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KijkopSteenbergen.nl

( door Peter Vermeulen )

DINTELOORD – Wethouder Wilma 
Baartmans reikte afgelopen za-
terdag 4 september in Dinteloord 
drie schildjes uit die de gevels van 
drie nieuwe monumenten in de ge-
meente Steenbergen zullen sieren. 
Het betreft de Petrus en Paulus-
kerk, het voormalige noodslacht-
huis aan het Doornedijke, waar-
in de Stadsarcheologen zijn ge-
vestigd en de woning van familie 
Veraart-Moors aan de Wilhelmi-
nastraat  op nummer 17. De zes 
kernen tellen nu in totaal 82 mo-
numenten, waarvan 45 rijksmonu-
menten en 37 gemeentelijke mo-
numenten.

Erfgoedwethouder Baartmans 
vertelde in haar toespraak over de 
historie van de drie nieuwe monu-
menten. “De Petrus en Pauluskerk 
dateert uit 1951, terwijl de toren in 
1961 is toegevoegd. “Het gebouw 
bezit een hoge cultuurhistorische 
waarde als wederopbouwkerk en 
als sociaal en religieus middel-
punt in de wijk. Het complex is 
ook van hoog architectuurhisto-
risch belang. De oorspronkelijke 
hoofdvorm, constructie en bouw-
materialen van het exterieur zijn 
vrijwel onveranderd en gaaf be-
waard gebleven. Het vormt het 
een belangrijk herkenningspunt 
in Dinteloord”.

Noodslachthuis
Het voormalig noodslachthuis en 
kadaverhuis aan het Doornedijk-
je 50 in Steenbergen is eigendom 
van de Stichting Stadsarcheologie 
Steenbergen. 

“Vanwege de uitbreiding van de 
veehouderijen was er in Steenber-
gen behoefte aan een noodslacht-
huis. Daarom werd in 1932 aan 
het Doornedijkje - toen een van 
de uitvalswegen van de stad - zo’n 
gebouw gerealiseerd. Het pand 
behield deze functie tot 1977, 
waarna het verschillende andere 
bestemmingen kreeg. Sinds 2002 
is het door onze archeologen in 

gebruik. Het noodslachthuis en 
kadaverhuis zijn van hoge cul-
tuurhistorische waarde omdat ze 
verwijzen naar de sociaalecono-
mische en agrarische ontwikke-
ling van Steenbergen. 

Het slachthuis is van hoge archi-
tectuurhistorische waarde van-
wege de sobere bouwtrant met 
invloeden van de Amsterdamse 
school. Bovendien is de vorm en 
gevelindeling van het complex 
bijna gaaf bewaard gebleven”.

Huis in de villawijk
Over de woning van het gezin 

Veraart – Moors zei de wethou-
der: “Het huis dateert uit 1938 en 
is ontworpen door de stadsarchi-
tect Roelants. 
Het werd gebouwd in de eerste 
uitbreidingswijk van de stad bui-
ten de vestingwerken, de wijk 
stond bekend als de villawijk. 

Het huis staat zo model voor de 
sociaal-economische en ruimte-
lijke ontwikkeling van Steenber-
gen in de jaren dertig van de vo-
rige eeuw. 

Het is van architectuurhistorische 
waarde vanwege de uitvoering in 
traditioneel ambachtelijke stijl die 
kenmerkend is voor die tijd. Het 
gebouw is nog bijna helemaal gaaf 
omdat het nauwelijks wijzigingen 
heeft ondergaan in de afgelopen 
negentig jaar”.

Drie nieuwe monumenten in de gemeente Steenbergen 
ontvingen monumenten-schildje

Foto: wethouder Wilma Baartmans reikte monumentenschildjes uit aan Chiel Veraart en Esther Moors, aan ver-
tegenwoordigers van stichting Stadsarcheologie Steenbergen en aan Paul Dinant, de eigenaar van de voormalige 
Petrus en Pauluskerk.   Foto: Mark Koenraadt ©2021

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Saluut Batterij 
Steenbergen zal op de fietsroute 
tussen Kruisland en Oud Gastel za-
terdag 11 september ter gelegen-
heid van de Open Monumentda-
gen een eerste kanonschot afvu-
ren. Voor deze gelegenheid leent 
de Saluut Batterij in oprichting uit-
rusting van ‘Borgery Berghen op-
den Zoom. Gekleed in historische 
kleding zoals milities die de ves-
tingwerken in vroegere tijden be-
manden zullen leden van de Steen-

bergse Batterij ook vertellen over 
de verdedigingswerken die be-
langrijk waren voor de verdedi-
ging van Steenbergen.

Overigens zoekt Saluut Batterij 
Steenbergen nog naar versterking 
van de gelederen. Wie wil opere-
ren als lader-kruitmeester is zeer 

welkom. Ook marketentsters, een 
vaandeldrager en een tamboer 
worden met enthousiasme be-
groet. 
Een marketentster vergezelde 
vroeger de soldaten en verkocht 
hen versnaperingen of deed de 
was. (Dat laatste zal nu zeker niet 
nodig zijn). 

Volgend jaar  
operationeel
In het jubileumjaar 2022 wil de 
Steenbergse Saluut Batterij volle-
dig operationeel zijn. 
Wie de Batterij aan historische 
kledij kan helpen of aan een histo-
risch vaandel wordt verzocht con-
tact op te nemen met Attie Pot, via 
telefoonnummer (0167) 850 352. 
Een mailtje sturen naar ajmpot@
caiway.nl kan ook.

