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zaken waar de coronacheck verplicht is, een coronabewijs te tonen. Deze coronapolsbandjes
worden al een tijdje ingezet in
grotere steden als Breda om de
controles te vereenvoudigen en de
doorstroming te verbeteren.

tijd, die vereist dat we met elkaar
steeds zorgvuldig met elkaar blijven afwegen naar wat wel en niet
mogelijk is. Mogelijk worden evenementen anders georganiseerd
dan we gewend zijn. De organisatoren zullen hier uiteraard over
communiceren”, zo luidt de verklaring van de gemeente.

plein in Dinteloord, van 18.00 uur
tot 23.00 uur.

Gemeente gaat
polsbandjes inzetten
bij evenementen
(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De gemeente
Steenbergen wil organisatoren ondersteunen om hun evenementen
zo veilig mogelijk te laten verlopen en gaat daarom polsbandjes
uitgeven. Dit is al mogelijk bij de
viering van de 11e van de 11e.

Er komen twee coronacheckpoints
en organisatoren zullen zelf kenbaar maken wanneer bezoekers
daar gebruik van kunnen maken.
Met een polsbandje is het gedurende de dag waarop je dit krijgt
niet meer nodig om in horeca-

Gemeente:
onvoorspelbare tijd
Volgens de gemeente Steenbergen
blijft het ondanks de aanscherping van de coronamaatregelen
van 2 november, dus mogelijk om
onder voorwaarden evenementen te organiseren. “We leven helaas weer in een onvoorspelbare

Coronacheckpoint
in Dinteloord
en Steenbergen
Op zaterdag 6 november staat in
verband met de viering van de 11e
van de 11e in Dinteloord een coronacheckpoint op het Raadhuis-

Buslijn 102 blijft voorlopig Nieuw-Vossemeer aandoen
(Door Nicole van de Donk)
NIEUW-VOSSEMEER – Inwoners
van Nieuw-Vossemeer die gebruik
maken van de buslijn 102 van Connexxion kunnen voorlopig opgelucht ademhalen. De Provincie
Zeeland heeft in een reactie aan
wethouder Wilma Baartmans laten
weten dat de lijn in ieder geval tot

2025 in Nieuw-Vossemeer zal blijven stoppen.
Er zijn plannen bij de Provincie
Zeeland om de snelheid op de
route te verlagen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het terugbrengen van de snelheid heeft
als gevolg dat de bus langer over

de route zal doen. Connexxion gaf
vervolgens aan dat het dan niet
meer mogelijk is om Nieuw-Vossemeer aan te doen.

Na 2025 onzeker
Het college van B&W is vervolgens in de pen geklommen en
heeft verzocht dit besluit te her-

overwegen, aangezien de busverbinding van groot belang is voor
de inwoners van het dorp. De Provincie Zeeland heeft nu besloten
de snelheidsverlaging niet voor
2025 door te voeren. Ondertussen
worden er wel alternatieven onderzocht in het kader van het programma Slimme Mobiliteit. Ook

Volharding
repeteert
stevig voor
muzikale tijdreis

Op donderdag 11 november staat
vanwege de viering van de 11e van
de 11e in Steenbergen het coronacheckpoint van 16:00 uur tot 23.30
uur op de Markt in Steenbergen.
Organisatoren zullen zelf kenbaar
maken wanneer bezoekers gebruik kunnen maken van het coronacheckpoint. Organisatoren
die vragen hebben over polsbandjes of andere coronamaatregelen,
kunnen terecht bij afdeling veiligheid van de gemeente Steenbergen via 14 0167 of veiligheid@gemeente-steenbergen.nl

is er aan de Provincie Noord-Brabant gevraagd of Arriva de busbediening van Nieuw-Vossemeer
kan overnemen. Die zien daar
(nog) geen mogelijkheden voor.
De halte van buslijn 102 in
Nieuw-Vossemeer stond al eerder
ter discussie. In 2015 dreigde Connexxion die te schrappen, maar
na een handtekeningenactie werd
dat voorkomen.

Lowys Porquin
schaft vrijwillige
ouderbijdrage af

STEENBERGEN – Stichting Lowys
Porquin, waaronder diverse scholen in de gemeente vallen – geeft
aan de vrijwillige ouderbijdrage
is afgeschaft. “Gelijke kansen, solidariteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen
van Lowys Porquin”, zo geeft de
stichting als reden voor dit besluit.

Het aftellen is begonnen, het grote Jubileumjaar komt eraan! In
2022 vieren we 750 jaar Steenbergen | 25 jaar één gemeente. De
officiële aftrap van dit bijzondere feest is op zaterdag 20 november 2021, met ‘Verenigd en Vereeuwigd’, een bijzondere muzikale tijdreis door onze rijke historie
van Steenbergen en zijn kernen.
Op de website: volhardingsteenbergen.nl/concert of steenbergen2022.nl. is informatie over
deze happening te vinden. De
kaartverkoop voor deze bijzondere avond is reeds gestart.

Tijdens Nationaal Schoolontbijt:

Hubkes van Bakker Broek
voor leerlingen Pius X
(Door Dasja Abresch)
WELBERG – Gisteren werd op basisschool Pius X op de Welberg het
Nationale Schoolontbijt verorberd.
Eén dag na Hubertusdag, de dag
waarop heel katholiek Brabant
aan het hubkesbrood gaat. De

plaatselijk bakkerij Van Broekhoven had als hoofdsponsor speciaal
een paar zakken van de gezegende
broodjes achtergehouden en daar
wisten de kids wel raad mee. Het
is voor de 19e keer dat er op 2500
scholen en locaties voor kinderopvang in Nederland een ontbijtje

klaarstond voor de leerlingen. De
missie erachter is om jonge kinderen op een feestelijke manier bewust te maken van het belang van
een goed ontbijt.
Aan het eind van de maaltijd waren de deelnemers het er unaniem
over eens: Missie geslaagd!
Bijkomend voordeel voor de Pius-kids is dat zij niet bang hoeven
te zijn dat zij hondsdolheid krijgen, want daar bieden de hubkes
volgens de legende volledige bescherming tegen. Een geruststellend idee.

Voortaan betalen de scholen van
Lowys Porquin zelf de activiteiten
die op de scholen worden georganiseerd. Aan het aanbod daarvan verandert niets, zo is de belofte. Men vindt dat deze activiteiten
vallen onder de verantwoordelijkheid van de scholen zelf en de financiële situatie van de ouders
zelf mag geen invloed hebben op
de vraag of de kinderen wel of niet
deelnemen aan de activiteiten.

“De Heer is mijn Herder”
“Als een vriend je verlaat,
blijft de herinnering”

Hindrik Brondijk

In liefde losgelaten, mijn lieve man,
onze zorgzame vader en trotse opa

Bennie van Mourik

- Henk -

* 8 september 1941
† 31 oktober 2021

sinds 11 maart 2008
weduwnaar van Marry Dassen

echtgenoot van

* Slochteren,
22 april 1928

Elly van Mourik Weststrate

† Ermelo,
29 oktober 2021

Helaas hebben we afscheid
moeten nemen van onze beste
vriend. Gelukkig heeft hij genoten
van veel dingen die hem dierbaar
waren. Wij zullen hem missen!
Diny en Maarten Hop

Peter Kemps

Henny en Gerrit Schreurs

8 oktober 1950 - 2 november 2021

Chris Grift

Het afscheid en de crematie heeft
op vrijdag 5 november
plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
G.H. Schreurs
Jacob Catslaan 71
3852 BV Ermelo

Peter heeft sinds 1999 Sportcentrum De Knotwilg
groot gemaakt tot wat het nu is.

De afscheidsdienst van Woord en
Gebed wordt gehouden op zaterdag
6 november 2021 om 10.00 uur in
de aula van uitvaartcentrum ‘De
Varenhof’, Varenlaan 25 te Ermelo.

Peter, bedankt voor alle mooie jaren die we met elkaar
hebben mogen meemaken.

Aansluitend vindt de begrafenis
plaats op de naastgelegen
begraafplaats.
Na afloop is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten in de ontvangkamer
van uitvaartcentrum ‘De Varenhof’.

Vlamingvaart 49 Steenbergen
0167-560799 of 0622757344
Auto- motor- en spoedopleidingen

LEEUW

Alfred Leeuw

0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw
Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

UITVAARTVERZORGING

LEEUW
Bij temperaturen onder

de 7°C presteert een
winterband beter dan een
zomerband.

”Uw helpende
hand remweg
• Meer grip/kortere
Minder kans
op aquaplaning
in tijden van •afscheid
nemen”

• Flexibel bij lage temperaturen
• InAlfred
veel landen
verplicht
Leeuw
Maak snel een afspraak voor
de bandenwissel bij Auto Kar:
vakgarageautokar.nl/garageafspraak

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

Het is voor ons onmogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken voor het warme
medeleven dat wij hebben gekregen na
het overlijden van mijn geliefde man,
onze vader, schoonvader en opa

Harry Thomassen
Daarom willen wij u op deze manier
laten weten dat uw aanwezigheid en
de vele lieve kaarten ons erg goed
hebben gedaan en een grote steun
voor ons zijn.
Jenny Thomassen - Bastiaanse
Gertjan en Roxanne, Veerle
Jeroen en Martine, Stijn, Gijs
Steenbergen, November 2021
Uitvaartzorg Leeuw

Een bijzonder leven verdient
een bijzonder afscheid

familiekamer
Oudlandsestraat 202, Steenbergen
www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl
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0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw
Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

DANKBETUIGING

All-Inclusive pakket
Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !
Meer informatie op onze website:
WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

0167 76 72 74

HET IS WEER TIJD VOOR DE BANDENWISSEL

Uitvaartzorg Leeuw

De dienst is ook te volgen via de
livestream op www.devarenhof.nl

UITVAARTVERZORGING

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Een bijzonder woord van dank
gaat uit naar het Surplus Team en
aan Dokter Cramer van huisartsenpraktijk “Lievevrouwenpoort”,
voor de goede zorg aan Bennie.

ys

Medewerkers
Sportcentrum De Knotwilg

Correspondentieadres:
E. van Mourik - Weststrate
Slagblok 25, 4651 GL Steenbergen

" De

Op dinsdag 2 november is plotseling op 71-jarige leeftijd
onze directeur overleden.

Elly van Mourik - Weststrate
Wendy, Cayran, Nikita
Marco & Angelique, Noa
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Gemeenteraad behandelt begroting:

’Verhuis Vraagwijzer,
schrijf helderder en blijf
energiearmoede voor’
( door Dasja Abresch )

STEENBERGEN – Gisteravond werd
in de gemeenteraad van Steenbergen de Begroting 2022 besproken.
Hoewel bij het ter perse gaan van
deze courant de raad nog in debat was, zag het ernaar uit dat de
meerderheid akkoord zou geven.
Middels moties en amendementen probeerden de afzonderlijke
fracties om eigen voorstellen aan
de begroting toe te voegen of bestaande te wijzigen.
Meest opvallend was wel de motie van het CDA die voorstelde om
de locatie Vraagwijzer te verhuizen van de Fabrieksdijk naar het
gemeentehuis. De fractie greep
daarmee de luchtballon die wet-

houder Koos Krook enkele weken
geleden tijdens de perspresentatie van de begroting opliet. Krook
opperde toen dat, omdat een deel
van de ambtenaren thuis zal blijven werken, de lege ruimtes in het
gemeentehuis ingevuld kunnen
worden door organisatieonderdelen als Vraagwijzer te verhuizen
naar het gemeentehuis.

Win-win-win
Het CDA vond het een dusdanig
goed idee dat zij het in een motie goot en de raad gisteravond
voorstelde om die mogelijkheid
te laten onderzoeken. In de Perspectiefnota van volgend jaar (juli
2022) moet dan duidelijkheid zijn
of het mogelijk is. “Het overheve-
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len van Vraagwijzer naar het gemeentehuis zou een goede invulling zijn, betoogde het CDA. De
lijnen worden nog korter, er is een
verhoging van de betrokkenheid
en last but not least levert het een
goede financiële besparing op.
Win-win-win. Ons gemeentehuis
wordt een ADOED: Alle Dienstverlening Onder Eén Dak.
De fractie kwam wel met een
voorwaarde: “Het thuiswerken zal
nooit mogen leiden tot het leveren van een mindere kwaliteit.”

Inzetten op
betere leesbaar
Gewoon Lokaal! probeerde door
middel van een motie te bewerkstelligen dat gemeentelijke formulieren beter leesbaar worden
om te voorkomen dat laaggeletterden belangrijke informatie
missen.
Dat is volgens de fractie extra noodzakelijk in de gemeente Steenbergen omdat hier veel
voortijdig schoolverlaters wonen
en de gemeente enkele duizenden

laaggeletterde inwoners telt: “Een
groeiend groep van onze inwoners in alle kernen kan niet meer
mee met de ingewikkeldheid van
onze maatschappij. Formulieren
worden niet begrepen, zijn te ingewikkeld of moeten te vaak ingevuld worden.” Een groot probleem volgens Gewoon Lokaal!
omdat het risico bestaat dat mensen hierdoor buitenspel komen te
staan. Een deel van deze groep
haakt af, krijgt niet de financiële of
praktisch steun die men verdient
of waar men recht op heeft. Deze
inwoners raken verder geïsoleerd
met gevaar voor vereenzaming”

te bieden of met een uitgebreid
energiebespaaradvies.

Zon op Dak

Energie-armoede

De concrete vraag van het PvdA
was wat de gemeente Steenbergen met haar deel van dit budget
denkt te gaan doen. De fractie zelf
had er wel een paar ideeën over en
probeerde deze middels een motie in de begroting te werken. Om
te beginnen zou het college per
direct op zoek moeten naar oplossingen voor mensen met een laag
besteedbaar inkomen. De PvdA
denkt daarbij aan het tijdelijk
flexibiliseren van de bijzondere
bijstand of het werken met maatwerkbudgetten.

