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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Woensdag 1 okto-
ber had de dag moeten zijn waar-
op het grote terras op de Markt in 
Steenbergen opgeruimd werd. In 
overleg met de gemeente en de 
horeca is echter besloten om de 
tafels en stoelen nog een poosje 
te laten staan in de hoop op een 
mooie herfst. Later deze maand 
volgt een evaluatie van het experi-
ment en zal moeten blijken of het 
terras in deze omvang een vervolg 
moet krijgen. 

De gemeente Steenbergen was 
initiator en financier van het ter-
ras. De hoop was erop gericht 
dat een corona-proof ingerich-
te Markt een bijdrage zou leveren 
aan de leefbaarheid tijdens de cri-
sis en geld in het laatje zou bren-
gen voor de plaatselijke horeca. 
Het antwoord op de vraag of deze 
opzet is geslaagd, lijkt afhankelijk 
van de persoon die het gevraagd 
wordt. 

Geen windeieren
Peter Jongenelen is eigenaar van 
café Het Hoofdkantoor aan de 
Markt en secretaris van Konink-
lijke Horeca Nederland afdeling 
Steenbergen. Als betrokken on-
dernemer windt hij er geen doek-
jes om: �Wat mij betreft mag het 
terras het hele jaar blijven staan.� 
Het initiatief heeft hem in deze 
moeilijke tijd geen windeieren ge-
legd. �De wens om een kleine kaart 
in te voeren was er al lang, maar 
het kwam er niet van. Tót corona 
kwam en we tijd zat hadden. Toen 
de gemeente vervolgens met het 
initiatief kwam om van de Markt 
één groot terras te maken, zijn wij 
daar gelijk op ingesprongen. We 
hebben onze openingstijd ver-
vroegd naar twaalf uur zijn met 
een kleine kaart begonnen.�

Goed verzorgd
Met name toeristen wisten Het 
Hoofdkantoor volgens Jongene-
len goed te vinden. “We hebben 

er steeds voor gezorgd dat ons ter-
ras er goed verzorgd uitzag. Stoel-
tjes netjes aangeschoven, plant-
je op tafel. Dat trekt mensen aan. 
Als ze dan eenmaal lekker aan een 
drankje zitten en ze kunnen ook 
nog wat eten, dan doen ze dat eer-
der.” 

Volledig vermaak
Als secretaris van de KHN afdeling 
Steenbergen weet hij dat niet alle 
ondernemers op de Markt even 
tevreden zijn. “Sommigen zijn van 
mening dat het terras hen niets 
gebracht heeft. Dat heeft ook te 
maken met het soort onderne-
ming. De ondernemers die ook 
food op de kaart hebben, lijken te-
vreden.” Volgens Jongenelen is het 
een teken van de nieuwe tijd: “Ik 
voorzie dat binnen een jaar of vijf 
de zuiver ‘natte’ horeca geen be-
staansrecht meer heeft. Het is be-
ter om daar nu al op in te sprin-
gen en mee te liften op de ontwik-
kelingen. Mensen willen tegen-
woordig volledig vermaakt wor-

den. Niet alleen een drankje maar 
ook lunch, een borrelhapje enzo-
voort.”
Veelgehoorde kritiek dat het ter-
ras vaak erg leeg was, legt hij naast 
zich neer. “Bij mij gold dat in ieder 
geval niet. Je kunt natuurlijk nooit 
verlangen dat de hele markt op 
alle uren van de dag vol is.”

Vandalisme
Op social media verschijnen mo-
menteel regelmatig berichten van 
terrasmeubilair dat door vanda-
len over de Markt geslingerd lijkt 
te zijn. “Niks van waar,” reageert 
Jongenelen ten stelligste. “De eni-
ge vandaal is de wind. De stoeltjes 
zijn vrij licht omdat ze gemakke-
lijk gestapeld meegenomen moe-
ten worden. Helaas is de Markt 
ondanks de windschermen nogal 
een trekgat. Dat heeft niets te ma-
ken met vandalisme.”

Niet het gewenste  
resultaat
Kees de Bruin, voorzitter van On-
dernemers Netwerk Stadshart 
(ONS) Steenbergen, is minder 
enthousiast. De afgelopen jaren 
pleitte de lokale winkeliersorga-
nisatie juist voor een gedeeltelij-
ke openstelling van de markt voor 
verkeer. “We vragen ons af of het 
terras het gewenste resultaat heeft 

opgeleverd,” aldus De Bruin “” Zo-
wel qua beeld als qua invulling . 
De grootschaligheid waarmee het 
is opgezet heeft, zoals ik het nu 
kan beoordelen, niet meer opge-
leverd qua consumenten.”
Wanneer uit de evaluatie echter 
blijkt dat een meerderheid van de 
ondernemers razend enthousi-
ast is over initiatief, dan zal ONS 
Steenbergen er volgens De Bruin 
niet voor gaan liggen om het nog 
een jaartje te proberen. “Maar 
naar mijn idee zijn er beter ma-
nieren om invulling te geven aan 
de aantrekkingskracht van het 
plein. Ook in coronatijd. Bijvoor-
beeld door kleinschalige activitei-
ten.”

Geen commentaar
Binnenkort vindt een evaluatie 
plaats tussen de gemeente en ver-
tegenwoordigers van KHN Steen-
bergen en ONS Steenbergen. Dan 
wordt besproken of het terras toe-
komst heeft. Vanwege de corona-
crisis heeft de gemeente dit jaar 
het meubilair aangeschaft. De be-
doeling is dat bij verlenging de on-
dernemers deze kosten zelf gaan 
dragen. 
Het is de vraag of een meerder-
heid daartoe bereid is. De ge-
meente Steenbergen onthoudt 
zich tot de evaluatie heeft plaats-
gevonden van commentaar. 

Half oktober evaluatie: 
Wisselende geluiden over terras  
op de Steenbergse Markt 

Horeca is  
“grootste  
verliezer ”  

door nieuwe  
corona

maatregelen
STEENBERGEN - Het terras op 
de markt mag ondernemer Pe-
ter Jongenelen dan tevreden 
stemmen, de nieuwe maatrege-
len in de strijd tegen corona le-
veren hem vooral hoofdpijn op. 
“Er is niet over nagedacht. De 
besmettingshaarden in de ho-
reca zijn ten opzichte van die in 
huiselijke kring minimaal. Wan-
neer mensen tot 22.00 uur de 
tijd krijgen om een drankje in 
een kroeg te doen, dan gaan ze 
daarna echt niet naar huis. Al-
thans niet alleen. Ze gaan dan 
bij elkaar zitten borrelen met 
alle risico’s van dien. Het slui-
tingsuur van 01.00 uur was in 
dat opzicht ideaal. Het was bin-
nen die tijd goed mogelijk om 
de regels na te leven en ieder-
een ging na sluitingstijd netjes 
naar huis. Nu houd ik mijn hart 
vast, vooral omdat ik weet dat 
de horeca de grootste verliezer 
zal zijn.” 

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het was even 
wennen voor de raadsleden, maar 
iedereen kwam woensdagavond 
netjes met een mondkapje het ge-
meentehuis binnenlopen voor de 
vergadering. Voor de enkeling die 
het vergeten was, stond er een 

doosje exemplaren klaar. 

Vanuit het kabinet is het drin-
gende advies gekomen om een 
mondkapje te dragen in de pu-
blieke ruimte, en dus heeft de ge-
meente dit advies overgenomen.
Het mondkapje hoeft alleen ge-
dragen te worden als er wordt 
rondgelopen. Op het moment dat 

plaatsgenomen wordt aan tafel, 
kan het afgezet worden. 
Voor de wethouders was het daar-
om vooral mondkapje op, mond-
kapje af. Zij moesten immers heen 
en weer naar de tafel met micro-
foon lopen om de vragen van 
raadsleden te beantwoorden. Ge-
klaagd werd er echter niet. 

Foto: Raadslid Nadir Baali en wet-
houder Wilma Baartmans houden 
zich keurig aan de 1,5 meter en het 
mondkapjesadvies. Net als raads-
leden Jeroen Weerdenburg en Jos 
Verbeek. 

Ook in gemeentehuis 
mondkapjes verplicht



Met enorme bewondering en 
respect voor de manier waarop zij 
haar strijd heeft gestreden hebben 
wij afscheid moeten nemen van 

mijn geliefde vrouw, 
onze moeder, oma en zus

* 18 december 1958   
† 2 oktober 2020

echtgenote van

 Chris
 Ankie en Robert
 Bram, Daan, Luuk, Eline
 John

 Els en Ferdinand
 Ad

Ruiterstallen 6
4651 ER Steenbergen

De afscheidsdienst heeft op donder-
dag 8 oktober j.l. plaatsgevonden in  
het crematorium te Bergen op Zoom.

Voor info: Uitvaartverzorging Leeuw

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was.

* 31 maart 1969      † 5 oktober 2020

 Peter
 Tessa, Tim

 Familie Spuij
 Familie van Hassel

Wijngaarden Bolwerk 23
4651 AG Steenbergen

De afscheidsdienst in het crematorium 
zal op woensdag 14 oktober inbesloten 
kring plaatsvinden.
Wij ontvangen uw condoleance graag 
per post.

Voor info: Uitvaartverzorging Leeuw

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

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

Medewerker Facilitair
Voor onze locatie in Dinteloord zijn we op zoek naar een handige Medewerker Facilitair.

Wat neem jij mee?
•   Technische kennis voor onderhoud aan gebouwen;
•   Enthousiasme om allerlei klussen met beide handen aan te pakken;
•   Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord.

Wat doe je als Medewerker Facilitair bij Van Oers United?
•   Het uitvoeren van allerlei voorkomende onderhoudswerkzaamheden;
•   Verantwoordelijk voor het tijdig en juist uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;
•   Contacteren van leveranciers voor inroepen van dienstverlening;
•   Werken volgens procedures en richtlijnen zoals HACCP en BRC.

Wat biedt Van Oers United?
•   Een functie binnen een groeiende onderneming;
•   Ruimte voor opleiding en ontwikkeling;
•   Een informele en persoonlijke werksfeer;
•   2 keer in de maand een groentepakket in 2020;
•   Werkweek van 38 uur.

Stuur jouw motivatiebrief met CV naar sollicitatie@vanoersunited.com
Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

  

Gezocht: voorzitter
Ons Steenbergen

Ons Steenbergen zoekt jou!
Heb jij affi  niteit met Steenbergen en 
het Steenbergse bedrijfsleven? 
Ben je een inspirerende teamplayer en 
bekwame vertegenwoordiger?
Kan jij goed communiceren, eff ectief 
leiden en proactief coachen?
Kijk dan op onssteenbergen.nl/vacature

Op de hoogte blijven van alles 
uit Stadshart Steenbergen? 
Volg Ons Steenbergen:

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen

bekijk de profi elschets op onssteenbergen.nl/vacatureWij zijn op zoek naar een ervaren service monteur  
die ons team komt versterken.

Wij bieden:
• een zelfstandige functie met ruimte voor eigen inbreng
• goede arbeidsvoorwaarden
• een prettige werksfeer in een goed team
• bij gebleken geschiktheid: een vast arbeidscontract.

Wij vragen:

Een zelfstandige en  
ervaren service monteur 
voor gasverbrandingstoestellen
Werkzaamheden: • onderhoud van verbrandingstoestellen • Het 
zelfstandig oplossen van storingen • Bereidheid tot storingsdienst.

Functie-eisen: • Minimaal 3 jaar ervaring met onderhoud 
aan gasverbrandings toestellen • Zelfstandig kunnen werken • 
Communicatieve eigenschappen • Geen 8.00 tot 17.00 uur mentaliteit  
• Flexibel en stressbestendig 

Mogelijk ben jij diegene die past binnen de hierboven staande 
functieomschrijvingen Reageer dan snel. Voor meer informatie kun je 
telefonisch contact opnemen met Marc Adriaansen.

Stuur je sollicitatiebrief met daarbij ingesloten jouw C.V. graag binnen  
14 dagen naar onderstaand (mail) adres t.a.v. Marc Adriaansen.

CV&GAS

ELEKTRA

WATER

WARMTEPOMPEN

DAKEN

ENERGIE

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

Madri install service bv
Steenbergen, Zilverhoek 5
E marc@madri.nl
T (0167) 56 17 20 
 I www.madri.nl 

Kom jij ons team 
versterken?
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Het verstrekken van gratis mond-
kapjes en handgel aan inwoners 
met minima-inkomens kwam ter 
sprake tijdens de oordeelvormen-
de vergadering. Nadir Baali stelde 
namens de PvdA mondeling zijn 
vraag of de middelen kunnen wor-
den verstrekt en of ze kunnen wor-
den betaald uit het coronanood-
fonds van 1 miljoen. 
Wethouder Koos Krook had inmid-
dels uitgezocht wat het ongeveer 
gaat kosten als je ervan uitgaat dat 
je alle gezinnen die gebruik maken 
van de voedsel- en kledingbank, 
van deze producten wil voorzien. 

“Dat zou op 15.000 euro per 

maand komen. Dat is niet goed-
koop, maar het is wel belangrijk 
en het past in het geheel wat we 
aan het doen zijn. Overigens denk 
ik dat het bedrag wel lager uit kan 
vallen, maar in deze richting moet 
je wel denken.”

Raadslid Danker Kouwen (Volks-
partij) vond dat het wel makkelijk 
werd toegezegd. “De groep die er 
net boven zit, grijpt elke keer naast 
dit soort vergoedingen. Die wer-
ken hard maar houden netto mis-
schien wel minder over.” Krook er-
kende dit, maar zei dat er nu een-
maal ergens een grens moet wor-
den getrokken.

“Past in het geheel wat  
we aan het doen zijn”

(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Vorige week is het 
Centrumplan Welberg door aan-
nemer Sagro B.V. uit ’s Heeren-
hoek opgeleverd aan de gemeen-
te Steenbergen. Met hier en daar 
nog enkele opknappuntjes is het 
plein klaar voor gebruik. Dat de 
aannemer vertrekt, wil overigens 
nog niet zeggen dat alle onderde-
len van het plan al klaar zijn. 

Zo wordt pas volgend jaar de 
trap-constructie tussen het plein 
en de Boomvaart gerealiseerd. Dit 
heeft te maken met de noodzake-
lijke vergunningen die nog door 
het Waterschap verleend moeten 
worden. Ook het groenplan en 
de plaatsing van speeltoestellen 
in het plan zullen pas later uitge-
voerd worden. Een groot gedeel-
te van de struiken en bomen gaat 
tussen half oktober en december, 
het plantseizoen, in de grond. 

Woningen
Ook de bestrating op de rijweg 
moet nog netjes aangelegd wor-
den, maar dat gebeurt pas wan-
neer alle woningen aan de toe-
komstige Piet Snoeijersstraat (het 
voormalige voetbalveld) zijn gere-
aliseerd. Deze woningen worden 
in drie projecten gerealiseerd. Het 
Bataljon, bestaande uit elf eenge-
zinswoningen van Zwaluwe Bouw 
zullen eind van dit jaar gereedko-
men. Het project Hart van Wel-
berg aan de overzijde bestaat uit 
acht levensloopbestendige wo-
ningen van Bouwgroep Schrijver. 
Deze bouw gaat begin volgend 
jaar van start. Dan zijn er nog vier 
vrije kavels waarvan er nog drie 
niet verkocht zijn. 

