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KijkopSteenbergen.nl

(door Nicole van de Donk) 

STEENBERGEN – Ruim drie jaar ge-
leden werd er in de raadzaal ge-
juicht door de bewoners van de 
drie woonwagencentra in de ge-
meente. Eindelijk zouden de lo-
caties weer netjes en veilig wor-
den gemaakt. Woensdagavond za-
ten ze er weer, maar wel een illu-
sie armer. Wethouder Nadir Baali, 
net een paar maanden op zijn post, 
moest pijnlijk constateren dat er 
van het aangekondigde beleid dat 
destijds is vastgesteld, weinig te-
recht is gekomen. Hij heeft beloofd 
om zich tot het uiterste te gaan in-
spannen om alsnog de beloftes in 
te lossen. “Maar ik begrijp dat het 
vertrouwen van de bewoners te-
ruggewonnen moet worden.”

Het was zo’n debat waarbij je een 
speld kon horen vallen in de zaal. 
Er zaten bewoners van de woon-

wagencentra op de publieke tri-
bune om te horen wat de poli-
tiek over hun situatie te zeggen 
had. De druk was hoog, maar al 
snel werd duidelijk dat wethouder 
Baali zich niet ging verschuilen. 
“Ik schrok me kapot toen ik dit 
dossier onder ogen kreeg. Zoveel 
meldingen van bewoners die niet 
goed zijn opgepakt. Er is sprake 
van veel achterstallig onderhoud, 
zowel op het materiele vlak als in 
de contacten met de bewoners.” 

“Gemeente wordt nu 
wakker om gezichtsver-

lies te voorkomen” 

Het gaat vooral om woonwagen-
locatie de Weel in Dinteloord. Net 
als bij de centra in Steenbergen en 
Nieuw-Vossemeer hebben de be-
woners het aanbod gekregen om 

de standplaatsen van de gemeen-
te te kopen. Van de opbrengst zou 
de gemeente de Weel gaan op-
knappen. Maar dat zagen de be-
woners niet zitten, vanwege de er-
barmelijke staat van vooral de ge-
bouwen met daarin het sanitair. 
Esmee de Koning van de politie-
ke stichting Steenbergen in Beeld 
omschreef de situatie namens de 
bewoners. “Dit is veruit het meest 
schrijnende probleem. De ruim-
te bestaat uit een enkele muur 
waar bij hevige regenval het water 
doorheen komt. De elektriciteit is 
niet in orde, waardoor er gevaar is 
voor elektrocutie. Verder staat er 
maar één lantaarnpaal van decen-
nia oud, terwijl in de aangrenzen-
de straat een rij nieuwe lantaarn-
palen is geplaatst. Er zijn ontelba-
re brieven gestuurd en gesprekken 
gevoerd, maar pas nu wordt de ge-
meente wakker om gezichtsverlies 
van de wethouder te voorkomen.” 

“Dit is discriminatie”

Het zijn de Volkspartij en D66 
die zich hebben vastgebeten in 
het onderwerp, waardoor het 
nu op de agenda stond. Zij noe-
men de ongelijkwaardige behan-
deling onacceptabel. “Er zijn zo-
veel voorbeelden van klachten die 
niet goed zijn afgehandeld. Maar 
dit zijn inwoners van de gemeen-
te Steenbergen. Ik zou dit ook niet 
accepteren als ik in een sociale 
huurwoning zou wonen”, aldus 
D66-burgerraadslid Gidion Tun-
ders.
Michel Lambers noemde het dis-
criminatie dat al deze bewoners 
die de grond willen kopen van 
de gemeente, een zogenaamd Bi-
bob-onderzoek moeten onder-
gaan om te bepalen of het wel vei-
lig is om over te gaan tot verkoop. 

“Dit stigmatiseren moet ophou-
den. Wij hebben als gemeente no-
tabene gevraagd of ze de stand-
plaats willen kopen en dan gaan 
we ze het daarna moeilijk maken. 
Het is maar de vraag of dit mag in 
het kader van gelijke behande-
ling.”

“Deze maand  
herstelwerkzaamheden 

op de Weel” 

Wethouder Baali zegt al bezig te 
zijn met een voorstel waar het col-
lege in december mee komt en 
waarin een “realistische aanpak” 
wordt voorgesteld aan de raad. 
“Maar ondertussen gaat het onder-
houd wel door. Deze maand wordt 
het voegwerk vernieuwd en de da-
ken van de gebouwen hersteld.”

Gemeente heeft puinhoop gemaakt van woonwagenbeleid

(Door Dasja Abresch)

DE HEEN – De vlag gaat nog net 
niet uit in De Heen, maar blij zijn 
ze er wel. Gisteren werd er een 
pad van rijplaten over de ijsbaan 
aangelegd ter voorbereiding op 
de komst van een langverwachte 
voorziening: een zendmast. 

Waar mobiele bereikbaarheid 
voor het overgrote deel van de ge-
meente Steenbergen al jarenlang 
een vanzelfsprekendheid is, bleef 
De Heen altijd achter in die ont-
wikkeling. Het einde van de digi-
tale droogte is nu echter in zicht. 
Leefbaarheid De Heen behar-
tigt de belangen van het dorp en 
roept al jaren om een zendmast 
die in geval van calamiteiten let-
terlijk van levensbelang kan zijn. 
Dat geldt ook voor de plaatselij-

ke ondernemers, met name in de 
toeristische branche. Het onder-
werp is dan ook al meer dan tien 
jaar een terugkerend punt op de 
agenda van de kernbezoeken van 
de gemeenteraad. Aanstaande za-
terdag is het weer kernbezoek in 
De Heen en kan er in ieder geval 
één puntje van die lijst afgevinkt 
worden. 

De enigen die het probleem overi-
gens op konden lossen ,waren de 
mobiele providers, maar die ga-
ven niet thuis. In 2014 plaatste Vo-
dafone wel een extra zendmast op 
bedrijventerrein Reinierpolder 1 
bij Steenbergen die ook De Heen 
zou moeten bedienen. Dit bleek 
echter niet het geval en dus bleef 
het tobben voor de Heense bevol-
king. 

Eindelijk zendmast
voor De Heen

(Door Dasja Abresch) 

STEENBERGEN - De peuters van 
Peuterspeelzaal Puk op het Podi-
um kwamen vorige week eigen-
handig in actie tegen eenzaam-
heid. Ze schilderden hun hand-
jes in alle kleuren van de regen-
boog en plantten ze vervolgens 
op een mooie boom die de juf op 
een groot papier had geschilderd. 

Het resultaat waren drie prachti-
ge vriendschapsbomen vol zwaai-
ende handjes. Die kregen vorige 
week vrijdag, aan het begin van 
de Week van de Eenzaamheid, een 
hele mooie bestemming. Lennon 
(3), Fleur (3) en Evy (2) stapten na-
melijk naar Hof van Nassau waar 
locatiemanager Rianne Franken 
en hen opwachtte. Zij nam hen 
mee naar Woning 12 waar de be-

woners blij verrast waren met de 
komst van de peuters en zeker met 
de mooie schilderijen. Nu de moei-
lijke coronaperiode weer achter 
de rug is, wil Puk op het Podium 
weer vaker het contact met Hof 
van Nassau zoeken. Rianne Fran-
ken juicht het toe. “We merken dat 
veel van onze bewoners positief re-
ageren op kinderen dus hier zijn ze 
altijd welkom.”

Peuters brachten Vriendschapsbomen 
bewoners van het Hof van Nassau

WELBERG - Op dinsdag 11 ok-
tober organiseert KBO Welberg 
een rik- en jokermiddag in de 
Vaert. De  zaal gaat om 13:00 
uur open en om 13:30 uur wor-
den de eerste kaarten gedeeld.  
Leden niet niet-leden zijn wel-
kom. De kosten voor deelname 
bedragen 1 euro.

Kaarten bij 
KBO Welberg



Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde 
die hij ons heeft gegeven, 

hebben wij afscheid moeten nemen van Dim.
De allerliefste vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Dingeman Verwijs
Dim

* Sint Philipsland, 18 augustus 1931     † Steenbergen, 2 oktober 2022

echtgenoot van Annie Verwijs - Quist †

 
 Lenie en Jan
  Martine en Rob
   Lev, Lo, Loet
  Simone
   Storm

 Kommer † en Kitty en Charles
  Pim en Joyce
   Sep
  Manon en Dimitri
  Milou en Martijn
   Tijn

Correspondentieadres:
Familie Gorissen - Verwijs
Hof van Augusta 14
4616 AM Bergen op Zoom

Wij hebben gekozen voor een afscheid in kleine kring.

Degenen die ik lief heb, verlaat ik.
Om degenen die ik lief had terug te vinden.

Shirley van Overveld
06-14143263

Iedereen is welkom;
ongeacht of en waar 
men verzekerd is.

Rouwcentrum 
Vestinghlaan 2c 
Steenbergen

www.hetkoestermoment.nl 
uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl

 Onze lieve

 Anton Verkouter
 Is op 27 september 2022 van ons heengegaan.

 Hij is 68 jaar geworden.

 Wat zullen we hem missen.

Tannie Verkouter en Monica de Bot
Willem Jan en Anny Verkouter-Koenraadt
Jorien en Wim van der Weegen-Verkouter
Maurice Verkouter
Neven, nichten en hun kinderen
Bewoners en begeleiding Lambertijnenhof 226-228 

We hebben in kleine kring afscheid van hem genomen.

Verwarmd door de grote belangstelling en het medeleven
van u allen betoond na het overlijden van mijn man, 

vader, schoonvader en onze trotse opa

Jan Horstman

willen wij u via deze weg heel hartelijk bedanken.
Het heeft ons veel steun gegeven.

 Nel Horstman
 Kinderen
 Schoondochters en
 Kleinkinderen

Steenbergen, oktober 2022

een persoonlijk afscheid, 
een warme herinnering
Anita Nuiten

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

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

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

Contactpersoon Nieuw-Vossemeer, Steenbergen e.o.
Jeanne Huijsmans: 06-13433461
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Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwers

Uitvaartzorg 
vanuit het hart

Rouwcentrum Leeuw
rustig gelegen / ruime opbaarkamer / afscheidsaula
Kapelaan Kockstraat 50 te Welberg

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

Van Haaften uitvaartverzorging

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

Markt 56
4695 CH Sint-Maartensdijk
0166-603766

We staan er niet graag bij stil, toch 
komt er een moment van afscheid 
 nemen. Wat is er mooier dan dit 
afscheid een persoonlijke touch 
mee te geven?

Wij luisteren graag naar uw wensen 
en adviseren u over de mogelijk-
heden zodat er in huiselijke sfeer 
en op uw eigen manier afscheid 
genomen kan worden.

Wij verzorgen ook het maken, 
plaatsen en onderhouden van 
grafmonumenten.

Gevestigd in Sint-Maartensdijk en Dinteloord, met 
als verzorgingsgebied Zeeland en West-Brabant, 

maar eventueel ook daarbuiten.

De Ruyterstraat 37
4671 AW Dinteloord
0167-523222

24 uur per dag
Ook voor informatie
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(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het was niet de 
eerste keer dat een lid van de 
werkgroep N257 van zich liet ho-
ren en het zal ongetwijfeld niet de 
laatste keer zijn. “We zetten onze 
kruistocht voort”, zo omschreef 
Ko Brooijmans het onlangs tegen-
over de gemeenteraad en het col-
lege van b&w. Aan weerszijden van 
de Burgemeester van Loonstraat 
staan sinds kort waarschuwings-
borden om weggebruikers erop 
te attenderen rekening te houden 
met elkaar, maar volgens het lid 
van de werkgroep is die slogan te-
gen dovemansoren gericht. 

“Dat die gedragscampagne in 
oogsttijd weinig effect heeft, bleek 
onlangs tijdens het weekend van 
Burendag. We werden bezocht 

door zo’n 300 brullende tracto-
ren die jammer genoeg geen tijd 
hadden voor een gezellig praat-
je. Er volgt nog een gesprek tus-
sen ZLTO, gemeente en Cumela 
(brancheorganisatie voor onder-
nemers in groen, grond en infra). 
Sinds de straat is ingericht als 30 
km-zone wordt er niet meer ge-
controleerd op snelheid en zijn 
we helemaal vogelvrij. Dat weten 
de haastige chauffeurs maar al te 
goed”, aldus Brooijmans. 

“Gemeente is het aan 
haar burgers verplicht”

In december vorig jaar overhan-
digde de werkgroep N257 een pe-
titie aan de gemeenteraad om te 
komen tot een tijdelijke oplossing 

voor de verkeersoverlast van voor-
al het zware verkeer. Nu werd op-
nieuw die oproep gedaan, en ook 
de noodzaak van de komst van 
een rondweg werd benadrukt. 
“Het coalitieakkoord van 26 mei 
waarin de rondweg Steenbergen 
expliciet wordt genoemd stemde 
ons hoopvol, maar er lijkt telkens 
weer een spaak in het wiel te ko-
men. Maar intussen staat de leef-
baarheid en veiligheid en daar-
mee het veiligheidsgevoel van de 
bewoners onder grote druk. De 

gemeente is het aan haar burgers 
verplicht om daar keihard aan te 
werken.”

Lijst van verzoeken

De werkgroep had een lijst van 
mogelijkheden die de verkeers-
situatie op korte termijn zouden 
kunnen verbeteren. Het plaatsen 
van 30 km-borden in de straat, 
een nieuw verkeersstromen-on-

derzoek en het plaatsen van een 
zebra ter hoogte van de onder-
grondse containers waren enkele 
daarvan. “Maar we zullen blijven 
benadrukken dat realisatie van de 
rondweg, zonder verder uitstel, de 
enige oplossing is.”

Foto: De gemeente vraagt via span-
doeken en een matrixbord aan de 
weggebruikers om rekening met el-
kaar te houden in de drukke Bur-
gemeester van Loonstraat. 
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Opnieuw noodkreet van 
bewoners Burgemeester 
van Loonstraat

(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het is momenteel 
een van de snelst groeiende spor-
ten, en als het een beetje meezit 
kan het spelletje in de toekomst 
ook in de gemeente Steenbergen 
gespeeld gaan worden. Wethou-
der Esther Prent is in gesprek met 
het bestuur van Tennisvereniging 
Steenbergen (TVS) om twee padel-
banen op het terrein te maken. De 
komende tijd wordt er verder ge-

sproken over de financiering, maar 
de gemeenteraad ziet het plan wel 
zitten en diende daarom onlangs 
een motie in om de zaak te be-
spoedigen.

Padel lijkt op een mix van ten-
nis en squash. Het wordt voorna-
melijk met vier spelers gespeeld, 
in een afgesloten kooi. De sport 
is enorm populair in binnen- en 
buitenland, met als gevolg dat de 
tennisverenigingen die padelba-

nen erbij hebben genomen hun 
ledenaantallen zien groeien. TVS 
ziet dat ook zitten en is al langer in 
gesprek met de gemeente, aange-
zien de tennisbanen en de grond 
van de gemeente zijn. 

College komt met  
voorstel over toekomst 
van padel en tennis  
in gemeente
Maar inmiddels is de politiek zich 
ermee gaan bemoeien en is er een 
gezamenlijke motie van de Volks-
partij, CDA, D66 en Stem0167 
aangenomen waarin wordt ge-
vraagd om op korte termijn met 
een voorstel te komen. De padel-

banen, waarschijnlijk tussen de 
50.000-75.000 euro per stuk, zou-
den via een lening aan TVS kun-
nen worden gefinancierd. Maar 
volgens wethouder Esther Prent 
is er nog geen lening aange-
vraagd, en wordt er in breed ver-
band gekeken. “Er zijn verschil-
lende scenario’s mogelijk. Volgend 
jaar moeten ook de toplagen van 
de banen van TVS vervangen wor-
den. Dat zou dan tegelijk kunnen 
plaatsvinden. Daar is al budget 
voor. Maar TVS heeft in het laatste 
gesprek aangegeven ook open te 
staan voor een eigen investering 
wat betreft de padelbanen. Verder 
zijn er ook andere tennisvereni-
gingen die interesse hebben in pa-

del, dus we komen als college met 
een voorstel voor de toekomst van 
tennis en padel in de gemeente 
Steenbergen.”

Gewoon Lokaal! en VVD 
laten het aan wethouder 
over

De gehele raad staat positief te-
genover de komst van padelba-
nen, maar Gewoon Lokaal! en de 
VVD steunden de motie uiteinde-
lijk niet, omdat ze het aan de wet-
houder willen overlaten om de 
verdere gesprekken te voeren. “We 
vertrouwen erop dat ze er samen 
uitkomen”, aldus de twee partijen. 

Grote kans op komst van 
padelbanen in Steenbergen

(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Ook de jaarlijkse her-
denking bij ”de Klok” op de Wel-
berg krijgt dit jaar een jubileum-
tintje. Ter gelegenheid van ”750 
jaar Steenbergen/25 jaar één ge-
meente” organiseert de stichting 
Bevrijdingsmonument Welberg op 
zondag 6 november, voorafgaand 
aan de ceremonie aan de Canade-
zenweg, een seminar met als titel 
‘Herdenken in historisch perspec-
tief’. Na afloop van het luiden is 
er een meet and greet in gemeen-
schapshuis de Vaert waar onder 
meer unieke filmbeelden van de 
bevrijding van Steenbergen en 
Welberg getoond worden. 

Angelo Somers, voorzitter van de 
stichting Bevrijdingsmonument Wel-
berg, legt uit waarom de stichting in 
is gegaan op het verzoek van de ge-
meente Steenbergen om de jaarlijk-
se herdenking een extra lading te 
geven: “De vreugde van het 750 -ja-
rig bestaan vieren, is de vreugde dat 
we dat in vrijheid kunnen vieren. Dat 
heeft ook te maken met de strijd om 
de vrijheid die hier 78 jaar geleden is 

gevoerd. Wanneer het om herdenken 
gaat, is er in die lange geschiedenis 
van de gemeente de afgelopen twee 
decennia iets bijzonders gebeurd op 
Welberg en in Steenbergen. Tijdens 
de herdenking van dit jaar brengen 
we dat voor het voetlicht op een ma-
nier die terugverwijst en vooruit-
kijkt.”

Meer waarde
Volgens Somers zit het bijzondere 
hem vooral in de wijze waarop er op 
de Welberg herdacht wordt. “Het her-
denken is hier begonnen met inspi-
ratie die is doorgegeven en van waar-
uit verbinding is ontstaan. Door die 
verbinding wilden we meer herden-
ken en heeft het herdenken er meer 
waarde door gekregen. Het is vanuit 
de mensen gekomen en wordt door 
de mensen voor de mensen gedaan. 
De uitvoering, het samen actief lui-
den én de financiering van de rea-
lisatie, wordt niet voor ons gedaan 
door de gemeente, maar door ons. 
Dat is wezenlijk anders dan elders in 
het land. Daar komt nog bij dat wij de 
eersten in Nederland zijn die gebruik 
maken van moderne media om sa-
men met Canada te herdenken.”