De PvdA richtte de aandacht van
de raad op het gevaar van de zogenaamde ‘energiearmoede’. Een
direct gevolg van de stijgende
energieprijzen. Het kabinet kondigde al aan 150 miljoen euro beschikbaar te stellen om kwetsbare
huishoudens via hun gemeente te
ondersteunen met isolatiemaatregelen. Bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen aan

Tegelijkertijd zou het college
een onderzoek uit moeten voeren naar de omvang van energiearmoede binnen de gemeente
Steenbergen. Ook moet er volgens
de PvdA meer en actief gecommuniceerd worden over het Actieplan
Zon-op-Dak en Isolatie en de onderwerpen energiearmoede en
energiebesparende maatregelen.

Corona zet opnieuw streep door het IJsfestijn
(Door Nicole van de Donk)

Wethouder: begrip voor
besluit organisatie

STEENBERGEN – Na de teleurstelling van vorig jaar heeft het bestuur van Stichting IJsfestijn Steenbergen ook dit jaar moeten besluiten dat er geen IJsfestijn komt.
“Een besluit dat rationeel goed te
begrijpen valt, maar emotioneel
moeite kost. De ontwikkelingen in
de pandemie zijn momenteel onverwacht ongunstig en dat geeft
ons geen vertrouwen dat we het
IJsfestijn kunnen organiseren zoals
we zouden willen, namelijk ongestoord en zonder ingrijpen van de
overheid”, zo luidt de toelichting
van voorzitter Julien van Meer.

Het IJsfestijn op de parkeerplaats
aan de Westdam, naast de Gummaruskerk, is iets waar veel inwoners naar uitkijken in de donkere
maanden.
Ook de gemeente heeft inmiddels
gereageerd op het nieuws. “We
vinden het echt ontzettend jammer dat het IJsfestijn dit jaar niet
doorgaat. We hebben op alle mogelijke manieren meegedacht om
het mogelijk te maken, zo lag de
vergunning klaar. We begrijpen
wel heel goed dat de organisatie te
veel risico’s ziet na de laatste afgekondigde maatregelen. Laten we
hopen dat het volgend jaar weer
door kan gaan”, aldus wethouder
Esther Prent.

De beslissing om geen IJsfestijn te
organiseren is dinsdagavond genomen door het bestuur. Sponsoren en vrijwilligers zijn woensdagmiddag middels een mail op de
hoogte gebracht van het nieuws.

Hoop nu gevestigd
op volgend jaar

Onzekerheid over
ijsplezier en gezonde
financiële exploitatie

Foto: In december 2019 kon burgemeester Ruud van den Belt het IJsfestijn nog feestelijk openen. In 2020 ging het
evenement vanwege het coronagevaar ook niet door. Archieffoto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

“Enerzijds willen we iedereen een
voldoende veilige werkplek kunnen geven, zodat al onze vrijwilligers vol enthousiasme kunnen genieten van hun werk.
Ook willen wij garantie bieden

aan onze bezoekers, publiek en
scholen. Een ongestoord ijsplezier
voor 5 weken valt momenteel echter niet te verwachten.
Anderzijds willen we een finan-

Bonbon-actie vv Steenbergen
Ook deze keer organiseert de voetbalvereniging Steenbergen weer de jaarlijkse bonbon-actie. Voor de 18e keer zullen de leden van v.v. Steenbergen hun beste voetbalbeentje gaan voorzetten om zoveel mogelijk bonbons te verkopen. Een activiteit die
niet meer is weg te denken en die de vereniging jaarlijks een prachtig bedrag oplevert.
Was vorig seizoen de opbrengst bestemd voor de nieuwbouw van de 8 inmiddels gerealiseerde kleedgebouwen, deze keer zal de opbrengst benut
worden voor de aanschaf van reserveshirts voor de diverse elftallen en voor
de aanschaf van bijzondere trainingsmaterialen.
De vaste leverancier Tosca uit Roosendaal levert ook deze keer de bonbons,
dus de kwaliteit gegarandeerd. Er kan een keuze worden gemaakt uit een
doosje van 1/2 pond voor de prijs van € 5.25 of een doosje van 1 pond voor
de prijs van € 8.50.
Wanneer de bonbons uiterlijk 13 november worden besteld zullen ze gegarandeerd voor Sinterklaas bij de besteller thuis worden afgeleverd.
Bestellen kan bij alle leden van v.v. Steenbergen maar is ook mogelijk bij de
mensen van de bonboncommissie Marianne en Klaas de Wit. Zij zijn telefonisch of per whatsapp bereikbaar op het nummer 06 36544359.
Een mailtje sturen kan naar het email adres witver@kpnmail.nl kan ook.

cieel gezonde exploitatie kunnen
draaien.
Die veilige werkplek is onzeker
en een garantie voor een financieel gezonde exploitatie hebben

we niet, wanneer we onverhoopt
worden stilgelegd of beperkt in
onze activiteiten”, zo valt te lezen
in de brief van het bestuur.

Herdenking bij bevrijdingsmonument Welberg
WELBERG – Aankomende zondag
7 november vindt vanaf 15:30 uur
bij het bevrijdingsmonument aan
de Canadezenweg de herdenking
plaats van de bevrijding van Welberg en Steenbergen in 1944. Ter
nagedachtenis aan de slachtoffers
die daarbij vielen, zal zoals altijd
de bevrijdingsklok tegelijkertijd
worden geluid met de zusterklok
in Edmonton, Canada. Iedereen is
welkom om de herdenking bij te
wonen.
Sandra Houtepen laat namens

stichting bevrijdingsmonument
Welberg weten dat het programma om 15:30 uur begint met een
welkomstwoord door voorzitter
Angelo Somers. Ook zal burgemeester Ruud van den Belt een
woordje spreken. Daarna zullen
de namen van de slachtoffers worden voorgelezen.
De Act of Remembrance wordt
door Hanneke Somers voorgedragen waarna er twee minuten stilte
in acht worden genomen.
Daarna kunnen de aanwezigen

Het bestuur van Stichting IJsfestijn Steenbergen laat weten in januari aanstaande een nieuwe vergunning aan te zullen vragen in de
hoop dat de volgende editie wel
door kan gaan. “Samen met onze
sponsors en vrijwilligers kunnen
wij namelijk een prachtig IJsfestijn in Steenbergen organiseren.”
bloemen leggen bij het monument.
Een delegatie van muziekvereniging Volharding is aanwezig voor
de muzikale ondersteuning. Ook
deze bijeenkomst komt niet onder
de nieuw aangekondigde maatregelen uit en dus wordt bij de toegangswegen de coronapas gecontroleerd. Bezoekers moeten hun
mobiele telefoon met QR-code
meenemen of het vaccinatiebewijs.
De toegang tot de herdenking is
via de Canadezenweg, en via de
Oud-Kromwielsweg. De BOA’s van
de gemeente Steenbergen voeren
de coronacheck uit. Een mondkapje is niet verplicht.
De klok zal precies om 16 uur worden geluid. In Canada is het dan 8
uur.

Op zoek naar een origineel cadeau?

Geef de ‘Ons Steenbergen’ cadeaubon!
Deelnemers

De cadeaubon van
‘Ons Steenbergen’ is te
koop en te besteden
bij diverse winkels en
bedrijven in Stadshart
Steenbergen. Bekijk de
lijst van deelnemers op
onssteenbergen.nl/
cadeaubon.

Koop lokaal!
Cadeaubon

€ 5,-

€10,Ons-Steenbergen-cadeaubon_v2.in

dd 1

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

20-11-20
15:0
2 alles uit Stadshart
Op de hoogte
blijven
van
Steenbergen? Volg Ons Steenbergen:
Facebook.com/OnsSteenbergen
Instagram.com/OnsSteenbergen

Wielercriterium Steenbergen
bedankt haar sponsoren
Stichting wielercriterium Steenbergen wil onderstaande bedrijven heel
hartelijk bedanken voor hun sponsoring, waardoor de
77e GROTE PRIJS VAN STEENBERGEN, een wielerklassieker voor
junioren vrouwen en mannen en wielerwedstrijden voor de jeugd,
op 31 oktober 2021 mogelijk is geworden.

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

madri.nl/onderhoud

Hoofdsponsoren: Hoppenbrouwers Techniek Udenhout en Rijk Zwaan Zaadveredelingsbedrijf Fijnaart.
Autosponsoren: Autobedrijf Auto Kar Steenbergen, Autobedrijf Bogers Halsteren, Autobedrijf Sturm
Roosendaal, Autobedrijf Jan Hop Roosendaal, Autobedrijf Iriks Steenbergen, Autobedrijf Renova
Roosendaal, Autobedrijf Auto Romme Roosendaal.
Rugnummersponsoren: Saman Energiebedrijf Zierikzee, Anko Piping Dordrecht, Dutch Quality Gardens
Steenbergen, NFL Bouw en Handelsonderneming Nieuw-Vossemeer, JVM Tuinen Steenbergen.

En mocht er onverhoopt
een storing optreden,
dan lossen we dat
snel voor u op.

CV&GAS

ELECTRA

WATER

DAKEN

ENERGIE

TCV&GAS
O TA
A LWATER
I N SWARMTEPOMPEN
T A L L DAKEN
A T E ENERGIE
UR
ELEKTRA
DAKEN
DAKEN

ENERGIE
ENERGIE

Zilverhoek 5 - Steenbergen
(0167)
56 17 20
CV&GAS
ELEKTRA
WATER WARMTEPOMPEN DAKEN

ENERGIE

CV&GAS
CV&GAS

ELEKTRA
ELEKTRA

WATER
WATER WARMTEPOMPEN
WARMTEPOMPEN

Kledingsponsor van de miss: Oerlemans Mode Steenbergen.
Bloemensponsor: Ooms en Elzakkers Accountants en belastingadviseurs Roosendaal.
Beker Sponsors: Geluk Groep Schildersbedrijf St.Philipsland, Kraak Bouwtechnisch Management
Bureau Steenbergen.
Spandoeksponsoren: 2Wielercentrum Steenbergen, Vernou Watertechniek, Raab Karcher Bouwstoffen
Roosendaal, Uitvaartverzorging Leeuw, Zee & Bra Bouw & Ontwikkeling, Bakkerij Van Broekhoven,
NFL Bouw en Handelsonderneming, Nico van Peer Assurantiën, JDN Riooltechniek, Barrista Facilitair
Bedrijf, Bouwbedrijf Zwaluwe Hooge Zwaluwe.
Overige sponsoren: Bouwbedrijf Rens Lepelstraat, Dakraam Steenbergen, Constructif Dordrecht,
Autobedrijf Cuelenaere Steenbergen, Drukkerij Vorsselmans Zundert, Maatplan Media Steenbergen,
Marcel Verbeek Steenbergen, ASN Autoschade Heijmans Steenbergen, Phone House Steenbergen,
Autobedrijf Louman Bergen op Zoom, Van der Velden Interieurtextiel Kruisland, Van Overveld Fietsplus
Hoogerheide, Garage De Jong Kruisland, Ijssalon Boon Steenbergen, Lasbedrijf Herselman Steenbergen,
Pootaardappelhandel Antonissen Steenbergen, Veldhuis Schuyt Belastingadviseurs Zevenbergen,
Anita Gladines Steenbergen, Juwelier Broerkhuis Steenbergen, Slagerij Ad van der Heijden Steenbergen,
Leo Quintus Schoenreparatie Steenbergen, Landbouwmechanisatie Van der Giesen Steenbergen.
Ondersteuners: Steenbergse Courant, Rullens Rijwielhandel Wouw, M’S Beauty Kapsalon, Dawnfoods,
Brasserie De Kaai, Big Green Egg Steenbergen, Verbeek Fruit, Restaurant De Watertoren.
Verder alle adverteerders in het programmaboekje en alle vrijwilligers
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en Roxane organiseert hij de huidige stempelactie. “We hebben er
bewust voor gekozen om het prijzenpakket van 9.000 euro te verdelen in een groot aantal kleinere prijzen. Zo hebben de klanten
de meeste kans om in de prijzen
te vallen. Ze hoeven niet meer te
doen dan stempels te verzamelen
op hun stempelkaart. Wanneer ze
die inleveren doet deze kaart elke
trekking mee. Dus de kans om een
leuke prijs te winnen is groot”.