Hondenspeelplaats
Als onderdeel van de parkeergele-
genheid in het centrumplan is er 
aan de nieuwe doorgaande route 
voor langzaam verkeer, ’t Tussen-
doortje tussen de Pastoor Kerc-
kersstraat en de Corneliusstraat, 

een aantal parkeerplaatsen gere-
aliseerd. Deze openbare parkeer-
plaatsen sluiten aan bij de nieu-
we Hondenspeelplaats Welberg 
die aanstaande zondag officieel 
geopend zou worden. ‘Zou’, want 
vanwege de nieuwe coronamaat-
regelen is besloten deze opening 
uit te stellen. Het veld is al enige 
maanden in gebruik. 

Nieuwe brug
Binnenkort beschildert kunste-
naar Iwaz samen met de leer-
lingen van de Pius X de nieuwe 
Pannakooi op het plein. Aan de 
Boomvaart-zijde van deze kooi 
komt nog een ballenvanger zodat 
de ballen niet steeds in het water 
verdwijnen. 
De bouwactiviteiten op het dorp 

gaan nog even door, want mo-
menteel wordt er hard gewerkt 
aan de vervanging van de oude 
brug tussen de Corneliusstraat en 
de Kapelaan Kockstraat. De nieu-
we brug betekent een verbetering 
van de verkeersveiligheid, aange-
zien de voetgangers nu een eigen 
voetpad krijgen. Bij de oude brug 
moesten wandelaars over de rij-
baan lopen. 

Centrumplan Welberg 
opgeleverd, maar nog 
niet helemaal klaar

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Veel willen de be-
trokken partijen er nog niet over 
kwijt, maar wel dat er achter de 
schermen hard wordt gewerkt om 
tot een goede oplossing te komen 
voor de bibliotheekvoorziening in 
Steenbergen. Het proces heeft ver-
traging opgelopen door, hoe kan 
het ook anders: corona, maar voor 
het einde van het jaar moet er dui-
delijkheid zijn.

Kortgezegd is het als volgt: de ge-
meente heeft een subsidiebedrag 
van bijna 350.000 euro voor de bi-
bliotheekvoorzieningen. Het bi-
bliotheekwerk in Steenbergen 
wordt sinds 1 januari 2020 uitge-
voerd door bibliotheek West-Bra-
bant, die bibliotheekdiensten 
levert aan acht gemeenten in 
West-Brabant. Deze gemeen-

ten zijn gezamenlijk een conve-
nant aangegaan, om efficiënter 
en goedkoper te werken in tijden 
waarin er vooral wordt bezuinigd 
op deze sector. Steenbergen be-
taalt voor het Basispakket van de 
bibliotheek 200.000 euro. Er blijft 
dan zo�n 150.000 euro over voor 
het Pluspakket. Daar vallen ook de 
huisvestingskosten onder. En bei-
de partijen (gemeente en de bibli-
otheek) willen graag dat deze kos-
ten zo laag mogelijk uitvallen, zo-
dat er meer overblijft voor allerlei 
educatieve projecten.

”Samen met partners  
in één pand levert  

voordelen op”
Momenteel voert bibliotheek 
West-Brabant gesprekken met 
mogelijke partners die samen met 
de bieb in het pand aan de Blauw-
straat kunnen zitten. Dat zou niet 

alleen een financieel voordeel op-
leveren, zo zegt Robin Bierens van 
de communicatieafdeling van de 
bibliotheek.
“We kunnen dan intensiever gaan 
samenwerken met deze partners. 
Als je vlak naast elkaar zit, kan je 
mensen met een hulpvraag mak-
kelijk en laagdrempelig doorver-
wijzen. Vroeger zaten bibliothe-
ken meestal zelfstandig in gro-
te gebouwen die vaak eigendom 
waren, maar die tijden zijn veran-
derd. We zijn meer in beweging.”

Bibliotheek op school 
loopt vertraging op
De bedoeling is nu dat de bibli-
otheek op school (dBoS) ver-
der wordt uitgerold op alle scho-
len in de gemeente Steenbergen. 
De kinderen kunnen dan boe-
ken uitlenen op school en hoeven 
niet naar een aparte bibliotheek. 
Daarbij zijn wel wat hobbels te 
nemen, want de leesconsulenten 
die de leerlingen begeleiden, mo-
gen veelal niet de school binnen 
vanwege de aangescherpte coro-

naregels. Aan het huisvestings-
vraagstuk voor de volwassenen-
activiteiten en collectie wordt dus 
gewerkt. Het zou de Blauwstraat 
kunnen blijven, maar ook alterna-
tieve locaties worden bekeken. 

Gemeente loopt  
huurinkomsten mis
In de tussentijd is afgesproken dat 
de bibliotheek gewoon open mag 
blijven en aan de gemeente als ei-
genaar van het pand de symboli-
sche huurprijs wordt betaald van 
1 euro tot er een oplossing is. Op 
de begroting van volgend jaar 
staat hier 40.000 euro als huurder-
ving voor gereserveerd. In een re-
actie laat de gemeente weten dat 
er geen einddatum is afgesproken 
voor deze regeling, vooral vanwe-
ge de onzekerheden in relatie tot 
corona.

De gemeenteraad heeft intussen 
besloten het onderwerp op de 
agenda te zetten, vanwege “het 
grote maatschappelijke belang”, 
zo werd unaniem besloten.

Bibliotheek kan misschien 
in Blauwstraat blijven

Onthulling Skyline uitgesteld
STEENBERGEN - De onthulling van het kunstwerk ‘de Skyline van Steen-
bergen’ op de rotonde aan de Rondweg-Oost zal op 10 oktober aanstaan-
de niet doorgaan. Door de aangescherpte corona-maatregelen is het voor 
de Stadsraad Steenbergen, initiatiefnemer van het kunstwerk, niet moge-
lijk om een volwaardige én veilige opening te realiseren. ”We willen geen 
uitgeklede vorm bedenken, we willen gewoon een echte happening,” aldus 
voorzitter Leontine Tjioe. 
Foto: Thomas Weezenbeek ©2020

Collectanten 
gezocht voor
collecte MS fonds
DINTELOORD – Collectecoördina-
tor Erica Verhagen kondigt de MS 
collecte aan die van 16 tot en met 
20 november wordt gehouden. 
Hiervoor kan ze de hulp van collec-
tanten beslist gebruiken.

Vrijwilligers die met een tweetal 
uren van hun tijd de geldinzame-
ling willen ondersteunen kunnen 
zich opgeven bij Erica Verhagen. 
Een mailberichtje naar mscollec-
tedinteloord@online.nl met con-
tactgegevens volstaat. 

Bellen kan ook: telefoon (0167) 
523 137.

FOTO: PETER VERMEULEN © STEENBERGSE COURANT



Vertrouwde kwaliteit nieuwe groene huisstijl voor

Dutch Quality Gardens Visio Vireo Tuinen!

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

Wij ontwerpen, maken en verzorgen de tuin die perfect bij je past. 
Realiseer jouw droomtuin samen met Visio VireoTuinen en geniet!

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een vakman! Ben jij 
op zoek naar een nieuwe uitdaging? Mail ons je motivatie en CV.

Uitverkoop kinderbrillen

Grote Kerkstraat 18 in Steenbergen 
0167-500005

info@demooroptiek.nl

Complete bril incl. ontspiegelde 
en dunne glazen

@ 79,-*

Wegens succes verlengd!
De actie loopt t/m 24 oktober 2020

Extra voorraad via leverancier ontvangen,

maar op is echt op deze keer!

* Vraag in de winkel naar de mogelijkheden.

Schoenen Roosendaal

Hogestede 11 (Molenstraat ) Roosendaal
Betaald kort parkeren in de gehele straat
Tel. 0165-532656 www.riobello.nl

®

ELKE ZONDAG OPEN
*Niet geldig in combinatie met andere acties

Actieperiode loopt van 09-10-2020 t/m 11-10-2020

@15,- KORTING op de gehele ECCO collectie
10/10 vanaf ±10-16u. ECCO specialist aanwezig
Maak kans op een fanTAStische ECCO tas
Wij zorgen voor de hapjes & prosECCO
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SPAAR VOOR DE RACEAUTO

Geldig van wo 23 t/m di 29 september 

EXCLUSIEF  B IJ

SPAAR VOOR DE RACEAUTOSPAAR VOOR DE RACEAUTO

EXCLUSIEF  B IJ

VOLLE SPAARKAART +€ 5,99    INCLUSIEF MAX HELM-SLEUTELHANGER

EXCLUSIEF  B IJEXCLUSIEF  B IJ

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

Armband  
met emotionele  

waarde verloren
Op donderdag 1 oktober is óf bij 
het Tango tankstation aan de Zee-
landweg-Oost, óf aan de achter-
zijde van de Gummaruskerk óf in 
de omgeving van de begraafplaats 
aan de Nassaulaan een zilveren 
armband in de vorm van een ovaal 
met een datum-inscriptie verloren. 
Deze armband heeft grote emotio-
nele waarde. 
Mocht u hem gevonden hebben, 
wilt u dan a.u.b. contact opnemen 
via telefoon 06 50 411 600? Alvast 
hartelijk dank,
Familie Ooms, Steenbergen

De belangrijkste momenten
in je leven goed geregeld!

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

Kol. den Oudenstraat 24
4751 HJ Oud Gastel
tel. (0165) 51 21 54 www.lignenotarissen.nl

Dit jaar ook geen 
ABS Kerstconcert
STEENBERGEN – In de reeks van af-
gelastingen vanwege covid-19 valt 
nu ook het 35e Kerstconcert van 
mannenkoor ABS ten prooi aan de 
virusmaatregelen. Secretaris Dick 
Stam meldt dat dit concert, dat 
voor zaterdag 19 december in de 
Protestantse kerk gepland stond, 
geen doorgang kan vinden.

“Dat Mannenkoor ABS ondanks 
alles nog steeds een levendige 
club is moge blijken uit de contac-
ten die leden, nu de wekelijkse re-
petitieavond er niet meer is, toch 
met elkaar blijven houden. Ook 
de 14-daagse digitale Nieuws-
brief, die voor de leden verschijnt, 
wordt door hen op hoge prijs ge-
steld. Hierin staan naast aller-
lei wetenswaardigheden ook fo-
to’s en opnamen uit het verre en 
recente verleden van het nu 132 
jaar “jonge” ABS en ontboezemin-
gen van leden die op deze manier 
de gelegenheid krijgen het één en 
ander over zichzelf en hun erva-
ringen binnen ABS te vertellen.

De mannen van ABS popelen om 
weer te beginnen met repeteren 
maar beseffen maar al te goed 
dat dat enkel mogelijk als dit 100 
procent verantwoord kan gebeu-
ren en dan gecombineerd met de 
gezelligheid die bij hun repetities 
hoort en die Mannenkoor ABS zo 
eigen is”, zo geeft Dick Stam aan.

Kleur en maak kans op één 
van de drie Ons Steenbergen 
waardebonnen   
Steenbergen – Met herfstweer en een schoolvakantie in het verschiet 
kunnen de kinderen wel een creatieve uitdaging gebruiken. De winke-
liers uit het Stadshart hebben hier iets op bedacht; de ‘Ons Steenbergen’ 
Kleurwedstrijd.  

Vanaf nu ligt de ‘Ons Steenbergen’ kleurplaat bij iedere winkel in het cen-
trum klaar om opgehaald te worden. Tot woensdag 28 oktober kunnen 
de versierde kunstwerken worden ingeleverd bij De Marskramer. Onder 
de inzendingen worden drie ‘Ons Steenbergen’ waardebonnen van �25,- 
verloot. Deze waardebonnen kunnen worden uitgegeven in een winkel 
uit het Stadshart naar keuze.

STEENBERGEN - In het kader van 
het project Landschappen van Al-
lure heeft gemeente Steenbergen 
op een aantal plekken panelen ge-
plaatst, die een beeld geven van 
voormalige, inmiddels verdwenen 
‘Schansen’. Rondom de vesting 
Steenbergen lagen vroeger kleine 
versterkingen die moesten voor-
komen dat een vijand te dicht bij 
de stad kon komen. Als er een aan-
val dreigde werd namelijk de om-
geving van de stad onder water 
gezet. Sommige plekken die boven 
het water uitstaken zoals een dijk, 
sluis of brug kregen een verster-
king, ook wel schans genaamd. 

Tekenaar Steven Bouwens heeft 

de schansen getekend en deze 
zijn vervolgens afgebeeld op een 
transparante plaat, alsof ze nog in 
het landschap staan, inclusief ver-
dedigers én vijanden. 

De panelen zijn afgelopen dins-
dag 6 oktober geplaatst. De wet-
houders Esther Prent (Toerisme) 
en Wilma Baartmans (Erfgoed) 
bezochten de panelen die dinsdag 
6 oktober zijn geplaatst. Wethou-
der Baartmans: ‘Ik vind het be-
langrijk dat er weer een stuk erf-
goed zichtbaar is gemaakt op deze 
manier.’ Haar collega Prent vult 
aan: ‘Ik hoop dat voorbijgangers 
langs deze fietsroute zich weer 
even terug kunnen wanen in de 

tijd.’ 
De panelen staan op Liniewal ach-
ter basisschool Maria Regina, aan 
de Westlandse Langeweg (vlakbij 
de Ligne), op de hoek Witte Rui-
terweg en Halsterseweg en in de 
Canadezenweg op de Welberg.

Foto: de wethouders Esther Prent 
en Wilma Baartmans bij een 
van de vier panelen: het paneel 
aan de Westlandse Langeweg.Foto:  

gemeente Steenbergen 

Panelen geven verdwenen 
‘Schansen’ aan rondom  
vesting Steenbergen

WELBERG – Vanaf 8 oktober is het 
kernteam van WijZijn Steenbergen 
om de week ook te vinden in ge-
meenschapshuis De Vaert, waar 
spreekuur wordt gehouden tussen 
14:30 en 15:30 uur. Inwoners van 
Welberg kunnen hier terecht met 
vragen die hen bezighouden in het 
dagelijks leven.

“Of het nu gaat om financiële 
vraagstukken, persoonlijke vragen 

of vragen over persoonlijke ont-
wikkeling, vragen voortkomend 
uit een beperking, vragen omtrent 
de woonomgeving, problemen 
in de leefomgeving, vrijwilligers-
werk, het organiseren van activi-
teiten of gewoon lekker een pra-
tje maken, wij staan graag klaar 
om alles wat leeft aan te horen. 
Kernteam Steenbergen/Welberg 
heeft een breed netwerk en kan 
helpen of ondersteunen waar no-
dig”, zo laat sociaal werker en jon-

gerenwerker Jessy van Hooydonk 
namens het kernteam weten. Ze 
geeft ook aan dat op korte termijn 
een dergelijk spreekuur ook in de 
kern Steenbergen zal worden ge-
houden. 