Saluutbatterij Steenbergen 
lost eerste kanonschot bij 
nieuw kruislands fietspad



UITVAARTVERZORGING
LEEUW

0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw

Kapelaan Kockstraat 50, Welberg
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Alfred Leeuw
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 potchrysanten vanaf €1,75
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speciaal voor Allerheiligen

Te vroeg is overleden mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en opa

SANDER VOGELS
Alexander Andreas Maria

TANDARTS

Honorair Praeses der T.S.V. “John Tomes”
Fellow of International College of Dentists

Fellow of Pierre Fauchard Academy
Lid Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap

Lid Stichting Geschillen Instantie Mondzorg
Paul Harris Fellow

Geldrop 23 april 1954                                                                             Steenbergen 31 augustus 2021

Steenbergen:                Elsbeth Vogels-Starmans

Roosendaal:                          Rens Vogels

                                                Daniëlle Vogels-Schouteren

                                                Charlie

Steenbergen:                        Maurits Vogels

                                                 Siobhan van de Luijtgaarden

De Mudde 10
4651 GW  Steenbergen

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden op 
maandag 6 september 2021. 

De horizon is altijd ver weg, totdat je hem bereikt hebt.
Met grote verslagenheid nemen wij afscheid van

SANDER VOGELS, tandarts

Zijn zorg was altijd optimale zorg voor zijn patiënt.
Hij heeft die zorg 35 jaar verleend. 

Veel sterkte voor ieder die hem liefhad.

Team Tandheelkundig Centrum Steenbergen

Wij willen u hartelijk bedanken voor alle steun die we mochten 
ontvangen na het overlijden van onze dierbare moeder, 

schoonmoeder, oma en klein oma-tje

Adriana Johanna Schoonen - Huijsmans

Uw lieve woorden, mooie kaarten en persoonlijke condoleances 
hebben ons, ondanks het grote verlies, bijzonder goed gedaan.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Steenbergen, september 2021

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

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

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

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw

Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

”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

Camping, Chaletparc en Pannenkoekenboerderij De Uitwijk
Dorpsweg 136 - 4655 AH De Heen - Tel: 0167 - 56 00 00

www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl

Ben je student, scholier of schoolverlater en nog op zoek naar een baantje?
Voor de weekenden en vakanties zoeken wij per direct:

* Medewerkers bediening
* Keukenmedewerkers
* Terreinmedewerkers

Stuur je motivatie en CV met foto naar info@de-uitwijk.nl

Tevens zijn wij op zoek naar een: 
* Hulp in de huishouding( géén student/scholier)

Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Gevraagd

bezorger/ster
voor De Heen

Telefoon: (0167) 56 59 30
E-mail: bezorging@steenbergsecourant.nl

vanaf 13 jaar
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Sinds gemeen-
ten verantwoordelijk zijn voor het 
maatschappelijk ondersteunen 
van inwoners met een beperking 
of chronische psychische proble-
men, kwamen er ook vanuit Steen-
bergen regelmatig noodkreten dat 
het Rijk onvoldoende compenseert 
voor de hoge zorgkosten. Wethou-
der Koos Krook bekende al eer-
der dat het hem �s nachts wel eens 
wakker houdt, en ook deze week 
deelde hij opnieuw zijn zorgen met 
de gemeenteraad. Tijdens de be-
handeling van de Tussenrapporta-
ge, kort gezegd de financiële tus-
senstand van het huishoudboekje, 
bleek dat de kosten voor bijvoor-
beeld hulp in de huishouding de 
pan uit rijzen. 

“Vanaf mei zijn er ongeveer 60 
aanvragen voor huishoudelijke 
hulp binnengekomen bij de ge-
meente. Dan hebben we het over 
zorg die onze inwoners gewoon 
nodig hebben, ze hebben er een 
zogenaamde indicatie voor ge-
kregen. Voor deze hulp is geen ei-
gen bijdrage nodig, terwijl voor 
de zorg waar het Rijk voor verant-

woordelijk is, dat wel geldt. Dat 
dempt daar automatisch de zorg-
vraag. We hopen en verwachten 
dat er op een gegeven moment 
een kanteling gaat komen in die 
stijging van cliënten, maar dat is 
nu nog niet het geval. Wellicht dat 
het uitgestelde zorg is door coro-

na die mensen nu gaan inhalen”, 
vertelde Krook. 

“Meer begroten voor  
de Wmo betekent  

bezuinigen”

De gemeenteraadsleden hebben 
begrip voor het feit dat het colle-
ge weinig kan doen aan deze hoge 
kostenpost. Toch waren er vragen 
of er op voorhand niet meer re-
kening mee moet worden gehou-
den in de begroting. “We komen 
nu bij de Tussenrapportage uit op 

een negatief saldo van zo’n 70.000 
euro, terwijl we toch al langer hak-
ken met dit bijltje. Moeten we het 
dan niet extra begroten?”, wilde 
fractievoorzitter Maurice Remery 
(Gewoon Lokaal!) weten. Jos Ver-
beek (VVD) deed de suggestie dat 
er meer gekeken moet worden 
naar de cijfers van de vergrijzing 
in de gemeente Steenbergen om 
zo in te kunnen schatten wat er 
op ons afkomt. “Dat is te ingewik-
keld. Je kan de stijging niet voor-
spellen op basis van alleen die fac-
toren. Als je inderdaad extra gaat 
begroten, zal je moeten bezuini-
gen. Ik zou dat niet doen en ho-
pen dat die omslag er tijdig zal ko-
men en dat het Rijk de gemeenten 
meer gaat compenseren. Want ik 
zie hier collega-wethouders moe-
deloos op afknappen. Gelukkig 
zijn wij een robuuste gemeente 
die wel een stootje kan hebben”, 
aldus Krook.

Foto: De gemeente Steenbergen 
blijft geconfronteerd worden met 
stijgende zorgkosten voor hulpbe-
hoevende inwoners, zoals bijvoor-
beeld voor huishoudelijke hulp. “Ik 
hoop van harte dat het Rijk snel 
over de brug komt, want zo gaan 
we het niet redden”, aldus verant-
woordelijk wethouder Koos Krook.

Kosten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijven drukken op de begroting gemeente Steenbergen  

Wethouder Koos Krook: “Ik gun onze inwoners alle zorg, 
maar hoe gaan we het betalen?”

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Naast de stijgen-
de zorgkosten heeft het college in 
de Tussenrapportage een verdere 
opsomming gegeven van andere 
uitgaven die niet eerder voorzien 
waren. Hieronder de belangrijkste.

