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KijkopSteenbergen.nl

(door Nicole van de Donk)
 
STEENBERGEN – Jong en oud kan 
vanaf 3 december weer genie-
ten van een rondje zwieren op de 
kunstijsbaan in Steenbergen. Lief-
hebbers hebben het IJsfestijn twee 
jaar moeten missen vanwege coro-
na, maar voor deze editie is vori-
ge week groen licht gegeven. Niet 
zo vanzelfsprekend met de huidi-
ge energieprijzen, maar volgens 
de organisatie is het dankzij steun 
van de gemeente gelukt om het 
rond te krijgen. Volgens wethou-
der Kees Gommeren is de ijsbaan 
naast een plek van plezier en sport 
ook een plek van ontmoeting, en 
daarom van belang voor de inwo-
ners van de gemeente Steenber-
gen.
De gemeente heeft de voorgaan-
de edities van het IJsfestijn ook 
financieel ondersteund bij de 

stroomkosten. “Dat is dit jaar niet 
anders, alleen hoeveel meer dat 
uiteindelijk zal zijn weten we pas 
na afloop”, aldus een woordvoer-
der van communicatie. 

“Kinderen krijgen  
de kans om te leren 

schaatsen”

Julien van Meer, voorzitter van 
Stichting IJsfestijn Steenbergen, 
geeft toe dat het zonder de ex-
tra inzet van gemeente en spon-
soren niet gelukt was om de be-
groting rond te krijgen. “Hoe dat 
er precies eruitziet, houden we 
binnenskamers. Maar iedereen is 
het erover eens dat het IJsfestijn 
belangrijk is omdat het voor ver-
binding zorgt. Kinderen krijgen 
bovendien de kans om te leren 
schaatsen, nu dat op natuurijs bij-

na onmogelijk wordt.”

“Kunststofbaan is geen  
volwaardige vervanger 

voor echt ijs”
Dat betekent niet dat het onder-
werp energieverbruik en duur-

zaamheid niet uitgebreid bespro-
ken is. “We draaien alleen op elek-
triciteit, dat scheelt al. De ijsbaan 
is overdekt, dat is een groot ver-
schil met banen op andere plek-
ken die in de openlucht zijn. Dus 
de deur wordt goed dichtgehou-
den zodat je het effect krijgt van 

een koelkast. We hebben overi-
gens ook nog de mogelijkheid 
overwogen om in plaats van ijs 
een kunststofbaan te leggen die 
dat nabootst, maar daar hebben 
we toch van afgezien. Het is toch 
iets anders dan echt schaatsen en 
het doet afbreuk aan de sfeer.”

Curlingcompetitie  
en discoschaatsen
Het IJsfestijn is open van zaterdag 
3 december t/m 7 januari. Een 
kaartje kost 4 euro. Als je zelf geen 
schaatsen hebt, zijn die voor 3 
euro te huur. Ook dit jaar zullen er 
allerlei speciale activiteiten wor-
den georganiseerd, zoals een cur-
lingcompetitie en discoschaatsen. 

“Maar we werken nog aan een ver-
dere invulling van het program-
ma, dat zal verschijnen op www.
ijsfestijn-steenbergen.nl . We heb-
ben gelukkig een trouwe club vrij-
willigers, maar extra hulp is altijd 
welkom. Dat mag ook voor een 
paar uurtjes zijn, want vele han-
den maken licht werk”, aldus de 
voorzitter. 

IJsfestijn op Westdam  
terug na twee jaar  
van afwezigheid

Foto: Er kan dit jaar weer geschaatst worden op de kunstijsbaan in Steen-
bergen. De stijgende energiekosten worden opgevangen door sponsoren 
en de gemeente.

( door Dasja Abresch )

STEENBERGEN – Nog even en dan 
sluit Steenbergen haar grote ver-
jaardagsjaar af. Dat stad en ge-
meente in 2022 een bijzonder jubi-
leum vieren, is natuurlijk ook Sin-
terklaas ter ore gekomen. De Sin-
terklaas en Pietengroep Steenber-
gen bedacht daarom een prachtig 
cadeau: de Sint Show Steenbergen. 
Op 26 en 27 november te zien in ’t 
Cromwiel, maar wie erbij wil zijn, 
zal heel snel moeten zijn want de 

kaarten zijn al bijna uitverkocht. 

Binnen de Steenbergse Sinterklaas 
en Pietengroep borrelde het idee 
om een grote show te geven al lan-
ger.  Met het jubileumjaar besloot 
de club dat het er nu maar eens 
van moest komen. Omdat het van-
uit Spanje lastig regelen is, riepen 
zij de hulp in van vijf trouwe fans 
in Steenbergen en Welberg: Da-
vid Borremans, Sieb Martens, Mi-
cha van Eekelen, Ivo Nagelkerken 
en Thijs Boonman. Zij zorgden er 
met elkaar voor dat alles geregeld 
werd. “Door corona zijn de Pieten 
en ik heel erg bedreven geraakt in 
het houden van Zoom-vergade-
ringen. Dat heeft ons wel gehol-
pen nu,” aldus Sinterklaas vlak 
voordat hij aan boord van de Pak-
jesboot ging.

Pepernotenstress
Twee jaar van voorbereidingen 
heeft het uiteindelijk gekost om de 
show rond te krijgen. Een mooie 
tijd, maar, zo kunnen de lokale or-
ganisatoren met zekerheid zeggen: 

“Dat doen we niet nog een keer. 
Het is ontzettend leuk om te doen, 
maar het heeft echt heel veel tijd 
en energie gekost.” Ook de Spaan-
se delegatie staat het zweet op het 
voorhoofd en dan moet de show 
nog beginnen: “Gelukkig hebben 
we dit jaar een lange tijd tussen 
de intocht van Sinterklaas en Pak-
jesavond. Anders was het wel echt 
pepernotenstress geweest,” aldus 
PR-Piet. In totaal werken er dertig 
acteurs en crewleden mee aan de 
show dus het wordt zeker een pro-
ductie van formaat. Omdat ook de 
Sint geen geldboom in zijn Madri-
leense tuin heeft staan, is er, met 
succes, aanspraak gedaan op het 
Initiatievenfonds van de gemeen-

te Steenbergen.

Anders dan anders
De Sinterklaasshow speelt zich he-
lemaal af in de gemeente en zon-
der al teveel te willen verpesten, 
is er natuurlijk iets kwijt. Een per-
soon in dit geval, namelijk Sinter-
klaas. Dat verklaart direct de titel 
van de show: ‘De zoektocht naar 
Sinterklaas’. De Pieten gaan hem 
zoeken in alle gaten en hoeken. Zij 
krijgen daarbij (hopelijk) hulp van 
de kinderen in de zaal. Piet Regie: 
“Het wordt een super-interactieve 
show met zang, dans en heel veel 
verrassingen. Iedereen die denkt 
een beeld te hebben van een Sin-
terklaasshow, kan dat gelijk losla-

ten want het wordt heel anders.”  

Voor alle kinderen
De verkoop van de kaarten is voor-
alsnog alleen via de social me-
dia aangekondigd, maar toch was 
binnen de kortste keren al drie-
kwart van de tickets verkocht. Niet 
alle kaarten worden overigens ver-
kocht. Via de Voedselbank en de 
Ontmoetingswinkel wordt een 
aantal kaarten geschonken aan 
gezinnen met een kleine beurs. 
“Zeker een Sinterklaasshow moet 
toch voor alle kinderen  toeganke-
lijk zijn,” aldus een stellige goed-
heiligman.

Wie nog een kaartje wil, zet dat 
niet op zijn verlanglijstje, maar 
gaat nu (nu!) naar www.sintshow-
steenbergen.nl. Een ticket kost 6 
euro.  Voor wie te laat is: De show 
wordt later ook nog uitgezonden 
via de SLOS.

Op 26 en 27 november:

Interactieve, avontuurlijke 
en eenmalige Sint Show 
in Steenbergen

Achterbergbij

WEKEN



Telkens weer zullen we je tegenkomen,
wie je was, wat je deed en wat je zei.
Want alleen je lichaam,
is ons door de dood ontnomen.
De herinnering die blijft voor mij.

Dankbaar maar verdrietig hebben 
wij afscheid moeten nemen van 
ons moeder en oma-Baartmans

Nelly Baartmans-
Baartmans

weduwe van
Theo Baartmans

* Steenbergen 20-2-1930 
† Steenbergen 1-11-2022

 Conny en Ad
 Corina en Walther
 Kees en † Kirsten
 † Theo en Francien
 Els
 Kleinkinderen
 Achterkleinkinderen

1 november 2022

Correspondentieadres:
Nieuwstad 8, 4651 AZ Steenbergen

De afscheidsdienst zal gehouden 
worden op maandag 7 november 
om 11.00 uur in crematorium 
Zoomstede, Mastendreef 5 
te Bergen op Zoom.

Na afloop is er gelegenheid tot 
persoonlijk condoleren in de 
koffiekamer van voornoemd 
crematorium.

Het is goed geweest.

Bedroefd, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij mij heeft 
geschonken, geef ik u bericht dat na een kort ziekbed mijn dierbare man is overleden

Theo Zantboer
echtgenoot van 

Rina Zantboer - van der Avert
in de leeftijd van 81 jaar.

Rina

Familie Zantboer
Familie Van der Avert

Steenbergen, 28 oktober 2022

Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden in besloten kring.

Correspondentieadres: Westdam 31, 4651 BE  Steenbergen

Wij willen iedereen hartelijk 
bedanken voor het meeleven 

na het overlijden van 
mijn man, onze vader en opa

Piet Smout
Uw betrokkenheid d.m.v.

 honderden kaarten, berichtjes 
via sociale media, app of 

een troostend woord hebben 
ons gesterkt tijdens deze 

verdrietige periode.
 

Leef vandaag want morgen 
kun je niet beloven. 

 Riet Smout-Ridderhof 
 Kinderen en kleinkinderen

een persoonlijk afscheid, 
een warme herinnering
Anita Nuiten

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

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

De Sint, z’n grote en 
kleine Piet op bezoek?

Mail naar 
sintspanje@planet.nl

Is vegetarisch koken 
een passie voor jou 

en kun je maandelijks 2 keer 
op vr-zat-zon een lunch verzorgen 
voor groep van 6 tot 10 personen, 

stuur dan bericht naar 
06-54374276.

Vol trots presenteren wij op maandagavond 7 november onze kerstwinkel.
Overdag zijn we dan gesloten, ook voor bezorgingen. 

Van 18.00-21.00 uur bent u van harte welkom om Jolanda’s Boeket in         
kerstsfeer te beleven. Ook staan dan alle voorbeelden voor 

de kerstworkshops klaar.
We zien u graag!

Kaaistraat 53 | Steenbergen  |  www.jolandasboeket.nl   |  0167 500553  

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

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

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

   

annie HulsbergenJ
Uitvaartverzorging

Postadres: Loonberg 26

4617 NX Bergen op Zoom

0164-246664 / 06-51910414

annie HulsbergenJ

uitvaartverzorging

Jeanne Huijsmans 

jeannehuijsmans@home.nl

Telefoonnummer 06-13433461

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Aula, Marconilaan 2

24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 

Afscheidskamer  

Achterstraat 13
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Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwers

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

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.

Dagelijks nieuws & aanbod 
uit de gemeente Steenbergen

KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 80.000  bezoekers 
per maand per maand. 

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen 
inmiddels gevolgd door 6.500 fans.
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Bezorger 
gevraagd 

voor één van
de vier routes
in Vossemeer
Leeftijd vanaf 12 jaar
op vrijdagmiddagen

Leuk en snel verdiend. 
Met welkomstbonus!

Steenbergse Courant
telefoon 56 59 30 tijdens kantooruren.

of: info@steenbergsecourant.nl

Bijeenkomst 
bouwplan 
voormalige 
dierenkliniek 
aan de Kruispoort
STEENBERGEN – Eigenaresse Lyc-
ke van Boekel en architect Ilse van 
Rosmalen nodigen buurtbewoners 
uit voor een bijeenkomst waarin 
hun bouwplan voor de voormalige 
dierenkliniek aan de Kruispoort 34 
wordt gepresenteerd. 

Het is de bedoeling om hier vier 
appartementen te realiseren. De 
bijeenkomst wordt gehouden op 
donderdag 10 november, aanvang 
11:00 uur op Kruispoort 34.

(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De overeenkomst 
die de provincie Noord-Brabant 
heeft met busmaatschappij Arri-
va loopt in 2025 af. Daarom is er 
een nieuwe aanbesteding in voor-
bereiding die gevolgen gaat heb-
ben voor reizigers. Bij de lijnen 
die voor de gemeente Steenber-
gen van toepassing zijn, staat on-
der andere dat lijn 310 Dinte-
loord-Rotterdam minder gaat rij-
den. De gemeente heeft inmiddels 
de dorpsraden, de stadsraad, on-
dernemersverenigingen en Cosun 
Beet Company geïnformeerd over 
de voornemens van de provincie, 
zodat ze eventueel bezwaar kun-
nen indienen.

De Cosun Beet Company staat in 
dat rijtje omdat medewerkers van 
dat bedrijf die met het openbaar 
vervoer naar hun werk moeten 
komen, de streeklijn 111 gebrui-
ken. In de nieuwe situatie zou die 
bus op zaterdag niet meer gaan 
rijden.  
De lijn 102 zal in de toekomst 
niet meer Nieuw-Vossemeer aan-
doen, waarvoor al eerder werd ge-
vreesd door gemeente en inwo-
ners. “Buurtbus 214 en school-
bus 614 blijven Nieuw-Vosse-
meer wel aandoen. De provincie 
Noord-Brabant is voornemens 
om een goede aansluiting op de 
direct lijn 310 richting Bergen op 
Zoom in het programma van ei-
sen op te nemen”, zo valt te lezen.

Stadsraad:  
“Ze zouden juist meer 

mensen de bus in  
moeten krijgen”

Dat programma van eisen ligt nog 
t/m 7 december ter inzage. Het 
college heeft aangegeven deze ter-
mijn te kort te vinden, omdat ie-
dereen de tijd moet kunnen heb-

ben om een zienswijze in te die-
nen. De gemeente wil alle reac-
ties van de raadsleden die voor 
14 november zijn binnengeko-
men bewerken en als gezamen-
lijke zienswijze indienen. De an-
dere belanghebbenden hebben 
het document dus pas net ont-
vangen, maar de stadsraad heeft 
er al even naar gekeken. “Wat mij 
opviel was het stukje waarin een 
belofte wordt gedaan dat er van 
maandag t/m vrijdag tussen 7-18 

uur gegarandeerd een mobiliteit 
vorm beschikbaar is. Wordt er niet 
gedacht aan mensen die onre-
gelmatig werken, of jongeren die 
studeren maar nog thuis wonen? 
Ik zou willen dat ze het helemaal 
omdraaien: hoe krijgen we meer 
mensen in de bus? Dit heeft gevol-
gen voor de leefbaarheid van onze 
inwoners”, zegt voorzitter Leonti-
ne Tjioe. 

“Alle inwoners  
moeten de kans krijgen 

hierop te reageren”

Omdat dit nieuwe programma OV 
zoveel mensen aangaat, zou Tjieo 
graag zien dat de gemeente het via 
social media gaat communiceren 
met alle inwoners. “Dus niet de 
verantwoordelijkheid alleen bij de 
stadsraad en dorpsraden leggen. 
Die bereiken niet iedereen, terwijl 
alle inwoners de kans moeten krij-
gen om hierop te reageren.”

Foto: Inwoners van Dinteloord kre-
gen al te maken met een wijziging 
in het OV toen de bushalte uit het 
centrum werd gehaald. Reizigers 
moeten nu in- en uitstappen op de 
Noordlangeweg. In de dienstrege-
ling die vanaf 2025 ingaat, zal de 
310 minder vaak gaan rijden, zo is 
het voornemen van de provincie.

Bezwaartermijn voor nieuw Openbaar 
Vervoer-plan is nu geopend

“Alle inwoners zouden 
dit moeten weten want 

de buslijnen zijn van 
groot belang”

DE HEEN | STEENBERGEN – Ook dit 
jaar arriveert de Sint met zijn Pie-
ten in de haven van De Heen. Het 
schip meert zaterdagmiddag 12 
november ronde klok van 14:15 
uur aan. Na korte rondgang door 
het dorp gaat Sinterklaas naar De 
Stelle, waar het grote Sinterklaas-
feest wordt gevierd. Een dag later 
wordt de Sint om 13:00 uur in de 

Steenbergse haven ontvangen.