”Geïnformaliseerd”
Minstens zo bijzonder is volgens de 
voorzitter de wijze waarop het her-
denken zich heeft ontwikkeld in de 
gemeente Steenbergen. “Het klap-
rozenviaduct, het klaprozenschildje, 
het jaarlijkse herdenkingsproject op 
basisschool Pius X. Wat we eigenlijk 
doen is op een andere manier her-
denken. We hebben het “geïnforma-
liseerd” door het in de leefwereld op 
te nemen.”

 Rennen in vrijheid
Vanuit de ervaring van de afgelopen 
twintig jaar ontstond het idee om 
sprekers te verzamelen die vanuit ei-
gen kennis of ervaring hun visie op 
de ontwikkeling van het herdenken 
kunnen geven. Somers: “Vaak gaat 
het bij herdenken om het gewetens-

dilemma ‘Wat zou jij doen?’. Voor mij 
is dat een holle frase want niemand 
weet wat men zou doen. Het conflict 
is niet hier en dan nog hangt alles af 
van de omstandigheden van het mo-
ment. Volgens mij werkt het veel be-
ter om iedere dag langs een viaduct 
te komen waarop staat dat je in vrij-
heid overal naartoe kunt rennen. 
Door het een alledaagse speelsheid 
te laten hebben, bereik je dat het idee 
van vrijheid en de kwetsbaarheid er-
van bij veel meer mensen aanslaat.” 

Online
Naast plaatselijk oorlogshistori-
cus Robert Catsburg, leden van de 
Dorpsraad Welberg, kabinetschef 
John Nijssen en Angelo Somers zelf 
zullen ook vertegenwoordigers van 
de Canadese veteranen, Jason Watt 
en John Stobbe, via een online ver-
binding deel uitmaken van het se-

minar. Gespreksleider is Willem-Jan 
Joachems, historicus en journalist, 
onder meer voor Omroep Brabant. 
De bijeenkomst begint om 13.30 en 
duurt tot ongeveer 15.00 uur.

Films van Van Mechelen
Daarna vindt om 15.30 uur de her-
denking bij de klok plaats. Aanslui-
tend is iedereen van harte welkom 
voor een meet and greet in gemeen-
schapshuis ‘de Vaert’. Hier wordt nog 
een lezing gegeven en krijgt het pu-
bliek de kans om de, recent ontdek-
te, films van de Steenbergse fotograaf 
Henk van Mechelen over de bevrij-
ding van Welberg en Steenbergen te 
zien, onder meer met beelden van de 
uitvaart van Guy Gibson en Jim War-
wick. Ook is er een kleine overzicht-
stentoonstelling van de kunstprojec-
ten die de leerlingen van basisschool 
Pius X de afgelopen jaren uitvoerden 
in het kader van ‘Herdenken van oor-
log en bevrijding’. 

Foto: Vrijwilligers van de stichting 
‘Bevrijdingsmonument Welberg’ 
bereiden zich voor op de herden-
king van 6 november aanstaan-
de. De mooie herfstdagen van deze 
week waren voor Rien Somers een 
mooi moment om de klok weer 
netjes in de lak te zetten. Ook ver-
rezen bij de klok drie vlaggenmas-
ten. 
Het samen luiden van de klok is 
al jaren een mooie traditie bij de 
herdenking van de ‘Slag om Wel-
berg’ Op deze archieffoto trekken 
Piet Smout en Rien Somers van de 
stichting Bevrijdingsmonument 
Welberg aan het koord. 

‘Herdenken in historisch perspectief’

Ceremonie, seminar en meet 
and greet tijdens herdenking 
‘Slag om Welberg’



Kom dit weekend kennismaken 
en genieten van onze 

nieuwe Desembroden

Iedere zaterdag in onze 
winkel in Steenbergen 
bakken we oliebollen 

5 + 1 gratis

Mooie en lekkere
Sinterklaas- en 
Kerstpakketten.

Wie ga jij verrassen?
Zie voor alle pakketten onze webshop www.hetbakhuys.com

Het Bakhuys
Markt 2
Steenbergen
0167531610

www.hetbakhuys.com

Het Bakhuys
Westvoorstraat 54
Dinteloord
0167522590

 

STEENBERGEN
Flora Plein

Vrijdag 

7
oktober

Zondag

9
oktober

VOORSTELLINGEN:
Vrijdag 7 okt: 19:00 uur

Zaterdag 8 okt: 15:00 en 19:00 uur
Zondag 9 okt: 11:00 en 14:00 uur

Kassa geopend vanaf 30 minuten voor aanvang van de voorstelling.
Online reserveren via www.circus-bolalou.nl

ACTIE: ALLE 19:00 UUR SHOWS: €10,- / 15,-

€2 KORTING
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u €2 korting. 

LET OP! 1 bon per persoon. (Niet geldig tijdens acties)

•  6 Minolta fotolenzen van ver- 
 schillende maten, uitschuifbaar

• 1 damesjas nieuw maat 46

• 1 paar herenboots maat 42

Telefoon:
0167 56 58 93

TE KOOP

Nieuw schoonmaakbedrijf 
in Steenbergen

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

Ook voor speciaal aangepaste kleding
voor senioren en gehandicapten.

Kijk op www.jokim.nl
Middels klittenband-, rits- en knoopsluitingen die

in de kleding zijn verwerkt, wordt het aan- en
uitkleden een stuk makkelijker gemaakt.

Provincialeweg 11 4695 RM Sint Maartensdijk
M 06 53 78 80 35

www.bootkussens.com • info@bootkussens.com

Informeer naar onze interessante prijzen

Geef een tweede leven aan uw 
goedzittende bank, stoel of fauteuil.

U zult versteld staan. Wij stofferen met 
ambachtelijke vakkundigheid.

je persoonlijke
huishoudspecialist

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

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

Volg ons op Facebook en/of Instagram

je persoonlijke

“Ook voor pasfoto’s en online verlengen 
van je rijbewijs ga je naar 
Heshof”

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

Bezoek ons ook op:

yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen

UW KEUKEN, ONZE PASSIE!

Warwickstraat 2c 
4651SX Steenbergen

06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl 

 Bezoek ons ook op: 
yournewkitchen.nl

facebook.com/YNKitchen
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STEENBERGEN  - ÆDe Kern&Kwis 
was een hel, maar wat hebben we 
genoten! Deze reactie van één van 
de deelnemende teams was kort 
samengevat de heersende opi-
nie na afloop van “het grootste 
spel ooit gespeeld in de gemeen-
te Steenbergen”.  Na vijf uren vol 
chaos en gezelligheid waren de 
spelers uitgeput,  maar voldaan. 
Welk team de honderden vragen 
en opdrachten het best volbracht, 
blijft nog even de vraag. De ko-
mende dagen heeft de jury de han-
den vol aan het nakijken en beoor-
delen van de opdrachten. De prijs-
uitreiking voor teams en vrijwilli-
gers, vindt plaats op zaterdag 15 
oktober in ’t Wapen van Steenber-
gen. 

“Het kan zijn dat we de tijd die we 
nodig hebben van de Kern&Kwis 
tot de jurering een tikkie onder-
schat hebben,” geeft de organi-
satie Kwis toe. “We hadden aan 
het eind van de rit 4700 antwoor-
den, foto’s en filmpjes binnen. Dat 
vergt wel wat tijd. Het grootste ri-
sico is, dat we te lang in het beoor-
delen van het beeldmateriaal blij-
ven hangen. We hebben al heel 

wat voorbij zien komen.” 

Vrijwilligers
Het organiserende team bestond 
uit zeven personen: Anousch-
ka Martens, Betty Vriens, Claudia 
de Groen, Dasja Abresch, Hanne-
ke Meulblok, Martijn Hagens en 
Pieter Abresch. Zij werden gedu-
rende de twee jaar durende voor-
bereiding bijgestaan door tiental-
len vrijwilligers die allemaal een 
steentje bijdroegen: “Anders had-
den we het nooit gered.” 

Condoom met een gat
Om klokslag 4 uur ’s middags 
klonk het startsignaal en konden 
de 33 teams (zo’n 350 spelers) 
hun Kern&Kist ophalen; een gro-
te kartonnen doos waarin naast 
de Kwisboeken voor volwassenen 
en kinderen ook een brede selec-
tie aan voorwerpen zat die tijdens 
het spel gebruikt ging worden. Bij-
voorbeeld een doos suikerklontjes 
om een bekend gebouw in de ge-
meente Steenbergen na te bou-
wen. De watertoren bleek bij deze 
opdracht favoriet. Verder een ve-
ter waarmee een zeemansknoop 
nagemaakt moest worden, knik-

kers die het traject van een zelfge-
maakte knikkerbaan af moesten 
leggen en zelfs een condoom met 
een gat erin. 

Verbinding
Naast alle opdrachten stond het 
Kwisboek ook nog vol vragen, 
raadsels en puzzels, allemaal met 
een link naar de gemeente Steen-
bergen. “Alles moest op de een of 
andere manier een link hebben 
met de gemeente en haar ker-
nen,” licht een woordvoerder van 
de organisatie toe. “We hebben 
over iedere opdracht een gemeen-
te-sausje gegoten. Dat had te ma-
ken met de verbinding tussen de 
kernen die we met de Kern&Kwis 
voor ogen hadden.’

Bijzondere busreis
Die verbinding kwam vooral tot 
stand dankzij de live show die vijf 
uur lang live via de SLOS werd uit-
gezonden. Ook langs dit kanaal 
kwam nog een brede variëteit aan 
vragen de basiskampen van de 
teams binnen. Voor kijkers die niet 
deelnamen aan de kwis waren het 
vermakelijke uurtjes omdat veel 
vragen gekoppeld waren aan op-

names van het afgelopen jubile-
umjaar en nieuwe opnames van 
onder meer een bijzondere bus-
reis door de gemeente Steenber-
gen. Zij konden bovendien mee-
doen met een kijkersvraag waar-
mee zij het Jubileumboek 750 jaar 
Steenbergen/25 jaar één gemeen-
te konden winnen, gesponsord 
door de gemeente Steenbergen. 

Eerste Hulp bij Opdrachten
Dankzij het ‘Toerende Tiener 
Team’ van Sieb Martens en Flo-
rien Dierks en de dames van de 
Eerste Hulp bij Opdrachten (Cis-
ca Gramsma, Astrid Oerlemans 
en Jolanda Baselier) konden de 
SLOS-kijkers met regelmaat bij 
de deelnemers binnenkijken. Zij 
stapten namelijk schaamteloos en 
onaangekondigd binnen op de lo-
caties waar de teams zich uit de 
naad werkten. 

Kunstwerk
In de studio was de Heense kun-
stenares Yaudi Diepenhorst live 
aan de slag met een kunstwerk dat 
in het gemeenschapshuis komt te 
hangen van de kern die zich ge-
durende de kwis van haar meest 
sportieve, creatieve, innovatie-
ve en coöperatieve kant liet zien. 
Ook dit wordt op 15 oktober be-
kendgemaakt. 
Bands uit de gemeente Steenber-
gen waaronder Strayed Insani-
ty uit Kruisland, Deux Chevaux 
uit Dinteloord en de gelegen-
heidstroubadours Flip de Nijs en 
Esther de Ron kwamen in actie. 

Vanuit de Balkan waar zij met The 
Great Ride Along zijn neergestre-
ken, stelden de Heense Nadia Pop 
en de Steenbergse Mitchel de Ja-
ger een aantal vragen aan de kij-
kers thuis. 

Op het nippertje
Om klokslag 9 uur moesten alle 
teams de kwisboeken terug inle-
veren op de plek waar ze opge-
haald hadden. In sommige geval-
len gebeurde dat op het nippertje 
en vielen de Teamcaptains bijna 
letterlijk met de deur in huis. 
Tijdens de prijsuitreiking op 15 
oktober wordt bekend welke drie 
teams de geldprijzen (1.000 euro, 
500 euro en 250 euro) wonnen. 
Dit geld is opgebracht door het 
inschrijfgeld en komt ten goede 
aan de goede doelen die door de 
teams zelf zijn uitgekozen. Ook is 
er een prijs voor het kinderteam 
dat zich het beste geweerd heeft, 
wordt bekend wie de kijkersvraag 
heeft gewonnen en welke kern het 
kunstwerk in het gemeenschaps-
huis van de eigen kern mag han-
gen. 
De Kern&Kwis was een activi-
teit die georganiseerd werd dank-
zij subsidie van het Jubileum-
jaar 2022 en bijdrages van diverse 
sponsoren. 

De volledige uitzending en een 
samenvatting zijn terug te zien via 
slos.nl of het YouTube kanaal van 
de lokale omroep.
Voor meer informatie kernenkwis.
nl of via Facebook of Instagram. 

Rennen en vliegen, lachen en gieren, bloed, zweet en tranen:

De Kern&Kwis 2022 was een  
gekmakende, gezellige chaos

De Kern&Kwis was voor jong en oud. In Notendaal waren alle leeftijden vijf uur lang even fa-
natiek aan de slag. “Is het nu al voorbij?” klonk het om 21.00 uur beteuterd.

Dorpshuis Dinteloord was het zenuwcentrum van meerdere teams. Opperste concentratie was 
vereist voor de kennisvragen en dat viel niet altijd mee met de chaos er omheen. 

Krijg zo veel mogelijk mensen in een toilet, zodanig dat de jury alle gezichten op de foto kan 
tellen,’ luidde de opdracht. In De Heen werd de uitdaging met succes aangegaan.

 Tijdens de silent disco kregen de deelnemers een koptelefoon met twintig fragmenten die zij 
moesten herkennen. Het laatste fragment was een dansnummer met als opdracht: ga prijs-
dansen! Dat lieten de luisteraars zich duidelijk geen twee keer zeggen. 

STEENBERGEN – Op donderdag-
avond 13 oktober geeft Ad van 
Gool een lezing over molens bij de 
Vrouwen van Nu afdeling Steen-

bergen. Niet alleen geeft hij uitleg 
over werking van de molen, maar 
ook over gerelateerde zaken zoals 
spreekwoorden, gedichten en le-

gendes. Hij illustreert zijn verhaal 
met een aantal filmpjes en test de 
kennis van de aanwezige dames 
met een kleine quiz. 

De informatieve avond vindt 
plaats in gemeenschapshuis ‘de 
Vaert’ en begint om 19.45 uur. 
Niet-leden zijn ook welkom; zij 
betalen 3,50 euro.

Lezing over molens  
bij Vrouwen van Nu  Nieuw-Vossemeer – Op zondag 

16 oktober laat Buurtvereniging 
Boerengors de balletjes rollen tij-
dens een gezellige bingo. 
Deze vindt plaats in gemeen-
schapshuis de Vossenburcht te 
Nieuw-Vossemeer, Plein 1 februa-

ri 1953 nr. 4. De zaal gaat om 13.00 
uur open en het spel begint om 
13.30 uur. De boekjes kosten 15,00 
euro voor 15 ronden. Aansluitend 
worden er nog 3 rondes geldprij-
zen gespeeld voor 3,00 euro per 
boekje. 

Bingo bij Boerengors
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Rijbewijs 
verlengen kan 
nu ook online
Sinds kort kunnen inwoners van 
de gemeente Steenbergen hun 
rijbewijs online verlengen. U kunt 
het rijbewijs al na twee werkdagen 
op afspraak ophalen in het 
gemeentehuis.

Online aanvragen is mogelijk voor 
verlenging van het rijbewijs of bij 
uitbreiding van categorieën. Iemand 
die voor het eerst een rijbewijs 
aanvraagt, moet hiervoor nog wel 
naar het gemeentehuis komen.

Hoe werkt het? 
De aanvraag begint met het laten 
maken van een foto bij een erkende 
fotograaf of fotocabine. De fotograaf 
of fotocabine verstuurt de foto 
digitaal naar de RDW. Daarna kunt u 
de aanvraag doen via www.rdw.nl/
rijbewijsverlengen. Hiervoor heeft u 
de DigiD-app met ID-check nodig. Na 
twee werkdagen kunt u het rijbewijs 
ophalen in het gemeentehuis. 
Hiervoor maakt u een afspraak via 
www.gemeente-steenbergen.nl.

Maak uw pasfoto bij een erkende 
fotograaf 
Om het rijbewijs online te kunnen 
verlengen, is een pasfoto nodig die is 
gemaakt bij een erkende fotograaf 
of fotocabine. Een overzicht van 
erkende fotografen en fotocabines is 
te vinden op  www.rdw.nl/
particulier/locatiewijzer . In onze 
gemeente kunt u voor geschikte 
pasfoto’s terecht bij Primera de Gilles 
in Steenbergen of bij de fotocabine 
van Tankstation BP Dinteloord. 
U kunt ook terecht bij de fotocabine in 
het gemeentehuis of bij een erkende 
fotograaf in een andere plaats.

Meer informatie
Meer informatie over het online 
verlengen van uw rijbewijs vindt u op 
www.rdw.nl/rijbewijsverlengen.

Van de 
gemeenteraad

komen tot een duurzame inrichting 
van de stedelijke ruimte gekoppeld aan 
belangrijke maatschappelijke opgaven 
die er spelen voor de periode tot 2040.

Verstedelijkingsstrategie
Met de verstedelijkingsstrategie worden  
deze opgaven en ambities op diverse 
thema’s met elkaar verbonden; van 
gezondheid en natuur, wonen en werken, 
economie, verkeer en vervoer, tot energie 
en klimaat. Iedere gemeente levert dus 
een eigen bijdrage in deze strategie en 
aan de gemeenteraad is gevraagd te 
reageren (een zienswijze in te dienen) op 
de gemeentelijke inbreng. 

Herziene structuurvisie energie en 
ruimte
Daarnaast neemt de gemeenteraad deze 
maand een besluit over de herziene 
structuurvisie energie en ruimte. Al sinds 
2020 worden maatregelen genomen 
om meer duurzame energie in de 
gemeente op te wekken, maar is wat 
we doen genoeg? Hoe willen we zoveel 
mogelijk klimaatneutraal worden en 
welke maatregelen zijn hiervoor nodig? 
En wat betekent dit voor de inrichting van 
onze ruimte? Kortom: geen eenvoudige 
besluiten die genomen moeten worden. 

Bezoek aan de 
kernen
Om besluiten 
te nemen is ook 
input van de 
samenleving nodig. Wat is er nodig om 
het wonen, recreëren, opgroeien en de 
toekomst van onze kernen nog mooier 
en beter te maken?  