Najaarsstempelactie start 13 november:

Stadhart winkeliers
bezorgen lokaal kopende
klant een aantrekkelijk
najaars extra-tje
( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Onze plaatselijke winkeliers zijn belangrijk voor
de leefbaarheid. De coronacrisis
heeft een bewustwordingsproces in gang gezet. En al is online
shoppen dan wel heel gemakkelijk, aankopen doen in eigen plaats
heeft belangrijke voordelen. Niet
alleen is het aanbod fysiek aanwezig, wat de keuze zeker vergemakkelijkt, het is ook een prettig idee
dat de lokale winkel kan overleven. En met de najaarsstempelactie van Ons Steenbergen kunnen

833 leuke prijzen worden gewonnen. Dat maakt het winkelen in het
stadshart extra aantrekkelijk.
“We verzorgen nu al meer dan
vijftig jaar een najaarsactie. Veel
van onze klanten vinden dat heel
plezierig, zo merken we duidelijk aan de vele reacties die we
krijgen. Wat beginjaren zeventig
begon met ‘De Grote Klokactie’
vond jaarlijks een vervolg. Toen
waren het Adri Broekhuis (Grote Kerkstraat), Tonny Vlamings
(Kaaistraat) en Rien van Opdorp
(Blauwstraat) die namens de drie
winkelstraten de kar trokken. He-

Trekkingen

Foto: Marco Vermeulen verwoordt namens Ons Steenbergen het belang
van lokaal kopen en het voordeel van de stempelactie. “Winkels dragen in
belangrijke mate bij aan de leefbaarheid. Een gezellig centrum met leuke
winkels vindt iedereen prettig en door lokaal te kopen behouden we onze
winkels. Met de najaarsstempelactie maakt Ons Steenbergen het winkelen
nog aantrekkelijker. Onze klanten winnen in totaal 9.000 euro aan prijzen”.
laas zijn deze winkeliers inmiddels overleden, de najaarsactie
werd voortgezet”, vertelt Marco

Kabouters schieten bij v.v. Steenbergen
als paddenstoelen uit de grond
( door John Rommers )
Eind februari konden we in deze
courant melden dat er vanaf begin
januari van dit jaar bij v.v. Steenbergen een mogelijkheid was om
te komen voetballen voor jongens
en meisjes in de leeftijdsgroep van
4 t/m 7 jaar. Op woensdagmiddag
zijn deze kabouters – want dat is
de benaming van de jonge voetballertjes – van harte welkom om
op een speelse manier kennis te
komen maken met de voetbalsport.
Initiatiefnemer Ramon van de

Kasteele, zelf al ruim 30 jaar lid
van de blauwwitten en momenteel spelend in het elftal van zondag 2, kon via via in eerste instantie een 6-tal spelertjes verwelkomen, maar al snel was dat aantal
uitgebreid naar 10 voetballertjes.
In het eerder aangehaalde artikel
van februari in deze courant werd
o.a. gemeld dat belangstellende
voetballertjes van harte welkom
zijn om op woensdagmiddag vrijblijvend een keer mee te komen
voetballen. Nou, dat hebben Ramon en zijn assistente Sabine
Ninteman geweten. Beetje bij bee
tje werd de groep steeds groter en

groter, momenteel zijn er maar
liefst 29 (!!) kabouters. Jongens en
meisjes, die op woensdagmiddag
onder leiding van inmiddels een
5-tal begeleiders hun voetbalkunsten komen tonen.

Korte onderlinge
wedstrijdjes
Naast Ramon en Sabine zijn ook
Ruud van Kaam, Frank Aarens en
Richard van der Horst op woensdagmiddag aanwezig om alle kabouters op een voor hun leeftijd
verantwoorde manier te laten

Vermeulen van de boekhandel.
Samen met José Szrama van LinFina en Jack van Kuyk van Clara

voetballen en daarbij te begeleiden.
De oudste spelertjes spelen af en
toe in toernooivorm al wedstrijdjes. Er worden dan tegen 3 verschillende tegenstanders wedstrijdjes gespeeld die elk 10 minuten duren.
De jongste spelertjes spelen soms
onderling een wedstrijdje tegen
elkaar om ze op deze manier al
een beetje kennis te laten maken
met het wedstrijdgevoel.
Maar lekker gezellig ontspannen
bezig zijn en plezier hebben, dat
is in eerste instantie het uitgangspunt. Het is echt fantastisch om te
zien hoe fanatiek deze blauwwittertjes in de dop met elkaar bezig
zijn.
En wie weet, over 13 of 14 jaar
staan deze spelertjes misschien
wel in Steenbergen 1!

De actie start zaterdag 13 november en loopt tot donderdag
24 december. Volle stempelkaarten kunnen worden ingeleverd
bij boekhandel Vermeulen, bij
DA van Oers en bij Linfina. Trekkingen zijn op 29 november, 6 december, 13 december en 28 december. Prijswinnaars worden
vermeld in Steenbergse Courant,
op KijkopSteenbergen.nl en ze
krijgen ook persoonlijk bericht.
De deelnemende winkeliers en
ondernemers staan op de stempelkaart vermeld.

Wie het leuk lijkt om zoon of
dochter graag op woensdagmiddag op het sportpark aan de Seringenlaan bij v.v. Steenbergen wil
laten voetballen kan vrijblijvend
langs komen om een keer mee te
doen. De trainingen worden gegeven van 16.45 uur tot 17.45 uur.
Ook
via
jeugdcommissie@
vvsteenbergen.nl kan worden
aangemeld.
Foto links boven: Alle deze woensdagmiddag 26 aanwezige kabouters bij elkaar in het doel voor de
foto, met daarbij van links naar
rechts hun begeleiders Sabine
Ninteman ,Richard van der Horst,
Ruud van Kaam en Frank Aarens.
Foto rechts boven: Aandachtig
luisteren naar trainster Sabine wat
er gedaan moet worden.

19 november 2021
16.00 - 20.00 uur

Meld je aan via scalda.nl/studiekeuze
Realiseer jouw droomtuin samen met

Dutch Quality Gardens Visio Vireo Tuinen

De brillenmerken
bij Besters Opticiens
Neem een kijkje
in onze collectie

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

Raadhuisplein 9 – Dinteloord – tel. 0167-520 018 – info@bestersopticiens.nl – www.bestersopticiens.nl
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Prolongatie ‘Halloween Huizenjacht’ in
Nieuw-Vossemeer succesvol
( door Peter Vermeulen )

NIEUW-VOSSEMEER – Hoewel het
aanvankelijk de bedoeling van
‘Optochtnummer 35 was om de
Halloween Huizenjacht slechts
éénmaal plaats te laten vinden,
kwamen er bij een enquête op de
Facebookpagina 4681 zoveel leuke

reacties dat besloten werd om ook
dit jaar dit Halloweenevenement
te organiseren.
“Er waren 30 aanmeldingen.
Dorpsbewoners die hun voorraam of tuin hadden versierd met
zelfgemaakte bedenksels maar

Strienstad bijeen in het
Wapen van Steenbergen
voor de 11-11-viering
STEENBERGEN – Donderdag 11
november komen Bietboeren en
Meerminnen bijeen in de zaal van
Het Wapen van Steenbergen voor
de viering van 11-11. Daar wordt
de aftrap gegeven voor het nieu-

we carnavalsseizoen.
Precies om elf over zeven start de
viering waarbij de diverse dweilbandjes er vol voor gaan om de

Vosse-olse elf elf ingeleid
met een huwelijk
( door Peter Vermeulen )

NIEUW-VOSSEMEER – Zaterdag 13
november vindt ‘By Ons’ het feest
plaats na de huwelijksplechtigheid
van Ronnie de Kit en Wendy Steigerpijp. Hiervoor is heel Vosmeer
uitgenodigd en op de uitnodiging,
die in alle brievenbussen werd bezorgd, wordt alle bruiloftsgasten
gevraagd zich die dag om 16:00
uur te verzamelen bij de pinauto-

maat. Hier zal ceremoniemeester
Peter Plasmans de gasten begeleiden naar de plek waar het huwelijk wordt voltrokken.
Die plek blijft vooralsnog geheim,
maar zeker is nu al dat de plechtigheid in de buitenlucht plaatsvindt, weer of geen weer. “Bij de
plechtigheid zal een BABS van de
gemeente Steenbergen aanwezig
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ook vriendengroepen en buren
die het groter aan hadden gepakt
in een samenwerking. Zo kon je
in de Pieter Botlantlaan een tent
betreden waar moest worden geraden wat er onder tafel verstopt
zat en had een groep vrienden het
Vletterstraatje volledig omgeto-

verd tot de donkerste straat van
Nieuw-Vossemeer. Bij de ingang
werden de bezoekers verwelkomd
door een vriendelijke griezel die
verzekerde dat het allemaal heel
onschadelijk was wat er daar te
gebeuren stond. En inderdaad in
de tunnel kwamen ze de leukste
griezels tegen”.

Optredens Semperkids
en brandweer

feestvierders in de juiste stemming te brengen. Langzaamaan
wordt toegewerkt naar het hoogtepunt van de avond: het afleggen
van de Leuteed.
Dat gebeurt op klokslag 21:11 uur.
Dan wordt onder aanvoering van
Jan Oorlog op het Strieniusplein
bij het beeldje van de Bietboer en
de Meermin samen met de overige leden van het gevolg die eed
uitgesproken. Vervolgens keert
de stoet terug naar het Wapen en
daar begint de verkoop van het
leutinsigne 2022.

‘Voorproeverij’

zijn, evenals de getuigen Anouk
en Lieke de Wit en Arienne Simons-Mol.

of de mee-eters zelf een broodtrommel willen meenemen en
verder willen rekenen op een eigen bijdrage van 5,50 euro.

Diner
Rond de klok van 18:00 uur start
het diner bij ‘By Ons’. De genodigden wordt gevraagd zich hiervoor op te geven via het mailadres:
boerjoen@hotmail.com.
Dit kan tot 11 november. Bij de
opgave dient te worden vermeld
of de keuze van de aanmelder valt
op een fricandel, een kroket of een
vega-kroket.
De ‘gierigheid’ van het bruidspaar
wordt onderstreept met de vraag

Vanavond, vrijdagavond 5 november, verzorgt Stichting Karnaval Steenbergen (SKS) de interne
‘Voorproeverij’. Dan wordt in besloten kring de officiële uitnodiging voor de 11/11 – de zogeheten
‘Konvekaosie’ – uitgedeeld, die op
een later moment verspreid wordt
onder het publiek.
Meer informatie: www.strienestad.nl en de facebookpagina van
Stichting Karnaval Steenbergen.

Aan wie niet bij het diner aanwezig kan of wil zijn wordt gevraagd
om dan toch zeker naar de feestavond te komen. Die wordt omlijst met muziek van DJ BC Bumba, terwijl tijdens de avond diverse spelletjes worden gedaan.
Prins Peer is om 23:11 zeker aanwezig met zijn hofhouding, de
verwachting is dat zijne hoogheid het motto voor 2021 bekend
maakt.

Pompedurp on Stage:
“It giet oan!”

Ook in de ‘Straot’ wordt dit
jaar weer de elf-elf gevierd

KRUISLAND – Na een gedwongen rustperiode van twee jaar kondigt
Stichting Karnaval Kruisland verheugd aan dat de 11-11-viering dit jaar
weer doorgang vindt: ‘It giet oan!’, zo laat stichting weten. Daarmee refereert de SKK aan de Elfstedentocht die al heel wat jaren lang wacht
op een vervolg.

LEPELSTRAAT – Zaterdag 13 november komen de carnavalsliefhebbers
van de ‘Straot’ bijeen in zaal Leonita in de Kerkstraat. Daar wordt de 11e
van de 11e gevierd. Het feest begint met de Boeremaoltijd voor genodigden. Daarna begint het voor alle andere belangstellenden om 19:30 uur.

Zaterdag 13 november heeft in Pompedurp een groots artiestengala
plaats. Dan staat Siemburg bol van zang, dans en grappige sketches.
Die avond wordt ook de Raad van Elf geïnstalleerd en maakt de stichting de nieuwe jeugdraad bekend.
“De avond krijgt nog een extra gouden randje, want als daverende afsluiter treedt live de band ‘Groove Piano’ op”, aldus de aankondiging.
De viering is ook live te volgen via SLOS TV.

Prins Wil met zijn gevolg zal begeleid door dweilband ‘Zou’t Lukke’. Hiermee wordt de elf-elf officieel geopend en dan vind ook de bekendmaking plaats van het nieuwe Narreke of Narinneke en de nieuwe kleine
Balvers of Balverinneke.
In de loop van de avond wordt voorts ook het motte voor de Straotse karnaval 2022 bekend gemaakt. De Straotse dweilbandjes en een Dj zorgen
voor de muziek.

“De Semperkids en de plaatselijke
brandweer verzorgden ieder half
uur een optreden, met in de pauze
een versnapering. Door het dorp
zwierven verschillende vriendengroepen, families en groepjes buren die gezamenlijk op zoek waren naar de versierde woningen.
Al bij al een prima Halloween-avond en na opnieuw tal
van leuke reacties hebben we het
idee opgevat om hier een blijvende traditie van te maken”, vertelt
Wilco Perdaems.

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

mail naar
sintspanje@planet.nl

12°
Het weerbericht van onze lokale
weerman Ger Roedelof

Licht wisselvallig
weekeinde waarbij de
temperatuur weer wel
wat oploopt
Zaterdag krijgen we wat rustiger weer
in de gemeente Steenbergen, maar de
bewolking neemt overdag wel weer toe.
Een zwakke storing komt dichterbij en
zal zeker later op de dag zorgen voor
veel wolken en ook weer kans op wat
lichte regen, vooral naar de late middag
toe. Met een naar west gedraaide wind
wordt het iets minder koel met maxima
rond de 12 graden.
Zondag beïnvloedt een randstoring met
enkele buien eerst nog ons weer in
deze regio. In de loop van de namiddag
wordt het vanaf het noordwesten
droog met opklaringen. We halen
maxima van zo rond de 13 graden. De
matige zuidwestenwind ruimt naar het
noordwesten.
Het vooruitzicht naar de volgende week
laat vrij rustig weer zien met weinig
wind. Er zijn droge dagen en dan kan de
zon af en toe schijnen, maar soms kan
er toch ook nog wat regen vallen. De
temperatuur gaat later weer ‘n graadje
omlaag en tijdens heldere perioden in
de nachten kan mist ontstaan.