Dit jaar wordt in het Heense 
dorpshuis het Pietenspel gespeeld 
met als titel ‘De Gestreste Hoofd-
piet’. Dan wordt duidelijk dat de 
hoofdpiet aardig in de war is ge-
raakt. Hij telt cadeautjes verkeerd, 
raakt pepernoten kwijt en zelfs 
het boek van de Sint blijkt verdwe-

nen te zijn. Wel rijst de vraag of het 
hier om dikke stress gaat, of dat er 
wat anders aan de hand is.

Mooie tekening  
of knutsel 
Overigens laten de organisatoren 
weten dat de Sint het altijd heel 
leuk vindt om mooie kleurplaten, 

tekeningen en knutselwerkjes te 
ontvangen. Ze roepen kinderen en 
hun ouders op om die toch voor-
al ook mee te nemen. Ook kinde-
ren die graag een voordracht wil-
len doen of een muziekstukje wil-
len spelen zijn zeer welkom. 

Pietentraining  
in Steenbergen
In Steenbergen worden de kinde-
ren eveneens opgeroepen om een 
mooie tekening of kleurplaat voor 
de Sint mee te brengen. En ze wor-
den gevraagd om in Pietentenue 
te verschijnen. Dan kunnen de 
kleintjes meteen deelnemen aan 
de Pietentraining.

Sint wordt zaterdag 12 november 
verwacht in Heense Haven en 
arriveert 13 november in Steenbergen

STEENBERGEN – Traditiegetrouw 
viert Stichting Karnaval Steen-
bergen (SKS) de elfde van de elf-
de op de datum zelf. Dat pakt dit 
jaar goed uit, want het is op een 
vrijdagavond. Om 20:11 uur wordt 
in het Wapen van Steenbergen het 
startsein voor de feestelijkheden 
gegeven.

In het Wapen zullen verschillende 
dweilbandjes voor de nodige sfeer 
zorgen en tijdens de viering wordt 
de Leut-eed afgelegd en krijgen de 
Bietboeren en Meerminnen te ho-
ren hoe het carnavalsmotto voor 
2023 luidt. Dat afleggen van die 
eed gebeurt op het Strieniusplein 
aan de van Gaverenlaan.

Voorproeverij
In aanloop naar de elf elf hield SKS 
vrijdag 21 oktober een ‘Voorproe-
verij’. Medewerkers van de stich-
ting ontvingen daarbij als eersten 
de ‘Konvekaosie’ en werden daar-
mee officieel uitgenodigd voor 
de 11-11. Deze uitnodiging wordt 
ook nog verspreid onder het pu-

bliek.
Meer informatie is te vinden op 
www.strienestad.nl en de face-
bookpagina van de SKS.

SKS viert 11-11 in het  
Wapen van Steenbergen

( door Dasja Abresch )

KRUISLAND -  Gisteren was het 
Hubkesdag en dat betekende 
vroeg uit de veren voor de geeste-
lijke vaders van katholiek Brabant. 
De vierkante broodjes kunnen na-
melijk niet de deur uit voordat de 
zegening van meneer Pastoor er 
overheen is gegaan. Zo ook in de 
bakkerij van supermarkt Coop ‘De 
Spek’ in Kruisland. 

Hier was Hans de Korte pastoor 
van dienst en hij gaf voorafgaand 
aan de ceremonie eerlijk toe dat 
het tijdstip van 7.15 uur wel wat 
vroeg was voor zijn gebruikelij-
ke dagritme. De bakkerijen Van 
Broekhoven uit Welberg en het 
Bakhuys uit Steenbergen kozen 
ervoor om de zegening de avond 
ervoor plaats te laten vinden 
waardoor de druk al van de ketel 
was. Het personeel van ‘De Spek’ 
stond donderdagmorgen vroeg 
klaar om de duizenden hubkes di-
rect na de zegening over de bakke-
rijen in de regio te verspreiden. In 

totaal bakken de Kruislandse bak-
kers tienduizend broodjes die bin-
nen enkele dagen hun weg naar 
talloze magen vinden. Deze hub-
kes zijn niet allemaal gewijd zijn, 
legt Fanny Schrauwen, eigenares-
se van de Coop uit: “Veel mensen 
hechten nog altijd aan een hubke 
dat echt gezegend is door meneer 
Pastoor. Zij zorgen er meestal wel 
voor dat ze ze van tevoren besteld 
hebben.” 

Hubkesbrood is genoemd naar 
Sint Hubertus. Hij bekeerde zich 
in de achtste eeuw na Christus 
nadat hij tijdens de jacht een kruis 
tussen het gewei van een edel-
hert zag verschijnen.  Het gewij-
de brood dat zijn naam draagt zou 
mens en dier beschermen tegen 
hondsdolheid. 

Na het ontvangen van de zegening 
door pastoor Hans de Korte gingen 
gisteren de hubkes van supermarkt 
Coop ‘de Spek’ uit Kruisland naar 
diverse bakkerijen in de regio. De 
traditie van hubkesdag blijft over-
eind.

Pastoor vroeg uit de veren 
voor Kruislandse hubkes



NIEUW! APPARTEMENTEN
DE KLOKKENMAKERIJ

HEEFT U INTERESSE IN DE KLOKKENMAKERIJ? 
NEEM DAN CONTACT OP MET DE VERKOOPMAKELAAR BAAS MAKELAARS

TEL: 0164-683842
MAIL: nieuwbouw@baasmakelaars.nl

Het nieuwbouwproject de Klokkenmakerij te Steenbergen bestaat uit totaal 14 
luxe appartementen verdeeld over twee gebouwen met daartussen gelegen een 
afgesloten parkeerterrein. 
Het ene appartementencomplex is gelegen aan de Grote Kerkstraat 9, 11 en 13, 
waar 8 appartementen worden gerealiseerd. Het andere appartementencomplex 
is gelegen aan de Oostdam 14, waar 6 appartementen worden gerealiseerd met 
bergingen in de kelder. 
Bij beide complexen is het mogelijk om op de bovenste verdieping een penthouse 
te creëren.  
 
Bij dit project staan comfort, gemak, veiligheid en luxe hoog in het vaandel. 
Dit zal dan ook terug te zien zijn in het ontwerp en zult u zeker ervaren wanneer 
u er woont. 
Daarnaast zijn de appartementen zeer energiezuinig en volledig gasloos! 
 
De gebruiksoppervlaktes variëren van 71 m2 tot 83 m2 met een V.O.N. prijs vanaf 
€380.000,-.

Dankwoord van Dr. M.P. Mikolajczyk, huisarts

Per 1 december 2022 zal ik, na ruim 32 jaar, mijn werk als huisarts                                  
in Steenbergen beëindigen.

Bij deze wil ik de mensen, aan wie ik zorg heb mogen verlenen, danken voor het         
in mij gestelde vertrouwen. Tevens dank ik iedereen met wie ik heb mogen 

werken voor de fijne samenwerking door de jaren heen.

Met vriendelijke groet en dank,

Maciek Mikolajczyk

     de
complete
  interieur
       specialist!

Vrijdag van 13.30 tot 21.00 uur   |   Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

(sfeer)haarden voor binnen en buiten – meubels en woondecoratie – sfeerverlichting

zelfgemaakte jam – landelijke woonaccessoires – catering producten

kinderkleding – cadeau en snuffelen – heerlijke kazen, taarten en andere lekkernijen

Zeeuwse producten – uiterlijke verzorging – (glazen) sieraden

Heb je het 
al gehoord?

Bij Rosemary’s Lingerie 
verkopen we nachtmode voor 

dames, heren en kinderen! Ook 
voor huispakken en badjassen 

bent u bij ons aan het juiste adres!  

Cyell • Charlie Choe
Schiesser • HOM 

MEY • Rösch

Damesmaat 36 t/m 50-52

Heren
maat 46 

t/m 60

Kinderen

maat 56/62

t/m 176

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
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Maciek Mikolajczyk (66+) is een 
ervaren en zeer bekwaam huis-
arts. Een sympathieke man ook. 
Hij besloot na de overdracht van 
zijn praktijk nog drie jaar te wer-
ken. Die zijn nu om. De pensioen-
gerechtigde leeftijd is inmiddels 
bereikt. “Nog een maand lang, 
want op 30 november heb ik mijn 
laatste spreekuur. Een dag later 
ben ik een gewone burger van 
Steenbergen.” 

Helaas geen chirurg
In 1982 kwam hij vanuit Polen 
naar Nederland. Hij had daar zijn 
opleiding genoten en wilde hier 
het liefst chirurg worden. Dit in 
een tijd dat een paar duizend art-
sen werkloos waren. 
“Ik meldde me aan voor de op-
leiding tot chirurg. Hiervoor wa-
ren honderden belangstellenden. 
Na een voorselectie bleef ik over 
bij de laatste groep, maar viel ver-
volgens buiten de boot omdat er 
slechts plaats was voor twaalf art-
sen”.

Waarnemend huisarts
Maciek Mikolajczyk en echtgeno-
te Caroline gingen wonen in Rid-
derkerk. Hij reed een jaar op de 
ambulance en werkte vervolgens 
als arts in Den Bosch, Zwolle en 
het Sofia in Rotterdam. In Ridder-
kerk werd hij vervolgens waarne-

mend arts en draaide samen met 
Caroline bijna drie jaar lang dien-
sten. “Dat beviel bij de huisartsen 
daar goed, we hebben zo’n zestig 
procent van de diensten overge-
nomen”.

Naar Steenbergen
Via een tip van de dochter Marjan 
van Mechelen van de Steenberg-
se huisarts Harry van Mechelen, 
kwam het echtpaar Mikolajczyk 
met hun dochters Lidka en Anka 
in de Van Gaverenlaan terecht. 
Ze namen in juli 1990 de praktijk 
daar over. 

“Die was danig ingeslapen. Maar 
we wisten met al onze ervaring 
precies hoe het zou moeten zijn. 
Nadat de mensen aanvankelijk 
de kat uit de boom keken – ”Een 
vreemde naam, een vreemde 
taal”, zo werd blijkbaar gedacht – 
groeide de praktijk gestaag. Ook 
de goede referenties van patiën-
ten en de specialisten in de zie-
kenhuizen hielpen daaraan mee”. 

Innovatief
De praktijk groeide van 1400 naar 
3600 patiënten.  (Dit terwijl 2100 
patiënten per arts de norm was). 

”Caroline heeft de praktijk opge-
bouwd. Zij was de directeur, zeg 
ik dan wat gekscherend. Maar het 

was beslist zo. Ze wist de juiste 
assistentes te selecteren. Ik deed 
de medische taken en niet meer 
dan dat. We waren een goed duo 
en we werkten met een geweldig 
goed team. Daardoor konden wij 
het aan. We waren ook innovatief. 
Begonnen vaak als eerste met uit-
breidingen in de ondersteunende 
zorg”. 

Geen overname- 
kandidaat beschikbaar
En zo werd jarenlang hard ge-
werkt. Nadat een mogelijke over-
namekandidaat afhaakte, startte 
een zoektocht naar nieuwe kandi-
daten. Die werden niet gevonden 
en het echtpaar Mikolajczyk ging 
in op het aanbod van huisartsen-

praktijk Molenweg. Caroline ging 
met pensioen, het team assisten-
ten ging mee en Maciek Mikolaj-
czyk besloot nog drie jaar mee te 
werken. Die jaren zijn nu om. Per 
1 december beëindigt de huisarts 
zijn werkzaamheden.

Laatste noodkreet aan 
gemeente Steenbergen
Hij kijkt met grote zorg naar de 
ontwikkelingen bij huisartsen-
praktijk Molenweg. “We zitten 
hier met een groot huisvestings-
probleem. Het pand is niet lan-
ger geschikt voor de sterk gegroei-
de praktijk.Het is te klein, de rou-
ting en indeling is niet zoals ge-
wenst, er is een enorme werk-
druk en voor nieuwe huisartsen 

is deze situatie niet aantrekke-
lijk. Ze kiezen voor andere moge-
lijkheden. Een nieuw efficiënt en 
representatief pand op een ge-
schikte locatie is pure noodzaak.  
We vragen al jaren bij gemeen-
te Steenbergen om een goed stuk 
bouwgrond. Sinds mijn eerste 
noodkreet – drie jaar geleden – is 
er niets veranderd. Geen reactie 
van de gemeente. En dat terwijl er 
ook hier een enorm probleem is 
ontstaan. 
Vandaar mijn oproep: gemeen-
te doe iets. Werk mee aan een op-
lossing. Bied een geschikt per-
ceel bouwgrond aan. Geef huis-
artsenpraktijk Molenweg de 
kans op een goede toekomst en 
voorkom dat de heil noodge-
dwongen naar elders wordt ge-
zocht. De oplossing is eenvoudig.  

En realiseer je dat er in omliggen-
de gemeenten volop patiënten 
zijn die zich niet kunnen inschrij-
ven bij een huisartsenpraktijk, ge-
woon omdat er een enorm tekort 
is aan huisartsen die zich in deze 
regio willen vestigen. Die situatie 
moet er in Steenbergen toch echt 
niet komen!”

“Gemeente Steenbergen kom in actie: er is nu al een huisartsentekort” 

Huisarts Maciek Mikolajczyk luidt nogmaals  
de noodklok bij zijn afscheid

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – ”Ik heb mijn werk hier in Steenbergen ruim 32 
jaar met hart en ziel gedaan. Het allermeest genoot ik van de 
contacten met mijn patiënten. Al zorgde de overload aan extra 
werkzaamheden en de enorme groei van het aantal patiënten 
ervoor dat er steeds minder tijd beschikbaar kwam. De zorg 
gaat op die manier meer en meer verloren. Elke dag werd het 
een race tegen de klok om de werkzaamheden gereed te krij-
gen. En dan brak de volgende dag aan. Toch heb ik ervan geno-
ten om hier huisarts te zijn. Tijdens de jaren aan de Van Gave-
renlaan had ik de volle steun van mijn echtgenote Caroline en 
we konden rekenen op een geweldig goed team. Op 1 januari 
2020 kwamen we onder de regie van huisartsenpraktijk Molen-
weg. Ik ging korter werken en kreeg alle ruimte om weer de 
aandacht aan onze patiënten te geven. Nu vind ik het voldoen-
de geweest, al voel ik me haast schuldig. Er is nog geen vervan-
ger gevonden en de huidige huisartsen en het hele team wor-
den dagelijks overladen met werk.” 

Foto: Huisarts Maciek Mikolajczyk is in deze hoedanigheid nog een 
maand actief. Na ruim 32 jaar neemt hij afscheid. Hij waarschuwt voor de 
problemen bij de huisartsenpraktijken die grote moeite hebben om nieu-
we collega’s aan te trekken. De werkomgeving moet daarom voor nieuw-
komers aantrekkelijk zijn. Als dat niet gebeurt komt er ook in de gemeen-
te Steenbergen een patiëntenstop, net als in omliggende gemeenten. Voor 
huisartsenpraktijk Molenweg betekent dat aantrekkelijk worden een be-
tere huisvesting. Hiervoor is de hulp van gemeente Steenbergen nodig.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

( door Dasja Abresch )

STEENBERGEN – Tranentrekkers, 
smartlappen, evergreens en golden 
oldies. Het publiek dat afgelopen 
zondag aanwezig was bij het ju-
bileumconcert van Oud Bruin en 
Jong Belegen hoorde ze allemaal 
voorbij komen. Ter gelegenheid 
van de 20ste verjaardag maakten 
de koorleden een representatieve 
selectie uit de tientallen nummers 
die zij verzamelden. Wat de club in 
die tijd ook verzamelde, was een 
grote groep trouwe fans die er al-

lemaal bij waren in ’t Wapen van 
Steenbergen. De zaal was dan ook 
van podium tot voordeur afgela-
den vol en de stemming zat er goed 
in. Lady speaker Sandra Houtepen 
smeedde de nummers aaneen met 
een historische reis langs de hoog-
te- en dieptepunten van OBJB. Met 
name de themaconcerten, gezellige 
reisjes en het onvergetelijke optre-
den met Dana Winner in de Gum-
maruskerk werden voor het voet-
licht gebracht. De leden die het 
koor ontvallen zijn, werden geëerd 
met een warme vertolking van het 
nummer  ’De Regenboog’. 

 Jubileumconcert OBJB 
eerste hoogtepunt van 
de volgende twintig jaar
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Spreekuren met 
de wijkBOA's

De wijkBOA’s binnen de gemeente 
Steenbergen spelen een belangrijke 
rol op het gebied van leefbaarheid 
en veiligheid. Om op te halen 
wat er speelt in de wijk en meer 
te vertellen over hun rol en 
bijdrage, organiseert de gemeente 
Steenbergen spreekuren. 

