald aan de hand 
van loting. Ook vanuit Arcadia 
worden er nog prijzen weggeven 
tijdens een gratis loterij onder de 
deelnemers. 

Live stream
Bezoekers of deelnemers die even 
moeten wachten, hoeven zich 
niet te vervelen. De visverenigin-
gen van Steenbergen presente-
ren zich, hengelsportzaak Péory 
is met een mooi assortiment pre-
sent en er kan levend aas gekocht 
worden. Het landgoed zelf is vol-
ledig toegankelijk en het terras is 
open. 

Meer informatie is te vinden op de 
Facebookpagina van OVW. Ook is 
daar binnenkort een droneopna-
me van de vijver te zien, zodat de 
deelnemer goed voorbereid aan 
de start kan verschijnen. Het uit-
zetten van de forellen in de vijver 
kan via een live stream gevolgd 
worden op Facebook, de exac-
te datum zal daar tegen die tijd 
eveneens te vinden zijn. Mocht de 
viswedstrijd een succes worden, 
dan is het niet uitgesloten dat het 
een jaarlijks terugkerende activi-
teit wordt. 
Voor meer informatie: Ivo 
Rootsaert (06) 22304156.

Stichting OVW organiseert:

Open Viswedstrijd op  
Landgoed Arcadia

 Foto: Ivo Rootsaert van Ontspanning Voor Welberg en Ineke Bakvis van 
Landgoed Arcadia aan de rand van de grote visvijver waar op 18 juni 
aanstaande de eerste Open Viswedstrijd van de Welberg plaatsvindt. 

DE ZES KERNEN - Zaterdag 11 en 
zondag 12 juni wordt de bijzonde-
re poldertocht gehouden in het ka-
der van het jubileumjaar. De tocht 
heeft een lengte van 60 kilometer, 
maar kan desgewenst ook in twee 
dagen gereden worden.

Tijdens de fietstocht kunnen in 
alle kernen de festiviteiten wor-
den bezocht die op deze twee da-
gen worden georganiseerd. De 
plekken waar dit gebeurt zijn her-
kenbaar aan de beachvlaggen die 
langs de route zijn geplaatst.

Lunchpakketten
Bij de supermarkten Spar 
Nieuw-Vossemeer, Albert Heijn 
Dinteloord, Jumbo en Albert He-

ijn Achterberg in Steenbergen 
kunnen deelnemers vanaf 20 mei 
tot 5 juni een tegoedbon afhalen 
waarmee op 11 juni tussen 10.00 
-12.00 uur een lunchpakket op 
kan worden gehaald. Tevens ont-
vangt men hierbij een tasje met 
o.a. het routeboekje, stempelkaart 
voor de horeca en een presentje.  
Deelname is op eigen risico en 
initiatief en niets is verplicht.

Verdere informatie
Deze dagen worden georgani-
seerd door de werkgroep Polder-
fietstocht “Groot Steenbergen”, 
met vertegenwoordigers uit alle 
Steenbergse kernen. 
Voor inlichtingen kan worden ge-
beld naar 06-13980714.

Poldertocht ‘Groot  
Steenbergen’  
in de startblokken

DE ZES KERNEN – Nog vier maan-
den en dan gaat het grootste spel 
ooit gespeeld binnen de grenzen 
van de gemeente Steenbergen van 
start: de Kern&Kwis. Teams uit alle 
kernen strijden op zaterdag 1 ok-
tober vanaf 16.00 uur tegen én 
met elkaar voor de roem en een 
gegarandeerde hoofdprijs van dui-
zend euro. 

Tijdens de vijf uur durende strijd 
worden de deelnemers uitge-
daagd om al hun capaciteiten ten 
volle te benutten: brein, lichaam 
én geest. Om de hersenen alvast 
te laten kraken verschijnt er de 
komende maanden iedere week 
een puzzelvraag in de Steenberg-
se Courant. Weet jij het antwoord? 
Stuur je antwoord naar info@ker-
nenkwis.nl.
De vraag van deze week luidt:  
Wie is het? 
Voor meer informatie over de 
Kern&Kwis en voor inschrijven:  
kernenkwis.nl

Puzzel mee met Kern&Kwis Mysterieuze  
keien zwerven  
door Steenbergen

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – Een opvallende 
vraag kwam deze week binnen in 
de redactiebox van KijkopSteen-
bergen: “Weten jullie waarom er 
op tientallen plekken in Steen-
bergen keien liggen met de tekst 
‘Waarin ben jij een kei?’ Euh,.., 
nee. Dat wisten we niet. Tijd om 
het veld in te trekken voor nader 
onderzoek.  En inderdaad, niet 
lang nadat de verslaggever met 
verrekijker en vergrootglas vanaf 
de redactie aan de Molenweg ver-
trok, liep zij, bijna letterlijk, tegen 
een steen aan met de tekst die door 
de tipgever was genoemd: ‘Waarin 
ben jij een kei?’ Na een korte ron-
de door de wijk viel het op dat zich 
met name rond basisschool De 

Nieuwe Veste veel van deze uitda-
gende zwerfstenen bevonden. Nog 
opvallender was het dat de naam 
van deze school plotseling verdwe-
nen lijkt te zijn van de buitenge-
vel van het gebouw. Hiernaar ge-
vraagd, laat directeur Anne van 
Loon weten op dat moment geen 
commentaar te kunnen geven om-
dat zij ”al rijkelijk laat is voor een 
overleg”.  Een ouder van één van de 
kinderen op de basisschool, die lie-
ver anoniem blijft, vertelt dat alle 
ouders een ’Save the Date’ hebben 
gekregen om op woensdag 8 juni 
om 8.30 uur op het schoolplein 
aanwezig te zijn. Wordt vervolgd…
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Gemeentegids 
2022-2023
De gemeente Steenbergen 
geeft in samenwerking met 
LokaalTotaal de gemeentegids 
uit. De voorbereidingen voor 
de gemeentegids 2022-2023 zijn 
inmiddels gestart.

In de gemeentegids vindt u een schat 
aan informatie over alle voorzieningen, 
verenigingen en instellingen die in 
Steenbergen te vinden zijn. De huidige 
gemeentegids is te bekijken op:  
https://lokaaltotaal.nl/gidsen/
steenbergen/

Actualiseren gegevens
De verenigingen, stichtingen en 
instellingen die in de huidige 
gemeentegids zijn opgenomen, 
ontvangen binnenkort van 
LokaalTotaal ter controle van de 
gegevens een e-mail.

Nieuwe aanmeldingen
Staat uw organisatie of vereniging  
niet in de gemeentegids en wilt u  
hierin worden opgenomen?  
Dan kunt u dat zelf op één van de 
volgende manieren doorgeven:  
per e-mail: az@lokaaltotaal.nl
telefonisch: 0223-661425

Vermelding of advertentie
Een vermelding in de gemeentegids 
is voor non-profit organisaties 
gratis. Daarnaast kunnen zij een 
betaalde advertentie afnemen. Voor 
commerciële bedrijven is het mogelijk 
om een betaalde vermelding of 
advertentie af te nemen.

Gewijzigde  
openingstijden

Van de gemeenteraad

De gemeenschappelijke regelingen 
waarin de gemeente deelneemt moeten 
jaarlijks hun jaarrekening van het 
voorgaande jaar en de ontwerp-
begroting voor het volgende jaar aan 
de gemeenteraad voorleggen.  
Het betreft maar liefst negen verbonden 
partijen zoals de GGD, de WVS en de ISD. 

Nota 'Verbonden Partijen'
In de nota ‘Verbonden Partijen’ zijn 
afspraken gemaakt om de planning & 
control cyclus van de verbonden  
partijen vorm te geven. In november 
2021 heeft de gemeenteraad, bij de 
behandeling van de gemeentebegroting 
2022, richtlijnen vastgesteld voor het 
opstellen van de begrotingen door 
verbonden partijen. In februari 2022 
heeft de raad al kaderbrieven van alle 
verbonden partijen ontvangen waarin  
de richtlijnen zijn vertaald in kaders  
voor de begrotingen.  

De raad kan een zienswijze indienen op 
de ontwerpbegroting van een verbonden 
partij. 

De agenda’s voor de oordeelvormende 
vergaderingen zijn goed gevuld. Dit  
komt mede doordat verschillende  
fracties tijdens de oordeelvormende 
vergadering van 9 mei aangegeven 
hebben dat zij ingekomen stukken  
willen agenderen als bespreekpunt.  
Over deze agendapunten wordt geen 
besluit genomen en daarom komen ze 
niet terug tijdens de besluitvormende 
vergadering van 30 juni. 

Agenda
•   7 juni: oordeelvormende vergadering,       

thema Mens en Maatschappij
•   8 juni: oordeelvormende vergadering, 

thema Ruimte en Economie
•  30 juni: besluitvormende vergadering

Op 2 juni zijn de nieuwe wethouders 
geïnstalleerd. Op moment van 
schrijven moet dit heugelijke 
moment nog plaatsvinden en 
zijn de voorbereidingen in volle 
gang. Aangezien drie raadsleden 
de komende vier jaar het ambt 
van wethouder zullen bekleden 
ontstonden er drie vacatures binnen 
de gemeenteraad. Deze zijn door de 
fracties ingevuld en de desbetreffende 
burgerraadsleden zijn na installatie 
van de wethouders als raadslid 
geïnstalleerd. 

De nieuwe wethouders en raadsleden 
kunnen meteen aan de bak. Op 
dinsdag 7 juni en woensdag 8 juni 
staan oordeelvormende vergaderingen 
gepland. Naast de jaarstukken van de 
gemeente Steenbergen zullen ook de 
jaarstukken en begrotingen van onze 
verbonden partijen op de agenda staan. 

   |   Welberg

Jaarrekeningen en begrotingen

Onthulling kunstwerk 'De Gemeente' 
Kunstenaar Robbe Baartmans en 
wethouder Prent onthulden op 
maandag 30 mei het schilderij  
'De Gemeente'. Dit kunstwerk 
verbeeldt de zes kernen van de 
gemeente Steenbergen.

Bij de inzendingen van de ontwerp-
wedstrijd voor de banieren op de 
Markt zat een inzending van Robbe 
Baartmans. In plaats van één kern, 
zoals de opdracht was, had hij in zijn 
werk alle kernen afgebeeld.  

Het verbeeldde daarmee op een 
mooie manier de verbinding tussen  
de kernen in onze gemeente.  
 
Vanwege de artistieke kwaliteit en 
de verbindende boodschap heeft de 
gemeente dit werk aangeschaft ter 
ere van het Jubileumjaar. Het past 
ook naadloos in de uitgangspunten 
van het Jubileumjaar.  
Het kunstwerk heeft een plaats 
gekregen op de tweede verdieping in 
het gemeentehuis.

WijZijn Steenbergen organiseerde 
11 mei jongstleden de eerste 
Ontmoetingstafel van Steenbergen  
op Landgoed Arcadia.
 
De Ontmoetingstafel is een plek waar 
mensen, die hun partner zijn verloren, 
en de behoefte voelen om dit met 
lotgenoten te delen, elkaar kunnen 
treffen. De inhoud van de ontmoetingen 
is afhankelijk van de behoeften van de 
groep. 

Ontmoetingstafel
‘Het gevoel hebben midden in de 
maatschappij te staan, maar er toch 
alleen voor te staan’ is één van de 
aspecten die bij iedereen naar voren 
kwam.  

Tijdens de Ontmoetingstafel 
is er ruimte om deze momenten met 
elkaar te delen, de stilte te doorbreken 
maar er is ook gelegenheid om over 
‘koetjes en kalfjes’ te praten. 

Wilt u aansluiten?
De Ontmoetingstafel vindt vanaf  
8 juni om de week (de oneven weken) 
plaats op woensdag van 13.30 tot  
15.30 uur op Landgoed Arcadia,  
Afgeslechtedijk 12 in Steenbergen.
 
Wilt u eerst bespreken of deze plek iets 
voor u is?  Dat is begrijpelijk. Neem gerust 
contact met ons op via telefoonnummer 
0167 750 850 of via:  
welzijn-stb@wijzijntraversgroep.nl. 

Het gemeentehuis, de milieustraat en 
Vraagwijzer zijn op maandag 6 juni 
(Tweede Pinksterdag) gesloten.

Dementiemonitor 2022
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Zorgt u voor iemand met dementie? 
Laat Alzheimer Nederland weten hoe 
het met u gaat en wat uw ervaringen 
zijn met de professionele zorg en 
ondersteuning.  

