Nieuwsblad voor de gehele gemeente Steenbergen e.o. met het nieuws uit úw buurt sinds 1881

Nie uws

u it

u w

b u u r t

REDACTIE TIJDENS KANTOORUREN: MOLENWEG 44, STEENBERGEN TELEFOON (0167) 56 59 30 E-MAIL redactie@steenbergsecourant.nl
BEZORGKLACHTEN: TELEFOON 06 133 55 905 OP VRIJDAG VANAF 19.00 UUR - 21.00 UUR EN OP ZATERDAG 9.30 TOT 16.30 UUR

Vrijdag 8 oktober 2021 141e jaargang nummer 25

s i nds

1 8 8 1 KijkopSteenbergen.nl

Gemeenteraad ontving
Vosmeer en Dinteloord

Elf tips over overval
bij Opsporing Verzocht

Steenbergse Roparun
teams stevig in actie

Veel belangstelling
voor expo fotoclubs

Sparrows pakken
de draad weer op

Pagina 3

Pagina 6

Pagina 11

Pagina 12

Pagina 16

Begroting sluit met positief saldo,
maar niet zorgeloos:

”Financiële druk op
sociaal domein is niet
vol te houden”
(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Een bedrag van
1,2 miljoen in de plus prijkt onderaan de begroting die het college

woensdagmiddag presenteerde.
Voldoende om de toekomst met
vertrouwen tegemoet te gaan en
uitvoering te kunnen geven aan
beleid. Daar staat tegenover dat

de toenemende financiële druk
op het sociaal domein reden is tot
zorg.
Volgens Krook mag de gemeente
Steenbergen trots zijn op haar gezonde financiële positie. Een stellingname die hem na de presentatie van de vorige begroting een
jaar lang van discussie opleverde
met raadslid Jos Verbeek (VVD).
Laatstgenoemde is van mening
dat het college voorbij gaat aan
het feit dat er ingeteerd wordt op
de algemene reserves. “Diezelfde
politieke discussie zullen we ook
nu weer gaan voeren, maar dat
vind ik eerlijk gezegd wel leuk,” aldus Krook.

Lage eigen bijdrage
Ondanks de positieve begroting,
sluit de wethouder de ogen niet
voor de toekomst. ”We hebben
nu een geweldige begroting, maar
we zien ook risico’s,” aldus de portefeuillehouder Financiën. ”Het
grootste risico is de toenemende
vergrijzing in combinatie met de
zeer lage eigen bijdrage (max. 19
euro per maand – red.) die gebruikers van voorzieningen uit de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
betalen.”

Sturen
De enige die dit op kan lossen is
het Rijk dat via aangepaste wetgeving een realistischere eigen bij-

drage moet regelen. Krook: “Als
het aan mij ligt, gaan we terug
naar een systeem dat gebaseerd
is op inkomen en vermogen, want
dit is voor geen enkele gemeente
vol te houden.”
De gemeente heeft volgens Krook
wel de mogelijkheid om te sturen
op het drukken van te kosten door
woningen te bouwen voor jongeren en bedrijven aan te trekken
waar jongeren kunnen werken.
Of de begroting nog effect gaat
hebben op de lokale belastingdruk is nog onbekend. In december doet het college hierover een
voorstel aan de raad.

Dikke Pluim voor
de Muppets
De inmiddels lokaalberoemde
Steenbergse Muppets: Tonny van
Agtmaal, Sjaak Embregts, Jacques
Goddrie, Jack de Kock, Anton van
Rossum, Andre Testers, Ad Vermeulen en Wim Visser hebben ons geholpen met het verfwerk voor onze
nieuwe kleedgebouwen.

Oproep voor
acteertalent
KRUISLAND – De Kruislandse Claudia Koole (foto) schreef een kinderboek dat gaat over gelijkheid
en eenheid en is gekoppeld aan
duurzame doelstellingen van de
Verenigde Naties (Global Goals).
Theatergroep Josjes uit Etten-Leur
regisseert het kinderstuk ‘Iedereen heeft een roodroze hart’ dat
naar dit kinderboek is gemaakt.
Het wordt opgevoerd in theater
De Kring in Roosendaal. Kinderen
in de groepen 7 en 8 worden opgeroepen om voor het stuk auditie te
komen doen.

Mede dankzij jullie hulp zijn alle
werkzaamheden op tijd gereedgekomen. Een dikke pluim hebben
jullie zeker verdiend.
Bestuur en onderhoudsploeg
voetbalvereniging Steenbergen

Dagelijks
weten
wat hier
gebeurt

Sjors Sportief trapt weer af
KRUISLAND – Met een aantal ferme karatetrappen en stoten werd donderdagmiddag op de Zonnebergschool
in Kruisland de kick-off van Sjors Sportief gegeven. Dit project waaraan de gemeente Steenbergen elk jaar deelneemt, biedt basisschoolleerlingen de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met een sport.
Dit jaar verloopt het inschrijven compleet digitaal, via de app of via de website van Sjors Sportief of Heel Steenbergen actief. “We waren een van de laatste gemeenten die nog een boekje gebruikte”, aldus sportcoach Lieke van
Dongen. Volgens aanwezig wethouder Esther Prent hadden de kinderen geluk om les te krijgen van een echte
kampioen: Valence Bickel. Samen met haar moeder Lia Vlietland gaf zij de kinderen een lesje Kyokushin karate.

Reginahof wisselt
van eigenaar
STEENBERGEN – René en Silvia Heijen laten weten dat zij
met medeoprichter Pierre Gorissen niet langer eigenaar zijn
van Reginahof, gevestigd in de
voormalige Maria Reginaschool
aan de Kruitweg. De woonvoorziening is per 1 oktober over ge-

nomen door Estea, een organisatie van investeerders in zorgvastgoed. “Voor de huurders
verandert er niets, zij blijven dezelfde gezichten zien want Kitty
Tielen en haar team doen zoals
vertrouwd de zorg”, aldus René
Heijnen.

Kinderen die belangstelling hebben worden gevraagd om na overleg met hun ouders of verzorgers
een berichtje te sturen naar info@
theatergroepjosjes.nl. De auditie
is op donderdag 14 oktober vanaf
18:00 uur in de Kring.
Meer informatie over het verhaal
en de voorstelling is te vinden op
www.iedereenheefteenrozehart.nl.

Het echtpaar Heijnen kocht samen met Pierre Gorissen in 2015
de Maria Reginaschool aan en
verbouwde het complex tot 24
zelfstandige studio’s waar de mogelijkheid is tot 24-uurs thuiszorg.
Naast de studio’s zijn er ook 6 woningen.

onze gedrevenheid om het tot een
succes te maken. Vanaf begin af
aan was Reginahof een uniek, innovatief concept. Dit was succesvol, mede ook door de inzet van
de gemeente Steenbergen die de
WMO regelde”, zegt René Heijnen.

“Het was ons kindje“

Het zorgconcept Reginahof trok
lokaal, regionaal en landelijk belangstelling en vond navolging in
de regio.

“Voor ons verandert er wel het een
en ander. Wij waren altijd nauw
betrokken bij ons ‘kindje’ Reginahof. Het waren onze ideeën en

Aan een afscheid hebben we vaak gedacht,
Nu al, dat hadden we niet verwacht,
Bedankt voor alles wat je voor ons deed
Je bent iemand die je nooit vergeet.

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

Verdrietig maar dankbaar dat haar een
verder lijden bespaard is gebleven,
delen wij u mede dat onze lieve,
zorgzame ma en trotse oma
is heengegaan.

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

Marijke
Kostermans-Roosendaal
weduwe van

Janus Kostermans
in de leeftijd van 82 jaar.

Steenbergse Courant
zoekt reserve bezorgers

Carina
Jolanda en Erik
Oceana, Givano
Conny en Martin
Christian en Breghje
Tara en Chiem
1 oktober 2021
Oost-Havendijk 44
4651 RS Steenbergen
Het afscheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Aangesloten
Netwerk
Uitvaartvernieuwers
Uitvaartverzorging
Jannie
Hulsbergen
Voor een bij
piëteitsvolle
verzorging

Voor
een piëteitsvolle Nieuw-Vossemeer
verzorging
Bergen op
Zoom
Bergen
op Zoom
Nieuw-Vossemeer
Aula,
Marconilaan
2
Afscheidskamer
24-uurs
familiekamer,
13
Aula, Marconilaan
2 Melanendreef 31 Achterstraat
Afscheidskamer
24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 Achterstraat 13

0164-246664 / 06-51910414
info@jannieuitvaartverzorging.nl
0164-246664 / 06-51910414
www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
info@jannieuitvaartverzorging.nl
Postadres:
Loonberg 26, 4617 NX Bergen op Zoom
www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
Postadres: Loonberg
26, 4617 NX Steenbergen
Bergen op Zoom
Contactpersoon
Nieuw-Vossemeer,
e.o.
annie
ulsbergen
Jeanne
Huijsmans:
06-13433461
Contactpersoon
Nieuw-Vossemeer,
Steenbergen e.o.
Uitvaartverzorging
annie
ulsbergen
Jeanne Huijsmans: 06-13433461
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H
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Uitvaartverzorging

Steenbergse Courant zoekt voor
de kern Steenbergen bezorgers die op
vrijdagen tussen 11.00 uur en 18.00 uur
een krantenroute willen bezorgen.
Vereisten:
– minimale leeftijd 13 jaar.
– voldoende verantwoordelijkheidsgevoel om
de krant stipt en correct te bezorgen.
De routes:
– in de bebouwde kom van Steenbergen
– in goed 1 uur tijd te bezorgen
Aanmelden:
tel. (0167) 565930 of bezorging@steenbergsecourant.nl

UITVAARTVERZORGING

LEEUW

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

Een bijzonder leven verdient
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

Jannie Hulsbergen
Jannie Hulsbergen
uitvaartverzorging

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

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

Postadres: Loonberg 26
Jeanne Huijsmans
4617 NX Bergen op Zoom
jeannehuijsmans@home.nl
0164-246664
/ 06-51910414
Postadres:
Loonberg 26
Telefoonnummer
06-13433461
Jeanne Huijsmans
4617 NX Bergen op Zoom
jeannehuijsmans@home.nl
0164-246664 / 06-51910414
Telefoonnummer www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
06-13433461

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken . . .

UITVAARTVERZORGING

Tuincentrum Hoveniersbedrijf
Tuincentrum

LEEUW

Karina Schutz en Nico Eskes

7
webwinkel:Boerenweg
www.kaaistraat50.nl
• www.marskramersteenbergen.nl

4622 RT Bergen op Zoom
T 01657 - 30 37 08
Boerenweg
4622 RT Bergen
op Zoom
E info@debolusberg.nl
T 0165 - 30 37 08
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0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw
Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

Doktersdreefje 2
4651 AX Steenbergen
tel. (0167) 56 46 50

anaf €
v
n
e
t
n
a
s
y
potchr
jes
bloemstuk

ys

Alfred Leeuw

Bolusberg"''
''"De
De Bolusberg

Maak je herfsttafel compleet met al
h e t m o o i s v a n M a r s k r a m e r S1
t e,7
e n5b e r g e n

" De

“Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor de warme belangstelling en felicitaties
”Uw helpende hand
die we hebben ontvangen
bij van
het afscheid
afscheidnemen”
in tijden
en de officiële benoeming tot notaris.”
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Woningbouw grootste
knelpunt in Vossemeer
( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Vorige week zaterdagochtend was de Dorpsraad
Nieuw-Vossemeer te gast bij de
gemeenteraad. Hoewel het normaliter de bedoeling is dat de raadsleden jaarlijks een bezoek brengen
aan de zes kernen, werd de Dorpsraad om de coronacheck te omzeilen dit maal uitgenodigd in de
raadszaal van het gemeentehuis.
Hier werd een presentatie gegeven van belangrijke zaken die in
het kerkdorp spelen. Hoofditem
is het tekort aan woningen, waardoor zowel de jongeren als senioren vaak genoodzaakt zijn het
dorp te verlaten omdat geschikte
woningen niet voorhanden zijn.

Perdaems, Annelies Keller-van
Loenhout, Ad Bosters, Adriaan
Dirven, Harald Jansen, Reinier de
Jong en Jeroen Ammerlaan zitting.
De raad is al vele jaren actief en
weet goed van de hoed en de rand.
Hoofdprobleem in Nieuw-Vossemeer is de grote behoefte aan woningen. Jongeren kunnen geen
betaalbare woning vinden, doordat er een tekort is aan woningen voor senioren is er enerzijds
geen doorstroming mogelijk, anderzijds verlaten de ouderen op
zoek naar een meer passende woning noodgedwongen en met pijn
in het hart hun dorp. “Een sprekend voorbeeld is Adrie Hommel, die gelukkig weer hersteld
van corona, een kleinere woning
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zocht, niet kon vinden en noodgedwongen naar Steenbergen
verhuisde. Nu zien we hem nog
vaak wandelend door ons dorp
omdat hij de dagelijkse contacten met de Vosmeerders zo mist”.
“Stadlander heeft jaren geleden
bij de sloopt van een aantal seniorenwoningen beloofd er nieuwe
voor terug te bouwen, maar kwam
tot op heden die belofte niet na”,
zo betoogde de Dorpsraad.