De wijkBOA’s zijn maandelijks in 
de kernen aanwezig. Een afspraak 
maken is niet nodig. Heeft u vragen, 
meldingen of tips? U bent van harte 
welkom, de wijkBOA’s zijn er voor u. 

Spreekuren november 2022:
Dinsdagavond 15 november 
19.00-20.00 uur
De Heen - De Stelle  
Dinteloord - Dorpshuis  

Woensdagavond 16  november  
19.00-20.00 uur
Kruisland - de Siemburg  
Welberg  - De Vaert 

Donderdagavond 17 november  
18.30 – 19.30 uur
Steenbergen - Gemeentehuis 

Donderdagavond 17 november  
19.00 – 20.00 uur
Nieuw-Vossemeer - De Vossenburcht

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

N257 bij 
Heense Molen
afgesloten
Van maandag 14 november tot en 
met vrijdag 2 december 2022 is de 
N257 ter hoogte van de Rijksweg/
Zeelandweg-Oost (Heense Molen) 
vanwege werkzaamheden in beide 
richtingen dicht voor het verkeer. 

De werkzaamheden bestaan uit 
midden geleiders opbreken, 
afvoeren, grondverbeteringen 
toepassen en nieuw plantgoed 
aanplanten. Tijdens de 
werkzaamheden wordt het 
doorgaande verkeer omgeleid. 
De omleidingsroutes zijn met 
borden aangegeven. 

Van de gemeenteraad
over dit onderwerp verteld is door 
professionals. De ‘ernaartoe teams’ van 
WijZijn Steenbergen helpen inwoners 
met taalachterstanden om hun fi nanciële 
situatie weer op de rit te krijgen. Ook op 
het gebied van zorg, gezonde leefstijl en 
armoede is hier nog veel winst te behalen.

Vastgoed- en accomodatiebeleid
Een andere ambitie uit het coalitieakkoord 
is het inzetten op maatschappelijk 
vastgoed door het maken van vastgoed- 
en accommodatiebeleid in 2023. Het is 
belangrijk dat de basisinformatie over het 
gemeentelijk vastgoed op orde is en dat er 
voldoende personeel is voor het dagelijks 
beheer en onderhoud van de gebouwen. 

Woonzorgvisies en actieplan wonen
In 2023 stelt de gemeente woonzorgvisies 
op voor elke kern, te beginnen met 
Steenbergen en Dinteloord. In december 
wordt de raad via een informatieavond op 
de hoogte gesteld van de stand van zaken. 

Ook wordt een actieplan wonen opgesteld 
dat is gericht op het bereikbaar maken 
van voldoende woningen voor starters, 
nestverlaters, oudere mensen met een 
kleine beurs en bijzondere doelgroepen. 
Het college wil, in lijn met het landelijke 

beleid, in alle te 
realiseren projecten 
zorgen voor ten minste 30% bereikbare 
woningen. Bij wonen hoort ook een 
veilige woonomgeving en de beschik-
baarheid van voorzieningen in de buurt.
Deze en meer acties staan in de 
programmabegroting. Het hele 
document vindt u op
www.raad.gemeente-steenbergen.nl
bij de vergaderstukken van de 
Begrotingsraad van 10 november.
Ook de Begrotingsraad is voor publiek 
toegankelijk, maar let op, deze keer 
starten we al om 18.00 uur. 

Raadsvergaderingen vinden plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis. Wilt u 
de vergadering liever vanuit huis volgen? 
Via SLOS TV en de website van de 
gemeenteraad kunt u vergaderingen 
live meekijken of later terug kijken. 

Agenda
•  10 november: Begrotingsraad
•  6 december: oordeelsvormende   
   vergadering
•  7 december: oordeelsvormende 
   vergadering
•  15 december: besluitvormende 
    vergadering

Op 10 november staat de 
Begrotingsraad gepland. De raad wordt 
gevraagd de programmabegroting 2023 
en de meerjarenbegroting 2024-2026 
vast te stellen.

De begroting geeft antwoord op drie 
vragen: Wat willen we bereiken? Wat 
gaan we daarvoor doen? Wat mag het 
kosten? We lichten een aantal zaken uit 
die in de programmabegroting 2023 zijn 
opgenomen: 

Communicatie-uitingen
De gemeente wil alle inwoners en 
ondernemers kunnen bereiken. De 
gemeenteraad heeft via een motie 
aangegeven dat alle communicatie-
uitingen van de gemeente in begrijpelijk 
Nederlands worden geschreven 
en herschreven. Daarom is in het 
coalitieakkoord afgesproken om alle 
communicatie-uitingen begrijpelijk te 
maken.

Ernaartoe teams en vroegsignalering
Er wordt geïnvesteerd in ‘ernaartoe 
teams’ en vroegsignalering. Op 19 
september heeft de gemeenteraad 
een beeldvormende vergadering 
georganiseerd waar onder andere 

Welberg

Last van vuurwerk? Meld het
Jaarlijks ontvangt de gemeente 
Steenbergen veel meldingen van 
vuurwerkoverlast. 

Ook dit jaar komen de eerste 
meldingen alweer binnen. Om de 
meldingen in kaart te brengen en 
de overlast aan te pakken vragen wij 
u melding te maken van eventuele 
overlast.

Van 7 november t/m 26 december kunt 
u eenvoudig via Whatsapp een melding 

maken via 06-21 35 36 81. Van 27 t/m 
31 december kunt u via Whatsapp 
melding blijven maken, maar kunt u 
ook bellen. Van 27 t/m 30 december 
kunt u bellen tussen 10.00 en 22.00 
uur en op 31 december tussen 12.00 
en 17.00 uur.

Dit geldt uitsluitend voor vuurwerk
meldingen. Alle andere meldingen 
kunt u blijven doen via onze website 
www.gemeente-steenbergen.nl of 
via de MijnGemeente app.

Stichting Bevrijdingsmonument 
Welberg houdt op zondag 6 november 
een speciale herdenkingsdag ter 
gelegenheid van de jubileumviering 750 
jaar Steenbergen/25 jaar één gemeente.

Rondom de jaarlijkse herdenking bij 
bevrijdingsmonument De Klok op de 
Welberg is een programma samen-
gesteld dat bestaat uit een seminar, 
de herdenking bij bevrijdingsmonument 
De Klok en een meet&greet.

Seminar
Het seminar ‘Verbinden door herdenken, 
herdenken door verbondenheid’ start 
om 13.00 uur in het gemeentehuis. Met 
medewerking van diverse gastsprekers 
wordt het herdenken ook in een historisch 
perspectief geplaatst.  

Jubileumjaar krijgt speciale herdenkingsdag

Herdenking 
Om 15.30 uur is iedereen vervolgens 
van harte welkom bij de herdenking 
bij bevrijdingsmonument De Klok aan 
de Canadezenweg. Wie wil mag ook 
zelf de bel luiden en bloemen leggen, 

ter nagedachtenis aan de slachtoff ers 
die in november 1944 zijn gevallen 
bij de bevrijding van Steenbergen/
Welberg. Hierbij zal ook een Canadese 
afvaardiging aanwezig zijn en wordt in 
het Canadese Edmonton tegelijkertijd 
de liberty bell geluid. Zo legt de Stichting 
Bevrijdingsmonument Welberg de 
verbinding met de nabestaanden van 
de Canadese soldaten, aan wie wij 
onze vrijheid danken. 

Meet & greet
Daarna is er in het Welbergse 
gemeenschapshuis De Vaert een vrij 
toegankelijke ‘meet & greet’, waar de 
plaatselijke historicus Robert Catsburg 
doorlopend een lezing geeft en unieke 
fi lmbeelden worden vertoond van de 
bevrijding.



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 verhoogd

Vrijwillige 
tuinhelden 
gezocht

De regering heeft besloten een 
extra energietoeslag van € 500,00 
toe te kennen aan huishoudens met 
een inkomen tot en met 120% van 
de gestelde inkomensgrens. Deze 
verhoging is nu aan te vragen in de 
gemeente Steenbergen. 

Voor inwoners van de gemeente 
Steenbergen is de hoogte van de 
energietoeslag 2022 als volgt:

•  Inwoners met een inkomen lager of 
    gelijk aan 120% van de gestelde 
    inkomensgrens, komen in aanmerking
    voor een energietoeslag van € 1.300,00.
•  Inwoners met een inkomen hoger dan   
   120% maar lager of gelijk aan 135% van 
    de gestelde inkomensgrens, komen in
    aanmerking voor een energietoeslag 
    van € 800,00.

Normbedragen
Huishoudens met inkomens lager of gelijk 

Het dienstenloket van WijZijn 
Steenbergen bestaat uit vrijwilligers 
die zich inzetten voor hulpbehoevende 
buurtbewoners. De Tuindienst hoort 
hier ook bij.  

Als buurtbewoners niet meer in staat zijn 
om zelfstandig hun tuin bij te houden, 
kan een vrijwilliger van de Tuindienst 
het verschil maken! De Tuindienst zoekt 
nieuwe vrijwilligers. Vindt u het leuk om 
in de tuin te werken of iets goeds te doen 
voor een ander? Meld u dan aan.

Werkzaamheden
Het werk bestaat uit lichte werk-
zaamheden zoals onkruid verwijderen, 
bladeren opvegen of plantjes in de aarde 
zetten. Als u kunt snoeien is dat mooi 
meegenomen. 

Wij vragen
Behulpzame vrijwilligers die graag een 
aantal uur in de week buiten met hun 
handen werken. Maar ook iemand die het 
leuk vindt om een praatje te maken met 
de bewoners van de tuin.  

Wij bieden
Vrijwilligerswerk met een grote mate van 
vrijheid voor het indelen van het werk. 
En een kans om iets dankbaars te doen 
voor een ander, met een leuk team van 
vrijwilligers die jaarlijks een gezellige 
bijeenkomst hebben.

Tijdsbesteding
Dit is naar wens in te vullen. Een paar 
uurtjes per week of op afroepbasis. 
De werkzaamheden moeten binnen een 
dagdeel (ochtend, middag of avond) 
ingevuld kunnen worden.

Interesse?
U vindt de vacature op  
www.vrijwilligersinformatiepunt.nl. 
Wilt u iemand spreken? Bel naar 
06- 39 26 79 45, stuur een bericht naar 
caroline.maat@wijzijntraversegroep.nl
of kom op dinsdag langs bij Vraagwijzer 
tussen 10.00-12.00 uur. 

aan 120% van de bijstandsnorm kunnen 
de verhoogde energietoeslag 
van €500,00 aanvragen. Voor het 
vaststellen van een laag inkomen worden 
bedragen gehanteerd die zijn gebaseerd 
op de bijstandsnorm. De huidige 
normbedragen voor de energietoeslag 
van € 1.300,00 en € 800,00 vindt u op 
https://steenbergen.antwoordop.nl/
bijstand/digitaal-loket/871. 

Aanvraagtermijn verlengd 
De aanvraagtermijn is verlengd tot en 
met 31 december 2022. Dit geeft meer 
huishoudens de mogelijkheid om de 
aanvraag in te dienen. De energietoeslag 
is aan te vragen via de website van ISD 
Brabantse Wal: 
https://steenbergen.antwoordop.nl/
bijstand/digitaal-loket/871. 

Automatisch uitkeren
Huishoudens die de energietoeslag 
van € 800,00 hebben ontvangen én 

waarbij het inkomen lager of gelijk is aan 
120% van de bijstandsnorm ontvangen 
de extra energietoeslag van € 500,00 
automatisch of hebben de extra 
energietoeslag al ontvangen. 
Inwoners waarvan de aanvraag eerder 
is afgewezen, ontvangen een bericht of 
zij alsnog in aanmerking komen voor 
de verhoogde energietoeslag 2022. 

Vragen?
Heeft u vragen over de energietoeslag, 
werk en inkomen of andere fi nanciële 
vragen? 
Dan kunt u van maandag tot en met 
donderdag van 9.00 tot 12.00 uur 
terecht bij Vraagwijzer, Fabrieksdijk 6 in 
Steenbergen. 

Van maandag tot en met vrijdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur is Vraagwijzer 
telefonisch bereikbaar via:
0167 -54 11 31.

Van 31 oktober tot en met 6 november 
2022 is de Nationale Klimaatweek. 
Ook in de gemeente Steenbergen zijn 
veel acties georganiseerd. 

Eén van die acties is ‘KlimaatPraat!’. 
Medewerkers van de gemeente 

Steenbergen gingen daarvoor de kernen 
in en met inwoners in gesprek. 

Daar werden vragen gesteld als: 
‘Wat verwacht u van het klimaat in de 
toekomst? Hoe gaan we samen aan 
de slag voor een klimaatbestendige 

gemeente? En maakt u zich wel eens 
zorgen om het klimaat?’. Er werden veel 
waardevolle gesprekken gevoerd. 

Met de uitkomst van deze sessies gaat 
de gemeente een klimaatstrategie 
opstellen. 

In gesprek over het klimaat 



Achterberg

steengoedt
WEKENAlbert Heijn Achterberg verwent 

klanten graag met eerlijke, lekkere, 
verse en kwalitatief goede producten 
die in de buurt zijn gemaakt door 
betrouwbare leveranciers. 

Deze heerlijkheden vallen goed op in de 
winkel als Steengoedt. 
Het zijn veelal producten die uniek zijn, 
bereid volgens soms jarenoude (familie)
receptuur en gemaakt door leveranciers 
met passie voor hun ambacht. Dat 
verdient volop de aandacht.

Het motto van Albert Heijn Achterberg 
is vertrouwd, persoonlijk en betrokken 
en dat geldt ook voor al deze lokale 
leveranciers. Maak kennis met de diverse 
Steengoedt leveranciers tijdens de 
Steengoedt weken!

Houd onze facebookpagina in de gaten 
voor alle activiteiten.

Haal het gloednieuwe 
Steengoedt magazine 
van Albert Heijn 
Achterberg dit weekend 
op in de winkel!

steenGOEDT magazine 1

Achterberg
steengoedt

binnenkijk-magazine van Albert Heijn Achterberg 2022/2023

Kijk achter de schermen en leer onze medewerkers 
kennenbij AH Achterberg

Ontdek de Steengoedt producten

Gall & Gall 
“ Stap binnen voor het beste advies”

Welkom

 / Albert Heijn Achterberg

2 NOVEMBER - 27 NOVEMBER

Lindenburghlaan 1, TM Steenbergen albertheijnachterberg.nl

WIN 
2 minuten 

gratis winkelen
met de kleur-

wedstrijd!*

*kleurplaat af te halen bij de klantenservice, deelname t/m 8 jaar
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( door Dasja Abresch )
DINTELOORD/STEENBERGEN – Af-
gelopen woensdag was het Aller-
zielen, de dag waarop de overle-
denen herdacht worden. Een van 
oorsprong katholieke herdenking 
die de afgelopen jaren ook los van 
de religieuze traditie een plek in 
de moderne samenleving krijgt. In 
Steenbergen wordt sinds vijf jaar 
‘Rituelen Helen’ georganiseerd op 
de katholieke begraafplaats aan 
de Nassaulaan. Dit jaar werd voor 
het eerst een soortgelijke bijeen-
komst gehouden op de algemene 
begraafplaats aan de Molenkreek 
in Dinteloord. 

Vijf jaar geleden organiseerden 
Hilde van Straten-de Caluwé, 
Esther de Ron en Bram Hommel 
voor het eerst ’Rituelen Helen’ in 
Steenbergen. Inmiddels is de or-
ganisatie ervan ondergebracht in 
de stichting Allerzielen Steenber-
gen die voornemens is om gedu-
rende het jaar meerdere activitei-
ten rond rouwverwerking te ver-
zorgen. De avond van Allerzielen 
blijft echter de belangrijkste acti-
viteit. 

Twintigers
De sfeervolle belevingsroute die 
tussen 18.00 en 19.30 uur te be-
wandelen is, krijgt ieder jaar meer 
deelnemers, zo kon woensdag-

avond geconcludeerd worden. 
Onderweg passeerden de deelne-
mers diverse tenten met activitei-
ten, variërend van muziek en zang 
tot creatieve uitingen. Volgens 
Hilde van Straten-de Caluwé was 
het publiek van een opvallende 
verscheidenheid. ”De afgelopen 
jaren zagen we al steeds meer jon-
ge gezinnen, maar dit jaar viel het 
me vooral op dat er zoveel jonge 
twintigers waren.” 