Dit kan door de Dementiemonitor in te 
vullen. Deze kan dit jaar óók ingevuld 
worden door mensen met dementie.  
Met de uitkomsten van de 
Dementiemonitor kunnen we  

opkomen voor de belangen van u, 
andere mantelzorgers en mensen met 
dementie. U kunt de Dementiemonitor 
invullen op:  
www.dementiemonitor.nl



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

Energietoeslag nu ook digitaal aan te vragen

Week van  
de jonge  
mantelzorger  

De prijzen voor energie zijn hard 
gestegen. Huishoudens met een 
laag inkomen krijgen daarom een 
energietoeslag van de overheid. 
Inwoners van de gemeenten 
Woensdrecht, Steenbergen en  
Bergen op Zoom met een inkomen  
tot 120% van de bijstandsnorm, 
kunnen 800 euro per huishouden 
ontvangen.

De ISD Brabantse Wal keert deze 
eenmalige toeslag automatisch uit 
aan een specifieke groep. Het gaat 
hier om huishoudens die bekend zijn 
in het systeem, omdat ze bijvoorbeeld 
bijstandsuitkering ontvangen. Wanneer 
iemand tot deze groep inwoners  
behoort, ontvangen zij een brief.  
 
De ISD is nog druk bezig dit uit te keren, 
het kan dus zo zijn dat inwoners nog 
een brief ontvangen. Behoort u tot deze 

Van 1 tot en met 7 juni is het de 
Week van de Jonge Mantelzorger. 
Tijdens deze week worden er diverse 
activiteiten georganiseerd om 
extra aandacht te geven aan jonge 
mantelzorgers die binnen hun  
familie extra zorg verlenen. 

Denk hierbij aan een chronische ziekte, 
verslaving, psychische kwetsbaarheid 
of beperking bij ouders, opa’s of oma’s 
en broers of zussen.

Expositie
Om jonge mantelzorgers meer te 
laten vertellen, organiseert Mantelzorg 
Brabantse Wal in samenwerking met 
onder andere het Markiezenhof de  
foto-expositie ‘Ik ben Mantelzorger’.  
De expositie is te zien t/m 10 november. 

Zorg voor de jonge mantelzorger
Wethouder Koos Krook vindt het 
belangrijk dat er extra aandacht is  
voor deze onzichtbare groep.  
“Jonge mantelzorgers hebben zelf  
vaak ook nog zorgen vanwege school  
en werk. Het is voor hen een extra  
zware last om ook nog zorg op  
zich te nemen van een gezins- of 
familielid. Ik heb er enorme waardering 
voor. Ze verdienen erkenning en 
hulp. Mijn dank gaat dus ook uit naar 
Mantelzorg Brabantse Wal voor het  
mede mogelijk maken van deze 
expositie.”
 
Kijk voor meer informatie op  
www.mantelzorgbrabantsewal.nl.  

groep en heeft u nog niets gehoord? 
Wacht dan geduldig af.  
U ontvangt binnenkort een brief. Wilt u 
weten of u tot deze groep behoort? Bekijk 
het op: steenbergen.antwoordop.nl

Energietoeslag aanvragen
Vanaf nu kan iedereen die denkt recht  
te hebben op deze toeslag en niet tot  
de specifieke groep huishoudens 
behoort, een aanvraag indienen via: 
steenbergen.antwoordop.nl 
 
Om recht te hebben op de eenmalige 
toeslag moet u voldoen aan de  
volgende voorwaarden:
 
•  U bent 21 jaar of ouder,
 •   U woont in Steenbergen, Woensdrecht 

of Bergen op Zoom.
•   De energieaansluiting staat op uw    

naam.
•   Uw netto-inkomen is lager dan 120% 

van de voor u geldende bijstandsnorm. 
(Op dit moment is dat € 1.244,54 voor 
een alleenstaande en € 1.777,92 voor 
mensen die gehuwd zijn of samen- 
wonen. Vanaf AOW leeftijd is dit voor  
een alleenstaande (ouder)  
€ 1.493,22 en gehuwd etc. € 2.043,65. 
(Peildatum 1 januari 2022).

Formulier 
Lukt het niet om dit digitaal aan te 
vragen? Dan kunt u het formulier 
downloaden via de website en  
vervolgens inleveren bij onderstaande 
locaties. Lukt dit niet? Dan kunt u  
het formulier rechtstreeks ophalen bij 
Vraagwijzer, Fabrieksdijk 6, Steenbergen

Meer informatie? 
Ga naar voor meer informatie naar: 
steenbergen.antwoordop.nl of bel 
naar14 0167. 

Coalitieakkoord ondertekend
De fractievoorzitters van Gewoon 
Lokaal!, Progressief Samen en de VVD 
ondertekenden woensdag 25 mei het 
coalitieakkoord ‘Van ambitie naar 
actie’. 

Dit is de leidraad voor het college van 
B&W van de gemeente Steenbergen 
voor de komende vier jaar. Daarnaast 

werden ook de namen van de nieuwe 
wethouders bekendgemaakt dit zijn: 
Maurice Remery (Gewoon Lokaal!), 
Nadir Baali (Progressief Samen) en Kees 
Gommeren (VVD). Esther Prent (Gewoon 
Lokaal!) keert terug als wethouder. 

Formateur Kees Jongmans laat weten 
dat het akkoord het resultaat is van een 

zorgvuldig doorlopen proces.  
“Dit heeft ervoor gezorgd dat de 
standpunten van alle drie de partijen 
er goed in tot hun recht komen. Er is 
een stevige basis gelegd waar de 
komende vier jaar op gebouwd kan 
worden. Dat is ook nodig, want de 
ambitie van de gemeente Steenbergen 
is groot.” 
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(merk: Rehasense)

WIJ 
HOUDEN

U MOBIEL

ONTVANG NU EEN GRATIS BLUETOOTH SPEAKER!

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

Vanaf april ontvang je 
bij een APK keuring, een 
onderhoudsbeurt of een 
premium zomercheck een 
gratis Bluetooth speaker!

En met je bezoek doneer je ook 
direct aan een goed doel! Want 
voor iedere afspraak doneren we 
een mooie bijdrage aan Stichting 
Make-A-Wish!

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

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

Realiseer jouw droomtuin samen met 

Dutch Quality Gardens Visio Vireo Tuinen

Wij ontwerpen, maken en verzorgen de tuin die perfect bij je past.
Maak vrijblijvend een afspraak!

Franseweg 62a · 4651 GG STEENBERGEN
T 0167 560 619 E info@visiovireo.nl
W www.visiovireo.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.
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(door Dasja Abresch)

NIEUW-VOSSEMEER – Op het 
landbouwperceel naast Sunclass 
Recreatief aan de Assumburgweg 
in Nieuw-Vossemeer verschijnen 
binnenkort 36 nieuwe recreatie-
woningen. De laatst bekende pro-
jectontwikkelaars van het gebied 
zijn Auperlé Vastgoed (ook al eige-
naar van een groot deel van de wo-
ningen op Sunclass) en Bouhuisen 
Groep Projectontwikkeling. 

Er rustte al een recreatiebestem-
ming op de gronden, wat de reali-
sering van de plannen vergemak-
kelijkte. Stakeholders in het gebied 
zijn betrokken bij de planontwik-
keling. Hieronder ook de dorps-

raad Nieuw-Vossemeer. 
“Wij juichen iedere kwalitatief 
hoogstaande, recreatieve ontwik-
keling in dit gebied toe,” aldus 

voorzitter van de dorpsraad Leon 
Havermans. 
“Gezien het prijskaartje dat aan de 
woningen hangt, voldoen ze aan 

dat criterium.” 
Havermans doelt daarmee op de 
verkoopprijs van de huizen die van 
€ 263.000,- tot 300.000,- loopt. 

De verkoop verloopt via Van Ros-
sum Makelaardij in Middelharnis.

Nieuwe recreatiewoningen naast Sunclass in Nieuw-Vossemeer

Als er in Welberg iets gebeurt, dan 
gebeurt er ook iets. Tal van feesten 
zijn al door een aantal fanatieke 
Welbergenaren georganiseerd en 

heel vaak met goed gevolg. Zon-
dag stond ‘Wij van de Welberg’ 
op het programma. Een feest of 
braderie waar alle ondernemers, 
groot of klein, uit het dorp hun 

waren en kwaliteiten konden aan-
bieden. Voor iedereen. Want een 
feest op de Welberg is een feest 
voor heel Steenbergen. 

Uitdaging
Het dorpsplein bij de Vaert was 
ingericht als marktplein. Kraam-
pjes stonden los van elkaar en ver-
spreid over het hele plein. “Een 
uitdaging” vond Dasja Abresh. 
Maar een uitdaging die goed uit-
pakte. Het gaf sfeer en gezellig-
heid. En niet in het minst, hoe-
veel ondernemers de Welberg rijk 
is. Van de kaasboer tot het uit-
vaartcentrum, van de verkoop van 

klaproosschildjes tot ‘De Steen-
bergse saboteur’. Er werd van alles 
aangeboden. 
In de Vaert werden kunstwerken 
geëxposeerd en bij het uitvaart-
centrum kon iedereen een kijkje 
nemen. De kids vermaakten zich 
op het slingerbalkussen en ook 
het springkussen bij �Het Hart van 
Welberg. M.J.W. de Klup, de ont-
moetingsplek voor de jeugd uit 
Welberg had de deuren van hun 
honk geopend én kids konden 
zich uitleven met een game waar-
in ze zelf meespeelden.  Wie wilde 
kon de kerktoren beklimmen. Bij 
de Duiventoren konden kids be-

leven hoe een brand er uit zag, én 
hoe ze het best konden blussen. 
Kortom, de Welberg vierde feest, 
maar zeker niet alleen voor zich-
zelf. Want Welberg is een hech-
te gemeenschap, maar met een 
groot hart voor iedereen.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

’Wij van de Welberg’,  
een feest voor iedereen

( door Tineke Feskens )

WELBERG – Een feest vóór de Welberg, vóór iedereen. Een feest om de 
saamhorigheid in het dorp te vieren, maar waar ook de gastvrijheid van 
de Welberg gevierd wordt. Want saamhorigheid, daar draait het bij Wij 
van de Welberg om.

                        

22°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Aangename 
temperaturen 

tijdens het 
pinksterweekeinde, 
maar op zondag en 
maandag wel kans  

op buien.
Zaterdag blijft het in onze regio  droog 
met een afwisseling van zon en 
wolkenvelden,  maar vooral later op 
de dag kan er een lokale regen- of 
onweersbui ontstaan. Het wordt zo’n 22 
graden in de gemeente Steenbergen.
Zondag wordt het iets wisselvalliger. In 
onze regio kunnen al in de nacht buien 
voorkomen en gedurende de dag neemt 
in het hele land de kans op buien toe. 
Daarbij is ook onweer mogelijk. Lokaal 
kan de zon schijnen, maar er zullen 
ook gebieden zijn waar het langere tijd 
bewolkt is. Het wordt zo rond de 21 
graden, maar als de zon nog een tijd 
schijnt kan het iets warmer worden.
Na het weekend blijft het wat 
wisselvallig weer in onze omgeving 
met een mix van wolkenvelden en 
wat zon. Dagelijks kunnen er enkele 
buien ontstaan, maar er zijn zeker 
ook flinke zonnige perioden. De 
middagtemperatuur ligt zo rond de 22 
graden.

Weerspreuk:  
“Niet te koel, niet te zwoel, niet te nat, 

en niet te droog,  
vult de schuren hoog”. 

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Speelkussens 
voor de kinderen, een kofferbaksa-
le en modeshow. Zomaar wat ac-
tiviteiten die Ons Steenbergen op 
Hemelvaartsdag had georgani-
seerd. Veel winkels waren open, 
dus er viel ook wat te scoren tij-
dens de koopjesjacht. 

Wie tijdens Hemelvaart het cen-
trum van de stad aandeed hoef-
de zich niet te vervelen. In de Gro-
te Kerkstraat boden mensen hun 
overbodige spullen aan tijdens de 
kofferbaksale en op de Markt én in 
de Kaaistraat vermaakte de jeugd 
zich op tal van spring en speelkus-
sens. Wie écht durfde waagde een 
ritje op de stier. Een ritje dat al-
tijd afliep met een val. Iets rustiger 
waren de Oudhollandse spellen, 

maar dat betekende niet dat daar 
geen animo voor was. Een groot 
aantal winkels was geopend. En 
voor het oude gemeentehuis werd 
3 keer een professionele mode-
show gegeven. 
Op de catwalk showden prach-
tige modellen de mode uit de lo-
kale winkels.  “Alles wat u ziet is te 
koop bij de 14 deelnemende mo-
dezaken” nodigde de speaker de 
aanwezigen uit. “En alle winkels 
zijn open. Dus schroom niet, koop 
gerust als iets moois gezien heeft.� 
Er viel genoeg moois te zijn. De 
prachtige modellen showden de 
laatste zomermode, schoenen, 
tassen én brillen. Het publiek ge-
noot, en de winkeliers ook. Want 
één ding was duidelijk. In Steen-
bergen is keuze genoeg voor ie-
dereen.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

Het centrum Steenbergen 
bruiste op Hemelvaartsdag



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!