Weerspreuk:

“De elfde maand van ’t jaar, bij ’t
vuur brengt ‘t al te gaar.”
Reageren?:
gercelsius@gmail.com
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Welberg in de ban
van ‘The Game’
WELBERG – Geen Helberg dit jaar
tijdens Halloween. The Game, een
gevaarlijk spel hield Welberg het
laatste weekend van oktober in
de macht. In kolonne reden auto’s door de Kapelaan Kochstraat.
Waarheen? Dat bleef lang geheim.
Wie Welberg zegt tijdens Halloween ‘Helberg’. Wie is niet onder
de indruk van het spektakel dat
zich daar jaarlijks afspeelt. Dat
succes was ook het gevaar voor
Ontspanning Voor Welberg, kortweg OVW, de organisator achter
dit evenement. Want hoe krijg je
duizenden bezoekers ‘coronaproef’ verwerkt? De oplossing werd
gevonden. Een creatieve oplossing die ongekende talenten naar
boven bracht. Bij zowel de hoofdrolspelers als de regisseur van
‘The Game’. Een korte film, ge-

schreven, geregisseerd, gefilmd
én gespeeld door inwoners van
Welberg. Een film met een spannend verhaal én een boodschap.
Een film die zeer veel waardering
oogstte. “Om iedereen veilig te laten genieten tijdens onze jaarlijkse Halloweengebeurtenis kwamen we al snel op een drive-in bioscoop vertelt Anouschka Martens, één van de drijvende krachten van OVW. “Helaas werd het
evenement vorig jaar op het laatste moment afgelast. Dat was écht
balen! Toch had die afgelasting
een voordeel. Want een gebruikelijke vorm van het Halloweenfeest
was niet mogelijk geweest. De veiligheid en verplichte coronacheck
was niet te garanderen. “Maar we
hadden nog steeds de film van vorig jaar” aldus Martens. En zo kon
‘The Game’ dan toch aan het pu-

Scary Sprookjes en veel
gegriezel in Dinteloord
( door Tineke Feskens )

DINTELOORD – Zaterdagavond
was het onrustig in de straten van
Dinteloord. Overal liepen groepjes
mensen en er klonken ijzige kreten. Huizen waren versierd, deuren
stonden open. Dit allemaal vanwege Halloween, dit jaar in het thema
‘Scary Sprookjes’.
Jaarlijks wordt in Dinteloord flink
uitgepakt met Halloween. Dit jaar
stond de griezeltocht in het teken
van ‘Scary Sprookjes’. Het schoolplein van de Petrus en Pauluskerk
was omgetoverd tot een sprookjesbos waar bezoekers konden
kiezen tussen een enge en een

kindvriendelijke route. Want Halloween vier je samen vertelt één
van de organisatoren bij de entree. Ze moet meteen weer aan de
slag, want er staat een lange rij bezoekers voor de poort. Tegen zeven uur is de wachttijd opgelopen
tot ruim een half uur! De wachtrij
op zich is al een attractie. Kinderen geschminkt met zwarte ogen,
vaders als vampier, moeders als
heks. Het is een bont en blij gezelschap. Want ondanks de duistere
uitdossing heeft iedereen er plezier in.

Kinderroute
Ondanks het lange wachten geniet iedereen van de spanning
die zich langzaamaan opbouwt.
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bliek getoond worden.

“Pas op, we houden
je in de gaten”
Wie ‘The Game’ wilde zien kon
zich online aanmelden voor een
tijdstip op zaterdag of zondagavond. Je moest snel zijn, want de
zaterdagavond zat binnen enkele dagen vol. Eenmaal zover werd
je, mét auto, verwacht op het parkeerterrein van ‘de Duiventoren’.
Eenmaal geparkeerd, in afwachting van de film, liepen jongeren
tussen de auto’s door. Ze deden
erg vreemd, gedroegen zich afwezig of lachten op angstaanjagende
wijze. In de auto’s zag je mensen
een beetje gespannen toekijken.
“Wat is dit allemaal? Waar is dat
scherm, we zouden toch een film
gaan kijken?”
Het antwoord kwam even later.
“Welkom allemaal” zei een excentrieke professor, gespeeld door
Mathijs Kranendonk. “Ik hou u al
een poosje in de gaten” sprak hij
onheilspellend. Er werden 4 per-

“Is het erg spannend?” vraagt een
meisje in de rij. Het, ‘Nee hoor,
het zijn allemaal gewone mensen’ stelt men haar gerust. Eenmaal binnen wordt iedereen gecheckt. “Heeft u de corona app?
Ja hoor, op papier is ook geen probleem” vraagt een kleurrijk uitgedoste dame. “Wilt u de kinderroute volgen, of durft u door het scary sprookjesbos?” Natuurlijk gaan
alle tieners en volwassenen door
het scary sprookjesbos. Wie snel
schrikt krijgt misschien wel een
beetje spijt. Want zodra je binnen
bent begint het. “Whahaha” lacht
een man met roodomrande ogen.
“Wilt u een kopje thee? Wilt u een
kopje thee!!!” Hoewel je weet dat
hij opspringt en het kopje in je
richting werpt, is het natuurlijk
schrikken. Wat meteen opvalt is
de professionaliteit van acteurs
en hoe goed ze verkleed zijn. De
schmink is prachtig, zelfs als je
niet van het genre houdt. De hele
tocht, in het donker, zit vol mo-

sonen voorgesteld: Kirsten Verhees, Stephan Ardon, Monique
de Groot en Jens Bijl. Zij waren de
hoofdrolspelers Lisa, Arjan, Marian en Lucas van ‘The Game’. In
tegenstelling tot de verwachting
werden alle bezoekers uitgenodigd naar de parkeerplaats van
‘Stella Maris’ te gaan. In kolonne,
in onzekerheid over wat ging komen.

Ontvoering
Daar aangekomen begon het
spektakel. “Ga naar frequentie
103,6 op uw autoradio. Houdt ramen en deuren gesloten en blijf
in uw auto!” werd vanuit de speakers gewaarschuwd. The Game’’
gaat over 3 jongeren en één volwassene. Allemaal met een eigen
probleem, allemaal met hun eigen geheim. Alle vier worden ze
ontvoerd. Ze blijken onderdeel
van een spel: The Game. De spelleider blijkt een bekende van het
publiek, de professor. Het spel is
simpel. Wie als laatste niet vermoord is, wint en mag blijven leven.

menten van schrik. Je wéét dat er
iemand tevoorschijn komt, maar
toch is het gillen als een ridder
‘BOE’ tegen je zegt.

“Het is geweldig!”
Een jongetje, stoer want hij durft
gerust door het enge sprookjesbos, hangt al snel bij papa op de
arm. Met een wit gezichtje komt
hij op het schoolplein. Daar begint de kindvriendelijke route.
Eftelingtaferelen en muziek. Een
trollenkoning op zijn troon. Hij is
de schrik van eerder alweer vergeten.
Bij de uitgang krijgen alle deelnemers een route uitgereikt. In het
hele dorp zijn versierde huizen, al
dan niet toegankelijk. In groepjes
zwerven families en jongeren door
de straten. Op zoek naar spanning. Die spanning vonden de vier
vriendinnen Mayleen, Gaby, Alexa
en Tara volop. “Het is geweldig!”

Tijdens de film wordt het publiek
plots opgeschrikt door mensen,
gekleed in donkere kleding en met
zilveren maskers op. Dat brengt
nogal wat schrikreacties naar boven! Een bus, was dat nou de bus
uit de film?, rijdt in volle vaart
langs. Er gebeurt van alles, zowel
op het scherm als op de parkeerplaats. Aan het einde van de film
blijft alleen Lisa over. Zij denkt het
spel gewonnen te hebben. Helaas,
het loopt anders. Lucas blijkt een
verrader, hij is de zoon van de professor. En zo valt ook voor Lisa het
doek.
Het was écht goed gedaan! brengt
een dame uit het publiek uit. “Jee,
ik schrok me rot toen er op mijn
raampje werd geklopt! Dat was
slechts één van de reacties die na
afloop te horen waren. The Game
was een daverend succes. Goed
uitgevoerd door zowel de acteurs
als de organisatie.
Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

roepen ze in koor uit. De meiden
lopen door het sprookjesbos bij
de kinderopvang. Sneeuwwitje, in
het dagelijks leven juf Claudia van
de kinderopvang, wenst hun veel
plezier in het bos toe. De meiden
luisteren aandachtig en merken
niet dat een ‘monster’ achter hen
opduikt. Het gegil van de vier meiden moet tot ver in de omgeving
te horen zijn!
Het bos zit ook hier vol griezelige
momenten. Roodkapje die plots
opduikt uit het niets, een heks die
losse ledematen opveegt. De meiden genieten met volle teugen.
Aan het einde van hun bezoek
krijgen ze een gezonde versnapering van sneeuwwitje uitgereikt.
Een appel mét een dikke spin
erop. Met een vrolijk ’Dank u wel!’
nemen de meiden afscheid. Op
weg naar een volgend avontuur.
Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Vitaliteit
Het leven krijgt een boost

De donkere maanden zijn
begonnen: extra aandacht
voor vitaliteit gewenst
Vitaliteit is een gesteldheid bij ons mensen die energie geeft
om te leven. Een gesteldheid die moeilijker wordt bereikt nu de
zomer achter ons ligt en de zon vaak ver te zoeken is.
Dat is voldoende reden om er extra aandacht aan te geven.
Fysiek door voldoende beweging, verantwoorde voeding en
genoeg slaap, maar ook mentaal, emotioneel en spiritueel.
Vitale mensen hebben meer plezier in hun leven, beschikken over meer
energie en zijn daardoor vaak creatiever en productiever. Vitaliteit kan worden bereikt door goed te letten op de gezondheid, te streven naar een goede balans tussen werk en privé, door te sporten en goed te bewegen, maar
zeker ook door een positieve geestelijke ontwikkeling. Nieuwe dingen leren
geeft vaak prettige energie. In de gemeente Steenbergen en directe omgeving zijn deskundige aanbieders te vinden die inwoners ondersteunen bij
hun vitaliteit.

DT&S Tandtechniek is een vertrouwd adres
voor uw kunstgebit, ook op implantaten
en frameprothese.

Verkoop, reparatie

• Snelle, ﬂexibele service
• Excellent resultaat
• Individuele aandacht

e

en onderhoud
van alle merken

Breng nu uw
elektrische fiets
voor een
Wintercheck!!

scootmobielen
• Rollatoren (merken: Excel Mobility / Rollz / Rehasense)
• 2-in-1, rollator en rolstoel in één (merk: Rollz)
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• Scootmobielen, van opvouwbare tot

maxi-size (merken: Excel Mobility /Kymco)
• Scootmobielbergingen

Kruispoort 5 Steenbergen | telefoon (0167) 563 212

• Lichtgewicht, elektrische rolstoel (merk: e-Ability)
• Sta-op stoelen/fauteils (merk: Livorno Salotti)
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• Drempelhulp / oprijgoten
Verkoop, reparatie en onderhoud
Scootmobielshop.nu
• Gebruikte scootmobielen
van alle merken scootmobielen
(merk: Rehasense)
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• Rollatoren ( merken: Excel Mobility / Rollz / Rehasense)
• 24-uurs pechhulp
• 2-in-1, rollator en rolstoel in één (merk: Rollz)
• Scootmobielen, van opvouwbare tot maxi-size (merken:
Excel Mobility / Kymco)
• Accu’s
• Scootmobielbergingen
• Lichtgewicht, elektrische rolstoel (merk: e-Ability)
• Sta-op-stoelen / Fauteils (merk: Livorno Salotti)
• Drempelhulp / oprijgoten (merk: Rehasense)
• Gebruikte scootmobielen
WIJ
• Onderhoud & reparatie
HOUDEN
• 24-uurs pechhulp
U MOBIEL
• Accu’s

Scootmobielshop.nu

obielshop.nu
671 AD Dinteloord | T. +31 167 524035
scootmobielshop.nu
EIT OP MAAT…

Scootmobielshop.nu
VOOR
MOBILITEIT
OP MAAT...
Karel Doormanstraat 6 | 4671 AD Dinteloord | T. +31 167 524035

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

BILITEIT OP MAAT…

VOOR MOBILITEIT OP MAAT…

FITTE MENSEN
LEVEN LANGER
ar
Erva
het
zelf!

MELD JE AAN

Meld je aan voor 1 december 2021 via
receptie@dinamisteenbergen.nl, bel 0167-566090
of kom langs.
Er zijn slechts 50 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!

Fit & Vitaal in 35 minuten met de revolutionaire
eGym-cirkel
Het geheim van een prettig en gezond leven? Blijven bewegen!
Schaatslegende Ard Schenk zegt hierover: “Vroeger trainde ik om te winnen,
nu voor het behoud van een gezond lichaam en kwaliteit van leven”.

Sneller ﬁt en in vorm met de eGym-cirkel
De eGym-Cirkel is een slimme combinatie van 8 volautomatische
toestellen, met 8 verschillende programma’s zodat iedereen het
programma kiest dat bij zijn doel past.
De eGym-coach stelt alle toestellen voor je in en al je persoonlijke gegevens,
zoals je zitpositie en trainingsgewicht, worden automatisch bewaard op
jouw polsbandje met een chip.
Elke deelnemer traint en wisselt vervolgens op hetzelfde moment, waardoor
je binnen 35 minuten een complete workout doet zonder wachttijden en
zonder dat het saai wordt.

Test eGym nu vier weken uit
voor maar € 28,95
Daarnaast mag je ook deelnemen aan de groepslessen en trainingen in
de ﬁtness, in de sauna en gratis een kopje koﬃe of thee drinken.
Een kleine investering om sterker en ﬁtter te worden en je immuniteit
te vergroten.

Leerlooierij 15 • 4651 SM Steenbergen • 0167-566090
receptie@dinamisteenbergen.nl • www.dinamisteenbergen.nl

Wist je trouwens dat spiertraining ook zeer eﬀectief is als je wilt afvallen?
Mooi meegenomen toch.

Breathfulness Center
Hét centrum om zingeving en vervulling
in je leven terug te vinden.
Om balans te vinden tussen lichaam en geest.