Samenwerking
Op de begraafplaats aan de Mo-
lenkreek verwelkomde Merel Hel-
mons de deelnemers aan de Al-
lerzielenviering in Dinteloord. 
Helmons is psychosociaal thera-
peute in Dinteloord, een vakge-
bied dat ook rouwverwerking om-
vat. De afgelopen jaren was zij als 
vrijwilliger betrokken bij ‘Rituelen 
Helen’. “Ik woon sinds enige tijd 
in Dinteloord en hier bestaat de 
behoefte aan een dergelijke bij-
eenkomst natuurlijk ook.” Fred 
Oostrum, eigenaar van Van Haaf-
ten uitvaartverzorging, bevestigt 
dit. “Voor corona organiseerden 

wij een kleine bijeenkomst in de 
aula en dat werd al zeer gewaar-
deerd. Mogelijk pakken we dit in 
de toekomst weer op en kunnen 
we hierbij de samenwerking zoe-
ken met Merel. Het is heel mooi 
wat zij hier doet.”

Waardering
De initiatiefneemster was zich er-
van bewust dat alle begin moeilijk 
is en daarom waren haar verwach-
tingen van het aantal deelnemers 
aan het begin van de avond zeer 
realistisch. “Wanneer er tien men-
sen met een fijn gevoel naar huis 
gaan, ben ik dik tevreden.” 
Dat doel bereikte de Dinteloordse 
zeker en belangrijker nog, de deel-
nemers waren unaniem in hun 
waardering voor de mooie, warme 
en respectvolle opzet. 

Voor altijd in mijn hart
Eén van deze deelnemers was Le-
nie Neelen die de avond benut-
te om op bezoek te gaan bij haar 
zoon Ron die in 2017 op 24-jarige 
leeftijd om het leven kwam bij een 
verkeersongeval. Zijn laatste rust-

plaats is op de begraafplaats, een 
plek die wekelijks bezocht wordt 
door Lenie en haar familie. “Ron 
hoort er voor ons nog gewoon 
bij en is ook overal bij.” De vie-
ring van Allerzielen in Dinteloord 
sluit volgens haar volledig aan bij 
de behoefte. “De afgelopen ja-
ren nam ik deel aan ‘Rituelen He-
len’ in Steenbergen en dan dacht 
ik steeds: Ik wou dat zoiets ook 
in Dinteloord was. Nu is het er en 
daar ben ik ontzettend blij mee.” 

Langs het met kaarsen verlich-
te wandelpad konden de bezoe-
kers deelnemen aan enkele acti-
viteiten zoals het maken van een 
gedenktegel of een wollen hartje. 
“Die is voor onze Ron,” zegt Lenie 
nadat haar hartje klaar is. “Die zit 
altijd in mijn hart, maar dat weet 
hij wel.”

Allerzielenviering in 
Steenbergen en Dinteloord: 
Behoefte aan herdenken  
is van alle tijden

                            

14°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Dit weekeinde vooral 
op zondag wat regen. 
Medio volgende week 

wederom zeer  
zacht weer.

Zaterdag wordt een rustige dag in 
de gemeente Steenbergen. Het blijft 
dan waarschijnlijk volledig droog met 
maxima temperatuur zo rond de 14 
graden. De wind draait dan geleidelijk 
weer terug van noordwest naar zuidwest 
maar de bewolking zal overdag wel 
geleidelijk weer toenemen.
Zondag is het nog steeds bewolkt 
in onze regio en daarbij kunnen we 
wel enkele buien verwachten. De 
temperatuur valt een graadje lager uit. 
Het wordt een graad of 12 maar voor de 
tijd van het jaar is dat een hele normale 
waarde.
Volgende week worden de 
neerslagkansen kleiner vanwege 
opnieuw invloed van hogedrukgebieden 
boven het Europese vasteland. En de 
temperatuur gaat opnieuw omhoog. Van 
8 t/m 11 november loopt het kwik in een 
zuidelijke stroming weer op naar zo’n 15 
graden. Er komt maar geen einde aan 
het opmerkelijk zachte najaarsweer!

Weerspreuk:  
“Draagt de haas lang zijn 

zomerkleed, is de winter nog niet 
gereed.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

De kinderen die deelnamen aan de belevingsroute in Dinteloord konden een doosje kleu-
ren waarin een mooie herinnering aan een overledene gestopt kon worden.

Ieder jaar trekt de Steenbergse Allerzielenviering ‘Rituelen Helen’ meer deelnemers. 
Foto’s: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

DINTELOORD – Het startsein voor 
het carnavalsjaar wordt in Peel-
oofdurp gegeven tijdens het Loof-
bal in ’t Cafeetje aan de West-
voorstraat 14. Aanvang is hier om 
20:11 uur.

Naast de uitreiking van de Gouwe 
Pee en de bekendmaking van het 

motto voor 2023 wordt een nieuw 
lid aan het Prinselijk gevolg toe-
gevoegd. Dat betekent dat Prins 
Siem 1 voortaan niet meer alleen 
op route hoeft te gaan. Wie de 
nieuweling is wordt nog geheim 
gehouden. Verklapt wordt al wel 
dat het geen traditioneel figuur als 
een Nar, Boer of Politie zal zijn.

Stichting Carnaval Peeloofdurp 
viert 11-11 tijdens het Loofbal

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN * SPEELGOED EN TUIN
4671 CA DINTELOORD * 0167-523909 

Koop speelgoed voor de 
feestdagen bij H-BLOK en 

doneer voor een kind
van 0 tot 12

WWW.HBLOK.NL

SpeelGoed Voor Elkaar
BIJ H-BLOK

KBO Kruisland en Welberg 
naar expobeurs in Veldhoven
KRUISLAND | WELBERG – Gon Slokkers meldt dat leden van de KBO’s Wel-
berg en Kruisland een busreisje maken naar de Expobeurs in Veldhoven. 
Er zijn nog twaalf plaatsen vrij in de bus dus belangstellende senioren die 
meewillen zijn welkom.

Opstappen kan bij gemeenschapshuis De Vaert op Welberg. De bus ver-
trekt om 9:00 uur. Deelname kosten bedragen 6 euro. Wie mee wil dient 
dan wel lid te zijn bij een van de KBO’s in de gemeente of in de regio. 
Aanmelden via het mailadres: c.slokkers@home.nl of door te bellen naar 
06 12 502 929.

Burgernet: 
‘Wintertijd, 
inbrekerstijd’
STEENBERGEN – Vanuit het burger-
net komt een advies om wat maatre-
gelen te nemen tegen inbrekers. Een 
verlichting met bewegingssensoren, 
goede sloten, tijdschakelaars op bin-
nenverlichting en alles goed afslui-
ten worden genoemd.

Meer tips zijn te vinden op www.
politie.nl. Wie iets verdachts in de 
buurt ziet of hoort wordt aangera-
den om direct 1-1-2 te bellen. Dan 
kan de politie in actie komen.



Vitaal &
Gezond

Het leven krijgt een boost

Vitaliteit is een gesteldheid die levensenergie 
geeft, maar die moeilijker wordt bereikt nu de 
donkere maanden zijn begonnen en de zon zich 
minder vaak laat zien. In de gemeente Steenbergen 
en directe omgeving zijn deskundige aanbieders te 
vinden die inwoners ondersteunen bij hun vitaliteit 
en gezondheid. 

OPENINGSTIJDEN:
     Vrijdag:         12:00 - 19:00 uur

Westzijstraat 2 - Dinteloord
tel. (0167) 729 055

www.kruidenthee.nl

Vanaf 1 november alleen op 
vrijdag geopend!

Kom je online bestelling ophalen of kom lekker shoppen!

Neem je eigen 

theeblikje 

mee en krijg 

10% korting!

• Rollatoren (merken: Excel Mobility / Rollz / Rehasense)

• 2-in-1, rollator en rolstoel in één (merk: Rollz)

• Scootmobielen, van opvouwbare tot 
 maxi-size (merken: Excel Mobility /Kymco)

• Scootmobielbergingen
• Lichtgewicht, elektrische rolstoel (merk: e-Ability)

• Sta-op stoelen/fauteils (merk: Livorno Salotti  )

• Drempelhulp / oprijgoten (merk: Rehasense)

• Gebruikte scootmobielen
• Onderhoud & reparati e
• 24-uurs pechhulp
• Accu’s

Verkoop, reparatie 
en onderhoud 
van alle merken 
scootmobielen

Scootmobielshop.nu
Karel Doormanstraat 6  |  4671 AD Dinteloord  |  T. +31 167 524035

www.scootmobielshop.nu

VOOR MOBILITEIT OP MAAT…
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Verkoop, reparatie en onderhoud 
van alle merken scootmobielen
• Rollatoren ( merken: Excel Mobility / Rollz / Rehasense)
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(merk: Rehasense)

WIJ 
HOUDEN

U MOBIEL

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

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

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

www.wijzijntraversegroep.nl

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

zorgaanbieder of zorgverzekeraar

Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis.  
Je hebt er geen verwijsbriefje voor nodig.
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BIJ TOF
HEB JE AL EEN

LEUKE SET VOOR
€100,-!

CADEAUTJE?
WIJ PAKKEN
HET VOOR 

JE IN!

WIJ MAKEN
ECHT TIJD

VOOR JOU!

LIFESTYLE          FASHION          HOME & LIVING 

Tof & More Steenbergen   Blauwstraat 66   06 43401564

Ontdek Tof & M� e!

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

je persoonlijke
huishoudspecialist

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

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

Volg ons op Facebook en/of Instagram

“Ook voor de mooiste 
LED kaarsen ga je 
naar Heshof”

Recruiter (32-40 uur)  
Ben jij op zoek naar een baan met veel afwisseling? Wil jij werken in een klein 
team en ben je allround inzetbaar? Dan nodigen wij jou graag uit voor een 
persoonlijke kennismaking! Kom sfeer proeven bij DG Select in Steenbergen 
zodat je kunt kijken of deze baan bij jou past! Wij bieden jou een functie met 
veel eigen verantwoordelijkheid en flexibiliteit.

Wat ga je doen?
Centraal in de functie van recruiter staat het maken van de juiste match 
tussen werkzoekenden en opdrachtgevers. Daarnaast onderhoud je contact 
met uitzendkrachten en opdrachtgevers tijdens de plaatsing. Je bent tevens 
inzetbaar op de afdeling facilitair. 

De werkzaamheden bestaan uit
•	 Actieve	benadering	van	wervingsbureau’s	en	(nieuwe)	kandidaten;
•		Kandidaten	interviewen,	inschrijven,	matchen	en	begeleiden;
•		Beheer	van	de	website,	vacaturesites	en	social	media;
•		Vraagbaak	voor	kandidaten,	werknemers,	klanten	en	collega’s;
•		Administratief	verwerken	van	de	in-,	door-	en	uitstromingen;
•		Maken	van	personeelsplanningen;
•		Ondersteunen	bij	facilitaire	zaken	(het	maken	van	indelingen	in	
	 de	huizen	en	het	maken	van	vervoersplanningen).

Wat vragen we van jou?
•	 MBO/HBO	denk-	en	werkniveau;
•		Je	bent	stressbestendig	en	werkt	nauwkeurig;
•		Beheersing	van	de	Nederlandse	en	Engelse	taal;
•		Ervaring	met	MS	Office;
•		Ervaring	met	social	media	is	een	pre.	

Wat wij jou bieden
•	 Een	uitdagende	baan	binnen	een	dynamisch	groeiend	bedrijf;
•		Afwisseling	in	werkzaamheden;
•		Opleidingsmogelijkheden;
•		Een	gezellige	informele	werksfeer	en	gedurende	het	jaar	
	 diverse	personeelsuitjes;
•	 Salarisindicatie	€2300,-	tot	€3000,-.	Afhankelijk	van	jouw	kennis	
	 en	ervaring; 
•	 Marktconforme	arbeidsvoorwaarden.

Wat te doen bij Interesse?  
Dan	ontvangen	we	graag	jouw	reactie!	Dat	kan	door	je	CV	te	sturen	naar	
mvanderheijden@dgselect.nl. Voor	meer	informatie	of	vragen	over	de	functie	kun	
je	ook	telefonisch	contact	opnemen	met	Marieke	van	der	Heijden	06	11	84	08	71.
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Een van de twee 
oudste gezelschappen van Steen-
bergen – ‘Het Leesgezelschap voor 
Wetenschap en Deugd’ – heeft be-
sloten tot verder voortbestaan. 
Omdat te kunnen doen probeert 
men nieuwe leden te werven. De 
eerste drie nieuwelingen hebben 
zich reeds aangemeld. “Tijdens 
onze onlangs gehouden jaarverga-
dering hebben we besloten dat het 
zonde zou zijn om de handdoek 
in de ring te gooien”, vertelt de 
voorzitter van het gezelschap Joop 
Stoeldraijer. “Wij gaan dus door”.

Met het ‘Gummaruskoor’ – dat in-
middels al langer dan 300 jaar be-
staat – is het ‘Leesgezelschap voor 
Wetenschap en Deugd’ voor zover 
we weten het oudste bestaande 
gezelschap in Steenbergen. “Het 
Gezelschap bestond reeds voor 
1997”, weet huidig voorzitter Joop 
Stoeldraijer. Dat blijkt uit notulen 
en reglementen die zijn opgesla-
gen in het West-Brabants Archief. 
Destijds vormde een groep van 
zo’n twintig plaatsgenoten het ge-
zelschap van het eerste uur. Met 
namen als Wijnmalen, Tindal, Van 
Druten, Van der Spelt, van Nieu-
wenhuyzen en van Breda. Alle-
maal mannen en – heel bijzonder 
voor die tijd - ook een dame: me-
vrouw E.van der Burg.

Reglement

“Het was de tijd van de Bataaf-
se Republiek. Het reglement van 
het gezelschap was dus niet ko-
ninklijk goedgekeurd maar wel 
officieel erkend. Dat blijkt uit het 
Bataafs-Brabants Kleinzegel met 
het jaar 1796. Uit gegevens blijkt 
dat het Reglement in dat jaar ver-
nieuwd en uitgebreid is. Dat be-
wijst dat de oprichting ervan nog 
tot vóór 1797 teruggaat. Wellicht 
wordt er nog wel ergens een be-
wijs gevonden dat dit leesgezel-
schap in Steenbergen tientallen 
jaren eerder is opgericht”, vertelt 
Stoeldraijer.

Halve fles wijn  
per lid per avond
Hij weet door dit reglement meer 
bijzondere heden te vertellen. 

“Het bestuur werd gevormd door 
twee commissarissen en een se-
cretaris. De hadden onder meer 
als taak om er voor te zorgen dat 
er tijdens de bijeenkomsten – ie-
dere eerste maandag van de 
maand tussen half zes en negen 
uur ’s avonds – voldoende wijn 
voorhanden was. En niet zomaar 
wijn, maar een van goede kwali-
teit. Die werd vooraf door de se-
cretaris geproefd en goedgekeurd. 
Elk lid mocht maximaal per bij-
eenkomst een halve fles nuttigen”.

Boete voor  
te-laat-komers
De regels waren overigens best 
streng. Ieder lid moest op tijd aan-
wezig zijn. Afwezigen of laatko-
mers betaalden een boete. Op tijd 
komen kon door de klok van het 
stadhuis in de gaten te houden. 
Nadat het stadhuis door brand 
werd getroffen was die klok niet 
voorhanden en werd het aan-
vangstijdstip op zes uur bepaald. 
Dat tijdstip werd aangegeven door 
het ‘slaan van de grote klok’, ver-
moedelijk die van de Nederlands 

Hervormde Kerk, die op hele uren 
sloeg.

Ballotage

Nieuwe leden traden toe na bal-
lotage en moesten unaniem via 
stemming worden gekozen, hoe-
wel er voor bepaalde personen 
daarbij een uitzondering werd 
gemaakt. Bij toetreding werd een 
bedrag van vier guldens gevraagd. 
Dit naast de reguliere contributie 
die 8 stuivers bedroeg. Bestuur en 
leden waren gerechtigd om boe-
ken aan te schaffen. Die werden 
vanuit de contributie en de boe-
te-opbrengst bekostigd. Over-
schreden de aanschafkosten van 
de boeken de grootte van de op-
brengst, dan betaalden de leden 
bij.

Nog meer boetes

Er waren ook strikte regels over de 
hoeveelheid leeswerk tussen de 
bijeenkomsten in. Van een klein 
boek moest vijftig pagina’s per dag 
worden gelezen, bij grotere boe-

ken 10 tot 20 pagina’s. Wie boeken 
niet op tijd terugbracht betaalde 
daarvoor een boete. Afhankelijk 
van de het soort tussen een stui-
ver en vier stuivers per boek.

