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In de ledeneditie
van 15 november a.s.
ontvangen leden van 
Steenbergse Courant

chocolade voordeel
bij AH Achterberg

(zie elders  in deze editie)

( door Nicole van de Donk )

KRUISLAND – LPS Kinderopvang 
trekt per 1 januari 2020 de stekker 
uit peuteropvang het Hummeltje in 
Kruisland. Volgens de organisatie 
is het niet meer rendabel om de 
vestiging draaiende te houden. 
Zo Kinderopvang, die met een 
dagopvang op dezelfde locatie in 
Siemburg zit, gaat met de ouders 
van de 18 peuters in gesprek om 
te kijken hoe ze de opvang voor de 
18 peuters gaan voortzetten. 

Deze week is er een brief naar de 
ouders uitgegaan waarin de si-
tuatie wordt uitgelegd. “Er wordt 

minder gebruik gemaakt van de 
peuteropvang. Als ik naar het toe-
komstperspectief kijk is dat niet 
rooskleurig. De peuterspeelzaal 
is maar beperkt open en is daar-
door minder aantrekkelijk voor 
ouders. Hoewel winst maken niet 
persé het uitgangspunt is moet de 
kachel toch branden. De slech-
te cijfers dwingen mij tot ingrij-
pen”, vertelt Rinus Davidse, direc-
teur kinderopvang bij de Lowys 
Porquinstichting.  

Kwaliteit blijft  
gewaarborgd

Davidse is blij dat Zo Kinderop-
vang de ouders een aanbod kan 
doen dat zo goed mogelijk aan-
sluit op hun vraag. “Op die ma-
nier verandert er voor de kinde-
ren zo min mogelijk en blijft de 
kwaliteit gewaarborgd. Het blijft 
altijd de keuze van de ouders om 
al dan niet gebruik te maken van 
het aanbod van Zo. Mochten ze 
wel overstappen dan zullen de 
kinderen door de vaste medewer-
kers van Zo in Siemburg opgevan-
gen worden in de ruimte van het 
Hummeltje.”

Wat betreft het personeel van het 
Hummeltje heeft één pedago-
gisch medewerker ervoor gekozen 
om te stoppen en de andere heeft 
een nieuwe plek binnen de orga-
nisatie van LPS gevonden. 

Vragen Gewoon Lokaal!
Raadslid Edwin Maas (Gewoon 
Lokaal!) stelde het sluiten van 
de peuteropvang onlangs aan de 
orde in een oordeelvormende ver-
gadering. Wethouder Esther Prent 
vertelde dat ze door LPS op de 
hoogte is gebracht over de over-
dracht van activiteiten. “Wel is het 
zo dat sinds de harmonisatie het 
peuterspeelzaalwerk is rechtge-
trokken met kinderopvang. Daar-
door zijn wij als gemeente niet 
meer verantwoordelijk, maar we 
hebben natuurlijk wel een zorg-
plicht en vinden het belangrijk 
dat de voorziening er blijft. Dus 
we blijven het volgen.”

Peuteropvang  
kleine kernen onder druk

LPS heeft op nog meer locaties in 
de regio peuteropvang. Hebben 
die het ook zwaar? “Op die vraag 
kan ik niet ontkennend reage-
ren. Vooral in de kleine kernen is 
het lastig om als zelfstandige peu-
teropvang het hoofd boven wa-
ter te houden. We zoeken dan ook 
steeds meer naar samenwerking 
met andere aanbieders om het 
aanbod te verbreden en de zorg 
op de verschillende locaties bin-
nen de regio op peil te houden”, 
aldus Davidse. 

Foto: De peutergroep van het 
Hummeltje tijdens een workshop 
djembé ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de Lowys 
Porquinstichting, eerder dit jaar.  

Stekker uit peuteropvang  
Het Hummeltje

STEENBERGEN – Afgelopen zon-
dagmiddag stond zaal de Joos-
se in het teken van de Vuist tegen 
kinderkanker. Onder die noemer 
is inmiddels al vijftien jaar op rij 
geld in gezameld om de strijd te-
gen kinderkanker financieel te 
kunnen ondersteunen. Naast op-
tredens van de jonge zanger Sam 
Vanvelthoven, John Heesen, Pe-
ter van Holland en Bram Gladdi-
nes was er een slot rol weggelegd 
voor initiatiefnemer Jan de Groot, 
die met zijn JW Sound de gezelli-
ge Hollandse middag afsloot. Ook 
nam Jan met JW sound na der-
tig jaar afscheid van zijn publiek. 
Speciaal voor deze gelegenheid 

kwam burgemeester Ruud van 
den Belt naar De Joosse om Jan de 
Groot een flinke pluim op de hoed 
te steken vanwege zijn grote in-
zet voor met name Stichting Ankie 
door de organisatie van ‘Vuist te-
gen Kinderkanker’.
“Het was een heel gezellige mid-
dag. We hebben 700 euro kun-

nen schenken aan Ankie Stoer en 
we gaan zeker door met Vuist te-
gen Kinderkanker. De volgende 
Vuist staat gepland voor 4 oktober 
2020”, zo laat Jan de Groot desge-
vraagd weten. 

Foto: Edwin van den Berge

Jan de Groot nam na 30 jaar 
afscheid met JW Sound
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UITVAARTVERZORGING

LEEUW
TELEFOON (0167) 566 104

        www.uitvaartleeuw.nl

Vertrouwd

Persoonlijk

Ervaren

Transparant

”Ons betrokken
en ervaren team
zorgt voor een

waardig afscheid.
Daar kunt u

op vertrouwen”.

Alfred Leeuw
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 Het team van Uitvaartverzorging Leeuw bestaat uit: 
Gerard en Alfred Leeuw, Ineke van Middendorp

 en Sandra van Poortvliet.

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Voor onze uitzendorganisatie zijn wij op zoek naar een

MEDEWERKER BINNENDIENST
32 tot 40 uur

Bedrijfsprofiel
Agridienst en ADS uitzendbureau beide gevestigd in Steenbergen (NB) zijn zelfstandige/onafhankelijke 
uitzendondernemingen met korte, heldere lijnen, een persoonlijke omgang met zowel de kandidaten/
medewerkers, leveranciers en uiteraard onze de klanten. Wij zenden Nederlandstalige mensen uit in diverse 
sectoren met een specialisatie in de groene sector en hechten grote waarde aan collegialiteit, betrouwbaarheid 
en vakmanschap.  

Functieomschrijving
Wij zoeken een collega bij ons op kantoor die zich zelfstandig en in teamverband bezig houdt met het werven 
en plaatsen van kandidaten, voor de vacatures bij onze klanten. We zijn op zoek naar een sociaal persoon die 
graag wil werken binnen een hecht team van ervaren collega’s, bij een informeel familiebedrijf met een open 
werksfeer waarbij de persoonlijke omgang centraal staat.

Geen dag is hetzelfde, de werkzaamheden zijn divers, flexibiliteit en multitasking past bij jou.
Je bent (dagelijks) bezig met:
• Actief zoeken, werven, selecteren, inschrijven en plaatsen van kandidaten.
• Actief telefoneren.
• Ondersteunen en verwerken van administratieve gegevens.
• Vacature teksten opstellen en “verspreiden” op creatieve wijze.
•  Netwerken, behouden en uitbouwen van relaties met o.a. scholen, opleidingsinstituten, gemeenten, UWV e.d.
•  En... wat er verder op jouw pad komt!

Functie-eisen
Jij voldoet aan, herkent jezelf in:
• MBO werk-, denkniveau, verkregen uit opleiding of werkervaring.
• Zowel zelfstandig werkend als een teamspeler
• Communicatief-, sociaal-, commercieel vaardig en uitstekend bestand tegen hectiek.
• Aanpakker/doener met doorzettingsvermogen en grote mate van inlevingsvermogen.
• Creativiteit bij het schrijven van vacatures op verschillende vacaturesites, social media en andere platformen. 
• Je hebt een streepje voor wanneer je ervaring hebt in de uitzendbranche
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

U I T ZENDBUREAU
ADS

U I T ZENDBUREAU
Agridienst

Reageren
Is deze functie op jouw lijf geschreven? Stuur ons dan jouw 
motivatie en cv naar keesaarden@agridienst.nl 
Voor vragen of meer informatie over deze vacature verwijzen 
wij je graag naar www.agridienst.nl en www.adsuitzendbureau.nl  
of je kunt telefonisch contact opnemen met Kees Aarden via 
0167-563500 (24/7).

Hoogstraat 7, 4651 VA Steenbergen
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WABO uitgebreide procedure kennisgeving 
beschikking windturbines Karolinapolder 
Steenbergen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen heeft een aanvraag 
voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Innogy 
Windpower Netherlands B.V. De aanvraag betreft de oprichting van Windpark Karolinapolder Steen-
bergen, gelegen op de percelen bekend onder sectie A, nummers 417, 700, 701, 737 gemeente 
Dinteloord.

Op basis van haar besluit van 10 september 2019, heeft het college van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant besloten de door haar aan de gemeente Steenbergen verleende bevoegdheid voor 
besluitvorming over het Windpark Karolinapolder Steenbergen, in te trekken. Tevens heeft het college 
besloten de bij de gemeente lopende procedure voor besluitvorming over deze vergunningsaanvraag, 
van de gemeente over te nemen en af te ronden.

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht op 29 oktober 2019 hebben besloten de vergunning voor de aanvraag te verlenen. 
Tevens is een besluit genomen tot het opnemen van maatwerkvoorschriften. 

De verleende omgevingsvergunning is op onderdelen gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

De omgevingsvergunning, de maatwerkvoorschriften en de bijbehorende relevante stukken zijn in te 
zien met ingang van 11 november tot en met 23 december 2019 op de hierna volgende wijze. 

De omgevingsvergunning en de maatwerkvoorschriften kan digitaal en op papier worden ingezien. 
Digitaal via www.brabant.nl terinzage. Op werkdagen kunnen de stukken van de omgevingsver-
gunning en de maatwerkvoorschriften ook worden ingezien bij de volgende instantie op de daar 
gebruikelijke openingstijden:
• bij de gemeente Steenbergen. 
Het besluit is ook geplaatst op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9930.
omg0851Karolina-va01. Tevens wordt hiervan een kennisgeving in de Staatscourant geplaatst.
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw H. Christophe, tel. 
073 680 87 22 van de provincie Noord-Brabant.

Tegen de omgevingsvergunning en de maatwerkvoorschriften kan binnen de hiervoor genoemde 
periode beroep worden ingesteld door belanghebbenden die:
• een zienswijze naar voren hebben gebracht bij het ontwerpbesluit;
• het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbesluit zijn aangebracht;
• redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het 

ontwerpbesluit.
Beroep kan tot en met 23 december 2019 worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet uw naam en 
adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, onder-
tekend zijn en voorzien zijn van een datum.

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek moet een afschrift van het 
beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en of verzoekschrift om een 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet
Omdat Windpark Karolinapolder Steenbergen een project betreft als bedoeld in het eerste lid van 
artikel 9e van de Elektriciteitswet, is op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a in samenhang met 
categorie 1.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet, de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 
brengt onder meer met zich mee dat:
• de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, een 

termijn van 6 maanden heeft voor het doen van een uitspraak op een beroep;
• dat het beroepschrift meteen de gronden van beroep moet bevatten. Het indienen van een 

pro-forma beroepschrift of het aanvullen na afloop van de beroepstermijn zijn niet mogelijk.

’s-Hertogenbosh, november 2019.

18039

Zondag 17 november

Open 09.00 tot 16.00 uur 
Inlichtingen / Reserveringen: 

0165-302682 of
www.demarkten-wouw.nl
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(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN - Als we de super-
markten moeten geloven, staat de 
goedheiligman al een paar maan-
den bijna op de stoep. De echte 
Sint-fan weet wel beter. Want in 
de niet-commerciële realiteit roe-
pen we pas vanaf volgende week 
uit volle borst: Hij komt! Na de in-
tocht in Nederland stomen Sint en 
Pieten in één streep door naar de 
haven van Steenbergen, waar zij 
op zondag 17 november om 12.30 
uur welkom worden geheten door 
een ongetwijfeld uitzinnige schare 
kinderen. Die zijn om 12:00 uur al 
welkom en komen zo in de stem-
ming.

Vanaf de haven gaat Sint naar 
de Markt waar het de rest van de 

middag één groot feest is. Met 
zang en dans, knutselarij en rij-
melarij. De kids kunnen zich la-
ten schminken, op de foto met de 
goede ouwe Sint en hun Pieten-
diploma halen op een nieuw, uit-
dagend parcours. Natuurlijk zal 
er iets niet helemaal goed gaan, 
want ook dat hoort nu eenmaal 
bij het Sinterklaasfeest. Evenals 
de geruststellende wetenschap 
dat het altijd weer goed komt. 

Sponsoren
De kinderen kunnen zich thuis al 
voorbereiden op de komst van de 
Sint want de Muziekpiet heeft het 
liedje van vorig jaar op het gro-
te Smoelenboek gezet en de Dan-
spiet doet voor hoe het dansje 
gaat (Facebook: Stichting Sinter-
klaas Steenbergen).

Het mogelijk om via een sponsor-
bijdrage bezoek van Pieten en/of 
Sint thuis of op het bedrijf te krij-
gen. Voor meer informatie hier-

over kan men mailen mail met 
sinterklaasintochtsteenbergen@
gmail.com. De sponsorpakketten 
lopen van 100 euro tot 250 euro. 

Uitgekookt bij Myra Ceti
Op zaterdag 23 november komt 
er om 15.00 uur een professionele 
Pietenshow naar Myra Ceti met de 
voorstelling ‘Uitgekookt’ Kaarten 
zijn verkrijgbaar via de site van de 
Steenbergse theaterschool voor 
een bedrag van 7 euro. Haast is ge-
boden want anders vindt men de 
hond in de pot!

Pieten en een treintje
Op zaterdag 30 november maken 
de Pieten ‘Ons Steenbergen’ op 
uitnodiging van het Retail Plat-
form Steenbergen de binnenstad 
onveilig. Wat zij precies uitspoken 
blijft nog even geheim. 
RPS zorgt ervoor dat er tussen 
12:00 en 16:00 uur een treintje in 
het stadshart rijdt. Vertrekpunt is 
het Pietenhuis in de Kaaistraat.

Liepen de Pieten vorig jaar al strak 
in het nieuwe pak, dit jaar kregen 
zij een frisse coupe dankzij een bij-
drage uit de Rabo Clubkas. Daar-
mee zijn ze geheel klaar voor weer 
een intocht in Steenbergen.

Oefenen met de Danspiet via Facebook:

Steenbergse Markt wordt 
het grote Sinterklaas-plein

( door Tineke Feskens )

WELBERG – Tijdens het Meet & 
Greet’ festival werd Angelo So-
mers uitgebreid in het zonnetje 
gezet. Uit handen van burgemees-
ter Ruud van den Belt kreeg hij de 
Erepenning der gemeente Steen-
bergen uitgereikt. Samen met zijn 
echtgenote Hanneke heeft hij zich 
onder andere ingezet om de ‘Slag 
van Welberg’ op de kaart te zetten.

Aan het einde van het officië-
le programma van 75 jaar bevrij-
ding, na alle dankwoorden en uit-
wisselingen van presentjes, was er 
nog één belangrijk moment. Bur-
gemeester Ruud van den Belt no-

digde Angelo Somers, voorzitter 
van de Stichting Bevrijdingsmo-
nument Welberg, samen met zijn 
echtgenote Hanneke, uit op het 
podium. In een oprechte speech 
roemde hij Angelo Somers om zijn 
enorme inzet. 