Specialist in:
• Burn-out en Bore-out
• Relatiebegeleiding
• Ademhaling & bewustwording
• Ondernemerscoaching

UITVAARTVERZORGING

Tuincentrum Hoveniersbedrijf
Tuincentrum

LEEUW

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom
T 01657 - 30 37 08
Boerenweg
4622 RT Bergen
op Zoom
E info@debolusberg.nl
T 0165 - 30 37 08
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0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Krommeweg 10c in Steenbergen
Rouwcentrum Leeuw
www.breathfulness.center
Kapelaan Kockstraat 50, Welberg
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Jacquelien & Marco, grondleggers van Breathfulness,
geven in hun centrum individuele begeleiding,
workshops, Retreats, Jaarreis en de complete
opleiding tot Breathfulnesscoach.
”Uw helpende hand
Ze zijn tevens auteurs van diverse boeken.
in tijden van afscheid nemen”
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“Vrijwilligerswerk bij
Hoeve Kakelbont is een
verrijking van mijn leven”
STEENBERGEN | DINTELOORD –
Hoeve Kakelbont aan de Boompjesdijk 11 is in de loop der jaren
uitgegroeid tot een prettige en
vertrouwde zorghoeve voor zowel
volwassenen als jongeren. Kakelbont verzorgt dagbesteding voor
ouderen, volwassenen als jongeren en kinderen. Dit jaar startte
ook de agrarische kinderopvang.
Bij alle activiteiten kan de zorghoeve de hulp van vrijwilligers
hard gebruiken. Zij zorgen er mede
voor dat alle activiteiten optimaal
tot hun recht komen. En dat geeft
veel voldoening.
Zo vindt ook de 53-jarige Eric
Blankendaal die in contact kwam

met Hoeve Kakelbont via ‘Kijk
Binnen Bij Bedrijven’, een initiatief van ‘Samen in de Regio’ waarbij op een laagdrempelige manier
vrijwilligers een kennismakingsbezoek brengen aan bedrijven en
organisaties in de regio.
“Aanvankelijk ben ik in april 2019
gestart met een halve dag in de
week. Dit is vervolgens uitgegroeid naar wekelijks drie hele dagen. Ik chauffeer voor Kakelbont
en breng deelnemers naar de dagbesteding voor volwassenen om
ze aan het eind van de dag weer
thuis te brengen.
Daarnaast ben ik vrijwilliger op de
dagbesteding en help ik mee met
tal van klusjes zoals het verzorgen

leukste aan Kakelbont vind ik de
rust en de ruimte die er is. De locatie is gelegen in de natuur, er
zijn veel lieve dieren en ik vind het
buitenzijn heerlijk. Er hangt hier
altijd een fijne sfeer”.

‘Bel of mail even’
Zorghoeve Kakelbont is altijd blij
met de hulp van vrijwilligers en
kan een aanvulling van het team
zeker gebruiken.

Foto: Ad Brocatus

Foto: Eric Blankendaal

van de dieren, houtbewerking en
het verzorgen van de moestuin.
Ik ben blij dat ik dit vrijwilligerswerk kan doen. Het is voor mij een
verrijking van mijn leven. De sfeer
hier is heel prettig en ik ervaar dat
we allemaal van elkaar leren. Het
mooie aan Kakelbont is dat er gekeken wordt naar wat iemand nog
kan in plaats van wat hij of zij niet
kan”.

‘Heerlijke rust
en volop ruimte’

DINAMI: Persoonlijke begeleiding voor
een gezonde leefstijl
“Wij willen bijdragen aan een gezonde leefstijl. Dat doen we door
een plek te bieden waar iedereen veilig kan sporten in een fijne omgeving. Hier begeleiden wij
mensen op het gebied van bewegen, ontspanning en voeding”, zo
formuleren Wies Noordijk en Elsa
Roozeboom de doelstellingen van
DINAMI. “Wij doen dit door het
geven van persoonlijke begelei-

ding op het gebied van leefstijl.
Daarnaast geven deskundige instructeurs een gevarieerd aanbod
aan groepsactiviteiten en geven
zij trainingsschema’s aan iedereen
die dit wil”.

Multifunctioneel
sportcentrum

DINAMI sports & fitness is een
modern multifunctioneel sportcentrum. In de prachtige accommodatie is alle ruimte voor Fitness, volautomatische eGym toestellen, voor Groepslessen in grote en kleine groepjes en Personal
training. Naast alle sportfaciliteiten heeft DINAMI ook een horecagedeelte waar de leden gratis
koffie en thee drinken, een pro-

Ook vrijwilligster Ad Brocatus geniet als vrijwilliger bij Kakelbont.
“Ik ben sinds september 2016 vrijwilliger en ondersteun de dagbesteding Ouderen. Daarbij wandel ik veel over de boerderij en
doe spelletjes met de deelnemers.
Ik ben echt een buitenmens. Het

fessionele zonnebank en een knus
saunagedeelte, waar alle klanten
gratis gebruik van kunnen maken. Verder is DINAMI gespecialiseerd in Voedingsbegeleiding.
Twee voedingsconsulentes begeleiden iedereen die wil afvallen
of specifieke voeding wil voor een
bepaald doel.

Highend centrum voor
een lowbudget prijs
Dinami sports & fitness is een
uniek sportcomplex. “Wij bieden

Activiteiten laten jonge
mantelzorgers hun zorgen
even vergeten
Steenbergen - De cijfers liegen
er niet om; landelijk groeit gemiddeld 20 procent van het aantal jongeren op in een situatie met
een mantelzorgtaak. ‘‘Een rekensom leert ons dat in de Gemeente
Steenbergen op dit moment ongeveer 1200 jonge mantelzorgers
opgroeien’’, vertelt Joyce Joosen
(Mantelzorgondersteuning vanuit
WijZijn Steenbergen). Met het oog
op De Dag van de Mantelzorger op
10 november vragen Joyce Joosen
en haar collega’s graag meer aandacht voor deze doelgroep.

Wanneer ben je een jonge mantelzorger?
Joyce Joosen: ‘‘Iedereen tot 24 jaar
die opgroeit met een ziek gezinslid, opa of oma of iemand anders
die in de directe omgeving van de
mantelzorger woont en zorg nodig heeft. Jonge mantelzorgers
zorgen niet altijd, maar maken
zich vaak zorgen om diegene.
De problematiek kan bijvoorbeeld
verslaving, psychische of lichamelijke ziekte of een handicap betreffen’’.

STEENBERGEN – Hoe kan een
sportclub slim aan de slag gaan
met sponsoring? Hoe zorg je ervoor dat je ledenbestand op peil
blijft en dat je genoeg vrijwilligers hebt? Allemaal uitdagingen
waar verenigingen en stichtingen
mee kampen en waar Heel Steenbergen Actief bij wil helpen. In november zijn er een drietal gratis
workshops.
Heel Steenbergen Actief is een sa-

menwerkingsverband dat is ontstaan vanuit het Steenbergs Sporten Beweegakkoord. Dat initiatief
begon anderhalf jaar geleden met
bijeenkomsten waar vooral vertegenwoordigers van sportverenigingen samen rond de tafel zaten.
Inmiddels zijn er meer partijen bij
aangesloten en zijn er concrete
acties uit voortgekomen met één
gezamenlijk doel: zoveel mogelijk
inwoners in beweging krijgen.
Dat gebeurt onder andere via de
site van Heel Steenbergen Actief,
via de buurtsportcoaches en via
Sjors Sportief.

Mailen kan ook: communicatie@
zorghoevekakelbont.nl. Op de
website hoeve-kakelbont.nl staat
eveneens informatie. Hier is ook
het aanmeldformulier te vinden.

u professionaliteit van een groot
sportcentrum, maar de ambiance en persoonlijke sfeer van een
kleinschalig centrum en de prijs
van een lowbudget centrum”, aldus Wies Noordijk en Elsa Roozeboom.
“Bij DINAMI heerst er een gezellige en ongedwongen sfeer. Er
wordt een zeer scherpe prijs/kwaliteitsverhouding gehanteerd om
zo iedereen de gelegenheid te geven verantwoord te werken aan
hun fitheid”.

hebben en om de zorgen even te
vergeten. Joyce Joosen: ‘‘Kookworkshops, outdooractiviteiten
bij In4Outdoor in Nieuw Vossemeer zijn hiervan voorbeelden’’.

Ken jij een ‘Superkid’?

Foto: Jonge Mantelzorgers ontspannen even tijdens een mountainbiketocht bij Woensdrecht.

‘Superkid’

Joyce Joosen bedacht ooit de benaming ‘Superkid’ voor deze doelgroep. ‘‘Want dat zijn het’’. Man-

telzorgondersteuning in Steenbergen organiseert leuke, gezellige activiteiten voor deze ‘Superkids’ zodat ze tijd voor zichzelf

Workshops om verenigingen
verder te helpen
(Door Nicole van de Donk)

Edith van der Riet is contactpersoon bij Hoeve Kakelbont voor
wat betreft de aanmelding van
nieuwe vrijwilligers. Ze wil graag
toelichting geven en vragen beantwoorden. Edith nodigt belangstellenden uit om haar even
een belletje te geven via telefoon
(0167) 567 669.

Daarnaast proberen we binnen de
Gemeente Steenbergen de doelgroep meer onder de aandacht te
brengen op bijvoorbeeld scholen.
Jongeren en leraren kunnen zo
zelf ook nagaan of iemand in hun
directe omgeving een ’Superkid’
is. Ben óf ken jij een jonge mantelzorger die graag mee wil doen met
activiteiten?
Of is er andere ondersteuning
nodig? Neem dan contact op via
mantelzorg-stb@wijzijntraversegroep.nl, (0167) 75 08 50 of via
whatsapp (06) 36 11 08 98.

over ledenbinding.
Bestuurders en andere clubvrijwilligers die interesse hebben
kunnen zich inschrijven via www.
heelsteenbergenactief.nl
.Daar
is ook meer informatie te vinden
over de avonden en de locatie in
Steenbergen.

Verenigingen hebben
het lastig
Maar verenigingen hebben het
momenteel lastig vanwege alle
coronamaatregelen, tekort aan
vrijwilligers, vergrijzing en het
wegvallen van financieringsbronnen. Om de verenigingen en stich-

tingen daarmee te helpen zijn er
deze maand workshops waar dit
soort thema’s behandeld worden.
De aftrap was gisteren met een
bijeenkomst over het onderwerp
vrijwilligers.
Op 17 november staat er een
workshop over geld generen gepland en op 24 november gaat het

Foto: De ‘Beweeg je Fit Wijzer’ die onlangs uitkwam en in
Nieuw-Vossemeer tijdens een beweegactiviteit bij de Kreek werd
aangeboden is ook ontstaan uit
het Sport- en Beweegakkoord. De
workshops die deze maand worden georganiseerd zijn vooral gericht om clubs op weg te helpen in
deze lastige coronatijd.
Foto: Peter vermeulen © Steenbergse Courant
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op de gehele ECCO collectie
Maak kans op een fanTAStische ECCO tas
13-11 vanaf ±10-14u. ECCO specialist aanwezig
Wij zorgen voor de hapjes & prosECCO

KOOPZONDAG 14 -11-21
*Niet geldig in combinatie met andere acties
Actieperiode loopt van 12-11-2021 t/m 14-11-2021
Hogestede 11 (Molenstraat ) Roosendaal
Betaald kort parkeren in de gehele straat

Tel. 0165-532656 www.riobello.nl

Ben jij een gediplomeerd en
ervaren tandarts assistente?
Zoek jij een leuke praktijk? Wil je in een ervaren team werken met
6 gepassioneerde collega’s?
Voor onze praktijk te Kruisland zijn wij op zoek naar een vriendelijke
en four-handed preventie assistente.
Ben je geïnteresseerd? Neem direct contact op!
Onze modern licht ingerichte praktijk is voorzien van de modernste
apparatuur om al onze patiënten de best mogelijke mondzorg
te kunnen bieden.
We staan bekend als een kindvriendelijke praktijk.
Bij ons krijg je veel verantwoordelijkheid en assisteer je voornamelijk
de tandarts aan de stoel.
Kwalificaties en vaardigheden:

• Je hebt goede sociale vaardigheden en een patiëntgerichte instelling.
• Je bent een gediplomeerd tandarts assistente.
• Je bent four-handed preventie assistente
• Je bent flexibel en stressbestendig.
• Beheersing Nederlandse taal
• (Het liefst) fulltime beschikbaar
Wil je meer weten of heb je vragen? Dan horen we heel graag van je.
Neem gerust contact op met de praktijk.

Tandartspraktijk Miriam Apollonia
Meester Molstraat 7, 4756 BN Kruisland, 0167-533289
praktijk@miriam-apollonia.nl
tandartspraktijkmiriamapollonia@zorgmail.nl

Persoonlijke aanpak in
rechtshulp bij letselschade
Dits
Letselschade
is verhuisd
naar een
nieuw
adres!!!

Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!
Bent u slachtoﬀer als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval ?
Ik help u graag. Met een deskundige en persoonlijke benadering zal ik
uw belangen behartigen. Ook bied ik u de kans op een second opinion.
U kunt contact met mij opnemen voor een afspraak.

 www.ditsletselschade.nl

|

 info@ditsletselschade.nl

|

 0167-500899

Op zoek naar werk?

JOIN OUR TEAM!
SNEL AAN DE SLAG IN HET MAGAZIJN OF DE BUITENDIENST?
Bel direct 0167-523925 en vraag naar Kristel of Joost.
De koffie staat altijd klaar voor gemotiveerde aanpakkers!

MEER WETEN OVER WERKEN BIJ JMT? LEES VERDER!

Wil jij graag bijdragen aan de realisatie van de grootste beurzen, belangrijke
congressen en de tofste events?

WIJ ZOEKEN:

- Orderpickers/magazijnmedewerkers
- Op- en afbouwmedewerkers events
- Medewerkers reiniging

JOIN
OUR
TEAM!
Branch Work Uitzendbureau
JOIN
OUR
TEAM!
JOIN OUR TEAM!
opent haar deuren
Al vanaf 12 uur per week, flexibel in te delen!

-
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UITVAARTVERZORGING

LEEUW
in Steenbergen,
met de leukste vacatures
in de regio!