Zes teamleden
Vanuit Wijzijn Traversegroep is 
kernteam Steenbergen/Welberg 
vertegenwoordigd door maat-
schappelijk werkers Shirley Oo-
men en Carmen Kamp, welzijns-
werkers en mantelzorgondersteu-
ner Agatha van Loenhout en Joy-
ce Joosen, jongerenwerk/jeugd 
en preventiemedewerkers Judith 
Janse en Jessy van Hooydonck.  
Wie vragen heeft kan ook een 

mailbericht sturen naar jessy.van-
hooydonk @ wijzijntraversegroep.
nl of van maandag tot en met vrij-
dag tussen 9:00 en 17:00 uur bel-
len naar: (0167) 750 850.

Kernteam WijZijn houdt 
ook spreekuur op Welberg

Portemonnee 
verloren

Ik ben zaterdag mijn portemon-
nee verloren op de fiets van de 
Eikstraat naar het Floraplein en 
terug. Mocht hij gevonden zijn, 
dan graag even bellen met (0167) 
565021 of 06 22 943 618.

Herman Schinkel, Steenbergen



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

Op de hoogte blijven van alles uit Stadshart 
Steenbergen? Volg Ons Steenbergen:

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen

  

Kleur Ons Steenbergen!
Maak kans op een leuke prijs

Herfstvakantie kleurwedstrijd!
Speciaal voor de herfstvakantie (19 t/m 23 oktober) 
hebben de ondernemers in Ons Steenbergen een 
leuke kleurwedstrijd. De kleurplaten kunnen vanaf 
vandaag bij alle winkels in ons Stadshart opgehaald 
worden. Inleveren kan tot 28 oktober bij de 
Marskramer.

Plan zelf eenvoudig een afspraak in via www.haervandenadel.nl
Ga voor een nieuwe look, wij staan voor je klaar!

Openingstijden
Dinsdag, woensdag & vrijdag:     
Donderdag: 
Zaterdag:                     

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - 

08.30 - 17.30 uur
08.30 - 20.00 uur
08.00 - 15.00 uur

Openingstijden
Dinsdag, woensdag & vrijdag:     
Donderdag: 
Zaterdag:                     

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - 

Blauwstraat 63 • Steenbergen • Tel.: 0167 - 561370
www.poeliervugts.nl 

Vallen de bladeren van de bomen,
de tijd voor heerlijke stoofschotels is gekomen.

O.a. in ons assortiment:
• Kip stoofschotel
• Vlaamse Stoverij
• Varkenshaas in jachtsaus
• Oma’s stoofpotje
• Kip atjar
• Kip pilaf
• Kipfilet in peperroomsaus
• Bourgondische kipschotel 
   etc.

Allemaal ambachtelijk 

bereid in eigen keuken

U wilt toch ook 
genieten van 

versproducten uit 
uw eigen regio.

Bij ons dagelijks 
aanvoer vanuit eigen 

slachterij, waardoor 
we altijd met verse 

producten en 
ingrediënten 

werken.

En dat proeft u 
aan de kwaliteit.

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

Mart Brusselaars Rolluiken 
en  Zonwering staat al meer 

dan 20 jaar garant voor 
 betrouwbaarheid, kwaliteit 

en service.

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

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 
10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

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

Bezoek ons ook op:

yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen

UW KEUKEN, ONZE PASSIE!

Warwickstraat 2c 
4651SX Steenbergen

06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl 

 Bezoek ons ook op: 
yournewkitchen.nl

facebook.com/YNKitchen
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13°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Aanhoudend 
wisselvallig 
herfstweer

Zaterdag wordt een erg wisselvallige dag 
in de gemeente Steenbergen.
Er vallen dan diverse buien die in een 
noordelijke stroming tot bij ons gevoerd 
worden. 
Dat kunnen weer felle buien zijn en er 
staat ook een felle noordwestelijke wind 
maar tussendoor schijnt ook soms de 
zon. 
De maxima blijven pas op de plaats 
maken en komen weer niet voorbij de 
13 graden.
Ook op zondag blijft het wisselvallig met 
van tijd tot tijd de nodige regen in de 
vorm van regenzones of buien. 
De temperaturen blijven steeds weer 
aan de koele kant zitten en raken niet 
boven 14 de graden.
Ook de volgende week blijft het 
wisselvallig herfstweer met aanhoudend 
een grote kans op buien in onze regio.
Wel zijn er ook droge perioden met 
zonneschijn. De temperatuur blijft te 
laag voor de tijd van het jaar en stijgt 
dagelijks naar 13 graden. 
De nachten worden kouder met 
temperaturen van rond de 7 graden.

Weerspreuk: 
“Nu het fris en kil wordt in oktober, is 
het voorbij met het terras en de ober”.

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het draagvlak 
voor het GVVP (Gemeentelijk 
Verkeer- en Vervoersplan) begint 
af te brokkelen. Dat vinden al-
thans de leden van de werkgroep 
herinrichting N257 die woens-
dag wederom aan de bel trok-
ken bij gemeenteraad en colle-
ge. Ze kregen bijval van vrijwel 

alle fracties, die liever vandaag 
dan morgen de schop de grond 
in zien gaan. De werkgroep stelt 
nu voor om middels een burge-
rinitiatief tellingen te gaan doen 
op de bekende verkeersknelpun-
ten in de gemeente. “Op die ma-
nier krijg je een correct, actueel 
beeld, en zien de inwoners dat er 
wat gebeurt”, aldus Roel Geers 
van de werkgroep.

De oude tellingen uit 2017 klop-

pen volgens Geers niet meer. “We 
hebben er wel eens een paar uur 
gezeten, en dan tel je zo hon-
derden landbouwvoertuigen, in 
plaats van negen stuks per dag die 
in dat overzicht staan. Onze vrees 
is dat er alleen maar verder on-
derzoek wordt gedaan door diver-
se bureaus naar het complete pla-
tje, en dat de bevolking intussen 
afhaakt omdat er niets concreet 
verandert aan de knelpunten. De 

spiegels worden er nog steeds af-
gereden bij ons in de Burgemees-
ter van Loonstraat.”

Wethouder betreurt  
uitstel zelf ook
De raad had gehoopt nog dit jaar 
een besluit over het GVVP te ne-
men, maar dat wordt nu pas be-
gin volgend jaar. Aandringen bij 
wethouder Wilma Baartmans om 
een tandje bij te zetten leverde 
niks op. “In november aanleve-
ren gaat echt niet lukken. De be-
sluitvorming heeft door corona 
drie maanden stilgelegen. Ik had 
dat zelf ook graag anders gezien, 
want ik weet hoe belangrijk het 

is.” Vooral de oppositiepartijen 
haalden uit. Tim Huisman (D66) 
is het zat en noemt dit het “college 
van uitstel”.

Inspreker Ko Brooijmans pro-
beerde namens de werkgroep 
nog een keer te benadrukken dat 
een rondweg volgens hen de bes-
te optie is. “Het landbouwverkeer 
wordt door de stadskern gediri-
geerd, met alle overlast voor de 
bewoners inclusief de hinder van 
geluid en fijnstof. Nu blijkt dat 
zelfs het vrachtverkeer de stads-
kern in toenemende mate als slui-
proute gebruikt, is het hoog tijd 
voor aanpassing van het GVVP, en 
een goede uitvoering ervan.”

Uitstellen GVVP wekt ergernis bij 
raad en omwonenden op

STEENBERGEN – Het lokale sport- 
en beweegakkoord voor de ge-
meente Steenbergen is nu een 
feit. Woensdag ondertekenden 20 
partners die actief zijn binnen de 
gemeente het akkoord en samen 
gaan zij zich nu inspannen om het 
bewegen en sporten te stimuleren. 

De samenwerking gaat er voor 
zorgen dat sportaccommodaties 
breder worden ingezet en dat de 
betrokken partners samen gaan 
werken. Dat zijn niet alleen sport-
verenigingen, maar ook bijvoor-
beeld het Vluchtelingenwerk, de 
GGD, Zo Kinderopvang en de Ka-
tholieke Bond voor Ouderen. Sa-
men wordt bekeken naar wat er 
in de samenleving gebeurt en hoe 
sporten en bewegen daarbij een 

rol kunnen spelen. De bedoeling 
is ook dat de jeugd in de gemeen-
te Steenbergen al van jongs af aan 
gestimuleerd worden tot sporten 
en bewegen. Ook zal sport steeds 
meer een middel worden om soci-
ale contacten, welzijn en gezond-
heid te bevorderen.

Jaarlijks 20.000 euro  
beschikbaar
Met de 20 deelnemende partners 
zijn twee werkgroepen gevormd. 
De ene gaat zich vooral richten 
op meer en beter bewegen door 
iedereen, de tweede groep focust 
zich op gezonde verenigingen en 
ruimte. Een stuurgroep zorgt er-
voor dat beide werkgroepen het 

lokaal Sportakkoord uit kunnen 
voeren. Er is hiervoor vanuit het 
Rijk jaarlijks 20.000 euro beschik-
baar. Begonnen wordt met het 
ontwikkelen van een online sport-
platform waar alles te vinden zal 
zijn over sport en bewegen en 

waarbij ook een verbinding wordt 
gemaakt met zorg, welzijn en on-
derwijs.

Sportformateur
Er is ook een sportformateur – 
Debbie Jans – die vragen beant-

woordt en belangstellenden in 
contact brengt met de werkgroe-
pen. 

Zij is te bereiken via mail: info@
factorjans.nl en via telefoon: 06 22 
290 184.

Lokaal Sportakkoord belooft 
beter sporten en bewegen  
voor jong en oud

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – In alle kernen 
van de gemeente Steenbergen zal 
een regenboogbank in het straat-
beeld verschijnen. Met de banken 
wordt, naast het creëren van een 
vrolijke zitplek, de symbolische 
boodschap uitgedragen dat ieder-
een een plaats heeft in onze ge-
meente en dient als steun voor de 
LHBTQI+- gemeenschap. De afkor-
ting LHBTQI+ staat voor de diver-
se seksuele oriëntaties van men-
sen. Het kostenplaatje van deze 
robuuste banken komt totaal op 
37.000 euro. Dat schoot bij sommi-
ge partijen in het verkeerde keel-
gat. 

De prijs van de banken kwam aan 
het licht tijdens het bespreken van 
de tussenrapportage, waarmee de 
raad wordt bijgepraat over finan-

ciële bijstellingen. Het idee voor 
de banken is afkomstig van Pv-
dA-fractievoorzitter Nadir Baali, 
die zich al een tijdje hard maakt 
voor meer erkenning voor de 
LHBTQI+- gemeenschap in de ge-
meente Steenbergen. 
Er is al eerder een motie Steun en 
Acceptatie voor aangenomen (al-
leen VVD stemde tegen) waarbij 
de opdracht was de regenboog in 
het straatbeeld te laten verschij-
nen. Daar was alleen geen prijs-
kaartje aangehangen door de 
raad, waardoor het nu op enig 
verzet stuitte.

“Banken zijn hufterproof 
en kunstwerk op zich”
 
“Je kan een gewone bank veel 
goedkoper kopen en die dan 
schilderen. Dat hoeft echt niet zo-
veel te kosten”, zo zei Ed Hobo van 

de Volkspartij. Theo van Es (VVD) 
herhaalde het standpunt van zijn 
partij. “Er is al plaats voor ieder-
een in onze maatschappij. Daar 
hoeven we geen 37.000 euro van 
gemeenschapsgeld voor uit te ge-
ven.” De meerderheid van de raad 
was echter positiever. 

Ook wethouder Wilma Baartmans 
brak een lans voor de regenboog-
banken. “Het zijn kunstwerken op 
zich, gemaakt door mensen van 
de sociale werkplaats. Ze zijn huf-
terproof, zo’n 1300 kilo per stuk en 

blijven hopelijk heel lang staan. 
En het is helaas nog keihard nodig 
om de boodschap uit te dragen.”
Aanstaande zondag, toepasselijk 
op Coming-out day, zal de wet-
houder samen met het COC de 
eerste regenboogbank bij het ge-
meentehuis onthullen. 

Foto: een sneak-preview van de ge-
mozaïekte banken die het straat-
beeld zullen gaan opsieren en sym-
bool staan voor gelijke behande-
ling voor iedere inwoner.  (foto: ge-
meente Steenbergen)

PvdA en college zien  
kostbare regenboogbanken  
als kunstwerken

( door Peter Vermeulen )

NIEUW-VOSSEMEER – Wilco Per-
daems van ‘Bouwclub Optocht-
nummer 35’ bericht dat er in na-
volging van de ‘Berenjacht’ in 
maart dit jaar op het kerkdorp een 
speurtocht wordt georganiseerd 
onder de titel ‘Halloween Huizen-

jacht’. Deze speurtocht begint op 
zaterdag 31 oktober om 18:30 uur.

“Nu er door de Covid niet heel 
veel te doen is voor de kinderen 
van Nieuw-Vossemeer en om-
geving dachten we dat het leuk 
zou zijn om een Halloween hui-
zenjacht te organiseren. Het idee 

is heel simpel, je kunt mee doen 
door je huis te versieren en dit aan 
te melden voor de dorpsplatte-
grond op de facebookpagina van 
bcoptochtnummer35.  Zelf kun je 
samen met het gezin vanaf 18:30 
uur op jacht naar de versierde 
huizen, lekker griezelen over het 
dorp en kijken hoe andere huizen 

aangekleed of versierd zijn.  Alles 
is op eigen gelegenheid en hier-
door komt je niet in contact met 
andere gezinnen en is alles coro-
na proof. We hopen dat iedereen 
een griezelige avond te gemoed 
gaat en bedanken alvast alle deel-
nermers”, zo laat Wilco Perdaems 
namens de organisatoren weten.

Optochtnummer 35 organiseert Halloween Huizenjacht



Het kernteam Kruisland van WijZijn Steenbergen werkt aan het 
maatschappelijk welzijn van alle inwoners van Kruisland. Onze hulp is gratis 
en u heeft er geen verwijsbrief voor nodig. 

Heeft u een vraag, advies nodig of behoefte aan een goed gesprek?  
Bel 0167 - 750 850 of mail naar kernteamkruisland@wijzijntraversegroep.nl.
Op maandag is kernteam Kruisland op afspraak van 9.30 tot 11.30 uur aanwezig 
in dorpshuis Siemburg, Graaf Engelbrechtstraat 14, Kruisland. 

Werken aan welzijn
Boerenweg 7

4622 RT Bergen op Zoom
T 0165 - 30 37 08

E info@debolusberg.nl

www.debolusberg.nl
Sinds 
   1987

Diverse prachtige

najaarsbloeiers

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

lekker 
gezond 
met de 
fiets

back to school

Westzijstraat 4, 
4671 CG Dinteloord
0167-524 597

Enjoy 
the Ride

info@katsrijwielen.nl 
www.katsrijwielen.nl

Westzijstraat 4 
4671 CG Dinteloord

0167 - 524 597

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

Of u nu kiest voor kunststof of hout
ons werk is voordelig en extreem duurzaam

MVH is specialist voor kozijnen,
veranda’s, overkappingen
en dakkapellen.
Wat we doen, doen we goed. Degelijk vakwerk, uitstekende 
kwaliteit en dat tegen een zeer scherpe prijs.