“Jij bent de grote motor achter ‘de 
Klok’. Op jouw initiatief is de klok-
kenstoel op de huidige plek geko-
men. En jij hebt, samen met Han-
neke, geld ingezameld voor de 
plaquette met alle namen erop. 
Niet alleen die van de Welbergse 
slachtoffers, ook de namen van 
de gesneuvelde Canadezen. Jul-
lie gastvrijheid, tal van Canadezen 
hebben bij jullie gelogeerd, heeft 

bijgedragen aan de geweldige 
band die wij met elkaar hebben.” 
roemde hij het echtpaar. 

Slag van Welberg
Angelo Somers heeft zich niet al-
leen ingezet voor de Klok, hij heeft 
er voor gezorgd dat de ‘Slag van 

Welberg’ opgenomen is in de ‘Slag 
om de Schelde’. Maar ook zijn be-
lofte om altijd klaprozen op het 
klaproosveld te laten bloeien en 
de anjers tijdens de 4 mei herden-
king, zijn aan Somers te danken. 

Het was daarom dat de burge-
meester “Met groot gevoel van 
trots” hem de erepenning van de 
gemeente Steenbergen mocht 
overhandigen. “Angelo, je hebt 
hem dubbel en dwars verdiend. 
Samen met Hanneke!” feliciteerde 
Van den Belt hem. 
De dankwoorden van Angelo So-
mers, “Heel erg bedankt, dit was, 
totaal onvoorzien” werden over-
stemd door het spontane “Hip, 
Hip, Hurray!” van de Canadese 
delegatie.

Foto: Angelo Somers geflankeerd 
door zijn eveneens actieve echtge-
note. Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

Gemeentelijke Erepenning 
voor Angelo Somers

(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Zorgboerderij ‘De 
Drie Bogen’ aan de Drenkhoos in 
Steenbergen is de leverancier van 
de munitie waarmee de gemeen-
te Steenbergen volgend jaar de 
strijd tegen de gevreesde eiken-
processierups aangaat: de mezen-
kast. De cliënten van de boerde-
rij vervaardigden in de afgelopen 
weken tientallen kasten die het 
nieuwe thuis moeten worden voor 
rups-verslindende vogelsoorten.

Naar aanleiding van de overlast 
die de processierups veroorzaakt 
en de kosten die met de bestrij-
ding gepaard gaan, diende de 
Volkspartij een motie in om me-
zenkasten in te zetten. Een voor-
stel dat overgenomen werd door 
de rest van de raad. Vogelsoorten 
als de kool- en pimpelmees heb-
ben in razend tempo geleerd hoe 
zij de rups veilig kunnen eten. 
Zodoende kan op plant- en dier-

vriendelijke wijze (de processie-
rups denkt hier mogelijk anders 
over), de overlast bestreden wor-
den. 

Eigen gemeentegrenzen
In plaats van een catalogus open 
te trekken, besloot de gemeente 
Steenbergen eerst eens binnen de 
eigen gemeentegrenzen te kijken. 
Men kwam uit bij zorgboerderij 
‘De Drie Bogen’ aan de Drenkhoos 
op de Welberg. Hier is sinds een 
jaar een dagbesteding voor men-
sen die voor langere of kortere tijd 
met psychische problemen kam-
pen. Zij kunnen op de boerderij 
tal van activiteiten ondernemen, 
waaronder houtbewerking. 

Nuttig doel
Corné Bogers, directeur-eige-
naar van ’De Drie Bogen’ en Ine 
Bootsma, hoofd begeleiding zijn 
maar wat gelukkig met de op-
dracht voor hun mensen. ”Het is 

echt doelbewust werk waar onze 
cliënten veel plezier uithalen. De 
wetenschap dat de kasten inge-
zet worden voor een nuttig doel, 
ervaren zij als prettig.” Inmiddels 
is de productie van de mezenkas-
ten op een haar na gevild en kun-
nen de kasten vanaf half novem-
ber nabij eikenbomen gehangen 

worden. Vogels benutten de win-
termaanden om op zoek te gaan 
naar geschikte nestplaatsen voor 
het voorjaar. “Ook bieden zij goe-
de beschutting tijdens de koude 
wintermaanden,” aldus Bootsma. 

Echt onderscheidend
Zoals vermeld, is de zorgboerderij 

een jaar in bedrijf en herbergt in-
middels zo’n tien cliënten. Bogers: 
”Dat mogen er nog veel meer wor-
den, maar stemt mij op dit mo-
ment tot tevredenheid. We heb-
ben controle gehad van de be-
voegde instanties en die zijn we 
met vlag en wimpel doorstaan. De 
controleur noemde onze boerde-
rij “echt onderscheidend” en dat 
was goed om te horen.”

De plannen voor de zorgboerde-
rij zijn groot. Ook het idee om een 
dagbesteding voor ouderen te be-
ginnen, wordt daarin meegeno-
men. 

In strijd tegen gevreesde 
eikenprocessierups:
Zorgboerderij ‘De Drie Bogen’ 
maakt mezenkasten 
voor gemeente Steenbergen

Foto: Hoofd Begeleiding, Ine Bootsma, demonstreert hoe de mezenkas-
ten gemaakt worden. Vanwege de privacy van de cliënten van zorgboer-
derij ’De Drie Bogen’ mogen zij niet op de foto.
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Sfeerverlichting 
Stadshart officieel 
in gebruik 
STEENBERGEN – Dinsdag 12 no-
vember is er een feestelijk mo-
ment voor de winkeliers van het 
stadshart, maar feitelijk ook voor 
alle bezoekers van het centrum 
van Steenbergen. Dan wordt na-
melijk om 17:30 uur de nieuwe 
feestverlichting van het stads-
hart officieel in gebruik genomen. 
Plaats van handeling is de tribune 
naast de haven van Steenbergen. 
Alle belangstellenden zijn daarbij 
van harte welkom.



 
Per 1 december zullen wij onze activiteiten
overdragen aan Elenbaas Print & Sign B.V.

Wij willen iedereen via deze weg bedanken voor
alles wat we met elkaar en voor elkaar

hebben gedaan!

Hartelijke groeten en wellicht tot ziens!

Joost Schoonen 

11  NIEUWBOUWWONINGEN

W E L B E R G

BEZOEK WWW.HETBATALJON.NL VOOR MEER INFORMATIE

NOG ENKELE TUSSENWONINGEN  BESCHIKBAAR

• Zeer energiezuinig met warmtepompinstallatie en zonnepanelen (gasloos)

• Tuin op het zuidzuidoosten

• Woonoppervlakte vanaf 110m²

• Hoogwaardig afgewerkt

• Vanaf € 244.000 V.O.N.

FAC E B O O K . C O M /  B ATA L J O N W E L B E R G

GRATIS 
MONTAGE
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Burgemeesters
COLUMNBurgemeesters
COLUMN
Kippenvel
Ik weet niet hoe het met u is, maar ik krijg nóg kippen-
vel als ik terugdenk aan de Liberation Tour en het grote 
 Bevrijdingsfestival. 

De herdenking én viering van 75 jaar vrijheid hebben 
veel emoties losgemaakt. Hoe moet dat begin november 
1944 wel niet zijn geweest, toen onze bevrijders zich hier 
 aandienden?
Vooral dankzij de indrukwekkende toertocht van his-
torische legervoertuigen en de memorabele Meet&Greet 
met onze Canadese vrienden, hebben we dat gevoel van 
toen nu een beetje kunnen evenaren en beleven. 
De reacties waren overweldigend. Het woord kippenvel 
viel meer dan eens. Het raakte ons, misschien wel als 
nooit tevoren.
Waar destijds Nederland weer in vrijheid werd verbond-
en, lukte het ons – 75 jaar na dato – om al onze kernen 
en dus al onze inwoners nader met elkaar te verbinden. 
Groot zijn de positiviteit en de saamhorigheid in onze 
gemeenschap. Blijer en trotser kun je een burgemeester 
niet maken, neem dat maar van mij aan.
“Vriend en vijand” hebben, met één en hetzelfde doel 
voor ogen, de handen ineen geslagen. Meningsverschillen 
uit het verleden maakten plaats voor wederzijds  begrip. 
Nieuwe vriendschappen en samenwerkingsverbanden 
zijn geboren. En onze jongeren zijn er klaar voor, om het 
stokje over te nemen van generaties die ons helaas gaan 
ontvallen. 
Het besef dat we nooit mogen vergeten wat er in de 
Tweede Wereldoorlog is gebeurd, heeft louter aan kracht 
gewonnen. Het kan niet anders, of dit helpt ons bij 
het voorkomen van nieuwe tegenstrijdigheden in onze 
maatschappij.

Dit weekend mag ik u vertegenwoordigen bij de herden-
kingsdienst in Dinteloord, waar de bevrijding zeker niet 
door iedereen als zodanig is beleefd. Het dorp werd op 4 
en 5 november getroffen door een zwaar bombardement, 
dat tientallen inwoners het leven kostte en zodoende 
voorgoed een gat sloeg in de Dinteloordse gemeenschap. 
Zolang wij echter ook dit verhaal blijven vertellen, houden 
we de herinneringen levend, aan iedereen die wij dank-
baar moeten zijn voor onze vrijheid.  
Als ik eraan denk wat we in deze tijd  samen allemaal 
voor elkaar hebben gekregen, vervult me dat als burge-
meester met groot vertrouwen en krijg ik wéér kippenvel.  
 
Gegroet, 
Ruud

Burgemeester Ruud van den Belt schrijft – in de huis aan 
huis- edities van Steenbergse Courant - een column over alles 
wat hem bezighoudt in onze gemeenschap. 

Reageren kan via burgemeester@gemeente-steenbergen. 

2X UNOX SOEP IN ZAK

4X RED BULL OF ORGANICS

2X LIPTON ICE TEA 2X SOURCY WATER

2X CHOCOMEL MULTIPACK
1X HEINEKEN 0.0

EXCLUSIEF  B IJ

JUMBO.COM/PANNENACTIE

2X SOURCY WATER

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het zou als hoog 
uitkijkpunt een toeristische trek-
ker kunnen worden, of een plek 
waar zorgvoorzieningen of kan-
toren komen. Er zijn volop scena-
rio’s denkbaar voor de toekomst 
van de Gummaruskerk, maar “het 
ei is nog niet gelegd”, zo stelde Al-
win Kaashoek van Bureau KAAder. 
Tijdens een presentatie in de Lour-
deskapel van de kerk werd de 
voortgang gepresenteerd van het 
haalbaarheidsonderzoek naar de 
toekomstmogelijkheden van het 
kerkgebouw. Uitgangspunt daar-
bij is dat de Gummaruskerk in de 
toekomst zelf de broek moet op-
houden. 

“Het tijdperk dat de kerkbanken 
vol zaten met gelovigen is voorbij. 
Het is tijd om nieuw leven in de 
Gummaruskerk te blazen, waar-
bij we het thema verbinding aan-
houden. Het gebouw komt nu vrij 
gesloten over, maar zou in de toe-
komst middenin de samenleving 
moeten komen te staan”, zo klonk 
het in de toelichting van Alwin 
Kaashoek en architect Ron Ver-
duijn. 

Kerkgebouw van alle 
kanten bekeken
De Lourdeskapel had zich dins-
dag gevuld met o.a. vertegen-
woordigers van de gemeente, de 
parochie, de stuur- en project-
groep en allerlei inwoners die zich 
betrokken voelen bij de Gummar-
uskerk. Uit de presentatie bleek 
dat het kerkgebouw door bureau 

KAAder en architect Verduijn wer-
kelijk van alle kanten is bekeken 
om uiteindelijk een zo volledig 
mogelijk advies te kunnen geven 
aan de opdrachtgevers. Dat zijn 
in dit geval de gemeente Steen-
bergen, parochie St. Anna en het 
bisdom Breda. “Het is uniek dat 
een gemeente zo samenwerkt met 
een parochie, dat is niet overal zo”, 
vertelde Alwin Kaashoek. Kaas-
hoek houdt zich door heel Neder-
land bezig met de herbestemming 
van kerken. 

Omgeving rond de kerk 
vroeger mooier
Bij het bekijken van de mogelijk-
heden moet er rekening mee wor-
den gehouden dat de eredien-
sten nog hun plek in het gebouw 
behouden. “Het uitgangspunt is 
dat de kerk erin blijft wonen. Dat 
maakt het ook lastig; aan de ene 
kant is het een kerk en aan de an-
dere kant zit je met een oppervlak-
te wat geld moet gaan genereren”, 
vertelde Ron Verduijn. Volgens de 
architect zit de Gummaruskerk 
ontwerptechnisch erg goed in el-
kaar. “Er is een prachtige maatver-
houding. Alles klopt, het is als een 
kaartenhuis in elkaar gezet. Wel is 
het zo dat de ruimte rondom de 
kerk vroeger mooier bedoeld was. 
Door de groei van de stad staat 
het gebouw nu strak op de kavel. 
Steenbergen is als het ware om de 
Gummarus heen gegroeid.”

Religieuze gedeelte  
fgesloten
In de mogelijkheden is daarom 
ook die buitenruimte bekeken. 

Als voorbeeld werd de Sint Petrus 
kerk in Vught genoemd. Dat kerk-
gebouw is binnen omgebouwd 
tot bibliotheek en aan de buiten-
kant is er een horecapaviljoen te-
genaan gezet. In het geval van de 
Gummaruskerk zou het gebied 
van de Aldi met parkeerplaatsen 
aangepakt kunnen worden. Kriti-
sche geluiden vanuit de aanwezi-
gen waren logischerwijs of zoiets 
financieel haalbaar is in Steen-
bergen. Ook zou het voor de ge-
lovige inwoners van groot belang 
zijn dat het altaar blijft zoals het is. 
Volgens de architect zijn er allerlei 
varianten mogelijk waarbij het re-
ligieuze gedeelte wordt afgesloten 
van de rest van de kerk. 

Geen luchtballonnen 

Op dit moment is bureau KAAder 
nog druk bezig met een markt-
onderzoek om de mogelijkhe-
den voor een economische dra-
ger voor de Gummarus te bekij-
ken. “We hebben gesprekken ge-
had met partijen die de Gummar-
uskerk een warm hart toedragen 
maar ook mensen gesproken met 
een dikke portemonnee en een 
minder warm hart. Je moet ie-
mand vinden die erin gelooft. En 
inderdaad: alles staat of valt met 
die markttoetsing. We zullen in 
onze eindconclusie daar eerlijk 
over zijn. En vooral realistisch, 
want aan luchtballonnen heeft 
niemand iets”, aldus Alwin Kaas-
hoek. 

Het is de bedoeling dat eind no-
vember de belangrijkste conclu-
sies van het haalbaarheidsonder-
zoek duidelijk zijn.  

Het kan nog alle kanten op  
met de Gummaruskerk

STEENBERGEN – Na een feestelij-
ke vijftigste Kleine Tour zijn de eer-
ste stappen voor de editie van vol-
gend jaar reeds gezet. Tussen 10 
en 15 augustus gaat die weer van 
start. Op 30 december is de eerste 
activiteit om inkomsten te gene-
reren voor de financiering van het 
grote wielerevenement. Die dag 

komen de rennertjes en hun team-
leiders en begeleiders weer langs 
de deuren voor de verkoop van 
oliebollen. 

De datum voor de miss verkiezing 
is gesteld op zondag 17 mei en 
het inschrijven voor de Tour kan 
op woensdag 4 maart 2020 tussen 

18:30 en 19:30 uur bij Café Zaal de 
Joosse. 