“De Bolusberg’’
Tuincentrum   Hoveniersbedrijf

OPEN
2e Pinksterdag
11:00 - 16:00 uur

Openingstijden
maandag  09:00 - 18:00
dinsdag  09:00 - 18:00
woensdag  09:00 - 18:00
donderdag  09:00 - 18:00
vrijdag  09:00 - 18:00
zaterdag  09:00 - 17:00
Zondag en feestdagen gesloten

Adresgegevens
De Bolusberg
Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

www.debolusberg.nl

Contactgegevens
info@debolusberg.nl
tel: 0165 - 303 708

Alles voor huis, tuin, dier en hovenier! 20% KORTING
OP SIGMA/SIKKENS/BOONSTOPPEL BUITENLAKKEN

Vraag naar de voorwaarden.
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De afgelopen weken heb-
ben we het al kunnen mer-
ken: in mei en juni is de 
gemeente Steenbergen de 
sportiefste gemeente van 
Nederland. Met talloze ac-
tiviteiten in de kernen, op 

scholen en bij verenigingen 
zijn we volop in beweging. 
Ook is een groep enthousi-
aste vrijwilligers de aflopen 
maanden volop bezig ge-
weest om een gezamenlij-
ke sportdag voor alle basis-

schoolleerlingen in gemeente 
Steenbergen te organiseren. 
 
Sportdag  
basisscholen
Op maandag 13 juni zijn de 
groepen 7 en 8 van alle basis-
scholen in de gemeente aan de 
beurt. Bij Zwembad de Meer-
min gaan ze met elkaar de strijd 
aan op het gras én in het water. 
Op woensdag 15 juni gaan alle 

overige groepen (1 t/m 6) spor-
ten. De groepen zijn te vinden in 
Kruisland, Dinteloord of Steen-
bergen. Iedereen laat zich van 
zijn sportiefste kant zien tij-
dens het spelen van 10 spellen.  
 
Sportdag ’t Ravelijn
Ook gaan de leerlingen van ’t 
Ravelijn sporten en bewegen. 
Zij zijn op dinsdag 14 juni te vin-
den in en rondom Zwembad de 
Meermin.

 
Aanmoedigen 
Kom iedereen aanmoedigen 
om de beste prestatie neer te 
zetten. Papa’s, mama’s, opa’s, 
oma’s, broers, zussen en andere 
fans zijn van harte welkom. 

Scholieren in beweging  
tijdens speciale sportdag

Gezellige Lentemarkt op 
basisschool Pius X

( door Nicole van de Donk ) 

WELBERG – De spaarpotten van de kinderen van de Welbergse basis-
school Pius X zijn weer gevuld. Na twee jaar afwezigheid konden zij na-
melijk weer hun spulletjes verkopen op de Lentemarkt, die dit keer goed 
de ruimte kreeg op het vernieuwde schoolplein. Ook was er ruimte voor 
de kleine ondernemers uit de buurt die woonaccessoires of andere creaties 
verkochten. De oudervereniging was gesponsord met producten van win-
kels uit het stadshart en die werden verloot middels het welbekende ‘en-
veloppen trekken’. De opbrengst van deze loterij was 366,80 euro. Dat geld 
gaat naar Stichting de Landerije, een groep bewoners uit die wijk op de 
Welberg die daar een natuurspeeltuin aan het realiseren zijn.

DINTELOORD – Zaterdag 18 juni 
wordt de 58e Suikerstadmars ge-
houden. Gelijktijdig vindt dan ook 
de 27e Suikerstadtour plaats. En 
wie mee wil wandelen bij de wan-
del-3-daagse komt donderdag 16 
juni tot en met zaterdag 18 juni in 
actie.

Bij de mars staan vijf afstanden 
op het programma. De 25 en 40 
kilometer vertrekken tussen 7:00 
en 9:00 uur. Wie de 15 kilometer 

loopt gaat tussen 8:00 en 10:00 
uur van start. De start van de 5 
en 10 kilometer is om 10:00 uur.  
Bij de Suikerstadtour wordt ver-
trokken tussen 9:00 en 13:00 uur.

Wandel-3-daagse
Donderdag 16 juni en vrijdag 17 
kan worden gewandeld over een 
afstand van 5 kilometer. De start-
tijd is op die dagen om 18:30 uur. 
De laatste dag, zaterdag 18 juni 
wordt ’s ochtends om 10:00 uur 

gestart.
Vertrek en aankomst van alle on-
derdelen is bij Sporthal De Bui-
telstee. Inschrijven kan dezelf-
de dag of eerder via info@sui-
kerstad-sportief.nl.

Hulp gevraagd
De organisatie kan altijd helpen-
de handjes van vrijwilligers ge-
bruiken. Dat is ook het geval bij 
de organisatie van de 30e editie 
die over twee jaar plaatsvindt. Wie 
mee wil helpen wordt verzocht 
om contact op te nemen met mw. 
E. Verhagen, Steenbergseweg 22, 
telefoon (0167) 523 137. Zie ook: 
suikerstad-sportief.nl.

58e Suikerstadmars  
in aantocht

Zonnebloem neemt afscheid  
van voorzitter Baali
WELBERG - In verband met zijn benoeming tot wethouder van de ge-
meente Steenbergen heeft de afdeling Steenbergen-Welberg afscheid 
moeten nemen van voorzitter Nadir Baali. Tijdens de laatste vrij-
willigersvergadering werd Baali toegesproken met waardering voor 
zijn inzet als bestuurslid. Eerst als secretaris, vervolgens als voorzit-
ter. Overigens blijft Baali wel actief als vrijwilliger bij de Zonnebloem. 

Foto: Zonnebloem secretaris Ger Lodder overhandigt een presentje aan 
scheidend voorzitter Nadir Baali.

STEENBERGEN – Aanstaande 
maandag, 2e Pinksterdag, rennen 
147 van de in totaal 220 deelne-
mende Roparunteams door Steen-
bergen. Onder hen twee oude ver-
trouwde teams: Door Dik en Dun 
en de Stone Mountain Runners. Zij 
worden feestelijk onthaald door 
de Stichting Doorkomst Steenber-
gen. Dat gebeurt in de Van Gave-
renlaan.

Pedro van Zundert van deze stich-
ting laat weten dat de teams tus-
sen 5:00 uur en 11:00 uur worden 
verwacht. “We zorgen ervoor dat 
de doorkomst feestelijk wordt. 
Met diverse activiteiten in de Van 
Gaverenlaan, met versiering, mu-
ziek, een springkussen voor de 
kinderen en met koffie en thee 
voor belangstellenden die de lo-
pers komen aanmoedigen”.

Alternatieve route
Ook dit jaar is er een alternatieve 
Roparun. Niet vanuit Parijs naar 
Rotterdam, maar de start is vanuit 
vliegveld Twenth. 
Hier wordt op zaterdag 4 juni om 
11:00 uur. De aankomst is maan-
dag 6 juni op de Coolsingel in Rot-
terdam. 

De 220 deelnemende teams lopen 
non-stop voor het goede doel en 
ze hebben in de periode voor de 
Run al tal van acties gedaan om 
geld bijeen te krijgen. Hiermee 
wordt het leven van mensen met 
kanker zo dragelijk mogelijk ge-
maakt. De run wordt al meer dan 
30 jaar georganiseerd.

Roparun teams worden 
warm ontvangen  
in Steenbergen

(door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Jordan Delvers 
(12) is één van de twaalf jeugdvis-
sers die afgelopen woensdag in-
gespannen naar de top van hun 
hengel tuurden aan de waterrand 
van de Middenvest in Steenber-

gen. Hengelsportvereniging ’t Loze 
Vissertje organiseerde er de der-
de van vijf viswedstrijden voor de 
jeugd. De deelnemer die uiteinde-
lijk het grootste aantal centimeters 
vis bij elkaar heeft gehengeld, is de 
winnaar. Jordan, die op de Welberg 
woont, heeft vooral veel plezier in 
het vissen. 

“Een jaar geleden was ik op vakan-
tie in Luxemburg en toen heb ik 
mijn eerste vis gevangen. Met een 
schepnet. Toen ik weer thuis was, 
ben ik verder gegaan met een hen-
gel.” 

Of dit Loze Vissertje kans maakt op 
het kampioenschap weet hij niet. 
“Als dat niet zo, maakt het niet zo-
veel uit. Ik vind het toch gewoon 
leuk om te doen.” 

Binnenkort meer over de vissport 
en ’t Loze Vissertje in de Steenberg-
se Courant.

Jeugdvissers ’t Loze Vissertje 
azen op de winst



van 

de beste keuze voor  
social media marketing

van jouw bedrijf

Wil jij resultaat
uit social media?

Bekijk de 
uitlegvideo

Google Beoordelingen

4.9

Een nieuwe keuken? Daar komt wel wat bij kijken. 

Nieuwe kleuren, materialen, trends en ontwikkelingen. Wij helpen je graag 
bij het vinden van jouw droom; een keuken die compleet voldoet aan jouw 
persoonlijke wensen of liever nog: jouw wensen overtreft!
Onze vakmensen kunnen je niet alleen inspireren in onze showroom, die 
van alle nieuwste trends voorzien is maar we kunnen je ook helpen met het 
oontwerpen van je keuken, advies geven over materialen en kleuren. 
Wij regelen alles; dus ook stucwerk, demonteren van de oude keuken, 
verleggen van de leidingen, rommel opruimen, inmeetservice etc. 
Wij vinden dat niet meer dan normaal: afspraak is afspraak en omdat we 
achter onze kwaliteit staan, geven we 5 jaar garantie op alles.

Dus kom langs in onze showroom en beleef het zelf:
wij vinden gewoon heel anders.

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

BADKAMERS EN KEUKENS

één aanspreekpunt

afspraak is afspraak

strakke gedegen planning

korte montagetijd

5 jaar garantie

800 m2 showroom

eigen montagedienst

Nieuwe keuken?

Boven ae verwachtingen

1. Geen gestress

2. All inclusive

3. Eigen montagedienst
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STEENBERGEN – Inmiddels voor 
de veertiende keer organiseert 
de toernooi-commissie van vv 
Steenbergen onder leiding van 
Jan Heshof het internationale 
jeugdvoetbaltoernooi waaraan 
hoofdsponsor Albert Heijn Ach-
terberg zijn naam verbonden 

heeft. Dat gebeurt op zaterdag 
11 juni op het sportpark aan de 
Seringenlaan.

Aan het toernooi – dat 2 jaar lang 
om bekende redenen niet geor-
ganiseerd kon worden – nemen 

55 verenigingen uit Nederland 
en België deel. De negenkoppi-
ge toernooi-commissie krijgt tij-
dens het toernooi assistentie van 
75 vrijwilligers en die gaan er voor 
zorgen dat de 105 deelnemende 
teams een prachtige en sportieve 
voetbaldag gaan beleven.   

Andere activiteiten
Naast de enorme hoeveelheid 
wedstrijden is er voor jong en 
oud het ‘stropdas schieten’ en het 
‘snelheidsschieten’. Voor de al-
lerjongste deelnemers staat een 
springkussen opgesteld en ieder-
een kan deelnemen aan het ‘win-
kelwagen schieten’, de link met 
supermarkt Achterberg. De best 
scorende kandidaat bij de ouders 
ontvangt een rijk gevulde bood-
schappentas. 

Prijzenpot
Bezoekers kunnen deelnemen 
aan de loterij waarbij onder meer 
kaartjes voor thuiswedstrijden bij 
NAC en Excelsior in de prijzenpot 
zitten, maar ook cadeaubonnen 
van BKS Sport, airpod’s, een mu-
ziek box, skateboards en een voet-
baltenue van de Eredivisie. 

Die dag is er tevens een Dj actief 
en er staat een ijscokar.