Oplossing
starterswoningen
voorhanden
En er is een oplossing voor het gebrek aan starterswoningen voorhanden. De dorpsraad is al lange
tijd bezig met een perceel grond
aan de Julianastraat. Dat is eigendom van Stadlander. De Dorpsraad staat volledig achter een initiatief van lokale partijen die het
perceel willen aankopen en er

zeer betaalbare woningen voor
senioren en voor starters wil realiseren. Stadlander geeft echter aan
slechts aan de gemeente Steenbergen te willen verkopen. De
Dorpsraad pleit ervoor dat de gemeente aankoopt en zonder opslag doorverkoopt aan de initiatiefnemers opdat die hun plannen
kunnen uitvoeren. En kan op die
plek een tiental starterswoningen
worden gebouwd. “Wij staan er
lokaal klaar voor. We hebben een
lijstje met 14 gegadigden. Er hadden al mensen kunnen wonen”.

Behoefte aan daadwerkelijke ondersteuning
Het aangeroerd probleem en de
oplossing ervoor is illustratief
voor de behoefte die er bij burgers
is wanneer zij in actie komen tijdens voorgestelde burgerparticipatie. Ze willen dan een lokale
overheid die niet achterover leunt

De uitnodiging voor het ‘kernbezoek’ – lees kernontvangst –
kwam zeer laat bij de betrokkenen. Desalniettemin werd er voltallig gehoor aangegeven en dat
onderstreept de motivatie van de
Dorpsraadgenoten om toch een
gedachtewisseling met de gemeenteraad te hebben. Het belang ervan wordt door zowel de
dorpsraden en stadsraad als door
de gemeenteraad ingezien. Want
hoewel de lokale raadsfracties
hun lijntjes naar de diverse kernen hebben is een meer integrale
update belangrijk.

Grote behoefte
aan woningen
In Dorpsraad Nieuw-Vossemeer
hebben Leon Havermans, Niek

STEENBERGEN – Ook Dorpsraad
Dinteloord en Werkgroep Behoud
Leefbaarheid Dinteloord (WBLD)
werden in het kader van de ‘kernbezoeken’ uitgenodigd om in gesprek te gaan met de gemeenteraad. Dat gebeurde afgelopen zaterdagochtend in de raadszaal.
Want om problemen rond de coronacheck te voorkomen waren beiden uitgenodigd om naar
Steenbergen te komen in plaats
van het raadsbezoek aan Dinteloord.
“Toch wel verwarrend voor onze
Dinteloords inwoners. Bij wie
moeten ze nu terecht met zaken die hun dorp betreffen. Bij de
Dorpsraad of bij WBLD”, zo stelde
dorpsraadvoorzitter Hakim Tampoebolon. Bij de afsluiting van
de bespreking opperden diverse
raadsleden om toch eens te bekijken of de twee elkaar niet zouden
kunnen vinden in een samenvoeging.
Eerst echter werd Dorpsraad Dinteloord gevraagd om hun kernpunten naar voren te brengen.
Dat gebeurde bij monde van voorzitter Tampoebolon. “Al de punten
die we noemen zijn even belangrijk en dienen te worden aangepakt om de leefbaarheid in ons
dorp te verbeteren”, zo stelde deze.
Het ‘verlanglijstje’ van de Dorpsraad werd opgesplitst in zes punten: Ruimtelijke ordening, Openbare ruimte, Economie, Voorzie-

Onduidelijke
voorwaarden
Naast de woningproblemen roerde de Dorpsraad nog andere zaken aan. Zo is er behoefte aan
vooraf duidelijke richtlijnen voor
plannen en initiatieven die vanuit
de Dorpsraad komen. “Een voorbeeld is het bloemenveldje dat we
willen realiseren. Daarbij blijkt
dat er allerlei zaken moeten zijn
geregeld, waarvan wij vooraf niet
op de hoogte waren. En dat zorgt
voor grote vertraging. Wij zijn
mensen van de praktijk, we willen
resultaten zien”, betoogden Leon
Havermans en Annelies Keller.
Ook de door de dorpsraad gelanceerde visie over het gebied langs
de Eendracht werd aangetipt.
“Ontwikkelingen die voortgang
behoeven. Ook aan de andere zijde van de Eendracht zijn initiatieven op het gebied van recreatie”.

Kerken komen in het licht

Foto: Aanvankelijk was het de bedoeling dat de gemeenteraad naar Nieuw-Vossemeer zou gaan vanwege het
kernenbezoek. Om de coronacheck te vermijden werd ervoor gekozen om de dorpsraad Nieuw-Vossemeer te ontvangen in de raadszaal. Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Dorpsraad Dinteloord en WBLD
presenteren hun wensen aan de raad
( door Peter Vermeulen )

maar daadwerkelijk ondersteunt
en er actief voor zorgt dat zaken
worden geregeld en niet zoals teveel gebeurt als voorstellen in de
la verdwijnen.

ningen en Openbare orde. Wat het
eerste punt betreft gaat het om
het aanpakken van lelijke plekken
– vooral de gaten die in het dorp
zijn ontstaan. Daarnaast het parkeerbeleid waar het gebrek aan
parkeermogelijkheden nadrukkelijk aandacht verdient en het ‘uitplaatsen’ van bedrijven om overlast in de plaats weg te nemen.
Waarbij volgens de Dorpsraad
de bedrijven Van Tilburg en Kouters er uitspringen. “Van Tilburg is
reeds in gesprek met de gemeente over verplaatsing naar gronden
achter het huidige Reinierpolder
II en verplaatsing van Kouters zou
ideale mogelijkheden geven voor
woningbouw”.

Wel uitvoering verder
plan ‘Centrum Haven’

De dorpsraad vroeg aandacht
voor onder meer verdere aanpak
voor het plan ‘Centrum Haven’,
voor de slechte staat waarin de
trottoirs en voetpaden verkeren
en de reconstructie van de Steenbergseweg, die volgens de dorpsraad niet uitgesteld moet worden
vanwege een onderzoek naar een
oostelijke rondweg.
Ook de huisvesting van de arbeidsmigranten staat op het verlanglijstje van de dorpsraad. Niet
langer huisvesting in particuliere
woningen maar een grootschalige huisvesting, zo is de wens. Die
mag ook dicht tegen de woonkern
komen, zo wordt gesteld.

Tweede supermarkt en
Ommetje Dinteloord

Een afgesloten terrein voor het
parkeren van vrachtwagens, een
tweede supermarkt met appartementen en een permanente
streep door eventuele plannen
voor zonneparken en uitbreiding
van de al in grote getalen aanwezige windmolens. Daarnaast de
komst van een natuurspeeltuin en
na tien jaar pogingen ook de realisatie van een ‘ommetje’ rondom
Dinteloord staan op het verlanglijstje. Ook hondenspeelplaatsen
zijn zeer welkom.

Werkgroep Behoud
Leefbaarheid Dinteloord
(WBLD): ”Oostelijke
ontsluiting Dinteloord
en woningbouw in
Noord-Oost”
De werkgroep WBLD – met als
woordvoerder Leon Aanraad –
concentreert zich momenteel op
één voor hen zeer belangrijk item:
het weren van zwaar verkeer en
groot landbouwverkeer uit het
centrum van Dinteloord. Daar-

Ook wat zaken die wel goed gaan
werden aangetipt. Zoals het verlichtingsplan voor de beide kerken dat in december wordt uitgevoerd en er voor zal zorgen dat
mogelijk al voor de kerst de kerken sfeervol worden verlicht. En
ook de realisatie van twee zonnevelden: een kleinere met 1500
panelen op het voormalige trainingsveld van NVS en het grote
plan op 51 hectare aan de Zeeweg.
“Op een locatie waar het niemand
stoort en op landbouwgrond die
voor dat doel niet al te best is”.

naast is een tweede item van groot
belang voor WBLD: woningbouw
in Dinteloord Noord-Oost
“Stel de voorgenomen aanpak van
de Steenbergseweg uit en leg oostelijk van Dinteloord een rondweg aan”, zo hield Aanraad zijn
gehoor voor. Hij liet met beelden
nog eens zien hoe groot en zwaar
het verkeer is – dat ‘vergelijkbaar
met een kolonne reusachtige olifanten’ – zich steeds door het centrum van het dorp worstelt.
Leon Aanraad toonde de namen
van diverse organisaties en grote
bedrijven, maar bijvoorbeeld ook
de ZLTO die de oproep van WBLD
onderschrijven. “Dit zijn belangrijke organisaties en ondernemers
in Dinteloord. Die moeten toch
serieus worden genomen?”.

Woningbouw
in Noord-Oost
Een tweede kernpunt voor WBLD
is het realiseren van woningbouw
in Noord-Oost. Behoud Leefbaarheid Dinteloord verwijst daarbij naar en plan dat de toenmalige woningstichting Dinteloord
destijds had ontwikkeld op gronden die daar volgens de plannenmakers bijzonder geschikt voor
zouden zijn. In dat plan zou ook
nieuwbouw voor de Nieuwe Haven gerealiseerd kunnen worden
met daarbij meerdere aanbieders
van gezondheidszorg uit Dinteloord.
Foto: Dorpsraad en Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord
(WBLD) waren vanwege het alternatieve kernenbezoek afgelopen
zaterdag te gast bij de gemeenteFoto: Peter Vermeulen © SC
raad.

Geen enkel lichaamsdeel is symmetrisch, ook je borsten niet, maar soms is het verschil zo
groot door o.a. onder of over ontwikkeling van borstklierweefsel aan één zijde of eenzijdige
onderontwikkeling van de borst en de grote borstspier, dat je jezelf hierdoor erg ongemakkelijk voelt omdat het zichtbaar is in je bovenkleding en badmode. Maar ook na een borstbesparende operatie kan er verschil ontstaan.
Breast shapers kunnen voor een oplossing zorgen. Vraag bij ons naar de mogelijkheden.

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

madri.nl/onderhoud
Realiseer jouw droomtuin samen met

Dutch Quality Gardens Visio Vireo Tuinen

En mocht er onverhoopt
een storing optreden,
dan lossen we dat
snel voor u op.
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Zilverhoek 5 - Steenbergen
(0167)
56 17 20
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Of u nu kiest voor kunststof of hout

ons werk is voordelig en extreem duurzaam

Dakkapellen

Kozijnen

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

Overkappingen

Veranda’s

Mike van Herel, MVH House & Garden

MVH is specialist voor kozijnen,
veranda’s, overkappingen
en dakkapellen.
Wat we doen, doen we goed. Degelijk vakwerk, uitstekende
kwaliteit en dat tegen een zeer scherpe prijs.
Franseweg 62a · 4651 GG STEENBERGEN
T 0167 560 619 E info@visiovireo.nl
W www.visiovireo.nl

Heeft u plannen voor uw huis?
Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl
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Wethouder overleeft debat
over Jaarmarkt maar raad
eist verbetering
(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – “Onze zorgen
richten zich niet alleen op de te
laat verstrekte vergunning voor de
Jaarmarkt, maar op het structureel
ontbreken van een dienstbare opstelling en op de slechte communicatie richting de inwoners”, zo
klonk het keiharde oordeel van
VVD’er Theo van Es onlangs in de
besluitvormende vergadering. De
partij had het middel ‘interpella-

tie’ aangevraagd om de wethouder te confronteren met de in hun
ogen “ernstige en urgente situatie”. De VVD werd echter niet unaniem gesteund, al moet volgens de
raad wel alles op alles gezet worden om nog zo’n debacle te voorkomen.
“Na 1,5 jaar corona-ellende werd
het wel weer eens tijd voor een
feestje, dus des te groter was de
domper toen bleek dat de vergunning voor de Jaarmarkt niet
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in orde was. Nu horen wij geluiden dat de organisatoren van de
ijsbaan zich ook zorgen beginnen
te maken omdat de deadlines van
de leveranciers eraan zitten te komen, terwijl de gemeente zegt dat
het nog te vroeg is voor een vergunningaanvraag. Dat is toch te
gek voor woorden?”, zei Van Es.

Wethouder:
“mijn reactie had tandje
minder gekund”
Wethouder Wilma Baartmans had
al eerder in een vergadering gereageerd op de kritiek en vragen
vanuit de raad over het onderwerp. Ook nu kwam zij met een
uitgebreid verhaal over hoe de gemeente als organisatie met dit onderwerp bezig is. “Samen met adviseurs gaan we kritisch het huidi-

Volkspartij en PvdA teleurgesteld in afwijzen
woningplannen door college b en w

(Door Nicole van de Donk)

lijk om 25 procent van de nieuw te
bouwen woningen te reserveren
voor nestverlaters. “Die eis is in
strijd met de grondwet”, zo klonk
haar toelichting tijdens de besluitvormende vergadering.
Volgens Danker Kouwen van de
Volkspartij is het een schande dat
het college niet eens de moeite
neemt om uitvoer te geven aan de

ge werkproces analyseren aan de
hand van verleende vergunningen. Ook moet de communicatie
naar buiten beter afgestemd worden. Daar heb ik zelf aan meegedaan door emotioneel te reageren
in de media. Dat had een tandje
minder gekund.”

Volkspartij: ”Ernstig
incident, geen patroon
Baartmans kon zich echter niet
vinden in de kritiek dat inwoners
het vertrouwen in het openbaar
bestuur verliezen op deze manier. Zo ver wilden de meeste partijen ook niet gaan. De Volkspartij
noemde het een ernstig incident,
maar geen patroon. Het CDA wil
dat er gekeken wordt of de termijnen voor het indienen van vergunningen moeten worden aan-

tie, gesteund door de andere partijen.