Verbod tot samenkomst
In 1797 werd het Leesgezelschap 
verboden om bij elkaar te komen. 
De patriotten van de Bataafse Re-
publiek vonden het kennelijk een 
gevaarlijk groepje. Een jaar later 
werd dit besluit ingetrokken want 
het gezelschap had in een weer-
woord te kennen gegeven dat het 
gezelschap was samengesteld uit 
burgers van verschillende denk-
wijze, zowel politiek als godsdien-
stig. Daarbij werd verzekerd da er 
geen andere bedoeling was dan 
‘te bepalen welke boeken tot on-
derling genoegen zouden worden 
gelezen’ en tot het ‘inzamelen der 
gevallen boetes’.

Typmachine
Van de periode 1830 tot 1924 is 
weinig bekend. Het gezelschap 
hield niet op te bestaan, maar de 
notulen en reglementen uit die 

tijd zijn verloren gegaan. Secreta-
ris Quintus heeft in 1977 een uit-
treksel gemaakt van de notulen 
van 1924 tot 1946. Hierin valt bij-
voorbeeld te lezen dat uitnodiging 
voor de jaarvergadering op 16 
september 1927 bij de gebroeders 
Van Tilburg voor het eerst met een 
typemachine werd vervaardigd. 
En dat bij elke jaarvergadering 
steeds werd beslist over de inhoud 
van de leesportefeuille. Zo werd in 
1936 het tijdschrift ‘De Holland-
sche Lelie’ vervangen door de ‘Li-
belle’. Vanwege het goede kassal-
do werd besloten het blad ‘Zonne-
schijn’ aan de leesportefeuille toe 
te voegen.

Tweede Wereldoorlog

Op 30 augustus 1940 vergadert 
het gezelschap onder “ongewo-
ne omstandigheden”. De voorzit-
ter deelt mee dat in het vervolg 
geen “London News” in de por-
tefeuille mag worden opgeno-
men. Het voorstel wordt aange-
nomen voortaan “De Prins” op te 
nemen. Op 27 mei 1946 in Hotel 
Concordia opent de voorzitter dat 
het Leesgezelschap nu met nieu-
we moed verdergaat in een vrij va-
derland.

Toch maar niet opheffen

In het lange bestaan van het Lees-
gezelschap kwam het naar we-
ten van Joop Stoeldraijer nog niet 
voor dat een jaarvergadering niet 
doorging. 

De laatst gehouden vergadering – 
de 225e op rij – had overigens een 
belangrijk agendapunt. Besloten 
werd over het eventueel opheffen 
van het Genootschap. 
Zover is het niet gekomen. De 
nog overgebleven zes leden be-
sloten dat het nieuw leven in-
geblazen moest krijgen. En zo 
wordt een wervingsactie ge-
start. Inmiddels hebben zich 
drie nieuwe leden aangemeld. 

Wie belangstelling heeft voor het 
samen lezen en bespreken van 
boeken, kan een mailtje sturen 
naar jstoeldraijer@home.nl of bel-
len naar 06 19 592 181.

Leesgezelschap blaast zichzelf nieuw leven in

Foto: vier van de zes overgebleven leden van het Leesgezelschap voor Wetenschap en Deugd: staand: Liza 
Moors-Looijen, Joop Stoeldraaijer, Jacqueline Simons-Leys en zittend: Tanny Vermue.

(door Tineke Feskens )

NIEUW-VOSSEMEER – Een volle 
zaal, gezelligheid en jubilarissen. 
In een notendop het najaarscon-
cert van Osiveo. De hele middag 
werd het publiek vermaakt met 
verschillende soorten muziek. Ui-
teraard gespeeld op accordeon, 
onder begeleiding van dirigent Ad 
van Bavel.

Osiveo is de afkorting van Ons 
Spel Is Vreugde en Ontspanning. 
Eigenlijk mag er ergens nog wel 
een Ge van gezelligheid bij. Want 
wat is volgen Theo van Eersel het 
allerbelangrijkste. “We hebben sa-
men veel plezier en genieten van 
de repetities. We spelen voor de 
gezelligheid.” Dat bleek al meteen 
bij binnenkomst in De Vossen-

burcht. Lachende gezichten bij 
de lotenverkoop en eenmaal in de 
zaal een kakafonie van geluid. Het 
publiek had er zin in. Niet vreemd, 
want het laatste najaarsconcert 
was alweer enkele jaren geleden.

‘Van Marsmuziek  
tot Paul Simon’
Om klokslag twee uur heette Ad 
van Bavel, dirigent van Osiveo, 
iedereen van harte welkom. “De 
zaal zit vol, we hebben een vol 
programma, dus laten we maar 
snel beginnen!” Bij de eerste to-
nen van de ‘Koning Voetbal Mars’ 
zat de sfeer er meteen goed in. Er 
werd aandachtig geluisterd, maar 
er zaten ook mensen onderling te 
buurten. En dat is bij een concert 

van Osiveo geen probleem. Want 
de accordeonisten spelen voor de 
gezelligheid, en dat was het zeker.

‘Ad Vriens, al 60 jaar lid’
Het programma zat vol afwisse-
ling. Van ‘Sentimental Journey’ tot 
‘Adios Muchachos’, van nummers 
van Paul Simon tot Corrie Ko-
nings. Het publiek genoot ervan. 
Er werd niet alleen gespeeld, er 
waren ook enkele jubilarissen die 
in het zonnetje werden gezet. Ad 
van Bavel omdat hij 15 jaar tot vol-
le tevredenheid van de muzikan-
ten dirigent is. Maar het belang-
rijkste was toch het 60-jarige jubi-
leum van ‘leading lady’ Ad Vriens. 
Dit was al in februari, maar om-
dat het najaarsconcert het eerste 
concert in lange tijd was werd zij 
pas zondagmiddag onder luid ap-
plaus geëerd. 

Fotografie: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Najaarsconcert Osiveo, 
gewoon gezellig!



OPENINGSTIJDEN: Maandag gesloten • Dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.30 uur 
Zaterdag van 10.00-17.00 uur • ZONDAG GESLOTEN!

Sint Janstraat 93 • 4741 AN  Hoeven • 06 434 83 398

KOCX
Wonen en Slapen

IS FAILLIET! 
FAILLISSEMENTS
VERKOOP!
Wegens defi nitieve sluiting 

moet alles weg!

DE VERKOOP IS IN VOLLE GANG!
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weg! SLUITINGS

SLUITINGSweg!
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KORTING

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
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CV&GAS ELECTRA WATER DAKEN
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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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Ierse Folk groep Tiskell 
bij Cultuur in het Kerkje
NIEUW-VOSSEMEER – Zondag 20 november ontvangt Cultuur in het Kerk-
je de Ierse Folkgroep Tiskell. Het gezelschap met een bezetting van viool, 
fluit, accordeon, gitaar en basgitaar speelt naar hartenlust en het belooft 
een bijzonder middagje te worden. Aanvang is die dag om 14:00 uur.

Triskell laat zich inspireren door met name Ierse en Keltische muziek en 
vertolkt deze op geheel eigen wijze. Hierbij worden ook songs en instru-
mentals van Bretonse en Scandinavische origine niet geschuwd.
Kaarten à 10 euro zijn te reserveren via het telefoonnummer 0167-50310. 
Mailen naar janvandevelde@caiway.nl  met vermelding van naam en 
aantal kaartjes kan ook.  Kaartjes zijn tevens verkrijgbaar bij Spar Super-
markt Nieuw Vossemeer vanaf dinsdag 1 november. Reserveren voor dit 
concert is zeker gewenst. 

( door Tineke Feskens )
STEENBERGEN – De jaarlijkse Open 
dag van Modelbouw Vereniging 
Steenbergse Vliet werd zondag 
goed bezocht. Bezoekers vergaap-
ten zich aan de prachtige en zeer 
gedetailleerde modellen. Niet al-
leen schepen, maar ook een enkele 
auto en maquettes waren door de 
trotse makers uitgestald in het ge-

bouw van Scouting Steenbergen.

Bij Modelbouw Vereniging Steen-
bergse Vliet, afgekort MVSV, denkt 
de gemiddelde bezoeker al snel 
aan modelboten. Niet vreemd na-
tuurlijk als de Steenbergse Vliet in 
je naam zit. “Maar we zijn een ver-
eniging voor alle modelbouwers” 
benadrukt Frank Wagtmans, voor-

zitter van MVSV. “Iedereen die het 
leuk vindt een object of voertuig 
na te bouwen is welkom.” Toch 
zijn het voornamelijk schepen die 
groots staan uitgestald. 

‘Goede klant bij  
de bouwmarkt’
Meteen bij binnenkomst vallen de 
prachtige boten op die staan uit-

gestald. Zeilschepen van glanzend 
hout, binnenvaartschepen met la-
ding en marineschepen mét ge-
schut. Allemaal zijn ze volledig ge-
maakt van door de bouwer zelf bij 
elkaar gezicht materiaal. �We bou-
wen met alles wat we voorhan-
den hebben” vertelt Hans Zaat 
vol trots. “Hier geen bouwpakket, 
maar triplex, kunststof en zelfs 
shopsticks gebruik ik voor mijn 
modellen.” Zaat bouwt niet alleen 
schepen. Tussen zijn verzameling 
vallen een vakkundig beschadigde 
Porsche en een maquette van een 
Tiny House op. 

‘Volledig op de wind’
Waar binnen de modellen op ta-
fels staan uitgestald, wordt op de 
Steenbergse Vliet gevaren. “Een 
wit zeilschip glijdt stil door het 
water. Op de steiger staat de ei-
genaar. “Het enige wat op afstand 
bediend wordt is het roer. Het 
schip vaart volledig op de wind.” 
Het is een prachtig plaatje.  Wie 
tijdens de Open dag niet in de ge-
legenheid was te komen is op elke 
zondagmorgen van harte welkom 
een kijkje bij MVSV te komen ne-
men. Voor nader informatie kijk 
op de website www.mvsv.nl

Open dag Modelbouw Vereniging  
Steenbergse Vliet een succes

Diomedon Atletiek 
zoekt trainers
STEENBERGEN – Nu het aantal 
leden na de coronaperiode weer 
groeit heeft sportvereniging Di-
omedon per direct behoefte aan 
uitbreiding van de trainersgroep. 
Om namelijk de verschillende 
groepen twee maal per week 
trainingen te kunnen aanbieden 
is meer ondersteuning nodig. 

Wie affiniteit heeft met atletiek 
maar nog niet beschikt over trai-
ningservaring wordt eveneens 
gevraagd om te reageren. Dan 
wordt bekeken wat de mogelijk-
heden zijn. Het meest belangrijk 
is dat kandidaten goed met jeugd 
kunnen omgaan, zelf sportief 
zijn en eventuele scholing willen 
volgen.
Wie interesse heeft om trainer of 
begeleider te worden wordt ver-
zocht om contact op te nemen 
met Joke de Kock: via secreta-
riaat@diomedon.nl of telefoon 
(0167) 566 988.

Diomedoncross met 
prestatieloop in 
Moerstraten
STEENBERGEN – Evenals de laat-
ste jaren organiseert sv Diomedon 
haar jaarlijkse cross op een par-
cours naast het voetbalveld van 
Fc Moerstraten. Naast wedstrijden 
voor leden met een atletieklicen-
tie kan ook deelgenomen worden 
aan de Prestatieloop.

Deze prestatieloop is bedoeld voor 
alle zestien-plussers. Er zijn drie 
afstanden: 4,6, 6,8 en 9,0 kilome-
ter in rondes van ruim 2 kilometer 
die voor een groot gedeelte door 
een boomkwekerij gaan. Start van 
deze prestatieloop is om 13:00 uur.  
Meer informatie is te vinden op de 
website www.diomedon.nl.

Optocht St Maarten in De Heen
DE HEEN – Vrijdag 11 november – de 11e van de 11e – trekken op De 
Heen kinderen langs de deuren om zoveel mogelijk inwoners te verblij-
den met een lied en ook wat sfeervol licht te laten schijnen in de stra-
ten. 

Kinderen die mee willen lopen worden gevraagd om zich vóór 10 no-
vember aan te melden via evenementendeheen@gmail.com. Wie be-
langstelling heeft wordt gevraagd om ouders of begeleiders mee te 
vragen en de organisatoren vragen hen om te melden of ze meeko-
men, opdat duidelijk is of er voldoende begeleiding bij aanwezig is.  
Er wordt gestart om 18:30 uur vanuit ‘t Kot aan de Dorpsweg 57. De hoop 
is dat er veel snoepgoed wordt ingezameld, dit alles wordt netjes ver-
deeld onder alle deelnemers. Dat verdelen gebeurt op zondag 13 no-
vember, eveneens in ‘t Kot.

Tholenaar Kantborg wint  
competitie Kruisboogschiet  
vereniging Nieuw-Vossemeer
NIEUW-VOSSEMEER - NIEUW-VOSSEMEER – Joost Kantborg is de winnaar 
van de competitie 2022 van Kruisboog-schietvereniging Nieuw-Vosse-
meer. Over 10 wedstrijden bleef Joost Kantborg (Tholen) met 433 punten 
de nummer twee, Janus Dam (De Heen) met 224 punten en de nummer 
drie Remon Baten (Nieuw-Vossemeer) met 201 punten ruimschoots voor. 

De top 10 werd verder gecomplementeerd door 4. Corné Cools, 5. Jeroen 
Havermans, 6. Arian de Nijs, 7. Ad Cools, 8. Jeroen Keijzers, 9. Ronny 
Loos en 10. Gerard de Nijs.
De winnaar van de jaarlijkse koningsverschieting is Remon Baten. Hij 
ontvangt de wisselbeker en mag bij de start van het nieuwe seizoen zijn 
eretitel verdedigen.

Bingo ouderen  
bonden Dinteloord
DINTELOORD – De ouderenbon-
den SVSD en KBO-Dinteloord or-
ganiseren op donderdag 10 no-
vember een gezamenlijke bingo-
middag in het Dorpshuis. Hier 
staan de zaaldeuren open vanaf 
13:00 uur en gaan de balletjes een 
half uurtje later rollen. Er wor-
den 10 rondes gespeeld om geld-
prijzen. Deelnemers betalen 15 
euro, dit is inclusief koffie en thee 
bij binnenkomst en een hapje en 
drankje in de pauze. Ieder wordt 
verzocht om het entreegeld ge-
past te betalen bij binnenkomst. 
De bingo is voor iedereen toegan-
kelijk, dus ook niet-leden zijn wel-
kom.

Bingo in De Stelle
DE HEEN – Zaterdag 26 november 
wordt een bingo georganiseerd in 
Dorpshuis De Stelle. Dit gebeurt 
in de avonduren, vanaf 19:30 uur. 
De zaal gaat zoals gebruikelijk een 
half uur eerder open. Kosten van 
deelname bedragen 15 euro, voor 
10 rondes.

Pluim voor  
onze sponsoren

Het jubileumconcert van Oud Bruin 
en Jong Belegen was grandioos en dat 
mede dankzij al onze sponsors: de Vos-
senburght in Nieuw-Vossemeer, Al-
bert Heijn Achterberg, Binderij Bloe-
menwegen, Gerton de Ruijter uit Tho-
len, Jumbo Steenbergen,  het Wapen 
van Steenbergen, Primera en Slijterij 
Veraart.Een heel speciaal dankwoord 
is er voor de mensen van Kakelbont 
die de bedankjes voor OBJB hebben ge-
maakt. 
En natuurlijk het enthousiaste pu-
bliek. Samen met jullie allen hebben 
we er een mooi feestje van gemaakt. 
Allen heel hartelijk bedankt!!!
De leden van Oud Bruin 
en Jong Belegen

Kaartmiddag KBO
WELBERG – Rik- en Jokerliefheb-
bers komen dinsdagmiddag 8 no-
vember aan hun trekken tijdens 
de kaartmiddag die KBO Welberg 
dan organiseert. De kaarten wor-
den gedeeld vanaf 13:30 uur, ie-
dereen is welkom, dus ook niet-le-
den.  

Lezing over woonwagen bewoners  
voor Vrouwen van Nu
WELBERG – Woensdagmiddag 9 november ontvangen de Vrouwen van Nu 
Gerda Godrie. Zij geeft een lezing met als titel ‘Stem geven aan woonwa-
genbewoners’.