105 Teams in actie tijdens AH Achterberg 
jeugdvoetbaltoernooi

STEENBERGEN - De groepen 7 en 
8 van basisschool Gummarus heb-
ben onlangs een informatiemarkt 
georganiseerd waarbij zij lokale, 
voedselproducerende bedrijven 
uit Steenbergen presenteerden. In 
het kader van IPC-thema ‘De Wij-
de Wereld� werd gewerkt aan vak-
ken als aardrijkskunde, geschiede-
nis en internationalisatie. �Met de 
inzet van IPC als manier van wer-
ken rondom de wereld oriënteren-
de vakken, leren we de kinderen 
niet alleen uit boeken, maar in een 
samenhangende context. We leren 
de kinderen de wereld verkennen 
en beginnen in de eigen leefom-
geving waar al heel veel te leren 
valt’, aldus directeur Wietse Visser. 

De leerlingen hebben van alles ge-
leerd over waar voedsel wordt ver-

bouwd en waar het naartoe wordt 
getransporteerd. In een interna-
tionaal handelsspel ontdekten zij 
dat grondstoffen en rijkdommen 
in de wereld niet eerlijk zijn ver-
deeld waardoor sommige landen 
meer kans maken op het vergro-
ten van rijkdom en andere sneller 
tot armoede en hongersnood ver-
vallen. Bij geschiedenis leerden de 
kinderen over de opkomst en on-
dergang van de Hanzesteden en 
vervolgens werd ingezoomd op de 
lokale handel. Martin Bouwman 
van KBB gaf vooraf een presenta-
tie in onze groepen waarin duide-
lijk werd welke wegen de tomaten 
in Nederland en Spanje allemaal 
afleggen.

Leerlingen naar  
de bedrijven toe

In groepjes bereidden de kinderen 
bezoeken aan bedrijven in de om-
geving voor, die daar gelukkig met 
enthousiasme aan meewerkten. 
Op de informatiemarkt presen-
teerden de leerlingen wat zij had-
den geleerd over het betreffen-
de bedrijf. Voor deze taken moes-
ten zij samenwerken, overleggen, 
presentaties maken en bezoekers 
ontvangen en te woord staan. Het 
was heel waardevol om te merken 
dat zoveel lokale bedrijven hun 
medewerking hieraan verleenden 
en de Gummarus leerlingen met 
open armen ontvingen. 

‘Leren doen we  
niet alleen uit boeken’

Tijdens de informatiemarkt kwa-
men ouders en ondernemers zich 

laten informeren door de leerlin-
gen, er werden diverse presenta-
ties gegeven en er kon volop ge-
proefd worden. De leerlingen wa-
ren zichtbaar trots en enthousiast 
op hun ‘kraampjes’. De bedrijven 
die hieraan mee werkten waren: 
Jolanda’s Boeket, Slachterij Vugts, 
Koekjesfabriek, Verbeek Fruit & 
Tuinplanten, Imkerij Landjuweel, 

Kersen & Zo, Quality Care, Ver-
beek Boomkwekerij, Van Adri-
chem trostomaten, Melkveehou-
derij De Jong, Landbouwbedrijf 
Korst, Fam. Mulders akkerbouw, 
bloembollen, vleesvee. 
Enkele bedrijven konden niet 
meewerken omdat bedrijfsbezoe-
ken vanwege de vogelgriep niet 
mogelijk waren.

Lokale ondernemers inspireren leerlingen 
basisschool Gummarus én andersom

Alzheimercafé bij 
Hoeve Kakelbont
DINTELOORD – Zaterdag 25 juni 
wordt het Alzheimercafé georga-
niseerd bij Hoeve Kakelbont aan 
de Boompjesdijk 11. Het thema is 
deze maal ‘Hulp via tablet of PC’.

Het café start om 9:30 uur en duurt 
tot 11:30 uur. Myriam Heijboer ver-
telt de aanwezigen over het zoeken 
van informatie op het internet. Ver-
volgens brengen de deelnemers dit in 
de praktijk, waarbij ze ondersteund 
worden door vrijwilligers. Dit zijn An-
nemarie van Keijzerswaard en Tama-
ra Vroon van WijZijn Traverse, Edwin 
Herman (voorheen computerclub 
Groot Steenbergen) en studenten van 
de Curio opleiding ‘Zorg en Welzijn’.

Kakelbonder
In de pauze genieten de bezoe-
kers van koffie of thee met een Ka-
kelbonder en vervolgens krijgen 
ze informatie en een demonstra-
tie van Margo Emmen die materia-
len uit het ‘Huis van Morgen’ toelicht. 
Ondertussen kunnen bezoekers met 
dementie tijdens deze ochtend ge-
bruik maken van de dagbestedings-
ruimte van Kakelbont waar ze worden 
begeleid door vrijwilligers. Bij mooi 
weer kan er een wandeling over het 
terrein worden gemaakt.

STEENBERGEN – Zaterdag 18 
juni is het scoutinggebouw De 
Wallenburgh een echt kasteel 
bewaakt door poortwachters, 
waar de kinderen zullen trans-
formeren in ridders, edellieden 
en jonkvrouwen. Ter gelegenheid 
van 750 jaar stad Steenbergen 
keert de scouting terug naar de 
Middeleeuwen tijdens het Wal-
lenburgh Spektakel. Alle kinde-

ren uit de gemeente Steenber-
gen zijn hierbij – met hun ouders 
of begeleiders – van harte wel-
kom.

Dat gebeurt middels tal van acti-
viteiten waarbij het jonge publiek 
vermaakt wordt met spellen, toffe 
ridderbezigheden, muziek, dans 
en lekker eten uit die tijd. Aan het 
water wordt handel gedreven, net 
zoals in het vroegere Steenbergen.

Codewoord
Het Wallenburgh spektakel start 
op 18 juni om 10:00 uur en wordt 
om 17:00 uur afgesloten. De Wal-
lenburgh is gevestigd op Oude 
Vest 9 in Steenbergen Noord-Oost. 

Via social media verspreiden de 
Scouts een codewoord dat sowie-
so toegang geeft tot het spektakel. 
Maar ook zonder codewoord kan 
het terrein worden betreden.

Wallenburgh Spektakel: Scouting keert 
terug naar de Middeleeuwen

Kaartmiddag bij 
KBO Welberg
WELBERG – Dinsdag 7 juni kan er 
worden gekaart tijdens de Rik- en 
Jokermiddag die KBO Welberg or-
ganiseert in gemeenschapshuis 
De Vaert. Hier worden om 13:30 
uur de eerste kaarten geschud. 
Entree bedraagt een euro, ieder-
een is welkom en kan al vanaf 
13:00 uur terecht.

Sparrows zingen hoogste lied  
tijdens Karaoke-avond
STEENBERGEN – Na de deelname aan Fortissimo komt het popkoor ‘The 
Sparrows’ zaterdagavond 11 juni opnieuw in actie tijdens de Karao-
ke-avond die in Het Wapen van Steenbergen wordt gehouden. Voor die 
avond worden alle belangstellenden uitgenodigd.

De muzikale avond belooft volgens de organisatie heel gezellig te wor-
den, zo was tenminste de ervaring in de eerste twee edities die voor de 
coronabeperkingen werden gehouden. De avond begint om 20:00 uur, 
de zaal is een half uur eerder al open en de toegang bedraagt 5 euro 
per persoon in de voorverkoop, aan de zaal kost een toegangskaart-
je 6 euro. Het entreebedrag is inclusief koffie of thee met wat lekkers. 
Vooraf bestellen kan via popkoorthesparrows@gmail.com en bij ’t Wa-
pen van Steenbergen. Foto: deze Sparrows zongen uit volle borst tijdens 
de vorige Karaoke-avond.

NIEUW-VOSSEMEER – Na een ge-
dwongen afwezigheid door twee 
coronajaren meldt Ronnie de Wit 
van Stichting Culturele Producties 
dat de Merijntje Gijzen braderie in 
aantocht is. De braderie wordt ge-
houden op zondag 12 juni. Tijdens 
de braderie wordt ook het eerste 
‘Grote Vosmeerse Dartstoernooi’ 
gehouden.

Naast de vele verkoopkramen 
met tal van waren en snuisterijen 
wordt tijdens de braderie ook veel 
muziek geboden. Er is een optre-
den van de rock-coverband Suit-
case, Dj Partys draait gevarieerde 
muziek en er wordt door de Vosse-
blaozers en Vosmeers Kabaol een 
groot dweilbandfestival georgani-
seerd. 

Modeshow

Evenals de laatste braderie-
jaren organiseert Marieke de 
Kapper een modeshow die al-
tijd veel bekijks trekt en op de 
braderie is weer plaats in ge-
ruimd voor amateurkunste-
naars en hobbyisten. Zij kunnen 
een gratis Mont Martre kraam 
aanvragen bij de organisatie.  
Belangstellenden die een plek-
je willen hebben op deze brade-
rie kunnen contact opnemen via 
www.dynamicpromotions of via 
de website merijntjegijzenbrade-
rie.nl.
Wie zich wil opgeven voor het 
Dartstoernooi dat die dag om 
16:00 uur begint kan dit tot en met 
uiterlijk 5 juni doen via 06 46 060 
302.

Merijntje Gijzen braderie
op zondag 12 juni



VACATURESVACATURESGezocht VACATURESGezocht VACATURESGezocht VACATURESGezocht VACATURESVACATURESVACATURES Gevonden Gevonden GevondenVACATURES GevondenVACATURES Gevonden

J&W Bouwpartners is een zelfstandige bouwmaterialengroothandel, 
aangesloten bij 4PLUS; een landelijke inkoopgroep van zelfstandige 

ondernemers. Wij zijn op zoek naar een magazijnmedewerker. In deze 
functie lever je een belangrijke bijdrage in de teamprestatie en  

doe je mee in het totale proces. 

MAGAZIJNMEDEWERKER
M/V | FULLTIME/PARTTIME

Als magazijnmedewerker help je de klanten, laad en los je vrachtwagens 
en zet je orders klaar voor levering en afhaling. Daarnaast pak je 

gerelateerde zaken mee op, zoals het op peil houden van de voorraad, 
klanten informeren over leverdata en meedenken over leveringen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures stellen wij niet op prijs.

Denk jij dat deze functie jou op het lijf geschreven is?  
Stuur dan je motivatie met cv naar:

vacature@jw-bouwpartners.nl t.a.v. Dhr. J. van Limpt

BOUWPARTNER J&W BOUWPARTNERS
Plantagebaan 227
4725 AC Wouwse Plantage
T: 0165-379655
E: vacature@jw-bouwpartners.nl

MAGAZIJNMEDEWERKER
FULLTIME/PARTTIME

BOUWPARTNER J&W BOUWPARTNERS

4725 AC Wouwse Plantage

E: vacature@jw-bouwpartners.nl

 WAT BIEDEN WIJ?

• Een dynamische werkomgeving met veel variatie
• Verloning en voorwaarden volgens Hibin cao
• Scholings- en doorgroeimogelijkheden 
• Ruimte voor eigen inbreng in een platte organisatie
• Ambitieuze collega’s met veel werkervaring 

 JOUW WERKZAAMHEDEN:

• Correct klaarzetten van goederen voor  
levering en afhaling

• Klanten / leveranciers laden en lossen
• Voorraad aanvullen in magazijn en bouwshop
• Opruimwerkzaamheden en terreinonderhoud

Scheurwater Kunststof Recycling

Curieweg 3 | 4691ST | Tholen | 0166-610021 

Wij zijn op zoek naar: 

productie medewerkers (m) 
die van aanpakken weten. 

Ook vakantiekrachten (m) mogen reageren. 
 

Wat bieden wij:  •  Fijne werksfeer 
 •  Zicht op vast dienstverband
 •  Fulltime/partime

Stuur je sollicitatie naar info@skrtholen.nl dan nemen 
wij contact met je op!

Kom jij ons team 
versterken?
Scheurwater Kunststof Recycling is een klein familiebedrijf gespecialiseerd 
in het verwerken van kunststof productie uitval gevestigd in Tholen. 

www.skrtholen.nl

Kom ons team versterken!

Heb je affiniteit met de maritieme sector? Wij produceren in Heijningen coatings voor de 
martitieme sector voor leveringen wereldwijd. Word jij onze nieuwe collega?