Wethouder: ”Oplossing
woningnood niet
zo eenvoudig”

“Het is een schoffering van
de gemeenteraad”
STEENBERGEN – De Volkspartij
heeft samen met de PvdA het onderwerp woningbouw hoog op de
agenda gezet, maar staat voorlopig nog met lege handen. De motie waarin het college wordt opgedragen woningen te bouwen voor
nestverlaters, wordt niet uitgevoerd. Volgens wethouder Baartmans is het juridisch niet moge-
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wensen van de gemeenteraad. Al
eerder gaf hij aan dat hij op straat
het meest wordt aangesproken
over het probleem dat er geen betaalbare woningen zijn voor jongvolwassenen die het huis uit willen. Daarom kwam hij samen met
Nadir Baali van de PvdA in de bres
voor deze groep ‘nestverlaters’. Afgelopen voorjaar met een initiatiefvoorstel en later met een mo-

Wethouder Wilma Baartmans
noemt het terecht dat de raadsleden de problematiek van de woningmarkt aankaarten, maar zegt
dat de oplossing niet eenvoudig
is. Zo zou 200 à 300 woningen per
jaar bouwen niet haalbaar zijn. “In
2022 komen we net boven de 200,
maar in de jaren daarna halen we
dat niet. Het kost vanwege de procedures veel tijd om een plan te
ontwikkelen. Kijk naar Couveringepark. Bovendien kan je als gemeente niet te veel plannen tege-

gepast.
Het was vooral Nadir Baali van
de PvdA die fel van leer trok, omdat hij het ziet als een breed probleem dat hij eerder al samenvatte als “Wat gaat er mis op het gemeentehuis?”. “Het proces is niet
onder controle. Dat is op ambtelijk niveau, maar dat mag het college niet goedkeuren. Laten we
als raad samenwerken om het nu
eens echt aan te pakken”, was zijn
oproep.
Gewoon Lokaal! haalde de investeringen in de ambtelijke organisatie van de afgelopen tijd aan.
Het college heeft de financiële middelen gekregen om de organisatie te versterken, maar dan
verwachten we ook waar voor ons
geld”, aldus fractievoorzitter Maurice Remery.

lijk in behandeling nemen, want
ontwikkelaars gaan vaak pas starten met de bouw als ze 70 procent
van de woningen hebben verkocht. Dan ontstaat het risico dat
er juist minder woningen worden
gebouwd.”

In januari meer
informatie
Danker Kouwen liet weten niet
tevreden te zijn met de antwoorden en zegt samen met de PvdA
te gaan nadenken over vervolgstappen. Wethouder Baartmans
kon toezeggen dat ze de gemeenteraad begin januari op de hoogte
brengt van alle plannen en vooruitgang op het gebied van woningbouw zodat de raad actief kan
gaan bijsturen.

WIJ VRAGEN
Enthousiaste vrijwilligers met
flexibiliteit.

Foto: Net als in de rest van Nederland, zijn er in de gemeente Steenbergen te weinig woningen
beschikbaar voor starters/nestverlaters. Maar de wensen van de gemeenteraad om er iets aan
te doen zijn volgens het college onuitvoerbaar.
MONA PUDDING OF YOGHURT
2 verpakkingen à 450 gram of 450 ml
a3,20 - a3,78

2 VOOR

250

DUBBELFRISSS OF
BUBBELFRISSS

Onmisbaar! Dat zijn de vrijwilligers van Hoeve Kakelbont.

3 pakken of flessen à 1,5 liter
a4,71 - a4,95

3 VOOR

3,-

Vrijwillig aan de
slag bij Hoeve
Kakelbont

WIJ BIEDEN
•
Een collegiale en leuke
werkomgeving
•
Veel voldoening en plezier
•
Reiskostenvergoeding
(openbaar vervoerstarief of
gereden km)
•
Leuke uitjes, een gezellige
jaarlijkse teamdag en korting
voor de twee jaarlijkse
evenementen KakelSensation en
Plukdag

Jumbo Kruidnoten
Feestmix, Kokos
of Carrot Cake
Zak 250 gram

GRATIS BIJ

270
PUNTEN

Dagelijks zetten vrijwilligers zich in voor onze deelnemers om hulp
te bieden bij de verschillende activiteiten. Van het bijhouden van de
moestuin tot het organiseren van leuke spelletjes, het voeren van de
lammetjes tot het thuisbrengen van onze deelnemers.
Wij zijn trots op de ondersteuning van onze vrijwilligers, zij zijn een

Enthousiast?
Meld je aan als
vrijwilliger

belangrijke schakel in onze organisatie. En de deelnemers bloeien vaak op
bij de aanwezigheid van vrijwilligers. Wij nodigen de vrijwilligers ook uit om
mee te denken om het nog leuker te maken op de boerderij.
Wat doe jij het liefste? Lees alle mogelijkheden als vrijwilliger op de
website van Hoeve Kakelbont.
Geldig t/m di 12 oktober 2021

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

Boompjesdijk 11, 4671 PR Dinteloord
0167 56 76 69
info@zorghoevekakelbont.nl
www.hoeve-kakelbont.nl
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Elf tips bij ‘Opsporing Verzocht’ over gewapende woningoverval
(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De politie heeft
tot nu toe elf tips binnengekregen
over de gewelddadige overval in
een woning aan de Witte Ruiterweg. Afgelopen maandagochtend
overvielen vier gemaskerde mannen de woning waarbij twee bewoners gewond raakten. De politie is op zoek naar de daders en
daarom besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht al een
dag later aandacht aan de zaak.
Uit de camerabeelden die werden
getoond in de uitzending blijkt dat
de vier daders zeer gewelddadig te
werk gingen. Een van de slachtoffers, een 59-jarige vrouw, wilde ’s
ochtends om 8:30 uur in haar auto
stappen om te gaan sporten. Op
dat moment kwamen er vier ge-

moedelijk gevlucht zijn. De fietser
die rond het tijdstip van de overval bij de woning stopte en naar
wie de politie op zoek was, heeft
zich inmiddels gemeld.

maskerde mannen vanachter een
tuinhuisje op haar afgerend. Die
hebben haar vervolgens zo ruw
naar de grond gedrukt, dat ze een
gecompliceerde enkelbreuk opliep. Haar partner die op het lawaai afkwam werd enkele keren
hard op het hoofd geslagen met
een wapen en liep daardoor behoorlijke hoofdwonden op.

Heeft u meer informatie? Bel dan
met de politie: 0900-8844. Of via
het Politie WhatsApp nummer 06
- 1220 7006. Belt u liever anoniem,
dan kan dat via Meld Misdaad
Anoniem (0800 – 7000).

Zoon bedreigd
met vuurwapen
Een zoon die in de woning verbleef is niet gewond geraakt, maar
wel bedreigd met een wapen. De
daders zijn vermoedelijk gevlucht
in een witte bestelbus richting de
Westlandse Langeweg.
Later op de ochtend zijn er op de
A4 twee personen aangehouden

in zo’n bus, maar die zijn in de
loop van de dag weer vrijgelaten
omdat ze niet konden worden gelinkt aan de overval. Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk
benadrukte dat ze alle informatie
kunnen gebruiken.

Gematigd enthousiasme bij raad over uitvoeringsprogramma:

Fort Henricus: Wordt het nu wat
of wordt het niks?
(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Uitgaande van het
debat dat de gemeenteraad afgelopen maandag voerde, zal een
meerderheid eind deze maand instemmen met het Uitvoeringsprogramma Fort Henricus. Enthousiasme voor de investering en groot
vertrouwen in de toegevoegde
waarde ervan ontbreken vooralsnog bij de beleidmakers.
Alleen Gewoon Lokaal! toonde
zich tijdens de vergadering echt
overtuigd van de ‘boost’ voor toerisme die het fort kan betekenen
in de toekomst, wanneer natuur,
dag- en verblijfsrecreatie er floreren. D66 ging bij monde van Tim
Huisman niet verder dan ‘een
mooie tussenstop’ tussen het buitengebied en de stad. De PvdA
bungelt onderaan de optimismeladder en denkt dat het hele project gedoemd is te mislukken.

”Niet met de voet
op de rem”

Ondanks alle vraagtekens ziet het
er naar uit dat een meerderheid
van de raad met frisse tegenzin
in gaat stemmen met het uitvoeringsprogramma. Dat geldt zelfs
voor de Volkspartij, die in het verleden fel tegenstander was van
de aankoop van de loodsen aan
de Schansdijk en nooit mee ging
in de toekomstperspectieven die
zich op en rond het fort opbouwden.
De draai die de partij nu maakt,
is volgens kopman Michel Lambers te danken aan de zes lokale ondernemers die bereid zijn de
schouders onder het fort te zetten.
“Wanneer zij willen samenwerken
om ontwikkelingen binnen het
gebied mogelijk te maken, zullen wij ons daar niet tegen blijven
verzetten. Een constructieve samenwerking, gericht op resultaat
waarbij de gemeente niet met de
voet op de rem moet staan.”

Verkopen
De meeste partijen maken zich
vooral zorgen over het feit dat de
kosten voor de baten uitgaan en

Zondag 24 oktober: eerste
concert in oude Stadhuis
STEENBERGEN – Zondag 24 oktober om 15:00 uur komt het ensemble
‘Rossignol’ naar het oude Stadhuis in de Kaaistraat. Het is de eerste
van een reeks licht klassieke concerten die het Kunst- en Cultuurplatform Steenbergen organiseert in samenwerking met de eigenaren van
het Stadhuis. Ook zal Elly Gommers haar beeldende kunst in de gangen
exposeren.
Het ensemble bestaat uit Alice Gort-Switynk en Elly van Munster. Gort is
docerend musicus blokfluit en klassieke zang, Munster speelt gitaar, luit
en Chitarrone (ook een tokkelinstrument -red.). Ze brengen werken van
Frans Schubert, Antonio Vivaldi en Ludwig van Beethoven.
Reserveren voor het concert kan op cultuursteenbergen@outlook.com.
Een kaartje kost 10 euro. Een geldig corona-toegangsbewijs is verplicht.
Het verzoek is om snel te reserveren want het aantal zitplaatsen is beperkt.

de uiteindelijke opbrengst onzeker is. Nu al instemmen met het
beschikbaar stellen van gemeenschapsgeld dat in de toekomst
misschien nodig is om de westelijke loods te slopen en de bedrijfswoning aan te schaffen, ging
een aantal fracties te ver. Jos Verbeek, VVD: “We willen nu niet verder gaan dan de intentie uitspreken dat we verder willen, maar
het geld pas voteren wanneer het
daadwerkelijk aan de orde is.”
Voorop staat voor de partij dat er
duidelijk inzicht moet komen in
de financiën. Komt dat inzicht er
niet, dan wil de VVD de gebouwen
verkopen aan een ondernemer, al
dan niet lokaal.

Beter ten halve gekeerd
Als het aan de PvdA ligt, gaat de
kogel nu al door het fort en trekt
de gemeente zich volledig terug.
Ter voorbereiding op het debat
van maandag reisde Joop Stoeldraijer af naar Terheijden waar
fort De Kleine Schans qua grootte, ligging en ontwikkeling volgens hem vergelijkbaar is met Fort

Tips
De tips die na de uitzending binnenkwamen hebben vooral betrekking op verdachte situaties en
personen in de directe omgeving
van de woning en op de witte bestelbus waarmee de daders ver-

Henricus. Volgens hem brengt het
vestingwerk daar weinig tot niets
voor lokale ondernemers of het
toerisme en zal dat in Steenbergen niet anders zijn. Stoeldraijer
pleitte er dan ook voor om verdere gemeentelijke bemoeienis met
het fort per direct te beëindigen:
”Beter ten halve gekeerd, dan ten
hele gedwaald.”
Wethouder Esther Prent verdedigde het plan met verve, waarbij zij
de raad een spiegel voorhield. “U
doet net alsof wij allerlei nieuwe
dingen verzinnen, maar we geven
gewoon uitvoering aan plannen
die u de afgelopen negen maanden heeft vastgesteld.”

U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle
informatieverwerking het dossiernummer: 2021265671.
Foto: Vier gemaskerde mannen
hebben op zeer gewelddadige wijze een woning aan de Witte Ruiterweg overvallen. Twee bewoners raakten daarbij gewond.

Om te kunnen bepalen of er toekomst zit in het fort, wil de gemeenteraad meer inzicht in de
plannen van de ondernemers.
Om dit te verkrijgen wordt er een
werkbezoek aan het fort georganiseerd. Ook moet wethouder Prent
voor de besluitvormende vergadering van 21 oktober duidelijkheid geven over de financiën.

18°

In twijfel
Ondanks dat bewoog de wethouder mee met de gevoelens van de
partijen. “Voor alle duidelijkheid:
Wij geven geen cent uit tot zeker is
dat de ondernemers in het gebied
aan de slag gaan. Maar wanneer u
liever heeft dat we pas op dat moment naar u komen voor de benodigde financiën dan is dat ook prima.” Concreet betekent dit dat er
op dit moment alleen 25.000 euro
nodig is om de westelijke, kleine loods alvast te slopen al trokken meerdere partijen dit voorstel
ook in twijfel. Temeer omdat een
plaatselijk ondernemer (Steenbergenaar Chiel Veraart) te kennen heeft gegeven mogelijkheden
voor deze loods te zien.