Mike van Herel, MVH House & Garden

Dakkapellen

Kozijnen

Overkappingen

Veranda’s

Heeft u plannen voor uw huis? 

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl
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Jongeneelen schrijft voor toonaan-
gevende bladen in de Nederlandse 
en Belgische muziekindustrie zo-
als OOR, Jazzism en Soundz. Ook 
maakt hij al ruim een kwart eeuw 
deel uit van het schrijversgilde van 
dagblad BN/De Stem. Daarnaast is 
hij freelance-deejay op tal van po-
dia: Gebouw T in Bergen op Zoom, 
de Mezz in Breda, de Effenaar in 
Eindhoven en de Roma in Antwer-
pen. Vooral in buurland België ge-
niet hij bekendheid als muziekken-
ner. 

Witte da
Het is op z’n minst opmerkelijk te 
noemen dat Jongeneelen in Steen-
bergen, woonplaats sinds 1990, 
amper bekend is. Daar komt lang-
zaam verandering in. Dit jaar trad 
hij voorzichtig in het spotlicht op 
een podium in zijn eigen woon-
plaats. Dat van theaterschool Myra 
Ceti. Samen met Claudia de Groen 
organiseerde hij er de eerste edi-
tie van ‘Witte da’ voor verhalenver-
tellers en –luisteraars. Een twee-
de editie staat gepland voor 25 ok-
tober, ijs en corona dienende. Het 
overschot aan tijd waar het par-
tykiller-virus voor zorgde, vult hij 
moeiteloos met het schrijven van 
artikelen voor het jubileumboek 
750 jaar Steenbergen. 

Tijdsbeeld
Het bescheiden huis aan de Visser-
straat waar Willem en zijn vrouw 
Anita wonen, is mogelijk de klein-
ste muziektempel van Nederland. 
De schommel van dochter Anne-

ke (inmiddels 27 en ‘het huis uit’) 
zwaaide heen en weer tussen rijen 
platen en c.d.’s die harder groeiden 
dan zij. De huiskamer-collectie is 
een tijdsbeeld geworden. Zwart 
vinyl in kartonnen hoezen, een 
Brood aan de muur, de helblauwe 
ogen van Kurt Cobain, vastgelegd 
door de Bergse kunstenaar Fred 
de Ron, staren de bezoeker hyp-
notiserend aan. Onder zijn blouse 
draagt Jongeneelen een t-shirt van 
een zanger die hij ooit interview-
de: “Ryan Adams. Vreselijke vent, 
prachtige muziek.”

Het complete plaatje
Het is een uitspraak die typerend 
is voor de combinatie van muziek-
liefhebber en vakman die resul-
teert in Willem Jongeneelen, pop-
journalist. Het gaat hem niet al-
leen om het nummer of het album. 
Het gaat ook om het waarom van 
de muziek en het verhaal achter de 
muzikant. Het gaat om het com-
plete plaatje: ”Neem bijvoorbeeld 
Jef Neve, een geweldig pianist maar 
ook een waanzinnig geëngageerd 
mens. Of de gitarist Philip Catheri-
ne, een ongeëvenaard muzikant en 
een ongelooflijk mooie man. Over 
de Belgische rapper Zwangere Guy 
wilde ik persé schrijven. Ik ben echt 
fan hem. Zijn muziek is helemaal 
niet waar ik naar op zoek ben, maar 
ik moest en zou zijn levensverhaal 
opschrijven.”

Bang van de passie
De behoefte om het verhaal achter 
de mens boven water te krijgen, gaf 

de carrière van Jongeneelen recent 
een nieuwe wending. In opdracht 
van zorgcentrum TanteLouise 
maakte hij samen met kunstenaar 
Sjoerd van den Boom het boek ‘De 
Verzwegen Oorlog’ (verkrijgbaar bij 
boekhandel Vermeulen). Een eer-
betoon aan de Indische gemeen-
schap. De aangename verrassing 
die het eindresultaat hem bracht, 
klinkt door in zijn enthousiasme. 
Hij is er trots op en het smaakt naar 
meer. “Ik merk dat ik steeds meer 
getrokken word door de drang om 
mooie verhalen op te tekenen.” 

Daarnaast blijft de passie voor mu-
ziek recht overeind, alsook voor 
de mensen die die muziek ma-
ken. Voor de zangeres Wende Snij-
ders bewaart Willem, met mede-
weten van zijn echtgenote, een 
speciaal plekje in zijn hart. “Wende 
brak door met haar vertolking van 
nummers van Jacques Brel. Wan-
neer je naar Brel luistert, word je 
bijna bang van de passie waarmee 
hij zingt. Wende maakte dat gevoel 
ook los. Wanneer ik haar hoor zin-
gen, geloof ik haar. Ondanks haar 
succes koos zij er later voor om een 
hele andere muzikale weg te vol-
gen en daar ook weer goed in te 
zijn. Nog later kwam daar acteren 
bij en ook dát beheerst ze buiten-
gewoon. Ik hou blijkbaar van men-
sen die echt iets kunnen.”

Dat vind ik dan raar
Willem Jongeneelen leeft naar een 
gezegde dat zo op een Delfts blauw 
tegeltje kan: “Altijd trouw blijven 
aan jezelf.” Het heeft hem de nodi-
ge opgetrokken wenkbrauwen op-
geleverd. “Zo draaide ik in de Effe-
naar ooit een nieuw nummer van 
de meidengroep Centerfold dat 
ik echt fantastisch vond. Het pu-
bliek ook want dat ging helemaal 
uit zijn dak. Totdat men zich ineens 
realiseerde dat het Centerfold was 
en dat was echt ‘not done’ in die 
scene. Binnen de korte keren stond 

iedereen aan de kant. Dat vind ik 
dan raar” 
Een ander impopulaire actie: het 
nummer ‘I won’t stand between 
them’, gezongen door Bonnie St 
Claire en geschreven door Peter 
Koelewijn verklaren tot “Monu-
ment voor de Nederlandse popmu-
ziek”. “Ik word er door iedereen om 
uitgelachen. Wanneer ik vraag of 
ze het nummer kennen, moeten ze 
het antwoord schuldig blijven. Het 
is gewoon een prachtig nummer. 
Geweldige opbouw, fantastisch ge-
zongen en een goede clip. Daar kun 
je niks op afdingen.”

Blèren in de box
Jongeneelen is naar eigen zeggen 
gezegend met een goed oor voor 
muziek. “Ik hoor het altijd wanneer 
een nummer een hit wordt. Ik zit er 
nooit naast.” De oorsprong van dit 
muzikale oor is een mysterie: “In 
onze familie was men aan beide 
kanten niet zo met muziek begaan 
als ik. Volgens mijn moeder stond 
ik in de box al mee te blèren met de 
muziek. Als achtjarig manneke zat 
ik met een bandrecorder bij de ra-
dio om alle nieuwe hits van de top 
40 op te nemen. Soms kwam mijn 
moeder dan halverwege een num-
mer binnen met een glas cola: Boos 
dat ik was!” 

Buitenschoolse lessen
De middelbare school roept een al 
even karakteristieke herinnering 
op: “Op de fiets met mijn schooltas 
onder mijn ‘stieken’ en aan mijn 
stuur een plastic tas met een elpee 
om te ruilen.“ Toch was het voor de 
non-conformistische Wouwenaar 
geen toptijd aan het Roosendaalse 
Norbertus-college: “Sommige lera-
ren wisten niet hoe zij met mij om 
moesten gaan. Dat gaf nogal con-
flicten.” 
Het was om die reden dat Jonge-
neelen een studie-pad moest kie-
zen dat niet direct aansloot bij zijn 
passie. Hij ging naar de MTS en stu-
deerde bouwkunde. Onder meer. 
“Ik organiseerde er van alles. Van 
discoshows tot de viering van Sin-
terklaas. Schrijf maar dat ik meer 
van de buitenschoolse lessen was.”

Knoop doorgehakt
Na zijn schooltijd ging Jongeneelen 
aan de slag bij een architectenbu-
reau en diverse gemeentes. “Het 
waren wel altijd functies waar ik 
met mensen te maken had. Samen 

met de bewoners invulling geven 
aan de renovatie van een wijk bij-
voorbeeld. Dat vond ik leuk en kon 
ik goed.” Daarnaast bleef hij trouw 
aan zichzelf en werkte in zijn vrije 
tijd als popjournalist en deejay. In 
2012 hakte hij de knoop door en 
koos fulltime voor pen en draaita-
fel. 

Trouwjurk 
Veertig jaar popjournalistiek levert 
veel goede verhalen op. Over het 
schilderij dat Herman Brood op 
Willem’s verzoek maakte bijvoor-
beeld: “Het leverde Herman een 
fikse ruzie met zijn vrouw Xandra 
op. Hij had namelijk de epauletjes 
van haar trouwjurk erin verwerkt.”
Inderdaad, goed verhaal. Nog be-
ter is het relaas over de bijzondere 
vriendschap die Jongeneelen deelt 
met de zanger Gabriel Ríos. �In de 
recensie over het album Ghostboy 
schreef ik dat hij klonk �alsof Manu 
Chao een bounty had gegeten’. Die 
zin sloeg aan en zijn management 
vroeg of ze hem mochten kopen. 
Dat vond ik onzin dus ik heb hem 
‘gegeven’ en nog steeds komt die 
zin regelmatig terug.” 

Voor een vriend
De beloning voor het genereuze 
gebaar volgde jaren later alsnog. �Ik 
kende Gabriel inmiddels goed en 
had hem gevraagd of hij vóór een 
concert in de Mezz in Breda een 
klein optreden wilde verzorgen in 
muziekwinkel de Waterput in Ber-
gen op Zoom. Het concert ging niet 
door, maar hij wilde het optreden 
in de Waterput toch graag doen. 
Nadien heb ik hem terug naar Gent 
gebracht, maar daarvoor pikten we 
wel eerst mijn dochter op, die ook 
fan van hem was. Hij heeft toen in 
onze huiskamer op de bank voor 
het raam met zijn gitaar op schoot 
op verzoek voor haar het nummer 
‘Broad Daylight’ gezongen op de 
allermooiste manier die ik ooit heb 
gehoord. Ik krijg nu nog kippenvel 
bij de gedachte daaraan.” Twee jaar 
later gaf Ríos een interview in de 
Humo (Belgisch tijdschrift) waar-
in hij de gebeurtenis aanhaalde. 
”Dat optreden op die bank was het 
moeilijkste dat hij ooit gedaan had, 
gaf hij daarin toe. Maar het was 
voor een vriend en het had hem ge-
inspireerd voor een cultureel pro-
gramma dat hij in Oostende mocht 
samenstellen, vol één op één op-
tredens.”

Popjournalist, deejay en auteur Willem Jongeneelen:  

“Ik word steeds meer getrokken 
door de drang om mooie verhalen 
op te tekenen”

Foto boven: Willem Jongeneelen 
werd in 1960 geboren in Wouw. In 
1990 verhuisde hij naar Steenber-
gen. In datzelfde jaar begon hij zijn 
carrière als popjournalist bij het 
studenten muziekblad  ’Magenta’. 
Drie jaar later schreef hij al voor 
’OOR’. 
Foto © Carlo van den Heuvel

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Een interview houden met Willem Jongeneelen (60) 
heeft veel weg van uren rennen door een ingewikkeld doolhof. Het 
brein van de Steenbergse popjournalist is gevuld met duizenden rou-
tes naar herinneringen aan grootse optredens en fascinerende ontmoe-
tingen. Het zijn lange gangen met talloze zijpaden en het eind is nooit 
in zicht. Veertig jaar popjournalistiek draagt Jongeneelen met zich mee 
onder het schedeldak. Niet vreemd dat haar er geen wortel schiet, de 
grond eronder is simpelweg teveel in beweging.

Bij de kleine foto’s: Willem Jongeneelen interviewde onder meer: Barry Hay (Foto © Harrij Stekel), Danny Vera (Foto © Harrij Stekel), Giovanca (Foto © Lotte Brouwers), 
Sven Hammond (Foto © Lotte Brouwers), Wende Snijders (Foto © Jaap Reedijk). 
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Wij hebben 
de mogelijkheid 

de arrangementen 
aan te bieden tot 100 

personen conform 
de huidige Covid-

maatregelen.
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aan te bieden tot 100 
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(Door Dasja Abresch)
KRUISLAND – De inkopen waren 
gedaan, de recepten lagen klaar en 
de vrijwilligers stonden te trappe-
len in de startblokken. Na hele lan-
ge corona-maanden zou het Kruis-
landse eetpunt  ‘Wat de pot schaft’ 
op 1 oktober eindelijk weer van 
start kunnen. Maar toen ging het 
mis. Corona laaide op en de maat-
regelen werden aangescherpt. Be-
sloten werd om het wekelijkse sa-
men-eet-momentje in Siemburg 
uit te stellen tot nader orde. 

”We waren zó teleurgesteld,” zegt 
kokkin Tonny Wezenbeek vanuit 
de grond van haar hart. ”Vooral 
voor al die mensen die echt reik-
halzend uitkijken naar dat ge-
zellige momentje in de week.” 
Noodgedwongen ging ’Wat de pot 
schaft’ terug naar plan B dat al 
sinds mei actief is: De wekelijkse 
bezorging van een goedgevulde, 
verse soep bij de mensen thuis. 
Uit de keuken van Tonny die er 
de hand niet voor omdraait. Op 
woensdag maakt zij de bouillon 
al klaar, op donderdag om half elf 
gaan alle verse ingrediënten (vaak 
uit de moestuin van het echtpaar 
Wezenbeek) in de bakjes, manlief 
doet de deksels erop en de vrijwil-
ligers brengen het rond. 

Geoliede machine
Het is een verrukkelijk en gezond 
soepje, maar toch hoopt Tonny 
binnenkort weer gewoon achter 
de pannen van Siemburg te mo-
gen staan. Vóór corona kookte 
zij daar iedere week samen met 
Jo Wezenbeek die helaas langdu-
rig uit de running is vanwege ge-
zondheidsproblemen. De niet-ko-

kende vrijwilligers (het zijn er zes 
en worden er negen) deden de 
voorbereidende werkzaamheden, 
dekten de tafel, bedienden de gas-
ten en deden de afwas. “Dat was 
nu echt een geoliede machine,” 
lacht Christianne Tholhuijsen van 
de Stichting Welzijn Kruisland. “Je 
wist niet wat je zag.” 