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”
Alfred Leeuw

Algemeen medewerkers magazijn/events
Projectleiders events
Chauffeurs
Wij zijn JMT!
JMT is de grootste Europese speler in de meubel verhuurbranche voor beurzen, congressen en
Heftruckchauffeurs
evenementen. Wij maken voor onze klanten het onmogelijke mogelijk.

Tuincentrum Hoveniersbedrijf
Tuincentrum

MEER INFO?
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WWW.WERKENBIJJMT.NL
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Vestigingsmanager
Pieter Louwerse: “Auto
Koese gaat voor trots!”
SINT ANNALAND – “Auto Koese is al jaren lang dé autospecialist voor de
regio. Voor zowel de aanschaf als voor het onderhoud kan men bij ons
jonge en enthousiaste team terecht. We beschikken over drie showrooms:
in Sint Annaland, Sommelsdijk en Nieuwe Tonge, daarnaast een groot autoservicecentrum en een schadeherstelcentrum.
“Wij geloven in het leveren van
service. Wie een auto aanschaft
bij Auto Koese ontvangt de Auto
Koese dealerpas. Dat betekent
zonder zorgen de weg op met
Europese pechhulp, een gratis zomer- en wintercheck, APK’s en ster- en bandreparatie.
We leveren niet alleen de beste gebruikte auto’s, maar ook

showroommodellen vanuit heel
Europa. Dat betekent een auto als
nieuw, maar dan ver onder de cataloguswaarde. Doordat we auto’s
opkopen bij dealers in heel Europa kunnen we een aantrekkelijke
korting doorberekenen aan onze
klant. Zo kan die kiezen voor de
mooiste puntgave modellen zonder noemenswaardige kilometers
op de teller, maar dan voor een

Foto: Auto Koese vestiging Sint Annaland.
fractie van de prijs”, vertelt vestigingsmanager Sint Annaland Pieter Louwerse. “Alle auto’s worden
voor levering volledig nagelopen
door ons ervaren team van monteurs, vervolgens goed gepoetst
en van binnen volledig gereinigd,

zodat de auto bij aflevering zowel
technisch als optisch in perfecte
staat verkeert”.

Online webshop
“In onze online webshop – Auto-

STEENBERGEN – Anderhalf jaar
geleden letterlijk aan de keukentafel gestart, vervolgens een vestiging in Roosendaal en nu, terug van weggeweest, ook een eigen vestiging in Steenbergen. Het
jonge uitzendbureau Branch Work
kreeg een prachtig onderkomen in
het pand Kaaistraat 23. Oprichters
en eigenaren Tugberk Akdemir (uit
Roosendaal) en William van der
Tak (uit Steenbergen) zien goede
kansen voor hun bureau in de regio Steenbergen.

“Wij zijn het fijnste uitzendbureau
van West-Brabant”, zo is hun stellige overtuiging. “Doordat we er voor
zorgen dat we zowel onze kandidaten als onze klanten goed kennen
en doordat we ons vastbijten in
de vacature, kunnen we de juiste
match maken tussen klant en kandidaat.
Daarbij zijn we puur, oprecht en
transparant. We gaan voor een
win-win-situatie en we zijn betrokken. Dagelijks staan we namelijk
in contact met klanten en uitzendkrachten”, zo vertelt het tweetal.

Foto: van links naar rechts: Gerard Traets, Tugberk Akdemir, William van
der Tak en Bart Heshof. Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Koop Lokaal-cadeaubon
kreeg uitbreiding met
vijf-euro-versie
( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Het initiatief
van ondernemersvereniging ONS
Steenbergen voor de uitgave van
een ‘Koop-Lokaal-cadeaubon’ met
een waarde van tien euro is nu uitgebreid met een versie met een
waarde van vijf euro. “Dat geeft
meer mogelijkheden om het gewenste bedrag van deze lokale cadeaubon samen te stellen. En is
ook prettig voor bijvoorbeeld se-

Gemeente blij met
goede reactie op
‘Tegel eruit, plantje erin’
STEENBERGEN – Afgelopen zaterdag was de eerste actiedag van
‘Tegel eruit, plantje erin’. Die werd
gehouden op het parkeerterrein
van Albert Heijn Achterberg.
“Ondanks het slechte weer was
het een steengoede zaterdag, er
zijn zo’n 50 tegels ingeleverd. En
we kregen ook hele positieve en

enthousiaste reacties van zowel
deelnemers als voorbijgangers.
Er zijn zelfs mensen speciaal een
tegel thuis gaan halen, omdat ze
deze vergeten waren en wel graag
wilde deelnemen aan de actie”, zo
laat Danique van Tilburg van de
gemeentelijke communicatieafdeling weten.
Ook wethouder Wilma Baartmans

Tugberk Akdemir: “We verbinden
lokale talenten met onze klanten
hier in de buurt”. “Daarbij zijn we
heel laagdrempelig en dus heel
toegankelijk. Iedereen die vragen
heeft op het gebied van werk kan
zo bij ons binnenstappen”, zo vult
William van der Tak aan. “Wij nemen echt de tijd voor onze kandidaten. Dat zorgt voor een betere match en dus ook een betere
en meer bestendige relatie tussen
klant en kandidaat”.
Branch Work richt zich op logistiek,
industrieel en administratief personeel. Het uitzendbureau heeft
reeds een aantal grote klanten in
Steenbergen en de regio. In kantoor Steenbergen zal Bart Heshof
het meest aanwezig zijn.
Zie ook: www.branch-work.nl

Verkoop adressen

nioren met een kleiner budget die
toch graag iemand een bon cadeau
willen geven”, zo licht ONS Steenbergen-bestuurder Martin Achterberg toe.
Hij vertelt hoe het initiatief voor
de bon is ontstaan. “Nadat corona uitbrak en veel winkels en de
horeca het heel moeilijk hadden,
ontstond bij de mensen meer en
meer het besef dat lokaal kopen
belangrijk is om de hier gevestigde aanbieders toekomst te geven.

Zie ook: www.auto-koese.nl, bel
met (0166) 600 500 of whatsapp
met Pieter via 06 10 990 520.

Laagdrempelig

Nieuw in Steenbergen:
uitzendbureau Branch Work
( door Peter Vermeulen )

Koese-direct – kan geheel veilig en
transparant een auto worden gekocht. Met de snelheid van digitaal, gecombineerd met het vakkundige oog van onze professionals en de servicestandaard die
men van ons gewend is. Claim uw
favoriete model direct online of
neem contact met ons op. Online
kan ook de financiering en de auto-inruilwaarde worden geregeld.
Auto Koese zorgt voor het gratis
thuisbezorgen en haalt uw oude
auto op. We hebben tevens een
gratis haal- en brengservice bij reparatie en onderhoud. Tevredenheid is voor Auto Koese niet voldoende. Wij willen dat onze klanten trots zijn. Op hun nieuwe auto
en op zichzelf als trotse autobezitter voor een goede prijs”.

Foto: ONS Steenbergen bestuurder Martin Achterberg toont de ‘ Koop Lokaal-cadeaubon’ die bij ruim veertig aanbieders in Steenbergen kan worden besteed. Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant
ONS Steenbergen bedacht de bijzondere cadeaubon als extra mogelijkheid om lokaal te kopen. Dat
wordt door de inwoners gewaar-

deerd, zo merken de ondernemers die de bonnen in ontvangst
nemen”.

De cadeaubon is te verkrijgen bij:
Albert Heijn Achterberg, Lindenburghlaan 1; Clara & Roxane hair
face body, Wilhelminastraat 3; De
Ontmoetingswinkel,
Kaaistraat
30; Haer van den Adel, Kaaistraat
20; Hema Steenbergen, Blauwstraat 58-60; IJssalon Boon,
Blauwstraat 76; Kaashuis Marcel, Blauwstraat 62; Marskramer
Steenbergen, Kaaistraat 50; Phone
House Steenbergen, Geert Vinckestraat 2a; Vermeulen kantoorhandel en boekhandel, Kaaistraat
17en Wereldwinkel Wereldwijd,
Kaaistraat 25
De bonnen zijn inwisselbaar bij
ruim veertig aanbieders in Steenbergen. Wie dat zijn is te vinden
op: www.onssteenbergen.nl/cadeaubon

was present. Zij nam de tegel in
ontvangst van de inwoonster die
zich als eerste aanmeldde.

Er zijn nog meer
actiedagen
Er zijn nog actiedagen: op vrijdag
5 november tussen 9.00 en 12.00
uur bij de SPAR in Nieuw-Vossemeer en op donderdag 11 november tussen 9.00 en 12.00 uur op
het Raadhuisplein in Dinteloord.

#ACHTERDESCHERMEN

Kom
werken
bij
Jumbo
Scan mij

Solliciteer snel via:
jobs.jumbo.com/bijbaan
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Eerste elftal SC Welberg
na twee vrije weekenden
weer in actie
( door Jesse de Decker )

Voor het 1e elftal van SC Welberg
staat er na twee vrije weekenden
aankomende zaterdag 6 november weer een competitiewedstrijd
op het programma. DHV uit Zevenbergschen hoek komt op Sportpark ’t Zandbaantje op bezoek.
SC Welberg verloor zijn laatst ge-

speelde competitiewedstrijd drie
weken geleden tegen Alliance uit
Roosendaal enigszins geflatteerd
met 5-0. Welberg heeft na 4 gespeelde wedstrijden 3 punten.
Die drie punten werden behaald
na een 2-3 overwinning op Lepelstraatse Boys.
In tegenstelling tot SC Welberg
kwam DHV afgelopen weekend
wel in actie. Na een 0-2 achter-

Opnieuw geen winst voor TCS
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stand bij rust tegen Lepelstraatse Boys wist DHV de wedstrijd in
de tweede helft volledig om te keren en won het uiteindelijk met
4-2. Tegen FC Bergen en DVO’60
werden eveneens overwinningen
geboekt waardoor de ploeg nu 9
punten heeft verzameld na 5 gespeelde wedstrijden.
Voor het eerste elftal van SC Welberg is het zaak om aankomende
zaterdag punten te behalen tegen
DHV om aansluiting te houden
met de middenmoot, op papier
is DHV een tegenstander waarbij
Welberg zeker kans maakt om de
punten op het eigen sportpark te
houden.
De wedstrijd op Sportpark ’t

Bingo HSV
De Kruisweel

( door Jolanda Koenraadt )

Het eerste team nam het afgelopen week op tegen ODT Kanjers Uitzendbureau uit Roosendaal. Omdat alleen Ronald Minkman al zijn partijen
wist te winnen werd er met 7-3 verloren waardoor handhaving in deze
klasse erg moeilijk gaat worden.
Ook TCS 2 heeft het lastig. Zij verloren hun wedstrijd tegen Hotak ’68
met 8-2. Alleen Christian Steijn won 1 wedstrijd en het dubbel werd gewonnen. Degradatie komt voor hen hierdoor erg dichtbij. TCS 3 moest
het in Breda opnemen tegen koploper Belcrum 13. Desondanks wisten
zij het verlies te beperken tot 6-4 door 2 overwinningen van Sandra Adriaansen, 1 van Jolanda Koenraadt en het dubbel.
Programma vrijdag 5 november: TCS 1- Belcrum 7 – TCS 2- Breda 2 –
TCS 3- Vice Versa ’51 4
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KRUISLAND – Hengelsportvereniging De Kruisweel organiseert
op zaterdag 13 november een
bingoavond. Dat gebeurt in zaal
Koch, Molenstraat 120. De kaarten
voor de bingo worden bij binnenkomst verkocht. De laatste ronde
is de superronde met een hoofdprijs van 50 euro. Voor de bezoekers is het covid 19-protocol van
toepassing. Het bingospel begint
om 19:00 uur, de zaaldeuren gaan
een half uurtje daarvoor al open.

Zandbaantje start op zaterdag 6
november om 15:00 uur.

Programma zaterdag
6 november
Halsteren JO8-3 – SC Welberg
JO8-1, aanvang 8:30 uur; Halsteren JO10-4 – SC Welberg JO101, aanvang 8:30 uur; SC Welberg
MO13-1 – Kloetinge MO13-2, aanvang 9:00 uur; SC Welberg MO132 – Prinsenland MO13-1, aanvang
9:00 uur; SC Welberg JO9-1 – Kogelvangers JO9-2, aanvang 9:00
uur; Virtus JO15-1 – SC Welberg
JO15-1, aanvang 9:30 uur; SC Welberg MO15-1 – Halsteren MO151, aanvang 10:30 uur; SC Welberg
JO11-1 – METO JO11-1, aanvang

SINT ANNA
PAROCHIE
Parochiesecretariaat tel:
0167561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus
145 4650AC Steenbergen; Website:
w w w. s i n t a n n a p a r o c h i e . c o m ;
Het secretariaat van de St.
Annaparochie is gevestigd in de
Gummaruskerk, ingang marktzijde
en is geopend op maandag,
woensdag en donderdag van 9.15
uur tot 11.30 uur.
Weekend 6/7 november in alle
kerken extra collecte voor de
Katholieke vereniging voor
Oecumene
Athanasius
en
Willibrord.