Het weerbericht van onze lokale
weerman Ger Roedelof

Dit weekeinde fraai
najaarsweer, daarna
ietsje wisselvalliger
en lagere
temperaturen
zaterdag staat flink zonnig en droog
najaarsweer op het programma in onze
regio. In de vroege ochtend is het nog
wel behoorlijk fris met temperaturen
rond 9 graden en kan het plaatselijk
nevelig zijn, maar in de loop van de
dag komt de zon goed tevoorschijn. De
temperatuur stijgt vervolgens richting
de 18 graden. De wind speelt geen grote
rol van betekenis en dat maakt het voor
het gevoel zeer aangenaam buiten.
Zondag verloopt een groot deel van
de dag eveneens droog en vrij zonnig
met temperaturen rond 17 graden in
de gemeente steenbergen. De wind
draait richting het noordwesten maar in
de avond neemt de kans op wat lichte
regen toe.
De dagen daarna blijven we te maken
houden met een noordwestelijke
windrichting en daardoor trekken soms
enkele buitjes vanaf de Noordzee over
onze regio. Tijdens droge perioden
wisselen wolken en zon af, maar met
temperaturen rond 14 graden is het wel
iets minder warm. Door de toename
aan bewolking verlopen de nachten
wel minder koud en de kans op mist
verdwijnt.

Weerspreuk:

” Worden de bladeren geel en krom,
kijk naar uw kachel om.”
Reageren?:
gercelsius@gmail.com
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VOOR MOBILITEIT OP MAAT…
Wil je van je hobby
je beroep maken?
Wij zijn op zoek naar een

MOTORFIETS-MONTEUR
ter uitbreiding van
ons
werkplaats
team.
onze
werkplaats.

Bij aankoop van 4 winterbanden

Gratis*

werkzaamheden
zijn o.a.
JeJewerkzaamheden
bestaan
o.a.
onderhoud,
reparatie,
revisie
en
uit onderhoud, reparatie,
revisie
restauratie van BMW motoren
en restauratie van BMW motoren
van jong tot oud.
tot oud. dat je
Ook is van
het jong
de bedoeling
We vinden
belangrijk
dat je
leiding
geefthet
aan
de werkplaats.
affiniteit
met motoren.
We
vinden hebt
het belangrijk
dat je

Montage en Balanceren

Heb je interesse en wil je
Hebinformatie.
je interesse
wil jeof
meer
Belengerust
meer
informatie.
Bel
gerust
kom langs in onze zaak. of

Reserveer nu!

affiniteit hebt met motoren.

kom langs in onze zaak.

* t.w.v. € 70,Geldig in de maand november.
Leerlooierij 3b • 4651 SM Steenbergen • 0167-541157

Autoservice Kole:
veelzijdig dienstenaanbod
Autoservice Kole in Halsteren heeft
de afgelopen jaren het dienstenaanbod verder uitgebreid. Het
bedrijf stond reeds bekend als
schadeherstelbedrijf en garagebedrijf
voor onderhoud, APK, airco-service,
leverancier van nieuwe banden, velgen en occasions. Vorig jaar breidde
Kole sterk uit en sinds dit jaar werd
het bedrijf ook lid van BOVAG en voert
daardoor een breed geaccepteerd
kwaliteitskeurmerk met de bijhorende zekerheden.
Door de verbouwing in 2020 werd de
werkplaats dubbel zo groot doordat het
buurpand erbij kon worden getrokken.
Ook de parkeerruimte werd vergroot en
vernieuwd. In de schadeherstel-afdeling
werd een nieuwe spuitcabine geplaatst.
“We hebben klanten uit de gehele regio maar ook uit Zeeland, België en
Zuid-Holland. We hebben altijd uitstekende occasions op voorraad, passend
voor elk budget. Wanneer onze klanten

specifieke wensen hebben, dan gaan we
opzoek naar een daarop afgestemde occasion”.

Zorg volledig uit handen nemen
“In ons schadeherstelbedrijf verzorgen
we een volledige schadeafhandeling,
waarbij de zorg volledig uit handen van
onze klanten wordt genomen. Zelfs onze
hulp bij het invullen van het schadeformulier hoort daarbij. We zijn transparant in wat we doen en ook duidelijk.
Onze werkwijze is informeel, klanten
ontvang ik persoonlijk en ik geef een
helder inzicht in de noodzakelijke werkzaamheden en de kosten daarvan. Ook
weten veel mensen niet dat je voor verzekeringsschades ook bij ons terecht
kunt.” vertelt eigenaar Maarten Kole.
“Wat dat betreft blijven we de vertrouwde dorpsgarage die we altijd al waren en
waarbij onze klant terecht kan met zijn
of haar vragen”.

Bosch Car Service Cuelenaere

’t Is lastig kiezen uit het
€29.390,- enorme aanbod…

€33.890,- -

Daarom vertrouw ik op een Best Car
Selection-occasion!
€ 14.900,--

€ 13.900,--

RENAULT ARKANA TCE 140 EDC

PEUGEOT 2008 GT-LINE PURE TECH

BOUWJAAR 05-2021 10.982 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. FULL LED,
WINTERPACK, LM 18”, ADAPT. CRUISE

BOUWJAAR 01-2020 13.348 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. MASSAGE,
SCHUIFDAK, LEDER, FOCAL SOUND

€44.895,- -

€21.990,- -

BMW 118I EXECUTIVE

Ford C-MAX 1.6-16V TREND

BOUWJAAR 10-2009 47716 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, PARKEERSENSOR,
METAALKLEUR,AIRCO,ELEKTRISCHE RAMEN, RADIO-CD,
LICHTMETALEN VELGEN, MISTLAMPEN. MOOIE AUTO!

BOUWJAAR 05-2009 51997 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
AIRCO, RADIO-CD, METAALKLEUR, MISTLAMPEN. ZEER
RUIME AUTO!

€ 15.450,--

€ 10.900,--

VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 TSI LIFE

BOUWJAAR 01-2021 1.973 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. KEYLESS,
P-SENSOR + CAMERA, ELEKT. A.KLEP

BOUWJAAR 05-2019 26.283 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. CLIMA,
P-SENSOREN V + A, STOELVERWARMING

BOUWJAAR 09-2012 16186 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
METAALKLEUR, STUURBEKRACHTIGING, NAVIGATIE
SYSTEEM, RADIO-CD, BLEU TOOTH.

Ga voor een actueel
occasionaanbod naar
Ga voor een actueel
www.cuelenaere.nl

occasionaanbod naar

Onderhoud
en reparatie met behoud
www.cuelenaere.nl
van uw fabrieksgarantie
maar
wel
Onderhoud
en reparatie met
behoud
voordeliger
dan
bij
de
dealer!
Met
het
occasionlabel
van
Bosch
Car
Service
van uw fabrieksgarantie maar wel
geniet
u van
een
boordevol
voordelen
Ook
uw
leaseauto
van
harte welkom!
voordeliger
danpakket
bijisde
dealer!

om niet alleen nu, maar ook over een lange

Ook
uw leaseauto
vanuharte
welkom!
tijd nog
zeker te zijnis dat
de juiste
keuze
heeft gemaakt.

Daewoo Matiz
0.8
Volkswagen Polo 1.4
Citroen C5
1.8
Volvo 850
2.5 V5
Citroen Picasso 1.8
Ford Fusion
1.4
Renault Clio
1.2 5-drs
VW Golf
2.0 Cabriolet
Renault Twingo 1.2
Citroen C3
1.4
Peugeot 206
1.4
Citroen C3
1.4
Hyundai Getz
1.3 5-drs
Kia Picanto
1.0 5-drs
Kia Rio
1.4 5-drs
Audi A3
2.0 FSI Sportback
VW Golf
1.6 FSI Sportline
Audi A4
1.8 Turbo Automaat

bj 2004
bj 2001
bj 2002
bj 1997
bj 2004
bj 2006
bj 2001
bj 2001
bj 2007
bj 2005
bj 2004
bj 2007
bj 2005
bj 2007
bj 2008
bj 2004
bj 2007
bj 2008

91500 km
257000 km
217000 km
344000 km
262000 km
259000 km
153000 km
219000 km
121000 km
119000 km
114000 km
166000 km
140000 km
174000 km
145000 km
245000 km
136000 km
223000 km

nieuwe APK
nieuwe APK
nieuwe APK
nieuwe APK
nieuwe APK
nieuwe APK
nieuwe APK
nieuwe APK
nieuwe APK
nieuwe APK
nieuwe APK
nieuwe APK
nieuwe APK
nieuwe APK
nieuwe APK
nieuwe APK
nieuwe APK
nieuwe APK

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

1150,1350,1350,1495,1495,1495,1495,1950,1950,1995,2150,2250,2250,2350,2950,3250,3950,6750,-

RENAULT KANGOO FAMILY 1.6-16V

BOUWJAAR 01-2008
76664 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO,
METAALKLEUR, RADIO-CD, AIRBAGS, MISTLAMPEN. ZEER
PRAKTISCH EN ZEER RUIM!

APK benzine
€ 29,95
25,-en
APK
benzine
€ 20.900,-APK
diesel
€ 49,95
40,-€ 25,-en “All-In”
APK diesel € 40,-- “All-In”
Leaserijders opgelet!
Uw
auto wordt
gratis
Leaserijders
opgelet!
gewassen
bij reparatie
Uw auto wordt
gratis
of onderhoud!
gewassen
bijGT-LINE
reparatie
MEGANE
ESTATE
TCE130
BOUWJAAR 2012
15958 KM
onderhoud!
OPTIES of
EN ACCESSOIRES:
O.A. ABS, AIRCO, CRUISE
CONTROLE, METAALKLEUR,
SLECHTS 15958 KM!,
Gratis
pechhulp
LICHTMETALEN VELGEN.
Europa
bij
Gratis
pechhulp
aanschaf
occasion
Europa
bij
aanschaf occasion

Autobedrijf Cuelenaere B.V.
Autobedrijf
Cuelenaere
B.V.
Nassaulaan
Nassaulaan 6
6 || 4651
4651 AA
AA STEENBERGEN
STEENBERGEN

€7 KORTING
OP EEN SCHONE AUTO!

WashinPantser

Persoonlijke aanpak in
rechtshulp bij letselschade
Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!
Bent u slachtoﬀer als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval ? Ik help u graag.
Met een deskundige en persoonlijke benadering zal ik uw belangen behartigen.
Ook bied ik u de kans op een second opinion.
U kunt contact met mij opnemen voor een afspraak.
Ons vertrouwde kantoor is gevestigd aan de Blauwstraat 3

Tel.:
0167
|| www.cuelenaere.nl
Nassaulaan
6 | 4651
AA STEENBERGEN
Tel.:
0167 564150
564150
www.cuelenaere.nl
Tel.:
0167
564150
|
www.cuelenaere.nl
Wij
info@cuelenaere.nl
Wijdoen
doenalles
allesvoor
vooruw
uwauto
auto
Wij doen alles voor uw auto

 www.ditsletselschade.nl

|  info@ditsletselschade.nl

|  0167-500899

KNIP UIT
&
NEEM ME
E
Nu slechts

€10

Het beste wasprogramma voor jouw auto.
Binnen 5 minuten schoon, droog & beschermd!
Normaal €17, nu €10! *

LOW BUDGET OCCASIONS

Al meer dan 60 jaar ervaring op het eiland Tholen

Nijverheidsweg 30
4695 RC Sint-Maartensdijk
Tel. 06-29127504
Email: angel5mei@zeelandnet.nl

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

VOLVO XC 40 T3 R-DESIGN NAVI

RENAULT CLIO DYNAMIQUE TCE 90 5D

VAN IWAARDEN AUTO’S

*Actie geldig t/m 21-11-2021

APK
ONDERHOUD
REPARATIE

Washin7 Bergen op Zoom
Rooseveltlaan 196
4624 DG Bergen op Zoom
Ook in te leveren bij Washin7 Roosendaal

WIJ INSPECTEREN

UW AUTO OP DE BELANGRIJKSTE

VEILIGHEIDSPUNTEN

VEILINGWEG 3A
4697 RB SINT-ANNALAND
06-24388720

Auto’s B.V.

aanbod op onze web

site!

➥

TT

Kijk voor ons gehele

NIEUW! AUTO HUREN

www.ttautos.nl
Superscherp aanbod aan prachtige occasions!!!
Als RWD erkend bedrijf zijn we gespecialiseerd in reparaties,
in- en verkoop van auto’s, verzekering, APK - Keuring en
Bandenservice, financiering, autotransport en schadeherstel.

Openingstijden:
e-mail: s.nl
auto
info@tt

Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag alleen op afspraak. U bent van harte welkom!!

TT Auto’s - Bronkhorststraat 2 - 4651 SZ Steenbergen
Werkplaats: 0167-852435 In- en verkoop: 06-48787791

Zuidstraat 15C
4641VZ Ossendrecht
Tel: 0164 65 70 03
info@nrcarworks.nl
www.nrcarworks.nl

Mail gerust voor meer informatie:
autoverhuur@autobedrijf-eskes.nl

Bij Autobedrijf Eskes kunt u terecht voor:
-

Nieuwe auto’s
Alle merken
Occasions
Onderhoud alle merken
APK-keuring
Autoschade
Airco onderhoud
Winter en Zomerbanden
levering tegen messcherpe
prijzen
- Winterbanden opslag

-

Uitlijnen auto
Bovag garantie
Bovag Autoverzekering
Lease en financiering incl.
Private Lease mogelijkheden
- Aankoopkeuringen
- Bemiddeling zoekopdrachten
gebruikte of nieuwe auto
- Verhuur auto’s, bestelbussen,
bakwagens enz.

Service

- schadeherstel
- spuiterij

Bij Eskes in Tholen en Halsteren

Vanaf nu kunt u tegen een scherpe prijs, uw auto, bestelbus, personenbus en
bakwagen met laadklep voor een korte of langere periode huren bij Eskes!