Donatie
Overigens is het bestuur van de 
Kleine Tour dik in zijn nopjes met 
de donatie die uit de Rabo Club-
supportactie is ontvangen. Uit 
handen van Rob Heshof van Ra-
bobank Zuid-West Brabant en 
Miss Marit ontving de Kleine 
Tour een cheque ter waarde van 
1424,50 euro. En daarmee wordt 
de tour van volgend jaar financi-
eel ondersteund.

Kleine Tour zet eerste stappen 
voor de 51e editie

Dag met een 
Gouden Randje 

Wij willen iedereen die heeft 
bijgedragen aan de viering 
van 75 jaar bevrijding op 
zaterdag 2 november heel 
hartelijk bedanken! Mede 
door jullie inzet en vrijwilli-
ge bijdrage is het herdenken 
op 2 november onvergetelijk 
geworden. Onze gasten, de 
organisatie en hopelijk jul-
lie ook, hebben genoten. Fa-
cebook ontplofte bijna van 
de reacties en foto’s. 

Het was een dag met een 
gouden randje. De hartelij-
ke ontvangst van de Cana-
dese gasten in de ochtend 

in de Gummaruskerk, de 
prachtige stadswandeling. 
De mooie kunstetalages, de 
re-enactment groepen in de 
stad. De onvergetelijk vro-
lijke noten van wachtpost 
13 XXXL. Onze gasten keken 
hun ogen uit. Speciale dank 
voor de mooie kunstkaarten 
die de gasten hebben gekre-
gen, ze waren er blij mee.
Daarna de onthulling van 
het klaprozen viaduct, ge-
weldig ! zo’n mooi symbo-
lisch cadeau hadden ze nog 
nooit gehad.

De sfeervolle herdenking bij 
de klok, ontroerend mooi, 
met de liedjes van de kin-
deren van de Pius X, de ge-
dichten, de bloemen, de ge-
beden, de muziek. Tranen 
en kippenvel. En toch nog 
een hilarische afsluiting 

toen ze in hun enthousias-
me zo hard aan de bel trok-
ken dat hij vastsloeg. Herin-
neringen voor altijd.
Welberg en de hele gemeen-
te Steenbergen hebben laten 
zien dat ze dankbaar waren 
en onze gasten warm ont-
haald op de Meet en Greet.  
De sfeer zat er goed in, de 
exposities en presentaties 
waren prachtig. Dankzij 
jullie bijdrage! 

Voor iedereen die op wat 
voor manier dan ook heeft 
bijgedragen aan deze dag. 
Een dikke DANKJEWEL!

Sandra Houtepen, 
Namens de werkgroep 
75 jaar bevrijding en 
Bevrijdingsmonument 
Welberg



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

Steenbergen | Industrieterrein Reinierpolder 1 | Zilverhoek 5 |  t (0167) 561720
Geopend: maandag - vrijdag 08.00 - 17.00 uur

  

Duurzaam klussen met artikelen van professionele kwaliteit.

Balieverkoop tegen groothandelsprijzen.

’t Is lastig kiezen uit het 
enorme aanbod…
Daarom vertrouw ik op een Best Car 
Selection-occasion!

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

Met het occasionlabel van Bosch Car Service 
geniet u van een pakket boordevol voordelen 
om niet alleen nu, maar ook over een lange 
tijd nog zeker te zijn dat u de juiste keuze 
heeft gemaakt.

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

BMW 118I EXECUTIVE
BOUWJAAR 10-2009      47716 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, PARKEERSENSOR,
METAALKLEUR,AIRCO,ELEKTRISCHE RAMEN, RADIO-CD,
LICHTMETALEN VELGEN, MISTLAMPEN. MOOIE AUTO!

€ 13.900,--

Ford C-MAX 1.6-16V TREND
BOUWJAAR 05-2009    51997 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
AIRCO, RADIO-CD, METAALKLEUR, MISTLAMPEN. ZEER
RUIME AUTO!

€ 15.450,--

RENAULT CLIO DYNAMIQUE TCE 90 5D
BOUWJAAR 09-2012       16186 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
METAALKLEUR, STUURBEKRACHTIGING, NAVIGATIE
SYSTEEM, RADIO-CD, BLEU TOOTH.

€ 10.900,--

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!

€ 20.900,--

MEGANE  ESTATE GT-LINE TCE130
BOUWJAAR 2012         15958 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO, CRUISE
CONTROLE, METAALKLEUR, SLECHTS 15958 KM!,
LICHTMETALEN VELGEN.

www.cuelenaere.nl 

Autobedrijf Cuelenaere B.V.
Nassaulaan 6 | 4651 AA  STEENBERGEN
Tel.: 0167 564150 | www.cuelenaere.nl

 Bosch Car Service Cuelenaere

BOUWJAAR 08-2016    59.978 KM    
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. TREKHAAK,
LED, P-SENSOREN V + A, STOELVERWARMING

€ 26.820,- -

Nieuw:

Onderhoud en reparatie met behoud 
van uw fabrieksgarantie maar wel 
voordeliger dan bij de dealer!

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

’t Is lastig kiezen uit het 
enorme aanbod…
Daarom vertrouw ik op een Best Car 
Selection-occasion!

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

Met het occasionlabel van Bosch Car Service 
geniet u van een pakket boordevol voordelen 
om niet alleen nu, maar ook over een lange 
tijd nog zeker te zijn dat u de juiste keuze 
heeft gemaakt.

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

BMW 118I EXECUTIVE
BOUWJAAR 10-2009      47716 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, PARKEERSENSOR,
METAALKLEUR,AIRCO,ELEKTRISCHE RAMEN, RADIO-CD,
LICHTMETALEN VELGEN, MISTLAMPEN. MOOIE AUTO!

€ 13.900,--

Ford C-MAX 1.6-16V TREND
BOUWJAAR 05-2009    51997 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
AIRCO, RADIO-CD, METAALKLEUR, MISTLAMPEN. ZEER
RUIME AUTO!

€ 15.450,--

RENAULT CLIO DYNAMIQUE TCE 90 5D
BOUWJAAR 09-2012       16186 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
METAALKLEUR, STUURBEKRACHTIGING, NAVIGATIE
SYSTEEM, RADIO-CD, BLEU TOOTH.

€ 10.900,--

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!

€ 20.900,--

MEGANE  ESTATE GT-LINE TCE130
BOUWJAAR 2012         15958 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO, CRUISE
CONTROLE, METAALKLEUR, SLECHTS 15958 KM!,
LICHTMETALEN VELGEN.

www.cuelenaere.nl 

Autobedrijf Cuelenaere B.V.
Nassaulaan 6 | 4651 AA  STEENBERGEN
Tel.: 0167 564150 | www.cuelenaere.nl

RENAULT CAPTUR TCE 120 EDC LIMITED
BOUWJAAR 12-2017    18.224 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. NAVI, LM
VELGEN, P-SENSOREN, AUTOMAAT

€ 17.990,- -

RENAULT SCÉNIC TCE INTENS 140 VW TIGUAN 1.4 TSI COMFORTLINE NAVI
BOUWJAAR 01-2019    4.973 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. PANORAMA-
DAK, CAMERA, NAVI, CLIMA, P-SENSOREN

€ 25.920,- - 

RENAULT SCÉNIC TCE 130 BOSE
BOUWJAAR 02-2018    14.928 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A.  EASY LIFE
PACK,MASSAGESTOEL, P-SENSOR + CAMERA

€ 24.850,- -

RENAULT CAPTUR TCE 90 INTENS
BOUWJAAR 02-2019    9.459 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. EASY LIFE
PACJK, CLIMA, NAVI, FULL LED, METALLIC

€ 19.950,- -

RENAULT KADJAR 1.3 TCE INTENS
BOUWJAAR 03-2019    11.689 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. 19 INCH, 
LEER, WINTERPACK, CAMERA

€ 26.845,- -

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

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

Rolluiken - Markiezen

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

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

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

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

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

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

Smits najaarsactie
Bestel het Alulux CD 135 of CD 

942 rolluik en krijg een:
Somfy io motor voor de prijs van Ilmo 
WT motor + Situo 1 handzender 

GRATIS (normaal € 66,-!)*
(Max. 2 handzenders per order/referentie, let op; deze dienen wel 

via de order besteld te worden)
*Actie loopt van 30 september t/m 18 december 2019. Orders na 

deze datum worden tegen normale condities uitgevoerd. 

Rolluiken - Markiezen

Bestel het Alulux CD 135 of CD 

Ilmo 
 Situo 1 handzender

€
 168,- bruto korting 
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De bezorging van Steenbergse Courant wordt binnen de bebouwde kom gedaan 
door eigen bezorgers. Wekelijks besteedt de hiervoor verantwoordelijk collega zo’n 
8 uur om dit traject te begeleiden. Het betreft in totaal een 40-tal routes waarbij de 
bezorging gedaan wordt door jeugdige bezorgers. Dat gaat helaas niet altijd zoals 
het hoort. Ook de postbezorging – waarvoor we dik betalen – loopt zo nu en dan 
verkeerd. Hiervoor is PostNL verantwoordelijk. Om er voor te zorgen dat leden van 
onze Courant wel altijd kunnen lezen is er een nabezorging. En door uw e-mail 
adres aan ons door te geven, ontvangt u als lid de krant ook digitaal. 
S.v.p. doorgeven via: administratie@steenbergsecourant.nl

Stuur ons uw e-mail adres en u ontvangt 
Steenbergse Courant ook digitaal.

BENT U LID VAN STEENBERGSE COURANT ?

              

9°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Licht wisselvallig en 
lagere temperaturen

Zaterdag is er in onze regio vrij veel 
bewolking. Een lokaal buitje is nog 
mogelijk, maar meestal blijft het 
overdag droog. 
De zuidenwind is matig waarbij de 
temperatuur rond de 9 graden is.
In de loop van de middag wordt de 
bewolking vanuit het westen dikker en in 
de avond en nacht naar zondag volgt wat 
lichte regen.
Ook zondag is er veel bewolking in de 
gemeente steenbergen met slechts af 
en toe ruimte voor de zon maar het blijft 
zo goed als droog.
Het wordt circa 8 graden bij een matige 
zuidoostenwind.
Ook begin volgende week liggen de 
maxima rond 7 graden en de minima 
rond een graad of 4. 
Hiermee is het vooral overdag iets 
kouder dan normaal half november.

Weerspreuk: 
“Als de kraaien gaan vergaderen, 

zeker dat regen zal naderen.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

( door Peter Vermeulen )

NIEUW-VOSSEMEER – “Ik wil graag 
benadrukken dat ik echt van mijn 
vak houd. Het is een prachtig be-
roep en ik geniet ervan om met 
kinderen bezig te zijn, ze wat te 
leren en zien hoe ze zich ontwik-
kelen. Dat geldt voor al mijn colle-
ga’s hier op basisschool Merijntje. 
Maar het water staat ons echt tot 
de lippen. Om de kinderen te be-
geleiden zoals dat werkelijk moet, 
komen we handen te kort. En als 
er een collega uitvalt door ziek-

te, dan hebben we echt een pro-
bleem”, zo stelt Annika van Gaans. 
Zij is leerkracht, Intern Begeleider 
(IB-er) en Remedial Teacher op de 
Nieuw-Vossemeerse basisschool.

Afgelopen woensdag nam de 
school op een eigen wijze deel 
aan de landelijke stakingsdag. “Bij 
ons is de stakingsbereidheid fifty 
fifty. We hebben daarom met het 
team besloten om de leerlingen 
vandaag de mogelijkheid te ge-
ven om gewoon naar school te ko-
men. Er wordt geen les gegeven, 

maar we zijn nadrukkelijk bezig 
met de reden van de stakingsac-
tie. Want daar staan we namelijk 
helemaal achter. Er is een enorm 
lerarentekort. Het vak leerkracht 
moet echt aantrekkelijker worden 
gemaakt. Er moeten ‘handen’ bij-
komen. Want zodra er iemand uit-
valt dan loopt het spaak. Er zijn 
nagenoeg geen vervangers. Re-
gelmatig hebben we bijvoorbeeld 
Anny Merkx – een gepensioneer-
de collega – die komt vervangen. 
Maar morgen gaat zij naar een an-
dere school om daar bij te sprin-
gen” vertelt Annika van Gaans.

‘Geen onbevoegden 
voor de klas’
“Ook bij de gewone lesactivitei-
ten hebben we meer ondersteu-
ning nodig. We hebben – mede 

vanwege de bezuinigingen op het 
bijzonder onderwijs – er leerlin-
gen bijgekregen die passend on-
derwijs nodig hebben. Op zich is 
dat zeker geen probleem en goed 
voor de betreffende kinderen. 
Leskrijgen in een vertrouwde om-
geving, dicht bij huis. Maar deze 
leerlingen hebben meer aandacht 
nodig. En er dient voor hen meer 
te worden geadministreerd. Het 
is frustrerend wanneer we ingeval 
van onderbezetting deze kinderen 
niet goed kunnen helpen. En voor 
alle leerlingen geldt dat we kwali-
teit willen blijven leveren. Wij wil-
len ook geen ouders of onbevoeg-
den voor de klas hebben”.

Flyer met uitleg
Basisschool Merijntje deed dus 
op een andere manier mee aan de 
landelijke stakingsdag. Op school 

waren de kinderen woensdagoch-
tend druk bezig met het waarom 
van de stakingsactie. Daarnaast 
werktten ze aan een bijzonde-
re flyer, die vervolgens in de Vos-
meerse brievenbussen werd afge-
leverd. “Spellen speel je niet, dat 
leer je” en “Wij laten geen spelletje 
met ons spelen”, zo staat te lezen 
op een flyer. De leerlingen had-
den er nog een persoonlijke bood-
schap aan toegevoegd. Zo werden 
alle inwoners van het dorp nog 
een nadrukkelijk op het probleem 
gewezen. 

Leerkracht Annika van Gaans 
“We zijn nu al bang voor een 
komende griepgolf”

Foto: de leerlingen van basisschool Merijntje waren tijdens de landelijke stakingsdag, af-
gelopen woensdag, bewust bezig met de reden van de staking: de problemen in het on-
derwijs.

Foto: Annika van Gaans met een aantal van de kleinste Merijntjes tijdens de flyeractie in 
Nieuw-Vossemeer
Foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

STEENBERGEN – Hoewel niet alle 
teamleden van de Gummarus-
school deelnamen aan de lande-
lijke staking geeft directeur Wiet-
se Visser aan dat ze unaniem ach-
ter de reden van de staking staat. 
“Omdat we te maken hebben met 
een noodsituatie in het onder-
wijs”.

Er zijn namelijk te weinig ver-
vangingskrachten om ziekte van 
leerkrachten goed op te vangen. 
Dat heeft directe gevolgen voor 

de school. “Omdat we de kwali-
teit van ons onderwijs op num-
mer één zetten hebben we vorig 
schooljaar als team besloten dat 
maximaal 25 procent van de am-
bulante uren – waarbij ondersteu-
ning wordt geboden aan leerlin-
gen die specifieke zorg nodig heb-
ben – zullen worden gebruikt om 
leerkrachten te vervangen. Wan-
neer die 25 procent wordt bereikt, 
wordt er voor gekozen om groe-
pen leerlingen naar huis te sturen, 
zo laat Visser weten.

Ook Gummarusschool  
onderstreept gemis aan 
voldoende leerkrachten

Cameleon zoekt leden voor de techniekgroep
STEENBERGEN – Ad Vermeulen van totaaltheatergroep Cameleon laat Steenbergse Courant weten dat Came-
leon op zoek is naar mannen of vrouwen die de techniekgroep licht en geluid willen komen versterken. Dit 
vanwege de nieuwe productie die in 2020 wordt gerealiseerd. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen via 
avermeulen@home.nl, of via telefoon 06 46 134 711.