Woonwagenbewoners vormen al meer dan een eeuw een aparte bevol-
kingsgroep. Met hun oorspronkelijke woon- en leefwijze staan zij apart 
van hun stads- of dorpsgenoten. En ondanks alle pogingen van de over-
heid om de woonwagenbewoners te verjagen naar gewone huizen, hiel-
den zij vast aan hun eigen cultuur. 
Tijdens haar onderzoek naar deze cultuur, is Godrie hun herkomst, hun 
eigen taal, de woonwijze, de beleving van hun geloof, het onderwijs, hun 
arbeid en inkomen nagegaan. Sommige vooroordelen bleken te klop-
pen, maar dat de meeste niet terecht zijn.
De lezing is in De Vaert in Welberg en begint om 14.00 uur. Niet leden 
zijn ook welkom tegen betaling van 3,50 euro.

Foto’s uit voorbije jaren te  
bezichtigen in Gummarusschool
STEENBERGEN – De Gummarusschool viert dit jaar feest. De school be-
staat honderd jaar en heeft door het jaar heen daarvoor tal van activitei-
ten op het programma staan. Zo ook een tentoonstelling met foto’s uit 
vroegere jaren. Die is op bepaalde tijden voor belangstellenden te be-
zoeken.

Hiervoor zijn de volgende momenten gepland: Dinsdag 1 november 
van 16.00 tot 17.30 uur. Donderdag 10 november van 19.00 tot 20.30 uur. 
Woensdag 16 november van 16.00 tot 17.30 uur en Vrijdag 25 novem-
ber van 16.00 tot 17.30 uur. Toegang is gratis, de foto’s hangen door het 
schoolgebouw heen.



scalda.nl

Meld je aan

OPEN DAG
18 november

16.00 - 20.00 uur

OPEN DAG
16.00 - 20.00 uur

scalda.nl

Check de 
locaties en 
meld je aan
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( door Tineke Feskens )

WELBERG – Zaterdagavond werd 
Welberg overheerst door gees-
ten, heksen en allerlei andere on-
derwereldfiguren. De straten wa-
ren onveilig en overal klonk gegil 
en gekrijs, onderbroken door het 
geluid van ronkende motorzagen. 
Welberg was veranderd in Helberg.

Al jaren wordt Welberg tijdens 
Halloween omgetoverd tot Hel-

berg. De straten zijn voor verkeer 
afgesloten en allerlei onderwe-
reldfiguren nemen het, normaal 
zo vriendelijke dorp, over. Zater-
dagavond was het weer zover. 
Massaal kwamen mensen naar 
Helberg voor een avondje grie-
zelen. “We hebben 2000 entree-
bandjes verkocht en daarnaast 
nog een groot aantal plattegron-
den” vertelt Anouschka Martens 
namens OVW. “Het is zelden zo 
druk op straat geweest. Een grote 
pluim voor alle deelnemers.”

‘Er was van alles  
te beleven’
Wie naar Helberg afreist moet ste-
vig in de schoenen staan. Want je 
werd op straat zomaar aangeval-
len door een zombie met een ket-
tingzaag. En eenmaal binnen na 
een lange tijd in de rij werd het er 
vaak alleen maar enger. Het ‘Hell 
Promotie team vermaakte het pu-
bliek met een spectaculaire vuur-
spuw show. Even verderop kwam 
het langvermiste zoontje van de 
kaasboer tot leven en de lijkkoets 
ging voor niemand opzij.

‘Niet geschikt  
voor angsthazen’
Wie binnen durfde te gaan ‘The 

Purge’ kwam gillend weer buiten. 
De bloederig rondrennende per-
sonages spraken boekdelen.  MJW 
De Klup was omgetoverd tot hor-
ror bioscoop. Het gegil van de be-
zoekers was tot ver buiten het 
clubhuis te horen.  Bij ‘Galeria de 
los Muertos’ werd je meegenomen 
in een Spaans-Mexicaans verhaal 
over doden en ondoden. Met spe-
cial effects, die zeker bijdroegen 
aan het verhaal.

‘Tijd voor iets lekkers’
Al dat gegriezel maakte ook hon-
gerig. De Pompoensoep en cho-
comel gingen als zoete broodjes 
over de toonbank. De bloederi-
ge taferelen maakten niet dat de 

snacks speciaal bij de cafetaria in 
de toonbank bleven liggen. Span-
ning maakt een mens hongerig.

‘Het bleef lang onrustig’
De volle straten in het centrum 
van Helberg lagen niet alleen aan 
de uitstekende organisatie én de 
vindingrijkheid van de vele deel-
nemers. De indringende geluiden 
van hysterisch lachende wezens, 
het gekreun en sinistere gekrijs 
dat uit de boxen klonk. En niet te 
vergeten het heerlijke najaarsweer 
zorgden ervoor dat de meer dan 
2500 bezoekers lang in Helberg 
bleven. Het werd een Halloween-
feest om nooit te vergeten.
Fotografie: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

Halloween heerst 
in Helberg

( door Tineke Feskens )
NIEUW-VOSSEMEER – Je merkt het 
overal, Halloween wordt steeds 
groter. Ook in Nieuw-Vossemeer. 
Waar hele gezinnen en buurten sa-
men een act opvoeren voor dorps-
genoten. Eng geschminkt en ande-
ren laten schrikken, plezier gega-
randeerd.

Het speeltuintje bij de Stellingmo-
len heeft tijdens Halloween een 
hele reputatie. Elk jaar een beetje 
groter, elk jaar een stuk spannen-
der. Dit jaar stond een grote tent in 

het speeltuintje. Schaduwen van 
mensen die wegwilden, veel rook 
en kabaal misten hun uitwerking 
niet. “Mama, waar ben je?” vraagt 
een jongentje met een klein stem-
metje. Want die tent gaat hij al-
leen niet in. Even later, veilig ach-
ter de rug van papa lijkt het mee te 
vallen. Totdat hij opgelucht weer 
buitenkomt. Een harde knal doet 
hem verstijven van schrik. Even-
tjes. Want een paar meter verder 
loopt hij weer te lachen.

‘De geesten van Vosmeer’
Geen grote schrikmomenten, 

geen harde knallen en bloederige 
taferelen in Het Wit Hekke. Daar 
werden kinderen en volwassenen 
meegenomen in een spannend 
verhaal over Roberto en Ghiselda. 
De legende zegt dat vader Rober-
to en zijn dochter Ghiselda ver-
dwenen zijn toen piraten vlakbij 
aan land kwamen. Dat grote vos-
sen, grommend als wolven in de 
struiken zaten, en dat Ghiselda al-
leen door kinderen te zien was. De 
prachtige effecten, zowel beeld als 
geluid, maakten het een prachtig 
Halloweenverhaal. 

Iedereen genoot, maar of Ghisel-
da nog steeds rondwaard in Het 
Wit Hekke, dat blijft een raadsel.

Fotografie: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

In Nieuw-Vossemeer 
spookt het op straat

( door Tineke Feskens )

DINTELOORD – De grie-
zeltocht op zaterdag-
avond bracht in Dinte-
loord weer veel men-
sen op de been. Enke-
len verkleed en bloede-
rig geschminkt, anderen 
gewoon, met het gezin 
op pad langs alle deel-
nemende locaties ver-
spreid door de hele kern. 
Het werd een spannen-
de tocht voor groot en 
klein.

 
De start van de grie-
zeltocht was bij basis-
school Petrus en Paulus. 
De griezeltocht stond 
in het teken van circus. 
Een levende marionet, 
touwtje trekken, maar 

met bloederige prijzen en wil-
de dieren in hun hok met lede-
maten als voedsel. Voor sommi-
ge kinderen al héél spannend. 
Gelukkig was met de kleinsten 
ook rekening gehouden. �Als je 
niet durft mag je omlopen hoor� 
glimlacht een eng uitziende cir-
cusdirecteur. Eenmaal binnen 
wisten clowns en vreemde figu-
ren zowat iedereen de stuipen 
op het lijf te jagen. 

‘Help, hij komt  
door het hek!’
Na het circus kon iedereen een 
eigen route kiezen. Enge loca-
ties hadden twee bloeddrup-
pels, minder enge één druppel 
en de kleintjes werden verwend 
op snoep bij de locaties met een 
bloeddruppel. Het was gezel-
lig druk tijdens de griezeltocht. 
Overal liepen groepen samen, 

al dan niet opgewonden pra-
tend over al die spannende mo-
menten. Aan de Stoofdijk werd 
iedereen de stuipen op het lijf 
gejaagd. Wie niet binnen durfde 
te gaan hoorde plots het geluid 
van een elektrische zaag, gevolg 
door enorm gegil. “Ik schrok me 
een ongeluk!” weet een dame 
die met een verhit gezicht bui-
tenkomt. “Die man met die zaag 
stond achter een hek, maar in-
eens kwam hij er dwars door-
heen!”

‘Elk jaar wordt  
het groter’
In de Pinas hadden een aan-
tal bewoners de handen ineen-
geslagen. Een grote circustent 
mét kassa sierde de voortui-
nen. Binnen werd bij iedereen 
de stuipen op het lijf gejaagd. 
�We vinden dit zo leuk� verteld 
een dame met bloeddoorlopen 
ogen. �Elk jaar wordt het groter, 
elk jaar verzinnen we weer iets 
nieuws.” Maar dan moet ze snel 
verder, want er komen weer 
nieuwe slachtoffer aangelopen.

Fotografie: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Griezeltocht 
Dinteloord blijft 
steeds groeien



Nu 
open!

Alle matrassen en boxsprings snel 
leverbaar uit onze eigen fabriek!

Kom snel langs voor jouw droombed!

Voor onderzoek en innovatie
zijn wij op zoek naar mensen
met hoofdpijn, migraine en

clusterhoofdpijnen. Wil je meer
informatie? Bel naar 06-82808083

Leerlooierij 26 Steenbergen  06-82808083
www.usabedding.nl

Neem deel aan ons onderzoek

en krijg een GRATIS KUSSEN!*

*Zolang de voorraad strekt
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Woensdagavond 
presenteerde Martin Achterberg 
van Albert Heijn Achterberg zijn 
‘Steengoedt’ magazine. Een klei-
ne honderd pagina’s dik, bomvol 
met prachtige foto’s en informa-
tie over hoe de lokale super vorm 
geeft aan zijn slogan ‘Vertrouwd, 
persoonlijke en betrokken’. In het 
blad krijgen de eigen medewerkers 
aandacht en worden ook diverse 
Steengoedt leveranciers belicht.

“Albert Heijn Achterberg verwent 
klanten graag met eerlijke, lekke-
re, verse en kwalitatief goede pro-
ducten die in de buurt zijn ge-
maakt door betrouwbare leveran-
ciers”, zo laat Martin Achterberg 
weten. Onder deze leveranciers 
ook hier in de gemeente Steenber-
gen of nabije regio gevestigde be-
drijven. Zoals met name catering-
bedrijf ‘t Keukentje, Verbeek Fruit, 
Dutch Fox Brewery, kwekerij Loos, 
wijndomein Heenwerf, familie 

Luysterburg en gebroeders Rood-
baard.

Bekende gezichten
In het magazine komen ook be-

kende gezichten voor van mede-
werkers die vaak al heel wat ja-
ren bij AH Achterberg werken. Zij 
vertellen iets over zichzelf, hun 
werkzaamheden en hun collega’s. 
Ook wat klanten komen aan het 

woord, over wat ze van hun su-
per denken en waarom ze er graag 
winkelen. Vanzelfsprekend ont-
breekt ook Gall en Gall Achterberg 
niet in dit magazine.

Daarnaast is er aandacht 
voor de Plusbus, voedsel-
bank Goed Ontmoet en wordt 
naast de historie van AH Ach-
terberg ook de lokale betrok-
kenheid van het bedrijf belicht.  
Kortom een interessante uitgave, 
die in de winkel aan de klanten 
wordt verstrekt.

Foto: Martin Achterberg overhan-
digde afgelopen woensdagavond 
een eerste exemplaar van het 
‘Steengoedt’ magazine aan mede-
werkster Claudia de Groot. Zij siert 
ook de cover van het blad.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

Albert Heijn Achterberg 
geeft klanten een kijkje 
achter de schermen in 
Steengoedt magazine

Deze vrijdag 4 november is het de 
Dag van de Cliëntondersteuning.  
Dit jaar is het motto: Waarbij kan 
jij wat hulp en advies gebruiken? 
Op deze dag konden inwoners uit 
Steenbergen tussen 9.30 – 11.30 
uur persoonlijk kennismaken met 
de cliëntondersteuners van WijZijn 
Traverse Groep in de Vraagwijzer, 
Fabrieksdijk 6 in Steenbergen. Op 

afspraak kan dit altijd nog.

Veel mensen lopen vast in het sys-
teem van verschillende wetten, 
loketten en regelingen. Een on-
afhankelijke cliëntondersteuner 
helpt mensen met een beperking 
of chronische ziekte bij het aan-
vragen van zorg, ondersteuning of 
voorzieningen. We gaan mee naar 

afspraken, helpen bij het invullen 
van formulieren en brengen mo-

gelijkheden in kaart. Cliëntonder-
steuning is gratis en voor ieder-

een, je hebt er geen verwijsbriefje 
voor nodig.

De onafhankelijk cliëntonder-
steuners in de gemeente Steen-
bergen zijn er voor alle inwoners. 

“Ons doel is om inwoners te advi-
seren en begeleiden bij het vinden 
van passende zorg en ondersteu-
ning zodat ze zelfstandig kunnen 
wonen en mee kunnen doen.”

Voor meer informatie bel 0167 – 
750 850 of stuur een e-mail naar 
welzijn-stb@wijzijntraversegroep.
nl.

Dag van Cliëntondersteuning bij WijZijn:

Waarbij kan jij hulp  
en advies gebruiken?

STEENBERGEN – Niet alleen de 
naam van Tof & Trendy is aange-
past. Ook kwam er intern een aan-
trekkelijke opfrisbeurt. De mo-
dewinkel in de Blauwstraat heet 
voortaan Tof & More, want het zijn 
niet alleen toffe kledingcombina-
ties die er worden gepresenteerd, 
maar ook alles daaromheen, zoals 
tassen en sieraden. Binnenkort ko-
men daar weer home & livingac-
cessoires bij.

“De indeling van onze winkel is 
anders geworden. Het lijkt ge-
woon veel ruimer zo. We zijn su-
per trots op het resultaat en ont-

vangen enthousiaste reacties op 
de nieuwe winkellook”, vertelt 
Audrey Jongmans namens haar 
team.

Dezelfde merken,  
maar dan more
“Onze merken zijn dezelfde ge-
bleven – Rebelz, Yest en Yesta Base 
Level en Base Label Curvy. Die 
vullen we steeds aan met leuke 
items die wij tijdens onze inkoop 
tegenkomen. En we bieden More: 
prachtige tassen, leuke sjaals en 
sieraden van ons merk My Ben-
del”.

Fijne winkel
De sfeer in onze winkel en de ma-
nier waarop wij graag met onze 
klanten omgaan is niet veranderd. 
We blijven een leuke fijne winkel, 
waar niet te veel of te gek is. Met 
tijd en aandacht voor onze klant. 
We willen graag dat deze dik te-
vreden de winkel verlaat. En we 
zijn ook prijstechnisch aantrek-
kelijk. Zo heb je bij Tof al een leu-
ke set voor honderd euro. Daar-
naast vind je in de winkel leuke 
cadeau-ideeën, die pakken wij na-
tuurlijk altijd heel leuk in”.

Gezellig zitje
“In Tof & More creëerden we een 
leuk zitje – ‘ons koffiehoekje’ – hier 
kan je op je gemakje zitten als je 
vriendin, moeder of partner aan 
het passen is. En ook dat wordt ze-
ker op prijs gesteld”.

Nieuwe en aantrekkelijke 
‘outfit’ voor Tof & More

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Het gezegde is 
oud, maar heeft nog niets aan 
kracht verloren. ‘Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst’. Aange-
vuld met ‘onbekend, maakt onbe-
mind’ is er voldoende motivatie bij 
de Maas-Jacobs Groep om ener-
gie te steken in een leuke kennis-
making van jonge scholieren met 
de bouwactiviteiten in hun buurt. 
Daartoe zijn de kinderen van basis-
school Maria Regina uitgenodigd 
om een kijkje te komen nemen op 
de bouwplaats aan de Oost Haven-
dijk. 

Hier wordt het inmiddels vier-
de project van SoMa Vastgoed – 
Maas-Jacobs uit Zundert en Som-

nium Real Estate uit Rijsbergen – 
gerealiseerd. Het gaat om 22 wo-
ningen, 10 twee-onder-een-kap 
woningen en 12 levensloopbe-
stendige woningen. De bouw er-
van is in mei gestart en de ver-
wachting is dat de woningen voor 
het vierde kwartaal van 2023 wor-
den opgeleverd.