Kantplanken langs  
kunstgrasvelden  
(76.000 euro)

De discussie over de rubberkor-
rels op kunstgrasvelden loopt al 
een tijdje, maar omdat de rechter 

een uitspraak heeft gedaan, moet 
de gemeente in actie komen. Ge-
meenten worden namelijk ver-
plicht gesteld om te voorkomen 
dat deze korrels de omgeving ver-
vuilen en als die vervuiling toch 
optreedt, die zoveel mogelijk op te 
ruimen of te beperken. De korrels, 
gemaakt van autobanden, bevat-
ten namelijk diverse giftige stof-
fen zoals de zware metalen zink 
en kobalt. Steenbergen was van 
plan om tijdens de renovatie van 
voetbalvelden zogenaamde kant-
planken aan te brengen om zo te 
voorkomen dat die korrels buiten 
het veld komen. Maar daar kan 
door de rechterlijke uitspraak niet 

meer mee worden gewacht.

Tim Huisman (D66) heeft aan het 
college gevraagd om wel met de 
verenigingen in overleg te gaan 
over de sponsorborden waar re-
kening mee moet worden gehou-
den. “Die zijn namelijk van cruci-
aal belang voor de inkomsten van 
de clubs.”

Hekwerk rondom  
brandweerkazerne 
Steenbergen  
(25.000 euro)

De gemeente heeft de laatste tijd 

regelmatig meldingen gehad van 
ongenode gasten aan de achter-
zijde van de brandweerkazerne 
aan de Molenweg in Steenbergen. 

Er is besloten dat er een hekwerk 
met schuifpoort moet komen, 
omdat de gemeente het belang-
rijk vindt dat de brandweervrijwil-
ligers veilig kunnen werken. 

Er is ondertussen wel overleg ge-
voerd met leden van de Veilig-
heidsregio of zij ook kunnen bij-
dragen in de kosten. 

Herinrichting Kreekweg 
en Noordzeedijk  
Dinteloord (112.500 euro)

Al in 2010 is in het inpassingsplan 
voor het AFC aangegeven dat de 
Noordzeedijk en Kreekweg een 
andere verkeersfunctie krijgen. 
Volgens de gemeente is het nu tijd 
om ermee aan de slag te gaan en is 
een gedeelte van de Noordzeedijk 
afgesloten voor autoverkeer. 
Er is de keuze gemaakt om geen 
fietspad langs de Kreekweg te leg-
gen. 

De totale herinrichting gaat on-
geveer 1,5 miljoen kosten, maar 
het college kan met een krediet 
van ruim een ton beginnen. Het 
college verwacht door toekomsti-
ge verkopen in de komende jaren 
nog een bedrag van 951.000 euro 
binnen te krijgen voor het project.  

Andere extra uitgaven voor 2021

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Initiatiefnemers 
Nadir Baali en Joop Stoeldraijer 
hebben deze zomer niet stilgeze-
ten. Ten eerste hebben zij de defi-
nitieve naam gekozen voor de par-
tij waarmee ze gaan deelnemen 
aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2022: Progressief Samen. 
De conceptnaam waar ze afgelo-
pen juni mee naar buiten traden 
was Lokaal Progressief, maar na 
verschillende brainstormsessies is 
dat veranderd. Dat ‘Samen’ is na-

melijk van belang omdat de par-
tij samen met inwoners wil op-
trekken om dingen voor elkaar te 
krijgen. Ook wordt de navelstreng 
met de PvdA doorgeknipt: ze doen 
dit op eigen kracht.

 “We hebben hier uiteraard over 
gesproken met het lokale bestuur 
van de PvdA en die zijn akkoord. 
Een combinatie van Progressief 
Samen en PvdA is moeilijk te re-
aliseren. Bovendien willen we 
een zo breed mogelijke doelgroep 
aanspreken. Dus de PvdA zal niet 

meedoen met de gemeenteraads-
verkiezingen in maart. 

Tot die tijd zijn Joop en ik natuur-
lijk nog de fractie PvdA in de hui-
dige gemeenteraad”, vertelt Nadir 
Baali. 

“Politieke ervaring  
niet noodzakelijk”
Hoewel er inmiddels een harde 
kern is van zo’n 15 mensen, is de 
nieuwe partij van harte op zoek 
naar “talentvolle kandidaten en 
enthousiaste leden”. “Het is zeker 

nog mogelijk om op een verkies-
bare plek te komen op de kandi-
datenlijst. Er volgen dan kennis-
makingsgesprekken en een com-
missie beslist uiteindelijk wie er 
op de definitieve lijst zal komen. 
Daar is natuurlijk niet heel veel 
tijd meer voor, dus ik roep geïnte-
resseerde inwoners op om zich te 
melden. Politieke ervaring is niet 
nodig, de drive om de gemeente 
een stukje mooier te maken sa-
men met onze inwoners is het be-
langrijkste.”
jstoeldraijer@home.nl of nadir-
baali@hotmail.com/ 06-54640953 

Foto: Joop Stoeldraijer en Nadir 
Baali zullen onder de naam Pro-
gressief Samen deelnemen aan de 
komende gemeenteraadsverkie-
zingen. Ze zijn nog wel op zoek 
naar meer leden en kandidaten.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

Nieuwe partij kiest  
definitieve naam:  
Progressief Samen



NIEUW! TAI-CHI LESSEN in STEENBERGEN

Vanaf 7 september in ’t Cromwiel (Krommeweg 1, Steenbergen):

Dinsdag van 13.30 - 14.30 uur
Donderdag van 20.00 - 21.00 uur

Meer informatie of aanmelden?