Steenbergs 
Raskonijn 
houdt clubshow
DE HEEN – Kleindiervereniging 
‘Steenbergs Raskonijn’ organi-
seert dit weekeinde de jaarlijkse 
clubshow. Die vindt vanavond en 
morgen plaats in gemeenschaps-
huis De Stelle in de Dorpsstraat. 

Vrijdagavond is de tentoonstel-
ling tussen 20:00 en 22:00 uur ge-
opend, morgen, zaterdag zijn be-
zoekers welkom tussen 11:00 en 
16:00 uur. Toegang is gratis. 

Er worden konijnen en sierkip-
pen tentoongesteld, zowel de 
kleine als de grote rassen.

film Operatie 
Oosterschelde
REGIO – Zondag 17 november, za-
terdag 23 november en woensdag 
11 december wordt de film ‘Ope-
ratie Oosterschelde’ vertoond in 
het Johan van Veen-auditorium in 
het ‘Vijfde Caisson’ naast het Wa-
tersnoodmuseum in Ouwerkerk op 
Schouwen-Duivenland.

In de film van Joop Span vertel-
len Jan Terlouw, Kees Slager en 
tal van anderen over hun strijd en 
overwinning waardoor de Ooster-
schelde niet plomp werd afgeslo-
ten maar een stormvloedkering. 
Hierdoor bleef het milieu in de 
Oosterschelde gespaard. De film 
draait op genoemde dagen steeds 
vanaf 14:30 uur. 

Toegangsprijs is 7,50 euro. Hier-
voor krijgen de bezoekers zelfs 
ook koffie of thee met appeltaart 
in de museumbrasserie. Kaarten 
kunnen worden gereserveerd via 
info@watersnoodmuseum.nl of 
telefoon (0111) 644 382. De film is 
90 minuten lang.
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(Door Dasja Abresch)
WELBERG – Afgelopen zaterdag 
stond midden op de Steenbergse 
Markt een klein, iel vrouwtje met 
in haar linkerhand een helderro-
de klaproos. De kwetsbaarheid die 
zij uitstraalde, bleek al snel verra-
derlijk want deze 82-jarige San-
dy O’Grady-Stirling is niet voor 
een kleintje vervaard. Zij maakte 
deel uit van het omvangrijke Ca-
nadese gezelschap dat een prach-
tige dag beleefde tijdens de be-
vrijdingsfeesten in Steenbergen en 
op Welberg. Sandy stak samen met 
haar dochter en twee kleinzoons 
de grote plas over. Zij deden dit 
ter nagedachtenis aan hun vader, 
grootvader en overgrootvader Ma-
jor Keith Stirling die op 31 oktober 
1944 krijgsgevangen werd geno-
men op Welberg.

Stirling was majoor bij het Algon-
quin Regiment dat de eerste aan-
val op Welberg leidde. Het batal-
jon was in eerste instantie suc-
cesvol, maar kreeg om onbeken-
de redenen geen bijval. Hierdoor 
kregen de Duitsers de kans om het 
dorp opnieuw in te nemen. Het 
bekendste verhaal van die neder-
laag is de daaropvolgende moord 
op Kapelaan Kock. Onbekender 
zijn de verhalen van de soldaten 
die krijgsgevangen werden geno-
men en in kampen terecht kwa-
men. 

Langzame kogel
Stirling was een van hen en hoe-
wel hij de ontberingen ternauwer-
nood overleefde, werd zijn gevan-
genschap hem 12 jaar later alsnog 
fataal. “Er zijn snelle kogels en 
langzame kogels,” legt zijn doch-
ter uit. “Mijn vader stierf door een 
langzame kogel. Hij bleek in het 
kamp een bacterie opgelopen te 
hebben die zich 12 jaar lang ver-
borgen hield in zijn lichaam. Toen 
hij tevoorschijn kwam, richtte hij 
alsnog verwoestend werk aan.” 

Gepassioneerd
Sandy denkt met veel liefde terug 
aan haar vader die volgens hem 
een van de meest energieke perso-

nen was die zij ooit heeft ontmoet. 
Die passie dreef hem naar Europa. 
“Mijn vader was van Schotse kom-
af. Zijn familieleden waren de pi-
oniers die zijn en mijn geboorte-
plaats Timmons, Ontario hebben 
gebouwd. Die komaf maakte dat 
hij niet alleen gepassioneerd was 
wanneer het ging over de bescher-
ming van Canada, maar ook over 
de bescherming van Europa.” 

Missing in Action
Toen Sandy één jaar was, meldde 
haar vader zich voor de strijd te-
gen Hitler. De eerste jaren had hij 
als taak om nieuwe soldaten te 
werven, pas in oktober 1943 ver-
trok hij naar Engeland en maakte 
op 24 juli 1944 de oversteek naar 
het vasteland. 
De route naar vrijheid kostte het 
Algonquin Regiment vele kame-
raden, maar Stirling bleef over-
eind. Tot  31 oktober 1944. “Mijn 
moeder kreeg het op-een-na erg-
ste telegram dat je als echtgeno-
te van een militair kunt krijgen. 
Haar man was ‘Missing in Action’. 
Indertijd betekende dat zoveel als 
‘hij is dood, maar we hebben zijn 
lichaam nog nooit gevonden’. Ik 
heb mijn moeder nog nooit zien 
huilen maar ik kan me de totaal 

ontredderde blik op haar gezicht 
nog herinneren als de dag van gis-
teren.” 

Tapdansen
Pas zes maanden later werd Sti-
rling bevrijd uit het kamp. Nog 
maar 33 kilo woog hij; een schim 
van de man die hij ooit was, maar 
voor het overige nog dezelfde le-
venslustige, enthousiaste, ontem-
bare persoonlijkheid als vroeger. 
Sandy: “Ik zie hem nog tapdan-
send door de keuken gaan. “ 

Robert Catsburg
Hoewel haar vader uiteindelijk 

toch nog jong stierf, heeft hij altijd 
een grote rol in het leven van San-
dy gespeeld. “In 2008 was ik met 
mijn zus op een Battlefield Tour 
door Europa. Daarmee zouden we 
Nederland niet aandoen, maar bij 
ons bezoek aan het Belgische Ipe-
ren ontdekten we hoe dicht wij 
bij Welberg waren. We besloten er 
toch samen naartoe te gaan. We 
kenden alleen de Corneliuskerk 
van naam. Daar hebben we een 
kruisje met een poppy (klaproos) 
en de naam van onze vader in het 
plantsoen gezet. Dat is gevonden 
door iemand die het aan Robert 
Catsburg (auteur van diverse oor-
logspublicaties – red.) heeft gege-
ven. Hij is naar ons op zoek ge-
gaan en heeft ons door een won-
derlijk toeval gevonden.”

Koffer
Een toeval dat leidde tot een be-
zoek van Robert en zijn gezin aan 
Sandy. Bij dat bezoek liet ze hem 
de koffer zien waarin alle spullen 
van haar vader uit oorlogstijd za-
ten. “Een paar weken later vroeg 
Robert mij of hij de koffer met alle 
spullen zou kunnen krijgen. Daar 
moest ik wel even goed over na-
denken, maar uiteindelijk hebben 
we met de hele familie besloten 
dat de nalatenschap van de kof-
fer nergens zo goed terecht zou 
komen als bij Robert. Een nicht-
je heeft de volledige inhoud van 
de koffer gefotografeerd en er een 
mooi boek van gemaakt dat de 
hele familie nu heeft. Desalniet-

temin was de dag dat ik de koffer 
zag vertrekken een van de zwaar-
ste van mijn hele leven.”

Hartelijk gefeliciteerd
Feit is dat de koffer inderdaad niet 
beter terecht had kunnen komen 
dan bij Catsburg die inmiddels 
de hele inhoud heeft geïnventa-
riseerd, beschreven en kopieën 
heeft gemaakt voor tentoonstel-
lingen en presentaties. Een deel 
van die inhoud is momenteel te 
zien in de Steenbergse biblio-
theek. Daaronder een briefkaart 
van Major Stirling vanuit Neder-
land aan dochter Sandy om haar 
een Happy Halloween te wensen. 
Op de voorkant van de kaart staat 
overigens in duidelijk Nederlands: 
hartelijk gefeliciteerd. “Mijn va-
der had natuurlijk geen idee wat 
er stond, maar vond de afbeelding 
waarschijnlijk wel bij mij passen,” 
lacht O’Grady.

Klaproos-viaduct
Vijf jaar geleden was Sandy ook al 
in Nederland. Toen plantte zij ter 
nagedachtenis aan haar vader een 
Canadese esdoorn in de Corneli-
usstraat. Dit keer werd zij uitgeno-
digd door de Dorpsraad Welberg 
om deel uit te maken van de offi-
ciële overhandiging van het Klap-
roos-viaduct en de onthulling van 
de informatiepanelen die erbij 
zijn geplaatst. Een eer die Sandy 
met verve en het enthousiasme 
dat zij van haar vader erfde, heeft 
vervuld. 

Vader werd gedood door  
een ‘langzame kogel’: 

Dochter van Canadese  
majoor Stirling bezocht 
Steenbergen en Welberg

Na afloop van de onthulling van de informatiepanelen bij het Klaproos-viaduct van Welberg werd een groeps-
foto van alle Canadese en Nederlandse aanwezigen gemaakt. Voorop stond Sandy O’Grady als toonbeeld van de 
schoonheid van vrijheid. Foto: Femke Martens

Foto: Robert Catsburg en Sandy O’Grady-Stirling bij de postkaart die deel 
uitmaakte van de inhoud van de koffer. Foto: Femke Martens

STEENBERGEN – Naar goed ge-
bruik wordt de elfde van de elfde 
in Strienestad op de dag zelf ge-
vierd, wat betekent dat alle Biet-
boeren en Meerminnen op maan-
dag 11 november zich verzamelen 
bij café-zaal De Joosse om met el-
kaar de start van het nieuwe car-
navalsseizoen te vieren. De ware 
carnavalsliefhebber staat vast te 
popelen om erachter te komen 
wat het nieuwe carnavalsmotto 
wordt van ’t Gèèfste Plekske aon 
de Vliet, zo verwacht Stichting Kar-
naval Steenbergen (SKS).

 
De 11/11-viering begint om 20.11 
uur bij café-zaal De Joosse in de 
Kaaistraat, waar de verschillen-

de dweilbandjes de feestgangers 
vast en zeker weer in een mum 
van tijd in de juiste stemming zul-
len brengen. De SKS zal er boven-
dien voor zorgen dat de spanning 
op een leutige manier wordt op-
gevoerd naar het grote moment 
van de avond: het onthullen van 
het nieuwe motto.

Onder aanvoering van Jan Oorlog 
zullen de Bietboeren en Meermin-
nen samen met de overige leden 
van het gevolg, de leuteed afleg-
gen bij het beeldje van de Bietboer 
en de Meermin op het Strienius-
plein. Daar wordt ook het nieuwe 
motto wordt gepresenteerd. Aan-
sluitend begint de verkoop van 
het bijhorende insigne en worden 

de feestelijkheden weer voortge-
zet bij De Joosse. 

Voorproeverij
In aanloop naar 11/11 heeft de 
SKS vrijdagavond 1 november de 
interne ‘Voorproeverij’ gevierd, 
waarbij voor de medewerkers en-
kele tipjes van de sluier zijn opge-
licht  met betrekking tot het nieu-
we motto.. Zij namen ook als eer-
sten de zogeheten ‘konvekaosie’ 
– de officiële uitnodiging voor 
11/11 – in ontvangst. 

De uitnodiging voor 11/11 wordt 
vervolgens ook op diverse ma-
nieren verspreid onder het Steen-
bergse publiek. 

Nadere informatie is te vinden op 
www.strienestad.nl, op de face-
bookpagina van de Stichting Karna-
val Steenbergen en op de Striene-
stad app.

Strienestad viert elf-elf 
op maandag 11-11

Opbrengst collecte  
Brandwonden Stichting
STEENBERGEN – In de week van 6 tot en 12 oktober werd in Steenber-
gen gecollecteerd voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Er werd 
hier het bedrag van 833,52 euro opgehaald. In Nederland collecteerden 
55.000 vrijwilligers. De opbrengst wordt gebruikt om het werk van de 
stichting voor mensen met brandwonden te financieren. Namens alle 
collectanten en de stichting zelf richt collecteorganisator Will Traets een 
dankwoord aan alle gevers en zeker ook aan de collectanten die op pad 
gingen.

Maandelijkse bingo  
KBO Steenbergen
STEENBERGEN – Maandagmiddag 11 november houdt KBO afdeling 
Steenbergen de maandelijkse bingo. Dat gebeurt in de zaal van restau-
rant De Watertoren, waar alle bingoliefhebbers – ook niet-leden – wel-
kom zijn vanaf 13:00 uur. Het bingospel begint om 13:30 uur en er wordt 
gespeeld tot 16:15 uur. Alle prijzen worden in contanten uitgekeerd.
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( door Tineke Feskens )
STEENBERGEN – Maanden hebben 
ze er aan gewerkt, zaterdag viel 
alles op zijn plaats. De werkgroep 
75 jaar bevrijding heeft er zater-
dag op een geweldige manier voor 
gezorgd dat 75 jaar bevrijding is 
gevierd. Canadese militairen, zo-
wel actief als buiten dienst, en 
hun naasten genoten van een pro-
gramma vol herinneringen aan hun 
betrokkenheid bij de vrijheid van 
Steenbergen en Welberg.

Wie zaterdagmorgen het centrum 
van Steenbergen bezocht kon er 
niet omheen. De bevrijding, nu 75 
jaar geleden, werd herdacht. Op 
tal van manieren. In de etalages 
stonden kunstwerken met het the-
ma ‘Vrijheid’. Er klonk muziek van 
weleer en er waren soldaten. Ge-

kleed in authentieke uniformen 
speelde die de laatste dagen van 
de strijd om Steenbergen na. Een 
bijzonder schouwspel. Het winke-
lend publiek zag Duitse en Cana-
dese soldaten verscholen achter 
muurtjes hun strategie bepalen. 
Verderop zaten soldaten met een 
kaart van Steenbergen hun rou-
te uit te stippelen. Een jongentje, 
samen met zijn moeder op stap, 
keek zijn ogen uit. “Mama, er zijn 
soldaten. En ze hebben geweren!” 
riep hij opgetogen. Een schril con-
trast met hoe kinderen zich tij-
dens de slag om de Schelde ge-
voeld hebben. Op de Markt ston-
den oude legervoertuigen. Leden 
van twee re-enectment groepen 
lieten trots hun uitrusting en wa-
pens aan het publiek zien. Ze aten 
bonen uit blik, rookten sigaret-
ten van weleer, alles klopte. Toen 

bevrijdingsorkest Wachtpost 13 
XXXL door de Kaaistraat kwam, 
volgde een lange stoet het volle-
dig in stijl geklede orkest richting 
de Markt. Eén van de Canadese 
genodigden waande zich terug in 
november 1944.