Bakje soep
De eerste maanden na het uitbre-
ken van het virus gebeurde er he-
lemaal niets. Nederland wachtte 
wat er ging gebeuren en ‘Wat de 
pot schaft’ wachtte mee. Tot Ton-
ny het zat was. ”Ik vond het zo 
triest voor de mensen die nu niet 

konden komen. Bij een aantal van 
hen kwam ik wel eens aan de deur 
en ik zag dat ze het contact mis-
ten. Ik bedacht dat het leuk zou 
zijn wanneer er iedere week ie-
mand aan de deur zou komen met 
een bakje soep.” Bij de Stichting 
Welzijn Kruisland waar het eet-
punt onderdeel van is, was men er 
direct voor te porren en de vrijwil-
ligers ook. 

Pech
Zodoende krijgen de deelnemers 
al enkele maanden iedere week 
een verse soep thuisbezorgd. In 
alle varianten. Van de bekende 
groente- en tomatensoep tot de 

soep van het seizoen met verse as-
perges of courgettes. Het recept 
voor erwtensoep wordt nu weer 
tevoorschijn gehaald. De variëteit 
is reuze, de keuze niet. ”Het heet 
niet voor niets ’Wat de pot schaft’. 
Lust je de soep van de week niet, 
dan heb je pech. Dan kan een an-
der er misschien weer gelukkig 
mee gemaakt worden.” 

Foto: Aan de eigen keukentafel vult 
Tonny Wezenbeek de bakken met 
soep voor de deelnemers aan ‘Wat 
de pot schaft’.  Ook vroeger toen 
woongemeenschap ’t Pluspunt nog 
bestond, kookte Tonny iedere week 
gedurende 25 jaar voor de bewo-
ners. 

Herstart eetpunt ‘Wat de pot schaft’ uitgesteld, maar de soep blijft
Kok gezocht

KRUISLAND - In 2015 ver-
kocht de zorgstichting Groen-
huijsen woongemeenschap 
’t Pluspunt en het voorma-
lig klooster aan de Langeweg 
in Kruisland aan particulie-
ren. De baten van de ver-
koop kwamen ten goede aan 
het welzijn van de inwoners 
van Kruisland. Dit leidde tot 
de oprichting van de Stich-
ting Welzijn Kruisland waar-
in de Dorpsraad Kruisland, 
en de plaatselijke afdelingen 
van de Katholieke Bond voor 
Ouderen en de Zonnebloem 
zitting hebben. De stichting 
beheert het fonds en komt 
met projecten en activiteiten 
die het welzijn van de Kruis-
landers en de onderlinge ver-
binding ten goede komen. De 
oprichting van eetpunt ‘Wat 
de pot schaft’ was het eerste 
wapenfeit. “Het doel van het 
project is om mensen met 
elkaar te verbinden op het 
dorp en om eenzaamheid te 
bestrijden,� legt Christianne 
Tholhuijsen uit. �Het is zeker 
niet alleen bedoeld voor ou-
deren, maar voor iedereen 
die het leuk vindt om één keer 
in de week samen een maal-
tijd te nuttigen.� Ter voorbe-
reiding op de tijd dat het weer 
normaal kan, doet de stich-
ting een oproep aan mensen 
die het leuk vinden om voor 
grote groepen te koken. Thol-
huijsen: “Het liefst van Kruis-
land, want het gaat uitein-
delijk om de verbinding van 
dorpsgenoten.”

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – Dat de ingre-
diënten zich zelf melden voor het 
menu, dat hadden medewerkers 
en bewoners van verpleeghuis Hof 
van Nassau in Steenbergen nog 
niet eerder meegemaakt. Vorige 
week moesten zij zich twee keer 
in de ogen wrijven voordat zij re-
aliseerden dat het irritante getik 
bij de voordeur afkomstig was van 
een boze krab die onmiddellijke 
toegang tot het pand eiste. Hoewel 
de chefs van het Hof graag met ver-
se producten werken, ging dit hen 

toch wat ver. En dus werd het dier 
door een heldhaftige gastvrouw te-
ruggebracht naar de Steenbergse 
vliet waar hij vermoedelijk van-
daan kwam. 
Wolhandkrabben worden be-
schouwd als invasieve exoten en 
nemen ieder jaar in aantal toe. In 
de herfst trekken de dieren van-
uit zoet water naar de zee om zich 
voort te planten. Met name in de-
len van België zijn de dieren een 
ware plaag en is al menig zwem-
badje in de tuin bezweken onder 
de puntige scharen van de dieren 

die overigens als ongevaarlijk te 
boek staan. Sinds de fuiken er te-
gen bestand zijn, beschouwt de Ne-
derlandse visserij de krabben als 
mooie bijvangst. De Nederland-
se Chinese Wolhandkrab is name-
lijk erg geliefd in China en brengt 
tussen de 10 en 40 euro per kilo 
op. Gezien de ligging van Hof van 
Nassau naast de Steenbergse Ha-
ven is het misschien toch de moei-
te waard voor de chef-kok om ‘voor 
het geval dat’ alvast een smakelijk 
receptje op te zoeken. 
Foto © Lizanne Naalden

Krab eist toegang tot Hof van Nassau

Voorleesmiddag en speurtocht 
met Stadsherauten al opening 
voor de kinderboekenweek
STEENBERGEN – Door de bibliotheek werd afgelo-
pen woensdagmiddag met een voorleesmiddag en 
met een bijzondere speurtocht met de Steenbergse 
Stadsherauten aandacht besteed aan de opening 
van de Kinderboekenweek. 

De kleinste kinderen werden voorgelezen uit het boek 
‘Rikki de ridder’, waarbij twee Stadsherauten het ver-
haal visueel ondersteunden. Ook kinderen uit groep 4 
tot en met 6 kregen aandacht van de herauten en na 
het voorlezen werd een wandeling door het stadscen-
trum gemaakt, waarbij de jongeren werd verteld over 
de historie van Steenbergen. 

Voorafgaand aan de wandeling ontvingen alle kinde-
ren die een tekening hadden ingeleverd een leuk ca-
deautje, terwijl er een extra prijs was voor de meest 
originele en meest aansprekende tekening. Leuk voor 
de bieb was ook dat zich een aantal nieuwe leden 
hebben aangemeld. 

Vrouwen van Nu gaan  
op zoek naar zaken  
rond honger en dorst
STEENBERGEN – Op donderdag 15 oktober komen 
de leden van ‘Vrouwen van Nu’ bijeen in de zaal van 
gemeenschapshuis De Vaert. Dan speuren de dames 
naar zaken in het verleden die te maken hebben met 
de geschiedenis van honger en dorst. Daarbij gaat 
het om gebraden everzwijnen die werden verorbert 
door de Kelten tot aan onze moleculaire keuken.

Ilse Landuyt neemt de belangstellenden aan de 
hand bij deze zoektocht en na afloop weten de Vrou-
wen van Nu of de Romeinen destijds tomaten lus-
ten of niet. 
De lezing op 15 oktober start om 19:45 uur. De zaal 
gaan een kwartier eerder al open en leden die trek 
krijgen worden verzocht om zich vóór 10 oktober op 
te geven bij Jeannie Hendrikx. Dat kan door te bel-
len naar (0167) 565 004 of een mailberichtje te stu-
ren naar: jenjhendrikx@ziggo.nl. Bij de opgave is het 
van belang om het eigen telefoonnummer op te ge-
ven. (RIVM richtlijn). 
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Ondernemersver-
eniging Ons Steenbergen – voor-
heen Retail Platform Steenber-
gen – start een zoektocht naar 
een nieuwe voorzitter. De vereni-
ging wil niet alleen voor winke-
liers de belangenbehartiger zijn 
maar trekt het in de nieuwe visie 
breder. “We streven naar verbin-
dingen tussen horeca, diensten en 

winkels. Ons Steenbergen wil ver-
der bouwen aan een vitaal eco-
nomisch stadshart van de kern en 
stad Steenbergen”. Op de website 
onssteenbergen.nl/vacature is een 
profielschets voor de voorzitters-
functie geplaatst.

Huidig voorzitter Kees de Bruin 
vertelt desgevraagd aan Steen-
bergse Courant hoe hij zes jaar 
geleden als interim-voorzitter de 
toenmalige interim Hans Oerle-

mans opvolgde. Hij staat inmid-
dels bekend als een betrokken on-
dernemer die bijzonder veel ener-
gie steekt in het voorzitterschap. 
“Nu vind ik het tijd voor een ande-
re voorzitter. Ik had dit jaar al wil-
len stoppen, maar toen we wer-
den getroffen door corona besloot 
ik nog een jaar aan te blijven. Een 
kapitein gaat bij slecht weer niet 
van het schip, zo is mijn stelregel. 
Daarom blijf ik tot april volgend 
jaar”.

Duidelijke koers
‘Ons Steenbergen’ vaart een dui-
delijke koers onder de nieuwe 
vlag. Er is nu een acht koppig al-
gemeen bestuur, met een dage-
lijks bestuur dat uit drie personen 
bestaat. Daarbij is Kees de Bruin 
dus nog een zestal maanden voor-

zitter, is Martin Achterberg secre-
taris en Dirk-Jan van Weezel pen-
ningmeester. “We hebben nu een 
vacature uitgezet. Dat bleek nodig 
want uit natuurlijke bron is helaas 
niemand opgeweld”, verklaart 
Kees de Bruin.

Profielschets
Op de website van Ons Steenber-
gen – via onssteenbergen.nl/va-
cature – is het functieprofiel voor 
de nieuwe voorzitter geplaatst. 
Eigenschappen als affiniteit met 
Steenbergen en het Steenbergse 
bedrijfsleven is een vereiste. Ook 
dient de nieuwe bestuurder on-
der meer te beschikken over goe-
de communicatieve vaardighe-
den, moet hij of zij een goede in-
spirerende teamspeler zijn en be-
stuursleden proactief coachen. In 

de profielschets worden meer be-
nodigde vaardigheden genoemd 
en worden de taken verduidelijkt.

Muziekinstallatie
Ondertussen gaan de zaken in het 
Steenbergse stadscentrum nog 
steeds door. “We hebben zojuist 
de nieuwe muziekinstallatie in ge-
bruik genomen. Dat betekent dat 
in de winkelstraten prettige mu-
ziek te horen zal zijn, waarbij aan-
dacht is voor bijzondere perioden. 
Ook zullen in november informa-
tieve boodschappen worden op-
genomen. Denk daarbij bijvoor-
beeld aan een boodschap die de 
bezoekers van ons winkelhart at-
tent blijven maken op het gebruik 
van de parkeerschijf en meer voor 
hen belangrijke zaken”, aldus hui-
dig voorzitter De Bruin.

Ons Steenbergen start 
zoektocht naar nieuwe 
voorzitter

‘Eus’ vertelde hoe zijn Turkse ach-
tergrond en omgeving, het analfa-
betisme van zijn ouders, het ont-
breken van zelfvertrouwen en zijn 
desinteresse voor het lezen van 
boeken hem aanvankelijk op ach-
terstand zette. Maar zeker ook het 
ontbreken van vertrouwen in zijn 
capaciteiten door zijn leerkracht, 
ondanks dat hij het hoogste van 
zijn klas scoorde op de Cito-toets, 
heeft hem parten gespeeld. Op 
wat latere leeftijd werd zijn inte-
resse in lezen gewekt en dat be-
tekende een forse stap vooruit in 
zijn ontwikkeling.

Gezamenlijke aanpak
De toelichting van Leo Soffers, 
penvoerder van het project en 
voorzitter van het college van be-

stuur van stichting SOM, verdui-
delijkte de doelstelling. Hij bena-
drukte het belang van een geza-
menlijke aanpak door scholen in 
het basis- en voortgezet onderwijs 
en de ondersteuning door keten-
partners zoals bibliotheken en lo-
kale overheden.

Warm hart
Ook wethouder van onderwijs van 
de Gemeente Woensdrecht Lars 
van der Beek en wethouder on-
derwijs van de Gemeente Steen-
bergen Esther Prent gaven aan dat 
ze het project “Kansrijk schake-
len” een warm hart toedragen. De 
beide gemeenten ondersteunen 
reeds initiatieven die taal en le-
zen bevorderen. Wethouder Prent 
verzekerde: “Als lokale overheid 
willen we ook binnen onze mo-

gelijkheden meedenken en goede 
initiatieven ondersteunen.” Wet-
houder van der Beek voegde daar-
aan toe: “Aansluiten bij het project 
is belangrijk. Ik doe dan ook een 
oproep aan de scholen om dit te 
doen.”

Soms plezierig,  
vaak ook saai
Zowel leerlingen als ouders kwa-
men bij de kick-off aan het woord. 
Leerlingen vertelden hoe ze den-
ken over het lezen van boeken, 
wat door een aantal als plezierig 
wordt ervaren maar door een flink 

aantal van de ondervraagden als 
saai wordt beschouwd. 
Ouders gaven aan hoe pittig de 
overgang van primair naar voort-
gezet onderwijs voor de kinde-
ren is. Vooral de grote veranderin-
gen en de benodigde zelfstandig-
heid maken de overstap moeilijk. 
Een goede begeleiding is daarbij 
noodzakelijk.

Het traject
Aan het project doen de vier Bra-
bantse scholen van Stichting SOM 
en twee scholen van OMO scho-
lengroep BoZ e.o. mee: ’t R@velijn 
in Steenbergen en het ZuidWest-

Hoek College in Ossendrecht. Er 
is een tussentijdse evaluatie in ja-
nuari en het project zal op 12 mei 
2021 worden afgesloten met een 
presentatie van de resultaten om 
het vervolgens in augustus vol-
gend jaar uit te rollen naar ande-
re scholen.

Samenwerking  
en advies
De projectleiders – Mandy Oerle-
mans van Stichting SOM en Ange-
lique Kleinen van OMO scholen-
groep BoZ e.o. – gaven tijdens de 
kick-off aan dat naast het verster-
ken van de samenwerking tussen 
de betrokken partners het project 
tevens is gericht op het geven van 
advies aan de scholen en het be-
palen van de onderwijsinhoud 
met focus op begrijpend lezen. 
Er wordt daarbij gebruik gemaakt 
van de inzichten vanuit empirisch 
onderzoek. Dit alles om de over-
stap van primair naar voortgezet 
onderwijs voor alle leerlingen zo 
soepel mogelijk te maken.

Terugkijken kick-off
De online kick-off trok de belang-
stelling van zo’n honderd deel-
nemers. Die stelden live vragen 
en plaatsten opmerkingen via de 
chatfunctie. De kick-off is terug te 
kijken via www.kansrijkschakelen.
nl of direct op YouTube: https://
youtu.be/jQLA7KN46Y4. 

Openhartig verhaal van  
Özcan Akyol illustratief 
voor het belang van  
’Kansrijk Schakelen’
BRABANTSE WAL – Woensdagmiddag 30 september werd online de af-
trap gegeven voor het onderwijsproject “Kansrijk Schakelen”, dat ervoor 
moet gaan zorgen dat alle leerlingen de overstap van het basis- naar 
voortgezet onderwijs binnen de Brabantse Wal gemeenten zo goed mo-
gelijk maken. Het accent tijdens de kick-off lag op het belang van lezen. 
Het openhartige verhaal van schrijver en columnist Özcan Akyol – hoofd-
gast tijdens de kick-off – benadrukte dat belang.