Daarom gaat de gemeenteraad op 8, 15 
en 22 oktober op bezoek in de kernen 
en is uw input belangrijk. 
De gemeenteraad kan uw inbreng 
gebruiken bij de voorbereiding van de 
begrotingsbehandeling in november. 
U kunt uw inbreng sturen naar
griffi  e@gemeente-steenbergen.nl

Agenda:
•  8 oktober: kernbezoek in Nieuw-                                                            
   Vossemeer en De Heen
•  13 oktober: presidiumvergadering
•  15 oktober: kernbezoek in   
   Steenbergen  en Welberg
•  20 oktober: besluitvormende               
    vergadering
•  22 oktober: kernbezoek in Kruisland 
    en Dinteloord
•  10 november: begrotingsvergadering

Het nemen van besluiten is één 
van de belangrijkste taken van 
de gemeenteraad. De raad neemt 
besluiten altijd met het oog voor 
het algemeen belang en pas nadat 
alle voors en tegens tegen elkaar 
zijn afgewogen, hoe groot of 
klein het onderwerp ook is. In de 
oordeelvormende vergaderingen van 
3 en 5 oktober werden grote, 
gemeentebrede onderwerpen 
besproken. 

Al bijna een jaar wordt er gewerkt aan 
de verstedelijkingsagenda West-Brabant 
West. De provincie Noord-Brabant heeft 
de gemeenten Steenbergen, Bergen op 
Zoom, Halderberge, Moerdijk, 
Roosendaal, Rucphen en Woensdrecht 
aangewezen als vierde stedelijke regio 
van de provincie Noord-Brabant. 

Het doel van deze strategie is om te 

   |   Welberg

Besluiten nemen 
is een vak

Interessepeiling elektrische deelauto's 
De gemeente Steenbergen en 
OnzeAuto onderzoeken de 
belangstelling om elektrische auto’s
te delen met inwoners 
en organisaties met een 
interessepeiling. 

Hoe meer mensen de peiling invullen, 
hoe groter de kans is dat er deelauto’s 
worden geplaatst. 
Veel mensen hebben een auto die het 
grootste deel van de tijd stilstaat. 

Door de kosten van een auto te delen 
kunt u geld besparen en bijdragen aan 
meer ruimte in uw buurt. 
Daarnaast is het een duurzame vorm 
van reizen omdat alle deelauto’s 
elektrisch zijn. Verder is het een leuke 
manier om buurtgenoten (beter) te 
leren kennen. 

Doet u ook mee? Vul de interesse-
peiling uiterlijk 31 oktober in via 
bit.ly/autodelenstb

of scan onderstaande QR code.

Meer informatie is te vinden op 
www.steenbergen.ikpraatmee.nl

Regel het makkelijk 
en snel op 
www.rdw.nl/rijbewijsverlengen

Uw rijbewijs 
online verlengen

www.rdw.nl/rijbewijsverlengen



Gemeentehuis
Buiten de Veste 1 
4652 GA Steenbergen

Contact
140167
info@gemeente-steenbergen.nl
www.gemeente-steenbergen.nl

Whatsapp naar   
06 - 12 69 32 99
ma - do 8.30 - 17.00 uur 
vr 8.30 - 12.00 uur
(niet voor bellen of sms’en)

Afspraak
Maak een afspraak via onze 
website, bel of scan de QR-code

Melding openbare ruimte
Valt u iets op in de openbare ruimte?
Geef het door via de MijnGemeente app.

Milieustraat
Van Andelstraat 6, Steenbergen
wo en vr 8.30 - 12.30 | 13.00 - 17.30 uur
do 8.30 - 12.30 | 13.00 - 19.00 uur
za 8.00 - 13.00 uur

Vraagwijzer
Fabrieksdijk 6, Steenbergen
Inloopspreekuur ma - do 9.00 - 12.00 uur
0167 - 54 11 31
intake@gemeente-steenbergen.nl
www.vraagwijzersteenbergen.nl

Volg ons op

WijZijn geeft u fi nanciële tips #5

Spreekuren
wijkBOA's  

In alle bovenstaande leefvormen mogen er 
geen andere volwassenen bij u inwonen. 
Zodra dit wel het geval is gelden er andere 
bedragen. 

Welke regelingen zijn er o.a. als u leeft 
van bovenstaand minimum inkomen 
tot 20% hierboven? 
Bijzondere bijstand: Moet u extra kosten 
betalen die u niet iedere dag maakt? Vaak 
als gevolg van een bijzondere situatie? 
Afhankelijk van uw draagkracht kunt u 
alles of een deel vergoed krijgen. U kunt de 
regeling aanvragen bij ISD Brabantse Wal.   
Individuele inkomenstoeslag: ISD 
Brabantse Wal kent ook regelingen voor 
inwoners die al langere tijd een laag 

De wijkBOA’s binnen de gemeente 
Steenbergen spelen een belangrijke 
rol op het gebied van leefbaarheid 
en veiligheid. 

Heeft u vragen, meldingen of tips? 
De wijkboa’s zijn er voor u. 

Tijdens de spreekuren die de wijkboa's 
houden, kunt u gewoon binnenlopen. 
Een afspraak maken is niet nodig. 

Hieronder vindt u de tijden van de 
spreekuren per kern in de maand 
oktober. 

Week 17 t/m 21 oktober 2022

Dinsdag 18 oktober 2022
14.00 – 15.00 uur
•  Kruisland: De Siemburg
•  Welberg: De Vaert

Woensdag 19 oktober 2022  
14.00 – 15.00 uur
•  Steenbergen: 
   Gemeentehuis, Spreekkamer 9
•  Dinteloord: Dorpshuis

Donderdag 20 oktober 2022 
13.30 – 14.30 uur
•  De Heen: De Stelle 

15.00 – 16.00 uur
•  Nieuw-Vossemeer: Vosseburcht

inkomen hebben. Hieraan zitten diverse 
voorwaarden. Als u in aanmerking komt 
kunt u één keer per jaar een aanvulling op 
uw inkomen krijgen.
Individuele studietoeslag: Heeft u een 
arbeidshandicap waardoor u niet het 
minimumloon kunt verdienen? Studeert 
u? Mogelijk komt u in aanmerking voor 
maandelijkse individuele studietoeslag. 
Tegemoetkoming kosten kinderopvang op 
basis van een Sociaal Medische Indicatie: 
Als u kinderopvang nodig heeft omdat 
u tijdelijk of onvoldoende voor uw 
kinderen kunt zorgen, dan kunt u een 
bijdrage aanvragen voor kosten van de 
kinderopvang. De reden moet sociaal en/
of medisch zijn. 

Regeling aanvragen?
Vermoedt u dat u in aanmerking komt 
voor één van bovenstaande regelingen? 
Via https://vraagwijzer.gemeente-
steenbergen.nl kunt per regeling inzien 
waar u deze  aan kunt vragen. Daarnaast 
mag u iedere werkdag bellen naar 
Vraagwijzer 0167-54 11 31 tussen 9.00 en 
12.00 uur. 
Komt u liever langs? Maandag tot en 
met donderdag kunt u zonder afspraak 
binnen lopen tussen 9.00 en 12.00 uur 
(Fabrieksdijk 6, Steenbergen). 

Hulp nodig op fi nancieel gebied?
WijZijn Steenbergen is er voor u. U kunt 
iedere werkdag bellen naar 0167- 750 850 
tussen 9.00 en 13.00 uur. U spreekt dan 
direct met een hulpverlener.
Of neem contact op via 
Mail: welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl
Website: www.wijzijnsteenbergen.nl

Informatieborden Zuiderwaterlinie

Steenbergen is van oudsher een 
vestingstad en is onderdeel van de 
Zuiderwaterlinie. 

Om de Zuiderwaterlinie nog beter op 
de kaart te zetten, zijn er toeristische 
informatieborden ontwikkeld. Deze 
worden in alle vestingsteden op de 
linie geplaatst. Sinds kort zijn er vijf 
informatieborden te vinden aan de 

Zuidwal, Middelwal en Ravelijn Noord, 
op de Markt en de Enveloppe (naast het 
gemeentehuis). De borden vertellen meer 
over de vesting, de locatie van het bord 
en de Zuiderwaterlinie. 

Wethouder Remery is blij met de komst: 
“Steenbergen kent een rijk vestingverleden 
en dat wordt steeds meer zichtbaar. 
Met de komst van deze informatieborden 

vertellen we inwoners, bezoekers, fi etsers 
en wandelaars meer over ons verleden, 
de Zuiderwaterlinie en het verhaal van 
deze bijzondere verdedigingslinie. 
Door op meer historische locaties borden 
te zetten, verbinden wij deze locaties, 
verleiden we de lezers om meer locaties 
te bezoeken en daardoor meer van 
Steenbergen te ontdekken.”

WijZijn Steenbergen biedt hulp bij fi nanciële zorgen. De stijgende kosten zijn bij 
veel huishoudens een grote zorg. Wat heeft de gemeente Steenbergen geregeld 
voor haar inwoners met een minimum inkomen (of net iets hierboven)?    

Wat is een minimum inkomen?
Leefvorm Zonder vakantiegeld Vakantiegeld Met vakantiegeld
 Alleenstaande € 1.046,73 € 55,09 € 1.101,82
Alleenstaande ouder € 1.046,73 € 55,09 € 1.101,82
Gehuwd € 1.495,33 € 78,70 € 1.574,03



Daar zijn we heel erg blij mee. 
Het geeft ons de kans iets extra’s te doen 

in ons bedrijf en voor het dorp.
Iedereen die ons heeft gesteund 

bedanken wij heel hartelijk.

Team ‘t Wagenhuis

‘t Wagenhuis kreeg 
uw steun!

Hoogte 15 – Nieuw-Vossemeer – telefoon (0167) 50 24 75

e-mail: info@wagenhuis.nl – www.wagenhuis.nl

Eeterij • Bar • Barbecue • Zalencentrum • Catering

Prothese BH’s Lotta en Lynn, met uitneembare 
foamcups, welke zorgen voor een natuurlijk silhouet, 

een fl atterend effect en aangename steun. 
Extra details voor een aangenaam draaggevoel zijn 

de brede, zachte schouderbandjes en de soepele band.

De bh’s zijn gemaakt van microvezel. 
Dit voelt u amper en past zich perfect aan. 

Beide zijn geschikt om te dragen na een 
borstbesparende operatie, borstamputatie

 of tijdens bestraling. 

Maar ook als gewone comfort top.

Verkrijgbaar in de maten S, M, L, XL en XXL. 
In voor of achtersluiting. 

In 5 kleuren: Zwart, Huidskleur, Lotus, Grijs en Hot 
pink. Én binnenkort in Bordeaux. Aanbieding geldig van 10 oktober  tot 16 oktober 2022

Strasbourger
vink

Een luxe vink van rundvlees, lekker gekruid en gevuld
met een knakworstje.

Bereiding:
Braadpan met deksel. Rondom dicht-
schroeien en zachtjes totaal circa 16 min. 
bakken. Tussendoor regelmatig draaien. 
Deksel schuin op de braadpan.

vink

Bereiding:

Rookworst

Goud bekroond

Zuurkoolstamppot
Maaltijd van de week

Gekookte worst
Leverworst
Filet americain

Vleeswaren trio

Gratis
vloerbrood

500 gram vlees
groenten en 500 gram rijst

Hersfstgoulash compleet pakket 

per pakket 895

3 pepersteaks 
  met een heerlijk peper randje

Lekker gekruid

1portie 695
Maaltijd van de week
Hachee met puree en rode
kool

1 portie 650

Special
Oriëntaals Cakeje

per stuk 295

Vleeswaren koopje 
Zeeuwsspek 100gram 

Gratis 

vlees-salade 

Keurslagerkoopje
VIB-burger pakket
(broodjes saus burgers)

1 pakket 895

Vleeswarenkoopje
100 gram Gebraden gehakt +
100 gram Cervelaatworst

200 gram 295

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

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

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

1000 gram 995

Gratis
500 gram friet

3de
Gratis

Bourgondisch
gebraad

Green egg special

100 gram 195

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

Wil jij werken met de 
allerlekkerste American 
cookies & muffins? 

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

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

Operator /  
Productiemedewerker
Als operator/productiemedewerker 
werk jij in het hart van onze organisatie. 
Bij de beslagafdeling zorg je voor de 
productie van onze cookies en muffins 
en bij de inpakafdeling zorg je ervoor 
dat deze ingepakt worden zodat onze 
klanten snel kunnen genieten van een 
heerlijke cookie of muffin!

Bekijk onze 
website!

Wij 
zoeken 

jou!

Voor onze 
productielocatie in 
Steenbergen (NB) 

zijn wij op zoek naar:

Receptioniste
Jij bent het gezicht van onze locatie in 
Steenbergen en zorgt dat iedereen een 
warm welkom krijgt. Daarnaast ben jij 
een spin in het web en ondersteun je de 
HR-afdeling.

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

Heb je interesse?

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

1 LITER FLES

VANAF

#6,95

SPUITFLACONS

VANAF

#4,95
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STEENBERGEN – Afgelopen woens-
dag was het driedubbeldwars 
feest op de Gummarus. Zowel de 
school als de peuteropvang had-
den heel wat te vieren: de verjaar-
dag van alle teamleden, de dag 
van de leerkracht én de opening 
van de Kinderboekenweek. Na-
tuurlijk was er op die dag ook vol-
op aandacht voor het 100-jarig ju-
bileum van de school. Alle leerlin-
gen en leraren zongen samen het 
swingende jubileumlied. Ook wer-
den de voorleeskampioenen in het 
zonnetje gezet. Tot slot hielp iede-
re groep mee aan het aanplanten 
van een GI-GA-GROENE 100 bij de 
hoofdingang. Het werd een dag 
met een groen-goud randje.

Veel leerlingen en teamleden had-
den gehoor gegeven aan de op-
roep om de kleding aan te pas-
sen voor deze feestelijke dag. 
Een ware groene golf streek daar-
om net na half negen neer op het 
schoolplein waar ook ouders wel-
kom waren om mee te feesten. 

Directeur Wietse Visser opende 
de dag door iedereen een bijzon-
der ‘groene’ morgen te wensen en 
vervolgens alle teamleden naar 
voren te halen. Al snel klonk een 
enthousiast ‘Lang zullen ze leven’ 
vanuit de energieke kinderen. Die 
energie werd nog even opgevoerd 
met het zingen van het speciaal 
geschreven jubileumlied. 

Kinderboekenweek
Traditiegetrouw wordt deze ‘ver-
jaardagendag’ gecombineerd met 
de opening van de Kinderboeken-
week. Het thema daarvan dit jaar 
is GI-GA-GROEN en dat was dus 
duidelijk zichtbaar. 
Per klas werden de voorleeskam-
pioenen gehuldigd: Vlinder van 
den Berg (6A), Annabelle Fa-
fié (6B), Isabeau Fafié (7A), Julia 
Fontijne (7B), Sophie van der Tak 
(8A) en Maas Koenraadt (8B). De 
leerlingen uit de groepen 7 en 8 
gaan samen nog uitmaken wie de 
voorleeskampioen van de school 
wordt. Alle klassen kregen een 

boek cadeau en een speciale op-
dracht voor tijdens de Kinderen-
boekenweek. 

Groene 100
Toen alle groepen weer binnen 
waren, werd bij de hoofdingang 
van de school gestart met het aan-
planten van een echte groene 100. 
Met dank aan het voorwerk van 
de gemeente Steenbergen konden 
de leerlingen met hulp van ou-

ders uit het oudercomité, de bol-
len in de grond stoppen en de vi-
olen er daarna overheen planten. 
Zodoende schittert een heel feest-
jaar lang een groene 100 voor de 
school. 

Cadeau van de ouders
Het oudercomité was niet alleen 
actief met de leerlingen, maar 
verzorgde op deze dag ook weer 
een attentie voor alle teamleden 

van Gummarus. Op de dag van 
de leerkracht is het voor het team 
van Gummarus een hele eer om 
op deze leuke manier de waarde-
ring van de ouders te mogen ont-
vangen. 

Op 15 oktober vindt een reünie 
plaats voor (oud) personeel van 
Gummarus en dit is tevens de 
start van de fototentoonstelling 
over 100 jaar Gummarus.

Verjaardagendag, Dag van de Leerkracht 
én start Kinderboekenweek 

Gi-Ga-Groentastische dag 
op 100-jarige Gummarus

Met heel veel helpende handjes werden de bloembollen en violen die een heel jaar lang een bloeiende 100  
vormen, gepoot en geplant. 

STEENBERGEN/DINTELOORD - Op 
zondagochtend 23 oktober is het 
weer zover: de Bietentocht. Met 
niets dan paardenkracht worden 
klassieke platbodems die dag de 
haven van Steenbergen binnenge-
trokken. De burgemeester wacht 
schippers en bemanning er op om 
hen welkom te heten in zijn ge-
meente. Enkele dagen later, op 
donderdag 27 oktober, valt er ech-
ter nog veel meer te beleven in de 
Dinteloordse jachthaven Water-
kant waar de officiële afsluiting 
van de Bietentocht plaatsvindt. 
Vanwege het jubileumviering 2-22 
wordt dat een extra feestelijk ge-
beuren.

Inmiddels is het vervoeren van 
suikerbieten van de boer naar de 
fabriek al weer heel wat jaren sym-
bolisch in ere hersteld met de Bie-
tentocht. Verdeeld over een aan-
tal dagen levert dat ook voor toe-
schouwers mooie momenten op. 

Indrukwekkend zicht

De laatste dag van de tocht ein-
digt dit jaar in de jachthaven van 
Dinteloord. Daar komen de sche-
pen in het begin van donderdag-
middag 27 oktober aan en vanwe-
ge het jubileumjaar 2022 wordt er 
een extra feestelijke middag van 
gemaakt. Iedereen is van harte 
welkom bij het programma dat 
duurt van 14.00 tot 18.00 uur. Het 
is een indrukwekkend zicht wan-
neer de boten bij Jachthaven Wa-
terkant aanmeren. Op zich al de 
moeite waard, maar er valt nog 
veel meer te beleven. Museum-
boot Terra Nova ligt er ook en is 
te bezoeken. Er zijn op de kade 
live optredens met onder meer 
zeemansliederen en een heel bij-
zondere DJ draait er bakelieten 78 
toeren platen met de hits van ooit.

Stap in een oude  
Engelse bus
Er is tevens aan de inwendi-
ge mens gedacht want er komen 
foodtrucks, waaronder een pa-

lingroker. En voor kinderen zijn 
meerdere spellen en activitei-
ten bedacht die met suikerbieten 
te maken hebben. Parkeren is bij 
de jachthaven niet mogelijk maar 
ook daar is iets op gevonden. Wie 
niet op de fiets of te voet kan ko-
men, stapt namelijk in een oude 
Engelse Bedford bus die als pen-
deldienst heen en weer rijdt tus-

sen de jachthaven, de voormalige 
bushalte naast het Raadhuisplein 
en de parkeerplaats van sport-
park Molenkreek. Daar kunnen 
bezoekers buiten Dinteloord hun 
auto kwijt en vanaf hier worden ze 
heen en weer gereden naar de fes-
tiviteiten. 

Bietenkunst

De middag wordt afgesloten met 
een prijsuitreiking. Aan boord 
hebben de deelnemers van de 
vaartocht kunstwerken kunnen 
maken van suikerbieten. Die mid-
dag worden de creaties beoor-
deeld en maakt burgemeester 
Ruud van den Belt de uitslag be-
kend. 