Operators 
Vaste en vakantiekrachten/fulltime/vmbo
Als operator heb je verschillende werkplekken binnen onze fabriek. Elke dag is anders! 
Werkzaamheden: 
• Machines instellen en bedienen
• Zorgen voor aanvoer van de grondstoffen
• Producten controleren en verwerken in het softwaresysteem
• Kleine storingen oplossen

(Assistent) applicatiebeheerder
Vast/fulltime/parttime/mbo
Als (assistent) applicatiebeheerder treed je op als tussenpersoon tussen gebruikers in al 
onze vestigingen binnen Europa en de ERP-leverancier.
Werkzaamheden:
• Analyseren van problemen en bijdragen aan de oplossing hiervan
• Organiseert, faciliteert en voert testactiviteiten uit
• Systeemdocumentatie en handleidingen opstellen
• Inventariseert en specificeert de gewenste en noodzakelijke aanpassingen van 
 processen

Commercieel medewerker binnendienst
Vast/fulltime/parttime/mbo
Als commercieel medewerker binnendienst ben je, samen met jouw collega’s, verantwoor-
delijk voor de verwerking van complexe orders wereldwijd.
Werkzaamheden:
• Regelen van transport en bijbehorende administratie
• Coördinerende rol t.a.v. de orderafhandeling van leveringen binnen Europa

Ben je enthousiast? Bekijk deze en nog meer vacatures via de website:
https://www.seajetpaint.com/nl/over-seajet/vacatures 

Chugoku Paints B.V, Sluisweg 12, Heijningen
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Dorpsweg 136 - De Heen - Tel: 0167 - 560000
info@de-uitwijk.nl

www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl

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

* Medewerkers bediening

* Keukenmedewerkers

* Terreinmedewerkers

Hiernaast zijn wij op zoek naar een: 

* Huishoudelijke hulp

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

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

Word jij onze 
nieuwe collega?

• Operators A/B
• Leerling operator A/B BBL
• Medewerker mengafdeling

Kijk voor de volledige vacatures op onze website
www.nestaan.nl

Nestaan Holland B.V.
Slabbecoornweg 31
4691 RZ Tholen

tanteLouise zoekt vakantiekrachten!

Vakantiewerk bij tante. 
Da’s pas cool!
Op zoek naar een leuke, afwisselende 
en flexibele vakantiebaan? Dan ben je 
bij tanteLouise aan het juiste adres! Zowel 
in de zorg, horeca als facilitaire dienst kunnen we 
jouw hulp deze zomer goed gebruiken.

Facilitair/horeca

Scan een van de QR-codes om direct 
naar de vacature te gaan of kijk op 
www.werkenbij.tantelouise.nl.

Zorg

Volg tante op social media

Vacature 
Sociaal werker

WijZijn op zoek naar een nieuwe collega in de 
gemeente Steenbergen die affiniteit heeft met de 
doelgroep ouderen. Een Sociaal werker met lef, 
verbeeldingskracht, creativiteit, ondernemerschap 
en een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Ben 
jij die professional die inwoners in hun kracht zet? 
Dan komen we graag met jou in contact!

Meer weten? 
Bekijk onze vacatures op: 
www.wijzijntraversegroep.nl/vacatures

WijZijn 
op zoek 

naar 
jou!

WijZijn een 
toonaan gevende 
welzijnsorga nisaties 
in de regio West-  
Brabant en Zeeland. 
Een organisatie die  
er toe doet. Onze 
professionals maken 
dagelijks het verschil 
voor inwoners.
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( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Ze werd tradi-
tiegetrouw gekozen tijdens de 
spellendag van de Kleine Tour. 
Miss Kyra Trouw. Inmiddels is ze 
een beetje gewend aan het idee 
en alle aandacht die de verkie-
zing met zich meebrengt. Ze kan 
haast niet wachten om aan de 
slag te gaan.

Bekend is Miss Kyra al jaren met 
de Kleine Tour. Haar twee broers 
deden mee en toen haar moe-
der ploegleider werd mocht Kyra 
voor het eerst meedoen. Niet in 
het team van mama. Haar ploeg, 
de Rabobank, bestaat uit jongens. 
Kyra maakte tot vorig jaar deel uit 
van team Verkaart. Zes jaar deed 
ze vol overgave en fanatiek mee 
als rennertje. Altijd eindigde ze 
in de top tien. Vorig jaar werd ze 
zelfs eerste! En dat hebben haar 
broers geweten! Kyra is dus wel 
gewend te winnen. Dat gebeurde 

tijdens de Missverkiezing ook. �We 
hebben Kyra wel gewaarschuwd. 
Want als je meedoet kun je teleur-
gesteld raken� vertelt moeder Pa-
scalle. Maar Kyra was vastbeslo-
ten. Ze wilde heel graag meedin-
gen naar de titel van Miss Klei-
ne Tour. Samen met Roos en Zoë 
hielp ze rennertjes tijdens de spel-
lendag. Werd waar nodig getroost 
en vermaakten de meiden zich 
opperbest. “Het was echt een hele 
leuke dag” zegt Kyra. “We wilden 
alle drie winnen, maar als je bezig 
bent denk je er niet aan. Pas toen 
de uitslag bekend werd gemaakt 
begon het te kriebelen.” 

‘Ik weet hoe  
belangrijk de miss is  
voor de rennertjes’

Zoals gebruikelijk moet de nieuw-
gekozen Miss meteen aan de 
slag. De winnende teams wor-
den allemaal persoonlijk gefelici-
teerd. “Dat was wel grappig” ver-
klapt Miss Kyra. “Bij het winnen-
de team JVM zitten best wel jonge 
jongetjes. Eentje had een koorts-

lip en gaf een boks. Toen deed de 
rest het ook. Maar een paar jon-
gens achter in de rij stonden een 
beetje te smoezen en vroegen of 
ik een boks of drie zoenen wilde. 
Nou, toen zei ik, geef maar drie 
zoenen.” Ze geniet van het con-

tact met de rennertjes en kijkt er-
naar uit wanneer de rennertjes tij-
dens de Kleine Tour enthousiast 
naar haar toe komen. “Ik weet hoe 
belangrijk de Miss is voor de ren-
nertjes. Ik ben zelf zo vaak even 
naar haar toe gegaan. Vertellen of 

de proef goed was gegaan. Of vo-
rig jaar, toen ik had gewonnen, 
zo fijn om dan even naar de Miss 
te gaan.” Haar rol als Miss Kleine 
Tour past precies bij Kyra. Ze is dol 
op kinderen. Past vaak en graag op 
en wil later juf worden. 

‘Make-up hoeft niet, 
maar hoort erbij’

Wat verwacht Kyra van de Klein 
Tour? “Ik wil iedereen zoveel mo-
gelijk aanmoedigen. Gelukkig ken 
ik Dennis, de vaste chauffeur van 
de Miss, al. Het zal wel vermoei-
end zijn. Maar de aandacht die je 
krijgt is natuurlijk heel leuk!” be-
denkt de kersverse Miss. En daar 
komt nog bij dat de Miss elke 
dag vroeg op moet. Want de ha-
ren moeten gedaan, de make-up 
wordt verzorgd en elke dag een 
nieuw setje kleding en schoenen 
van Wild Store uit Dinteloord. 
“Make-up hoeft van mij niet zo” 
aldus Miss Kyra. “Maar het hoort 
erbij, dus dan doen we dat.” Na de 
Kleine Tour is de betrokkenheid 
van Kyra Trouw als het aan haar 
ligt niet voorbij. “Ik zou heel graag 
meehelpen bij de organisatie. 
Maakt niet uit hoe, dat zie ik dan 
wel.” Spreekt ze haar wens uit. Dit 
jaar is ze voor iedereen in Steen-
bergen Miss Kyra. Voor de renner-
tjes zal ze dat altijd blijven.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

Miss Kyra kan haast 
niet wachten tot de  
Kleine Tour begint

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN/DE HEEN – Zeven 
jaar geleden sloeg de vonk tus-
sen Nadia (25) en Mitchel (27) 
over bij de bushalte aan de Rond-
weg in Steenbergen. In hun wild-
ste dromen hadden zij toen nog 
niet kunnen bedenken dat zij op 
1 juni 2022 op hun motoren zou-
den stappen om de reis van hun 
leven te maken. Waar zij naartoe 
gaan en hoelang zij weggaan, 
zal vast ergens in de sterren ge-
schreven staan, maar zelf weten 
ze het niet. Het leven is sinds af-
gelopen woensdag één groot 
avontuur dat iedereen mee mag 
beleven. Volg de reis van Nadia 
en Mitchel op Instagram onder @
thegreatridealong en de website 
www.thegreatridealong.com.

Volgens de algemene norm had-
den Nadia Pop en Mitchel de Ja-
ger het een jaar geleden goed voor 
elkaar. Studie afgerond, allebei 
werkzaam in het Radboud Zie-
kenhuis in Nijmegen, de stad waar 
ze een fijn appartement en een 
goed leven hadden. Twee valkpar-
kieten maakten het huiselijke le-
ven compleet. 

Wat zou je doen? 
Tót de Heense en de Steenberge-
naar elkaar een jaar geleden tij-
dens een goed gesprek in coro-
natijd de vraag stelden: Wat zou 
jij doen met een miljoen? ”Niet 
letterlijk hoor,” nuanceert Mit-
chel, �maar met de achterliggen-
de gedachte: wat zou je op dit mo-
ment doen wanneer je echt je hart 
zou volgen?” Hun antwoord bleek 
hetzelfde: Op avontuur gaan. Bij 
voorkeur op de motor en met in-
zet voor het goede doel. Mitchel: 
“We smachten naar de verbinding 
met vrijheid, met de natuur en de 
omgeving.”

Someday Island
Terugkijkend werd die avond de 
knoop eigenlijk al doorgehakt.  
Nadia: “We wilden niet op ‘Some-
day Island’ belanden waar we op 
een dag terug zouden kijken op 
ons leven en ons zouden realise-
ren dat we heel veel dromen nooit 
waargemaakt hebben.” In het jaar 
dat volgde, werden alle voorbe-
reidingen voor de reis getroffen. 
Mitchel: “We hebben alles ver-
kocht wat we hadden en van de 
opbrengst de spullen die we nodig 
hebben voor onze reis gekocht. 
Alles wat we bezitten zit op de 
motor of staat op de bank.”

Valkparkieten
Het juiste materiaal is belangrijk, 
maar de kennis om te kunnen 
overleven in de natuur is minstens 
zo belangrijk. “We hebben zoveel 
mogelijk geleerd,” vertelt  Nadia. 
“Ik weet nu bijvoorbeeld hoe ik 
een tourniquet aan moet leggen 
bij Mitchel in geval van nood.” 
Het opzeggen van het vertrouw-

de en geliefde appartement in 
Nijmegen om tijdelijk bij de ou-
ders van Mitchel in Steenbergen 
te gaan wonen was een grote stap. 
“Maar pas toen we onze valkpar-
kieten weggaven aan vrienden, 
voelden we dat we een point of 
no return hadden bereikt,” aldus 
Nadia die de pijn van het afscheid 
nog steeds een beetje voelt.

Getrouwd!
In de tussentijd beleefde het stel 
ook op eigen Hollandse bodem al 
de nodige avonturen. Het meest 
recente op 28 april jongstleden; 
de dag waarop Nadia en Mitchel 
trouwden. Mitchel: “Het lag toch 
al wel in de planning dat we zou-
den trouwen, maar met het oog 
op de reis was het ook gewoon 
praktisch.” Nadia lacht: “In som-
mige landen zou ik ongetrouwd 
alleen samen met Mitchel mogen 
reizen wanneer hij een document 
kan laten zien waaruit blijkt dat ik 
zijn eigendom ben. Dat ging me 
wat ver.”

Partnerships
Alle praktische zaken terzijde, 
streven Nadia en Mitchel tijdens 
hun reis twee belangrijke doelen 
na: Volledig zelfvoorzienend le-
ven en een impact maken op de 
gebieden waar zij doorheen rei-
zen. “In het afgelopen jaar hebben 
we driehonderd bedrijven bena-
derd met de vraag of zij een part-
nership met ons aan willen gaan. 
Tien daarvan zijn met ons in zee 
gegaan. Dat doen zij door spullen 
te schenken zoals bijvoorbeeld 
een motorpak of -tas. Die pro-
ducten komen terug in de reisver-
slagen op onze website en Insta-
gram. Op termijn zullen we steeds 
meer volgers krijgen en betalen 
onze partners ons voor de recla-
me die wij maken.”