Tai-Chi Tao, De Zwarte Kraanvogel
Carla Beerendonk
c.beerendonk@zwartekraanvogel.nl

06-14643538
www.zwartekraanvogel.nl

Boompjesdijk 11 ,  Dinteloord
0167 56 78 11

info@kdvkakelbont.nl
www.kdvkakelbont.nl

Kinderopvang van 0 -  4 jaar

GROEIEN IN HET GROEN

MELD JE AAN VOOR

EEN RONDLEIDING 

Blauwstraat 63 • Steenbergen • Tel. 0167 - 56 13 70
www.poeliervugts.nl 

Verse kipproducten, Gegrilde kipproducten, Wild, Konijn, Lams- en Kalfsvlees, Salades, Hapjes, 
BBQ- en Gourmetschotels, Div. soepen & Maaltijden

Sousvide gegaard en gegrild in eigen 
keuken, waardoor de malsheid van 
het vlees en de smaak van de kruiden 
optimaal behouden blijven.

Wij werken uitsluitend met verse 
producten en ingrediënten.

En dat proeft u aan de kwaliteit!

Vernieuwde receptuur!
Proef nu onze 

heerlijke spareribs

Like ons op facebook en Instagram
STEENBERGEN

webwinkel: www.kaaistraat50.nl
www.marskramersteenbergen.nl

✁

✁

Bij inlevering van deze 

KORTINGSBON
15% Korting

op alle producten van
het merk Zchoon.

Inleveren kan t/m 24 september

15%

Wil je schoonmaken met duurzame middelen EN een perfect resultaat? Gebruik Zchoon!

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

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

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

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

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

€ 13.900,--

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

€ 15.450,--

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

€ 10.900,--

RENAULT KANGOO FAMILY 1.6-16V
BOUWJAAR 01-2008          76664 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO,
METAALKLEUR, RADIO-CD, AIRBAGS, MISTLAMPEN. ZEER
PRAKTISCH EN ZEER RUIM!

€ 20.900,--

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

www.cuelenaere.nl 

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

 Bosch Car Service Cuelenaere

PEUGEOT 2008 GT LINE PURE TECH
BOUWJAAR 01-2020    13.348 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. SCHUIFDAK, 
LEDER, FOCAL SOUND, MASSAGE, FULL LED

VOLVO XC40 T3 R DESIGN NAVI
BOUWJAAR 01-2021    1.973 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. ELEKTR.
A.KLEP, P-SENSOR + CAMERA, KEYLESS

€44.895,- -

RENAULT KANGOO FAMILY TCE 115 
BOUWJAAR 06-2018    30.99 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. AIRCO,
TREKHAAK, PARKEERSENSOREN 

€17.890,- -

RENAULT SCÉNIC TCE 130 BOSE 
BOUWJAAR 02-2017    40.136 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. P-SENSOR,
LEER, CAMERA, LM 20, FULL LED

€19.990,- -€29.390,- -

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!

Ga voor een actueel
occasionaanbod naar
www.cuelenaere.nl

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

APK benzine 
€ 29,95 en 

APK diesel € 49,95 “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

Gratis pechhulp
Europa bij 

aanschaf occasion

Wij doen alles voor uw auto
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GRATIS BIJ

PUNTEN
100

Heinz Tomato Frito
Pak 350 gram

Geen 18, geen alcohol

JEAN BALMONT WIJNEN
Land van oorsprong: Frankrijk
3 flessen à 750 ml

3 VOOR

10,-
a11,97

GLORIX TOILETBLOKKEN 
OF REINIGINGSDOEKJES, 
ANDY OF CIF 
Alle soorten 
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

Geldig t/m di 14 september 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*
 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

                        

22°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Overgang naar minder 
warm weer met ’n mix 
van wolken, zon en af 

en toe ’n bui
Zaterdag zijn er in onze omgeving nog 
altijd meer wolken dan zon. Richting 
de  zee kunnen er later wel wat bredere 
opklaringen doorbreken, maar boven 
land zijn en blijven er veel wolken. De 
nadruk ligt daarbij weliswaar op droge 
perioden, maar toch kan er ’n bui vallen 
in de loop van de dag. De maxima gaan 
er verder op achteruit en zitten rond 
een 22-tal graden in de gemeente 
steenbergen. De zuidwestelijke wind 
waait ook wat harder.
Zondag komt de wind uit het westen 
tot noordwesten in de gemeente 
Steenbergen. Het wordt dan zo rond de 
19 graden en het blijft droog met niet al 
te veel wind.
De dagen daarna is er wel kans op een 
paar (lichte) buien, maar er zijn ook 
flinke droge perioden waarin de zon 
goed kan doorbreken. Maandag wordt 
het 19 graden en voor de tijd van het jaar 
zijn dit hele normale waarden. Later in 
de week kan de temperatuur weer een 
graadje gaan stijgen.

Weerspreuk: 
” is het weer in september in een goed 
humeur dan dragen de bladeren in 

oktober volop kleur”. 

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Toen duidelijk 
werd dat de Steenbergse jaar-
markt geen doorgang zou vinden 
– de vergunning werd te laat af-
gegeven om deze nog te organi-

seren – kwam ondernemer Michiel 
de Doelder (De Moor optiek) van-
uit de evenementencommissie van 
ONS Steenbergen met het idee 
van de ‘Summersale’. Die was af-
gelopen vrijdag en zaterdag in het 
stadshart Steenbergen. Steenberg-
se Courant stelde hem de vraag 

hoe hij op dit initiatief terugkijkt.

“Toen bleek dat de jaarmarkt dit 
jaar opnieuw niet aan de orde was 
vond ik dat er alsnog iets in de 
binnenstad moest worden geor-
ganiseerd. De vergunning die voor 
de jaarmarkt was afgegeven bood 
die mogelijkheid. Het moest een 
laagdrempelige en simpele activi-
teit zijn waar de ondernemers in 
het stadshart gemakkelijk op kon-
den inhaken. En een die snel ge-
organiseerd kon worden. Vandaar 

mijn voorstel voor de Summersa-
le. Ik heb er meteen flink werk van 
gemaakt en het kwam voor elkaar. 
Ruim vijftig kramen zijn in het 
stadshart opgesteld en aardig wat 
winkeliers werkten mee”.