Foto: van links naar rechts: Özcan Akyol, Mandy Oerlemans (Stichting 
SOM), Angelique Kleinen en Arno Nijssen (OMO scholengroep BoZ e.o.). 

STEENBERGEN – Aanstaande zon-
dag zendt de Stichting Lokale Om-
roep Steenbergen (SLOS) een nieu-
we aflevering van het programma 
‘Thuis in Steenbergen’ uit. Presen-
tator Peter van Langerak en came-
raman Mark van de Broek nemen 
een duik in ‘de goede oude tijd’. 
Bijzonder zijn ook de oude foto’s 
die het verhaal omlijsten en de 
opnamen die wijlen dokter Ver-
met uit Nieuw-Vossemeer destijds 
maakte.

Die opnamen tonen beelden uit 
1945 en laten een 25 jarig brui-
loftsfeest zien op de Heensche 
Molen. Ook is er aandacht voor 
werkpaarden in actie in de Heen-
se Polders. In die jaren waren er 
in de polders nog geen tractoren 
maar verrichtten niet minder dan 
150 werkpaarden het trekwerk. 

Leo Dekkers en Jan Luijsterburg 
uit Nieuw-Vossemeer hebben de 
beelden met toestemming van fa-
milie Vermet gedigitaliseerd en 
zodoende veilig gesteld voor het 
nageslacht. 

Betere tijden
“De uitzending gaat de uitzen-

ding gaat geleidelijk over naar de 
betere tijden, waar het voor men-
sen mogelijk werd om meer van 
het leven te gaan genieten en men 
zich allerhande luxe artikelen kon 
veroorloven.

Pa en ma, oma, opa woonden niet 
langer bij de kinderen in, maar 
konden een rustig leven leiden in 
een bejaardentehuis. De AOW en 
WAO waren van die bijzondere 
voorzieningen, die de wereld ste-
vig verandert hebben. 
De vrije zaterdag deed zijn intre-

de en de geboorte beperkingsmo-
gelijkheden droegen bij aan klei-
nere gezinnen en meer financië-
le armslag. Het onderwijs kreeg 
meer voet aan de grond dankzij 
de leerplichtwet, waardoor meer 
kinderen goede opleidingen kon-
den gaan volgen”, vertelt Peter van 
Langerak. 

Ook wordt bijzonder filmmateri-
aal uit het Steenbergen van zo’n 
zestig jaar geleden getoond. 

“Veel Steenbergenaren zullen on-
getwijfeld zichzelf of familie en 
bekenden op de zwartwit beelden 
herkennen”. 

‘Thuis in Steenbergen’ duikt 
in ‘de goede oude tijd’

De eerste thuiswedstrijd voor T.C.S. 
1 was tegen ODT Kanjers Uitzend-
buro 6 uit Roosendaal. De gebroe-
ders Minkman stonden voor de 
eerste maal deze competitie ach-
ter de tafel en deden het prima. 
Alhoewel er soms 4 sets gespeeld 
moesten worden, wisten zowel Ro-
nald en John hun wedstrijden win-
nend af te sluiten. Dave van Broek-
hoven bood in zijn partijen goed 
tegenstand, maar helaas zat er 
geen winst in voor hem, waardoor 
de eindstand 6-3 werd.

Het tweede team ontving deze 
week Breda 3. Moest Marco Buij-
sen vorige week de punten nog 
aan zijn tegenstander laten, deze 
week won hij al zijn wedstrijden. 
Gert-Jan van de Berg voegde daar 
nog 2 winstpartijen aan toe. Hier-
door werd een nipte overwinning 
behaald met de cijfers 5-4.

Programma vrijdag 9 oktober: 
Het Markiezaat 2 – T.C.S. 1 en Bel-
crum 12 – T.C.S. 2

De volle mep voor T.C.S. teams
 (door Jolanda Koenraadt)
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( Ingezonden brief,  
onder verantwoording  

van de inzender )

Vanaf 1957 hebben we ons Steen-
bergs Stadspark aan de Zuidwal. Het 
park is door de jaren uitgegroeid tot 
een volwaardig park met mooie grote 
bomen. Het onderhoud heeft helaas 
wel eens en eigenlijk dikwijls als een 
sluitpost voor de gemeentelijke be-
groting gediend. Na ruim zestig jaar 
is nu zelfs het karakteristieke brug-
getje verdwenen? (Of wordt dit opge-
knapt?)

De kiosk in het park
De eerste jaren zijn er inderdaad door 
Volharding en/of Amacitia een paar 
openluchtconcerten verzorgd. De 
muziekkiosk met reactievijver is daar 
perfect voor geschikt.
Toch bleef het vele jaren heel stil op 
die kiosk terwijl er in Steenbergen 

toch vooral toentertijd best behoor-
lijk wat culturele verenigingen wa-
ren in de vorm van bovenstaand ge-
noemde harmonieën, accordeon- en 
mandoline orkesten, zangverenigin-
gen die allemaal best een optreden 
hadden kunnen verzorgen, maar niks 
van dit alles! 
De akoestiek op de kiosk was zo goed 
dat men het gesproken woord op de 
kiosk letterlijk kon verstaan in de 
Beerenstraat! 

Ik weet dit uit eigen ervaring toen 
TORKEST op karnavalszondagen Kof-
fiekonserten verzorgde in ons Stads-
park. Dat waren er totaal zeven, be-
gonnen in het jaar dat ons Stadspark 
25 jaar bestond.

Met een beetje creativiteit hadden 
zelfs toneelverenigingen in samen-
werking met muziekgezelschappen 

optredens kunnen verzorgen. In fei-
te waren de KoffieKonserten al zo�n 
beetje variété met muziek, zang soms 
zelfs dans en sketchjes, maar zeker 
met veel gesproken tekst!

Maar wat gebeurde er al die jaren in 
Ons Stadspark? Weinig, heel weinig 
tot eigenlijk . . . helemaal niks! En de 
kiosk heeft al enkel jaren plaats ge-
maakt voor een skatehelling, die ook 
niet veel wordt gebruikt?

Muziek op de Haven
In de Steenbergse Stadshaven heb-
ben we enkele jaren geprobeerd wat 
muziekoptredens te brengen en we 
hebben daar enkele weken een drij-
vend ponton in gehad. De Steenberg-
se gezelschappen stonden nou niet 
echt te springen om hier te komen 
optreden. 

Een theatergroep die vooraf van onze 
plannen met dat ponton hoorde gaf 
direct aan: 

”Nou als dàt gaat gebeuren doen wij 
zéker mee . . . ”  Helaas . . . ze moeten 
nòg komen.

Prachtige tribune  
bij de Haven
Maar . . . toen kwam er een open-
luchtheater op de Haven zelf!!! Het 
werd werkelijk spectaculair geopend! 
Daar niet van en alle culturele gezel-
schappen werden aangeschreven/op-
geroepen om hier optredens te ver-
zorgen. Tot nu toe is alleen Volharding 
3 keer geweest met een leuk concert 
Op De Haven. Dit ’theater” wordt wel 
gebruikt om even aangenaam te ver-
pozen en een frietje te eten . . . 

Nu worden er plannen geopperd om 
in ons Steenbergs Stadspark een 
openluchttheater te gaan maken. . .??
Zouden er dan nu wel optredens gaan 
komen??? Ben daar echt niet zo ze-
ker van of dat nu wèl zal gaan gebeu-
ren . . .

De oude Stadswallen
 Beter vind ik het plan van onze 
Stadsarcheologen om de oude stads-
wal op die plek weer duidelijk zicht-
baar te maken.
Ik zie dat helemaal zitten! Een ver-
hoogde wal met een looppad van kin-
derkoppen, desnoods met ook nog 
een ruïneachtig stuk (stads)muur. 
Een plek waar men zich weer terug 
waant in de tijd, net zoals de arche-
ologen beaamden, dit kan, als je dit 
professioneel aanpakt, een toeris-
tische trekpleister worden met ook 
een historisch betere plek voor het nu 
plompverloren op de Kade geplaatste 
middeleeuws kanon.

Stop wat meer tijd in dit lumineuze 
idee, pak het zeker niet te klein aan! 
En . . . historische beelden mag je 
best overdrijven of zelfs wat vergro-
ten of aandikken.

Toon van Drunen, Steenbergen

Ons Steenbergs Stadspark . . . 

(door Michelle Douw)

Steenbergen – Dutch Quality Gar-
dens. Deze drie woorden zeggen 
het eigenlijk al; als hovenier wil je 
je bij deze coöperatie aansluiten. 
John Bijlsma, volgend jaar 20 jaar 
trotse eigenaar van Visio Vireo Tui-
nen, heeft daar niet lang over na 
moeten denken. Hij is trots dat het 
nu zo ver is.

 De nieuwe bedrijfskleding en be-
stickering op de bedrijfsbussen is 
misschien al opgevallen. De oude 
huisstijl heeft plaatsgemaakt voor 
frisse nieuwe kleuren. “Maar aan 
de kwaliteit van onze tuinen ver-

andert er niets”, grapt John Bijls-
ma. “Door aan te sluiten bij Dutch 
Quality Gardens laten wij zien 
dat we voor kwaliteit staan en op 
de hoogte willen blijven van de 
nieuwste innovaties, technieken 
en materialen.” 

Duidelijkheid
Wat merkt een klant van deze over-
gang? John Bijlsma: “Dutch Quali-
ty Gardens staat voor duidelijk-
heid, van begin tot eind. De aan-
pak is duidelijk, de duur van het 
hele proces en de kosten. Daar-
naast kunnen we nu nog beter het 
hoveniersvak uitoefenen doordat 

we door gezamenlijke scholing en 
gedeelde kennis beter up-to-date 
kunnen blijven van alle ontwikke-
lingen op tuingebied.” 

Eigen stijl
De stijl van Visio Vireo is onder-

scheidend. “De balans in een tuin 
is voor ons heel belangrijk. We zijn 
altijd op zoek naar harmonie tus-
sen de verschillende tuinonder-
delen: beplanting, gazon, verhar-
ding en bouwkundige elemen-
ten. Met een diversiteit aan kleur, 

hoogtes en materialen krijgen we 
dit voor elkaar”, legt John Bijlsma 
uit. “De aanleg van een tuin is één, 
maar het onderhoud is zeker net 
zo belangrijk. Een klus die wij vak-
kundig klaren, ook in tuinen die 
wij niet hebben aangelegd.” 

 Vacature
John Bijlsma: “Ons bedrijf kan 
niet zonder de klantvriendelijk-
heid, het vakwerk en de gedre-
venheid van onze hoveniers. 
Een team waar je bij wilt horen, 
denk ik. Voor uitbreiding van 
ons team zijn wij nog op zoek 
naar een vakman. Ben jij op zoek 
naar een nieuwe uitdaging? Mail 
dan naar info@visiovireo.nl”.  
Nieuwsgierig geworden naar 
Dutch Quality Gardens Visio Vireo 
Tuinen en de aanpak van Dutch 
Quality Gardens? Kijk op www.vi-
siovireo.nl.   

Visio Vireo Tuinen  
enthousiast over nieuwe  
groene huisstijl 

(Door Michelle Douw)
Kruisland – ‘Samen krijgen we 
meer voor elkaar’. Met dit mot-
to in het achterhoofd staat het 
kernteam Kruisland van WijZijn 
Steenbergen klaar voor alle inwo-
ners van Kruisland. Iedere maan-
dagochtend – tussen 9.30 uur en 
11.30 uur – kunnen inwoners te-
recht in dorpshuis Siemburg voor 
een vraag, voor advies of voor een 
goed gesprek. Vanwege het co-
ronavirus is wel nodig om van te 
voren een afspraak te maken.

Het kernteam bestaat uit jonge-
renwerker Dagmar Meyvis, maat-
schappelijk werker Corrie van 
Gaans, sociaal werker Monique 
Boot en coördinator van het Vrij-
willig Informatie Punt Steen-

bergen (VIP) Caroline Maat. Op 
maandag 28 september zocht 
het team de inwoners van Kruis-
land op. Gelukkig mocht dit, door 
de enorme regenval, middels een 
stand in de Coop.  

Wanneer klop je aan?
Sociaal werker Monique Boot: 
“Voor het aflossen van schulden, 
onenigheid met de buren, het 
zoeken van vrijwilligers(werk) tot 
mantelzorgondersteuning en op-
voedvragen. Je kunt met heel veel 
verschillende vragen bij ons te-
recht. Onze ondersteuning is gra-
tis en we hopen dat we er samen 
voor kunnen zorgen dat er nie-
mand buiten de boot valt.” Maat-
schappelijk Werker Corrie van 
Gaans: “Samen kijken we welk lid 

van het kernteam past bij de cliënt 
en de hulpvraag.”

Geen vervoer
Monique Boot: “In de dorpen 
rondom Steenbergen zie je dat cli-
enten geen gebruik kunnen ma-
ken van een vervoersmiddel. Het 
ophalen van een voedselpakket of 

een afspraak bij een instantie kan 
hierdoor soms niet doorgaan. Ter-
wijl dit vaak wel hard nodig is.” 
Caroline Maat, coördinator Vrij-
willig Informatie Punt Steenber-
gen: “Vrijwilligers zijn daarom on-
misbaar voor ons. Door hun hulp 
kunnen we veel meer bereiken. 
We zijn nog op zoek naar mensen 
die op deze wijze hun steentje bij 

willen dragen.”    

“Geen plek om terug te 
trekken”
Jongerenwerker Dagmar Meyvis 
is meerdere avonden per week in 
Kruisland te vinden. “We rijden 
langs de plekken waar jongeren 
zich verzamelen. Bijvoorbeeld bij 
Den Darink, het Bovensas, de Vliet 
of de voetbalvereniging. Door het 
coronavirus zijn jongeren veel 
thuis, waar ze vaak geen plek heb-
ben om zich terug te trekken. We 
proberen er voor hen te zijn, on-
duidelijkheden en frustraties over 
de maatregelen weg te nemen 
waardoor er minder handhaving 
nodig is.”
In contact komen of een afspraak 
maken met kernteam Kruisland? 
Dit kan via telefoonnummer 
(0167) 750 850 of stuur een e-mail 
naar kernteamkruisland@wijzijn-
traversegroep.nl. 

‘Samen krijgen we  
meer voor elkaar’

STEENBERGEN – Gemeente Steen-
bergen neemt deel aan de Nationa-
le Recycleweek die volgende week 
– van 12 tot 18 oktober – wordt 
gehouden. Tijdens deze week kun-
nen snelle inleveraars van afge-
dankte apparaten en lampen ( de 

zogenaamde ‘e-waste’ ) een gratis 
‘Wecycle Recycle’ ontvangen. Ten-
minste als ze er snel bij zijn, want 
hier geldt op is op.