Extra feestelijke aankomst 
Bietentocht in Dinteloord

De aankomst van de Bietentocht in Steenbergen is altijd een indrukwekkend schouwspel.   Foto © Alida Zoon

STEENBERGEN | DINTELOORD – In 
samenwerking met ‘Historama-
wereld’ heeft de stichting Studie-
groep WOII twee “pop-up” mu-
sea ingericht. Eén in ‘t Cromwiel, 
de andere in de Petrus & Paulus te 
Dinteloord. Toegang tot deze mu-
sea – een aantal vitrines met beel-
den uit de Tweede Wereldoorlog 
- is gratis. Ze zijn geopend tot en 
met 19 november.

Openingstijden in het Cromwiel: 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 11:00 en 16:00 uur. In de 
Petrus & Paulus: woensdagmid-
dag tussen 14:00 en 16:00 uur, 
donderdagochtend tussen 9:30 en 
11:30 uur en zaterdagmiddag tus-

sen 13:00 en 16:00 uur. Een bezoek 
op afspraak is eveneens mogelijk. 
Informatie hierover via info@stu-
diedinteloord.com of via Peter 
Kop, telefoon 06 42 975 238.De 
studiegroep WOII heeft nog meer 
activiteiten op het programma 
staan.
Op 20 september vindt de her-
denking plaats van de omgeko-
men vliegeniers in de voormali-
ge gemeente Dinteloord. Locatie: 
sluiseiland Beneden Sas Dinte-
loord. Aanvang 18:45 uur.

Lezing
Op zaterdag 15 oktober heeft in de 
Petrus & Paulus, Westvoorstraat 
2 te Dinteloord een lezing plaats 

door veteraan Huib Bierings over 
zijn uitzending naar Bosnië. Aan-
vang 14:00 uur.
Op woensdag 26 oktober, even-
eens in de Petrus & Paulus een 
lezing door generaal b.d. Willem 
van Dranen over de luchtoorlog 
tijdens WO II in de regio Dinte-
loord. Aanvang 19:00 uur.
En op zaterdag 5 november in het 
Dorpshuis, Westvoorstraat 3 te 
Dinteloord een lezing door Peter 
Kop, voorzitter Stichting Studie-
groep WO II Dinteloord over “De-
mocratie in oorlog en vrede”. Aan-
vang: 14.00 uur.

Pop-up musea over Oorlog en Vrede
De Heen – Liefhebbers van de 
dartsport zijn op zaterdag 15 ok-
tober van harte welkom in ge-
meenschapshuis De Stelle aan de 
Dorpsweg 57 in De Heen voor een 
koppel darttoernooi. 
Om 19.00 uur worden de eerste 

pijlen geworpen, inloop is vanaf 
18.30 uur. Aanmelden kan tot en 
met 9 oktober door een berichtje 
te sturen naar tel. (06) 47982523.
De kosten, 15 euro per koppel, 
kunnen op de avond zelf betaald 
worden. 

Koppel darttoernooi in De Heen

STEENBERGEN - Woensdagmid-
dag 12 oktober  staan de deu-
ren van ontmoetingsruimte “De 
Vonk” aanbouw van de Vredeskerk 
in Steenbergen-Zuid open voor 
ieder die het leuk vindt om plaats-
genoten te ontmoeten en een ge-

zellig praatje te maken onder het 
genot van een kopje koffie of thee. 
Vanaf 14:00 uur tot ongeveer 15:30 
uur staat de gratis koffie klaar. De 
data voor de volgende koffiemid-
dagen zijn 9 November en 14 De-
cember

Maandelijkse koffiemiddag in ‘De  Vonk’



SUIKERSPIN

50 cent
KORTING

EENDJES
VISSEN

SPEERTJES
(DARTGAME)

LIJNTREK /
BALLEN GOOIEN

PUSHER

Géén 45 maar 50 
speelmunten voor 

€5,-

PUSHER

Géén 100 maar 125 
speelmunten voor 

€10,-

SNOEP
KRAAM

Alle stokken van€2,-
per stuk

 3 voor €6,-

CHURROS

50 cent
KORTING

TRAMPOLINE

7 minuten 
voor €6,-

AUTO
SCOOTER

MINI
CARS

TEA CUPS
DRAAIMOLEN

MUZIEK
EXPRESS

BEACH
PARTY (WIP)

3 halen
2 betalen

KERMIS
VAN

13 T/M 16
OKTOBER

OLIEBOLLEN
KRAAM

SCHIET
TENT
€1,-

KORTING

MEGA POLYP

6 ritten
 voor €15,-

4 luxe bollen 
voor €10,-

11 ritten
 voor €10,-

8 ritten
 voor €10,-

50 cent
KORTING

6 ritten
 voor €15,-

€1,-
KORTING

€1,-
KORTING

€1,-
KORTING

BONNEN ALLEEN GELDIG 
T.I.V. EEN UITGEKNIPTE BON 

geldig per persoon per keer
ALLE DAGEN GELDIG!!!

BONNEN ALLEEN GELDIG BONNEN ALLEEN GELDIG 
66

WE ZIJN WEER TERUG

13 16 O OBE RKTT/M
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(Door Tineke Feskens) 

STEENBERGEN – Ooit begonnen ze 
als smartlappenkoor, maar inmid-
dels zijn ze uitgegroeid tot amuse-
mentskoor: Oud Bruin en Jong Be-
legen, volgend jaar 20 jaar jong. En 
dat gaat gevierd worden!

“Het begon ooit met drie dames 
die van zingen hielden” blikt Ineke 
van Middendorp terug in de tijd. 
“Onder begeleiding van accorde-
ons zongen ze allerlei oude num-
mers en smartlappen. De groep 
groeide en na een paar jaar werd 
smartlappenkoor ’Oud Bruin en 
Jong Belegen’ opgericht.” En dat is 
nu bijna 20 jaar geleden. Het koor 
groeide, het repertoire werd uit-
gebreid en inmiddels is het koor 
uitgegroeid tot amusementskoor.  
Mét succes, want het koor treedt 
regelmatig op. ”Tenminste”, haast 
Ineke zich te zeggen. ”Tot vóór co-
rona.” Want net als alle verenigin-
gen en organisaties heeft ook ’Oud 
Bruine en Jong Belegen (OBJB)’ 
moeilijke jaren achter de rug. 

Hechter geworden
Toch is die periode voor de leden 
van OBJB niet in mineur verlo-
pen. Nee, er mocht niet meer sa-
men gerepeteerd worden, er wa-
ren geen optredens en de per-

soonlijke contacten werden ook 
een stuk lastiger. Maar waar bij 
veel verenigingen leden opzeg-
den, of hun animo verloren, is dat 
bij OBJB heel anders. “Eigenlijk is 
de club veel hechter geworden” 
vertelt Van Middendorp trots. “We 
hadden altijd al een groepsapp. 
Maar sinds we via de app repete-
ren hebben we veel meer contact 
met elkaar.” Dirigent Stef Oerle-
mans heeft een groot aandeel in 
het succes. De formule werkte. 

“We zijn in die tijd geen lid kwijt-
geraakt!” jubelt Ineke.  

Kaartverkoop
Dat willen ze graag zo houden en 
daarom wordt er stevig uitgepakt 
in het jubileumjaar van het koor. 
Op zondag 30 oktober wordt er in 
het OBJB-clubhuis, ’t Wapen van 
Steenbergen, een jubileumcon-
cert ten gehore gebracht. Het be-
gint om 14.00 uur en de entree-
prijs bedraagt 8,50 euro. 
Voor dit bedrag krijgt het publiek 
een gezellige middag met veel be-
kende liedjes én een kopje koffie 
of thee. 
Kaarten zijn vanaf zaterdag 8 ok-
tober te koop bij Slijterij Veraart 
aan de Oostdam en bij Primera De 
Gilles in de Kaaistraat.

Jubileumconcert op 30 oktober

Oud Bruin en Jong Belegen 
twintig jaar jong

Met veel trots kijken de leden terug op het prachtige optreden tijdens het 
concert van Dana Winner in de Gummaruskerk. Maar ook het optreden 
in het Bravis ziekenhuis was een gebeurtenis om nooit te vergeten.
Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

NIEUW-VOSSEMEER - De Coöpera-
tieve Vereniging Duurzaam Steen-
bergen (CVDS) kan beginnen met 
de aanleg van een zonneveld met 
1500 zonnepanelen in Nieuw-Vos-
semeer. Afgelopen donderdag ging 
een overgrote meerderheid van de 
raad akkoord met de lening van 
400.000 euro aan de coöperatie. 

Tijdens de behandeling in de oor-
deelvormende vergadering eer-
der, waren er nog de nodige vra-
gen en bedenkingen bij het colle-
gevoorstel. In de tussenliggende 
periode stemden de antwoorden 
vanuit het college en de CVDS de 
raad echter tevreden. Het CDA, 
Stem0167 en de Volkspartij ble-
ven tegen. Zij vinden het verstrek-
ken van de lening geen gemeente-
lijke taak, zeker aangezien er ge-
zien het aantal deelnemers geen 
draagvlak is onder de bevolking. 

Kwats
Wethouder Remery betoogde dat 
dit project juist bedoeld is om de 
verduurzaming in Steenbergen 
een boost te geven. “We kunnen 

hier veel van leren. De kennis en 
kunde kunnen we goed gebruiken 
om onze burgers te helpen met 
verduurzaming.” De wethouder 
benadrukte dat het verstrekken 
van dit soort leningen geen stan-
daard gaat worden, maar gezien 
moet worden als de investering in 
een pilot. “Kwats,” reageerde Dan-
ker Kouwen namens de Volkspar-
tij. “Dit is niet innovatief, dit ge-
beurt al op talloze plekken. Het 
is geen wedstrijdje wie het verste 
kan plassen in de groene wereld. 
We zijn niet tegen duurzaamheid 
wel tegen duurzaam geld uitbe-
steden.” 

Energiearmoede
Bij Progressief Samen daarente-
gen was er geen enkele twijfel. 
“Het is een kleine bijdrage voor 
de verduurzaming van Steenber-
gen, maar alle beetje helpen”, al-
dus Joop Stoeldraijer. “Bovendien 
komt de eventuele opbrengst ten 
goede aan de bestrijding van de 
energiearmoede en dat zijn in 
Steenbergen maar liefst duizend 
gezinnen.” 

Raad stemt in met lening:

Coöperatief zonneveld  
kan er komen

DINTELOORD - Van maandag 10 
oktober 22.00 uur en dinsdag 11 
oktober 05.00 uur is de A4 tussen 
knooppunt Sabina en afrit (24) 
Dinteloord  in de richting van Ber-
gen op Zoom afgesloten. Rijkswa-
terstaat voert dan onderhouds-
werkzaamheden uit aan het as-
falt. Weggebruikers dienen door 
omleidingen rekening te houden 

met extra reistijd die kan oplo-
pen tot 15 minuten. Gele borden 
geven ter plaatse informatie over 
de werkzaamheden en verkeers-
maatregelen. Voor meer informa-
tie staat de website van Rijkswa-
terstaat Verkeersinformatie ter 
beschikking evenals de Landelij-
ke Informatielijn van Rijkswater-
staat: 0800-8002 (gratis). 

Afsluiting A4 bij Dinteloord

KRUISLAND – Afgelopen zondag, 
aan het einde van de viering in de 
Georgiuskerk in Kruisland, ontvin-
gen Ad Huijsmans en Adrie van Et-
ten een diocesane (bisschoppelij-
ke) onderscheiding uit handen van 
pastoor Hans de Kort. Beide heren 
zijn echte steunpilaren en grote be-
trokkenen bij het wel en wee van de 
kerk in Kruisland.

Ad Huijsmans was van 1988 tot 
2011 lid van het parochiebestuur 
van achtereenvolgens de Georgius-
kerk de Sint Annaparochie op 1 ja-
nuari 2011. Vanaf de oprichting van 
de Sint Annaparochie is hij voorzit-
ter van de parochiekerncommissie 
in Kruisland. Daarnaast is hij vanaf 
1989 één van de kosters en tevens 
een trouwe kerkganger. Ad verzorgt 
al jaren de ledenadministratie en 
zorgt voor de verzending van de 

wekelijkse kerkberichten. 
Adrie van Etten was van 1989 tot 
1997 lid van het parochiebestuur 
van de Georgiuskerk in Kruisland. 
Vanaf 18 maart 1996 tot aan de op-
richting van de Sint Annaparo-
chie was hij tevens lid van de pa-
rochievergadering. Evenals Ad is 
Adrie koster geworden en was hij 
een tijdje lid van de parochiekern-
commissie in Kruisland. Daar-
naast houdt hij al heel lang de ad-
ministratie van de begraafplaats 
in Kruisland bij en zorgt hij samen 
met andere vrijwilligers voor het 
onderhoud ervan. Gedurende acht 
jaar was Adrie lid van het caritasbe-
stuur van de Sint Annaparochie. De 
diocesane onderscheiding bestaat 
uit een staand ereteken met de 
beeltenis van Maria (patrones van 
het Bisdom Breda), een draagspeld 
en een oorkonde.

Diocesane onderscheiding  
uitgereikt in de Gregoriuskerk

Foto: Ad Huijsmans (links) en Adrie van Etten ontvingen uit handen van 
pastoor Hans de Korte een diocesane onderscheiding voor hun inzet voor 
de Georgiuskerk en de Sint Annaparochie

(Door Tineke Feskens)

STEENBERGEN – Wie afgelopen za-
terdag langs Cuelenaere reed kon 
er niet omheen. Daar werd een 
feest gevierd. Een terecht feest, 
want een bedrijf dat 100 jaar 
beeldbepalend is, heeft reden om 
dit te vieren. Samen met zowat de 
gehele familie werd het glas ge-
heven. Op het verleden én de toe-
komst. Want autobedrijf Cuelenae-
re is nog lang niet klaar!

Een grote boog, gouden versie-
ringen en heel veel bezoekers. In 
een notendop hoe het 100-jarig 
bestaan van autobedrijf Cuele-
naere er voor de voorbijganger uit 
zag. In de showroom stond van-
af 14.00 uur een lange rij geno-
digden te wachten om Albert Cu-
elenaere en zijn neefje Wouter de 
hand te schudden. Albert straalde. 
Elke bezoeker kreeg een warme 
handdruk en de dames drie klin-
kende zoenen. “Welkom, wat fijn 
dat je erbij bent!” zegt Albert met 
een stralende lach. En of je trou-
we klant bent of niet, iedereen is 

even welkom. 

Max Verstappen
Het 100-jarig bestaan werd in de 
showroom gevierd. De bar werd 
druk bezocht en tussen de hon-
derden bezoekers door liepen da-
mes af en aan met grote schalen 
hapjes. En bij een biertje hoort 
natuurlijk een frietje, van de fri-
teskraam voor de deur. Een feest-
je bij ‘De Kuul’ wordt uitbundig 
gevierd. De kinderen vermaakten 
zich op het springkussen. De ‘gro-
tere kinderen’ waanden zich Max 
Verstappen in de Formule 1 simu-
lator. Iets later dan gepland, de rij 
was inderdaad erg lang, nam Al-
bert Cuelenaree het woord.

Trots
“Goedemiddag allemaal” begon 
Albert, nog snel even een slokje 
van zijn glas nemend. “Wat ben 
ik trots!  Trots dat ik samen met 
Wouter hier mag staan. Want pre-
cies hier begon het. 100 jaar gele-
den met de smederij van ons opa. 
En wie de rest van het verhaal niet 

kent, lees de krant maar, daar staat 
het allemaal in!” Natuurlijk bleef 
het daar niet bij. Kort keek Albert 
Cuelenaere terug op het faillisse-
ment én de doorstart. Een speci-
aal woord aan autobedrijven Kie-
vit, Raaijmakers en Iriks, voor hun 
steun bij de herstart. De corona-
periode, die voor het bedrijf goed 
uitpakte. “Wat hebben we veel au-
to’s verkocht!” En herinneringen 
aan Kees Nijssen en Piet Dinge-
mans, van wie Albert Cuelenaere 
veel geleerd heeft.

Sigaar uit eigen doos
Natuurlijk werden de klanten niet 
vergeten. “We hebben aan jullie al-
lemaal verdiend, dus eigenlijk krijg 
je een sigaar uit eigen doos” scha-
terde Albert Cuelenaere tot grote 
hilariteit van alle aanwezigen. “We 
hoeven geen Koninklijke status. 
Dat kost een hoop geld en voor ons 
is en blijft de klant koning.” Daar-
mee was eigenlijk alles gezegd. 
Er werd nog éénmaal getoost. Op 
Cuelenaere, dat er nog maar vele 
mooie jaren bij mogen komen.

Cuelenaere 100 jaar, maar nog lang niet klaar!

Albert en Wouter vertegenwoordigen de huidige generatie Cuelenaere. Oom en neef hopen samen nog vele jaren 
hun auto’s te verkopen vanaf hun stekkie bij  ‘de rotonde van de Cuul’.  Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant



100 jaar 
Cuelenaere 

vieren wij samen met jou!

Profite�  de hele maand oktob�  
van � ze speciale acties :

Service met een glimlach, al honderd jaar!
Autobedrijf Cuelenaere B.V. | Nassaulaan 6, 4651 AA Steenbergen 
0167 564150 | info@cuelenaere.nl | www.cuelenaere.nl

50% korting
autowasbeurt

Dinerbon 
bij  aanschaf 

auto

25% korting 
Bosch 

ruitenwissersi.c.m. tankbeurt 
van min. 25 l.

Autobedrijf Rom van Vlimmeren, sinds 1976, 
dé Alfa Romeo, Fiat en Lancia specialist. 

Gevestigd aan de Drukkerij 9 te Steenbergen. 