Dank u, namens de hele 
gemeenschap
Samen met vertegenwoordigers 
vanuit de gemeente en de werk-
groep 75 jaar bevrijding, genoot 
de Canadese delegatie in de Gum-
maruskerk van de lunch. Er wer-
den woorden van dank uitgespro-
ken door burgemeester Ruud van 
den Belt, die, na zijn speech zelf in 
het zonnetje werd gezet. Uit han-
den van mr. Swotty Wotherspoon, 
zoon van de Canadese regiments-
commandant, kreeg hij een ere-
penning uitgereikt en is hij van-
af heden erelid van het South Al-
berta Light Horse Regiment. Zijn 
inzet voor Veteranen in het alge-
meen en zijn betrokkenheid met 
het South Alberta regiment en 
het onderhouden van de vriend-
schappelijke band met het regi-

ment werden door de oud-militair 
nog eens benadrukt. “Ik ben totaal 
verrast” reageerde de burgemees-
ter. “Maar deze erepenning is niet 
voor mij alleen. De is voor de ge-
hele gemeenschap van Steenber-
gen.” 

Peace, happines,  
I am free!
Na de lunch toog het hele gezel-
schap richting Welberg. Bij het vi-
aduct keek de delegatie hun ogen 
uit. Al die klaprozen, ze vonden 
het prachtig! Ook hier werd ge-
speecht en vertelde Dasja Abre-
sch namens de dorpsraad uit hoe 
het klaproosviaduct is ontstaan en 
wat de tekst betekent. Het viaduct 
werd vervolgens symbolisch over-
gedragen aan de Canadezen. Een 
informatiebord werd door mrs. 
Sarah O�Grady-Stirling, dochter 
van één van de bevrijders – Swot-
ty Wotherspoon – en de burge-
meester onthuld. Met een uitbun-
dig uitgeroepen ‘Peace, happines, 
I am free!’ poseerde het gezel-
schap voor de klaprozen om daar-

na richting de Klok aan de Cana-
dezenweg te gaan.

Alle slachtoffers werden 
herdacht, de klok luidde 
in Canada én Welberg
Tijdens de zeer indrukwekkende 
plechtigheid werden alle slacht-
offers herdacht, zongen kinderen 
van basisschool Pius X en werd 
de klok geluid tijdens het noemen 
van de namen van alle slachtof-
fers. Zowel bij het monument als 
in Canada. De ‘last post’ en de 
daarop volgende 2 minuten stilte 
waren imponerend. 

Na afloop vertrok het gezelschap 
met de bus naar het centrum van 
Welberg. In de ‘Meet and Greet’ 
tent werden allen die zich ingezet 
hadden voor deze bijzondere dag 
in het zonnetje gezet. Alle leden 
van de werkgroep 75 bevrijding 
kregen een aandenken en een da-
verend applaus. De avond werd 
feestelijk afgesloten met een aan-
tal optredens en een gezellig sa-
menzijn.Fo

75 jaar Bevrijding:  
Herdenken,  
herinneren en vieren

FOTOGRAFIE: JAN DE LANGEN EN THOMAS WEEZENBEEK



Sporten en knutselen
De week begint altijd sportief in brasserie De 
Vliethaven. Op maandag wordt er gegymd, onder 
leiding van oud-zwemleraar en bewoner Martin 
Malée. Als voorzitter van de activiteitencommissie 
is  Malée de aanjager van deze wekelijkse gymles. 
De stoel staat centraal in zijn aanpak. Oefeningen 
achter de stoel, op de stoel en ook zit er altijd 
wel een spelelement in. De lessen zijn aangepast 
aan de leeftijd van de doelgroep. Lachend:  ,,Een 
koprol kun je ze moeilijk laten maken.’’ Aan de 
andere tafel wordt ondertussen druk geknutseld, 
door vooral dames. 

Eerder is iedereen hartelijk welkom geheten door 
gastvrouw Joke Matthijssen, als oud-medewer-
ker in de Steenbergse hotellerie en horeca voor 
velen een bekend gezicht. Matthijssen is de spil 

waar aan de Oost-Havendijk bijna alles om draait. 
Malée geeft haar een pluim. ,,Ze is zowat dag en 
nacht in de brasserie.’’ Samen gaven ze een jaar 
of zeven geleden een impuls aan de activiteiten 
voor de bewoners. Daarvoor stond alles nog in de 
kinderschoenen en lukte veel niet. Ook een goede 
ruimte ontbrak. ,,Dat is nu een fietsenstalling.’’ In 
de brasserie is er alle ruimte om tal van activiteiten 
te ontplooien, van sjoelen en schilderen tot bingo. 

Sociale contacten
Doordeweeks is er altijd wel wat te doen, legt 
Malée uit. ,,Het is voor de bewoners belangrijk 
om een praatje met anderen te maken. Het gaat 
om het sociale contact.’’ Matthijssen is als onge-

kroonde en onbezoldigde koningin van de bras-
serie trots op wat er allemaal bereikt is. Ze wijst 
op het gezellige interieur, met aan de muur veel 
dingetjes die aan de scheepvaart doen denken. 
,,Je moet het als een soort huiskamer zien.’’ Dat 
huiskamer-idee komt nog dichterbij als er iets te 
vieren valt. ,,Bewoners huren de brasserie soms 
om hun verjaardag te vieren.’’ Soms moet er ook 
geïmproviseerd worden, en gaan de stoelen op 
tafel. ,,Dan heb je ineens een zee aan ruimte.’’ Na 

de overname door Stadlander is de keuken van de 
brasserie deels vernieuwd. Matthijssen is blij met 
alle faciliteiten. ,,Bij een feestje gaan er al gauw vijf-
honderd hapjes uit.’’ Trots is ze ook op de door de 
activiteitencommissie zelf aangeschafte bingoma-
chine. ,,Betaald uit eigen middelen, bijvoorbeeld 
van de spulletjes die onze knutselclub verkoopt. 
Alles wat we verdienen gaat in het spaarvarken.’’ 

Matthijssen maakt ook deel uit van de pas in het 
leven geroepen bewonerscommissie en roemt de 
onderlinge samenhang aan de Oost-Havendijk. 
,,We gaan altijd langs bij ziekte, een overlijden of 
als er een bijvoorbeeld een 60-jarig huwelijksfeest 
wordt gevierd.’’ 

Bewonerscommissie
Voorzitter Corine Plandsoen en lid Leni Vonk zijn 
ook drijvende krachten van de bewonerscommis-
sie, net als Dave Plandsoen en Corrie Hermans. 
Corine Plandsoen hoort tot de jongere bewoners 
aan de Oost-Havendijk. Lachend: ,,Ik kwam ei-
genlijk voor mijn moeder, maar werd zelf verliefd 
op de plek.’’ Ze somt de voordelen van het wonen 
in de appartementen aan de rand van Steenber-
gen op. ,,Ik heb zicht op het water en alles is ge-
lijkvloers.’’ De bewonerscommissie komt op voor 
de belangen van alle huishoudens in de diverse 
woongebouwen. Na de overname door Stadlan-
der werd een eerder ter ziele gegane bewoners-
commissie nieuw leven ingeblazen. 
De lijnen met gebiedsconsulent Renate Quirijns 
van Stadlander zijn kort. ,,We voelen ons gehoord 
en krijgen snel antwoord op al onze vragen.’’ De 
commissie vestigt de aandacht op dingen die be-
ter kunnen, van de juiste plek van de brandblus-
sers en goed opgeruimde fietsenstallingen tot het 

aantal beschikba-
re parkeerplaatsen. 
Ook wensen van de be-
woners komen aan de orde. 
,,We hopen bijvoorbeeld op wat extra bankjes aan 
de kant van het water. Dat is zo’n mooie plek om 
te zitten.’’ Vonk onderstreept dat de commissie 
nog in de opstartfase zit. ,,We denken na over 
een nieuwsbrief, om op die manier iedereen te be-
reiken.’’ Ook met de huurdersbelangenvereniging 
zijn de eerste contacten gelegd. Plandsoen, voor-
heen onderneemster in Steenbergen en actief in 
de makelaardij, noemt het belangrijk dat de com-
missie er is. ,,Niet iedereen komt in de brasserie 
en niemand mag hier vergeten worden.’’  

Bijna een jaar na de overname door Stadlander van deze voormalige WSG-woningen gaan we 
op bezoek aan de Oost-Havendijk. We namen een kijkje in brasserie De Vliethaven, voor veel 
bewoners een tweede huiskamer. Wat hebben zij gemerkt van de overname door Stadlander 
en hoe ervaren zij het wonen aan het water? ,,De onderlinge samenhang is groot.’’  

 Oost-Havendijk, Steenbergen: blij met Stadlander als nieuwe verhuurder

‘We voelen ons gehoord en krijgen snel 
antwoord op al onze vragen’ 

Woningstichting Stadlander

Contactgegevens:
088 562 6000
info@stadlander.nl
geopend van 08:30 tot 16:30 uur
Bezoekadres
Rooseveltlaan 150, Bergen op Zoom
Postadres
Postbus 203
4600 AE Bergen op Zoom
Rekeningnummer
NL08INGB0655511423 

Inloopspreekuren & Digipunt:
•  Steenbergen: 

elke donderdagmiddag: 13.00-14.00 uur 
Vraagwijzer, Fabrieksdijk 6

•  Kruisland: 
elke derde dinsdag : 15.00-16.00 uur. 
Dorpshuis Siemburg,  
Graaf Engelbrechtstraat 14

•  Nieuw-Vossemeer:  
elke derde dinsdag: 13:00 – 14:00 uur  
Vosseburcht, Plein 1 feb 1953 nr. 4

•  DigiPunt Steenbergen  
elke dinsdagmiddag: 13.00-16.00 uur 
elke vrijdagochtend: 09.00-11.00 uur 
Vraagwijzer, Fabrieksdijk 6, Steenbergen.

Het DigiPunt is er voor mensen die hulp 
willen bij het invullen van digitale formulieren, 
bijvoorbeeld voor de inschrijving bij 
Zuidwestwonen.nl of de aanvraag van 
zorg- of huurtoeslag. 

Per 1 december 2018 nam Stadlander in Steen-
bergen het bezit van de in problemen geraakte 
Woningstichting Geertruidenberg (WSG) over. 
WSG zat al jaren in zwaar weer, door de grote 
hoeveelheid grondaankopen en de financie-
ring met vreemd kapitaal. Met het instorten van 
de woningmarkt namen ook de zorgen van de 
WSG-huurders aan de Oost-Havendijk toe. Zij 
wisten lange tijd niet waar zij aan toe waren. WSG 
redde het uiteindelijk niet   en droeg haar wonin-
gen over aan acht regionale corporaties. 
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STEENBERGEN / THOLEN – Na een 
periode van bijna veertig jaar 
houdt het bedrijf Schoonen Spui-
terij en Reclame op te bestaan. 
Huidig eigenaar Joost Schoonen 
draagt zijn activiteiten over aan de 
jonge ondernemer Jorn Elenbaas. 
Die neemt de signactiviteiten over 
en gaat zich per 1 december rich-
ten op reclame en belettering van 
bedrijfspanden, voertuigen en in-
terieurs. Dit onder de naam Elen-
baas Print en Sign. Schoonen Re-
clame was eveneens actief in de 
gemeente Steenbergen. De oprich-
ter woont hier ook. 

Joost Schoonen, die het bedrijf dat 
vader Jan stichtte in 1980 in 2004 
overnam, heeft meerdere rede-
nen voor de overdracht. Enerzijds 

wil hij meer aandacht kunnen be-
steden aan zijn gezin, anderzijds 
werd het bedrijf na een doorstart 
kleiner van omvang en hoewel 
er over klanten en omzet de laat-
ste jaren na de economische cri-
sis niet mag worden gemopperd, 
geeft dit de ambitieuze onderne-
mer te weinig voldoening.

“Wij wonen met veel plezier in 
Rotterdam. Dat betekent dagelijks 
veel reistijd en altijd heel vroeg 
van huis vertrekken. ’s Avonds 
moest ik vervolgens al om vijf uur 
het werk neerleggen om de moge-
lijkheid te hebben mijn kinderen 
die dag nog te zien. Iedere week 
gaat in reistijd ook nog eens bijna 
een werkdag verloren. Ook dat is 
een belangrijke reden om eens na 

te denken over een verandering. 
Ik heb een opleiding bedrijfseco-
nomie gedaan en het trekt me nu 
om als freelancer lange termijn-
klussen op te pakken op financi-
eel administratief gebied. Na vijf-
tien jaar als zelfstandige te heb-
ben gewerkt kan ik op die manier 
eigen baas blijven en werken aan 
projecten die me zeker motive-
ren en waarvoor ik ook de ken-
nis heb”, zo vat Schoonen zijn be-

weegredenen samen.

Full service  
reclamebedrijf
Voor Jorn Elenbaas de kans voor 
eigen ondernemerschap. Hij 
houdt momenteel kantoor in de 
panden van Carrosserie Elenbaas 
in Poortvliet. Zijn vader Henry 
ging eerder dit jaar uit dit bedrijf 
en verkocht zijn aandelen aan de 

neven van Jorn Elenbaas. Onder 
de vlag van het carrosseriebedrijf 
verzorgt Jorn Elenbaas als recla-
me-uitingen op voertuigen, gevels 
en borden. “Ik wilde al langer voor 
mijzelf beginnen. En toen mijn 
vader uit het bedrijf ging was voor 
mij het moment aangebroken om 
die stap te zetten. Met Elenbaas 
Print en Sign heb ik een full-ser-
vice reclamebedrijf voor voertuig- 
en pandreclame met daarnaast 
andere vormen van belettering. 
En vanzelfsprekend ben ik de hui-
dige klanten van Schoonen Recla-
me graag van dienst”.

Elenbaas besloot om de spuite-
rij van Schoonen – waar naast tal 
van zaken ook grote vrachtwagens 
konden worden gespoten – niet 
over te nemen en zich op het re-
clamebedrijf te specialiseren. De 
volledig uitgeruste grote spuitca-
bine gaat daarom in de verkoop.

Foto: Joost Schoonen (rechts op de 
foto) draagt zijn reclamebedrijf 
over aan Jorn Elenbaas.
Foto: Pieter Heijboer © De Eendrachtbode

Schoonen Reclame draagt 
activiteiten over aan  
Elenbaas Print en Sign

KRUISLAND – Er is grote belang-
stelling voor de bijzondere to-
neeluitvoering die ‘TV Soufflé’ op 
het programma heeft staan. Dit-
maal de dinershow �Kerstsoufflé’ 
die op 21 en 22 december plaats-
vindt in dorpshuis Siemburg. Het 
ziet er naar uit dat de zaterdaguit-
voering binnenkort geheel zal zijn 
uitverkocht. Van de 150 kaarten 
zijn er nu al 120 verkocht. Voor 
de zondagmiddag zijn nog volop 
kaarten beschikbaar.

“We hebben voor deze bijzondere 
dinershow alle teksten – ook voor 
de liedjes – zelf geschreven. Dat 
is in het afgelopen jaar gebeurd. 
Zelfs op vakantie kwam de inspi-
ratie, lekker lui liggend op de bad-
handdoek kwamen er ideeën. Al-
les staat in het teken van kerstmis. 

Over de stress vooraf – ‘hoe zal het 
kerstdiner er dit jaar uitzien, bij 
wie eten we, wie nodigen we uit, 
bij wie komt de boom vandaan’ – 
en over van alles wat met de kerst 
te maken heeft. Traditioneel in-
middels, is er ook een plaatsje in-
geruimd voor de ‘Kinderen van de 
Harmonie’. Die komen immers in 
alle uitvoeringen van de laatste ja-
ren voor”, zo schetst regisseur Peet 
van Giels. 

Tijdens de repetitieavond – op 
donderdagavonden in Siemburg 
– onderbreekt hij tussen door de 
repetitie om wat te vertellen over 
de komende uitvoering. Deze keer 
speelt de regisseur en artistiek lei-
der zelf ook mee. “En onze huis-
band ‘Jeepster’ heeft een muzika-
le rol. Ze zullen dat geheel akoes-
tisch doen. 