PASTORAAL WOORD
De eucharistieviering vanuit de
Gummaruskerk wordt
iedere
zaterdag om 17.00 uur uitgezonden
via de SLOS: Ziggo: kanaal 41,
KPN: kanaal 1402, Delta : kanaal
804 en Caiway: kanaal 12.
Allerheiligen en Allerzielen
Op 1 en 2 november hebben we in
onze kerken Allerheiligen en Allerzielen gevierd. Met Allerheiligen
denken we aan alle mensen die ons
tot voorbeeld mogen zijn. Heiligen
en martelaren, die op een bijzondere wijze rechtschapen en gelovig
hebben geleefd. Bij de viering van
Allerzielen richten we onze aandacht
op de mensen die gestorven zijn en
de geliefden die achterblijven.
Bij de voorbereiding op een uitvaart krijg ik soms prachtige teksten te zien, zoals deze: ‘Lieve
moeder, het mooiste wat je ons nalaat is je glimlach. Aan je glimlach
zagen we steeds hoeveel je van ons
hield. Met die glimlach heb je voor
ons gezorgd en voor vele anderen.
Nooit liet je na te helpen waar je
kon. Altijd dankbaar om de eenvoudige en kleine dingen, het samenzijn met je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. We
zijn dankbaar voor je leven. Lieve
mama, rust zacht.’
Hoe jong of hoe oud je ook bent. In
ons leven komt telkens opnieuw het
leven van anderen binnen: in wat
we denken, zeggen, doen en in wat
we bereiken en nalaten aan volgende generaties. En omgekeerd komt
mijn leven binnen in dat van anderen: in hoe we van onze naasten
houden, in onze hoop die we elkaar
mogen schenken, in ons geloof dat
het leven verder reikt dan de dood.
Als we afscheid nemen van iemand
dan bidden we dat ze voorgoed
thuis mogen zijn bij God en in ons
hart. Dat is wat wij hopen voor

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

Voor Inlichtingen:
Els Verbeek secr. telefoonnummer 0167566886 of Bram Hommel voorz.
06-53802394.
Wij gedenken in ons gebed:
Marijke Kostermans - Roosendaal
Kerkdiensten: jaarcyclus B.
Zaterdag 6 November 17.00
uur: Voorganger Pastoor Hans de
Kort. Jaargetijde overleden ouders
Alfonsius v.d. Riet - Looyen; Peet
Schijvenaars echtgenoot van Toos
Bosters, wederzijdse ouders en
familie; Overleden ouders Simons
- van Tillo en familie.
Zondag 7 November 11.00
uur: Voorganger Pastoor Hans
de Kort. Familie Uitdewilligen van Bergen; Verjaardag Pastoor
Nieuwlaat; Overleden leden KBO;
Uit dankbaarheid voor een 95ste
verjaardag.
Maandag 8 November 19.00 uur:
Voorganger Pastoor Hans de Kort.

doordenkertje
Omdat er liefde is,
Bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij…
Toon Hermans
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.

2. Telefoonnummer 0167-565612,
e-mail r.gelten@home.nl Het tarief
van een misintentie is € 11,00.

PAROCHIE
KERN
JOANNES
DE DOPER
TEL. 561 571

Zaterdag 6 november van 14.00
tot 15.00 uur: Gelegenheid tot
biechten in de sacristie.
Zondag 7 november 09.00 uur:
Woord Gebed Communieviering,
voorganger p.w. Lenie Robijn.
Intenties: Arie Schoutens e.v.
Carolien
Suijkerbuijk;
Janus
Bosters; Caritascollecte.
Maandag 8 november 18.00 uur:
H. Mis.
Woensdag 10 november 19.00
uur: H. Mis.
Donderdag 11 november 19.00
uur: Medjugorjeviering en Rozenkransgebed.

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

Ons Parochiesecretariaat is
geopend op dinsdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.:
0164682525.
Zaterdag 6 november 19.00 uur
Euch.: In deze viering gedenken wij: Maatje Robijn - de Jong;
Koosje van Tilburg w.v. Christ
Meesters; Voorganger: Past. H. de
Kort, lector: M. de Ruiter.
Dinsdag 9 november 19.00 uur
Euch.: Ter ere van de H. Antonius
voor onze gezinnen. Voorganger:
Past. H. de Kort.

PAROCHIE
KERN
GEORGIUS

NIEUW-VOSSEMEER – Twee jaar
lang hebben ze om welbekende
reden geen rommelmarkt kunnen
organiseren. Nu is het dan eindelijk weer zover: deze zondag 7 november organiseert Bouwclub ‘Vor
Mekaor’ een grote rommelmarkt
in gemeenschapshuis De Vossenburcht.

PROTESTANTSE
KERK GASTEL
EN KRUISLAND
Zondag 7 november 09.00 uur:
Oogstdienst. Voorganger Ds. Ch.
Inkelaar- de Mos. Na de dienst
staat de koffie klaar.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
STEENBERGEN

TEL. 565 994

Zaterdag 6 November WillibrordWoordzondag 19.00 uur:
Communieviering Past.w. Lenie
Robijn. Wij gedenken: Riet Sonder.
Woensdag 10 November 9.30
uur: Woord- Communieviering
Past.w. Lenie Robijn.
Opgeven van een misintentie
bij: Rina Gelten, Lijsterbesstraat

Zondag 7 november 11.00
uur: Eucharistieviering. Zang:
gemengd koor; Voorganger: pater
Bertus van Schaik; Lector: Petra
Welten; Koster: Ad Huijsmans.
Misintentie:Overleden
ouders
Cornelis v. Etten en Cornelia v.
Etten-v. d. Poel, Overleden ouders
v. Etten- de Bakker en kinderen,
Overleden ouders Godschalk Disco en broer Ad Godschalk.
Het is weer de eerste zondag van
de maand. Dus na de dienst staat
de koffie weer voor u klaar.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER
Dienst in de Protestantse Kerk aan
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor
informatie: mevr. Toke Knook, tel.
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com.
Zondag 7 november 10.00 uur:
Eredienst in de Protestantse kerk te
Nieuw-Vossemeer. Ds. Hans de Bie.

TEL. 564 745

Zondag 7 november 10.00 uur:
Mevr. H. v.d. Leeuw, Almere.

HERVORMDE
GEMEENTE
DINTELOORD
Zondag 7 november 10.00 uur:
Ds. Budding, Nunspeet. 18.30 uur:
Ds. A. Vastenhoud. De diensten zijn
ook te beluisteren via onze website
www.hervormddinteloord.com. De
zondagse ochtenddiensten worden
verder uitgezonden via de SLOS op
donderdagochtend.

GEREFORMEERDE
KERK
DINTELOORD EN
STEENBERGEN
Zondag 7 november 10.00 uur:
Heilig Avondmaal. Ds. M. Verschoor,
Nieuwerkerk a/d IJssel. Gasten
van buiten mogen zich met vragen
wenden tot onze scriba via scriba@
pkndinteloord of bellen met +31
611 888 299.

TEL. 563 129

PAROCHIE
KERN
VREDESKERK

Programma zondag
7 november
SC Welberg VR2 – ODIO VR1, aanvang 10:00 uur; FC Moerstraten
1 – SC Welberg 3, aanvang 10:30
uur; Internos 2 – SC Welberg 2,
aanvang 12:00 uur; SC Welberg
VR1 – DEVO VR1, aanvang 12:15
uur.

Zondag: rommelmarkt
Bouwclub ‘Vor Mekaor’

K E R K B E R I C H T E N
onze dierbare doden: dat zij voor
altijd en eeuwig geborgen zijn in
Gods eeuwige liefde.
Lenie Robijn, Pastoraal werkster
Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie

10:30 uur; SC Welberg JO18-2 –
DBGC JO18-1, aanvang 12:15 uur;
NSV JO14-1 – SC Welberg JO14-1,
aanvang 12:30 uur;
MOC’17 4 – SC Welberg 2, aanvang
13:00 uur; SC Welberg 1 – DHV
1, aanvang 15:00 uur; Terneuzen
MO17-1 – SC Welberg MO17-1,
aanvang 15:00 uur.

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.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

Een Vlaamse Gaai op bezoek
Ben ik bezig de oude bloemstelen
van de pioenrozen en andere hoogbloeiers af te steken, komt daar
een Vlaamse Gaai naar me toe.
Zo dichtbij, dat zijn we van deze
schreeuwlelijkers niet gewend.
Voor een onderbreking van mijn
stevig tuinwerk, ga ik naar het
keukenterras en schil een appel.
Amper zit ik in het zonnetje te
rusten, of daar komt mevrouw de
Gaai met beschaafde geluidjes
mij vragen, of ik ook voor haar
iets lekkers heb. Op de aanrecht
staan de boodschappen, die ik deze
morgen bij de Spar gekocht heb.
Ik maak een kuipje cashewnoten
open, en kom daarmee naar buiten.
Vlak bij mijn tuinstoel leg ik wat
noten op de tegels. Mevrouw de
Gaai, vol vertrouwen dat ik haar
geen kwaad zal doen, stopt drie of
vier noten in haar krop en vliegt
daarmee naar een hoop grond om
daar een wintervoorraadje aan te
leggen.
En terug is ze weer, aan mijn
voeten. Ik begrijp het.
Ik ga de keuken in voor nieuwe
noten. Zij volgt mij naar binnen.
Vanaf het afdruiprek ziet ze, uit
welk kuipje ik die lekkernijen
haal. Met een open hand vol
cashewnoten lok ik haar naar
buiten. Ik wacht met haar iets
te geven. Mevrouw komt op de
leuning van mijn stoel. Vervolgens
op mijn knie. Wat is ze toch mooi!
O God, hoe wonderlijk is uw
schepping. Met haar scherpe
nagels op mijn vingers pikt ze de
noten uit mijn hand. Dit ritueel
herhaalt ze meerdere keren, want
de winter kan lang duren.
Pater Bertus

Die dag start de rommelmarkt om
10:00 uur en tot 15:00 uur zijn bezoekers zeer welkom om te bezien
of ze wat van hun gading kunnen
vinden. De entree bedraagt een
euro en er is een corona check bij
de ingang. De bouwclub hoopt
veel belangstellenden te mogen
verwelkomen.

Sint Maarten
viering met
MJW De Klup
WELBERG – Donderdagavond 11
november organiseert MJW De
Klup een Sint Maartenviering
waarbij de kinderen met zelfgemaakte lampionnen en hun beste
zangstemmen langs de Welbergse
deuren gaan.
Voor de gekste, mooiste of meest
creatieve lampionnen heeft De
Klup leuke prijsjes in petto. Er
kunnen maximaal 60 kinderen
aan deze activiteit meedoen en
aanmelden vooraf is belangrijk.
Dat kan via een appje naar telefoon 06 21 511 848. De starttijd
is die donderdagavond om 19:00
uur. Het einde van de rondgang is
gepland om 20:00 uur.

Kaartmiddag
KBO Welberg

WELBERG – Kaartliefhebbers
kunnen dinsdagmiddag 9 november naar hartenlust rikken en jokeren tijdens de middag die KBO
Welberg in gemeenschapshuis De
Vaert organiseert. Daar worden
om 13:30 uur de kaarten geschud.
Entree bedraagt 1 euro, iedereen,
dus ook niet-leden, is welkom.

KOOP HET BOEK
750 JAAR
STEENBERGEN
BIJ BOEKHANDEL
VERMEULEN
DE PRIJS IS VASTGESTELD
DUS U BETAALT GEEN EURO TEVEEL.
[ VOOR 18 DECEMBER ZULLEN
500 EXEMPLAREN DOOR DE
UITGEVER WORDEN GELEVERD ]

#WERKENBIJKOOPMAN

VAN
INTERDE

..
erder
Stoffe

CHAUFFEUR WORDEN
BIJ KOOPMAN?

Flexibel

nd
Allrou

INTER
ADVI

Vakkundig

WIJ ZIJ
OPZOE
NAA
JOU
GOUDE
HANDE

Gedreven
Inventief

Hout bewerker

Creatief

Bij Koopman TransMission
Bergen op Zoom zijn wij op
zoek naar C/CE chauffeurs
voor de regio West-Brabant en
Zeeland. Flexibiliteit, kwaliteit
en maatwerk staan binnen
onze organisatie centraal.

Als chauffeur ben je
verantwoordelijk voor het juist en
schadevrij laden, vervoeren en
lossen van o.a. pakketten,
buitenmaatse goederen en pallets.
Iets voor jou? Solliciteer!
werkenbijkoopman.nl/vacatures

Werken in team verband

Wij zijn opzoek naar jou!
Wij van Van Lent Interdesign zijn opzoek naar de gouden handen die
ons team komen versterken.
Ben je gemotiveerd, veelzijdig, leergierig, zelfstandig, klant
gericht en vind je niets leuker dan met je handen aan de
slag te gaan? Dan ben je bij
rder..aan het goede adres.
ffeeons
Sto
Flexibel binnen een
d
Wij bieden
oun een stabiele werkplek
Allrjou

gezellig en warm team met veel uitdagingen en leren
je alle kneepjes van het vak op het gebied van
Vakkundig
woningstoffering. Je komt binnen in een familiebedrijf met passie voor het vak en nemen je mee
Gedreven
in de wereld van vloeren leggen,
raamafwerking,
wandafwerking,
maatwerk
kasten
en meubels.
Inventief
Ga je de uitdaging samen met ons aan? Neem

contact
met ons op via 06-55146598 of mail
Hout
bewerker
je motivering naar info@vanlentinterdesign.nl
Creatief
of neem een kijkje in onze winkel aan de
Fortuinstraat 6 in Bergen op Zoom!

VAN LENT
INTERDESIGN
INTERIEUR
ADVISEUR

WIJ ZIJN
OPZOEK
NAAR
JOUW
GOUDEN
HANDEN!!

Groetjes Team Van Lent Interdesign
Werken in team verband

VACATURE
PEDAGOGISCH MEDEWERKER
KDV/PO/BSO
Ben jij betrokken, behulpzaam en bekwaam?

KOM DAN ONS TEAM VERSTERKEN ALS

HUISHOUDELIJKE HULP
Wat bieden wij?

• Salaris conform de CAO-VVT
• Flexibele werkuren en tijden die je zelf kan indelen
• Vakantiegeld en vakantiedagentoeslag
• Eindejaarsuitkering
• Reiskostenvergoeding
• Telefoon en internetvergoeding per maand
• korting op CZ verzekering

Deel je met ons de passie voor de begeleiding,
ontwikkeling en verzorging van kinderen?
Dan is werken bij Kinderopvang Mamaloe iets voor jou!
Scan de code of bezoek onze website voor alle informatie.