Voor onderhoud, reparatie en verkoop
Tel. 0167-534675 • Mail. alfa@robaracing.nl

Website: autobedrijfromvanvlimmeren.nl

NIEMANTSVERDRIET
AUTOBEDRIJF

B O V A G

Paasdijkweg 2
4693 RE Poortvliet
0166 612 680
www.niemantsverdrietauto.nl

2018 / 4-deurs
Grijs metallic
178.000 km.
Benzine /  € 60 mrb 
maand
AUTOMAAT
€ 24.450,--

Mercedes CLA 180 1.6 airco Opel Agila 1.2 airco

Peugeot Expert 2.0 HDi airco Toyota Hilux 2.4 airco PU 4x4

2013 / 5-deurs
Wit
29.940 km.!!!
Benzine / € 35 mrb 
maand
AUTOMAAT
€ 10.450,--

2016 / 6-deurs 
(2x schuifd.!!!)
Wit / trekhaak
53.000 km.!!!
Diesel / grijs kenteken
Handgeschakelde 
6-bak
€ 15.950,-- excl. btw

2017 / 4-deurs
Blauw met. / 
trekhaak
110.000 km.
Diesel/grijs kenteken 
Handgeschakelde 
6-bak
€ 25.450,-- excl. btw

VAN IWAARDEN AUTO’S
LOW BUDGET OCCASIONS

Al meer dan 60 jaar ervaring op het eiland Tholen

Wij adverteren met netto prijzen. Op al onze autos krijgt u gratis:
• een afleverbeurt • APK • garantie • tenaamstelling

Nijverheidsweg 30
4695 RC Sint-Maartensdijk

Tel. 06-29127504
Email: angel5mei@zeelandnet.nl

Opel Crossland X 1.2 Turbo Automaat  bj 2019   79000 km      @	19500,-
Renault Traffic 1.6 DCI clima/cruise bj 2019   121000 km      @	14500,-
Volkswagen Cross UP  1.0, full options bj 2018   22000 km      @	13950,-
Renault Kadjar 1.2 TCE Bose, full map bj 2015   144000 km      @	13950,-
Hyundai I30 1.6i Automaat   bj 2009   82000 km      @	7450,-
Audi A4 1.8 Turbo, full options bj 2008   228000 km      @	5950,-
Suzuki Swift 1.2, airco/navigatie bj 2011   94000 km      @	5950,-
Renault Megane Estate 1.2 TCE Bose, full options bj 2012   189000 km      @	5500,-
Renault Scenic 1.4 TCE, full options  bj 2011   160000 km      @	4750,-
Renault Grand Modus  1.2 TCE, clima/cruise bj 2008   105000 km      @	3950,-
Peugeot 207 1.6 16V Cabrio bj 2007   166000 km      @	3450,-
Mercedes C180  1.8 Youngtimer bj 1995   138000 km      @	2950,-
Audi A3 2.0 FSI, clima/cruise bj 2004   244000 km     @	2950,-
Opel Corsa  1.2 16V airco/cruise   bj 2008   197000 km      @	2750,-
Kia Picanto 1.0 bj 2006 72000 km  @	2495,-
Opel Vectra 2.2, 16V, airco/cruise bj 2005 181000 km  @	2250,-
Kia Cerato 1.6, airco/cruise bj 2006 166000 km  @	2250,-
Renault Laguna  2.0 Turbo, full options bj 2004 220000 km  @	1950,-

ALLES VOOR UW 
AUTO EN MEER



Gecombineerd verbruik: 1,38 - 6,6 (l/100 km) / 15,2 - 72,5 (km/l); CO2 - emissie: 31 - 152 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn 
overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk o.a. variëren door omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 160.000 kilometer batterijgarantie’ zijn alleen 
van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. Hyundai Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. 
De Hyundai Smart bonus actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 500 op het aankoopbedrag van een Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid Comfort. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst tot en met 31-12-2022 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere 
transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. 
De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service- & garantieboekje. Afgebeeld model en kleur kunnen afwijken van standaarduitvoering en beschikbare productiekleur. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Onbeperkte
Kilometer Garantie

Batterij
Garantie8

Ontdek meer op hyundai.com/nl/bartelen

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

Revolutionair design. Opwindende prestaties. De Hyundai TUCSON is niet voor niets de bestverkochte SUV in Europa 
binnen zijn segment. Een geavanceerde en opvallende verschijning die voorzien is van vooruitstrevende connectiviteit en 
de beste veiligheidssystemen in zijn klasse. Deze krachtpatser is verkrijgbaar als Mild Hybrid, Hybrid en Plug-in Hybrid. 
Ervaar de TUCSON zelf en maak een proefrit in de TUCSON van je keus.

Hyundai is op weg om in 2045 klimaatneutraal te zijn. 

De Hyundai TUCSON.
Profiteer nu van € 500 Smart bonus.

€ 36.995
Hyundai TUCSON vanaf  

€ 545 p.m.

Private Lease vanaf

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

(incl € 500 Smart bonus)

Uit voorraad leverbaar

Merk Model Type Km-stand Bouwjaar Prijs in €

Fiat  Idea 1.4 Dynamic AIRCO 135596 2006 2950,00
Hyundai Getz 1.1 Active 114406 2008 2950,00
Hyundai I 30 1.0 GDI Wagon Climate Control 75230  2018  16950,00
Suzuki Swift 1.2 Bandit 129428 2013 8950,00
Nissan  Pixo 1.0 Look 124841 2011 4250,00
Suzuki  Alto 1.0 Celebration 73407 2015 6500,00
Peugeot  108 1.0 VTi active 65486 2015 6750,00
Peugeot 206 CC 2.0 16V Cabrio 203686 2002 1750,00
Suzuki  Swift  1.2 Dynamic 98014 2015 9950,00
Suzuki  Wagon R+  GLS 1.3 AUTOMAAT 97830 2003 2950,00
Suzuki  Ignis 1.2 Comfort 45342 2018  12950,00
Suxuki SX4 1.6 Shogun 5 drs. AIRCO 181339 2008 4950,00
Suzuki  S-Cross 1.0 Boosterjet Excl. Climate Control  72579 2018 17450,00
Suzuki  S-Cross  1.4 Style AUTOMAAT Climate Control 14965 2018 23950,00
Suzuki  Swift 1.3 GLS 181269 2005 3500,00
Suzuki  Swift  1.2 Comfort  100675 2010 6950,00
Suzuki  Swift  1.3 Cool 153504 2010 5950,00
Suzuki  Splash 1.0 Exclusive 41588 2012 5950,00
Suzuki  Swift 1.2 Select AUTOMAAT 21834 2019 18750,00
Suzuki  Swift  1.4 I SPORT 37582 2019 19950,00
Suzuki  Baleno 1.2 Exclusive AUTOMAAT AIRCO 36911 2019 15949,00
Suzuki Vitara  1.4 Hybrid 4x4 Select 5207 2021 27500,00
Suzuki Vitara 1.6 Exclusive Climate Control 34574 2016 16950,00
Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet SELECT Climate Control 19212 2019 19950,50
Suzuki Vitara 1.0 Select AUTOMAAT 54909 2019 21950,00
Suzuki Swace 1.8i HYBRID Style    AUTOMAAT 11899 2021 25949,00

ZIE OOK WWW.AUTOCENTRUMROOSENDAAL.NL 

Meer betrouwbare occasions staan op de website
www.autocentrumroosendaal.nl

Belder 39 “Borchwerf” | 4704 RK Roosendaal | Tel. 0165-550255
www.autocentrumroosendaal.nl | info@autocentrumroosendaal.nl

Voorheen Suzuki Centrum 

Roosendaal/Bergen op ZoomOnderhoud & reparatie 
alle merken

Specialist 
     in Suzuki

 ALLES VOOR 
UW AUTO 

Het is tijd voor een bandenwissel!
Ga jij voor all-season banden of 
winterbanden deze maanden?

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

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

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

All-season banden Zomer- en winterbanden

-15.000 km per jaar +15.000 km per jaar

Niet op wintersport

Geen bandenwissel

Wel op wintersport

Band per weertype



Kerkstraat 55, 4664 BP Lepelstraat T 0164 630065 
E info@keijzerskroon.nl I www.keijzerskroon.nl

Wear confidence as your natural crown

KOM LANGS IN ONZE COMPLEET VERNIEUWDE SALON!

Keijzerskroon_advertentie_263 x 395 mm sept2022.indd   1 27-09-2022   09:41



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

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

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

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

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

• Drempelhulp / oprijgoten (merk: Rehasense)

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

Verkoop, reparatie 
en onderhoud 
van alle merken 
scootmobielen

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

www.scootmobielshop.nu
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(merk: Rehasense)

WIJ 
HOUDEN

U MOBIEL

Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!

 www.ditsletselschade.nl |  info@ditsletselschade.nl |  0167-500899

Bent u slachtoff er als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval ? 
Ik help u graag. Met een deskundige en persoonlijke benadering zal ik 
uw belangen behartigen. Ook bied ik u de kans op een second opinion. 

U kunt contact met mij opnemen voor een afspraak.
Ons vertrouwde kantoor is gevestigd aan de Kaaistraat 23, 4651BL Steenbergen 

Persoonlijke aanpak in 
rechtshulp bij letselschade

Realiseer jouw droomtuin samen met 

Dutch Quality Gardens Visio Vireo Tuinen

Franseweg 62a · 4651 GG STEENBERGEN
T 0167 560 619 E info@visiovireo.nl
W www.visiovireo.nl

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

MARQUARDT KÜCHEN SINTMAARTENSDIJK

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

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

Marquardt Sint-Maartensdijk 
Nijverheidsweg 1, 4695 RC Sint-Maartensdijk | 0166 782 505 
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door Ad van de Par )

STEENBERGEN - Al sinds 1933 
staat het veldkruis omsloten door 
een smeedijzeren hekwerk aan de 
Krommeweg en wordt het gezien 
en gewaardeerd door menig pas-
sant. Helaas kon dat hekwerk en-
kele maanden geleden niet ver-
hinderen dat een onverlaat bin-
nendrong met het doel het Corpus 
op het veldkruis te beschadigen 
door hiervan een arm af te ruk-
ken, om die vervolgens in het niets 
te doen verdwijnen. Het beeld is 
daarna van het kruis gehaald en in 

afwachting van herstel elders op-
geslagen.

Er werd gezocht naar iemand die 
de capaciteit had dit herstel mo-
gelijk te maken, eerst via een op-
roep in deze Courant en later 
na enig zoekwerk, is kunstenaar 
Hans Hanssen, de ontwerper van 
onder meer ‘De Suikerpee’ en de 
‘Skyline van Steenbergen’ bereid 
gevonden deze klus te klaren.  
Vanuit de opslag is het beeld over-
gebracht naar zijn atelier in Din-
teloord.

Veel passen en meten 

De kunstenaar is daar voortva-
rend aan het werk gegaan. Hij 
kreeg en passant een geschikt stuk 
hout van een kennis en ging hier-
mee aan de slag. Er komt heel wat 
passen en meten bij kijken vooral-
eer het Corpus weer compleet zal 
zijn, voorwaar geen sinecure!

Op de foto is te zien hoever Hans 
Hanssen al gevorderd is met de 
nieuwe arm.  Foto: Ad van de Par 

Corpus van het veldkruis in de  
Krommeweg nu in goede handen

STEENBERGEN – Gi-ga-groen. Dat 
is dit jaar het thema van de Kinder-
boekenweek. Met zo’n titel kan er 
geen twijfel over bestaan dat het 
over de natuur zal gaan. De natio-
nale leesweek voor kinderen duurt 
van 5 tot en met 16 oktober en in 
die periode vinden er ook in de bi-
bliotheek van Steenbergen diver-
se activiteiten plaats. Bijvoorbeeld 
een kindercollege over padden-
stoelen en een interactieve thea-
tershow. 

Op zaterdag 8 oktober is er van 
10.00 uur tot 11.30 uur een Gi-Ga-
Groen kindercollege in de Steen-
bergse bieb. Samen met IVN Na-

tuureducatie ‘de Groene Zoom’ 
kunnen kids dan alles ontdekken 
over paddenstoelen. Bijvoorbeeld 
of er kabouters in wonen. 

Doldwaze show
Drie dagen later, op dinsdag 12 
oktober begint om 15.00 uur de 
wervelende, interactieve theater-
show van Koos & Toos in de bibli-
otheek aan de Kaaistraat. Koos en 
Toos zetten hun groenste kaplaars 
voor om bij het publiek de bos-
wachter, bioloog, klimaatactivist 
of oermens naar boven te bren-
gen. Een energieke, positieve en 
doldwaze show waarna alle kids 
gegarandeerd Gi-Ga-Groen de 

bieb verlaten. 
De activiteiten zijn gratis en ge-
schikt voor kinderen van 6 t/m 10 
jaar.
Aanmelden is wel verplicht. Dat 
kan via https://www.bibliotheek-
wb.nl/kinderboekenweek.html

Buurtnatuurspeurtocht
Voor kinderen die het leuk vinden 
om zelf op pad te gaan, is er een 
Buurtnatuurspeurtocht gemaakt: 
Een leuke en leerzame speurtocht 
door de buurt die vertrekt en ein-
digt bij de Bibliotheek.
De route en de vragenlijst zijn 
gemaakt door Natuurpodium 
Brabantse Wal en Bibliotheek 
West-Brabant en kunnen tijdens 
de Kinderboekenweek gratis op-
gehaald worden in de bieb  of ge-
download worden via www.buurt-
natuurwandeling.nl.

De bieb is Gi-Ga-Groen tijdens 
de Kinderboekenweek

Koos en Toos maken er een dolle boel van tijdens de Gi-ga-groene voor-
stelling die zij in de Steenbergse bieb geven. 

NIEUW-VOSSEMEER – Op zaterdag 
8 oktober van 9.30 tot 11.30 uur 
strijkt het Alzheimer Café Steen-
bergen neer in gemeenschapshuis 
de Vossenburcht in Nieuw-Vosse-
meer. Met het thema ‘Bewegen’ 
kunnen lotgenoten en mantelzor-
gers elkaar ontmoeten tijdens een 
leerzame ochtend. 

Na een korte inleiding door Be-
weegmakelaar Lieke van Dongen 
en Geriatrie Fysiotherapeut Fia 
Traets gaan de aanwezigen aan 
de slag met lichte oefeningen. 
Het advies is dan ook om makke-
lijke kleding en schoenen aan te 
doen. Tijdens de exercities krijgen 
de deelnemers tips voor bewegen 
van de professionals. 
In de pauze trakteert de organisa-
tie op een de lokale lekkernij, een 
smakelijke Merijntje koek. Voor-

zien van nieuwe energie worden 
er ook na de pauze nog wat oe-
feningen gedaan waarna er tijd 
is om gezellig na te praten. Wie 
daarna nog energie heeft, is van 
harte welkom in het A.M. de Jong 
museum dat speciaal voor de gas-
ten van het Alzheimer Café de 
deuren opent.
Belangstellenden die niet be-
schikken over vervoer kunnen 
gebruik maken van de PLUSbus, 
maar moeten deze wel zelf reser-
veren. Dit kan op werkdagen tus-
sen 9.00 uur en 11.00 uur op het 
centrale nummer van de PLUSbus 
(0167) 541138.
Voor meer informatie Erika Hou-
tepen: e.houtepen@alzheimer-
vrijwilligers.nl, tel. (06) 22273344 
of Jeanne Brooijmans: j.brooij-
mans-tak@alzheimervrijwilligers.
nl tel. (06) 22721394.

Thema-ochtend over Bewegen

Alzheimer Café Steenbergen 
strijkt neer in Vosmeer

DE ZES KERNEN - Op zaterdag 8 
oktober van 15.00 tot 18.00 uur 
organiseert Hi-5, het samenwer-
kingsverband van de vijf harmo-
nieverenigingen, een muziekmid-
dag voor de opleidingsorkesten 
van de gemeente Steenbergen. 
Naast het optreden van de ver-
schillende orkesten apart wordt 
uiteraard ook samen muziek ge-
maakt. De middag vindt plaats 
in gemeenschapshuis de Vossen-
burcht, Plein  1 februari 1953 4 in 
Nieuw-Vossemeer. 

Na een gedwongen corona-pauze 

pakt Hi-5 de draad weer op tijdens 
deze muziekmiddag. Ook wordt er 
hard gewerkt aan ‘Samen muziek 
maken geblazen 2.0’; een update 
van het concept dat inmiddels al-
weer zo’n vijftien jaar oud is. 

Jong en wat ouder
Opleidingsorkesten zijn een be-
langrijk onderdeel van de harmo-
nieverenigingen. De leden  zijn 
niet alleen jonge muzikanten die 
later in het orkest zullen spelen. 
In het opleidings- of aspirant or-
kest zitten ook spelers die wat ou-
der zijn en het prettig en gezellig 

vinden om te musiceren in een or-
kest. 

Flemming!
Vanuit de hele de gemeente doen 
de volgende orkesten mee: Sem-
per Kids uit Nieuw-Vossemeer, 
Volharding Dinteloord, de Muzie-
ketiers en Muziekmaten uit Steen-
bergen. Na een gezamenlijke re-
petitie zal ieder orkest een eigen 
optreden geven. De middag wordt 
muzikaal afgesloten door de uit-
voering van FLEMMING! Een ’mi-
ni-medley’ met frisse, catchy Ne-
derlandstalige pop van Flemming!

Muziekmiddag Hi-5 in de Vossenburcht

DE ZES KERNEN - In de week van 
9 tot en met 15 oktober houdt de 
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting de nationale collecteweek. 
Om haar ideaal te kunnen verwe-
zenlijken – brandwonden litteken-
vrij genezen –  is de stichting af-

hankelijk van alle collectanten die 
zich voor de brandwondenslacht-
offers inzetten. Wie wil collecteren 
kan zich in Steenbergen opgeven 
bij Will Traets via mail will@traets.
eu. De Brandwonden Stichting fi-
nanciert wetenschappelijk onder-

zoek, ondersteunt artsen en ver-
plegend personeel, zet campag-
nes in om brandwonden te voor-
komen en helpt slachtoffers ster-
ker en weerbaarder te worden. 
Meer informatie is te vinden op 
www.brandwondenstichting.nl.  

Collecteweek Brandwonden Stichting 

DINTELOORD – Onlangs hielden 
leerlingen van groep 6 van de Pe-
trus en Paulusschool in Dinteloord 
een bijzondere wandeling door ei-
gen dorp. Onder leiding van Wil-
lem van Opdorp en Rob van Gen-
nip, beiden van cultuurhistorische 
vereniging ‘Nyen Aenwas van Nas-
sau’, bezochten zij tal van histori-
sche locaties in Dinteloord.

De tocht begon bij een nieuwe 
toevoeging aan de collectie: Siwa 
de Vis. Het eerste verhaal dat de 

leerlingen te horen kregen, ging 
dan ook over dit kunstwerk dat 
jarenlang uit het Dinteloordse 
straatbeeld verdween. Dankzij de 
dorpsraad en kunstenaar Hans 
Hanssen werd de vis nieuw leven 
in geblazen en kwam hij mooier 
dan ooit terug.

Ook luisterden de kinderen naar 
het verhaal van de Wilhelmina-
boom tegenover SiWa, bezochten 
zij de voormalige Petrus en Pau-
luskerk en maakten ze een rond-

je door het voormalige gemeente-
huis van Dinteloord. Het orgel in 
de Hervormde Kerk had magische 
aantrekkingskracht waarna een 
momentje van stilte werd in acht 
genomen op de begraafplaats aan 
de Oostgroeneweg waar de gidsen 
vertelden over de bombardemen-
ten op Dinteloord en de Waters-
noodramp van 1953. 

Hoewel er veel te vertellen valt over 
de Wilhelminaboom bij de overk-
luizing van de Kreek, bleef de boom 
zelf stil tijdens de wandeling. Voor 
de zekerheid legden leerlingen van 
de Petrus en Paulus hun oor te 
luister tegen zijn bast. 