The good, the bad  
and the ugly
Toch zijn de dagelijkse feeds via 

social media niet alleen bedoeld 
om brood op de plank te krijgen. 
Nadia: “We merkten tijdens onze 
voorbereidingen dat er heel wei-
nig te vinden is over het plannen 
van een wereldreis zoals de onze. 
We hopen met onze verhalen an-
deren te inspireren hetzelfde te 
doen. Dat doen we door letterlijk 
alles te posten. De voorbereidin-
gen, de financiën, alle mooie din-
gen die we tegenkomen en mee-
maken, maar zeker ook de tegen-
vallers en onze eigen gevoelens.� 
“The good, the bad ánd the ugly,� 
vult Mitchel aan. 

Geen beloftes
Hun doel om een impact maken, 
bereiken zij door onderweg een 
helpende hand uit te steken naar 
goede doelen waar zij mee in aan-
raking komen. “Niet met geld, 
maar door echt iets te doen. Het 
kan zijn dat we iets bouwen, maar 
het kan ook zijn dat we helpen om 
de inhoud van een website beter 
op orde te krijgen waardoor het 
goede doel meer bezoekers trekt.” 
Het eerste jaar wil expeditie De Ja-
ger-Pop een bijdrage leveren aan 
tien goede doelen. Dat gaat geen 
probleem worden. “We krijgen nu 
al verzoeken van over de hele we-
reld. Maar we doen geen beloftes 
want we weten nog helemaal niet 
waar de reis ons gaat brengen.” 

We zien het wel
De enige zekerheid die de avontu-
riers in het vooruitzicht hebben, is 
dat er niets zeker is. Mitchel: �We 
kiezen bewust voor het avontuur, 
maar dat wil niet zeggen dat we al-
les kunnen voorspellen. Integen-
deel zelfs. Iemand zei tegen ons 
dat je alleen met een zekere naïvi-
teit aan zo�n reis kunt beginnen. Ik 
denk dat dat inderdaad zo is om-
dat je anders nooit gaat. Wij gaan 
het gewoon ervaren”

Iedereen mag mee met ‘The Great Ride Along’: 
Nadia Pop en Mitchel de Jager rijden het avontuur tegemoet 

Foto: De komende jaren zullen Nadia en Mitchel een, nu nog, onvoorstelbare hoeveelheid tijd doorbrengen op 
hun motoren. Voor de liefhebbers: Een Royal Enfield Himalayan (Nadia) en een Yamaha Ténéré 700 (Mitchel).
Foto © Harold @only.bikelife
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Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie is gevestigd in de 
Gummaruskerk, ingang marktzijde 
en is geopend op Maandag, 
Woensdag en Donderdag  van 9.15 
uur tot 11.30 uur. Maandag 6 Juni 
2e Pinksterdag is het secretariaat 
gesloten. 
Dit weekend in alle kerken extra 
collecte voor WNM ( week 
nederlandse missionaris) zij steunt 
missionarissen en missionair 
werkers in hun persoonlijk welzijn 
en in hun werk. Helpt u mee, zodat 
WNM dat steuntje in de rug kan 
blijven geven???? 
Voor het ontvangen van de 
ziekenzalving, 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 eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk wordt  iedere 
zaterdag om 17.00 uur uitgezonden 
via de SLOS:  Ziggo: kanaal 46, 
KPN: kanaal 1402, Delta : kanaal 
804 en Caiway: kanaal 12.

De afgelopen weken stonden in 
onze parochies in het teken van 
de eerste heilige communie en 
het sacrament van het vormsel. 
In totaal hebben 42 kinderen 
hun 1e communie gedaan en 19 
kinderen hun vormsel. Een ware 
rijkdom om met zoveel kinderen 
en hun ouders een jaar lang op te 
mogen trekken. De voorbereiding 
begon in september vorig jaar. 
Vanaf dat moment zijn we elke 
maand bij elkaar geweest. Bij de 
vormselvoorbereiding weliswaar 
met een kleine pauze vanwege 
corona, maar het is mooi om te 
zien hoe kinderen zich ontwikkelen 
en hoe ze als groep met elkaar 
optrekken. Het geloof vormt 
daarbij de basis om met elkaar in 
gesprek te gaan. De vraag in de 1e 
communievieringen was: hoe kun 
je met Jezus op weg gaan? Daar 
kun je natuurlijk verschillende 
antwoorden opgeven. Met de 
communicanten hebben we 
gekeken welk antwoord bij hun 
past. Bij de vormelingen stond 
de komst van de heilige Geest 
centraal. Daarom was het mooi 
dat de vormselviering precies 
tussen de Hemelvaart van de Heer 
plaatsvond en Pinksteren, waarin 
we de komst van de heilige Geest 
vieren.
Ook al laten allerlei onderzoeken 
zien dat mensen steeds minder 
geloven. Veel mensen worden 

nog steeds geïnspireerd door de 
boodschap van Jezus. Zij doen dit 
thuis en in de kerk waar zij samen 
komen. Die eenheid om te mogen 
worden wie je bent, vertelt Jezus 
keer op keer. Zij toont het één zijn 
van Hem en de Vader. Jezus laat 
zien dat mensen van alle leeftijden 
kinderen van God mogen zijn. De 
heilige Geest helpt ons hierbij en 
geeft ons de kracht om naar buiten 
te treden en nieuwe woorden te 
spreken van liefde, barmhartigheid, 
rechtvaardigheid en blijdschap. 
Laten wij bidden en elkaar 
toewensen dat die kracht hier in 
ons midden aanwezig is. Amen.
Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Anna-
parochie en Sint Christoffelparochie

Wij gedenken in ons gebed: Riet 
van Bers - Hagens weduwe van 
Kees van Bers.
Zaterdag 4 Juni feest van 
Pinksteren 17.00 uur: Pastoor 
Hans de Kort en Diaken Anton 
Janssen. Ouders Vissenberg 
-Knop en zoon Kees; Jgt. Ouders 
Vissenberg - Tak; Ouders Knop 
- Zantboer; Jgt. Adrianus van 
Loon; Johanna Lucia van Loon - 
van Osta; Fam. Lanen - Dekkers; 
Familie Dekkers - Schoutens en 
priester Jan Dekkers; o.o Testers - 
van de Riet; Overleden leden KBO 
Steenbergen; Familie Uitdewilligen 
- van Berge; Ton van der Ham ev 
Nel Mooijekind; o.o. van der Ham 
- van der Waard, broers, zwagers, 
zussen en schoonzussen; o.o. 
Mooijekind - van den Berg; Geert 
van Steen en Jaantje Nagtzaam; 
Willem en Dora Rijk; Jgt. Riet 
Rens echtgenote van Kees Bosters.
Maandag 6 Juni 2e Pinksterdag 
9.30 uur: Pastoor Hans de Kort. 
Janus Koolen echtgenoot van To 
Koolen; Ad Koolen, vader van Bas 
en Manon. 

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 4 Juni Feest van Pink-

steren: Woord-Communie-viering 
Diaken Anton Janssen. Patrick 
Goverde op orgel verzorgt de 
muzikale invulling. Wij gedenken 
Rien van der Heijden echtgenoot 
van Riet van der Heijden – 
Buijs, Corrie Reuvers – Ernest 
weduwe van Toon Reuvers, Riet 
Sonder. Extra collecte voor week 
nederlandse missionaris. Na de 
viering staat de koffie/thee voor u 
klaar in de Vonk, wees welkom. 
Woensdag 8 Juni, 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk, 
Pastoor Hans de Kort. ‘S middags 
van 14.00 - 15.30 koffiemiddag in 
de Vonk. 
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 4 juni van 14.00 tot 
15.00 uur: Gelegenheid tot 
biechten in de sacristie.
Zondag 5 juni Pinkstern 
09.00 uur: Woord Gebed 
Communieviering, voorganger 
diaken A. Janssen. Intenties:  Adrie 
van Loenhout - Rozendaal weduwe 
van Willem van Loenhout; Koos 
Verhagen e.v. Jaantje Verhagen - 
Cools; Cor Dam -  de Kock; Janus 
Bosters; Tinus van Gaans e.v. Jo 
Timmermans; 
Collecte voor de Pinksteraktie, 
week van Nederl. Missionaris
Maandag 6 juni 2e Pinksterdag, 
18.00 uur: H. Mis.
Woensdag 8 juni 19.00 uur: H. 
Mis.
Donderdag 9 juni 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozenkrans-
gebed. 

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur  tel.: 0164 - 
682525. 
Zaterdag 4 juni 19.00 uur Euch.: 
Pinksteren: In deze viering wordt 
ons gebed gevraagd  voor: Kees 
Schetters w.v. To Quintus; An 
Snoeren w.v. Martien van den Aar-
sen; Sjef Bastians; Cor Timmer-
mans e.v. Jo Luijks; Voorganger: 
Past. H. De Kort, lector: A. Blom 
m.m.v. het koor: Samen Sterk. 
Dinsdag 7 juni 19.00 uur Euch.: 
8ste Avond van de Noveen: In deze 
viering gedenken wij: Jaan van 
Tillo e.v. Rinus Nijssen; o.o. Wit-
hagen - Hopmans en zoon Wout; 
Coby Koenraadt - van der Sande; 
An Snoeren w.v. Martien van den 

Aarsen ; Sjef Bastians; Cor Tim-
mermans e.v. Jo Luijks  o.o. Ma-
rinus Ooms en Cornelia Ooms 
- Heijnen; Voorganger: Past. P. Ver-
beek en Past. H. de Kort, lectoren: 
M. de Ruiter en H. Wouts. m.m.v. 
het koor: Samen Sterk.
Mededeling: Mocht u geen vervoer 
hebben naar de Noveen bel dan de 
plusbus op nummer 0638267251 
van 9.00 tot 12.00 uur.

Zondag 5 juni Pinksteren 11.00 
uur: Eucharistieviering. Zang: 
Gemengd koor; Misintenties:    
Jgt. Henk Buijk, Jan v.d. Vorst; 
Voorganger: pastoor Hans 
de Kort; Misdienaar: Anneke 
Welten; Lector: Petra Welten; 
Koster: Ad Huijsmans.
Caritascollecte ondersteuning 
missiewerken
Deze collecte staat in het teken 
van financiële ondersteuning van 
missiewerken. Met enige regelmaat 
komt het voor, dat er een beroep 
wordt gedaan op caritas voor een 
financiële ondersteuning voor 
werkzaamheden in missiewerken. 
Om de financiële middelen op peil 
te houden wordt deze collecte in 
het tweede mandje van harte bij u 
aanbevolen.
Het is weer de eerste zondag van 
de maand dus na de dienst staat de 
koffie en thee weer voor u klaar.
 

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 5 juni 09.00 uur: 
Eredienst in de protestantse kerk te 
Nieuw-Vossemeer. Ds. Hans de Bie.
Zondag 5 juni 10.30 uur: 
Eredienst in de Sint Martinuskerk te 
Halsteren, Ds. Hans de Bie.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje

Wijsheid kan alleen worden 
gevonden in de waarheid.

Goethe   

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 5 juni 1ste Pinksterdag  
10.00 uur: Mevr. B. de Waal, 
Zegge.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

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

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 5 juni 10.00 uur: Ds. A. 
Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. B.E. 
Weerd, Papendrecht.
Maandag 6 juni 10.00 uur: 
Zangdienst (Hervormd Centrum).

Zondag 5 juni 09.00 uur: Ds. Ch. 
Inkelaar- de Mos, Pinksteren. Na 
de dienst staat de koffie klaar.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL  WOORD

In het Cenakel.
Na de wonderbaarlijke Hemelvaart 
van Jezus gaan de apostelen samen 
met Moeder Maria terug naar het 
Cenakel, de zaal van het Laatste 
Avondmaal. Aan de apostelen en 
aan Maria vraag ik: “Mag ik dit 
jaar met u mee naar het Cenakel?” 
Petrus, door Jezus bij zijn afscheid 
nog eens extra is aangesteld 
als de overste van Zijn Kerk, 
zegt, dat ik welkom ben. Maria 
omarmt mij met de woorden: “Jij 
bent een van mijn zeergeliefde 
priesters”.  Als 87-jarige  zijn 
mijn werkmogelijkheden  beperkt. 
Bidden kan ik nog wel. Elk gebed 
in deze dagen vóór Pinksteren 
begin ik met: “Kom Heilige 
Geest, kom door de machtige 
voorspraak van het Onbevlekt 
Hart van Maria, Uw zeer beminde 
Bruid”. Natuurlijk heb ik mijn 
rozenkrans meegenomen naar 
het Cenakel. Samen met enkele 
apostelen, die dan vrij zijn, bid ik 
alle dagen rozenhoedjes. Vooraf 
bij ieder tientje noemen we een 
gebedsintentie. 1. Voor de eenheid 
van de priesters in de Kerk van 
Jezus. 2. Voor de priesters die niet 
willen of kunnen zien, hoe ernstig 
het nu met de Kerk gesteld is. 3 
Voor de vrede in Oekraïne. 4… 
5… Na het rozenkransgebed doe  
ik samen  met Thomas en Philippus 
de afwas. Pater Bertus. 