De cast
In ‘Kerstsoufflé’ spelen naast Peet 
van Giels mee: Peter Heerden, Ar-
thur van de Kar, de ervaren rot 
Peter Gommeren, nieuwkomer 
Bram van Dis, Els den Tuinder, 
Melanie Castenmiller, Suzan Kou-
wenberg en Loes van Dongen. 
Achter de schermen leveren Cees 

Bellemans, Hans Bernd de Jong en 
Toine van Loenhout een belang-
rijke bijdrage. Zij zorgen voor de 
techniek en het decor.

Ook op zondagmiddag
De voorstelling op 21 december 
begint om 19:30 uur. Speciaal voor 
belangstellenden die graag op een 

zondagmiddag willen komen kij-
ken is zondag 22 december gere-
serveerd. Aanvang is dan om 15:30 
uur. 
De kaartprijs bedraagt 30 euro (ex-
clusief drankjes), de hapjes wor-
den verzorgd door Partycentrum 
Koch en reserveren per groep 
(tafel) is mogelijk via tvsouffle@
gmail.com.

Toneelvereniging Soufflé 
al helemaal in kerstsfeer

( door Tineke Feskens )

NIEUW-VOSSEMEER – In een vol-
le Vossenburcht presenteerde Am-
bachtsheerlijkheid zondagmid-
dag een programma ter gelegen-
heid van 75 jaar bevrijding. Mu-
ziek werd afgewisseld met een le-
zing en een film over de tweede 
wereldoorlog en de bevrijding in 
Nieuw-Vossemeer.

 Het was een vol programma, zon-
dagmiddag in de Vossenburcht. 
De middag begon met een optre-
den van Jan van der Velde, Marti-
ne Westenbroek en Jan Luijks. Een 
lezing van Peter de Kok, bracht het 
publiek terug naar de barre tijden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Hij vertelde over de hevige strijd 
die werd gevoerd voor de bevrij-
ding. Van Normandië naar Bergen 
op Zoom. 

De techniek liet hem in de steek, 
maar toch luisterde iedereen vol 
aandacht naar het boeiende ver-
haal. De lezing was een opmaat 
naar de film. 

Merijntje, het symbool 
van Nieuw-Vossemeer
Voordat de film begon blikte bur-
gemeester Van der Belt terug op 
de viering van 75 jaar bevrijding in 
de hele gemeente. Hoe deze over-
al herinnerd, herdacht en gevierd 
is. Maar hij had ook een verras-
sing. Cor van Geel, voorzitter van 
de Heemkundekring, mocht een 
presentje in ontvangst nemen. 
Een hologram van Merijntje Gij-

sen, want die hoort bij Nieuw-Vos-
semeer.

Indrukwekkende beelden
Beelden, vaak ter beschik-
king gesteld door inwoners van 
Nieuw-Vossemeer, toonden het 
ware verhaal van de verschrik-
kingen van de oorlogstijd. Deze 
beelden zijn aan elkaar gesmeed 
tot een unieke film. “Een eerbe-
toon aan iedereen” aldus Peter de 

Kok. Het verhaal gaat over ‘dol-
le dinsdag’, 10 september 1944. 
Er zijn beelden van enorme aan-
tallen vliegtuigen die overvliegen, 
onderweg naar Arnhem. Er ko-
men enkele ooggetuigen aan het 
woord. Een van hen is Jan Husse-
naarts, van het café. �We zijn op de 
fiets gaan kijken hoe Rotterdam 
gebombardeerd werd� herinnert 
hij zich. Maar ook het schuilen in 
de kelder van het café en het stie-
kem sigaren maken. Hij weet het 
nog precies. Toen op 4 november 
1944 polders onder water werden 
gezet en de blijdschap bij het bin-
nenkomen van de Canadese en 
Poolse tanks. “Ja, wat hebben we 
gefeest. Potverdikke, ja zo werkt 
dat” glimlacht hij. Het publiek is 
het ene moment stil, velen her-
inneren zich de angst en onrust, 
om even later te lachen bij grap-
pige beelden van de bevrijdings-
feesten. Als de laatste beelden van 
het scherm verdwenen zijn klinkt 
een welgemeend applaus. De ma-
kers van de film hebben hun doel 
bereikt.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Middag vol muziek en herinneringen in de Vossenburcht Kaartmiddag  
KBO Welberg
WELBERG – Dinsdag 12 novem-
ber organiseert KBO Welberg de 
maandelijkse Rik- en Jokermid-
dag in gemeenschapshuis De Vae-
rt. Hier opent de zaal om 13:00 
uur de deuren en zijn alle kaart-
liefhebbers – dus ook niet-leden 
van de KBO – van harte welkom. 
Het kaarten begint om 13:30 uur, 
de entree bedraagt een euro.

Collecte Nationaal 
Multiple Sclerose 
fonds
DINTELOORD – Collectecoördi-
nator Erica Verhagen kondigt de 
huis-aan-huiscollecte voor het 
Nationaal MS fonds aan. Dan 
zullen vrijwilligers langs de deu-
ren gaan om geld in te zamelen 
voor het fonds dat onderzoek en 
bestrijding van deze chronische 
ziekte van het centrale zenuwstel-
sel financiert. Overigens kunnen 
ook nieuwe vrijwilligers zich nog 
steeds aanmelden. Onder meer 
bij Erica Verhagen via mscollec-
tedinteloord@online.nl of via te-
lefoonnummer (0167) 523 137. 



NU ACTIE TRAPBEKLEDING ALTIJD AANBIEDINGEN!
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 @ 14,95 per m2!
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QUICK STEP
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LAMINAAT
COLLECTIE

hoofddealer van pvc vloeren

Houten jaloezieën op maat

Rolgordijnen op maat

Aluminium jaloezieën op maat

Duo rolgordijnen op maat Plissé/Duette op maat
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Volledige PCV-vloer al 
gelegd voor @42,95 per m2

Autobedrijf Bartelen Roosendaal is Hyundai-dealer voor de omgeving Roosendaal en Fijnaart. 
Vanwege ons groeiende klantenbestand zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste collega’s voor 
de bovenstaande functies. Wij zijn trots op het merk Hyundai en met ons team doen wij er alles aan 
om, o.a. door kennis, kunde en service, onbezorgde mobiliteit te bieden aan onze klanten. Wij willen 
voor hen herkenbaar, vriendelijk en bovenal persoonlijk zijn met aandacht voor details. Spreekt jou 
dit aan, dan zijn wij op zoek naar jou:

Als Autoverkoper bij Bartelen ben jij een echte salestopper die blij wordt van tevreden klanten. Je 
zorgt ervoor dat zij zich welkom en gehoord voelen in de showroom en adviseert hen zo goed mo-
gelijk. Heeft de klant gekozen voor een nieuwe Hyundai? Dan zorg jij voor een soepele oplevering. 

Als Afleveringsmonteur zorg jij ervoor dat de af te leveren auto’s technisch in orde zijn en dat ze 
precies zo zijn uitgerust, zoals met de klant is afgesproken. Niets ontbreekt en door jou gaat de klant 
met zijn auto tevreden op weg. Natuurlijk heb je je monteurspapieren en steek je je handen graag uit 
de mouwen.

Arbeidsvoorwaarden
Natuurlijk kan je verzekerd zijn van een passend salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Interesse? Kom even langs of bel ons. We zien je graag verschijnen.

Ontdek meer op www.bartelen.nl
Autobedrijf Bartelen Roosendaal 
Ettenseweg 54, 4706 PB Roosendaal
T: 0165-59 59 59

Autoverkoper &  
Afleveringsmonteur gezocht

Ben jij onze nieuwe collega?

Bartelen-Personeelsadv.129x195mm.indd   1 01-11-19   10:08

GELDIG VAN 15
NOVEMBER T/M 15

DECEMBER 2019

LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL GRATIS.
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN BIJ DE KASSA.

Sloggi actie is geldig voor dames en heren.
Alle sloggi basis series in enkelverpakking en ZERO Feel basiskleuren

(angora, black en cognac) nemen deel aan de actie.

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 Blauwstraat 3

Persoonlijke aanpak in 
rechtshulp bij letselschade
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NIEUW-VOSSEMEER – Zondag 10 
november ontvangt ‘Cultuur in het 
kerkje’ het duo ‘Claudia en Ma-
nito’. Zangeres Claudia van Trigt 
zingt en speelt muziek uit Zuid 
Amerikaanse streken. Zij beschikt 
over een prachtige stem en bege-

leidt zichzelf indrukwekkend op 
een harp.

Haar metgezel Manito is een gita-
rist die Flamencoklanken combi-
neert met zigeuner traditionals. 

Hij doet dit op een onnavolgbare 
wijze met veel expressie en passie.
Reserveren voor het concert is ge-
wenst. Dit kan via het mailadres 
jan.velde.5@planet.nl. Telefonisch 
reserveren kan ook: via het num-
mer (0167) 503 104. 
Kaartjes zijn ook verkrijgbaar bij 
de Sparsupermarkt in Nieuw-Vos-
semeer. 
De toegangsprijs bedraagt 7.50 
euro per persoon.

Cultuur in het Kerkje ontvangt 
‘Claudia en Manito’

 
(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – ‘Messy Words’ is 
de naam van de band die de mu-
ziekliefhebbers van Steenbergen 
in de gaten moeten houden. Vol-
gende week vrijdag 15 november 
treedt de vierkoppige covergroep 
voor het eerst, maar zeker niet 
voor het laatst, op. Het muzika-
le viertal barst van talent, kennis 
van zaken, zin en ambitie; de be-
langrijkste voorwaarden voor een 
beloftevolle carrière. Het debuut 
van ‘Messy Words’ vindt plaats bij 
Grand Café ’de Keuning’ aan de 
Wouwsestraat 65 in Steenbergen. 

Het viertal wordt gevormd door 
slagwerker Max Romme (16), bas-
sist Tijn Moerkerken (13), zan-
geres en toetsenist Doris Kroon 
(16) en gitarist Willem de Groen 
(17). Willem en Doris probeerden 
eerder al een band op te richten, 
maar die poging strandde. 

De muzikale marathon van mu-
ziekvereniging Volharding eerder 
dit jaar was voor hen aanleiding 
om  het nog eens te proberen. Max 
en Tijn sloten aan en na de zomer-
vakantie werd begonnen met de 
repetities. 

WhatsApp-bomben
“Dat was leuk, maar we merkten 
dat we behoefte hadden aan een 
doel om naartoe te werken,” ver-
telt Willem. De meubelmaker in 
opleiding werkt buitenschools 
bij De Keuning dus dat leek hem 
een goede plek om de tournee in 
wording te beginnen. Zijn werk-
gever kon zich daar gelukkig ook 
in vinden en zodoende is ‘the sta-
ge theirs’ op vrijdag 15 novem-
ber van 21.00 tot 22.00 uur. Doris: 
“Onze moeders zijn echt iedereen 
aan het ‘WhatsApp-bomben’ en 
zelf doen we veel op Insta (messy-
wordsmusic) en hebben we pos-
tertjes gemaakt. Echt spannend 
hoeveel mensen er komen.”

Eigen twist
Het criterium waarop een num-
mer toegevoegd wordt aan de 
play-list van de band  is simpel 
volgens Max: “Wij moeten het 
leuk vinden.” Zodoende brengt 
het kwartet een gevarieerd aan-
bod van country tot pop en van 
love ballads tot rock, uitgesmeerd 
over grofweg de afgelopen der-
tig jaar muziekgeschiedenis. Amy 
Winehouse, Maroon 5, Anouk, Su-
zan en Freek, Guus Meeuwis, Bru-
no Mars, ze komen allemaal voor-

bij en dus is er voor ieder wat wils. 
“We geven wel een eigen twist 
aan de originele nummers,” voegt 
leadzangeres Doris toe. “Het liedje 
is leidend, maar we maken er wel 
ons eigen ding van.” 

Messy hair
De naam ‘Messy Words’ is ont-
staan tijdens een collectieve ‘bad 
hair-day’. Willem legt uit: “We za-
ten bij Doris thuis te verzinnen 
over een naam. Haar moeder keek 
rond en zei ‘Jullie kunnen jezelf 
wel ‘Messy Hair’ noemen’. We von-
den dat een leuke naam, maar het 
zou betekenen dat we altijd op 
zouden moeten treden met war-
rig haar. Dat ging ons te ver en dus 

hebben we er uiteindelijk ‘Messy 
Words’ van gemaakt.”

Feestje maken
Vooralsnog zijn de gezamenlij-
ke moeders de keiharde groupies 
van de band, maar na volgende 
week vrijdag hoopt het viertal een 
club vol nieuwe fans toe te mo-
gen voegen. Mocht de band vlie-
gend uit de startblokken komen, 
dan nog blijven opleiding en werk 
op de eerste plaats staan. “Later, 
als we meer tijd hebben, willen 
we met eigen nummers komen,” 
aldus Doris. “Daar hebben we nu 
gewoon de tijd nog niet voor. We 
willen een feestje maken en ple-
zier hebben.” “Maar we willen wel 

goed zijn,” voegt Tijn stellig toe. 

Wie over een paar jaar wil kunnen 
zeggen bij het eerste optreden van 
de gevierde en mega-beroemde 
popgroep ‘Messy Words’ te zijn 
geweest, moet op vrijdag 15 no-
vember van 21.00 tot 22.00 uur bij 
grand-café ’de Keuning’ zijn ge-
weest. De toegang is gratis. 

Instagram: messywordsmusic
Foto: Van links naar rechts: Tijn 
Moerkerken, Willem de Groen, 
Doris Kroon en Max Romme. 
Samen vormen zij de bezetting 
van de nieuwe coverband Messy 
Words.
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Vrijdag 15 november 21.00-22.00 uur:

Nieuwe coverband 
‘Messy Words’  
debuteert ‘Keuninklijk‘

STEENBERGEN – Woningbouw-
corporatie Stadlander gaat er sa-
men met Glasvezel buitenaf voor 
zorgen dat 500 huurwoningen in 
Nieuw-Vossemeer, De Heen, Kruis-
land en Lepelstraat worden aange-
sloten op het glasvezelnetwerk. 

Marc van der Steen, de bestuurder 
van Stadlander en Michiel Admi-
raal, directeur van Glasvezel bui-
tenaf tekenden hiervoor woens-
dag een uitvoeringsovereenkomst 
in Bergen op Zoom. 
Marc van der Steen licht toe waar-
om Stadlander dit belangrijk 
vindt: “Wij willen dat onze huur-
ders prettig wonen, nu en in de 
toekomst. Daarom vinden wij het 
belangrijk dat onze huurwonin-
gen zijn uitgerust met de juiste 
voorzieningen, zoals snel inter-
net. Want we doen steeds meer 
online. Niet alleen Netflixen of de 
belastingaangifte maar ook toe-
passingen zoals alarmsystemen, 
bediening van huishoudelijke ap-

paraten, valpreventie en ‘zorg op 
afstand’ werken via internet. Wij 
vinden dat glasvezel hiervoor de 
beste optie is en zijn we blij dat 
we samen met Glasvezel buiten-
af al onze huurders hierin kunnen 
voorzien en daarmee de leefbaar-
heid in de dorpen verbeteren.”

Foto: Marc van der Steen (bestuur-
der Stadlander) en Michiel Admi-
raal (Glasvezel buitenaf) tekenden 
de uitvoeringsovereenkomst. 