Lorem ipsum

- restauratie
- uitdeuken zonder spuiten

Service

Locatie Halsteren, Steenspil 38, 4661 TZ Halsteren, 0164-215000
Locatie Tholen, Ohmstraat 2, 4691 RD Tholen, 0166-603682
Email, receptie@autobedrijf-eskes.nl

ZIE OOK WWW.AUTOCENTRUMROOSENDAAL.NL
Merk

Model

Opel
Suzuki
Suzuki
Kia
Suzuki
Hyundai
Peugeot
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Hyundai
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Opel
Suzuki
VW

Agila
Ignis
Alto
Picanto
Alto
I-10
107
Swift
Swift
Celerio
SX 4
Ignis
Swift
I-10
S-Cross
Swift
Swift
Vitata
Baleno
Ignis
S-Cross
Vitara
Corsa
S-Cross
Golf

Type

Km-stand Bouwjaar Prijs in €

1.2 Elegance APK tot 19-08-2022
1.3 GL APK tot 24-08-2022
1.0 Spirit
1.0 X-tra AIRCO
1.0 Cool Comfort AIRCO
1.1 Drive Cool AIRCO
1.0 5 drs. AIRCO
1.3 Limited AIRCO
1.2 Bandit AIRCO
1.0 Comfort AIRCO
1.6 Comfort AIRCO
1.2 Select AIRCO
1.2 Bandit AIRCO
1.0 Comfort AUTOMAAT AIRCO
1.6 Exclusive AUTOMAAT
1.2 Select AIRCO
1.0 Stijl, Smart Hybrid, Climate Control
1.6 Exclusive 4x4, Climate Control
1.2 Exclusive AUTOMAAT AIRCO
1.2 Stijl Smart Hybrid, Climate Control
1.0 Boosterjet Exclusive Climate Control
1.4 Boosterjet SPORT AUTOMAAT
1.2 Turbo 100pk Edition AUTOMAAT
1.0 Boosterjet High Executive Climate
Sportsvan 1.5 ACT TSI Highline Rline

77682
187988
155899
69165
111870
148068
86327
107064
153997
75949
139587
38278
98753
65274
72384
40406
67470
73403
36911
31459
72579
61839
1627
69410
33755

2002
2004
2010
2008
2011
2012
2012
2010
2014
2017
2012
2017
2014
2020
2014
2019
2018
2016
2019
2019
2018
2016
2020
2018
2018

1749,00
1949,00
3949,00
4249,00
4749,00
4949,00
5499,00
5949,00
7949,00
7949,00
8249,00
11949,00
8949,00
13499,00
13949,00
14499,00
14949,00
15949,00
15949,00
16499,00
17449,00
18949,00
19249,00
19950,00
20949,00

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

Onderhoud & reparatie
alle merken

st
SpeciaSliuzuki
in

entrum
Suzuki C
m
Voorheen
n op Zoo
aal/Berge
Roosend

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

ONS LAADPLEIN IS VERDER UITGEBREID
Laad gemakkelijk en
snel je auto op!
We hebben bij Auto Kar
inmiddels 4 openbare
oplaadpunten voor elektrische
auto’s. Ieder laadpunt heeft een
vermogen van 22 kW en ze
zijn allemaal 24 uur per dag
beschikbaar!
Kijk voor al onze diensten op:
vakgarageautokar.nl

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

STONE MOUNTAIN RUNNERS

DOOR DIK EN DUN

STONE MOUNTAIN RUNNERS

Stone Mountain Runners
en Door Dik en Dun leveren
fraaie prestatie tijdens de
alternatieve Roparun
STEENBERGEN – Afgelopen weekend werd een alternatieve Roparun gelopen vanuit het Limburgse Landgraaf. Het door coronamaatregelen geplaagde evenement werd in 2020 afgelast en in 2021 verplaatst van het
traditionele Pinksterweekend naar het weekend van 2 en 3 oktober.

STONE MOUNTAIN RUNNERS

DOOR DIK EN DUN

Vanuit Landgraaf werd een route gelopen over een lengte van 310 kilometer. In 2021 namen 175 teams deel, waren er 91 goede doelen en
was de totale opbrengst van deze editie 2.030.030 euro, zo zegt Monique
Muijs van het team ‘Door Dik en Dun’. Zij hield collega Michelle Douw
van het tweede deelnemende Steenbergse team Stone Mountain Runners op de hoogte van de ontwikkelingen. Michelle op haar beurt informeerde Steenbergse Courant en KijkopSteenbergen.nl en stuurde foto’s
van Stone Mountain Runners en Door Dik en Dun. Een selectie uit de
beelden publiceren we hierbij. Voor het team van Door Dik en Dun was
het een jubileum run: ze deden voor de 25e keer op rij mee. Bijzonder
was bij hen ook de deelname van drie koppels: Henk met zoon Niels,
Patricia met dochter Jette en Monique met zoon Joris.

STONE MOUNTAIN RUNNERS

DOOR DIK EN DUN

DOOR DIK EN DUN

STONE MOUNTAIN RUNNERS

DOOR DIK EN DUN
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College gaat plan ‘Boom voor het leven’ onderzoeken
(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Misschien krijgen
ouders in de toekomst de kans om
via de gemeente een boom aan te
planten bij de geboorte van hun
kind. Dat plan van de Volkspartij
wordt na goedkeuring van het merendeel van de raad verder onderzocht. Het college komt terug naar

de raad als ze heeft bepaald wat
het kost. In de gemeente Steenbergen worden jaarlijks zo’n 200
baby’s geboren.
Volgens de Volkspartij snijdt het
mes aan twee kanten: er komen
meer bomen bij en de nieuwe inwoners voelen zich direct verbonden met de kern waar ze wonen.
De bomen blijven eigendom van

Ook geen extra geld voor
VV Steenbergen

het project Hartje Steenbergen
kreeg geen steun. Baali wou de
bouwstop vanwege de ongerustheid en het ongenoegen die bij
een groep inwoners in de Berenstraat heerst.

Ook de motie van de Volkspartij waarbij Ad van Elzakker vroeg
om voetbalvereniging Steenbergen tegemoet te komen in de extra kosten die zijn gemaakt bij de
verbouwing, haalde het niet.

Andere moties werden in de afgelopen besluitvormende vergadering van tafel geveegd. Het plan
van Nadir Baali van de PvdA om
de pauzeknop in te drukken bij

Maar hoewel de raad de gebrekkige communicatie rond het project
erkent, is zo’n stop om meerdere
redenen geen reële optie.

Geen van de fracties wilde VV
Steenbergen anders behandelen
dan andere verenigingen of organisaties.

Heyden werd opgedoken uit het
Schelde Rijnkanaal, kon de zaak
afgerond worden. In september
veroordeelde een rechter Nicky S.
tot 17 jaar cel en tbs, Wanda van R.

verdween voor tien jaar achter slot
en grendel en Edna V. kreeg acht
jaar cel opgelegd.
Na de veroordeling kon overgegaan worden tot ontruiming en

sloop van de woonwagen. Het is
de bedoeling dat er op termijn een
nieuwe woonwagen op het vrijgekomen terrein geplaatst wordt.

de gemeente.

Geen pauze voor project
Hartje Steenbergen

Opluchting na sloop
woonwagen
(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN — Als een rotte
kies uit een gebit werd vandaag
de woonwagen verwijderd die het
decor vormde van de moord op
loodgieter Johan van der Heyden
uit België. Tot grote opluchting
van de bewoners van het woonwagenkamp aan de Westlandselangeweg voor wie de aanblik
van de wagen een voortdurende
herinnering was aan het drama
dat zich er in de zomer van 2019
voltrok.
Ook volgens wijkagenten Jack Ambagts en Jesse Smidt was het de
hoogste tijd dat de woonwagen
verdween. “Er woonde inmiddels
al twee jaar niemand meer dus dat
ding stond te verpauperen. Voor
de bewoners bleef het een gapende

wond als overblijfsel van een traumatiserende periode. Nu de wagen
weg is, kunnen zij het afsluiten en
dat is voor iedereen beter.”
Nicky S. uit Bergen op Zoom, zijn
vriendin Wanda van R. uit Zoersel en de Steenbergse Edna V. beraamden de overval op Johan van
der Heyden. In juni 2019 overvielen zij hem in de onterechte overtuiging dat de loodgieter een grote
hoeveelheid zwart geld verborgen
hield in zijn woning. Toen zij het
geld niet konden vinden, dwongen
zij Van der Heyden door middel
van mishandeling tot antwoorden.
Een extreme aanpak die de loodgieter niet overleefde. Zijn lichaam
werd vervolgens door de daders in
stukken gezaagd en in een ton verbrand op het erf van V. Pas toen een
half jaar later een speciekuip met
lichamelijke resten van Van der

Veel belangstelling voor
gezamenlijke expositie
Steenbergse fotoclubs
‘Lucht en Polder’:
het resultaat van goede
samenwerking
DE HEEN – In de kerk van De Heen
waren afgelopen zaterdag en zondag de vruchten te zien van een
samenwerking van twaalf kunstenaars uit West-Brabant en Zeeland
die zich had toegespitst op de individuele interpretatie van een foto
die Riena Valkhoff maakte van een
imposante wolkenpartij.
Dit leverde twaalf kunstwerken op
met een geheel eigen karakter. Het
werden niet alleen schilderwer-

ken, maar de interpretatie werd
ook vormgegeven in glas, aquarel, zang, beeldhouwwerk, textiel,
mozaïek, dichtvorm en muziek.
“We krijgen echt leuke reacties”,
vertelt Martin Valkhoff. Hij organiseerde met partner Riena de expositie grotendeels. Dit alles onder het thema ‘Lucht en Polder’.
In de Heense kerk was werk te zien
en te horen van Jeroen van Hoek
(gedicht en spuitwerk), Riena
Valkhoff (meekrap acryl), Martin
Valkhoff (meekrap aquarel), Puck

Meijer (olieverf), Jan van de Velde (zang, tekst en muziek), Martine Westenbroek (zang), Martin
Hoevenaars (olieverf), Liesbeth
Romeijn (textiel), Josje Verton
(vedic art), Esther Timmermans
(mozaïek), Lia Bruyns-Schoonen
(glas) en Ton Bruyns. De herauten van Stichting Stadsherauten Steenbergen – niet te verwarren met de werkgroep Stadsherauten van de Heemkunde Kring
Steenbergen) verzorgden een
dorpswandeling over De Heen.
“Na de expositie verhuizen de
werken naar de ‘Kunstkamer’ in
Scherpenisse.
Foto: Zeven van de twaalf kunstenaars op de expositie ‘Lucht en
Polder’.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant.

STEENBERGEN
–
Afgelopen
weekend hielden ‘Fotoclub Steenbergen’ en fotoclub ‘Brabantse Wal’ een gezamenlijke expositie in de hal van het gemeentehuis. Daarbij mochten ze een
groot aantal belangstellenden
verwelkomen. Ook de fotoclubs
zijn geplaagd door de beperkingen die de maatregelen tegen de
coronapandemie gaven. Dat betekende in die periode dat de jaarlijkse exposities die beide clubs

apart hielden geen doorgang konden vinden. “We zijn daarom nu
extra blij dat we dit – dan wel op
een aangepaste wijze – nu wel
kunnen doen”, vertelt Jan Noorlander. “Elk lid exposeert hier drie
foto’s. Dat brengt het totaal geëxposeerde foto’s op een kleine honderd”. Die hadden de aandacht
van de vele bezoekers en oogstten
de nodige lof. Er zaten heel wat juweeltjes bij.
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Verenigd & Vereeuwigd:
muzikale opening van het
Jubileumjaar
[ door communicatie
gemeente Steenbergen ]

Avondvullend
programma

Verenigd & Vereeuwigd
op 20 november is de aftrap van het Jubileumjaar 2022 waarin we het
750-jarig bestaan van de
stad Steenbergen en 25
jaar één gemeente vieren. Om dit feest spectaculair af te trappen
hebben de gemeente
Steenbergen en Muziekvereniging Volharding
Steenbergen de handen
ineengeslagen.

Tijdens een avondvullend programma nemen de orkesten van
Volharding het publiek mee terug
in de tijd. Een adembenemende,
muzikale tijdreis voert de bezoeker langs een keur aan historische gebeurtenissen uit de lokale
geschiedenis.
De orkesten zullen regelmatig versterkt worden door andere culturele talenten uit onze gemeente waardoor er een afwisselend en enerverend programma
op de planken komt. Naast het
muzikale programma zal burgemeester Ruud van den Belt tijdens de voorstelling het Jubileumjaar 2022 officieel openen.

Nog niet genoeg
muziek?
Heb jij je muziektaks na het zaterdagprogramma nog niet bereikt? Kom dan ook zondagmiddag kijken!
Tijdens het zondagmiddagprogramma nemen de Steenbergse jeugdmuzikanten van Volharding een kijkje in de toekomst van
onze gemeente.
Ook wordt het Jubileumprogramma deze avond gepresenteerd en
is er een fototentoonstelling.

Kaartverkoop
Verenigd & Vereeuwigd vindt
plaats in Ontmoetingscentrum
’t Cromwiel in Steenbergen. In
de zaal is plaats voor 750 mensen en kaarten zijn te koop voor
€7,50 per stuk. De kaartverkoop

start halverwege oktober bij verschillende kaartverkooppunten
verspreid door de hele gemeente.
Wie het niet lukt om een kaartje te bemachtigen hoeft het concert niet te missen. De show zal
namelijk ook live uitgezonden
worden op SLOS TV! Kijk voor
meer informatie op www.volhardingsteenbergen.nl/concert en
www.steenbergen2022.nl/agenda/verenigdenvereeuwigd

Danny Hommel promoveerde
tot specialist Oudergeneeskunde
WELBERG – Een trotse Bram
Hommel bericht dat zijn zoon
Danny op 27 september jl. is gepromoveerd aan de Radbouduniversiteit. Hij deed dit met zijn
proefschrift over de ziekte van
Parkinson en Parkinsonisme.