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

Fabelachtige vrouwen in 
Petrus en Pauluskerk
DINTELOORD – De vrouw is momenteel alom vertegenwoordigd in de 
centrale ruimte van de voormalige Petrus en Pauluskerk in Dinteloord. 
Gedurende de maand juni is hier in de weekenden een expositie van de 
Steenbergse kunstenares Diana van Gaans te bewonderen. Op 4, 5, 11, 12, 
18, 19, 25 en 26 juni van 13.00-17.00 uur is de kunstenares zelf aanwezig 
om uitleg te geven over de inhoud van haar werken en de technieken die 
zij gebruikt. Binnenkort meer over Diana van Gaans en haar fabelachtige 
werken in de Steenbergse Courant. 

( door Tineke Feskens )

NIEUW-VOSSEMEER – Vanaf 
woensdagavond was het druk op 
het voetbalveld bij NVS. Traditie-
getrouw werd het jaarlijkse voet-
balkamp voor alle jeugdlieden op 

eigen terrein georganiseerd. Elk 
jaar een waar feest, elk jaar een 
uitputtingsslag voor de organisa-
tie.

Hemelvaart staat op de kalender 
van vv NVS altijd dik aangekruist, 

want dan staat het jeugdkamp op 
de agenda. Voor de voetballer-
tjes een feest waar ze naar uitkij-
ken. Want zoals Elyse uitlegt: “Het 
is altijd heel gezellig.” Samen met 
Qyara en Nathalie zitten ze op het 
kunstgrasveld. Het is vrijdagmid-
dag en het kamp zit er weer bij-
na op. Dat verklaart waarom de 
meesten rustig bij elkaar zitten of 
liggen. Het voetbalkamp is heel 
gezellig, maar ook heel vermoei-
end. Niet alleen voor de deelne-
mertjes, ook voor Desiree, een van 
de organisatoren, tellen tijdens 
het kamp de uren dubbel. “Elk 
jaar zeg ik nooit meer! Maar het is 
te leuk om ermee te stoppen.” Ze 
heeft even tijd voor een praatje, 
want de lunch is achter de rug, de 
spullen zijn, redelijk, opgeruimd 
en het eindspel staat op het punt 
van beginnen.

‘Er zat een beest  
op het scherm’
Buiten kletsen Elyse, Nathalie en 
Qyara vrolijk verder. “We heb-
ben vannacht heel erg gelachen” 
schatert Qyara. “We lagen in de 
tent nog even naar een film te kij-
ken en toen zat er een beest op 
het scherm!” De meiden gieren 
het uit. Tja, soms is erbij zijn leu-
ker dan het navertellen. Ze heb-
ben in de tent bij de jongens ge-
slapen.” Het is echt leuk hoor, 
met de meisjes. Maar de kleintjes 
wilden vroeg slapen en wij hiel-
den ze wakker.” zegt Elyse. “Dus 
zijn we naar de andere tent ver-
huisd. Iedereen blij.” besluit Na-
thalie. Even verderop wordt Abel 
besprongen door Tim en Cas. Abel 
is 12, maar vindt het helemaal niet 
erg om met de twee jongetjes van 
6 en 7 jaar op te trekken. Dat is ook 
de kracht van het kamp. Iedereen 
trekt met elkaar op, jong en ietsjes 
ouder zitten bij elkaar in het team 
en helpt elkaar. 

‘Ja hoor, puinhoop  
gegarandeerd’
Als iedereen bij elkaar wordt ge-
roepen voor het eindspel komen 
ook een aantal ouders een kijkje 
nemen. De groepen zitten bij el-
kaar en het laatste spel wordt uit-
gelegd. Het is een vrolijke boel 
met gooi en smijtwerk met water. 
“Ja hoor, puinhoop gegarandeerd” 
verzucht een van de dames aan de 
zijlijn. Het werd een bende, een 
kleine puinhoop maar vooral heel 
vrolijk. Het afscheid verliep rus-
tig. De vermoeidheid sloeg toe. 
Een rustige avond in Nieuw-Vos-
semeer.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

Voetbalkamp NVS,  
volgend jaar weer!
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Sasdijk 18, 4671 RN Dinteloord
0167-528024 (boekingen) 0653-818888 (schipper)

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

Waterpoort Rondvaarten
MS. Waterpoort

MS. Merijntje Gijzen

Laat u verrassen, 
kom varend genieten!

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

Dinteloord - Willemstad (Fort Sabine)
 Ooltgensplaat - Sluishaven 

Benedensas

Doe eens de Merijntje Gijzen 
Mark Dintel rondvaart (3 uur) 

vanuit Oudenbosch tot aan het 
Volkerak.Stap op te Oudenbosch, 

Turfhoofd 59. 
Reserveer via de website.

Boek nu!
waterpoort-rondvaarten.nl

Boek nu!
merijntje-gijzen.nl

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

Rolluiken - Markiezen

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

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

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

Mart Brusselaars Rolluiken 
en  Zonwering staat al meer 

dan 20 jaar garant voor 
 betrouwbaarheid, kwaliteit 

en service.

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

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

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 
10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

STEENBERGEN – De inmiddels 
landelijk bekende Queen-tribu-
te band Crazy Little Things komt 
aanstaande zaterdagavond 4 juni 
naar Steenbergen. De band treedt 
dan op in de zaal van het Wapen 
van Steenbergen. Na dit optreden 
verzorgt deze band vanaf septem-
ber een tour met 25 theatershows. 
Eerst echter zijn de regionale fans 
aan de beurt.

Twee muzikanten van Crazy Little 
Things hebben hun roots in Steen-
bergen. Jean-Paul Heck is een van 
hen. Drummer Heck vertelt: “Gi-

tarist Lars van Herel en ikzelf ko-
men oorspronkelijk uit Steenber-
gen en hier liggen ook onze muzi-
kale roots. Lars en ik speelden sa-
men in de Nederlandstalige groep 
Tussen Haakjes die midden jaren 
’80 een platencontract hadden bij 
platenmaatschappij Warner Mu-
sic. Volgens mij zijn wij de eni-
ge Steenbergse band die destijds 
zo’n contract hadden en in de hit-
lijsten belandde”. 

Landelijke bekendheid
De band speelde jaren geleden op 

Steenbergen Live en kreeg vervol-
gens landelijke bekendheid door 
nationale televisieoptredens, ra-
dioshows en publicaties in lan-
delijke kranten. Met hun theater-
show Queen: The Story werd de 
band het afgelopen jaar nog po-
pulairder.          

Met de genoemde theatertour 
brak de band afgelopen jaar door. 
”We speelden in grote theaters 
zoals De Nieuwe Luxor in Rotter-
dam en het Chasse Theater in Bre-
da. Vanaf september doen we we-
derom een kleine 30 theatershows 
door heel Nederland.” 

‘Serieus poppodium’
Maar eerst dus het optreden in 
Steenbergen. ,,Het Wapen van 
Steenbergen ken ik nog uit mijn 
jeugd omdat in de jaren ’70 en 
’80 dat de plek was om carnaval 
te vieren. Ik vind het echt gewel-
dig dat het nu is ontwikkeld tot 
een serieus pop-podium. Iets wat 
Steenbergen zeker kan gebrui-
ken”, aldus Heck die naast drum-
mer ook radio DJ bij radio Veroni-
ca en hoofdredacteur van het mu-
ziekmagazine Soundz is. 

”We spelen pas in januari volgend 
jaar weer in deze regio met twee 
optredens in Gebouw-T in Ber-
gen op Zoom. De theatertoer zal 
West-Brabant niet meer aan doen 
omdat we al in Bergen op Zoom, 
Breda en Roosendaal stonden. 
Des te meer reden om naar Steen-
bergen te komen om ons te zien 
en te horen”, besluit Heck.
   

Morgenavond:  
Queen-tribute band ’Crazy 
Little Things’ in het Wapen 
van Steenbergen

REGIO – In Dorpshuis Haestinge 
in Sint Maartensdijk verzorgt het 
Medisch Centrum voor Hyperbare 
Zuurstoftherapie uit Goes een bij-
zondere voorlichtingsavond voor 
diabetespatiënten. Dat gebeurt op 
maandagavond 13 juni.

De voorlichtingsavond die om 

19:30 uur begint is vooral interes-
sant voor diabetespatiënten die te 
kampen hebben met chronische 
voetwonden. Via zuurstoftherapie 
– de volledig vergoed wordt door 
de basisverzekering – kan dit wor-
den bestreden. Tijdens de bijeen-
komst vertelt arts Van Rees Vellin-
ga over de werking van de thera-

pie en hoe deze kan bijdragen aan 
genezing van chronische voet-
wonden. Ook vertelt een diabe-
tespatiënt over zijn ervaring met 
de therapie. 

De avond wordt georganiseerd 
in samenwerking met Diabe-
tesvereniging Nederland regio 
West-Brabant en Tholen. Dorps-
huis Haestinge is gevestigd aan 
de Sportlaan 2D in Sint Maartens-
dijk. Voor nadere info: H. Visser, 
telefoon 06 25 034 559 of hcvis-
ser@zeelandnet.nl. Zie ook: www.
hyperbaarcentrum.nl.

Voorlichtingsavond  
voor diabetespatiënten

Avondvierdaagse 
Nieuw-Vossemeer  
op 13 juni
NIEUW-VOSSEMEER – Maandag 
13 juni wordt het startsein gege-
ven voor de Nieuw-Vossemeer-
se avondvierdaagse. Dan kunnen 
wandelliefhebbers zich inschrijven 
vanaf 17:45 uur in De Vossenburcht.  
Wie pas dinsdag kans ziet om mee 
te wandelen kan zich op die dag 
alsnog inschrijven vanaf 18:00 uur.

Er zijn twee routes met een lengte 
van respectievelijk vijf en tien ki-
lometer. 

Op 13-14 en 15 juni wordt om 
18:30 uur gestart. De laatste dag – 
16 juni – start de 10 kilometer om 
18:00 uur en de 5 kilometer om 
19:00 uur. Dit in verband met het 
‘inhalen van de vierdaagse’ op het 
Zevensprongplein bij De Vosse-
meren. 
Na het inhalen kunnen in de Vos-
senburcht de medailles worden 
opgehaald.
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Steenbergen 1 - Alliance 1: 5-2 
Afgelopen zaterdag stond voor het 
1e elftal van v.v. Steenbergen de laat-
ste competitiewedstrijd van het sei-
zoen 2021/ 2022 op het programma, 
een thuiswedstrijd tegen Alliance uit 
Roosendaal. Een tegenstander die op 
voorhand zeker niet onderschat moest 
worden, gezien de krappe 0-1 over-
winning in de uitwedstrijd. Maar dat 
deden de spelers van Steenbergen in 
het begin van de wedstrijd juist wel. 
De blauwwitten waren in die periode 
onzorgvuldig met de passing en lang 
niet fel genoeg in de duels.

Mede daardoor kon Alliance reeds in 
minuut 7 op voorsprong komen.
Een vlotte aanval over links werd be-
sloten met een goed laag schot waar-
op doelman Max Knook het antwoord 
schuldig moest blijven (0-1).

Kansen voor  
Steenbergen
Alliance bleef vooralsnog de boven-
liggende partij maar vanaf halverwe-
ge de eerste helft pakte Steenbergen 
de draad beter op. We zagen kort ach-
ter elkaar goede mogelijkheden voor 
Nathan van Beers op aangeven van 

Tijmen Iriks, voor Thijs Zantboer op 
aangeven van Nathan van Beers en 
wederom voor Nathan van Beers na 
goed voorbereidend werk van Thijs 
Zantboer. De precieze ontbrak ech-
ter waardoor de doelman van Alliance 
zijn doel voorlopig schoon kon hou-
den.

Steenbergen mocht even later niet 
mopperen toen een schot van een Al-
liance aanvaller nog maar net via een 
blauwwit speler tot hoekschop kon 
worden gewerkt, waarna Thijs Zant-
boer zijn doelpoging niet ver over zag 
gaan. Nadat Nathan van Beers net iets 
te laat kwam om een hoekschop van 
Tim den Houting binnen te werken 
volgde een minuut of 6 voor rust een 
aanval van Alliance.
Daarbij werd een 2-tal verdedigers 
van Steenbergen uitgespeeld, waarna 
ook doelman Max Knook werd versla-
gen hetgeen een 0-2 voorsprong be-
tekende voor de mannen uit Roosen-
daal.