‘Leuke reacties’
“Op straat heb ik leuke reacties 
van het publiek gehoord. 

Samengevat vonden de bezoe-
kers het leuk dat er weer wat ont-
moeting kon plaatsvinden. Het 

heeft mensen bij elkaar gebracht 
en daar was en is behoefte aan. Er 
was weer wat mogelijk. Wij heb-
ben als evenementencommissie 
van ONS Steenbergen anderhalf 
jaar moeten wachten voor er weer 
wat mogelijk was. We staan al die 
tijd te springen om wat voor de 
bezoekers van het winkelhart te 
kunnen doen. 

Deze activiteit was er een. Hope-
lijk inspireert het anderen om wat 
voor de komende tijd te beden-
ken”, zegt Michiel de Doelder.

Organisator Michiel de Doelder: 
“Mensen kwamen na lange 
tijd weer eens bij elkaar”

Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant Foto: Thomas Weezenbeek ©2021

STEENBERGEN – Deze zondag – 12 
september – tijdens het monumen-
tenweekend organiseren de Stads-
archeologen in hun onderkomen 
aan het Doornedijkje een open 
dag waarbij de oudste boerderij 
van Steenbergen in het Oudland 
centraal staat. 

De opgravingen bij ‘De Lantaarn’ 
legden de fundamenten bloot. Zij 
zijn vervolgens weer ondergedekt 
om ze te conserveren. Er valt ge-
noeg over De Lantaarn te vertel-
len. Dat gebeurt tussen 11:00 en 
16:00 uur. 

Stadsarcheologen belichten opgravingen 
bij De Lantaarn tijdens open dag

Foto: De sluitsteen die boven de voordeur van boerderij De Lantaarn was 
gemetseld.

STEENBERGEN – Op het terrein 
van Grand Café De Keuning aan de 
Wouwsestraat wordt morgen, za-
terdag 11 september de inmiddels 
derde editie van het Steenbergs 
bierfestival gehouden. 

Bierbrouwers uit Steenbergen en 
omstreken schenken tijdens het 
festival bijzondere speciaal bie-

ren. Vanwege de coronaregels die-
nen bezoekers aan het Steenbergs 
Bierfestival vooral online een tic-
ket te reserveren. Door met twee 
tijdsblokken te werken kunnen 
bezoekers op een coronaveilige 
manier genieten van hun speciaal 
bieren. De deelnemende brouwe-
rijen kijken er naar uit om deze 
te presenteren en te laten proe-

ven. Er zijn vijf bierbrouwerijen 
aanwezig, waaronder de bekende 
brouwerijen uit Steenbergen: De 
Gebroeders Roodbaard Brouwerij 
en Dutch Fox Brewery. Naast hen 
komen Vaanbrouwers, Koekw-
house bierbrouwerij en brouwerij 
De Kip hun bieren tappen.

Een ticket boeken kan zolang er 
nog plaatsen beschikbaar zijn via: 
https://www.e-food.nl/steenber-
gen/grand-cafe-de-keuning. 

De avond is sowieso al volgeboekt.

Dit weekeinde: bierfestival 
bij Grand café De Keuning

Elly Gommers  
exposeert in het 
oude Stadhuis
STEENBERGEN – Tijdens het ko-
mende monumentenweekend ex-
poseert plaatsgenoot en bewoon-
ster van het oude Stadhuis in de 
Kaaistraat Elly Gommers haar 
schilderijen, waaronder ook de al-
lernieuwste werken die deze week 
gereed zijn gekomen. Die hebben 
de panden in de Kaaistraat die ge-
sloopt gaan worden om plaats te 
maken voor nieuwbouw als onder-
werp. 

De panden zijn door de schilderes 
vereeuwigd en het werk is te koop 
of kan worden besteld. De exposi-
tie in het oude Stadhuis is op za-
terdag en zondag ( 11 en 12 sep-
tember) geopend tussen 11:00 en 
17:00 uur. Toegang is gratis.

Zie ook instagram 
@ellygommers_art  
en @wonenoudestadhuis.

SLOS zendt  
nieuwe  
documentaires  
over dementie uit
STEENBERGEN – Alzheimer 
West-Brabant heeft in samenwer-
king met Zuidwest TV drie nieu-
we documentaires samengesteld 
rondom het thema dementie. Die 
worden door deze omroep uitge-
zonden, maar dat doet onze eigen 
lokale omroep SLOS ook. 

Het eerste deel van de documen-

taires was al te zien op dinsdag 
31 augustus, deel twee volgt op 7 
september tussen 11:00 en 14:00 
uur en het laatste deel wordt uit-
gezonden op dinsdag 14 septem-
ber wederom tussen 11:00 en 
14:00 uur.



Inpieq - Liberatorstraat 3 - 4651 SC Steenbergen - Nederland - +31 (0) 850 81 20 00 - info@inpieq.nl - www.inpieq.nl

Wegens uitbreiding en groei zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s:
� Monteur binnendienst
� Servicemonteur buitendienst
� Leerling servicemonteur (BBL)

Functie eisen:
� Interesse in technologische ontwikkelingen
� Positief doorzettingsvermogen

Interesse?
Wij bieden je een afwisselende baan met veel vrijheid en een 
marktconform salaris. Ga jij de uitdaging aan? Stuur dan jouw 
sollicitatie met cv naar administratie@inpieq.nl   

ZOEKT TECHNEUTEN!