Jeugd maakt historische 
wandeling door eigen dorp
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Het is dit jaar 65 jaar geleden dat het 
Stadspark geschonken werd aan de 
inwoners van de stad. Een bijzonder 
moment volgens Steenbergenaren 
Jan Peeters en Bas van Opdorp die 
allebei om eigen redenen een warm 
plekje in hun hart koesteren voor 
dit stukje natuur in stedelijk gebied. 
“Maar de geschiedenis van het park 
is sowieso de moeite waard,” bena-
drukt kunsthistoricus Peeters. 

Mijn achtertuin
Bas van Opdorp is minder historisch 
onderlegd als Peeters, maar kent het 
park al sinds zijn jongste jeugd als 
de binnenkant van zijn zak. “Ik ben 
hier vlakbij opgegroeid. Voor mij 
was het Stadspark mijn achtertuin 
waar ik samen met vriendjes speel-
de en wij elkaar ontmoetten. Net zo-

als mijn dochter dat nu doet, want 
ik woon inmiddels weer vlakbij het 
park.” Bij het lezen van de archief-
stukken werd hij getroffen door de 
actualiteit van de woorden die toen-
malig burgemeester Leo de Gou uit-
sprak bij de opening van het park: 
“De omstandigheden waaronder 
de moderne mens tegenwoordig 
moet leven, eisen van de overheid 
de plicht te zorgen dat deze mens 
de gelegenheid heeft na zijn werk in 
zijn vrije tijd gezonde recreatiegele-
genheid te vinden. Het park is voor 
dit doel een recreatieoord bij uitne-
mendheid alwaar de mens weer ge-
confronteerd wordt met de schoon-
heid der natuur.” 

Fijne, positieve tijd
Als historicus, maar vooral als ge-

boren en getogen Steenbergenaar 
voelt Jan Peeters een grote verbon-
denheid met het park en de stra-
ten eromheen. “Ik heb het altijd een 
hele prettige wijk gevonden. Het 
heeft die prettige jaren ’50 uitstra-
ling; ik herinner mij dat als een fij-
ne, positieve tijd. Historisch gezien 
is het bovendien een zeer interes-
sante plek. Hij maakt deel uit van 
de eerste grote stadsuitbreiding na 
de Tweede Wereldoorlog die van de 
Nicolaas Peckstraat tot de Molen-
weg liep. Het park is het hart van die 
wijk; het eerste grote geschenk van 
de gemeente aan de samenleving 
sinds de verwoestingen van de oor-
log.” 

Historische grens
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
met name tijdens de bevrijding in 
1944, raakte de stad Steenbergen 
zwaar beschadigd. Na de oorlog was 
er een dusdanig tekort aan bouw-
materialen dat het nog tot 1947 zou 
duren voordat Steenbergen weer 
nieuwe huizen zou kunnen bou-
wen. Vanaf dat moment ging het 
echter snel. De stad breidde zich 
uit aan de oost- en zuidkant. Eerst 
binnen de contouren van de oude 
vesting, maar na 1950 passeerde de 
stadsuitbreiding deze historische 
grens. De Ravelijnstraat werd over 
het water van de Zuidvest doorge-
trokken en de Stadshillen, Van We-
semaelstraat volgden. Later ook de 

(door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Zondag 2 juni 1957. Voor hotel Van Tilburg aan 
de Burgemeester van Loonstraat is het een drukte van belang. 
Een grote groep hoogwaardigheidsbekleders en hun echtgeno-
tes kijkt toe hoe de drumband en harmonie van Amicitia luid-
ruchtig dichterbij komen. Niet veel later voegt ook Volharding 
zich in marstempo bij de stoet. Het hele gezelschap verplaatst 
zich naar het Stadspark van Steenbergen dat deze dag offici-
eel geopend wordt. “Bij de grote ingang aan de Ravelijnstraat 
stonden reeds honderden belangstellenden te wachten. Het 
was een fraai gezicht al deze mensen in fleurige, kleurige toile-
tjes door het gouden zonlicht overgoten zien,” stond twee da-
gen later in de Steenbergse Courant te lezen. 

Stadspark Steenbergen viert
        65ste levensjaar

  Na de sloop van de vestingwerken werden de gronden gebruikt voor tuinbouw, onder meer door de voorvade-
ren van Jan Peeters. De kinderen op de foto zijn Willy Peeters, de vader van Jan, en vier van zijn zussen, tantes van 
Jan dus. De foto is gemaakt omstreeks 1917, ongeveer op de plaats van de latere Landbouwschool.

 Het ontwerp van het Steenbergse stadspark vloeide uit de tekenpen van 
ing. Van der Heyden die in de jaren ’50 werkzaam was bij de NV Gront-
mij die het park aanlegde. De watergangen rond het park stromen er al 
sinds oudsher. Het zijn de Zuidvest en de Boomvaart. Voor de beplanting 
kwam er een subsidie van Staatsbosbeheer. Om hiervoor in aanmerking te 
komen moest er een grote variëteit aan bomen, struiken en vaste planten 
aangelegd worden. En dat terwijl het nog zeker vijftig jaar zou duren voor 
de term biodiversiteit zijn intrede zou doen. 

 De kiosk werd de plek waar Steenbergen haar cultuur in de openlucht beleefde. Muziekverenigingen en to-
neelgezelschappen traden er met de regelmaat van de klok op. Zelfs in de wintermaanden met als traditioneel 
hoogtepunt het Koffiekonsert tijdens carnaval. 

  De zonnewijzer aan het begin van het Stadspark werd geschonken 
door de Grontmij die het park aanlegde. Net als bij de fontein werd het 
siersmeedwerk vervaardigd door smederij Van Oers. In de jaren ’90 res-
taureerde Toon van Oers samen met zijn leerlingen van  ’t Ravelijn het 
kunstwerk. 

18
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Van Gaverenlaan en de Sint Ont-
commerstraat. Het gebied tussen 
de Molenweg en de Burgemeester 
van Loonstraat werd binnen enkele 
jaren volgebouwd. 

500 Jaar Nassaustad
Terwijl de wederopbouw en uitbrei-
ding van Steenbergen in volle gang 
waren, was er ook een heuglijk mo-
ment in aantocht: De viering van 
500 jaar Nassaustad. Het gemeen-
tebestuur van Steenbergen besloot 
om de bevolking een geschenk te 
geven: een stadspark. “Het was een 
vorm van weldaad van de overheid 
richting haar bewoners,” licht Jan 
Peeters toe. ”Eén die de geestelijke 
en lichamelijke gezondheid van de 
burgers zou bevorderen.”

Peeters Bosje
De plek die hiervoor aangewe-
zen werd, was een stuk grond tus-
sen de Ravelijnstraat, Boomvaart, 
de Van Gaverenlaan en de Zuidwal; 
van bovenaf gezien een soort groot 
eiland in het water. “In de 17e en 
de 18e eeuw lag hier een zeer bre-
de gracht met een ravelijn (verde-
digingswerk – red.),” legt de histo-
ricus uit. “In 1827 zijn alle gronden 
die ooit tot de vestingwerken van de 
stad Steenbergen behoorden, ver-
kocht aan particulieren. De gron-
den waar later het stadspark kwam, 
zijn voornamelijk naar tuinders ge-
gaan onder wie mijn voorvaderen. 
In de eerste helft van de vorige eeuw 
tuinierden mijn opa en mijn vader 
er. Toen de gemeente besloot dat de 

stad in die richting moest worden 
uitgebreid werd mijn vader ontei-
gend en kreeg hij in ruil een perceel 
aan de Krommeweg. Dat kennen we 
nu nog als het Peeters Bosje.” 

Aartsreactionair 
Het nieuwe park kreeg qua groot-
te en uitstraling een allure die voor 
een klein stadje als Steenbergen aan 
de grote kant was. Peeters: “De stad 
was toen qua omvang nog maar on-
geveer een vijfde van wat zij nu is en 
het was zeker niet gebruikelijk dat 
zulke kleine plaatsjes een park kre-
gen.” Het is volgens hem te danken 
aan burgemeester Leo de Gou dat 
het er toch kwam. “De Gou was een 
jonge, gedreven bestuurder. Een in-
tellectueel uit een katholiek milieu. 
Aartsreactionair in religieus en po-
litiek opzicht, maar heel progressief 
qua sociale opvattingen.” 

Sociale inslag
De Gou vond een medestander in 
directeur Beeftinck van de Holland-
se Kunstzijde Industrie (later AKU 
en Akzo) die zich 1949 in Steenber-
gen vestigde. “Dat was toentertijd 
een bijzonder bedrijf,” weet Peeters. 
“Het had een erg sociale inslag en 
vond het belangrijk dat haar arbei-
ders ook goed konden wonen. Zij 
investeerden in de bouw van wo-
ningen en hebben bijgedragen aan 
de realisering van het park. Zozeer 
zelfs dat de burgemeester de ope-
ningshandeling overliet aan Beef-
tinck.”

Niet op mijn geweten
Deze openingshandeling betrof de 
ingebruikname van de fontein, ge-
schonken door de HKI of, in goede 
Steenbergs,  ‘de Zij’. De Gou  gaf in 
zijn toespraak een slimme draai aan 
het feit dat hij de handeling door 
Beeftinck uit liet voeren: “Ik moet 
het eigenlijk zelf doen,” aldus de 
burgervader, “doch die dingen wei-
geren wel eens de eerste maal en 
dat wil ik niet op mijn geweten heb-
ben.”

Volière 
De fontein weigerde geen dienst, 
want volgens ooggetuigen spoot hij 
een huizenhoge waterwolk over het 
park. De Grontmij schonk voor de 
gelegenheid een zonnewijzer die tot 
op de dag van vandaag bij de ingang 
van het park aan de Ravelijnstraat te 
vinden is. Ook de brug over de vijver 
en de eendenkooi erin waren, zeker 
voor die tijd, pareltjes allen gereali-
seerd met medewerking van plaat-
selijke sponsoren en donateurs. De 
volière die er gepland was, kwam er 
nooit. Op de uitgekozen plek ver-
scheen op 7 mei 1990 wel het pro-
pellermonument ter nagedachte-
nis aan de in de oorlog omgekomen 
RAF-vliegeniers Guy Gibson en Jim 
Warwick. 

Trouwfoto’s
In de jaren na de opening werd het 
park gebruikt zoals het bedoeld 

was. Gezinnen wandelden er en kin-
deren speelden er. Jonge bruidspa-
ren lieten er hun trouwfoto’s maken 
en ook menig communicantje po-
seerde op de hoge brug. De veilig-
heid werd scherp in het oog gehou-
den door parkwacht ‘De Tommes’ 
(Thomas de Jong – red.).

Romantische avonden
Hij kon niet voorkomen dat het park 
met name in de avonduren, wan-
neer het officieel niet toegankelijk 
was voor het publiek, gebruikt werd 
voor minder eervolle zaken. Me-
nig Steenbergenaar heeft nog goede 
herinneringen aan gezellige avond-
jes die er tot een romantisch einde 
kwamen. Omdat het park in de ja-
ren ’60 minder een gezinspark werd 
en meer een plek waar de jeugd zich 
ongewenst gedroeg, besloot het ge-
meentebestuur er een culturele in-
vulling aan te geven met vuurwerk-
shows en concerten in de kiosk. 
Sterker nog, voor muziek- en toneel-
gezelschappen was het verzorgen 
van een of meerdere optredens per 
jaar in de kiosk lange tijd een voor-
waarde om in aanmerking te komen 
voor subsidie.

Ons aller eigendom
Onder invloed van een veranderen-
de samenleving verloor het park in 
de loop der tijd haar aantrekkings-
kracht en raakte verloederd. Vanda-
lisme was er aan de orde van de dag. 
De kiosk werd afgebroken en maak-

te plaats voor een skatebaan, wat 
achteraf bezien niet de beste oplos-
sing was. Maar ook het vertrek van 
de agrarische school en het bui-
ten gebruik raken van het Wit-Ge-
le kruisgebouw maakten dat het 
park als plaats van ontspanning in 
vergetelheid raakte. “Hadden we 
maar geluisterd naar de woorden 
van De Gou,” brengt Bas van Op-
dorp in herinnering. “Hij zei bij de 
opening: Het park is ons aller ei-
gendom. Dat betekent dat wij er 
voor zover het in ons vermogen ligt 
er zorg voor moeten dragen.” Als 
het aan de ‘Vriend van het Stads-
park’ ligt, blijft het park onaange-
raakt. “Of nog beter: breidt het uit 
met de grond waarop vroeger de 
landbouwschool en het Wit-Gele 
Kruisgebouw stonden. Nu het dui-
delijk is dat het gezondheidscen-
trum niet in het stadspark komt, 
zou de gemeente het toegezegde 
groot onderhoud zo snel mogelijk 
uit moeten voeren om de functie 
van het Stadspark ook voor de ko-
mende generaties veilig, schoon en 
zeker te stellen.”

Samenhang  
moet blijven
Hij heeft een medestander in Jan 
Peeters: “De geschiedenis van ge-
bieden bestaat uit historische tijd-
lagen, waarin de functie steeds ver-
andert. In dit gebied is er lange tijd 
een brede stadsgracht met een ra-
velijn geweest, daarna was het vele 
decennia het domein van tuinders 
en sinds 65 jaar een stadspark dat 
het hart vormt van de historische 
jaren ‘50-wijk. Wat mij betreft krijgt 
deze hele wijk een monumenta-
le status. De Ravelijnstraat en de 
Zuidwal zijn straten die heel dui-
delijk op het park zijn afgestemd. 
Het is van belang dat de samen-
hang tussen deze straten en het 
park blijft. Er ligt een belangrijke 
taak voor het gemeentebestuur om 
die te beschermen.”

  Het park op de dag van de opening in al haar grandeur. De wandelbrug met het wapen van Steenbergen, de fontein die metershoog spoot en zelfs de 
knobbelzwanen poseerden voor de gelegenheid. Op de achtergrond steekt de protestantse kerk boven de nieuwe woningen aan de Zuidwal uit. Rechts 
is nog net een stuk van de spiksplinternieuwe landbouwschool te zien. 

Bronnen en beeldmateriaal: 

Fotomateriaal: Archief Ad van de Par; pri-

vé-collectie Jan Peeters; Boek De Stad 1930-

1980 – Ad van de Par en Jan Peeters; Jaarboek 

Heemkundekring De Steenen Kamer 2017, pu-

blicatie ‘Het Stadspark van Steenbergen’ – 

Gerard Baten; West-Brabants Archief

 Ets: De skyline van Steenbergen bekeken vanaf de Molenweg. De afbeelding is gemaakt circa 1680 en is een mooie weergave van de vestingwerken uit die tijd. 
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U kunt nog steeds sponsoren! 
Scan de QR code.

bereikt
úw klanten

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

Vermeulenboek
handel

KAAISTRAAT 17 | STEENBERGEN |  WWW.VERMEULENBOEKHANDEL.NL

Vermeulenboek
handel

KAAISTRAAT 17 | STEENBERGEN |  WWW.VERMEULENBOEKHANDEL.NL

Akkermans
Leidingtechniek      

Fa milie 
de Nooij

Dennis 
Caspers

J.J.
Jager

Familie 
Looijen-

Nagelkerken

Kees en Hilde
de Bruin

Nicole
Bruijnzeels

Familie 
Stoeldraijer

Familie 
van

Bezooijen

Familie 
Pulleman

Winnaar 

jaar lang
gratis

 karateles

Winnaar gesigneerdkaratepak

Bianca Konings

Familie 
Tiberius

Familie 
Schouwnaars

-Kools

Door u was de sponsoractie voor Valence Bickel, 
wereldkampioen Karate uit Steenbergen, een 
groot succes. Hartelijk dank voor uw bijdrage!



Plissé, rolgordijnen en 
jaloezieën worden door 
middel van dubbelzijdig 
magneet en staalband 

bevestigd op 
kunststof kozijnen.

DUS ZONDER  BOREN

Kruisakkers 2 • ruimte 8 • 4613 BV Bergen op Zoom • 06-13630178
www.ms-wandbekleding.nl • info@ms-wandbekleding.nl

Bent u op zoek naar de ideale raamdecoratie?

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

MS WandbekledingMS Wandbekleding

Speciaal

voor

draai/kiepramen

van kunststof
Dé tuinmachine 
specialist voor:  
- Verkoop
- Onderhoud 
- Reparatie

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

ENERGIECV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN

CV&GAS ELEKTRA WATER WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPEN

DAKEN

CV&GAS ELECTRA WATER DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

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

CV&GAS ELEKTRA WATER DAKENWARMTEPOMPEN ENERGIE

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

En mocht er onverhoopt 
een storing optreden, 

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

De vitaliteit van een parochie 
wordt voor een belangrijk 
deel bepaald door het aantal 
vrijwilligers dat zich hiervoor 
inzet. In de afgelopen tijd mochten 
we verschillende vrijwilligers in 
het zonnetje zetten. In Halsteren, 
in de Christoffelparochie, ging het 
eerder dit jaar om twee koorzangers 
Harry Uijtdewilligen en Piet van 
Hooydonk die maar liefst 75 jaar(!) 
zingen bij verschillende kerkkoren. 
Pas in N-Vossemeer Martien van 
Gaans  40 jaar actief als zanger en 
dirigent , Janny de Jong- Bartelen 
25 jaar. Allemaal ontvingen ze 
een speciaal hiervoor ingestelde 
Gregoriusonderscheiding.
Diocesane onderscheidingen waren 
er eerder dit jaar voor Rob v.d. Ham 
en Cor Mangelaars uit Dinteloord,  
Corrie Heijboer-Rozendaal en 
Wil van Tilburg uit N- Vossemeer 
en afgelopen zondag voor Ad 
Huijsmans en Adrie van Etten uit 
Kruisland. We zijn als parochianen, 
parochiebestuur en pastoraal team 
hen zeer veel dank verschuldigd 
voor hun jarenlange trouwe inzet 
pro Deo (letterlijk en figuurlijk) 
voor onze kerkelijke gemeenschap.
Helaas moeten we komende 
zondag in O-Vossemeer afscheid 
nemen van Corrie Hamers, die 
om gezondheidsredenen moet 
stoppen met haar voorgaan in 
woord-en communievieringen. 
Als oud- geestelijk verzorgster 
in verpleeghuizen wist ze ons te 
inspireren in haar woorden en in 
haar manier van omgaan met ons. 
We zijn haar heel dankbaar voor de 

assistentie die zij onze parochies 
geboden heeft en wensen haar 
kracht en beterschap toe en Gods 
zegen.  Pastoor Hans de Kort

Zaterdag 8 Oktober 17.00 uur: 
Pastoor Hans de Kort en past. w. 
Lenie Robijn. Henk Buijs vanwege 
zijn verjaardag en echtgenote To 
Musters; Jgt. Petrus Uitdewilligen 
- van Bergen; Jgt. Wim Testers; Jgt. 
Piet Dekkers -  van Liempt
Petrus Luijks; Fam. Verbeek - 
Gijzen en Connie; Willy Rouffaer; 
Jgt. Cor - Jan de Klerk.
Maandag 10 Oktober 19.00 uur: 
Pastoor Hans de Kort

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

Zaterdag 8 Oktober 19.00 uur: 
Woord- en Communieviering 
Past.w. Lenie Robijn. Wij 
gedenken: ouders Nico Bakx 
en Nelly Bakx - Lijs, jgt. o.o. 
Raaymakers - Uitdewilligen, 
Tinus Raaymakers, broeder Piet 
Raaymakers, o.o. Gelten - van 
Zundert, Rien Gelten. 
Woensdag 12 oktober 9.30 uur: 
Eucharistieviering Pastoor Hans 
de Kort. Van 14.00- 15.30 uur: 
Koffiemiddag in de Vonk, mooie 
gelegenheid om onder het genot 
van een gratis kopje koffie of thee 

elkaar te ontmoeten. Iedereen is 
welkom. 
Opgeven van een misintentie: 
Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612,  
e-mail r.gelten@home.nl  Het tarief 
van een misintentie is  € 11,00. 
Secretariaat Vredeskerk: Petra 
Geers 0167-565994 petrageers@
hotmail.nl.