Zelf metselen  
en draden trekken
In samenwerking met stichting 
‘Bouwmensen Zuid-West’ heeft 
Maas-Jacobs een project opge-
start, waarbij alle leerlingen van 
Maria Regina vanaf groep 3 wor-
den uitgenodigd op de bouw-
plaats. Hier werden voor de leer-
lingen van de lagere groepen op-

stellingen gemaakt waarbij de 
kinderen konden metselen en ook 
elektradraden trekken in de pvc 
leidingen. De wat oudere kinde-
ren kunnen via een opmeetop-
stelling meten hoeveel sauswerk 
er voor bepaalde muren nodig is, 
de groepen 7 en 8 krijgen uitleg 
over de verschillende opleidingen 
die er in de bouw bestaan. De re-
acties van de leerlingen zijn posi-
tief. Dat blijkt ook uit het enthou-
siasme waarin in ze thuis over hun 
bezoek vertellen.

Bas de Jong – verantwoordelijk 
voor de opleidingen bij Maas-Ja-
cobs vertelt dat het basisschool 
project slechts een van de zaken is 
die het bedrijf initieert. Ook leer-
lingen van bouwscholen worden 
begeleid tijdens hun stages.

Bouwbedrijf geeft basisscholieren  
een inkijkje in de bouw



Halsterseweg 65a    Halsteren    



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

21

Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie is gevestigd in de 
Gummaruskerk, ingang marktzijde 
en is geopend op maandag en 
woensdagvan 9.15 uur tot 11.30 uur. 
Voor het ontvangen van de 
ziekenzalving, belt U naar 
Pastoor Hans de Kort 0167-
563129.
Willibrordzondag 6 november: 
extra collecte voor het werk 
van de Katholieke Vereniging 
voor Oecumene Althanasius en 
Willibrord in alle kerken. 
U kunt uw parochiebijdrag over-
maken op rekeningnummer          
NL42RABO 0191 8492 94 t.n.v. St. 
Annaparochie onder vermelding 
van uw parochiekern. Iedere 
donatie is meer dan welkom. 
De viering op zaterdag om 17.00 
uur vanuit de Gummaruskerk wordt  
uitgezonden via de SLOS:  Ziggo: 
kanaal 46, KPN: kanaal 1402, Delta 
: kanaal 804 en Caiway: kanaal 12.

De dagen rond Allerzielen zijn 
altijd geladen dagen. De natuur 
werkt aan dat bijzondere gevoel 
mee. Net in de wintertijd wanneer 
we volop in de herfst zitten en we 
de bladeren van de bomen zien 
vallen, vieren we Allerzielen. We 
zien de vergankelijkheid in de 
natuur en we staan als kerk stil 
bij de vergankelijkheid van ons 
lichaam. We denken terug aan 
onze overledenen die we vaak 
nog zo missen. En we bidden dat 
hun zielen in het eeuwige licht 
bij God mogen zijn. In de natuur 
staat de winter voor de dood. 
Alles lijkt dan afgestorven te zijn. 
Maar we mogen gelukkig in de 
lente zien dat er toch weer leven 
komt in de natuur. Alles begint 
te groeien en te bloeien. Op ons 
noordelijk halfrond vieren we in 
de lente en meestal in de zomertijd 
het Paasfeest, de verrijzenis van 
Christus. Wat er met Hem gebeurd 
is na zijn dood, geeft ons de hoop 
dat ook voor onze overledenen de 
dood niet het laatste woord heeft. 
Vanuit dit christelijk geloof in de 
verrijzenis gedenken we steeds 
met Allerzielen onze doden. Niet 
dat dit geloof  ons gevoel van 
gemis wegneemt, maar het kan 
echt wel een troost zijn. We mogen 

tegen onze dierbare doden zeggen: 
A-Dieu (tot bij God). Pastoor 
Hans de Kort.

Zaterdag 5 november 17.00 uur: 
Eucharistieviering Pastoor Hans 
de Kort. Jgt. Ouders Alfonsius van 
de Riet – Looyen; Frans en Piet 
van de Riet; Overleden familie 
de Bruijn - Schouteren; Guust 
Welten en zijn overleden dochter 
Marijke en zoon Corné; Familie 
Uitdewilligen - van Bergen; 
Alle overleden leden van KBO - 
Steenbergen; Pastoor Nieuwlaat 
vanwege zijn verjaardag. 
Maandag 7 november 19.00 
uur: Eucharistieviering Pastoor 
Hans de Kort.

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

Zaterdag 5 November 19.00 uur: 
Woord-Communie/Familieviering, 
voorganger Ton Wennekers. 
Muzikale invulling wordt 
verzorgd door Patrick Goverde. 
Wij gedenken: Riet Sonder, André 
Loos weduwnaar van Riet Loos - 
Mulders. 
Extra collecte zondag voor de 
Oecumene. 
Woensdag 9 November 9.30 
uur: Woord- Communieviering 
in de Vonk, Past. w. Lenie Robijn. 
Maandelijkse koffiemiddag van 
14.00 – 15.30 in de Vonk, aanbouw 
Vredeskerk. Iedereen is welkom 
voor een lekker kopje koffie of 
thee en een mooie gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten. 
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 euro. 
Secretariaat Vredeskerk: Petra 
Geers 0167-565994, petrageers@
hotmail.nl

Zaterdag 5 november 14.00-
15.00 uur: gelegenheid tot 
biechten in de sacristie.
Zondag 6 november, 09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering, 
voorganger Jan Gelten. Intenties: 
Janus Bosters; 
Caritascollecte
Maandag 7 november, 18.00 uur: 
H. Mis.
Woensdag 9 november, 19.00 
uur: H. Mis.
Woensdag 10 november, 19.00 
uur: Medjugorjeviering en 
Rozenkransgebed.

Ons Parochiesecretariaat is 
geopend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Tel 0164-
682525.
Zaterdag 5 november 19.00 uur 
Euch.: In deze viering gedenken 
wij: Marja van Dongen e.v. 
John Wanrooij; Aad van Dijk. 
Voorganger: Past. H. de Kort, 
lector: C. Broos. 
Dinsdag 8 november 16.00 uur 
Euch.: Ter ere van de H. Antonius 
voor onze gezinnen.
Mededeling: Wilt u er rekening 
mee houden dat vanaf 8 november 
de Antoniusviering ‘s middags om 
16.00 uur is i.p.v. 19.00 uur.  

Zondag 6 november 11.00 uur: 
allerzielenviering, eucharistievie-
ring. Caritascollecte: Zondag voor 
de oecumene. De Katholieke Ver-
eniging voor Oecumene Athanasi-
us & Willibrord zet zich al decen-
nia in voor de eenheid van kerken 
en christenen. Elk jaar is er op 
Willibrordzondag een bijzondere 
collecte voor het werk van deze 

vereniging. 
Misintenties: Cornelis van Et-
ten en Cornelia van Etten van der 
Poel; Overl. ouders Godschalk-
Disco en broer Ad Godschalk. 
Voor alle overledenen van het af-
gelopen jaar: Jan van der Vorst; Jo 
Brooijmans; Piet van der Heijden; 
Marie Mouwen-Vrolijk en Jan 
Tak. 
Zang: Gemengd koor; 
Voorganger: pastoor Hans de 
Kort; Lector: Medewerkers; 
Koster: Adrie van Etten. Het 
is weer de eerst 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 6 november 10.00 uur: 
Eredienst in de protestantse kerk 
te Nieuw-Vossemeer. Ds. E. van 
Sluijs.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje

Niet alles wat kan 
moet.

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 6 november 10.00 uur: 
Dankdag voor gewas en arbeid. Ds. 
G. Driesten, Streefkerk

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

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

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 6 november 10.00 uur: 
Mw. Ds. T. Veldhuizen (Zandhoven)

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

De zondagse ochtenddiensten worden 
verder uitgezonden via de SLOS op 
donderdagochtend. De diensten zijn 
ook te volgen via onze website www.
hervormddinteloord.com. 
Zondag  6 november 10.00 uur: 
Ds. P.J. Krijgsman, Ridderkerk. 
18.30 uur: Ds. A. Vastenhoud.

Zondag 6 november 10.30 uur: 
Voorganger Mw. G. de Jong, 
Oogstdienst. Na de dienst is er 
koffie drinken. 

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL  WOORD

Een acaciablad
Een acaciablad is een juweeltje 
op zich. Een dun steeltje houdt 
de tak van de boom vast. Aan 
twee  kanten van dat steeltje zijn 
met wiskundige nauwkeurigheid 
miniblaadjes gehecht. Nog een 
extra miniblaadje siert de top van 
het steeltje. Een heel blad telt dan 
11, 13, 15 of 17 miniblaadjes. Dus 
altijd een oneven getal. 
Op zondagmiddag 30 oktober bij 
20 Celsius zit deze verteller onder 
de acaciaboom. Het gesluierde 
zonlicht zet hem in het licht, 
en zorgt voor een aangenaam 
vertoeven. Bij een zuchtje 
wind dwarrelen zomaar tien of 
twintig gekrulde, geel geworden 
miniblaadjes met speelse 
bewegingen naar beneden. 
Een van hen weet precies zijn 
warme kom koffie te vinden. Het 
schrijvertje houdt  wel van deze 
humor van de Lieve Heer. 
Bij deze korte “Toegift” nog een 
extra “toegiftje”: De verteller 
groet u hartelijk, wenst u “vrede 
en alle goeds”, en stuurt zijn 
zegen naar iedereen, die deze 
zegen maar wilt opvangen. Pater 
Bertus.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

Bezorger 
gevraagd 

voor één van
de vier routes
in Vossemeer
Leeftijd vanaf 12 jaar
op vrijdagmiddagen

Leuk en snel verdiend. 
Met welkomstbonus!

Steenbergse Courant
telefoon 56 59 30 tijdens kantooruren.

of: info@steenbergsecourant.nl

Diocesane onderscheiding 
voor Jolanda van Terheijden
STEENBERGEN – Vanwege haar grote verdiensten voor de katholieke ge-
meenschap in Steenbergen en Welberg heeft pastoor Hans de Kort haar af-
gelopen zaterdag 30 oktober tijdens de kerkdienst Jolanda van Terheijden 
een Diocesane onderscheiding opgespeld. Zij was onder meer actief als 
soliste bij het kinderkoor van zuster Monique, was dirigente van kinder-
koren, bestuurder en vrijwilliger in voornamelijk de Corneliuskerk, op-
richtster van het Projectkoor en bij tal van andere activiteiten in de Sint 
Annaparochie. Van PKC-voorzitter Bram Hommel ontving Jolanda van 
Terheijden een sculptuur van de Gummaruskerk. 
Foto: Janus Muijs ©

Allerzielenviering  
Dinteloord

“Een pluim voor Merel Helmons en 
de vrijwilligers van de Allerzielen-
viering in Dinteloord. Dankjewel 
dat jullie dit zijn gaan organise-
ren. Wij hebben het als heel fijn er-
varen en hopen dat er volgend jaar 
nog veel meer mensen komen. Het 
is een echte aanrader.”
Bezoekers Allerzielenviering 
Dinteloord

Groot succes
“Een pluim voor iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd aan Hallo-
ween op de Helberg. Dankzij jul-
lie was het weer een groter succes 
dan voorgaande edities, maar jul-
lie hadden dan ook echt allemaal 
griezelig goed uitgepakt. Bedankt 
en tot volgend jaar op de Helberg!”
Stichting Ontspanning 
Voor Welberg

STEENBERGEN – De maand novem-
ber staat in het teken van ‘Neder-
land leest’. Logisch ook dat de bi-
bliotheek hierop in haakt. Biblio-
theek West-Brabant organiseert in 
deze maand zogenoemde ‘boek-
proeverijen’ en lezingen waarbij 
ontmoeten en inspireren centraal 
staat. Die proeverijen zijn in de di-
verse bibliotheken in deze regio 
en er is er ook een in Steenbergen. 
Toegang is gratis, ook voor niet-le-
den van de bieb.

Tijdens de boekproeverijen komt 
een hoofdgast naar een van de bi-
bliotheken en bespreekt boeken 
die hem of haar aanspreken. Zo 

komt Ismène Elbers op 9 novem-
ber naar Roosendaal, Piet Kool-
wijk op dezelfde dag naar Zeven-
bergen, Sharona Malfait op 11 no-
vember naar Oudenbosch, Dan-
ny vd Beek en Gillan Wijngaards 
op 14 november naar Hoogerhei-
de. Op vrijdag 18 november ont-
vangt de Steenbergse bieb Jetty 
Hage (tussen 14:30 en 16:00 uur). 
Özcan Akyol is op 24 november 
te gast in de bieb van Roosen-
daal en tot slot komt Ad van 
Loenhout op 29 november naar 
de bibliotheek in Hoogerheide. 
Aanmelden en nadere info: www.
bibliotheekwb.nl/programmane-
derlandleest.

‘Boekproeverijen’ bij 
bibliotheek West-Brabant

Boekenmarkt en 
maandelijkse 
koffiemiddag in 
de Vredeskerk
STEENBERGEN – Petra Geers meldt 
dat woensdagmiddag 9 novem-
ber de deuren van ontmoetings-
ruime De Vonk bij de Vredeskerk 
open staan voor alle inwoners die 
het leuk vinden om plaatsgeno-
ten te ontmoeten onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Van-
af 14:00 uur zijn belangstellenden 
welkom. Toegang is gratis.

Zaterdag 19 november organiseert 
de activiteitencommissie van de 
Vredeskerk de halfjaarlijkse boe-
kenmarkt. Tussen 11:00 en 15:00 
uur zijn belangstellenden welkom 
om in het grote aanbod boeken te 
neuzen. De prijs van de boeken 
is laag gehouden: een euro per 
boek, zes boeken voor vijf euro.  
De opbrengst van de boeken-
markt wordt gebruikt om de hoge 
energiekosten te kunnen beta-
len. Boeken kunnen worden in-
geleverd op maandag 14 novem-
ber tussen 9:30 en 12:00 uur en 
op woensdag 16 november tussen 
19:00 en 20:00 uur in De Vonk.

Rommelmarkt B.C. Vor Mekaor 
 
NIEUW-VOSSEMEER – Angela van Eekelen van Bouwclub Vor Mekaor 
meldt dat de Steenbergse bouwclub een rommelmarkt organiseert in 
Gemeenschapshuis De Vossenburcht te Nieuw-Vossemeer. De zaal is 
geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur en de entree is 1 euro. Belangstel-
lenden zijn welkom om te komen snuffelen. 

Kater vermist
STEENBERGEN – Sinds zondag-
avond 30 oktober vermist: goud-
kleurige Main Coon kater. Roep-
naam Simba. In omgeving Grote 
en Kleine Kerkstraat. Heeft u Sim-
ba gezien? Bel dan a.u.b. (0167) 56 
46 86. Dhr Martens, Steenbergen



OP ZOEK NAAR EEN BETROUWBARE OCCASION?
Bekijk onze voorraad 
en plan een proefrit in 
of laat ons gratis jouw 
droomauto zoeken!

   Audi Q5
   Seat Arona
   Volkswagen Passat
   Volkswagen Golf Sportsvan

Bekijk onze actuele voorraad: 
vakgarageautokar.nl/occasions

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

Middenweg 21 Ouwerkerk | 0111642306        
Onderhoud | reparatie | (web)shop | caravanservice-ouwerkerk.nl         

            aravanservice

MARQUARDT KÜCHEN SINTMAARTENSDIJK

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

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

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

Aanbieding geldig van 07 november tot 13 november 2022

Hackfl eisch 
Strudel

Een krokante verrassing van gekruid gehakt in
bladerdeeg met rauwe ham en cheddar kaas.

Bereiding:
Heteluchtoven: voorverwarmen op 200°C
Circa 15 min. op 200°C.