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

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

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

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

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

• Drempelhulp / oprijgoten (merk: Rehasense)

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

Verkoop, reparatie 
en onderhoud 
van alle merken 
scootmobielen

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

www.scootmobielshop.nu

VOOR MOBILITEIT OP MAAT…

24-uurs pechhulp

Scootmobielshop.nu

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

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

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

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

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

• Drempelhulp / oprijgoten (merk: Rehasense)

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

Verkoop, reparatie 
en onderhoud 
van alle merken 
scootmobielen

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

www.scootmobielshop.nu

VOOR MOBILITEIT OP MAAT…

24-uurs pechhulp

Scootmobielshop.nu

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

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

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

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

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

• Drempelhulp / oprijgoten (merk: Rehasense)

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

Verkoop, reparatie 
en onderhoud 
van alle merken 
scootmobielen

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

www.scootmobielshop.nu

VOOR MOBILITEIT OP MAAT…

24-uurs pechhulp

Scootmobielshop.nu

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

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

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

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

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

• Drempelhulp / oprijgoten (merk: Rehasense)

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

Verkoop, reparatie 
en onderhoud 
van alle merken 
scootmobielen

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

www.scootmobielshop.nu

VOOR MOBILITEIT OP MAAT…

24-uurs pechhulp

Scootmobielshop.nu

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

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

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

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

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

• Drempelhulp / oprijgoten (merk: Rehasense)

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

Verkoop, reparatie 
en onderhoud 
van alle merken 
scootmobielen

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

www.scootmobielshop.nu

VOOR MOBILITEIT OP MAAT…

24-uurs pechhulp

Scootmobielshop.nu

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

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

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

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

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

• Drempelhulp / oprijgoten (merk: Rehasense)

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

Verkoop, reparatie 
en onderhoud 
van alle merken 
scootmobielen

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

www.scootmobielshop.nu

VOOR MOBILITEIT OP MAAT…

24-uurs pechhulp

Scootmobielshop.nu

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

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

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

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

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

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

• Drempelhulp / oprijgoten (merk: Rehasense)

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

Verkoop, reparatie 
en onderhoud 
van alle merken 
scootmobielen

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

www.scootmobielshop.nu

VOOR MOBILITEIT OP MAAT…

24-uurs pechhulp

Scootmobielshop.nu

Verkoop, reparatie en onderhoud 
van alle merken scootmobielen
• Rollatoren ( merken: Excel Mobility / Rollz / Rehasense)

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

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

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

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

• Drempelhulp / oprijgoten (merk: Rehasense)

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

Scootmobielshop.nu

Scootmobielshop.nu      VOOR MOBILITEIT OP MAAT...

(merk: Rehasense)

WIJ 
HOUDEN

U MOBIEL

OPENINGSACTIE VERNIEUWD TANKSTATION SAKKO

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

Het vernieuwde tankstation 
bij Auto Kar is open! Om dat 
te vieren hebben we een hele 
leuke openingsactie: 
in de hele maand september 
ontvang je een extra hoge korting 
van 25 cent per liter op Euro95 
benzine (E10) en DIESEL. 

Sakko Tankstations, hoge 
kwaliteit voor een lage prijs!
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De fascinatie van Margry, hoog-
leraar etnologie aan de Universi-
teit van Amsterdam, met het fe-
nomeen Janske Gorissen begon in 
de jaren negentig tijdens een pro-
ject over bedevaartplaatsen. “Ik 
stuitte bij mijn onderzoek op Wel-
berg. Ik kende het niet, maar hoe 
meer ik mij erin verdiepte, hoe 
meer ik erover wilde weten. Plot-
seling ontwikkelde zich eind jaren  
’30 een belangrijke devotie rond 
Welberg dat daardoor de poten-
tie had om een heiligdom te wor-
den. Een groot deel van katholiek 
Nederland was overtuigd van de 
authenticiteit en ging erin mee. 
Tot eind 1950 daar ineens, ogen-
schijnlijk uit het niets, een onder-
zoek is vanuit Rome. Daarna ver-
dwijnt de hele kwestie onder een 
branddeken en gaat het leven ver-
der alsof er nooit iets gebeurd is. 
Dit alles is meer dan voldoende 
om de nieuwsgierigheid van een 
historicus en etnoloog te prikke-
len.” 

Unieke casus
Margry verzocht het Bisdom Bre-

da om toegang tot de archieven, 
maar kreeg het deksel op de neus. 
“Vele jaren later kwam ik tijdens 
een werkbezoek aan Rome per 
toeval in contact met Tiny Mus-
kens (1935-2013) die toen bis-
schop van Breda was. Zittend aan 
een tafeltje in Rome met ieder een 
glas wijn in de hand moest het 
mij van het hart dat ik het vreemd 
vond dat ik geen toestemming 
kreeg om de archieven te bestu-
deren. Hij was het met mij eens 
en meende dat het juist goed was 
wanneer er openheid kwam. Mus-
kens was zelf deels historicus en 
had behoefte aan waarheidsvin-
ding. Hij onderkende dat Welberg 
een bijzondere en unieke casus 
was en vond dat het bisdom er be-
ter open en eerlijk mee om kon 
gaan dan met de krampachtige 
houding die het tot dan toe aan-
nam. Ik betwijfel overigens of ik 
het vandaag de dag nog voor el-
kaar zou krijgen.” 

Corona
Eenmaal terug in Nederland, ver-

dween hetgeen die avond bespro-
ken was naar de achtergrond. Tot 
Muskens in 2005 contact opnam 
met Margry, met wie hij inmid-
dels een vriendschapsband had 
opgebouwd. De hoogleraar her-
innert zich het gesprek nog goed: 
“Ik nam op en hoorde de stem van 
Muskens die zei: ‘Jij wilde toch zo 
graag in de archieven van Wel-
berg?’.” 
Margry liet het zich geen twee keer 
zeggen en dook met bisschoppe-
lijke toestemming in de stukken. 
Over een periode van twee jaar 
verzamelde hij daar een schat aan 
informatie, maar van het schrij-
ven van een boek kwam het niet. 
Achteraf bezien is dat goed ge-
weest want in maart 2020 opende 
het Vaticaan de zogenaamde Pi-
us-archieven, veel eerder dan nor-
maal gesproken het geval zou zijn. 
De onderzoeken en de resultaten 
naar de kwestie Welberg maken 
daar deel vanuit. Uiteraard stond 
Margry vooraan in de rij om het H. 
Officie te betreden en vond er alle 
informatie die hij nodig had om 
de kennisgaten rond de kwestie te 
dichten. Precies op tijd, want nog 

diezelfde week ging de deur weer 
hermetisch dicht vanwege de op-
komst van het coronavirus. “Een 
geluk bij een ongeluk was dat het 
virus ervoor zorgde dat het voor 
mij qua werk een stuk rustiger 
werd waardoor ik de tijd had om 
het boek te schrijven.”