Danny Hommel woonde jarenlang in Steenbergen en na kleuterschool en basisschool Maria
Regina ging hij via het Mollerlyceum in Bergen op Zoom naar de
opleiding Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft. Vervolgens studeerde

rij De Groene Wereld aan de Moerstraatseweg, was namelijk getipt
dat er ter plekke een indrukwekkende hoeveelheid wilde hop in
volle bloei stond. Een buitenkansje voor de bierbrouwer die er met
toestemming van de gemeente
Steenbergen op uit trok om het
belangrijke ingrediënt te oogsten. De hop zorgt voor de bitter-

hij kortstondig filosofie en stapte
over op geneeskunde aan de Erasmus universiteit in Rotterdam.
Hier rondde hij de opleiding geneeskunde af, terwijl hij al in 2011
een Bachelor filosofie behaalde.
Vervolgens specialiseerde Danny Hommel zin in de ouderge-

heid van het bier,” legde Loef tijdens de werkzaamheden uit. Terwijl de brouwer vanaf de grond
de organisatie ter hand nam, ging
zijn ‘Chef Hop’ Harry Augustijn de
lucht in om de weelderige struiken te lijf te gaan. Binnen enkele
uren was de klus geklaard. Althans
deel één daarvan, want nu was
het nog zaak om de bloembellen

Nog
12 weken
neeskunde aan de Radbouduniversiteit met name op de ziekte
Parkinson en parkinsonisme. Hij
was lid van het onderzoeksteam
Care of Late-Stage Parkinsonism
(ClaSP). Ook was hij betrokken
bij de ontwikkeling van de Kwaliteitstandaard parkinsonisme en
onderzoeker binnen het UKON
Netwerk. Bij stichting Groenhuysen in Roosendaal stond hij aan
de basis van een zorgcentrum dat
gericht is op specialistische zorg
voor patiënten met Parkinson.

Brouwerij De Groene Wereld temt wilde hop
(Door Dasja Abresch)
WELBERG – Voor de onwetende passant leek het of de groenstrook langs het fietspad van de
Rondweg Oost tussen Welberg en
Steenbergen onlangs een stevige onderhoudsbeurt kreeg. Wie
wat beter keek, zag echter dat er
niet gesnoeid, maar geoogst werd.
Henk Loef, eigenaar van brouwe-

KALENDER

van het struikgewas te scheiden.
Hiervoor had Loef hulptroepen
uit de buurt aangetrokken die de
volgende dag een aantal gezellige uurtjes aan de pluktafel doorbrachten. Het gros van de oogst
werd op de droogtafel uitgespreid
waar het enkele dagen later in
handzame porties werd verdeeld
voor later gebruik door Loef zelf of

voor de hobbybrouwers in de regio. Om zeker te zijn van de kwaliteit van de oogst werd er tijdens
de plukdag een eerste aanzet te
geven voor een ambachtelijk gebrouwen biertje. Aan Harry Augustijn was de eer om na het mouten en het maischen de hop aan
het kokende gerstenat toe te voegen. Dit gebeurde onder toeziend
oog van meesterbrouwer Jan Vos.

Wie heeft James gespot?
STEENBERGEN – Floortje Wijkhuizen is naarstig op zoek naar haar kat James, die sinds afgelopen zaterdag vermist is. James is een lichtgrijs gecyperde kater met witte pootjes en bitte bef. Hij woont op Oosterzeel in Steenbergen-Zuid. “James is heel vriendelijk, maar buiten wel wat schuw en schrikkerig. Wellicht is hij voor de regen
gaan schuilen in een openstaand schuurtje, caravan of garagebox. Stichting Amivedi voor zoekgeraakte huisdieren adviseert om bij dergelijke plekken in de omgeving de deur een poosje open te zetten, opdat de kat er uit kan,
wanneer hij zich er verstopt heeft. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat hij verdwaald is of een ongeluk heeft gehad.
Ik bedank iedereen die mee helpt zoeken bij voorbaat heel hartelijk”. Wie James heeft gezien wordt gevraagd om
te bellen naar 06 24 810 896. Of een mailtje te sturen naar floortje_1983@hotmail.com.
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SpeelGoed voor Elkaar zamelt speelgoed in:

“Cadeautjes voor kinderen waarvan
de schoen anders leeg blijft”
DINTELOORD – Ingrid van Bezooijen-Slings meldt dat ‘SpeelGoed
voor Elkaar’ nu een stichting is geworden en dat de vrijwilligers ook
dit jaar weer aan de slag gaan met
het inzamelen van speelgoed voor
gezinnen in de gemeente Steenbergen die het niet breed hebben. Hierdoor zijn ze financieel
niet in staat om cadeautjes voor

hun kind(eren) te kopen tijdens de
feestdagen. Ze roept inwoners op
om de speelgoed inzamelactie te
steunen.
Dit kan door in goede staat verkerend gebruikt of nieuw speelgoed
te doneren voor kinderen tot en
met 12 jaar. Ook geldelijke donaties zijn welkom, hiervan wordt

Alzheimer-inloop in Steenbergse bieb
STEENBERGEN – In navolging van
de eerste Alzheimerinloop zijn belangstellenden ook deze zaterdag
– 9 oktober – en op de zaterdagen
13 november en 11 december welkom tijdens de openingstijden van
de bibliotheek in de Blauwstraat.
Ook dan zijn vertegenwoordigers
van Alzheimer West-Brabant en
een deskundige van tanteLouise
aanwezig om de bezoekers te verwelkomen met een kopje koffie. Er
is dan gelegenheid tot het stellen
van vragen over Alzheimer, over
mantelzorg of gewoon voor het
maken van een praatje. Ook wordt
op het grote digibord in de bieb

de eerste uitzending van ‘Alzheimer café on tour’ van dit seizoen
getoond. Het thema van deze uitzending is ‘Je eenzaam voelen in je
mantelzorg’.
Foto: Steenbergenaar Toon van
Drunen wordt voor ‘Alzheimer café
on tour’ geïnterviewd
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door de stichting speelgoed aangeschaft. “Belangrijk is dat het gebruikte speelgoed nog mooi, compleet én intact is”, aldus Ingrid.

Inleverdagen en tijden
Het speelgoed inzamelpunt is in
het gebouwtje van ‘SpeelGoed
voor Elkaar’, dat achter de Gereformeerde kerk staat aan de

Zuideinde, ter hoogte van de Westerstraat in Dinteloord. Op de
volgende woensdagen is het gebouwtje geopend tussen 9:00 en
16:00 uur: 6 oktober, 13 oktober,
20 oktober en 27 oktober.
Vorig jaar was de inzamelactie een
succes, hopelijk kan ook dit jaar
op de gulle giften van inwoners
uit de gehele gemeente Steenbergen worden gerekend.
Wie vragen heeft of aanvullende
informatie wenst kan een mailberichtje sturen naar: info@speelgoedvoorelkaar.nl. Bellen kan
ook: 06 10 323 919.

Vrouwen van Nu
ontvangen
loods Hans Droppert

de geschiedenis van het Loodswezen, met daarbij de focus voornamelijk op de Westerschelde.
De lezing begint om 19:45 uur –
zoals gebruikelijk gaat de zaal een
half uur eerder al open – en ook
niet-leden die het onderwerp van
de lezing interesseert zijn van harte welkom.

WELBERG – Donderdagavond 14
oktober ontvangen de Vrouwen
van Nu loods Hans Droppert in gemeenschapshuis De Vaert. Droppert geeft die avond een kijkje achter de schermen van het Loodswezen.

Wandeling Kraaijenberg

Na een opleiding tot Loods in
Den Helder en in Vlissingen werd
Droppert beëdigd als loods en tevens als reserve officier van de Koninklijke Marine. Hij komt de leden van de Vrouwen van Nu vertellen over zijn werkzaamheden, over

Woensdagmiddag 20 oktober maken de Vrouwen van Nu onder begeleiding van een gids een wandeling bij de Kraaijenberg in Bergen op Zoom. Na deze wandeling
wordt een expositie over dieren
planten bezocht in het informatiecentrum.

K E R K B E R I C H T E N
voelen tot dit ambt.
pastoor Hans de Kort

SINT ANNA
PAROCHIE
Parochiesecretariaat tel:
0167561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus
145 4650AC Steenbergen; Website:
w w w. s i n t a n n a p a r o c h i e . c o m ;
Het secretariaat van de St.
Annaparochie is gevestigd in de
Gummaruskerk. Openingstijden:
maandag, woensdag en donderdag
van 9.15 uur tot 11.30 uur.
De eucharistieviering vanuit de
Gummaruskerk wordt
iedere
zaterdag om 17.00 uur uitgezonden
via de SLOS: Ziggo: kanaal 41,
KPN: kanaal 1402, Delta : kanaal
804 en Caiway: kanaal 12.
Voor Inlichtingen:
Els Verbeek secr. telefoonnummer 0167566886 of Bram Hommel voorz.
06-53802394.

PASTORAAL WOORD
Op zondag 3 oktober is er in de
protestantse kerk van Steenbergen
afscheid genomen van dominee
Corry Biemond die met emeritaat
gaat. Zij was vanaf 2009 dominee
van de Hervormde Gemeente
Steenbergen. Tijdens de receptie
na de dienst heb ik haar namens
onze parochie en het pastoraal
team bedankt voor de goede
samenwerking die we met haar
mochten hebben. In de jaarlijkse
gebedsweek voor eenheid van de
christenen eind januari hadden we
vaak oecumenische vieringen waar
zij van harte aan meewerkte. Ook
was ze actief in de diensten van de
Pinksterketen die we in de week
voor Pinksteren organiseerden.
Ds. Biemond voelde goed aan dat
we veel in ons christelijk geloof
deelden en samen konden belijden.
Tegelijk had zij ook respect voor
de eigenheid van iedere kerk.
We hebben ds Biemond en haar
gezin alle goeds en Gods zegen
toegewenst. Wellicht dat zij nog
wel eens als gastpredikante zal
optreden in de protestantse kerk
van Steenbergen of in een andere
plaats. In de protestantse gemeente
van Steenbergen gaat men nu op
zoek naar een nieuwe dominee
maar die is niet makkelijk te
vinden. Ook de protestantse kerk in
Nederland kampt met een gebrek
aan mensen die zich geroepen

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

Voor Inlichtingen:
Els Verbeek secr. telefoonnummer 0167566886 of Bram Hommel voorz.
06-53802394.
Wij gedenken in ons gebed:
Marijke Kostermans - Roosendaal;
Kerkdiensten: jaarcyclus B.
Zaterdag 9 Oktober 17.00 uur:
Voorganger
Pastor
Sebastian
Chazhoor. Fam. Verbeek - Gijzen
en Connie; Henk Buijs ( kruisje
ophalen) en echtgenote To Musters;
Kees van Opdorp en dochter
Marinda
Zondag 10 Oktober: 11.00 uur:
Voorganger Pater Bertus van
Schaik, Petrus Luijks; Jaargetijde
Petrus Uitdewilligen - van Bergen;
Jaargetijde Cor - Jan de Klerk
Maandag 11 Oktober 19.00 uur:
Voorganger Pastoor Hans de Kort.

Zaterdag 16 Oktober van 11.00 15.00 uur Boekenmarkt.
Opgeven van een misintentie kan
bij Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2.
Telefoonnummer
0167-565612,
e-mail r.gelten@home.nl Het tarief
van een misintentie is € 11,00.

PAROCHIE
KERN
JOANNES
DE DOPER
TEL. 561 571

Zondag 10 oktober 09.00 uur:
Eucharistieviering,
voorganger
pastoor Hans de Kort. Misintenties:
uit dankbaarheid voor een
65-jarig huwelijk; Jan en Anna
Clarijs-Smout; Frans Hommel
e.v. Ad Elsevier; Pietje KeijzersTimmermans wed. van Janus
Keijzers; jgt. Toon Free e.v. To
Timmermans;
Maandag 11 oktober 18.00 uur:
H. Mis.
Woensdag 13 oktober 19.00 uur:
H. Mis.
Donderdag 14 oktober 19.00
uur: Medjugorjeviering en Rozenkransgebed.

doordenkertje
Op het einde komt
het altijd goed,
maar als het niet
goed komt,is het nog
niet het einde.
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.

PAROCHIE
KERN
VREDESKERK

PAROCHIE
KERN
GEORGIUS
TEL. 563 129

Zondag 10 oktober 11.00
uur: Eucharistieviering. Zang:
gemengd koor; Voorganger:
pastoor Hans de Kort; Lector:
Toos Broos; Koster: Adrie van
Etten.

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

TEL. 565 994

Zaterdag 9 Oktober
19.00
uur: Eucharistieviering Pastoor
Hans de Kort. Wij gedenken Rina
Verdonk - de Jong, Ger den Ouden
echtgenoot van Gonny den Ouden
- van Eekelen.
Woensdag 13 Oktober 9.30 uur:
Eucharistieviering Pastoor Hans de
Kort.