4 Jubileumburgers
4 Broodjes
   Sla

Hamburgerpakket

Macaroni
Maaltijd van de week

2 bakjes salade 
naar keuze

Huisgemaakt

4 stuks gepaneerde schnitzels
Trots van de Keurslager

100 gram gebraden gehakt +
100 gram Zeeuws spek

Vleeswarenkoopje

per portie

200 gram

100 gram 695
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

Gratis 4 panklare ballen

Hackfl eisch 
Strudel

Special

Aanbieding geldig van 07 november 2022 tot 13 november 2022

Maaltijd van de week
Macaroni

0 portie 695

Special
Hackfleisch
Strudel

100 gram 198

Huisgemaakt 
2 bakjes salade
naar keuze 

2 stuks 595

Vleeswarenkoopje
100 gram Gebraden gehakt +
100 gram Zeeuws spek

200 gram 325

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

hamburger pakket 
4  Jubileumburgers
4  Broodjes 
    Sla 

per pakket    € 8,95

Trots van de Keurslager
4 stuks Gepaneerde schnitzels

Gratis 4 pan-klare ballen 

325

198

595per pakket       €8,95

100 gram

2 stuks

Bereiding:

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
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Steenbergen - D.V.O.’60: 0-1

Dat de resultaten van een team 
in opbouw met vallen en opstaan 
gaan werd afgelopen zaterdag 
in de wedstrijd die het 1e elftal 
van v.v. Steenbergen speelde te-
gen D.V.O.’60 uit Roosendaal maar 
weer eens duidelijk.
Steenbergen begon goed aan de 
wedstrijd, mocht in de eerste 3 mi-
nuten al 3 hoekschoppen nemen 
maar moest in de 4e minuut door 
onzorgvuldig verdedigen al een 
0-1 achterstand incasseren.

Met nog ruim 85 minuten voor de 
boeg vooralsnog geen onoverko-
melijk probleem zo dacht ieder-
een maar het liep toch even an-
ders.
De blauwwitten waren in het ver-
volg van de wedstrijd ook duide-
lijk wel de bovenliggende partij 
maar kregen het niet voor mekaar 
om tegenstander D.V.O.’60 echt in 
de problemen te brengen.
Natuurlijk, de jonge ploeg van 
trainer Peter van Poortvliet moest 
het deze wedstrijd doen zonder 
Nathan van Beers (familieom-
standigheden) zonder Vincent 
Mosmans (werk) zonder Boudein 
Bickel (geblesseerd) en ook nog 
steeds zonder Xander Burggraaff 
(geblesseerd) waardoor alleen 
aanvoerder Mike de Hoog voor de 
nodige routine moest zorgen en 
dat bleek te weinig.

Door het ontbreken van deze spe-
lers mocht o.a. de 17-jarige Jim 

van der Weegen in de basis begin-
nen en liet een goede indruk ach-
ter.
De werklust was er wel maar te 
vaak ontbrak op de juiste momen-
ten de felheid die nodig is om een 
duel te winnen en waren veel spe-
lers te slordig bij de opbouw van 
de aanvallen waardoor de bal on-
nodig vaak bij de verkeerde kleur 
terecht kwam.
Vooral de 2e helft was het bijna al-
leen maar aanvallen (van Steen-
bergen) en verdedigen (door 
D.V.O.’60) maar de blauwwitten 
speelden te voorspelbaar zodat de 
Roosendaalse tegenstander in de 
meeste gevallen eenvoudig kon 
ingrijpen en via enkele uitvallen 
zelfs nog enkele keren dicht bij 
een 2e treffer was.

Snelle voorsprong  
voor D.V.O.’60
Zoals gezegd, Steenbergen be-
gon goed aan de wedstrijd maar 
de eerste de beste aanval van 
D.V.O.’60 leverde hen gelijk een 
doelpunt op.
Vanaf links werd in de 4e minuut 
de bal voorgetrokken en mocht 
een veel te vrij staande speler de 
0-1 binnenschieten.
Een domper die even verwerkt 
moest worden en het duurde dan 
ook even voordat Steenbergen de 
draad weer te pakken had.
Op het kwartier werd Mike de 
Hoog in de diepte gelanceerd, 
kon hij de bal ook goed voorzet-
ten maar kon een verdediger van 
D.V.O.’60 ten koste  van een hoek-

schop redding brengen.
Veel balbezit vervolgens voor 
Steenbergen maar door te veel 
slordigheden weinig gevaar.
De laatste 10 minuten van de eer-
ste helft dan toch een paar mo-
menten waarbij Steenbergen 
dicht bij een treffer was.
Eerst was het Gio van der We-
gen die Mike de Hoog in stelling 
bracht maar zijn inzet werd een 
eenvoudige prooi voor de doel-
man van D.V.O.’60 waarna even 
later een kopbal van Joep van Sit-
tert uit een hoekschop tegen de lat 
kwam.
Met een 0-1 achterstand moest 
Steenbergen uiteindelijk de kleed-
kamer opzoeken om zich te gaan 
voorbereiden op een hopelijk be-
tere 2e 45 minuten.

Aanvallen en verdedigen
Een 2e helft waarin Steenbergen 
wel veel aanvallende aspiraties 
toonde maar dat ging ook toen 
met te weinig overtuiging.
D.V.O.’60 zorgde overigens al in 
de eerste minuut na rust voor het 
eerste gevaar maar Steenbergen 
doelman Max Knook was op zijn 
post.
Steenbergen antwoordde direct 
daarop met een aanval over links 
besloten met een schot van Gio 
van der Wegen dat niet ver over 
ging.
Een vrije trap die Mike de Hoog 
na een kwartier spelen vanaf ruim 
20 meter mocht nemen werd on-
schadelijk gemaakt door de D.V.O. 
doelman en een goed schot van 
Dennis Duijvelaar wist diezelfde 
doelman eveneens te pareren.
Net daarvoor was het Steenber-
gen doelman Max Knook die een 
2e doelpunt voor D.V.O.’60 wist 
te voorkomen toen bij een snel-
le counter een speler alleen voor 
hem verscheen maar hij de bal tot 

hoekschop wist te verwerken.
De beste kans van de wedstrijd 
namens Steenbergen noteerden 
we in minuut 80.
Een verre bal vanuit de verdedi-
ging werd opgepikt door Mike de 
Hoog en tegen de keeper opge-
schoten.
De terugspringende bal werd 
daarna ingeschoten door Gio van 
der Wegen maar nu was het een 
D.V.O. speler die ten koste van een 
hoekschop een doelpunt wist te 
voorkomen.
In de laatste 5 minuten van de 
wedstrijd zagen we een volgende 
counter van D.V.O.’60 waarbij de 
bal dankzij prima uitkomen van 
doelman Max Knook werd over-
geschoten en probeerde Mike de 
Hoog met een goed schot nog een 
punt te redden.
Maar ook deze keer was het de 
doelman van de ploeg uit Roosen-
daal die voldoende kon ingrijpen 
om de reeds in de 4e minuut ver-
kregen voorsprong over de streep 
te trekken.
Steenbergen moest daardoor een 
nederlaag incasseren die niet was 
ingecalculeerd en daardoor best 
hard aankwam.
Een nederlaag van een ploeg in 
opbouw die nog te wisselvallig 
presteert.
Trainer Peter van Poortvliet zal 
de eerste zijn om dat te beamen 
maar doet er goed aan om ver-
trouwen te houden in zijn spelers 
die, wanneer ze wat meer routine 
gaan krijgen, zeker een rol van be-
tekenis kunnen gaan spelen.
Maar ja, dat gaat soms met vallen 
en opstaan.

Morgen – zaterdag –  
uitwedstrijd tegen  

Fc Bergen

Voor morgen, zaterdag 5 novem-
ber, staat er voor Steenbergen een 
uitwedstrijd op het programma in 
Bergen op Zoom. Tegenstander is 
dan Fc. Bergen.
De Bergse voetballers staan mo-
menteel in het onderste gedeelte 
op de ranglijst en zagen afgelopen 
zaterdag hun uitwedstrijd in Bre-
da tegen Boeimeer gestaakt wor-
den bij een 1-3 voorsprong.
Werd er vorig seizoen vaak met 
grote cijfers verloren, dit seizoen 
zijn tot heden de verschillen over 
het algemeen veel kleiner.
Steenbergen is dus gewaarschuwd 
en zal vooral van begin tot eind de 
juiste wedstrijdmentaliteit moe-
ten laten zien om een goed resul-
taat te kunnen behalen.
De wedstrijd wordt gespeeld op 
sportpark De Markiezaten in Ber-
gen op Zoom en begint om14.30 
uur.

Uitslagen senioren 
van zaterdag 29 oktober                   

Steenbergen 1 - D.V.O.’60 1: 0-1; 
Moc’17 5 - Steenbergen 2: 2-2; 
Prinsenland onder 23 - Steen-
bergen onder 23: 0-4; Moc’17 6 
- Steenbergen 4: 3-0; Seolto 5 - 
Steenbergen 5: 9-1; Steenbergen 
dames 1 - Pelikaan dames 1: 7-2.

Programma senioren 
voor zaterdag 5 november
Fc.Bergen 1 - Steenbergen 1, aan-
vang 14.30 uur; Steenbergen 2 - 
Vrederust 2, aanvang 13.15 uur; 
Steenbergen onder 23 - Roosen-
daal onder 23, aanvang 13.15 uur; 
Moc’17 8 - Steenbergen 3, aan-
vang 17.00 uur; Steenbergen 4 - 
Roosendaal 2, aanvang 15.15 uur; 
Moc’17 dames 1 - Steenbergen da-
mes 1, aanvang 15.00 uur; Kapel-
le dames 1 - Steenbergen dames 2, 
aanvang 12.45 uur.

Vroege goal DVO’60 doet 
Steenbergen de das om

( door Jesse de Decker )
Na twee weekenden vrijaf trad 
het 1e elftal van Sc Welberg afge-
lopen zaterdag in Breda aan tegen 
het zaterdag elftal van Baronie. 
Het werd een wedstrijd die voor 
de neutrale toeschouwer boeiend 
was om naar te kijken. Welberg 
kwam al vroeg op voorsprong, 
maar stond uiteindelijk na het 
laatste fluitsignaal met lege han-
den, uitslag 5-1.
Welberg trainer Koos Kortland 
gaf onder 19 speler Kane Brands 
het vertrouwen en stelde de jon-
ge aanvaller op vanaf het begin. 
Brands speelde in de voorberei-
ding ook al een aantal keer mee 
met de ploeg en traint regelmatig 
mee. 
Het was Welberg die vanaf de af-
trap gelijk vol druk zette op de 
helft van de thuisploeg, die daar 
kennelijk geen rekening mee had-
den gehouden en de eerste mi-
nuten nogal paniekerig overkwa-
men.

Vroege voorsprong  
Welberg
De eerste kans voor de oranje-
hemden was gelijk raak. Na 5 mi-
nuten kreeg Martijn Gladdines op 
de rand van het strafschopgebied 
een afvallende bal die hij vol op de 
pantoffel nam, de bal beland on-

houdbaar laag in de rechterhoek, 
0-1.

Baronie, vorig jaar nog op de 5e 
plaats geëindigd in de 4e klasse D, 
had  een andere start van de wed-
strijd verwacht. 
Direct na de vroege voorsprong 
is het Achmed Dahir die op links 
wordt weggestuurd, omspeelt zijn 
tegenstander en kan alleen op de 
Baronie keeper af maar die pakt 
de inzet van Dahir knap. Een kans 
die eigenlijk het 2e doelpunt had 
moeten opleveren.

Uit het niets komt Baronie na 
twaalf minuten op gelijke hoog-
te. Een ongelukkig moment in het 
strafschopgebied zorgt ervoor dat 
baronie de bal gemakkelijk in het 
doel kan schieten. 
Een kleine domper voor Welberg, 
dat de touwtjes in de beginfase 
toch wel in handen had.
Een gelijkwaardige eerste helft 
volgt waarbij het spel zich vooral 
op het middenveld afspeelt. Bei-
de ploegen lukt het niet om grote 
doelkansen te creeëren.
Beide ploegen gaan na 45 minu-
ten met een 1-1 tussenstand, een 
goede weergave van de verhou-
dingen.

Tweede helft
Gelijk bij de start van de tweede 
helft wordt duidelijk dat Baronie 

een tandje gaat bijzetten. Welberg 
geeft echter goed partij. Het eerste 
kwartier van de tweede helft gaat 
het spel met een hoog tempo op 
en neer. Beide ploegen laten zich 
veelvuldig voor beide goals zien.
Na twee derde wedstrijd is het 
Welberg die om een strafschop 
schreeuwt bij de dienstdoende 
scheidsrechter als een inzet wordt 
afgestopt via een handsbal in het 
strafschopgebied. Alles en ieder-
een denkt dat die strafschop ook 
volgt maar alleen scheidsrechter 
van Nistelrooij denkt daar onbe-
grijpelijk anders over. 

Baronie op voorsprong
Vijf minuten later is het Baronie 
dat dan toch de voorsprong pakt. 
Een voorzet wordt op de achter-

lijn over Welberg keeper Bart Hel-
mons gekopt, 2-1.
Welberg geeft zich alles behalve 
gewonnen en gaat gelijk op zoek 
naar de gelijkmaker, het ontbreekt 
echter aan een beetje geluk in de 
afronding. 
Na 75 minuten is het de thuis-
ploeg die dan de voorsprong ver-
groot tot 3-1, nadat verdediger Bas 
de Jager de bal niet goed weg krijgt 
op de eigen helft, Baronie profi-
teert optimaal en scoort.
De wedstrijd lijkt dan met nog een 
klein kwartier te spelen beslist te 
zijn.
Welberg moet de laatste tien mi-
nuten van de wedstrijd tot over-
maat van ramp met 10 verder na-
dat Kane Brands hard een knie in 
zijn gezicht krijgt tijdens een duel, 

hij kan niet verder en omdat alle 
wissels al op zijn moet Welberg 
met een man minder de wedstrijd 
uitspelen.
Baronie speelt de wedstrijd daar-
na uit en maakt uit een corner nog 
4-1. 
In de 96e minuut is Welberg dan 
nog een keer gevaarlijk op de helft 
van de thuisploeg maar de inzet 
op doel mist kracht. Uit de tegen-
stoot maakt Baronie nog de 5e, 
eindstand 5-1.

Uitslag valt  
geflatteerd uit
Een erg geflatteerde uitslag gezien 
het verloop en krachtsverhoudin-
gen van beide teams. Welberg ver-
loor na de vermeende strafschop 
het momentum van de wedstrijd, 
waarna het allemaal de kant van 
Baronie op viel. Een gelijkspel had 
echter een verdiend resultaat ge-
weest. 

Thuiswedstrijd  
tegen Alliance
Aankomende zaterdag, 5 novem-
ber speelt Welberg op het eigen 
sportpark een thuiswedstrijd te-
gen Alliance uit Roosendaal. Die 
ploeg staat na 5 gespeelde wed-
strijden op een 5e plaats op de 
ranglijst met 9 punten. Die pun-
ten werden overigens wel behaald 
tegen de kwalitatief mindere te-
genstander van de competitie.
Hopelijk kan Welberg zaterdag 
de eerste driepunter noteren! De 
wedstrijd start om 14:30 uur en 
staat onder leiding van scheids-
rechter Karacelik.

Welberg mocht lang hopen op resultaat tegen 
Baronie, maar verliest uiteindelijk geflatteerd

Het eerste team van TCS boekte afge-
lopen week een mooie 3-7 overwin-
ning op The Back Hands 5. Mark van 
Waterschoot bleef ongeslagen, Chris-
tian Steijn boekte twee zeges en Erik 
van der Wegen een. Ook het dubbel-
spel was een prooi voor TCS. Door 
deze overwinning zijn de heren opge-
klommen naar de derde plaats.

TCS 2 nam het in Oudenbosch op 
tegen Vice Versa ’51 5. Door de da-

mes werd flink wat strijd geleverd, 
maar de punten werden eerlijk 
verdeeld. Sandra Adriaansen bleef 
deze avond ongeslagen en Jolan-
da Koenraadt voegde daar nog 
twee zeges aan toe. Marja Knook 
deed haar uiterste best, maar het 
zat er steeds net niet in.

Programma 4 november: TCS 1 – 
Hotak ’68 4 en TCS 2- Hotak ’68 6

Winst en gelijkspel TCS
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DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

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

*

3 VOOR

4,-
3 VOOR

KIES & MIX FRUIT
Pitloze druiven rood of
blauw bak 500 gram,
Kanzi appels zak 1 kilo of
blauwe bessen of frambozen
bakje 125 gram 

GRATIS BIJ

PUNTEN
185

Jumbo 
Lasagnebladen
Pak 250 gram

GRATIS BIJ

PUNTEN
200

Jumbo Nacho Chips
Verpakking 200 gram GRATIS BIJ

PUNTEN
150

Santa Maria Taco of 
Fajita Kruidenmix
Zakje 25-28 gram

AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

1+1
GRATIS*

a3,14 - a3,98

2 VOOR

250

JUMBO BOERENKOOL, 
HUTSPOT OF ANDIJVIE
2 zakken boerenkool à 300 gram,  
andijvie à 400 gram of hutspot à 500 gram 2 VOOR

4,-

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo

UNOX ROOKWORST XXL
2 verpakkingen à 375 gram

2e
HALVE
PRIJS*

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2