Voor de gek gehouden?
Het resultaat is volgens Margry 
een volledig, maar ook genuan-
ceerd verhaal. Geplaatst in een 
tijdskader waarin de macht van de 
katholieke kerk nog groot was en 
het leven, met name op het plat-
teland, nog bepaald werd door het 
geloof. “Wat er toen is gebeurd, is 
nu ondenkbaar. De greep van de 
kerk op het dagelijks leven was 
groot, al heeft het hele gebeuren 
ook toen bij veel mensen vragen 
opgeroepen. Er is nooit een ant-
woord gekomen, niet vanuit het 
bisdom en niet vanuit het Vati-
caan. Dat heeft een trauma ver-
oorzaakt. Mensen begrepen niet 
wat er gebeurde. Waren ze voor 
de gek gehouden? Waarom moest 
Janske plotseling uit Welberg ver-

trekken? Het bleef een onopge-
lost geheim, dat gevoed bleef om-
dat de kerk niet met antwoorden 
kwam.”

Splitsing in de samenle-
ving
De gevolgen daarvan zijn tot op 
de dag van vandaag merkbaar vol-
gens Margry. “Veel mensen wilden 
er zelfs nu nog niet met mij over 
praten. Er bestaat nog altijd een 
bepaalde schaamte over hoe som-
mige dingen gelopen zijn. Bedenk 
daarbij dat een deel van de bevol-
king er sterk in geloofde en een 
deel helemaal niet dus het zorg-
de ook voor een splitsing in de sa-
menleving. Plotseling werd de de-
votie afgebroken en bleef ieder-
een met talloze vragen achter.” 

Schrikken
Wie het boek leest, zal volgens 
Margry aan het eind niet weten 
‘wie het gedaan heeft’. “Er is geen 
duidelijke dader of slachtoffer aan 
te wijzen. Was Janske authentiek? 
Was zij een mystica? Een hysteri-
ca? Er is al van alles over haar ge-
roepen, maar zaken liggen veel 
genuanceerder dan dat. In zekere 
zin was zij ook een slachtoffer van 
alles wat er is gebeurd. lk vind het 
belangrijk om klaarheid te bren-
gen en daarom heb ik er meer 
energie in gestoken dan ik ooit 
eerder in een boek heb gedaan. Ik 
ben er tevreden over al zal het ze-
ker ook kritiek krijgen. Iedereen 
heeft een eigen beeld van Janske 
en van de gebeurtenissen. Ik denk 
dat sommige mensen ongetwij-
feld zullen schrikken van passages 
uit het boek of het als vervelend 
zullen ervaren.”

Wie het wil weten, kan het boek 
na vandaag vinden bij boekhan-
del Vermeulen in de Kaaistraat. 
Overigens staat de boekhandel 
vanmiddag ook met een verkoop-
standje bij de boekpresentatie in 
de Gummaruskerk. Hier is alleen 
contante betaling mogelijk. 

Margry presenteert vanmiddag boek over 
het Bruidje van Welberg

“Er bestaat nog altijd 
schaamte over hoe zaken 
toen gelopen zijn”

Een zieneres die in nauw contact 
staat met de Heilige Maagd en van 
Haar een eigen engel krijgt toege-
wezen om haar op haar goddelij-
ke pad te begeleiden. Geen over-
bodige luxe, want Janske betaalt 
een zware prijs als uitverkoren 
‘Bruidje van Jezus’. De duivel laat 
haar niet met rust en schroeit bij 
een van deze bezoeken zelfs zijn 
klauwafdruk als brandmerk in 
haar witte lakens. Tijdens haar vi-
sioenen ontvangt zij de stigmata 
en krijgt haar lichaam het dusda-
nig te verduren dat volgens oog-
getuigen haar organen uit haar li-
chaam vallen! 

Pastoor Ermen van de Corneli-
uskerk op het dorp Welberg staat 
aan haar zijde. Hij geeft bekend-
heid aan haar lijden, met als ge-
volg dat de kleine Brabantse boe-
rengemeenschap uitgroeit tot een 

bedevaartsoord waar in de week-
enden bussenvol gelovigen het 
wonder van dichtbij mee willen 
maken. 
De kerk vaart er wel bij evenals 
Janske die haar intrek neemt in 
de pastorie. Geruchten over een 
aardse relatie tussen beide hoofd-
personen blijven niet uit, al wor-
den die alleen binnenskamers ge-
fluisterd want sceptische vragen 
rond ‘het Bruidje’ worden niet ge-
duld. Geloof in God en al Zijn wer-
ken is in die tijd nog onvoorwaar-
delijk. Wie er zijn vraagtekens bij 
heeft, riskeert in ongenade te val-
len en dat is ondenkbaar in het 
vooroorlogse Welberg. 

Ook na de oorlog gaat de verering 
nog enige tijd door, ondanks dat 
Janske er met haar voorspelling 
dat het dorp ongeschonden uit 
het strijdgeweld zal komen vol-
ledig naast blijkt te zitten. De ka-

tholieke kerk zit in de tussentijd 
meer en meer met de kwestie in 
de maag en start eind 1950 een 
groot onderzoek. 
In 1951 volgt het vernietigende 
eindoordeel:  De verering is vals 
en moet per direct stoppen. Al-

les wat er aan herinnert verdwijnt 
achter slot en grendel in de ar-
chieven van het Bisdom Breda en 
het Vaticaan. Zelfs Janske zelf mag 
niet langer op de Welberg wonen 
en sterft in 1960 in ballingschap in 
Wouw. Voor Ermen is de kerk een 

stuk minder streng. Hij blijft aan 
als dorpspastoor en komt in 1972 
te overlijden. 