Door de samenwerking van de ge-
meente met Wecycle kunnen in-

woners alle oude elektrische ap-
paraten en energiezuinige lampen 
inleveren op de milieustraat. Ze 
worden vervolgens optimaal ge-
recycled via Wecycle, zo is de ver-
zekering. Hierdoor blijven grond-
stoffen behouden en komen scha-
delijke stoffen niet in het milieu 
terecht, ook CO2 uitstoot wordt 
dus vermeden.
Om nog eens extra de aandacht te 

vestigen op deze inlevermo-
gelijkheid wordt tijdens de 
Nationale Recycleweek de 
500 stukjes tellende puzzel 
cadeaugegeven. Ten min-
ste zolang de voorraad bij 
de Steenbergse milieustraat 
strekt.
Meer info: wecycle.nl/con-
sumenten en vimeo.com/
wecycle.nl

Gratis puzzel mogelijk bij  
de Steenbergse Milieustraat
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Parochiesecretariaat  tel: 0167-
561671 
E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com 
Post: Postbus 145 4650AC 
Steenbergen 
Website: 
www.sintannaparochie.com   
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie gevestigd in de 
Gummaruskerk is op maandag-, 
woensdag-, en vrijdagochtend 
geopend van 9.15 uur tot 11.30 uur. 
Dinsdag 13 Oktober informatie-
avond voor de ouders van 
alle communicanten uit de St. 
Annaparochie in de Lourdeskapel 
van de Gummaruskerk ingang 
Aldi-zijde van 19.30 - 21.00 uur. 
Per 6 Oktober zijn er nieuwe 
richtlijnen i.v.m. het Corona-
virus het aantal toegestane 
bezoekers per viering is weer 
teruggebracht naar 30 bezoekers 
per viering en vooraf aanmelden 
is weer verplicht, zie hieronder 
de reserveringsmogelijkheid per 
parochiekern:
Parochiekern H. Georgius: 
Ad Huijsmans, 06-53424810 
huijsmans4756@gemail.com                                     
Parochiekern St Gummarus, via het 
secretariaat zie gegevens hier- bov
en.                                                            
Parochiekern H. Joannes de Doper, 
Piet van Schilt, 06-11793653, 
pietvanschilt@ziggo.nl                                
Parochiekern Vredeskerk, Petra 
Geers, 0167-565994, petrageers@
hotmail.nl 
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk is iedere zaterdag 
om 17.00 uur te beluisteren via de 
radio: KPN kanaal 1102 en Ziggo 
kanaal 916 en FM 107,4.

Personalia: de overledenen die wij 
in ons gebed gedenken zijn: Rieky 
Koenraadt - Hermus; An Ooms - 
van Rosendaal.
Tijdens de viering van zondag 
is er speciale aandacht voor onze 
patroon st. Gummarus.
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 
(zie gedeelte Sint Annaprochie) of 
via de website. De prijs voor het 

aanvragen van een misintentie is 
11,00 euro.

Kerkdiensten:  jaarcyclus A.
Zaterdag 10 oktober 17.00: pastor 
S. Chazhoor
Zondag 11 oktober 9.30 uur:  
pastoor H. de Kort. Jaargetijde 
Petrus Uitdewilligen - van Bergen; 
familie Verbeek - Gijzen en Connie; 
Gerard en Jeannette Hertogh – 
Bosters; pastoor J. Hamerlynck en 
familie; Adrie van Roosendaal van 
Sprundel; Maria de Baar - Veraart; 
overleden ouders Ernest - Gelten; 
Petrus Luijks; jaargetijde Wim 
Testers.
Maandag 12 oktober 19.00 uur: 
pastor S. Chazhoor.

Zaterdag 10 Oktober om 
19.00 uur: Eucharistieviering 
voorganger Pastoor Hans de Kort. 
Wij gedenken: Adje Slootmans. 
Woensdag 14 Oktober om 9.30 
uur: Eucharistieviering: Pastoor 
Hans de Kort. Aantal bezoekers 
per viering weer teruggebracht 
naar 30 bezoekers per viering en 
aanmelden vooraf weer verplicht 
bij Petra Geers, 0167-565994, 
petrageers@hotmail.nl 
Opgeven van een misintentie kan 
bij Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612,       
e-mail r.gelten@home.nl  Het tarief 
van een misintentie is  € 11,00. 

Zondag 11 oktober 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pater 
Bertus van Schaik. Misintenties: 
overl. ouders Jan en Anna Clarijs 
– Smout; Frans Hommel e.v. Ad 
Elsevier; overl. ouders Adriaan 
Heijboer en jgt. Lien Vriens; jgt. 
Toon Free e.v. To Timmermans 
en overl. familie;  jgt. Antonius 
Ligtenberg; 
Maandag 12 oktober 18.00 uur: 
H. Mis. Voorafgaand bidden we het 
Rozenhoedje.

Woensdag 14 oktober 18.45 uur: 
H. Mis, vooraf gegaan door het 
bidden van het rozenhoedje.
Donderdag 15 oktober 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed .

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend  van 
10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 0164 – 
682525. 
Zaterdag 10 okt. 19.00 uur 
Euch.: Kerkproeverij: Een ge-
zinsviering. Een Eucharistieviering 
voor jong en oud. In deze viering 
wordt ons gebed gevraagd voor: 
Jaan van Tillo e.v. Rinus Nijssen; 
Betsy  de Keijzer e.v. Doeke Hoog-
hiemstra;  Jan van der Zande e.v. 
Jaantje Maurer; o.o. Greta  Nefs en 
Janus van Tilburg; o.echtp. Looij-
en - van Osta; Antonius Aarts e.v. 
Helena v.d. Watering; Voorganger: 
Past. S. Chazhoor, lector: F. Ver-
aart. De viering wordt ondersteund 
met  een live optreden  van  zanger 
Arian van den Dries. 
Dinsdag 13 okt. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen.

Zondag 11 oktober 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: i.v.m. 
de Corona maatregelen mag het 
gemengd koor voorlopig niet 
zingen in de diensten. 
Voorganger: pastoor Hans de 
Kort; Lector: Lies Welten; Koster: 
Ad Huijsmans

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

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

Op dit moment worden er, 
in verband met de corona-
maatregelen, geen kerkdiensten 
gehouden in het Kerkje aan 
de Voorstraat, maar in de Sint 
Martinuskerk, Dorpsstraat 20 te 
Halsteren. U bent daar van harte 
welkom. Aanvang eredienst 10.00 
uur. Zondag 11 oktober:  Ds. H. 
van het Maalpad. Ook kunt u de 
kerkdienst volgen op You Tube 
Videokanaal PGHNV of via www.
kerkomroep.nl. Meer informatie over 
onze protestantse gemeente en de 
kerkdiensten vindt u op onze website: 
http://halsteren-nieuwvossemeer.
protestantsekerk.net/

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje

Kijk niet zo veel naar 
mijn verleden, 

ik leef daar niet meer.

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 11 oktober  10.00 uur: 
Ds. T. Veldhuizen, Zandhoven. 
U kunt de diensten ook volgen 
via www.kerkomroep.nl en dan 
Steenbergen aanklikken.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

Wilt u een kerkdienst bijwonen? 
Ga dan naar  onze website: www.
opendeursteenbergen.eu en reser-
veer een zitplek. In verband met 
de maatregelen van de overheid 
inzake Corona kunnen wij maar 
een beperkt aantal mensen toelaten 
in de kerk. Elke week (op maandag) 
worden de data voor die week 
ververst.

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 11 oktober 10.00 uur: 
Ds. E.E. Barendregt, Dinteloord. 
Wereld Diaconaat Zondag. Gasten 
kunnen zich aanmelden via scriba@
pkndinteloord.nl of even bellen met 
+31 611 888 299.

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

Rozenkransgebed 
in de oktobermaand
Bij het bidden van ieder tientje van 
de rozenkrans past het overwegen 
van een geheim uit het leven van 
Jezus. Ik heb boekjes met alle 
20 geheimen. U mag er mij om 
vragen; ze zijn gratis. De ROOS 
is steeds een Weesgegroet voor 
Maria, die vanuit de hemel een zee 
van rozen (=gebedsverhoringen) 
laat regenen.  Soms bedenk ik, dat 
wij met het aandachtig bidden van 
een rozenhoedje een ruiker van 53 
rozen aan Moeder Maria mogen 
aanbieden.  Op verschillende 
plaatsen is Maria verschenen 
als de nieuwe Eva aan de hemel, 
bekleed met de zon, de maan onder 
haar voeten, en gekroond met 12 
sterren. Zij wordt belaagd door de 
satan: een vuurrode draak. Maar 
God heeft haar uitverkoren om de 
draak te vertrappen. (Genesis 3 en 
Apocalyps 12). 
Beste mensen, in Lourdes, 
Fatima, Medjugorje vraagt 
Maria ons de rozenkrans te 
bidden en zo in Jezus’Naam de 
kwade machten in de wereld te 
helpen bestrijden. In sommige 
huizen wordt de rozenkrans als 
gezamenlijk gezinsgebed gebeden. 
Prachtig! Er zijn ook gelovigen, 
die al rozenkrans-biddend een 
wandeling maken door de natuur. 
Ik ken iemand heel dichtbij, die de 
rozenkrans bidt achter het stuur in 
de auto, en weer veilig thuis komt. 
Pater Bertus.  

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 11 oktober 10.00 uur: 
Kand. C.J. Rijsdijk, Scherpenisse. 
18.30 uur: Kand. H. Boele, Gouda. 
De zondagse ochtenddiensten 
worden verder uitgezonden via de 
SLOS op donderdagochtend. De 
diensten zijn ook te beluisteren 
via onze website www.
hervormddinteloord.com. 

Zondag 11 oktober 10.30 uur: 
Ds. Ch. Inkelaar-de Mos. U dient 
zich van tevoren aan te melden 
op aanmeldenkerkdienstengastel- 
kruisland@hotmail.com (vóór 
vrijdag 19.00 uur).

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

( door Jesse de Decker )

Het eerste elftal van SC Welberg 
heeft afgelopen zaterdag de thuis-
wedstrijd tegen Vrederust niet 
kunnen winnen. Na een vroege 
voorsprong voor de welbergena-
ren trok Vrederust na 90 minuten 
aan het langste eind en nam het 
de drie punten mee naar Halste-
ren; eindstand 3-5.

Welberg sprong voortvarend uit 
de start blokken op het lege sport-
park ’t Zandbaantje. 
Nadat het in de eerste tien minu-
ten al een paar kleine spelden-
prikjes aan Vrederust uitdeelde, 
wist Dennis Luijks in de 11e mi-
nuut de 1-0 te scoren. Via een 
lange bal die over de verdediging 
vloog kwam Luijks alleen voor de 
keeper, deze omspeelde hij en zo 
kon de bal makkelijk in het doel 
geschoten worden.

Na een minuut of twintig veran-
derde het spelbeeld. Vrederust 
kwam beter in de wedstrijd, mede 
doordat Welberg in de combina-
ties slordiger werd en hierdoor 
een aantal keer makkelijk balver-
lies leed. Het was wachten op de 
1-1, uiteindelijk viel deze ook in 
de 29e minuut. Welberg verdedi-
ger Mels Meeuwsen wist de bal 
niet goed weg te werken in het 
strafschopgebied, waardoor deze 
recht in de voeten van een Vre-
derust aanvaller kwam en deze 
schoot de bal onberispelijk in de 
netten.

Achterstand
Vrederust rook in de daaropvol-
gende minuten bloed en creëer-
de kans op kans. In de 36e minuut 
resulteerde dit in de 1-2 en nog 
geen twee minuten later maakte 
de ploeg uit Halsteren via een af-
standsschot de 1-3. Welberg had 
dit geheel aan zichzelf te danken 
omdat van goed voetbal in de laat-
ste twintig minuten van de eerste 

helft geen sprake meer was. Beide 
ploegen zochten met een 1-3 rust-
stand kletsnat de kleedkamers op. 

Meer beleving en fana-
tisme
Na de rust bleven Mels Meeuwsen 
en Ton Looyen achter in de kleed-
kamer, Amir Baali en Diego Vais-
saire kwamen binnen de lijnen. 

Welberg wist zich in de twee-
de helft te herpakken en voetbal-
de met meer beleving en fanatis-
me. In de 56e minuut leek Vreder-
ust echter de wedstrijd op slot te 
gooien door de 1-4 achter keeper 
Mees Meeuwsen te schieten. 

Welberg gaf zich echter niet zo-
maar gewonnen, nog geen mi-
nuut later wist Jelle Smout na een 
hoekschop de 2-4 binnen te schie-
ten. 
Vrederust raakte het overwicht 
in de wedstrijd kwijt en Welberg 
voelde dat er een resultaat te ha-

len viel. 
Via een prachtige steekpass van 
Amir Baali in de 66e minuut werd 
Dennis Luijks alleen op de keeper 
afgestuurd, Luijks liet nogmaals 
zien dat hij een echte spits is en 
schoot de bal hard achter de Vre-
derust keeper, 3-4.

In de laatste fase van de wedstrijd 
werd er aan beide kanten, door 
beide ploegen fel gestreden, bei-
de ploegen voelden dat het nog 
alle kanten op kon gaan. Welberg 
ging vol opzoek naar de gelijkma-
ker maar kreeg in de 85e minuut 
toch de deksel op de neus. Via een 
kopbal uit een hoekschop bepaal-
de Vrederust de eindstand op 3-5.

Puntloos
SC Welberg had op basis van de 
tweede helft zeker een punt ver-
diend, maar Vrederust wist op de 
bepalende momenten, met man-
nelijker voetbal het verschil te ma-
ken. Hierdoor blijft Welberg 1 na 
drie competitiewedstrijden nog 
steeds puntloos. Maar volgens 
trainer Toon Magielse die deson-
danks toch tevreden terug keek op 
de wedstrijd is de situatie niet uit-
zichtloos. Iedere week groeit het 
spel van het geheel nieuwe eer-

ste elftal van Welberg, het lijkt dus 
volgens hem een kwestie van tijd 
voordat de eerste punten gepakt 
gaan worden.

Op bezoek in Kerkwerve

Aanstaande zaterdag 10 oktober 
gaat SC Welberg in Kerkwerve op 
bezoek bij WIK’57. Een onbeken-
de tegenstander, waar zij zeker 
gaan voor minimaal een punt. De 
bal gaat op sportpark De Vospit 
om 14:30 uur rollen.

SC Welberg weet vroege voorsprong  
niet om te zetten in resultaat

Kerkproeverij in 
St Antoniuskerk 
afgelast
LEPELSTRAAT – De aangekondig-
de kerkproeverij in de St Antoni-
uskerk die op zaterdag 10 oktober 
was gepland is vanwege de aan-
scherping van de coronaregels af-
gelast. De proeverij wordt verzet 
naar een nog nader te bepalen da-
tum.

In deze familieviering voor jong 
en oud zou de zang worden ver-
zorgd door Arian van den Dries. 
Die zal hopelijk op een later mo-
ment zingen, wanneer is dus nog 
niet bekend. Zodra de regels weer 
worden versoepeld zoekt de orga-
nisatie naar een nieuwe datum. 
Op 10 oktober wordt nu een nor-
male eucharistieviering gehou-
den.