Zondag 9 oktober 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pater 
Bertus van Schaik. Misintenties: 
Leonardus de Jong en Maria 
Basdelier;  overl. ouders Jan en 
Anna Clarijs-Smout;
Maandag 10 oktober 18.00 uur: 
H. Mis.
Woensdag 12 oktober 19.00 uur: 
H. Mis.
Donderdag 13 oktober 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozenkrans-
gebed.

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur tel.: 0164 – 
682525. 
Zaterdag 8 oktober   19.00 uur 
Euch.: In deze viering wordt ons 
gebed gevraagd voor: Cor Hen-
sen  w.v. Jan de Kock. Voorganger: 
Past. H. de Kort, lector: F. Veraart 
m.m.v. het koor Samen Sterk. 
Dinsdag 11 oktober  19.00 uur 
Euch.: Ter ere van de H. Antonius 
voor onze gezinnen. 
Mededeling: U kunt op dinsdag – 
en donderdagochtend een kaarsje 
aansteken in de kerk bij Antonius.

Zondag 9 oktober 11.00 uu: 
Eucharistieviering; Zang: 
Gemengd koor;Misintentie: Marie 
Mouwen-Vrolijk; Voorganger: 
pater Bertus van Schaik;Lector: 
Petra Welten; Koster: Adrie van 
Etten.
Twee trouwe kosters van 
H. Georgiuskerk ontvangen 
Diocesane onderscheiding
Pastoor Hans de Kort van de 

Sint Annaparochie Steenbergen 
heeft aan Ad Huijsmans, koster 
en voorzitter H.Georgiuskerk, 
en aan Adrie van Etten, koster 
en bestuurslid H.Georgiuskerk, 
Diocesane onderscheidingen 
uitgereikt. Deze onderscheidingen 
worden uitgereikt vanuit het 
Bisdom Breda, mede namens 
bisschop Liesen, voor tenminste 
tien jaar lange verdienstelijke 
inzet op bijzondere wijze op het 
gebied van geloof binnen de Sint 
Annaparochie. Pastoor de Kort 
benadrukte dat beide kosters 
trouwe kerkgangers zijn waarop 
men kan rekenen. Sinds 1989 
zijn beiden heren kosters van de 
H.Georgiuskerk. Felicitaties gaan 
naar hen uit.
Verjaardagskalender H. Georgius 
Er is een speciale verjaardags-
kalender gemaakt met de groene 
omgeving van Kruisland. De 
opbrengst is bedoeld om de 
energierekening te betalen en 
vieringen en bijeenkomsten, 
zoals openstelling tijdens de 
Kerststallentocht, te blijven houden. 
Deze kan besteld worden via de 
Facebookpagina Heilige Georgius 
Kruisland of via de koster van 
de kerk: huijsmans4756@gmail.
com Een verjaardagskalender 
in A4-formaat en met een 
ophangsysteem kost €10 Dank 
voor uw reservering!

K E R K B E R I C H T E N

Dienst in de Protestantse Kerk aan 
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. 
Predikant: Ds. H.C. van het 
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor 
informatie: mevr. Toke Knook, tel. 
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com. 
Zondag 9 oktober 10.00 uur: 
Eredienst in de Sint Martinuskerk te 
Halsteren. Ds. H.J. Inkelaar.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Wijsheid bestaat in het 
voorzien van gevolgen.

Norman Cousins

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 9 oktober 10.00 uur: Ds. 
Van de Weerd, Geertruidenberg.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

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

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 9 oktober 10.00 uur: Ds. 
W. Vermeulen, Bergen op Zoom.

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

De zondagse ochtenddiensten worden 
verder uitgezonden via de SLOS op 
donderdagochtend. De diensten zijn 
ook te volgen via onze website www.
hervormddinteloord.com. 
Zondag 9 oktober 10.00 uur: Ds. 
A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. 
F.J.M. van Veldhuizen, Stolwijk.

Zondag 9 oktober 10.30 uur: 
Ds. Voorganger Mw. B. de Waal, 
Zegge.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL  WOORD

Jullie zullen mijn getuigen zijn
Net voor zijn hemelvaart sprak de 
verrezen Heer tot zijn leerlingen: 
“Wanneer de Heilige Geest over 
jullie komt, zullen jullie kracht 
ontvangen en mijn getuigen zijn 
in Jeruzalem, in heel Judea en 
Samaria, en tot het uiteinde van de 
aarde”. (Hand.1,8). Deze woorden 
zijn het thema van Missiezondag 
dit jaar (23 oktober), een dag die 
ons eraan herinnert, dat de Kerk 
van nature missionair is. Alle 
gedoopten in Jezusnaam, die tot de 
jaren van verstand gekomen zijn, 
mogen als leerlingen van Jezus 
zijn getuigen zijn in hun omgeving 
en soms tot het uiteinde van de 
aarde, en zij zullen de kracht van 
de Heilige Geest ontvangen. 
Mijn moeder, voor mij de liefste 
mens, was in haar eenvoud een 
leerling van Jezus. Toen ik in 
Breda van kapelaan pastoor 
werd, zei zij: “Je blijft toch wel 
de kinderen van Jezus vertellen”. 
Een gevolg was, dat ik heel mijn 
actieve  priesterleven op scholen 
en daarbuiten aan kinderen over 
Jezus ben blijven vertellen. Ik 
vertelde kinderen Bijbelverhalen 
over Jezus. Ik leerde ze zingen 
over Jezus en bidden tot Jezus. 
“Hij (Jezus) ging van stad tot stad 
en sprak: tot u ben ik gezonden; 
voor zieken en gewonden had 
Hij een woord en onderdak. Alles 
heeft Hij welgedaan…”. 
Pater Bertus. 

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Hooggeëerd pu-
bliek…Circus Bolalou is in de stad! 
Oplettende inwoners hebben al 
gezien dat er op het grasveld voor 
de Jumbo een rood-witte circus-
tent is opgezet. Wilde dieren zijn 
natuurlijk al een tijd niet meer toe-
gestaan in het circus, maar er zijn 
wel honden, paarden en papegaai-
en die hun kunsten gaan vertonen. 
En natuurlijk ontbreken de acroba-
ten en de clown niet.

Steffie Rutten runt het circus sinds 
vijf jaar samen met haar partner. 
Steffie verzorgt de presentatie 
van de voorstelling in de piste. De 
naam Bolalou komt van de drie 
bordercollies uit het circus: BO-
ris, LAdy en LOUlou. Het gezel-
schap reist door heel Nederland 
om jong en oud blij te maken met 

hun show. Het is de eerste keer dat 
ze in Steenbergen staan. “Onze ar-
tiesten komen uit België, Duits-
land en Hongarije. Maar onze 
clown is Nederlands, want dat 
werkt beter om aansluiting te vin-
den met het publiek.”

Ook is er een act met papegaaien, 
die trainster Rafaela trots toont 
voor de foto. “Dit zijn Tammy en 
Rio. Ze kunnen onder andere fiet-
sen, met een balletje gooien en 
een winkelwagentje duwen.”

“Circus trekt  
naast kinderen ook  

ouder publiek”
“Het is een echte familievoorstel-
ling met acts die elk zo hun eigen 
charme hebben. Opvallend is dat 
we de laatste jaren ook een wat 
ouder publiek trekken, dat uit een 
soort nostalgisch gevoel naar het 

circus komt”, vertelt spreekstal-
meester Steffie Rutten. 

Natuurlijk is het niet altijd mak-
kelijk om een circus te runnen, 
en zeker de coronajaren waren 
zwaar. Maar dat gold niet alleen 
voor de circussen. En het is maar 
net wat voor instelling je zelf hebt, 
want als die goed is kan je van al-
les een succes maken”, zegt ze met 
een glimlach. 

Kaarten

Kaarten voor een voorstelling van 
Circus Bolalou kunnen online op 
hun website www.circus-bolalou.
nl worden gereserveerd of recht-
streeks worden gekocht aan de 
kassa. Deze is 30 minuten voor 
aanvang van elke voorstelling ge-
opend. In beide gevallen is alleen 
contant betalen mogelijk.
De tijden van de voorstellingen:

Vrijdag 7 oktober: 19:00 uur
Zaterdag 8 oktober: 15:00 en 19:00 
uur
Zondag 9 oktober: 11:00 en 14:00 
uur

Foto: Spreekstalmeester Steffie 
Rutten (r) samen met Rafaela, die 
een act heeft met papegaaien in de 
hoofdrol. 

Circus Bolalou geeft vanaf vanavond  
voorstellingen in tent op Floraplein

Bingomiddag bij 
KBO-Steenbergen 
Op maandag 10 oktober organi-
seert KBO-Steenbergen weer een 
bingomiddag, waarbij ook niet-le-
den van harte welkom zijn. Deze 
middag vindt plaats in het Crom-
wiel, vanaf 13:30 tot 16:15 uur. Er 
worden 12 rondjes bingo gespeeld 
en de kosten bedragen 5 euro per 
boekje van 12 kaarten. Prijzen 
worden in geld uitgekeerd.  

Zonnebloem 
afdelingen zoeken 
vrijwilligers 
STEENBERGEN | DINTELOORD | 
NIEUW-VOSSEMEER – In de ge-
meente Steenbergen zijn vier af-
delingen van de Zonnebloem ac-
tief. De afdelingen van Dinteloord, 
Nieuw-Vossemeer en Steenbergen 
zijn daarvan op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers die de huidige groep 
komen aanvullen.

De activiteiten van de lokale Zonne-
bloemafdelingen worden weer zo-
veel mogelijk opgepakt. Naast dat de 
vrijwilligers op bezoek gaan bij men-
sen die zich eenzaam voelen worden 
er tal van activiteiten voor hen geor-
ganiseerd en voor mensen met een 
lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. 
Met name een muzikale bingo, een 
stamppottenbuffet, een BBQ, Sinter-
klaasviering, een theateruitvoering, 
quiz- of filmmiddag en het jaarlijkse 
uitje per boot of bus. Er is reeds een 
gezellige en betrokken groep vrijwil-
ligers, maar extra handen zijn beslist 
welkom.

Opgave
Wie er wat voor voelt om de vrijwil-
ligersgroep te versterken en zo deel-
nemers een warm gevoelt te geven 
wordt verzocht om contact op te ne-
men. Dat kan voor de afdeling Din-
teloord bij Betsie Polak, via zonne-
bloemdinteloord@hotmail.com of te-
lefoon 0167-522360 en voor de afde-
ling Steenbergen en Welberg bij: Ger 
Lodder, via zonnebloemstb.welb@
gmail.com of telefoon 06 42 279 737. 
Voor de afdeling Nieuw-Vossemeer/
De Heen: is Gerarda van Gaal de con-
tactpersoon, te bereiken via het mail-
adres gavangaal@gmail.com of tele-
foon 06 16 976 65



VOORDELIG EN WARM
DE WINTER DOOR!

Wij hebben moderne gaskachels!

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

WWW.D24GAZ.NL
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STEENBERGEN - Het Bakhuys is al 
jaren een begrip in Steenbergen 
en omstreken. De ambachtelijke 
bakkerij bakt met veel liefde iede-
re dag broden, worstenbroodjes, 
koeken en gebakjes. De afgelopen 
jaren is er flink geïnvesteerd in 
duurzame maatregelen, om klaar 
te zijn voor de toekomst. Met de 
kostenstijgingen wordt het voor 
energie-intensieve bedrijven ech-
ter steeds moeilijker, de bakkerij-
en hebben hier veel last van. 

In verband met dit onderwerp 
wordt op 18 oktober een discus-
sieprogramma opgenomen waar-
bij het Bakhuys vertegenwoordigd 
is. Ondertussen gaat de Steen-
bergse bakker niet bij de pakken 
neerzitten, maar introduceert 
deze vanaf dit weekend juist aller-
lei nieuwe concepten en produc-
ten. 

Traditioneel desembrood
Zo is er een traditioneel desem-
brood, dat vanaf 7 oktober in de 

winkel ligt en dat ontwikkeld is in 
samenwerking met wereldkam-
pioen broodbakken Peter Biene-

felt. Desembrood is bijzonder po-
pulair bij bakkers en klanten door 
de krokante korst en de eigenwij-

ze smaak. De broden worden ge-
maakt op basis van natuurlijke 
producten zoals tarwe, rogge, za-
den en pitten. 

Proeven
Klanten kunnen dit weekend 
proeven en genieten van het de-
sembrood in de winkels. Daar-
naast biedt het Bakhuys voor de 
feestperiode ook Sinterklaas- en 
kerstpakketten aan. Alle mogelijk-
heden zijn te vinden op de web-
site: www.hetbakhuys.com. Ook 
zijn de oliebollen weer terug: van-
af 8 oktober worden deze iedere 
zaterdag gebakken in Steenber-
gen.

Het Bakhuys helemaal 
klaar voor de toekomst

Foto: Bakkerij Het Bakhuys heeft voor de Sint en Kerst een aantal smake-
lijke producten.

Voor specialistische zorg hoeven 
patiënten niet altijd meer naar het 
ziekenhuis. Steeds vaker is het mo-
gelijk om deze zorg thuis te ont-
vangen. Zorg van dezelfde kwali-
teit als in het Bravis ziekenhuis, 
dankzij goede afspraken met de 
samenwerkingspartners. Voor de 
patiënt scheelt dat (reis)tijd en is 
het fijn om in de eigen omgeving 
te blijven. Is thuis geen optie en 
het ziekenhuis geen noodzaak, 
dan kan de zorg in een Bravispunt 
dichtbij huis gegeven worden. In 
Steenbergen is het Bravispunt ge-
vestigd in Onze Stede aan De Wei 
26. 

Om de zorg voor iedereen toegan-
kelijk en betaalbaar te houden, is 
het doel om alleen zorg in het zie-
kenhuis te verlenen als dat nood-
zakelijk is. De andere zorg wordt 
in samenwerking met zorgpart-
ners of door andere zorgpartij-
en verleend. ”Ons uitgangspunt 
is dat de patiënt thuis zorg krijgt 
en zelf ook meer de regie neemt 
in het eigen zorgproces. Als het 
niet (vanuit) thuis kan, dan pro-
beren we de zorg dichtbij huis te 
organiseren. Als het noodzake-
lijk is, dan is de patiënt uiteraard 
welkom in ons ziekenhuis”, vertelt 
Erny Korsmit, adviseur Bravis Be-
ter Thuis. 

Thuis
Voor steeds meer zorg hoeft de 
patiënt niet meer naar Bravis te 
komen. 
”Veel verpleegkundige zorg vindt 
bij de patiënt thuis plaats. Dat 
doen we in samenwerking met 

thuiszorgorganisaties. Denk aan 
hemodialyse, bloedtransfusies 
en chemotherapie”, meldt Erny. 
”Daarnaast verrichten steeds 
meer patiënten zelf hun metin-
gen. Ook voor een afspraak met 
een medisch specialist of ande-
re zorgverlener is een ziekenhuis-
bezoek niet altijd noodzakelijk. 

Steeds meer zorgverleners zijn be-
reikbaar via een videoconsult, per 
mail en met chatberichten.”

Bravispunten
Een mooi voorbeeld van zieken-
huiszorg dichtbij huis zijn de Bra-
vispunten. “Hier bieden we onder 
andere diagnostisch onderzoek 
dat zowel door de huisarts als 
door de medisch specialist aan-
gevraagd wordt. Daarnaast kan de 
patiënt in de Bravispunten terecht 
voor bloedprikken, hartonderzoe-
ken, oogfoto’s bij diabetespatiën-
ten en diverse verpleegkundige 
handelingen, zoals bloedtrans-
fusies. Steeds meer dagbehande-
lingen die nu nog in het zieken-
huisgebouw plaatsvinden gaan 
verplaatst worden naar de Bravis-
punten.”

Foto: In de Bravispunten kunnen 
patiënten ook hulp krijgen bij het 
videobellen met de zorgverleners 
in het ziekenhuis.

Ziekenhuiszorg vindt 
steeds vaker thuis plaats 
of in een Bravispunt

Van De Knipperij naar De Haren 
van de Keijzer naar Keijzerskroon 
– het mag duidelijk zijn dat Nata-
sja Keijzer de lat steeds een beetje 
hoger legt. In 1999 opende ze haar 
eerste salon in Lepelstraat: De 
Knipperij. Binnen een paar jaar 
kwamen er drie vestigingen bij 
en was de naam veranderd in De 
Haren van de Keijzer. Nu bijna 25 
jaar verder en als Creative Direc-
tor voor tal van grote merken op 
alle grote podia in de wereld haar 
kunsten te hebben vertoond en 

vele Awards te hebben gewonnen 
gooit Natasja Keijzer het roer om: 
terug naar de basis met één salon 
met de naam Keijzerskroon. 

“Verwennen is  
waar ik goed in ben”

“Ondernemen is je nek uit ste-
ken en het is altijd mijn droom 
geweest om een salon geheel vol-
gens mijn wensen te hebben”, zegt 
Natasja. En dus besloot ze zich te 
concentreren op de plek waar al-
les begon en de salon in Lepel-

straat rigoureus te verbouwen, ge-
heel volgens haar wensen én die 
van haar klanten. 

”Het was een megaverbouwing, 
die drie maanden in beslag nam. 
Maar het resultaat mag er zijn: 
een salon met zeventien stoelen 

die tegemoet komt aan de wen-
sen van de meest verwende klant. 
Want verwennen is waar we goed 
in zijn. Dat verwennen bestaat 
uit het aanbieden van de hoogste 
kwaliteit vaktechniek en ongeli-
miteerde creativiteit, in een pret-
tige ambiance waar het goed toe-

ven is. Voor zowel mijn klanten als 
mijn medewerkers.”