Stadlander en Glasvezel buitenaf sluiten 
500 huurwoningen aan op glasvezelnetwerk

STEENBERGEN – Er is nog steeds 
geen spoor van het lichaam van de 
verdwenen Belgische loodgieter Jo-
han van der Heyden (56). Woens-
dagmiddag zocht de recherche met 
behulp van speurhonden, gespecia-
liseerd in het opsporen van mense-
lijke resten, in de bosjes langs wa-
tergang De Ligne aan de Westland-
selangeweg. Ook werd er op enke-
le locaties in Steenbergen een buur-
tonderzoek gehouden waarbij met 
name vragen over de auto van het 
slachtoffer gesteld worden. 

De hoofdofficier van justitie in Bre-
da looft een beloning van 15.000 
euro uit in het onderzoek naar de 
verdwenen Belg. Het geldbedrag 
is voor de persoon die informatie 
geeft die leidt tot de oplossing van 
dit ernstige misdrijf. 

De beide Steenbergse verdachten 
zitten nog altijd in beperkingen, 
waardoor er weinig over de zaak 
naar buiten gebracht kan en mag 
worden. 

Peugeot Boxer
Johan van der Heyden verliet op 
zondag 2 juni 2019 omstreeks 20.30 
uur zijn woning in Lint (België). 
Sindsdien ontbreekt van hem elk 
spoor. 
Het onderzoek van de Belgische 
speurders leidde naar Nederland. 
Het witte busje van de Belg, een 
Peugeot Boxer, is namelijk kort na 
de verdwijning op de snelweg ge-
fotografeerd, rijdend vanuit Bel-
gië richting Bergen op Zoom. Na de 
vermissing is die auto leeg terug-
gevonden in ’s-Hertogenbosch. De 
politie gaat er vanuit dat Van der 
Heyden niet meer leeft. 

Op zaterdag 5 oktober 2019 werden 
in Steenbergen een 39-jarige vrouw 
en haar 18-jarige dochter als ver-
dachten aangehouden. Zij werden 
vastgezet en zijn op woensdag 23 
oktober door de Raadkamer 90 da-
gen in voorlopige hechtenis geno-
men. Afgelopen juli werd in België 
ook een vrouw aangehouden, zij zit 
daar nog vast.  

Onderzoek rond verdwenen  
Belgische loodgieter duurt voort
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Personalia: de overledenen, die 
wij in ons gebed gedenken, zijn: Jo 
van Meel - IJzermans
Misintenties: Wilt u een misintentie 
aanvragen? Gelieve dit minstens 
een week van tevoren (ivm tijdige 
plaatsing in de krant) door te geven 
bij het secretariaat op maandag t/m 
vrijdag van 9.15 uur t/m 11.30 uur 
of via de website . De prijs voor het 
aanvragen van een misintentie is 
10,50 euro.

Kerkdiensten: jaarcyclus C.
Zaterdag 9 november 17.00:  
pastoor H. de Kort. Petrus Luijks; 
Familie Verbeek - Gijzen en Connie
Zondag 10 november 9.30 uur: 
pater B. van Schaik. To de Baar 
Veraart.
Maandag november 19.00 uur:  
(Lourdeskapel): pastoor H. de Kort.

De gezamenlijke kerken van 
Steenbergen:  St. Annaparochie, 
Protestantse gemeente  en 
de Evangelische gemeente 
Opendeur organiseren op 24 
december 2 voorstellingen van de 
Zandtovenaar met een kinderkoor. 
De uitvoeringen zijn om 17.00 en 
19.00 uur in de Gummaruskerk. 
Degene die belangstelling heeft om 
mee te zingen kan zich aanmelden 
bij het secretariaat van de St. 
Annaparochie via de mail. U hoort 
nog wanneer en waar de repetities 
gehouden worden.
Dit weekend 9/10 november 
“ Willibrordzondag” is er in 
alle kerken een extra collecte 
voor de katholieke vereniging 

van Oecumene Athanasius en 
Willibrord. Wij bevelen deze 
collecte van harte bij u aan.
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: Het secretariaat is van 
dinsdag t/m vrijdag iedere ochtend 
geopend van  9.15 -11.30 uur en is 
gevestigd in de St. Gummaruskerk, 
Westdam 83, ingang marktzijde. 
Aanmelden voor de Doop, 1e H. 
Communie en het Vormsel van uw 
zoon of dochter kan via het secret
ariaat.                                                                                  
Contactpersonen:                                                                                       
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Cobie Schoonen tel: 0167-566322, 
c o b y s c h o o n e n @ g m a i l . c o m 
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103                                                                                                        
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jongh, 0167-522909, 
misintenties An v.d. Eem tel.0167-
521286. Iedere donderdag tussen 
10.00 en 12.00 uur kunt u in de 
Kombuis van Woonzorgcentrum 
“de Nieuwe Haven “ de 
Ruijterstraat 2 te Dinteloord terecht 
voor het opgeven van misintenties 
en wordt er onder leiding van 
een lid van het pastoraal team 
over het geloof gesproken. 
Donderdag 28 November om 
10.15 uur eucharistieviering met 
als voorganger pastor Sebastian 
Chazhoor

Zaterdag 9 November om 19.00 
uur: Eucharistieviering met als 
voorganger Pater Bertus van 
Schaik. Het koor “En Toch” o.l.v. 
Martien van Gaans verzorgt de 
zang. 
Woensdag 13 November om 9.30 
uur: Eucharistieviering in de Vonk 
met als voorganger Pastoor Hans 
de Kort.

Vrijdag 8 november 19.00 uur: 
H. M is in De Vossemeren.
Zondag 10 november 09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering 
door de Werkgroep. Intenties: jgt. 

Janus Bosters; Elisabeth van Meel-
van Schilt; 
Collecte voor de zondag van 
de Oecumene (i.p.v. reguliere 
collecte).
Maandag 11 november 18.00 
uur: H. Mis.
Woensdag 13 november 19.00 
uur: H. Mis.
Donderdag 14 november 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen- 
kransgebed.
Vrijdag 15 november 19.00 uur: 
H. Mis in De Vossemeren.

Voor hem hier gedoopt: Lode de 
Groot;
Uw gebed wordt gevraagd voor: 
Jo van Tillo w.v. Frans de Kock; 
Peet van Akkeren w.v. Mariëtte van 
Akkeren - Jacobs; 
Zaterdag 9 nov. 19.00 uur Dienst 
van W.G.C.: Rien Uijtdewilli-
gen e.v. Riet Schijvenaars; Voorg.: 
werkgroep, H. Wouts; lector: M. 
de Ruiter m.m.v. het Antonius van 
Padua koor; 
Dinsdag 12 nov. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen. 
Mededelingen: Dit weekend vindt 
de Caritascollecte plaats en wordt 
het bloemetje van de maand uitge-
reikt. 

Zondag 10 november 11.00 

uur: Eucharistieviering. Zang: 
Samenzang; Caritascollecte: 
Voor de ouderen van de St. 
Annaparochie. Misintenties: Ad 
Godschalk, O.o. Godschalk-Disco. 
Voorganger: Pater Bertus van 
Schaik. Lector: Ankie Mouwen; 
Koster: Ad Huijsmans
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Zondag 10 november 10.00 uur: 
Ds. C. Biemond, Bergen op Zoom.

O
nz

e 
St

ed
e

Pa
st

or
aa

l m
ed

ew
er

ks
te

r:
Le

ni
e 

Pe
pe

ls
Ro

ze
m

ar
ijn

st
ra

at
 1

, S
te

en
be

rg
en

te
le

fo
on

 5
4 

26
 0

0

Vrijdag 8 november 14.00 uur: 
Mw. H. Kouwenhoven, Woord, 
gebed en communie.
Vrijdag 15 november 14.00 uur: 
Ds. C. Biemond, Woord, gebed en 
Maaltijd van de Heer.
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Zondag 10 november 10.00 uur: 
Ds. J.W.J. Guis, Poeldijk. 18.30 
uur: Ds. A. Vastenhoud.

Zondag 10 november 10.30 uur: 
Ds. W. Lolkema, Bergen op Zoom.
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Zondag 10 november 09.00 uur: 
Ds. Hans de Bie.

Elke zondag 09.00 uur dienst in de Protestantse Kerk, 
Voorstraat 48 Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 
4717 NS Bergen op Zoom, tel. (0164) 23 19 92. 
E-mail:hcvhmaalpad@home.nl.
Voor informatie: B. van Weesep, tel. (0164) 68 39 41

Protestantse Gemeente  
Nieuw-Vossemeer en Halsteren

Evangelische kerk Open Deur, Har-
telijk uitgenodigd, elke zondag om 
10.30 uur bij de samenkomst in de 
Open Deur Kerk, Geert Vinckestraat 
2 te Steenbergen. Samen ontdekken 
en ervaren dat de God van de Bijbel 
nog steeds dezelfde is en wonderen 
en krachten doet in mensenlevens. 

Open Deur Steenbergen
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Weekenddienst regio  Halste-
ren en Steenbergen 10.00 uur tot 
maandagmorgen 8.00 uur: voor 
dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met de telefonist(e) van 
Ziekenhuis Bravis,  0164 - 278000. 
Deze zal u doorverbinden met de 
pastor van dienst.

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

Zondag 10 november 10.00 uur: 
Ds. T. Veldhuizen, Zandhoven, BE, 
Dankdag voor gewas en arbeid. 
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Een compliment is gratis, 
maar het effect is een 

miljoen waard

Toegift van Pater Bertus

Boodschap van Maria. 
(2 0kt. 2019).
“Lieve kinderen. De wil en de 
liefde van de Hemelse Vader 
maken dat ik hier bij jullie ben en 
dat ik door mijn moederlijke liefde 
help aan de groei van het geloof in 
jullie harten, opdat jullie in staat 
zouden zijn het doel van het aardse 
leven en de grootheid van het 
hemelse leven echt te begrijpen. 
Mijn kinderen, het aardse leven is 
de weg naar de eeuwigheid, naar 
de waarheid en naar het leven – 
naar mijn Zoon. Ik verlang jullie 
te leiden op die weg;  jullie, mijn 
kinderen, die dorsten naar meer 
liefde, waarheid en geloof, moeten 
weten dat er maar één bron is 
waaruit jullie kunnen drinken. Het 
is het vertrouwen in de Hemelse 
Vader, het vertrouwen in Zijn 
liefde. Geef jullie volledig over 
aan Zijn wil en wees niet bevreesd. 
Alles wat het beste is voor jullie, 
alles wat jullie leidt naar het 
eeuwig leven zal jullie gegeven 
worden. Jullie zullen begrijpen dat 
het doel van het leven niet is steeds 
te verlangen en te nemen, maar 
te beminnen en te geven. Jullie 
zullen de echte vrede en de echte 
liefde hebben… Ik (Maria) ben 
met jullie. Ik dank jullie”. Pater 
Bertus.

( door Michelle Douw )

Steenbergen – Met de komst van 
de donkere dagen nemen de risi-
co’s in het verkeer  toe. Gladheid 
en slechte zichtbaarheid kunnen 
er zomaar voor zorgen dat binnen 
een fractie van een seconde je le-
ven anders is. Rob Dits van Dits 
Letselschade staat in het geval van 
letselschade klaar om de slachtof-
fers te ondersteunen.

‘‘Voorkomen is beter dan genezen, 
maar mocht er sprake zijn van let-
selschade dan komen slachtoffers 

vaak in een wereld terecht die zij 
niet kennen. Voor een aanspra-
kelijke verzekeraar is een slacht-
offer een dossiernummer. Het is 
mijn taak de verzekeraar duide-
lijk te maken wat de impact van 
het ongeval is op het slachtoffer. 
Door de gevolgen van een onge-
val staat het leven van een slacht-
offer op zijn kop. De verzekeraar 
kan vaak enkel financieel een rol 
spelen. Het slachtoffer wenst ook 
graag erkenning van de ontstane 
letselschade en de gevolgen daar-
van’’, vertelt Rob Dits. 

Menselijke snaar
 ‘‘Ik kom bij de mensen thuis 
en neem de tijd om de impact 
van de letselschade inzichtelijk 
te krijgen’’, benadrukt Rob Dits. 
‘‘Doordat ik de schakel tussen 
het slachtoffer en de verzekeraar 
word valt er een grote last van de 
schouders van mijn klanten af. De 
vertrouwensband die er ontstaat 
zorgt voor rust in een proces dat 
soms jaren kan duren. Alles draait 
bij mij om het ontzorgen van het 
slachtoffer”. 

Kosten 
Belangrijk om te weten is dat Rob 
Dits lopende zaken, bijvoorbeeld 
bij een rechtsbijstandsverzeke-
raar, eenvoudig kan overnemen. 
Vaak is het schrijven van een brief 
al voldoende. “Twijfelen mensen 

over de behandeling van hun dos-
sier bij hun rechtsbijstandsverze-
keraar? Dan geef ik kosteloos een 
second opinion. De kosten die 
slachtoffers kwijt zijn aan mijn 

bijstand worden gezien als onder-
deel van de schade. Daarom ga-
randeer ik dat mijn bijstand kos-
teloos is’’.

‘Alles draait bij mij om  
het ontzorgen van  
het slachtoffer’ 

FIJNAART – Autobedrijf Bartelen 
Fijnaart verhuisde per 1 november 
haar activiteiten en medewerkers 
naar de vestiging in Roosendaal. 
Vanuit de hoofdvestiging van Bar-

telen aldaar zullen de klanten uit 
Fijnaart en omgeving “kunnen re-
kenen op de welbekende service”. 
Bartelen centraliseert haar activi-
teiten om zo goed mogelijk op de 

toekomst te zijn voorbereid.

Directeur Kees Bartelen: “Wij wil-
len in de toekomst onze dienst-
verlening naar een nog hoger plan 
tillen. Met deze geplande kwali-
teitsverbetering zijn forse investe-
ringen gemoeid. 
Naast investeringen in personeel 
en werkplaatsapparatuur zullen 
wij maximaal investeren in de 
merkbeleving van het merk Hy-
undai, waarbij elektrische en wa-
terstof auto’s de pijlers van de toe-
komst zijn. Met deze verhuizing 
kunnen wij garant blijven staan 
voor de hoogste kwaliteitsnor-
men”.

Foto: Het pand van Autobedrijf 
Bartelen in Roosendaal

Autobedrijf Bartelen  
verhuist van Fijnaart  
naar Roosendaal

WONING TE HUUR
2 onder 1 kap woning met garage

beschikbaar vanaf 1-1-2020
in Steenbergen- Noord

voor info : 06 53 52 54 38

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

mail naar 
sintspanje@planet.nl 

Rommelmarkt BC 
Vor Mekaor
NIEUW-VOSSEMEER – De Steen-
bergse bouwclub ‘Vor Mekaor’ 
hoopt op een groot aantal be-
zoekers tijdens de rommelmarkt 
die zondag 10 november in ge-
meenschapshuis De Vossen-
burcht wordt gehouden. Dat ge-
beurt tussen 10:00 en 15:00 uur. Er 
wordt een euro entree geheven en 
daarvoor hebben belangstellen-
den toegang tot een groot assorti-
ment boeken, servies, elektrische 
apparaten, puzzels, glaswerk en 
noem maar op. Alles nog van pri-
ma kwaliteit.
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All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

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

 ( door John Rommers )

Steenbergen - Victoria’03              3-2

STEENBERGEN – De oefenmees-
ter van Victoria’03 was van me-
ning dat er in de wedstrijd die zijn 
ploeg afgelopen zondag speel-
de tegen Steenbergen maar één 
ploeg was die voetbalde (Victo-
ria’03 uiteraard) maar hij ging 
voor het gemak eenvoudig voor-
bij aan het feit dat Steenbergen op 
basis van inzet en strijdlust de ver-
diende winnaar was.