Nog voor de thee wist Steenbergen 
de aansluitende treffer te scoren. Na 
een afgeslagen hoekschop kwam de 
bal voor de voeten van Jordy Dam die 
aanvoerder Xander Burggraaff in stel-
ling bracht. Met een mooi afstands-

schot wist deze de Alliance doelman 
te verslaan (1-2).

Ander blauwwitteam  
na rust
Vanaf het begin van de 2e helft zette 
Steenbergen het betere spel van eind 
1e helft direct voort. Met al na 3 mi-
nuten als resultaat dat de gelijkmaker 
achter de Alliance-doelman lag. Vrij 
onverwacht kwam Tim den Houting 
op ruim 20 meter voor het doel van 
Alliance in balbezit, bracht de bal on-
der controle en schoot de 2-2 binnen.
En weer 6 minuten later was daar dan 
voor het eerst een voorsprong voor 
Steenbergen. 
Na een vlotte aanval op rechts werd de 
bal door Thijs Zantboer voorgetrok-
ken naar Mike de Hoog die, wederom 
vanaf ruime afstand, voor de 3-2 zorg-
de. Direct daarop lag daar bijna weer 
de gelijkmaker tegen de touwen maar 
het schot van de Alliance-spits ging 
rakelings voorlangs.
Nadat Mike de Hoog op aangeven van 
Nathan van Beers vervolgens rake-
lings naast schoot had dezelfde speler 
een kwartier voor tijd weer wel succes. 
Nu was het Lars Heshof die een puike 
voorzet losliet richting Mike de Hoog 

die met een onhoudbare uithaal voor 
de 4-2 tussenstand zorgde.

Verzet Alliance gebroken
Na deze treffer liet de overigens goed 
voetballende Alliance ploeg de moed 
op een beter resultaat een beetje zak-
ken en zagen we nog scoringskansen 
voor invaller Marvin Braat (kopbal 
tegen de keeper op) en voor Xander 
Burggraaff (kopbal via de paal naast).
Het slotakkoord was deze middag 
voor de in de loop van de 1e helft 
voor de geblesseerd geraakte Pieter 
Suijkerbuijk ingevallen Dorus Bak-
ker. Thijs Zantboer werd in minuut 
89 op de rand van de 16 neergelegd 
waardoor Steenbergen een vrije trap 
mocht nemen.
Met een mooi geplaatst schot zorgde 
Dorus voor de 5-2 eindstand.
Uiteindelijk een, vooral dankzij een 
goede 2e helft, verdiende overwin-
ning voor de mannen van oefenmees-
ter Robin Borremans in deze laatste 
competitiewedstrijd tegen Alliance.

Promotiewedstrijd(en)
Voor Steenbergen wacht nu nog mini-
maal 1 maar hopelijk ook nog een 2e 
wedstrijd met als inzet promotie naar 
de 3e klas.
Morgen, zaterdag 4 juni, wordt de 
laatste normale competitieronde af-
gewerkt in de klas waarin Steenber-
gen uitkomt, maar Steenbergen heeft 
zoals gezegd zijn laatste wedstrijd 
reeds gespeeld.
Op zaterdag 11 juni wordt dan een 
begin gemaakt met de promotiewed-

strijden waarbij Steenbergen nog niet 
in actie zal komen.
De blauwwitten moeten op woens-
dagavond 15 juni aantreden voor hun 
eerste wedstrijd tegen de nummer 12 
op de ranglijst van de 3e klasse C in de 
regio Rotterdam.

Wie de tegenstander gaat worden 
is pas na a.s. zaterdag definitief be-
kend maar zeker is al wel dat dat voor 
Steenbergen een uitwedstrijd gaat 
worden.
Mocht deze wedstrijd gewonnen wor-
den dan volgt nog een 2e en dan be-
slissende wedstrijd tegen weer een 
andere tegenstander op een neutraal 
terrein.

Wie dat gaat worden is momenteel 
ook nog niet bekend.
Zeker is wel dat de winnaar van deze 
2e wedstrijd mag promoveren naar de 
3e klas.
In de courant van vrijdag 10 juni a.s. 
zullen we dat voor iedereen duidelijk 
maken.

Uitslagen senioren van zaterdag 28 en 
zondag 29 mei:

Steenbergen 1 - Alliance 1: 5-2; Steen-
bergen 2 - Alliance 2: 5-4; Steenbergen 
4 - VVC’68 4: 4-2; Steenbergen 2 zon-
dag - NSV 2 zondag: 1-2.

Programma senioren v.v. Steenbergen 
voor zaterdag 4 juni: 

Internos 4 - Steenbergen 2, aanvang 
13.30 uur; Smerdiek 2 - Steenbergen 
3, aanvang 12.00 uur

Ruime overwinning Steenbergen 1  
op Alliance in laatste competitiewedstrijd 
van het seizoen

( door Jesse de Decker )

Het 1e elftal van Sc Welberg ging 
zaterdag 28 mei op bezoek bij Vre-
derust in Halsteren. Na een goed 
eerste halfuur van de Welberge-
naren waarin het zichzelf niet be-
loonde, besliste Vrederust in het 
laatste kwartier van de eerste 
helft nog de wedstrijd door vier 
keer te scoren. In de tweede helft 
wist de thuisploeg nog 4 maal het 
doel te vinden, eindstand 8-0.

Het was voor Welberg afgelopen zater-
dag schrapen om een representatief 
elftal op de been te krijgen, door bles-
sures en vele afwezigen moest trainer 
Toon Magielse flink puzzelen. Jeugd-
spelers Djerrel Bax en Kane Brands 
beiden onder 18 spelers kregen een 
basisplek, en door de afwezigheid van 
Dennis Luijks startte Mats Meeusen 
als aanvoerder aan de wedstrijd.

Vrederust is nog volop in de race voor 

een periodetitel en was vooraf ge-
brand om de overwinning te behalen, 
zodat zij volgende week alles in eigen 
hand heeft om de nacompetitie te be-
halen.
Ondanks dat Vrederust de favoriet 
was voor de overwinning is het toch 
Welberg dat gelijk vanaf de aftrap 
goed begint. De thuisploeg lijkt in de 
eerste 10 minuten van de wedstrijd 
niet wakker te zijn, en Welberg deelt 
de eerste speldenprikjes uit voor het 
doel van Vrederust. 

Goed voetballend Wel-
berg in openingsfase
Het is ook Welberg dat na een kwartier 
voetballen de eerste grote kans van de 
middag krijgt. Vanuit de achterhoe-
de stuurt Djerrel Bax met een lange 
bal Martijn Gladdines weg, die op zijn 
beurt Kane Brands aanspeelt in het 
strafschopgebied. Zijn schot mist ech-
ter net wat kracht om op voorsprong 
te komen. De dreigende aanval ver-

diende echter meer.
Welberg blijft het eerste kwartier van 
de wedstrijd het betere van het spel 
hebben, Vrederust komt nauwelijks 
aan voetballen toe. Na 20 minuten is 
het wederom Welberg dat een goede 
doelpoging krijgt, een voorzet na een 
goed opgezette aanval kan net niet 
met kracht ingekopt worden door Jel-
le Smout. Het is geheel de verdienste 
van de bezoekers dat Vrederust het 
eerste half uur nauwelijks gevaarlijk 
kan worden.

Onverdiende voorsprong 
Vrederust
Tegen de verhouding in komt de 
thuisploeg na 32 minuten voetballen 
toch op 1-0 voorsprong. De eerste hal-
ve kans is meteen raak. Een steekpass 
dwars door de Welberg defensie wordt 
goed achter Bart Helmons geschoten.
En dan gaat het ineens hard, drie mi-
nuten na de 1-0 verdubbeld Vreder-
ust de voorsprong. Welberg krijgt de 
bal achterin niet goed weg en de fout 
wordt meteen afgestraft, 2-0.
Vrederust lijkt het zetje wat nodig is 
gevonden te hebben, want na 42 mi-
nuten lijkt het de wedstrijd nog voor 
rust in het slot te gooien als het de 3-0 
scoort. Tot overmaat van ramp ligt de 
4-0 er in de blessuretijd van de 1e helft 
er ook nog in. Het is een totaal onno-

dig hoge ruststand gezien het spel-
beeld van de eerste helft. Welberg had 
lange tijd het beste van het spel maar 
beloond zichzelf daar niet mee. Rust-
stand 4-0.

Tweede helft 
Doordat Vrederust voor in het laat-
ste kwartier van de eerste helft gena-
deloos toesloeg lijkt de tweede helft 
een formaliteit. De thuisploeg gaat de 
tweede helft door zoals het de 1e ge-
stopt is en forceert Welberg vooral om 
achter de bal aan te moeten lopen. 
Het is dan ook de thuisploeg dat in de 
57e minuut de score verder doet op-
lopen, 5-0.
Toch probeert Welberg met vlagen te 
blijven voetballen en laat het zich na 
60 minuten voetballen weer eens voor 
de goal van Vrederust zien. Een aanval 
over rechts strand uiteindelijk in het 
strafschopgebied. 
Met nog 23 minuten te spelen maakt 
Vrederust er 6-0 van. De thuisploeg 
wil gezien de belangrijke wedstrijd die 
het nog gaat spelen volgende week te-
gen Alliance duidelijk met een goed 
gevoel van het veld stappen, en blijft 
Welberg vooral via de flanken het tel-
kens lastig maken. Een paar minuten 
na het 6e doelpunt ligt ook de zeven-
de in het Welberg doel. Het slotak-
koord volgt na 84 minuten voetballen 
als Vrederust de eindstand op 8-0 be-

paalt.

Geflatteerde uitslag
Een erg geflatteerde uitslag want ge-
zien het spelbeeld in de eerste helft 
had de wedstrijd toch geheel anders 
uit kunnen pakken voor de mannen 
van trainer Toon Magielse. Omdat 
het de  gecreëerde kansen in het eer-
ste half uur niet wist om te zetten tot 
doelpunten kon Vrederust uiteindelijk 
de wedstrijd naar zich toe trekken.
In de tweede helft was de pijp duide-
lijk leeg bij de jonge Welberg selectie 
waardoor de thuisploeg uiteindelijk 
verder uit kon lopen. 

Laatste  
competitiewedstrijd
Aankomend weekend, op zaterdag 4 
juni zal Sc Welberg de laatste compe-
titiewedstrijd voor dit seizoen spelen. 
Hekkensluiter Lepelstraatse Boys zal 
dan te gast zijn op Sportpark ’t Zand-
baantje. De wedstrijd begint zater-
dagmiddag om 14:30 uur, een half uur 
vroeger dan gebruikelijk. Op de eerste 
speeldag van dit seizoen won Welberg 
de uitwedstrijd in Lepelstraat met 
2-3, laten we hopen dat de competi-
tie met een positief gevoel afgesloten 
kan worden!

SC Welberg verliest  
met geflatteerde cijfers 
van Vrederust

( door John Rommers )
STEENBERGEN – Na afloop van de 
wedstrijd die het 1e elftal van v.v. 
Steenbergen afgelopen zaterdag 
thuis speelde tegen Alliance werd 
elftalleider Francis van Fessem in 
het zonnetje gezet.

Francis had al enige tijd geleden 
laten weten aan het eind van het 
seizoen te willen stoppen als elf-
talleider van het 1e elftal, een 

functie die hij maar liefst 10 jaar 
heeft bekleed. Naast elftalleider is 
Francis van Fessem ook consul en 
tevens bestuurslid van de suppor-
tersclub.

Namens de vereniging werd Fran-
cis toegesproken door voorzitter 
Wim Roovers die hem karakteri-
seerde als een ruwe bolster met 
een klein hartje, geliefd bij de spe-
lers van het 1e elftal.

Bijzonder shirt Aanvoerder Xander Burggraaff 
reikte hem een speciaal voor deze 

gelegenheid vervaardigd shirt uit 
en tevens mocht Francis een ca-
deaubon in ontvangst nemen. 

De Steenbergse voorzitter sprak 
de hoop uit dat de supporter in 
Francis van Fessem in leven blijft 
en bedankte hem hartelijk voor al 
die mooie en soms ook moeilijke 
jaren.

Foto: Spelers en begeleiding van 
Steenbergen 1 met op de onderste 
rij 2e van links Francis van Fessem

Elftalleider Francis van Fessem 
nam afscheid bij vv Steenbergen