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur tel: 0164682525.
In onze kerk is gedoopt: Jolie Vie
dochter van Edwin Jeroense en
Lindsey van der Wegen.
Zaterdag 9 okt. 19.00 uur Euch.:
In deze viering gedenken wij: Johan van Ginderen; o.o. Johannes
van Tillo en Geertruida de Krom.

Voorganger: Past. S. Chazhoor, lector F. Veraart.
Dinsdag 12 okt. 19.00 uur Euch.:
Ter ere van de H. Antonius voor
onze gezinnen. Voorganger: Past.
H. de Kort.
Mededeling: Op zondag 10 oktober is er in onze kerk een nazomerconcert van zanger Arian van den
Dries. De middag begint om 14.30
uur. De toegang is gratis.

GEREFORMEERDE
KERK
DINTELOORD EN
STEENBERGEN
Zondag 10 oktober 10.00 uur:
Ds. N. Roggeband, Tholen. Gasten
van buiten mogen zich met vragen
wenden tot onze scriba via scriba@
pkndinteloord of bellen met +31
611 888 299.

HERVORMDE
GEMEENTE
DINTELOORD
Zondag 10 oktober 10.00 uur: Ds.
A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. J.C.
Klein, Bleskensgraaf. De diensten
zijn ook te beluisteren via onze
website www.hervormddinteloord.
com.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 10 oktober 10.00 uur:
Dhr. W. Wiersma, Sliedrecht.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER
Dienst in de Protestantse Kerk aan
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor
informatie: mevr. Toke Knook, tel.
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com.
Zondag 10 oktober 10.00 uur:
Eredienst in de Sint Martinukerk te
Halsteren. Ds. Hans de Bie.

OPEN DEUR

STEENBERGEN
TEL. 06 51 366 948

Elke zondag om 11.30 uur live
stream van de dienst. Kijk mee via
www.opendeursteenbergen.nl
menu Preken en dan ons YouTubekanaal.

PROTESTANTSE
KERK GASTEL
EN KRUISLAND
Zondag 10 oktober 09.00 uur: Ds.
Ch. Inkelaar-de Mos. We vieren het
Heilig Avondmaal.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

Marijo vertelt over zijn bekering
“Ik ging in die tijd wel van tijd
tot tijd naar de kerk, maar dat
deed me niet veel. Na mijn
twintigste begon mijn zoeken
naar antwoorden aangaande de
zin van het leven. Zou ik niet eens
moeten gaan biechten om zo niet
alleen een streep door mijn grauwe
verleden te kunnen trekken,
maar ook om mij zo met God en
mijzelf te kunnen verzoenen? Met
grote moeite verzamelde ik alle
moed en stapte bij een onbekende
priester het biechtkamertje binnen.
“Geloofd zij Jezus Christus” zei
hij, waarop ik zei: “Ik wil met God
in het reine komen”. Hakkelend
slaagde ik er via die biecht in om
mijn zonden van al die jaren voor
God te brengen en zo mijn ziel
te verlichten en te reinigen. De
priester legde daarna zijn hand
op mij en sprak namens God de
woorden van vergeving over mij
uit. Dat was dus de absolutie. Wat
zich daarna voltrok… - ik kan
het ook vandaag nauwelijks met
woorden beschrijven – ik voelde
me minstens veertig kilo lichter.
Een last was van me afgevallen en
het voelde alsof mijn leven nu pas
begon, een nieuw leven met God.”
Pater Bertus.

Bingo bij
KBO Welberg
WELBERG – Dinsdagmiddag 12
oktober organiseert KBO Welberg
een bingo in de zaal van gemeenschapshuis De Vaert. Die gaat
deze middag om 13:00 uur open.
Het bingospel start om 13:30 uur
en eindigt rond de klok van 16:00
uur. Alle belangstellenden – dus
ook niet KBO-leden – zijn welkom.
Een QR-code met identiteitsbewijs is noodzakelijk om toegang te
krijgen. Alle prijzen worden deze
middag in contanten uitgekeerd.

Boekenmarkt
Vredeskerk

STEENBERGEN – Zaterdag 16 oktober organiseert de activiteitencommissie van de Vredeskerk weer
de bekende boekenmarkt. Dit keer
is het aanbod aan boeken enorm,
omdat er twee jaar lang boeken
zijn ingeleverd.
Petra Geers zegt hierover: “Er is
een grote keus in boeken voor
liefhebbers van koken, tuinieren
en tal van hobbyboeken, maar
ook bijvoorbeeld boeken over geschiedenis De prijs van de boeken
is nog steeds een euro per boek en
zes boeken voor vijf euro. Tevens
is er een kleiner aanbod van Cd’s”.
De opbrengst van de boekenmarkt wordt gebruikt voor het opknappen van De Vonk, dat is de
aanbouw van de Vredeskerk in de
Magnoliastraat. De boekenmarkt
is geopend tussen 11:00 en 15:00
uur.

Lokale
Zonnebloem
afdelingen
zoeken
vrijwilligers
STEENBERGEN | DINTELOORD |
NIEUW-VOSSEMEER – De vier Zonnebloem afdelingen die in de gemeente Steenbergen actief zijn
zoeken naarstig naar vrijwilligers
ter aanvulling van de bestaande
vrijwilligersteams. Het gaat om de
afdelingen Dinteloord, Nieuw-Vossemeer / De Heen en Steenbergen
/ Welberg.
Vrijwilligers van deze afdelingen zetten zich in voor mensen met een lichamelijke beperking in de leeftijd
vanaf 18 jaar. Daarnaast ook voor
mensen die zich eenzaam voelen.
Nu de activiteiten van de Zonnebloem afdelingen weer zoveel mogelijk worden opgepakt zijn extra vrijwilligers nodig. De Zonnebloem gaat
bij inwoners op bezoek en organiseert tal van activiteiten door het jaar
heen. Voorbeelden zijn de muzikale
bingo, de barbecue, de Sinterklaasviering, een theateruitvoering en een
quiz- en filmmiddag. Daarnaast is er
jaarlijks een groot uitje, bijvoorbeeld
een boottocht of een bustocht naar de
Keukenhof.

Contactgegevens
Wie er wat voor voelt om de helpende hand bij deze activiteiten te bieden
wordt verzocht om contact op te nemen.
Afdeling Dinteloord: Betsie Polak,
zonnebloemdinteloord@hotmail.
com of 0167-522360
Afdeling Nieuw-Vossemeer/De Heen:
Gerarda van Gaal, gavangaal@gmail.
com of 06 – 1697 6659
Afdeling Steenbergen/Welberg: Ger
Lodder, zonnebloemstb.welb@gmail.
com of 06-4227 9737.

pagina
N i e u w s

SC Welberg moet een
meerdere herkennen in
veel te sterk MOC’17
(door Jesse de Decker)

Voor het 1e elftal van Welberg
stond afgelopen zaterdag 2 oktober de eerste thuiswedstrijd van
de competitie op het programma.
Na de 2-3 overwinning tegen Lepelstraat was nu MOC’17 uit Bergen op Zoom de tegenstander.
Voor aanvang van de wedstrijd
was al duidelijk dat Welberg een
lastige middag tegemoet zou zien.
MOC’17 heeft vorig jaar net als
vele andere verenigingen in de regio de overstap gemaakt naar het
zaterdag voetbal. De club speelde voorheen in de zondag 3e klasse en is vanwege de regelementen
vanuit de KNVB nu actief in de 4e
klasse zaterdag.
Met het basiselftal dat op vier
plekken gewijzigd was ten opzichte van de wedstrijd tegen Lepelstraatse Boys, stond Welberg aan
de aftrap tegen MOC’17. Onder
andere Mats en Mels Meeuwsen
waren afwezig. Troy Mol was wegens een blessure niet inzetbaar.

Nadat Pupil van de Week Tycho
Hansler de toss had verricht en
het eerste doelpunt van de wedstrijd had gemaakt kon de werkelijke strijd beginnen.

Hoofdwond
In de eerste minuten van de wedstrijd werd al snel duidelijk dat
MOC’17 het niet rustig aan ging
doen, zij zetten Welberg meteen
flink onder druk wat in 6e minuut
resulteerde in de eerste hoekschop voor de uitploeg. Uit die
hoekschop kwamen Welberg speler Jeremy Tewari en MOC’17 speler Gijs Wijnmaalen niet ongeschonden uit de strijd. In het kopduel raakte beide hoofden elkaar
hard. Wijnmalen hield een enorme hoofdwond aan het duel over
en moest zich richting de huisartsenpost begeven om de wond te
laten hechten. Jeremy Tewari kon
de wedstrijd voortzetten.

Snelle tegendoelpunten
Niet veel later na het voorval
kwam MOC’17 op een 0-1 voor-
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sprong. In de 16e minuut werd de
voorsprong verdubbeld, nog geen
twee minuten later stond ook de
0-3 op het scorebord.
De Welberg verdediging wist in
die fase van de wedstrijd weinig
raad met het felle druk zetten van
MOC’17 en maakte hierdoor een
hoop slordige fouten waar de tegenstander goed van wist te profiteren. Tot overmaat kreeg de uitploeg in de 21e minuut een strafschop toegekend van scheidsrechter Harry Janssen na een handsbal
van Jeremy Tewari. Doelman Mitchell de Bruyn zat nog dicht bij de
bal maar wist niet te voorkomen
dat de 0-4 gescoord werd.

Nog meer doelpunten
Ondanks de ruime voorsprong
bleef MOC’17 met snel combinatievoetbal de Welberg verdediging bestormen. Ook in het tweede deel van de 1e helft maakte
MOC’17 nog 4 doelpunten waardoor er bij rust een 0-8 voorsprong voor MOC’17 op het scorebord stond.

De tien
In de tweede helft kwam Welberg
beter voor de dag. De duels werden vaker gewonnen waardoor er
ook een aantal aanvallen opgezet werden, echt tot uitgespeelde
kansen kwam Welberg echter niet.
In de 62e minuut scoorde MOC’17

de 0-9. Het spelbeeld bleef daarna
eigenlijk hetzelfde, Welberg stond
veelal onder druk op eigen helft,
maar MOC’17 ging in de tweede
helft veel slordiger met het balbezit om. Lange tijd leek het erop dat
Welberg het onder de 10 kon houden, echter in de laatste tiental
minuten van de wedstrijd scoorde
MOC’17 nog vier keer waardoor
de eindstand, en het verlies voor
Welberg werd bepaald op 0-13.
Voor Welberg was het een voetbalmiddag om snel te vergeten.
Waar de ploeg in de 1e competitiewedstrijd tegen Lepelstraatse
Boys goed voor dag kwam ging in
deze wedstrijd tegen een kwalitatief veel beter MOC’17 heel erg
veel mis waardoor de score snel
opliep.

Thuiswedstrijd
tegen DVO’60
Aankomende zaterdag 9 oktober
om 15:00 uur speelt SC Welberg
om wederom een thuiswedstrijd,
op Sportpark ’t Zandbaantje is
DVO’60 uit Roosendaal dan de tegenstander.
Die ploeg won afgelopen zaterdag
zijn wedstrijd van Lepelstraatse
Boys met 2-0.
Met DVO’60 treft Welberg in ieder
geval een meer gelijkwaardigere
tegenstander, waardoor het voor

het publiek hopelijk een aantrekkelijkere wedstrijd mag worden.

Programma
zaterdag 9 oktober
8:30 uur: MOC’17 JO11-4 – SC
Welberg JO11-1; 9:00 uur: SC Welberg JO14-1 – De Fendert JO14-1;
9:00 uur: SC Welberg JO10-1 – SJO
De Markiezaten JO10-4; 9:00 uur:
Tholense Boys JO9-2 – SC Welberg JO9-1; 9:30 uur: Lepelstraatse Boys JO8-1 – SC Welberg JO81; 10:00 uur: Terneuzen MO13-1
– SC Welberg MO13-1; 10:45 uur:
SC Welberg JO15-1 – SJO BDC
JO15-1; 11:00 uur: Kogelvangers
MO13-2 – SC Welberg MO13-2;
12:15 uur: Unitas’30 MO15-1 –
SC Welberg MO15-1; 12:30 uur:
SC Welberg MO17-1 – De Fendert
MO17-1; 12:30 uur: Irene’58 JO181 – SC Welberg JO18-2; 13:30 uur:
NOAD’67 2 – SC Welberg 2; 14:15
uur: Unitas’30 JO18-2 – SC Welberg JO18-1
15:00 uur: SC Welberg 1 – DVO’60
1.

Programma
zondag 10 oktober
10:00 uur: SC Welberg 2 – VC Vlissingen 2; 10:30 uur: Cluzona VR1
– SC Welberg VR2; 12:15 uur: SC
Welberg 3 – SC Kruisland 3; 13:00
uur: Unitas’30 VR1 – SC Welberg
VR1.

Slordig Steenbergen wint met veel moeite van taai Vrederust
( door John Rommers )

Vrederust – Steenbergen 1-2
Een kwalitatief beter Steenbergen dat slordig en soms ongeïnspireerd speelde, een met meer
dan 100% inzet spelend Vrederust
dat zijn huid duur verkocht, een
moeilijk te bespelen grasmat en
een Steenbergse ploeg die uiteindelijk in de 2e helft toch twee van
de vele doelkansen wist te verzilveren.
In het kort is dat een samenvatting van de wedstrijd die het 1e
elftal van vv Steenbergen afgelopen zaterdag in Halsteren speelde
tegen vv Vrederust.
De krappe winst tegen deze tegenstander was verdiend, maar
kwam, vooral door het vaak slordige spel van Steenbergen, zeer
moeizaam tot stand.
En het had allemaal zoveel eenvoudiger kunnen gaan als de vele
kansen die voor Steenbergen ontstonden beter waren benut.