Chique en warm
Vanaf 24 september kunnen klan-
ten van Keijzerskroon dit zelf er-
varen. De salon in het hart van Le-
pelstraat werd omgetoverd tot een 
juweel van een zaak. De moder-
ne, chique salon ademt een war-
me, gezellige sfeer uit. Wie bin-
nenloopt, voelt zich meteen wel-
kom. “Het voelt als thuiskomen”, 
zegt Natasja, “Zeker ook omdat we 
werken met ons vertrouwde team 
van topstylisten”. 

Kapsalon Keijzerskroon is ge-
opend op dinsdag en woensdag 
van 8.30 tot 21.00 uur, op donder-
dag en vrijdag van 8.30 tot 17.30 
en op zaterdag van 8.00 tot 14.00 
uur. Een afspraak maken kan on-
line of telefonisch 0164 630 065. 
Producten van L’ANZA of KIS zijn 
te koop in de kapsalon of via de 
webshop. Kijk voor meer informa-
tie op www.keijzerskroon.nl

“Keijzerskroon is juweel 
van een kapsalon”
LEPELSTRAAT - Er heeft een ware metamorfose plaatsgevonden aan de 
Kerkstraat 55 in Lepelstraat: kapsalon De Haren van Keijzer van topkap-
ster Natasja Keijzer is compleet verbouwd. Op 24 september opende de 
haar bekende collega Mari van de Ven de nieuwe trots, onder een nieuwe 
naam: Keijzerskroon. Eén kapsalon die haar vestigingen van weleer ver-
vangt. Hier komt alles samen waar Natasja Keijzer voor staat: hoogste 
kwaliteit vaktechniek, ongelimiteerde creativiteit en alleen de beste pro-
ducten – en dat alles in een prachtige ambiance waar het goed toeven is. 

STEENBERGEN – Afgelopen woens-
dag was dierenarts Bart de Wolf op 
bezoek bij Boekhandel Vermeulen 
aan de Kaaistraat in Steenbergen. 
Niet om een zieke boekenwurm te 
behandelen, maar om zijn eigen 
boek te signeren. 

De Lepelstraatse  dierendokter 
schreef namelijk zijn eerste jeugd-

boek dat hij ‘Monsters en misluk-
te superhelden’ noemde. De Wolf 
is trouwens niet zijn echte achter-
naam, het is de naam die hij zich-
zelf als schrijver gaf. 
De start van de Kinderboeken-
week was voor de boekhandel een 
mooi moment om dierenarts Bart 
uit te nodigen zodat hij zijn hand-
tekening kon zetten in het boek 

dat kinderen al hadden of kwa-
men kopen. Het is trouwens al-
leen voor dappere kinderen van 
11+ (en veel ouder) bedoeld, want 
het is echt superspannend. 
Wie het boek tijdens de Kinder-
boekenweek (van 5 oktober tot 16 
oktober) koopt, krijgt er het Kin-
derboekenweekgeschenk ‘Waan-
zinnige Boomhutverhalen’ gratis 
bij. ‘Monsters en mislukte super-
helden’ is het begin van een nieu-
we jeugdreeks . 
Deel 2 verschijnt in september 
2023). 

Foto: Evelien van Gaans © Steenbergse Courant

Lepelstraatse dierenarts 
signeerde eigen jeugdboek



WORD BEZORGER VAN DE STEENBERGSE COURANT!
Bezorgers gevraagd voor Steenbergen en Nieuw-Vossemeer.

Als bezorger verdien je een leuk zakcentje - vergoedingen zijn verhoogd. 
En je ontvangt nu een welkomstbonus van €20,-!*

Leeftijd vanaf 13 jaar, bezorgen op vrijdag voor 19:00 uur.
*Vraag naar de voorwaarden.

Profi teer van onze welkomstbonus!

Telefoon 0167 - 56 59 30 tijdens kantooruren
of mail bezorging@steenbergsecourant.nl
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(Door John Rommers)

Het elftal van v.v. Steenbergen be-
gon op zaterdag 24 september aan 
de kompetitie met een 1-5 overwin-
ning in de uitwedstrijd tegen Allian-
ce in Roosendaal. Afgelopen zaterdag 
moesten de blauwwitten op het ei-
gen sportpark aantreden voor de eer-
ste thuiswedstrijd tegen het elftal van 
Boeimeer uit Breda. Een tegenstander 
die was begonnen met een 0-3 neder-
laag tegen Vrederust en dus kon ver-
wacht worden dat de mannen uit Bre-
da op zoek waren naar een sportieve 
revanche van deze valse start. Een re-
vanche die er echter niet kwam, voor-
al dankzij de dadendrift van de spelers 
van v.v. Steenbergen.

Net als tegen Alliance begon Steen-
bergen ook tegen Boeimeer zeer ge-
motiveerd aan de wedstrijd, werd de 
tegenstander vanaf het begin geen 
meter ruimte gegeven en stond er 
binnen 10 minuten een 2-0 voor-
sprong op het scorebord. Een voor-
sprong die in de eerste helft uiteinde-
lijk werd uitgebreid naar 5-0 waardoor 
de 2e 45 minuten eigenlijk maar een 
formaliteit waren. Het was goed om te 
mogen constateren dat de spelers tac-
tisch en fysiek stappen maken, mede 
waardoor Boeimeer zo goed als niet 
in de wedstrijd kon komen. Alleen 
na de snelle 2-0 voorsprong lieten de 

spelers van oefenmeester Peter van 
Poortvliet de voetbalteugels even te 
veel vieren maar in het laatste kwar-
tier van de eerste helft werd de draad 
weer opgepakt en werd er nog 3 keer 
gescoord.

Steenbergen snel  
op voorsprong
De wedstrijd was nog maar net be-
gonnen of het eerste doelpunt lag al 
in de Boeimeer touwen. Nadat spits 
Vincent Mosmans in de 2e minuut bij 
zijn doelpoging de Boeimeer doelman 
op zijn weg vond was het 1 minuut la-
ter Mike de Hoog die met een prima 
schot hoog in de kruising wel succes 
had,1-0. De volgende kans was er voor 
Gio van der Wegen maar zijn schot 
werd door een speler van Boeimeer 
geblokt, maar in de 8e minuut zorgde 
Vincent Mosmans voor de 2-0 toen hij 
goed reageerde op een dieptepas van 
Mike de Hoog en onberispelijk scoor-
de, 2-0. Na deze treffer was Boeimeer 
geleidelijk aan wat meer te zien op de 
helft van Steenbergen en moest doel-
man Max Knook enkele keren aan de 
bak om doelpogingen van de bezoe-
kers te verijdelen. Boeimeer kreeg een 
2-tal hoekschoppen te nemen maar 
die brachten verder weinig gevaar. 
Rond het half uur pakte Steenbergen 
de draad weer goed op en volgde een 

snelle aanval over links. Via Mike de 
Hoog en Vincent Mosmans was het 
uiteindelijk Gio van der Wegen die in 
balbezit kwam om vervolgens vanaf 
ruim 20 meter prachtig raak te schie-
ten, 3-0. En weer 3 minuten later volg-
de doelpunt nummer 4. Nu was het 
Dennis Duijvelaar die door Kai Hes-
hof werd bediend en voor de 4-0 tus-
senstand zorgde. Nadat een snelle 
counter van Boeimeer, besloten met 
een goed schot, door doelman Max 
Knook werd gestopt was het kort voor 
rust aan de andere kant weer bijna 
raak toen Vincent Mosmans een vrije 
trap van Mike de Hoog niet ver naast 
kopte. Het 5e doelpunt kwam er als-
nog voor de rust toen Vincent Mos-
mans door niet goed uitverdedigen 
van Boeimeer de bal veroverde en 
met zijn schot voor de 5-0 ruststand 
zorgde.

Voorsprong na rust niet 
meer in gevaar
Steenbergen oefenmeester Peter van 
Poortvliet begon de 2e helft met Joep 
van Sittert en Danny Kolkhuis Tanke 
in de ploeg als vervangers voor Vin-
cent Mosmans en Kai Heshof nadat 
hij net voor rust ook al Rens Cooij-
man had moeten vervangen boor Ben 
Bosch.
Maar ook na deze wissels bleef Steen-

bergen de bovenliggende partij, hoe-
wel de echte drive een beetje verdwe-
nen was. En al vrij snel na rust lag 
nummer 6 in het Boeimeer doel. Op 
aangeven van Lars Heshof kwam Mike 
de Hoog in scoringspositie en van 
dichtbij zorgde de blauwwit aanvoer-
der voor de 6-0. Na een snelle aan-
val van Boeimeer die werd besloten 
met een schot op doel dat werd ge-
pakt door Max Knook volgden kansen 
voor Boudein Bickel die een voorzet 
van Dennis Duijvelaar niet ver naast 
schoot en Mike de Hoog die op aange-
ven van Gio van der Wegen zijn schot 
via de Boeimeer paal in de handen 
van de doelman zag belanden. Een 
mooie actie op links van Dennis Duij-
velaar werd door hem afgerond met 
een goed schot dat uitstekend werd 
gekeerd door de sluitpost van Boei-
meer maar een 3-tal minuten voor tijd 
was het alsnog de goed spelende Den-
nis Duijvelaar die voor de 7-0 eind-
stand zorgde toen hij op aangeven 
van Lars Heshof zijn 2e doelpunt kon 
maken. Een mooie overwinning van 
v.v. Steenbergen op weliswaar geen al 
te sterke tegenstander maar met een 
blauwwit ploeg die een steeds betere 
indruk laat zien.

Volgende competitie-
wedstrijd thuis tegen 
Vrederust
Voor morgen, zaterdag 8 oktober, 
staat competitiewedstrijd nummer 3 
op het programma.
Tegenstander is deze keer het elftal 
van Vrederust uit Halsteren. Vrederust 
kwam nog maar 1 keer binnen de lij-

nen doordat hun wedstrijd van afge-
lopen zaterdag tegen Sc.Welberg werd 
afgelast. Maar die ene wedstrijd lever-
de wel een 0-3 overwinning op tegen 
Boeimeer, het team dus waartegen 
Steenbergen ook een overwinning be-
haalde.
Ongetwijfeld een tegenstander waar-
tegen Steenbergen van begin af aan 
weer voor 100% bij de les zal moeten 
zijn om een goed resultaat te behalen.
De wedstrijd wordt gespeeld op het 
sportpark aan de Seringenlaan te 
Steenbergen en begint om 15.15 uur.

Uitslagen senioren v.v. Steenbergen 
van zaterdag 1 oktober

Steenbergen 1 - Boeimeer 1: 7-0; Fc.
Moerstraten 2 - Steenbergen 2: 4-0; 
Steenbergen 3 - De Fendert 4:  9-0; Al-
liance 7 - Steenbergen 5: 8-0; Steen-
bergen onder 23 - Prinsenland on-
der 23: 8-0; Steenbergen dames 2 - De 
Fendert dames 2: 3-0; Steenbergen ve-
teranen- Halsteren 2 veteranen: 30-0

Programma senioren v.v. Steenbergen 
voor zaterdag 8 oktober

Steenbergen 1 - Vrederust 1: aanvang 
15.15 uur; Sc.Kruisland 2 - Steenber-
gen 2: aanvang 12.30 uur; Steenber-
gen onder 23 - Moc’17 2 onder 23:  
aanvang 13.00 uur; Steenbergen 3 - 
Alliance 5:  aanvang 15.15 uur; Prin-
senland 4 Steenbergen 5: aanvang 
13.30 uur; Steenbergen dames 1 - Har-
dinxveld dames 1: aanvang 15.15 uur; 
Steenbergen dames 2 - Vosmeer da-
mes 1:  aanvang 15.15 uur.

Na winst op Alliance ook winst in eerste 
thuiswedstrijd v.v. Steenbergen

( door Jesse de Decker ) 

Na de afgelaste wedstrijd tussen 
Vrederust en Welberg afgelopen 
zaterdag werd deze dinsdagavond 
alsnog afgewerkt. Omdat voet-
balvereniging Vrederust niet be-
schikt over een lichtinstallatie op 
hun wedstrijdveld werd deze wed-
strijd gespeeld op het terrein van 
Sc Welberg. Vrederust ging er na 
een sportieve wedstrijd met een 
verdiende overwinning vandoor, 
eindstand 0-4.

De eerste 20 à 25 minuten van de 
wedstrijd zijn de twee ploegen 
behoorlijk gelijkwaardig aan el-
kaar, waarbij beide in aanvallend 
opzicht een aantal kleine kans-
jes krijgen. Het is uiteindelijk Vre-
derust die de eerst echt grote kans 
noteert als Welberg via de lat en 
paal gered wordt tegen een ach-
terstand. De bezoekers uit Hal-

steren pakken dan steeds meer 
het initiatief, en komen er voet-
ballend in korte tijd een paar keer 
goed uit
Op het halfuur valt dan de 0-1 die 
al een paar minuten in de lucht 
hangt, al komt deze tot stand door 
een ongelukkig eigen doelpunt 
van Mels Meeuwsen die de bal 
voor het doel probeert weg te wer-
ken maar deze bal valt verkeerd in 
eigen doel.
Vrederust zet na de voorsprong 
nog wat extra aan, wat 3 minuten 
na de 0-1 zorgt voor een penibe-
le situatie voor het doel als de bal 
niet goed wordt weggewerkt, via 
de kluts komt de bal bij een spe-
ler van de tegenpartij terecht die 
de bal voorzet op de meelopende 
spits en de 0-2 achter de Welberg 
keeper tikt.
Welberg is niet veel later dicht bij 
de aansluitingstreffer maar de bal 
wil er net niet in, een beetje geluk 

zit echter niet mee. 
Kort voor de pauze is het nog-
maals Welberg dat zich voor het 
Vrederust doel laat zien, maar de 
aanval via Mohammed Dahir had 
meer verdiend.
Met een 0-2 ruststand zoeken bei-
de ploegen de kleedkamers op. 
Welberg gaf de voor de ongeluk-
kige achterstand goed tegenstand 
tegen het goed combinerende Vre-
derust maar leek na het 1e doel-
punt een beetje van slag te zijn. 

Tweede helft 
In de tweede helft was eenzelfde 
spelbeeld te zien, Vrederust pakte 
veelal het initatief en Welberg pro-
beerde veelal via de omschakeling 
gevaarlijk te worden voor het doel. 

De eerste echte kans in de tweede 
helft valt te noteren na 60 minu-
ten als keeper Bart Helmons ge-

dwongen wordt om een vrije trap 
van Vrederust uit de hoek te pluk-
ken.
Niet veel later is het Welberg dat na 
een snelle aanval op rechts dicht-
bij de 1-2 is, maar het schot van 
Mohammed Dahir gaat net voor-
langs het doel naast. Een dreigen-
de aanval die duidelijk meer had 
verdiend. 
De thuisploeg blijft opzoek naar 
de aansluitingstreffer en krijgt 
daar in korte tijd ook goede kan-
sen voor. Maar toch is het Vreder-
ust die na 70 minuten voetballen 
de wedstrijd in het slot gooit. Een 
afvallende bal vanuit het midden-
veld komt terecht bij een speler 
van de bezoekers, die ziet de Wel-
berg keeper iets te ver voor zijn 
doel staan en schiet de bal van-
af 20 meter over hem heen, 0-3. 
De wedstrijd is dan definitief ge-
speeld.
Welberg krijgt kort na het 3e doel-
punt van Vrederust nog een dot 
van een kans als Mohammed Da-
hir goed doorgaat op de rech-
terflank, de voorzet komt terecht 
bij Mats Meeuwsen die tot twee 
keer toe zijn inzet gekeerd ziet 
worden door de doelman en een 

verdediger op de doellijn. Het zit 
Welberg ook echt niet mee!
Vrederust besluit de wedstrijd in 
de 87e minuut nog met de 0-4, 
een enigszins geflatteerde uitslag 
gezien de kansenverhoudingen. 
Kort voor het laatste fluitsignaal 
is het Welberg dat vanuit een cor-
ner nog gevaarlijk wordt, maar de 
kopbal uit de corner wordt door 
de Vrederust keeper gepakt. 
Niet veel later is het scheidsrech-
ter die wedstrijd tot een einde 
fluit. 
Vrederust gaat er uiteindelijk ver-
diend met de overwinning van-
door, maar het zat Welberg be-
paald niet mee. En het ontbrak de 
thuisploeg aan een beetje geluk 
dat Vrederust duidelijk wel had. 

Zaterdag tegen  
The Gunners
Aankomende zaterdag wacht Wel-
berg wederom een pittige tegen-
stander. In Breda gaat het dan op 
Sportpark Hooghuys de strijd aan 
met The Gunners. De wedstrijd 
staat onder leiding van dhr. Van 
Horssen en begint om 15:00 uur.

SC Welberg delft het onderspit in  
inhaalwedstrijd tegen Vrederust

Het raceseizoen van 2022 verloopt 
voor de Steenbergse kartcoureur 
Bas van Vlimmeren niet geheel 
volgens verwachting. Met vijf uit-
valbeurten in de acht wedstrijden 
die inmiddels verreden zijn, is het 
een tegenvallend seizoen voor de 
coureur. Hij stapte voor dit seizoen 
over van het Italiaanse kartmerk 
Tony naar het eveneens Italiaanse 
merk Birel.

Van Vlimmeren viel tot nu toe twee 
keer uit door materiaalpech en 

een keer door een diskwalificatie. 
Daarnaast was hij tot twee keer toe 
betrokken bij een aanrijding. Deze 
uitvalbeurten gingen steeds ten 
koste van een goede klassering.  
Met nog vier wedstrijden voor de 
boeg, waarvan er twee in Berghem 
en twee in Genk worden verreden, 
hoopt de coureur het tij nog te 
kunnen keren. Hiermee kan hij in 
dit raceseizoen zijn klassering met 
een zesde plaats in het kampioen-
schap misschien nog omzetten in 
een plek in de top vijf. 

Teleurstellend raceseizoen  
Bas van Vlimmeren



Geldig t/m di 1 november 2022

AARDAPPELEN
Zak 1 kilo

JUMBO REUZE 
ROZIJNENBOLLEN
Zak met 4 stuks
a1,68

ELSTAR APPELS
Per kilo

BOERENGEHAKTSCHNITZEL, 
SAUCIJS OF GEHAKTSTAAF
Schaal 2 stuks
a2,19 - a2,69

CHIO HEARTBREAKERS,
POM-BÄR, DONUTS 
OF POPCORN
Zak Heartbreakers 125 gram,
Pom-Bär paprika & naturel 90 gram, 
Pom-Bär Oven mini’s 80 gram,
Donuts 110 gram & Popcorn 90-150 gram
a1,29 - a1,701,29 - 1,29 - 1,70

BLOEMKOOL
Per stuk

COCA-COLA ZERO,
COCA-COLA LIGHT,
FANTA NO SUGAR
OF SPRITE
Fles 1 liter
a1,67 - a1,93

CONFERENCE  
PEREN
Per kilo

DANIO LUCHTIGE KWARK
Verpakking met 2 stuks à 125 gram
a1,35
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