Inderdaad, Victoria’03 heeft over 
het geheel genomen een be-
ter voetballende ploeg, op basis 
daarvan had het team uit Ouden-
bosch ook een groot gedeelte van 
de wedstrijd meer balbezit en een  
overwicht, maar de Steenbergse 
tegenstander ging te vaak te slor-
dig om met de kansen en liet zich 
in de duels meestal aftroeven door 
de Blauwwitten.

Oefenmeester Robin Borremans 
van Steenbergen koos ervoor om 
met een redelijk verdedigend con-
cept te beginnen, maar moest al 
na 4 minuten spelen zijn plan-
nen herzien. Verdediger Roy 
Iriks ging toen al met een blessu-
re naar de kant en werd vervan-
gen door (meestal vaste waarde) 
Boudein Bickel. En het was juist 
die Boudein Bickel die er voor 
zorgde dat Steenbergen op voor-
sprong kwam.

Nadat de eerste 10 minuten voor-
bij gingen met veel balbezit voor 
Victoria’03 volgde in de 11e mi-
nuut de eerste aanval van Steen-
bergen. Op rechts glipte de aal 
snelle Ahmed Dahir langs een 
3-tal tegenstanders, behield ver-
volgens goed het overzicht en be-
diende daardoor de mee opgeko-
men Boudein Bickel op maat.
Tegen zijn goed geplaatste schot 
had de doelman van Victoria’03 
geen kans, 1-0. Drie minuten la-
ter volgde het antwoord van Vic-
toria’03 via een uitstekend schot 
na een vlotte aanval, maar Blauw-
wit doelman Joost van de Ree rea-
geerde attent.
En weer 3 minuten later was het 
aan de andere kant weer wel raak.
Steenbergen kreeg op rechts een 
vrije trap te nemen na een over-
treding op Mo Dahir, Dorus Bak-
ker plaatste de bal prima op de 
goed inkomende Joshua van Wil-
ligen en die kopte de 2-0 tegen de 
touwen.
Na deze tweede treffer nam Victo-
ria’03 het initiatief, de Steenberg-
se verdediging was echter paraat 
en de Victoria spelers niet scherp 
genoeg.
De ploeg uit Oudenbosch kreeg 
een 3-tal hoekschoppen te nemen 
die hen verder niets opleverden, 
een afstandsschot werd een prooi 
voor Joost van de Ree ten koste 
van een hoekschop en een hoek-
schop voor Steenbergen werd 
door Dorus Bakker via aanvaller 
Marvin Braat naast geschoten.

Nadat Steenbergen in de 44e mi-
nuut niet mocht mopperen toen 
een aanval van Victoria’03 werd 
besloten met een schot wat ra-
kelings naast rolde kwam op slag 
van rust toch nog de aansluitende 
treffer.
Dorus Bakker kreeg de bal binnen 
de 16 via zijn lichaam ongeluk-
kig tegen zijn arm maar voor de 
scheidsrechter genoeg reden om 
de bal op de stip te leggen.
En dat betekende in de 45e mi-
nuut de 2-1 ruststand.

Aandringend Victoria’03
In de eerste 10 minuten na de thee 
probeerde de Steenbergse tegen-
stander zo snel mogelijk de ge-
lijkmaker te forceren. Een goed 
gericht schot in de 46e minuut 
vloog over het blauw wit doel en 
een volgende doelpoging werd 
door doelman Joost van de Ree tot 
hoekschop verwerkt.
Bij de eerste aanval na rust van 
Steenbergen was het weer wel ge-

lijk raak.
Een kopbal van Joshua van Willi-
gen werd slecht verwerkt door de 
doelman waardoor de bal voor de 
voeten kwam van Marvin Braat 
die eenvoudig voor de 3-1 voor-
sprong kon zorgen. Voor Victo-
ria’03 het moment om nog na-
drukkelijker de aanval te zoeken.
Het Steenbergse doel werd ook 
diverse keren bestookt maar de 
Steenbergse spelers knokten voor 
iedere bal en wisten onder aan-
voering van de  uitblinkende mid-
denvelder  Pieter Suijkerbuijk de 
meeste aanvallen onschadelijk te 
maken.
Totdat in de 90e minuut via een 
kopbal van een te vrij staande 
speler alsnog de 3-2 in het Steen-
bergse doel werd gekopt.
In de dik 6 minuten blessuretijd 
kon Victoria’03 echter geen potten 
meer breken, zodat Steenbergen 
een erg welkome en op basis van 
strijdlust ook verdiende overwin-
ning mocht bijschrijven.

Zundert komt op bezoek
Zondag volgt wederom een thuis-
wedstrijd met deze keer als  tegen-
stander het elftal van v.v. Zundert. 
Deze vorig jaar uit de 2e klas ge-
degradeerde ploeg begon , net als 
Steenbergen , zwak aan de com-
petitie maar is door de goede re-
sultaten van de laatste weken DE 
kandidaat om de eerste periode 
binnen te slepen. Aan de ploeg 
van Robin Borremans de taak om 
daar een stokje voor te steken. 
Aanvang van de wedstrijd is om 
14.30 uur op het sportpark aan de 
Seringenlaan te Steenbergen.

Uitslagen en programma
Uitslagen senioren van zaterdag 
2 en zondag 3 november: DVO’60 
5 zaterdag - Steenbergen 2 zater-
dag: 2-2; Steenbergen 3 zaterdag – 
Moc’17 5 zaterdag: 2-1; Kogelvan-
gers 3 zaterdag - Steenbergen 4 
zaterdag: 3-2; Steenbergen 1 – Vic-
toria’03 1: 3-2; Steenbergen 2 - Vir-
tus 2: scheidsrechter niet opgeko-
men; Steenbergen 3 - Sc.Welberg 
2: 0-2.
Programma senioren voor zater-
dag 9 november: Steenbergen 2 
zaterdag - Fc.Bergen 2 zaterdag, 
aanvang 15.15 uur; DVO’60 6 za-
terdag - Steenbergen 3 zaterdag, 
aanvang 13.00 uur; Steenbergen 
4 zaterdag - Alliance 4 zaterdag, 
aanvang 13.15 uur
Programma senioren v.v. Steen-
bergen voor zondag 10 novem-
ber: Steenbergen 1 - Zundert 1, 
aanvang 14.30 uur; Steenbergen 
2 - Dosko 2, aanvang 11.30 uur; 
Steenbergen 3 - Sc.Gastel 4, aan-
vang 11.00 uur; Steenbergen da-
mes - Roosendaal dames, aan-
vang 11.30 uur

Zwaarbevochten maar 
verdiende winst op 
Victoria’03 voor Steenbergen

(door Ad Bogers)

Hoofdplaat 1 – Sc Welberg 1.
Welberg staat gedreven aan de 
aftrap van de wedstrijd Hoofd-
plaat – Sc Welberg. Bij de eerste 
beste aanval is er een grote kans 
voor Erik van Minderhout, die de 
bal op de keeper tikt. Na 5 minu-
ten spelen is het Mitch Krens die 
net naast het doel schiet. Wanneer 
in de 10 minuut Welberg een vrije 
trap krijgt en Levy Papp zich achter 
de bal zet, schiet deze via de han-
den van de keeper de 0 � 1 in het 
doel. Welberg is de betere ploeg, 
zij creëren en krijgen veel kansen 

om de score op te voeren. 

Christian Gliga krijgt twee keer 
kansen op rij om te scoren, ech-
ter een te zacht lobje en zijn schot 
op goal zijn beide voor de keeper. 
Levy Papp is de volgende die een 
schot op doel geeft, dat belandt 
echter vol op de keeper. Ook 
Mitch Krens schiet eveneens op 
de doelman. 

Na een half uur komt een voor-
zet van Christian Gliga op Erik van 
Minderhout, deze schiet bal ook 
net naast het doel. Welberg domi-
neert en heeft het betere van het 

spel, maar kan dat niet in doel-
punten uitdrukken. Ook Mats 
Meeusen krijgt zijn kans, maar 
plaatst zijn inzet net naast de goal. 
De doorgebroken Ritchie Krens 
schiet op de paal. Net voor rust 
is er nog een kans voor Erik van 
Minderhout, die zijn inzet gepakt 
ziet worden door de keeper. De 
ruststand is vervolgens 0-1, maar 
er hadden zeker meer doelpunten 
mogen vallen.

Verdere aanvallen 
Na rust pakt Welberg de draad 
weer op en gaat verder met aan-

vallen. Een vrije trap van Levy 
Papp gaat nipt over de lat. Een 
voorzet van Ritchie Krens op Erik 
van Minderhout, die de bal naast 
tikt, had meer verdiend. De wed-
strijd is een uur oud als Mats 
Meeusen de bal naar Mitch Krens 
schiet, die een schot afvuurt. De 
keeper kan de bal net redden. Ook 
Christian Gliga ziet zijn vrije trap 
weer door de doelman gepakt 
worden. Het is om moedeloos van 
te worden, de bal wil er niet in. 
Dan bij een van de spaarzame uit-
vallen van Hoofdplaat ligt ineens 
de bal achter de stand-in keeper 
Pim van Rooij, 1 - 1, dat valt tegen 

en is ook niet verdiend. 
Het venijn zit in de staart van de 
wedstrijd, nadat eerst Levy Papp 
en Mitch Krens hun inzet weer 
door de keeper gepakt zien wor-
den krijgt Hoofdplaat steeds meer 
moeite om te de Welberg aan-
val te verdedigen. De, terug van 
zijn blessure ingevallen Dennis 
Luijks, kan de bal uit een hoek-
schop voor geven, waar Troy Mol 
klaar staat om de 1 - 2 in te kop-
pen. Met nog 10 minuten te spe-
len, uit een hoekschop Chris-
tian Gliga kan Dennis Luijks, ach-
terwaarts de 1 - 3 in koppen. Als 
Dennis Luijks in de 85e min de 1 - 
4 in het doel schuift is de buit voor 
Welberg binnen. 

Een dik verdiende 1 - 4 overwin-
ning. Sc Welberg was veel beter, 
maar het duurde lang voordat dat 
het overwicht met klinkende doel-
cijfers bekroond kon worden. 

Aanstaande zondag 10 novem-
ber speelt Sc Welberg 1 thuis 
op ’t Zandbaantje tegen de Le-
pelstraatse Boys. Aanvang is om 
14.30 uur.

Welberg neemt drie punten mee uit Hoofdplaat

Je hypotheekrente lager?
1ste gesprek t.w.v. @250,- cadeau. Bel ons!

Marlise van Oudgaarden Erhan Görgen

Bezoekadres: Auvergnestraat 29, 4611 LM Bergen op Zoom, Tel. 085-0670010, info@fidesadvies.nl, www.fidesadvies.nl

MJW De Klup viert Sint Maarten
WELBERG – Aanstaande maandag 11 november organiseert MJW De Klup de jaarlijkse Sint 
Maarten-viering. Daarbij gaan de deelnemers langs de deuren en worden liedjes gezon-
gen voor de bewoners. Dat in de hoop dat er weer veel snoepgoed kan worden verzameld. 
Vervolgens wordt dit verdeeld onder alle deelnemers middels snoepzakken die door de 
Klup-vrijwilligers worden gevuld. Op maandagavond 11 november is het verzamelen om 
18:30 uur. De rondgang op Welberg duurt tot 20:00 uur. De kinderen kunnen vervolgens een 
snoepzak ophalen op woensdag 13 november tussen 15:30 en 16:30 uur en op vrijdag 15 no-
vember tussen 9:00 en 10:00 uur.

Stichting Relax besteedt aandacht aan Sint Maarten
DE HEEN – Maandagavond 11 november verzamelen kinderen van De Heen zich om 18:15 
uur bij gemeenschapshuis De Stelle. Een kwartiertje later trekken de kinderen in groepjes 
langs de deuren. Hen wordt gevraagd om een mooie lampion of andere lichtjes mee te ne-
men. 

Na afloop van de rondgang op De Heen, rond de klok van 20:00 uur ontvangen alle kinde-
ren wat lekkers. Het opgehaalde snoepgoed wordt gebruikt om snoepzakken te vullen die 
de kinderen de volgende dag tussen 17:00 en 19:00 uur kunnen ophalen bij Joke de Neve, 
aan de Heensedijk 18. Alle ouders wordt gevraagd om mee te lopen en te zingen opdat de 
Sint Maarten tocht heel gezellig wordt.



Hierboven staan de laatste drie van de voorgaande ledenvoordeelacties afgebeeld

 

Naam:

Datum: 

Handtekening:

Registratie lidmaatschap 
Steenbergse Courant

 Dhr mevr *   (*s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:          Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Door het invullen van deze kaart word ik lid van Steenbergse 
Courant.  Voor een jaarlidmaatschap betaal ik 38,50 euro*

* Een jaarlidmaatschap kost slechts 38,50 euro. [via automatische incasso]

Leden die per post worden bezorgd binnen de gemeente 
 Steenbergen  betalen 9,00 euro per jaar extra als tegemoetkoming 
in de portokosten. Postabonnees buiten de gemeente Steenbergen 
betalen 24,50 euro per jaar extra. 

Een lidmaatschap op Steenbergse Courant wordt elk kalender-
jaar automatisch verlengd. Wilt u het lidmaatschap beëindigen 
dan dient u dat tenminste 1 maand voor het einde van het jaar 
schriftelijk te doen.

Ondergetekende, houder van
bankrekeningnummer

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan  
Vermeulen Steenbergen b.v. om van bovenvermelde rekening 
af te schrijven al hetgeen hij of zij verschuldigd is wegens  
lidmaatschapsgeld Steenbergse Courant

Betaling van het abonnementsgeld gebeurt 
via onderstaande machtiging. 
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Brasserie De KaaiLuxe bakkerij Ton van Hees De Uitwijk
HEMA Steenbergen

Exclusief voor leden van 
In samenwerking met Albert Heijn Achterberg

Deze bon is geldig van vrijdag 15 november t/m zondag 1 december
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Tonny’s chocolonely
Chocoladeletters

Duurzame chocolade van topkwaliteit

2 letters normaal 6,38 euro

voor slechts 3 euro
En bij inlevering van deze bon

ook kans op een verrassingspakket

Martin Achterberg, Albert Heijn Achterberg



Lindenburghlaan 1 • Steenbergen • tel. (0167) 56 31 60
www.albertheijnachterberg.nl en KijkopSteenbergen.nl

Openingstijden: 
maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 21.00 uur
zondag van 10.00 tot 20.00 uur

Welkom in onze winkel!

Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres: 

Deze bon is geldig van vrijdag 15 november t/m zondag 1 december Martin Achterberg, Albert Heijn Achterberg

Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres: 
Een geldige bon vindt u in de eerstvolgende Ledeneditie

word ook Lid!

Albert Heijn Achterberg

HET KOMENDE
LEDENVOORDEEL

Al vanaf 38,50 bent u het hele jaar lid van 
Steenbergse Courant. Dat betekent dat u de krant 
elke week in de bus krijgt en ook kunt profiteren 
van alle ledenvoordelen. U ondersteunt  daarmee 
meteen ook de uitgave van de krant.  
En: leden kunnen alle edities van de krant ook 
digitaal ontvangen (naast de papieren uitgave), 
wanneer ze dit wensen!

Ledenvoordeel 
Steenbergse Courant

De vorige ledenvoordeelactie is van: 
HEMA Steenbergen: Alle Hema koffie: elke tweede voor de halve prijs

2 Tonny’s
chocolonely
chocolade-
letters voor 

slechts 3 euro 