Veel kansen in beginfase
Te beginnen in de 4e minuut. De
op links oprukkende Nathan van
Beers, die overigens wel een puike
wedstrijd speelde, gaf een voorzet
op maat af naar Thijs Zantboer die
zijn te zachte schot via een been
van een Vrederust speler tot hoekschop verwerkt zag worden. De
hoekschop werd vervolgens in het
zijnet gekopt door Mike de Hoog.
Even later werd een verre ingooi
van Dorus Bakker door Jordy Dam
doorgekopt naar de vrijstaande
Adnan Alisic die zijn schot tegen
de Vrederust lat zag belanden.
En een 3e mogelijkheid via een
goed schot van Boudein Bickel
werd in de 14e minuut door de
sluitpost van Vrederust tot hoekschop verwerkt.
Tot dat moment éénrichtingsvoetbal richting Vrederust doel,
maar de thuisploeg kwam er vanaf
dat moment ook regelmatig uit en

Foto: Er werden op het middenveld stevige duels uitgevochten. Soms werden de armen daarbij stevig gebruikt.
zorgde met lange ballen voor enkele gevaarlijke momenten voor
het doel van Joost van der Ree.
Zo werd in minuut 16 vanaf rechts
een prima voorzet afgegeven richting blauwwit doel die door de
Vrederust spits rakelings werd
overgeschoten.
Enkele minuten later werd een
scherpe voorzet van Thijs Zantboer door een speler van Vrederust bijna in zijn eigen doel gewerkt maar de doelman van de
thuisploeg kon er nog net een
hoekschop van maken.

Treffer voor Vrederust
Vrederust werd brutaler, zag een
goed schot vanaf links gestopt
worden door blauwwit doelman
Joost van der Ree en kwam in de
25e minuut op voorsprong.
Een diepe bal richting Steenbergen doel werd door de Steenbergse verdediging slecht verwerkt
waardoor de 1-0 eenvoudig kon
worden binnengeschoten.
Steenbergen was even van slag
maar trok even later toch weer
volop ten aanval.

Een voorzet van Nathan van Beers
kwam tot bij Mike de Hoog die
zijn schot door de doelman van
Vrederust met zijn voet gekeerd
zag worden en een volgende kans
voor Mike de Hoog na een combinatie met Adnan Alisic en Jody
Dam schoot hij tegen de paal.
Dezelfde Mike de Hoog werd in
de 36e minuut de diepte ingestuurd door Pieter Suijkerbuijk en
binnen de 16 gevloerd, maar de
scheidsrechter van dienst zag dat
blijkbaar anders en liet doorspelen.

schot in de rechter bovenhoek
wist hij de doelman van de thuisploeg te verslaan. 1-1.
Nadat Vrederust via een snelle counter de bal maar rakelings
naast had geschoten was het in de
15e minuut Jordy Dam die Thijs
Zantboer in stelling bracht,
Alleen van de keeper schoot hij in
eerste instantie tegen de keeper
aan waarna de rebound hoog
werd over geschoten.

Snelle gelijkmaker

Ook een volgende kans voor Thijs
Zantboer, na weer een uitstekende voorzet van Nathan van Beers,
werd tegen de keeper opgeschoten maar in de 35e minuut was het
dan eindelijk wel raak. Nu was het
Boudein Bickel die een voorzet
losliet op Thijs Zantboer die nu de
bal keurig binnenkopte, 1-2. Het
verzet van Vrederust was nu gebroken.

De 2e speelhelft was nog maar 5
minuten oud toen Steenbergen de
gelijkmaker binnen schoot.
Op links werd Jordy Dam vrijgespeeld waardoor hij in schietpositie kwam en met een mooi ver

In de laatste 10 minuten kreeg
Steenbergen nog mogelijkheden via Boudein Bickel(schot net
naast), Nathan van Beers(schot
tot hoekschop verwerkt) en een

In de laatste 10 minuten van de 1e
helft kreeg Vrederust door niet al
te best verdedigen van Steenbergen nog 2 doelkansen om de score
verder op te voeren maar ook die
kansen werden niet benut.

Foto’s: Mark Koenraadt ©2021

mooie lob van invaller Kevin de
Jong, ( ook die ging rakelings
naast) maar gescoord werd er dus
niet meer waardoor de zwaar bevochten 1-2 voorsprong de eindstand werd.

Zaterdag thuiswedstrijd
tegen Fc Bergen
Morgen, zaterdag 9 oktober, gaat
de competitie weer verder en staat
er voor Steenbergen een thuiswedstrijd op het programma. Tegenstander is dan Fc Bergen uit
Bergen op Zoom dat met 2 nederlagen slecht aan de competitie is begonnen. Afgelopen zaterdag werd met 2-3 verloren van
DHV terwijl een week eerder ook
de eerste wedstrijd werd verloren.
Op papier zijn er dus zeker mogelijkheden voor Steenbergen maar
dan zal de ploeg van oefenmeester Robin Borremans wel minder
slordig moeten omgaan met de
kansen.De wedstrijd begint om
15.15 uur op het sportpark aan de
Seringenlaan te Steenbergen.
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Vrijwilligers hebben het
goed naar hun zin bij
Hoeve Kakelbont
STEENBERGEN | DINTELOORD – Al
heel wat jaren ontvangt Hoeve Kakelbont aan de Boompjesdijk 11
deelnemers tijdens de dagopvang,
bij de leer- en jeugdvoorziening en
nu ook bij de agrarische kinderopvang. Om alle activiteiten optimaal
tot hun recht te laten komen kan
Kakelbont de inzet van vrijwilligers heel goed gebruiken. Zij bieden belangrijke hulp bij de dagelijkse activiteiten. Van het bijhouden van de moestuin, het organiseren van leuke spelletjes, het voeren en verzorgen van de lammetjes
tot het thuisbrengen van de deelnemers. Hulp die de vrijwilligers

ken in de moestuin, het verzorgen
van de dieren en tal van andere
bezigheden. Het leukste aan Hoeve Kakelbont vind ik het onderling contact. Doordat ik hier aan
de slag ben gegaan ben ik er achter gekomen dat het werken in de
zorg helemaal bij mij past”.

dagelijks een grote voldoening bezorgen.
Dat vindt ook Corrie Castelijn, die
al bijna 10 jaar de helpende hand
toesteekt als chauffeur. “Ik haal
met veel plezier onze vrijwilligers
op en breng ze aan het einde van
de middag weer veilig thuis. Het
is heel leuk om hun verhalen van
die dag te horen. Naast het rijden
ben ik ook begeleidster bij de dagbesteding kinderen. Daar maakte ik regelmatig warme lunchgerechten en daarom vroeg Marianne – onze lieve bazin – of ik op

‘Bel of mail even’

• Corrie Castelijn
zaterdagen ook wilde koken door
de kinderen van de dagbesteding.
Ook dat doe ik nu met plezier. Het
geeft me enorme voldoening”.

‘Ik geniet vooral ook van
het onderling contact’

• Eugene Huijsmans
Ook Eugene Huijsmans voelt zich
uitstekend bij Hoeve Kakelbont.
“Sinds juli 2019 assisteer ik als
vrijwilliger op de dagbesteding
Volwassenen en de Combinatiegroep. Hier help ik met de dagelijkse gang van zaken, zoals het
koken voor de deelnemers, het
klussen in de werkplaats, het wer-

“Persoonlijk contact,
betrokkenheid, kennis
en uitstekende dienstverlening, daaraan heeft
de klant behoefte”
STEENBERGEN – Fred Raaijmakers
woont al zo’n veertig jaar in Steenbergen en voelt zich sterk verbonden bij deze plaats en zijn wijde
omgeving. Hij werkte al eens eerder als makelaar in Steenbergen,
destijds vanuit het makelaarskantoor van wijlen Jack Buuron in de
Seringenlaan. Die vroeg hem toen
hij werkzaam was als hypotheek
adviseur bij de SNS Bank in Rotterdam. Na een omzwerving pakte

Fred Raaijmakers het makelaarsvak weer op. Hij is nu actief bij
‘Jouw Makelaar’ een makelaarsen taxatiekantoor dat werkzaam is
in Steenbergen, Bergen op Zoom,
Tholen, Woensdrecht en Roosendaal.
‘Jouw Makelaar’ taxeert woningen
en verzorgt de aan- en verkoop ervan. “Wij zijn heel transparant in
hoe we werken. Dat doen we met

Edith nodigt belangstellenden uit
om haar even een belletje te geven via telefoon (0167) 567 669.
Mailen kan ook: communicatie@
zorghoevekakelbont.nl. Op de
website hoeve-kakelbont.nl staat
eveneens informatie. Hier is ook
het aanmeldformulier te vinden.

verkoop van zijn of haar woning
– een vrijblijvende waardebepaling”, vertelt Fred Raaijmakers.
Zijn ervaring is dat verkopers ook
graag een klik willen voelen met
de makelaar die hun vertrouwen
krijgt.
“Ik ben van nature een betrokken
mens. Daarbij heb ik een geheel
persoonlijke benadering en daaruit ontstaat een plezierig contact,
waarbij mijn klant mij het vertrouwen geeft. Dat is belangrijk,
tenslotte gaat het om een waardevolle verkoop”.

Foto: Veel sporters kennen Fred Raaijmakers in een andere hoedanigheid:
hij is namelijk een enthousiast trainer bij verschillende loopcursussen
van sportvereniging Diomedon.
een all-prijs. En ook voor de verkoop hebben we een vast bedrag.
Voor 2500 euro verkopen we je

woning. Bij ons komt niemand
voor verrassingen te staan. Ook
geven we – bij wie twijfelt over de

Geen winst voor
TCS-teams

Wie meer wil weten van ‘Jouw Makelaar’ vindt de eerste informatie
op de website www.jouw-makelaar.nl.
Een mailberichtje naar info@
jouw-makelaar.nl of een telefoontje naar (0164) 311 000 is voldoende voor een eerste vrijblijvend
contact.

Popkoor
The Sparrows
pakt de draad
weer op

De dames van TCS 3 moesten het
vorige week opnemen tegen de
koploper ODT / Kanjers Uitzendbureau uit Roosendaal. Alle drie
de dames wisten 1 wedstrijd te
winnen, waardoor er een 3-7 op
het scorebord kwam. Bij het tweede team ging het deze week niet
goed. Ze verloren met 8-2 waarbij
naast het dubbelspel, Christian
Steijn 1 wedstrijd wist te winnen.
TCS 1 had het zwaar tegen Tanaka 3. Dave van Broekhoven wist de
eer te redden tegen de Etten-Leurse ploeg. TCS 1 verloor met 9-1.

STEENBERGEN – Na een lange gedwongen periode van stilte hebben de leden van The Sparrows de
repetities weer kunnen oppakken.
De afgelopen periode was voor
het koor geen gemakkelijke. Alle
voorbereidingen voor de viering
van het tweede lustrum lagen stil,
een aantal leden besloot om afscheid te nemen van het koor en
na bijna 10 jaar moesten The Sparrows afscheid nemen van hun dirigent en pianist.

Programma vrijdag 8 oktober:
TCS 1 – TCO’78 1; TCS 2 – Tios Terheijden 2; TCS 3 – TCO’78 3

Nieuwe Kidsclub en jeugdhonk houdt Open Dag
DE HEEN – Tamara Bakker laat
namens ‘Evenementen De Heen’
weten dat er voor de kinderen
van De Heen een ‘Kidsclub’ is
opgericht. Ook voor de jongeren tot en met 17 jaar is er iets
nieuws: het jeugdhonk. Dit alles in ’t Kot dat gevestigd is in
Dorpshuis De Stelle. Op zaterdag
16 oktober is het Open Dag.

Edith van der Riet is contactpersoon bij Hoeve Kakelbont voor
wat betreft de aanmelding van
nieuwe vrijwilligers. Ze wil graag
toelichting geven en vragen beantwoorden.

Het initiatief komt van de leden
van ‘Evenementen De Heen’.
Het is de bedoeling dat iedere eerste woensdagmiddag van
de maand in ’t Kot de kidsclub
wordt gehouden. Die is bedoeld
voor kinderen in de leeftijd van
4 tot en met 12 jaar. De kinderen kunnen dan onder begeleiding naar hartenlust knutselen

of deelnemen aan spelletjes.

Jeugdhonk
Voor de jeugd van 13 tot en met
17 jaar is er iedere eerste zaterdag van de maand voortaan een
jeugdhonk, eveneens in ’t Kot.
Dan staan tussen 19:00 tot 22:00
uur het onder begeleiding darten, biljarten, gamen of deel-

name aan spelletjes op het programma.
Zaterdag 16 oktober is kennismaking mogelijk tijdens de
Open Dag. De deuren van ’t Kot
staan die dag open tussen 10:00
en 12:00 uur en van 14:00 tot
16:30 uur. Alle belangstellenden
zijn welkom.

Desondanks gaat het koor voortvarend aan de slag. Onder leiding
van een nieuwe dirigent wordt
de draad weer opgepakt. Wekelijks repeteren de koorleden nu
bij Dansstudio BrouwersGast. Ze
hopen dat ook nieuwe leden zich
aan zullen melden. Er kan altijd
een repetitie worden bijgewoond
om een goed gevoel bij The Sparrows te krijgen. Wie dit wil wordt
gevraagd om zich vooraf even aan
te melden via telefoon 06 44 972
147.