Interesse? Mail je CV en motivatie naar:
hrm@thuiszorg-matilda.com
Voor vragen of meer informatie:
076 - 888 28 42 | www.thuiszorg-matilda.com

Bergen op Zoom Halsteren - Steenbergen
www.mamaloekinderopvang.nl
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Dubbele cijfers voor Steenbergen in
thuiswedstrijd tegen D.V.O.’60
( door John Rommers )
Steenbergen - D.V.O.’60: 10-0
Jelle Koenraadt, de bediener van het
scorebord, had er blijkbaar al een
voorgevoel van.
Nadat pupil van de week Justin
Schouten zijn ‘gebruikelijke’ doelpunt
had gemaakt liet Jelle al de 1-0 aantekenen op het scorebord. Een beetje
voorbarig, zo dacht menigeen, maar
nadat er even later 10 minuten echt
waren gespeeld, stond het niet 1-0,
stond het zelfs al 4-0 in het voordeel
van Steenbergen.
Uiteindelijk zou deze wedstrijd die
geen wedstrijd was eindigen in een
10-0 overwinning voor de blauwwitten. Een overwinning tot stand gekomen mede dankzij maar liefst 6 doelpunten van Thijs Zantboer, maar wel
een overwinning die werd behaald op
een onthutsend zwakke tegenstander.

Een minuut stilte voor
Geert Ligtenberg
Voor aanvang van de wedstrijd werd
een minuut stilte in acht genomen
ter nagedachtenis aan de op bijna 88
jarige leeftijd overleden Geert Ligtenberg. Geert was naast een trouwe
supporter ook mede-oprichter van de
Steenbergse supportersvereniging die

in december 1981 het levenslicht zag.
Toen de wedstrijd was begonnen ging
het wel heel snel. Minuut 1: Kai Heshof gaat op rechts de diepte in en bediend met een mooi crosspas de op
links helemaal vrijstaande Thijs Zantboer.
Met een mooi schot verrast Thijs
Zantboer de D.V.O. doelman voor de
eerste keer.(1-0)
Minuut 3: Kevin de Jong zorgt ervoor
dat Thijs Zantboer weer in schietpositie komt en die ziet zijn schot(je) achter de er niet goed uitziende D.V.O.
doelman verdwijnen, 2-0.
Minuut 5: Thijs Zantboer stuurt Mike
de Hoog op avontuur en die zorgt
voor 3-0.
Minuut 9: Mike de Hoog bedient Thijs
Zantboer die zijn 3e doelpunt maakt
en Steenbergen op een 4-0 voorsprong zet. Op korte tijd dus een voorsprong die bijna niet te geloven was.
Iedere aanval was raak maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat tegenstander D.V.O.’60 ook wel heel gewillig meewerkte. Met een eerste elftal voetbal onwaardig en eigenlijk niet
leuk voor beide partijen.
Klein dipje was wel dat middenvelder Pieter Suijkerbuijk al na 10 minuten wegens een blessure moest worden vervangen door Shantino da Silva, maar achteraf bleek de blessure
gelukkig mee te vallen.

Foto: Eerste overwinning voor Nino de Jong uit Steenbergen.

Grote prijs Steenbergen,
is een mooie afsluiting
van het wielerseizoen
( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – De laatste wielerkoers van het seizoen had alles wat een wielerwedstrijd nodig
heeft. Veel onderdelen, van een
tijdrit tot puntenkoers, van jeugd
tot junioren dames én heren. Naast
de winnaars van de dagkoers werden ook de kampioenen van de
Topcompetitie gehuldigd.
Al vóór dag en dauw waren vrijwilligers van Stichting wielercriterium aan de slag om het parcours van
de Grote prijs Steenbergen in orde
te maken. Vrachten met dranghekken werden geplaatst en de finishlijn
werd nauwkeurig op het wegdek van
de Kapelaan Kockstraat aangebracht.
In ‘De Knotwilg’ kwamen renners zich
inschrijven voor hun programma
voor deze laatste wedstrijd op de wie-

lerkalender van 2021. Een dag waar
nog veel beslissingen zouden vallen,
een dag waar kampioenen gehuldigd
zouden worden.
Het programma begon met de tijdrit voor jeugd in diverse categorieën.
De jeugdrenners streden voor wat ze
waard waren. In de categorie veertienjarigen boekte Brent Jongenelen,
een talent uit Steenbergen het eerste lokale succes. Hij ging met de eerste prijs aan de haal. De junior vrouwen werken een omnium af, dat zijn
een tijdrit en een puntenkoers, die gecombineerd een winnaar opleveren.
Er stond voor de aanwezige dames
meer op het spel dan de dag winst,
want in het overall klassement, de
Topcompetitie, was nog van alles mogelijk. De tijdrit werd ’s morgens verreden. Babette van der Wolf was de
snelste, gevolgd door Carmen van der
Veen en Nienke Dullemond. Deze drie
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Concentratie bij
Steenbergen verdwenen
Nadat het spel vanwege deze blessure
even had stilgelegen was bij de spelers
van Steenbergen de concentratie even
wat verdwenen, maar in de 18e minuut werd er dan toch weer gescoord.
Thijs Zantboer ontfutselde de bal bij
een Roosendaalse speler, kwam alleen
voor de keeper en scoorde 5-0.
Ruim 10 minuten later kwam wederom Thijs Zantboer oog in oog met de
doelman van D.V.O.’60, de doelman
wist zijn inzet ditmaal te keren.
Dat deed hij niet toen in de 28e minuut Nathan van Beers een voorzet
verzorgde richting Kai Heshof, waarna laatstgenoemde de 6-0 binnen
kopte.
In het laatste kwartier van de 1e elftal
zagen we nog een schot van Boudein
Bickel dat rakelings naast ging en een
3-tal hoekschoppen voor de blauwwitten die verder niets opleverden.
Steenbergen doelman Joost van der
Ree hoefde niet één keer handelend
op te treden.

Meer tegenstand aan
begin tweede helft
Mede doordat Steenbergen niet met
de meeste inzet speelde was D.V.O.’60
in de 2e helft in staat wat meer tegenstand te bieden, hoewel dat niet leidde tot echte doelkansen.

Nadat Mike de Hoog een mogelijkheid op de volgende treffer onbenut
liet volgde in de 62e minuut een vlotte aanval van D.V.O.’60, waarbij doelman Joost van der Ree voor Steenbergen redding moest brengen.
Mike de Hoog en Kevin de Jong hadden met hun schoten vervolgens niet
de juiste richting om de score op te
voeren maar een kwartier voor tijd
volgde dan toch weer een doelpunt.
Mike de Hoog gaf een goede voorzet richting doelgebied van D.V.O.’60
en het was de meegekomen Xander
Burggraaff die de 7-0 binnen kopte.
Nog geen minuut later volgde doelpunt nummer 8 nadat de D.V.O. doelman een voorzet van Nathan van
Beers losliet en Thijs Zantboer dit direct afstrafte.
Hierbij leek het te blijven maar nadat
een aanval van D.V.O.’60 via een goed
schot niet ver naast ging waren het
Thijs Zantboer (op aangeven van Kevin de Jong) en de in de 2e helft ingevallen Thijmen Iriks die voor respectievelijk 9-0 en 10-0 zorgden.

deelde 3e plaats op de ranglijst – hoewel dat vanwege het verschil in gespeelde wedstrijden een beetje vertekend is – maar zal er ongetwijfeld op
gebrand zijn om Steenbergen de eerste punten afhandig te maken.
De wedstrijd wordt gespeeld op sportpark Kortendijk aan de Zundertseweg
te Roosendaal en (let op) begint al om
14.30 uur.
Benieuwd of Steenbergen ook tegen
deze tegenstander ongeslagen kan
blijven.

Uitwedstrijd
tegen Alliance

Programma senioren voor zaterdag 6
november: Alliance 2 - Steenbergen
2, aanvang 12.30 uur; Steenbergen 3
- D.V.O.’60 3, aanvang 15.15 uur; Alliance 5 - Steenbergen 4, aanvang 12.30
uur; Steenbergen 6 - Seolto 4, aanvang
13.15 uur; Vosmeer dames 1 - Steenbergen dames 1, aanvang 12.00 uur;
E.B.O.H. dames 1 - Steenbergen dames 2, aanvang 14.30 uur.

Voor morgen, zaterdag 6 november,
staat voor Steenbergen de 6e kompetitiewedstrijd op het programma. De
blauwwitten gaan in Roosendaal op
bezoek bij Alliance, een tegenstander die ongetwijfeld voor meer weerstand zal gaan zorgen dan D.V.O.’60 in
de wedstrijd van afgelopen zaterdag.
Alliance staat momenteel achter
Moc’17 en Steenbergen op een ge-

Uitslagen en programma
Uitslagen senioren van zaterdag 30 en
zondag 31 oktober: Steenbergen 2- Internos 4: 1-2;
S.P.S. 2 - Steenbergen 3: 2-5; Steenbergen 4 - Fc.Bergen 5: 1-0; Prinsenland
3 - Steenbergen 5: 0-1; Unitas’30 2 Steenbergen 6: 6-1; Steenbergen dames 1 - Lepelstraatse Boys dames 1:
17-0; Steenbergen 2 zondag - Internos
2 zondag: 2-6

Programma voor zondag 7 november:
N.S.V. zondag 2 - Steenbergen zondag
2,
aanvang 12.00 uur

Foto: Het leek wel Parijs – Roubaix

dames gingen onderling de strijd aan
tijdens de puntenkoers.

Knipoog en vrolijke lach
Voorafgaand aan het startschot vertelde Babette van der Wolf over haar
belevenissen tijdens de tijdrit. Heel
relaxed stond ze de speaker te woord.
Nog een knipoog en een vrolijke lach
naar het publiek en de dames gingen
van start. Er moesten 3 rondes afgelegd worden en bij elke doorkomst
werden de punten verdeeld. De eerste doorkomst kwam op naam van
Van der Wolf. Nienke van der Veen
schreef de volgende twee sprints op
haar naam. Dit had een gelijke stand
in punten over beide onderdelen tot
vervolg. De spanning liep op, maar
uiteindelijk gaf de tijdrit van Babette
van der Wolf de doorslag. Zij mocht
het hoogste podium betreden. Daar
mocht ze meteen blijven staan, want
deze talentvolle dame werd kampioen
in de Topcompetitie.

‘Het lijkt wel
Parijs-Roubaix’
Om even vóór tweeën stelden de junior mannen zich op voor hun rit van
ruim 115 km. Op de eerste rij stond

Roan Konings, de man die, als hij de
koers zou uitrijden, de kampioenstrui uitgereikt zou krijgen. “Ik hoop
dat het goed gaat vandaag” vertelde
Konings. “Want vorige week heb ik
een harde val gemaakt. Ik hoop dat
de knie het houdt.” Die val kwam vorige week hard aan. De renner zat in
een rolstoel tijdens de huldiging. Daar
was zondag weinig meer van te merken. Zodra het startschot, gegeven
door wethouder Prent, viel zette Konings samen met nog ruim 150 andere renners aan voor hun wedstrijd.
Een zware wedstrijd waarin de speaker regelmatig melding maakte van
valpartijen, demarrages en uitvallers.

Nino de Jong
Het publiek zocht tijdens de vaak felle regenbuien een droge plek op, maar
voor de renners was er geen ontkomen aan. Na ruim anderhalf uur
kwam een kopgroep van negen renners voor de eerste keer over de finish.
Nog 6 rondjes rond de kerk te gaan.
In de kopgroep zat Nino de Jong. Een
lokale renner, bezig aan zijn tweede
seizoen bij de junioren. In de achtervolgende groep zat Roan Konings. Hij
loerde op een kans de sprong richting
kopgroep te wagen. Het publiek werd

steeds op de hoogte van de ontwikkelingen gehouden. De spanning onder de supporters groeide per minuut.
Met nog drie rondjes te gaan bestond
de kopgroep nog uit 5 renners, bij de
laatste doorkomst waren Joren de
Gruijter, Stef Koning en Nino de Jong
de mannen die voor de winst gingen.
Haast onherkenbaar passeerden de
mannen de jurywagen. “Het lijkt wel
Parijs-Roubaix! Wat zien de mannen
eruit!” schalde de speaker.
Voor de fans breken zenuwslopende minuten aan. Zouden ze bij elkaar
blijven? Wie komt als eerste de bocht
door? Het werd Nino de Jong. Met een
spijtende demarrage in de laatste 2
km wist hij Gruijter en Koning ruim
vóór te blijven. Luidkeels aangemoedigd door het publiek kwam hij met
een schreeuw van blijdschap over de
finish. Zijn eerste overwinning kon op
zijn palmares worden bijgeschreven.
Na het in ontvangst nemen van de beker mocht de Jong plaatsmaken voor
Roan Konings. Want ondanks zijn
blessure had hij een uitstekende koers
gereden en mocht ook hij de kampioenstrui in ontvangst nemen.
Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Dagelijks nieuws & aanbod
uit de gemeente Steenbergen

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

Gun je
BH een
2e leven!
Lever je oude
BH in vóór
30 november
en ontvang
€12,50
korting op
je nieuwe*

€12,50
korting
*Vanaf €59,95 en
1 BH per aankoop

De Najaarsstempelactie komt eraan
Win leuke prijzen in Ons Steenbergen!

9.000 euro aan prijzen !!!

Win cadeaubonnen met uw aankopen!

Op 13 november start de najaars stempelactie
weer in Ons Steenbergen. Bij elke € 5,ontvangt u een stempel en met een volle
stempelkaart maakt u kans op cadeaubonnen
voor verschillende winkels in Steenbergen!
De eerste trekking is op 29 november. Maar
ook op 6, 13 en 28 december maakt u kans!

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

Op de hoogte blijven van alles uit Stadshart
Steenbergen? Volg Ons Steenbergen:
Facebook.com/OnsSteenbergen
Instagram.com/OnsSteenbergen