Drievierde zorgt 
zelf voor nieuwe 
buurtbewoners

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Dat Wijkver-
eniging ’t Drievierde in Steenber-
gen een actieve club is, dat is wijd 
en zijd bekend. Niet alleen orga-
niseert het bestuur talloze activi-
teiten, maar samen met de leden 
zorgt zij nu zelfs eigenhandig voor 
de komst van tientallen nieuwe 
buurtbewoners. 
Tijdens Burendag timmerden de 
buurtgenoten maar liefst 45 nieu-
we woningen in elkaar. Het zijn 
eengezinswoningen die bestemd 
zijn voor families met achterna-
men als Koolmees, Pimpelmees en 
natuurlijk Mus. 
De vogelnestjes krijgen een goede 
plek in de bomen in de wijk waar 
zij in het voorjaar onderdak zullen 
bieden aan het nodige jonge grut. 

Buiten de DHZ-activiteit had de 
wijkvereniging ook een fietstocht 
gepland. Helaas kon deze voor het 
tweede achtereenvolgende jaar 
niet doorgaan vanwege de weers-
omstandigheden.
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STEENBERGEN –Diomedon 
heeft afgelopen zaterdag op 
het sportpark aan de Serin-
genlaan het zomerseizoen 
afgesloten met clubkampi-
oenschappen voor alle cate-

gorieën. Vanwege alle veilig-
heidsmaatregelen gebeurde 
dit niet op één gezellige dag 
voor alle atletiekleden samen, 
maar op verschillende dagen 
en tijdstippen.

“Na de Junioren tijdens hun trai-
ningsavond en vervolgens een 
‘werp5kamp’ voor de Masters was 
het afgelopen zaterdag de beurt 
aan de Pupillengroepen. Helaas 
mocht er geen publiek bij zijn, 
maar voor onze jeugd bleek dat 

geen bezwaar om er een leuke, 
sportieve ochtend van te maken. 
Er werden mooie prestaties ge-
leverd in een aangepaste Athle-
tics Champs wedstrijd. Aan het 
eind hiervan , na een gezamenlij-
ke maaltijd ontving iedereen een 

diploma met behaalde resultaten 
en een medaille. Het was een ge-
slaagde dag en hopelijk volgend 
seizoen weer volop wedstrijden 
met andere verenigingen samen”, 
laat Joke de Kock namens Diome-
don weten.

Diomedon Atletiek hield aangepaste clubkampioenschappen

( door John Rommers )

Waarde - Steenbergen     2-2

De ene wedstrijd is de andere niet.
Werd een week eerder nog vrij 
eenvoudig en met ruime cijfers 
gewonnen van v.v. Vrederust (7-1 
overwinning) afgelopen zaterdag 
kwamen de blauw witten in en te-
gen een op papier zwakkere te-
genstander niet verder dan een te-
leurstellend gelijk spel.

In een troosteloze ambiance 
(vanwege de corona maatrege-
len zonder publiek en in een 1e 
helft waarin het constant regen-
de) slaagden de spelers van oefen-
meester Robin Borremans er niet 
in om het fysiek sterke Waarde te 
verslaan.
En dat kwam vooral omdat de 
Steenbergse spelers (met alle res-
pect: voetballend een stuk verder 
dan de tegenstander) die voetbal-
lende kwaliteiten niet op de juiste 
manier wisten uit te buiten.

Te laag tempo
Steenbergen hanteerde over de 
gehele wedstrijd gezien een veel 
te laag tempo, vaak juist de kracht 

van de blauw wit ploeg, waardoor 
de thuisploeg meestal te eenvou-
dig de in de vierde minuut van de 
1e helft verkregen 1-0 voorsprong 
kon verdedigen.
Steenbergen had misschien wel 
75% balbezit maar deed daar 
vooral in de eerste 45 minuten 
veel te weinig mee.
Daardoor ontstonden er ge-
zien dat overwicht te weinig ech-
te doelkansen, werden er van die 
kansen in het begin van de twee-
de helft wel twee benut, maar de 
overige scoringskansen werden 
of niet benut of onschadelijk ge-
maakt door de overigens uitste-
kende doelman van Waarde.
Thuisploeg Waarde mocht in de 
gehele wedstrijd één hoekschop 
nemen, Steenbergen kreeg er on-
geveer 15 toebedeeld maar ook 
die bleven zonder verder gevaar.

Vroege achterstand
Steenbergen keek al in de 4e mi-
nuut van de wedstrijd tegen een 
1-0 achterstand aan.
Via een aanval van Waarde ont-
stond er in die minuut een on-

overzichtelijke situatie voor het 
doel van keeper Joost van de Ree 
en verdween de bal uiteindelijk 
achter de Steenbergse doellijn, 
1-0.
Steenbergen pakte vervolgens het 
initiatief en Waarde trok zich mas-
saal terug, wachtend op de Steen-
bergse aanvallen. En die kwa-
men er wel, maar waren te vaak te 
doorzichtig.
Op aangeven van Xander Burg-
graaff kwam Mike de Hoog rond 
minuut 10 in goede positie maar 
zag zijn schot gestopt worden 
door de doelman van Waarde.
Een vrije trap rond de 16 werd 
door dezelfde Mike de Hoog in de 
muur geschoten en een vrije trap 
van Jordy Dam – in de 30e minuut 
toegekend wegens het onderuit 
halen van Ahmed Dahir – vloog  
niet ver over het doel van de thuis-
ploeg.
In het laatste kwartier van de eer-
ste helft zag ook Thijs Zantboer 
zijn poging gestopt worden door 
de sluitpost van de thuisploeg en 
diezelfde doelman voorkwam de 
gelijkmaker toen op aangeven van 
Thijs Zantboer Mike de Hoog al-
leen voor hem verscheen.

Goed begin Steenbergen 
in 2e helft
In de 2e helft leek het in eer-
ste instantie nog allemaal goed 
te gaan komen voor Steen-
bergen, dat in die perio-

de plots veel dreigender werd.  
Reeds in de 46e minuut lag de ge-
lijkmaker achter de Waarde doel-
man.
Een voorzet van Xander Burg-
graaff bereikte Ahmed Dahir, die 
op zijn beurt terug legde op Mike 
de Hoog. Vanaf de rand van het 
strafschopgebied trof zijn schot 
de roos, 1-1.
Enkele minuten later volgde een 
prima voorzet van Boudein Bic-
kel, die door Ahmed Dahir tegen 
de lat werd geschoten, maar in de 
53e minuut was het weer wel raak.
Een afstandsschot van Jordy Dam 
spatte tegen de paal maar de re-
bound werd door Ahmed Dahir 
alsnog verzilverd, 1-2.
Steenbergen had vervolgens kun-
nen doordrukken, maar had ook 
niet alles mee toen een ver schot 
van Boudein Bickel door de Waar-
de doelman uit de bovenhoek 
werd geplukt en dat een doel-
punt van Jordy Dam op advies van 
de assistent-scheidsrechter van 
Waarde alsnog werd afgekeurd 
wegens buitenspel.
Toen de blauw witten weer wat 
gingen verslappen rook de thuis-
ploeg bloed.
Met lange ballen werd de Steen-
bergse defensie onder druk gezet 
en ontstond er in de 80e minuut 
een gevecht om de bal binnen het 
strafschopgebied van Steenber-
gen.
Een speler van Waarde schoot de 
bal uiteindelijk slap in. Blauw wit 
doelman Joost van de Ree reageer-

de onvoldoende, waardoor de 2-2 
op het scorebord kwam.
In de laatste 10 minuten was 
Steenbergen helaas niet meer bij 
machte het tij te keren waardoor 
de 2-2 niet meer kon worden om-
gebogen.
Duur puntverlies dus voor Steen-
bergen dat zich moet realiseren 
dat – wil het in de top van de rang-
lijst meedraaien – er tegen een te-
genstander als Waarde gewonnen 
moet worden.

Thuiswedstrijd tegen 
Kruiningen
Morgen – zaterdag 10 oktober – 
staat er voor v.v. Steenbergen een 
thuiswedstrijd op het programma 
tegen Kruiningen.
Een tegenstander die nog maar 
2 keer in actie kwam, maar ook 2 
keer wist te winnen en in die wed-
strijden 0 tegengoals hoefde te in-
casseren.
Maar zoals eerder gezegd, de ene 
wedstrijd is de andere niet, dus 
spreken we de hoop uit dat Steen-
bergen in staat mag zijn zich te-
gen Kruiningen te herpakken.
De wedstrijd wordt gespeeld op 
het sportpark aan de Seringen-
laan en begint om 15.15 uur.
Zoals iedereen zal weten, ook deze 
keer mogen er helaas nog geen 
toeschouwers aanwezig zijn i.v.m. 
de corona maatregelen die onze 
regering heeft moeten nemen. 

Teleurstellend resultaat 
Steenbergen 1 in  
en tegen Waarde

Uitslagen  
en programma  
vv Steenbergen
Uitslagen senioren v.v. Steenber-
gen van zaterdag 3 en zondag 4 
oktober: Waarde 1 - Steenbergen 
1: 2-2; Yerseke 3 - Steenbergen 2: 
0-2; Steenbergen 3- D.V.O.’60 3: 
3-5; D.V.O.’60 2 - Steenbergen 4: 
1-2; Steenbergen 5 - Seolto 4: 1-1; 
Steenbergen 6 - Bruse Boys 3: 0-1; 
De Fendert  2 dames - Steenber-
gen dames: afgelast; Steenbergen 
2 zondag - Sc.Welberg 2 zondag: 
5-2.
Programma senioren v.v. Steen-

bergen voor zaterdag 10 okto-
ber: Steenbergen 1 - Kruiningen 
1, aanvang 15.15 uur; Steenber-
gen 2 - M.Z.C.’11 3, aanvang 13.15 
uur; Noad’67 2 - Steenbergen 3, 
aanvang 13.30 uur; Steenbergen 
4 - V.V.C.’68 3, aanvang 15.15 uur; 
Prinsenland 6 - Steenbergen 5, 
aanvang 13.30 uur; Vosmeer 1 - 
Steenbergen 6, aanvang 14.30 uur; 
Steenbergen dames - Bruse Boys/
Duiveland/SKNWK dames, aan-
vang 11.30 uur.

Programma voor zondag 11 ok-
tober: Sc.Gastel 3 - Steenbergen 2 
zondag, aanvang 12.00 uur

Programma  
Sc Welberg
Programma overige elftallen 10 
en 11 oktober 2020: 
Thuiswedstrijden: 08:30 uur: SC 
Welberg JO12-1 - Tholense Boys 
JO12-2; 09:00 uur: SC Welberg 
MO13-1 - R.K.S.V. Groen Wit 
MO13-2; 10:00 uur: SC Welberg 
MO13-2 - NSV MO13-1; 10:45 uur: 
SC Welberg MO15-1 - VVR MO15-
1; 11:45 uur: SC Welberg MO17-
2 - DBGC MO17-1; 12:45 uur: SC 
Welberg 2 - MOC’17 4 

Uitwedstrijden: 08:30 uur: 
Unitas’30 JO13-5 - SC Welberg 

JO13-1; 09:00 uur: VVC’68 JO8-
2 - SC Welberg JO8-1; 09:30 uur: 
ODIO JO10-1 - SC Welberg JO10-
1; 10:00 uur: BSC MO11-1 - SC 
Welberg MO11-1; 10:45 uur: 
DOSKO JO9-1 - SC Welberg JO9-
1; 12:30 uur: ST FC de Westhoek 
’20/ZSC ’62 JO19-1 - SC Welberg 
JO19-1; 12:30 uur: Rood-Wit W 
JO14-1 - SC Welberg JO14-1; 13:00 
uur: Rillandia JO17-1 - SC Welberg 
JO17-1.  
Zondag 11 oktober: thuis: 10:00 
uur: SC Welberg 2 - RCS 2; 12:15 
uur: SC Welberg VR1 - NVS VR1; 
11:00 uur: De Schutters 4 - SC 
Welberg 3 (uitwedstrijd).

Uitslagen weekend 3 en 4 

oktober: SC Welberg JO12-1 - 
Vosmeer JO12-1: 0 – 8; SC Welberg 
JO13-1 - Seolto JO13-1G: 3 – 1; 
DSE MO13-1 - SC Welberg MO13-
1: 3 – 10: SC Welberg JO17-1 - 
Prinsenland JO17-1: 2 – 7; ST 
Prinsenland/De Schutters MO17-
1 - SC Welberg MO17-1: 1 – 4; 
Kloetinge MO15-1 - SC Welberg 
MO15-1: 7 – 0; SC Welberg JO14-
1 - Sprundel JO14-1: afgelast; 
R.K.S.V. Groen Wit MO13-2 - 
SC Welberg MO13-2: 1 – 7; SC 
Welberg JO19-1 - MOC’17 JO19-2: 
afgelast; Halsteren 4 - SC Welberg 
2: 0 – 3; SC Welberg 3 - WDS’19 
5: 2 – 4; DEVO VR1 - SC Welberg 
VR1 afgelast: Steenbergen 2 - SC 
Welberg 2: 5 – 2.



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 39,75 euro*

* Een jaarlidmaatschap kost slechts 39,75 euro. [via automatische incasso]

Leden die per post worden bezorgd binnen de gemeente 
 Steenbergen  betalen 12,75 euro per jaar extra als tegemoetkoming 
in de portokosten. Postabonnees buiten de gemeente Steenbergen 
betalen 26,75 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.

Betaling van het abonnementsgeld gebeurt 
via onderstaande machtiging. 

N L

Ondergetekende, houder van
bankrekeningnummer

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan  
Vermeulen Steenbergen b.v. om van boven
vermelde rekening af te schrijven al hetgeen hij of zij 
 verschuldigd is wegens lidmaatschapsgeld 
Steenbergse Courant
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de Moor Optiek Gall & Gall AchterbergCamping De Uitwijk

Albert Heijn Achterberg

Exclusief voor leden van 
In samenwerking met Auto Kar
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Geldig van 16 oktober t/m 30 november 2020

Tegen inlevering van deze bon 

Niek Wagemakers  en Kees Hoetelmans - Auto Kar

Van Bredastraat 1 
  4651 LR Steenbergen 

T: 0167-564250 
 E: info@autokar.nl W: www.autokar.nl

40% korting 
op Valeo 

ruitenwisserbladen
inclusief gratis montage

Bij een grote 
onderhoudsbeurt 

krijgt u de ruitenwisserbladen 
zelfs geheel gratis



Geldig van 16 oktober t/m 30 november 2020Geldig van 16 oktober t/m 30 november 2020Geldig van 16 oktober t/m 30 november 2020Geldig van 16 oktober t/m 30 november 2020

Niek Wagemakers  en Kees Hoetelmans - Auto Kar
krijgt u de ruitenwisserbladen 

zelfs geheel gratis

Een geldige bon vindt u in de eerstvolgende Ledeneditie

word ook Lid!

Auto Kar

HET KOMENDE
LEDENVOORDEEL

Al vanaf 39,75 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 was van: 
Albert Heijn Achterberg: 1 +1 gratis uit het gehele worstenassortiment van Weidenaar

40 % korting 
op Valeo 

ruitenwisser-
bladen

inclusief gratis
montage