Janske Gorissen en Pastoor Ermen 
liggen naast elkaar begraven op de 
begraafplaats van Welberg. 

Janske Gorissen, 
’Bruidje van Jezus’
WELBERG - De Welbergse Janske Gorissen (1906-1960) 
was een meisje van eenvoudige komaf. Toch groeit zij in 
de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw uit tot het mid-
delpunt van een, voor Nederlandse begrippen, ongekende 
Mariaverering. 

Foto: Janske Gorissen met pastoor Ermen, die Welberg al een tweede Lourdes zag worden. Hij werd teruggefloten 
door het Bisdom en Janske Gorissen werd verbannen naar Wouw.

(Door Dasja Abresch)
WELBERG – Vanmiddag overhandigt hoogleraar Peter Jan Margry het eer-
ste exemplaar van zijn boek ‘Vurige Liefde’ aan vicaris Paul Verbeek van 
het bisdom Breda en aan loco-burgemeester Wilma Baartmans. Volgens 
de schrijver geeft het werk voor eens en voor altijd antwoord op de vraag 
die velen al decennia lang bezighoudt: was de verering rond de Welberg-
se zieneres Janske Gorissen gebaseerd op enige waarheid of was het niet 
meer dan een ingenieus verzinsel gevoed door economische motieven? 
‘Vurige liefde’ mag volgens de auteur beschouwd worden als het eindrap-
port over de kwestie. “Een historicus zal nooit zeggen dat hij het laatste 
woord heeft. Ik durf echter wel te stellen dat de zaak in hoge mate is op-
gelost en dat het boek een behoorlijk sluitend antwoord op alle vragen 
biedt.” Margry zelf is tevreden over het werk dat na jaren onderzoek tot 
stand kwam: “Ik ben op de eerste plaats een wetenschapper en geen au-
teur, maar ik denk dat er toch wel een behoorlijk spannend boek ligt.”



 
 

Voordelen van zonnepanelen?

  
  
  
  
  

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

Dagelijks weten wat hier gebeurt

Stand per 10.09.2021 14:00 uur

In 2020 is KijkopSteenbergen.nl 1,2 miljoen keer bezocht. Dat zijn bijna 3.500 bezochte pagina’s per dag!

De teller staat nu 
op 6209 volgers
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Het genootschap van de Meer-
min, met allemaal enthousiaste 
inwoners van al onze kernen, is 
al druk met plannen maken. On-
danks dat het genootschap he-
laas nog niet fysiek samen kon 
komen, werken ze keihard om het 
Jubileumjaar tot een succes te 
maken. Zo ook de leden van team 
2022. Dit team bestaat uit werk-
nemers van de gemeente, die ook 
als vrijwilliger staan te trappelen 
om Steenbergen te laten bruisen. 
Samen met al deze betrokken 
mensen en verenigingen wordt 
het een jaarprogramma met een 
gouden randje.

Vlaggetje
Om aan dit programma alvast 
wat bekendheid te geven, hebben 
alle kinderen van de basisscho-
len voor de vakantie een vlagge-
tje gekregen om de aankomende 
feestelijkheden in te luiden. Dat 
vele vlaggetjes hun weg hebben 
gevonden naar vakantieoorden 
en achtertuinen binnen en buiten 
onze gemeente en zelfs lands-
grenzen heeft u via de sociale 
media al kunnen zien. 
En ook u kunt nog meedoen. Als 
u nog geen vlaggetje heeft kunt 
u deze ophalen op het gemeen-
tehuis, bij de VVV of op een van 

de VVV-folderposten in alle ker-
nen. Nog tot 1 oktober kunt u uw 
foto inzenden via: info@steen-
bergen2022.nl of stuur een pri-
vébericht naar de Facebookpagi-
na: jubileumjaar 2022 Gemeente 
Steenbergen. 

Onder de inzenders verloten we 
een leuk jubileumpakket. Want 
samen maken we geschiedenis!

Meer informatie over het Jubi-
leumjaar vindt u op: 

www.steenbergen2022.nl

Het aftellen is begonnen: 
nog 16 weken tot 
het Jubileumjaar

Nu de zomervakantie voorbij is, komt het Jubileumjaar dichter-
bij. Nog maar 10 weken en dan staan we al voor het eerste eve-
nement: Verenigd en Vereeuwigd. En over16 weken start het Ju-
bileumjaar 2022. In 2022 vieren we dat de stad Steenbergen 750 
jaar bestaat en dat we 25 jaar één gemeente zijn met de kernen 
De Heen, Welberg, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, Kruisland en 
Steenbergen. Genoeg feestelijkheden om naar uit te kijken en 
met elkaar te delen. Er wacht een prachtig programma met heel 
veel initiatieven vanuit alle kernen. 

( door Peter Vermeulen )

DINTELOORD – Het was maandag-
ochtend een drukte van belang 
met veel beweging op het school-
plein van basisschool Groen van 
Prinsterer. De start van een nieuw 
schooljaar, waarbij de 185 leerlin-
gen ietwat gespannen een nieuw 
begin maken, maar ook het mo-

ment waarop wethouder onder-
wijs Esther Prent het vignet ‘Ge-
zonde School’ officieel kwam ont-
hullen.

“Wij vinden het heel belangrijk 
dat onze leerlingen al van jongs 
af aan gezond in het leven staan. 
Daarbij hoort veel beweging, ge-
zond eten met veel groenten en 

fruit. Ook hebben al onze leerlin-
gen een eigen bidon en kunnen 
ze die dagelijks vullen bij het wa-
tertappunt dat wij in onze school 
hebben”, zo licht schooldirec-
teur Remco Blom de motivatie 
toe waarmee het vignet ‘Gezon-
de School’ werd aangevraagd. Dat 
vignet had de school overigens al 
een half jaartje in huis, de opening 
van het nieuwe schooljaar werd 
als ideaal moment gezien om het 
officieel te onthullen.

Op de fiets
Dat deed Esther Prent, vanaf een 
feestelijk versierde fiets met trek-

koord dat er voor zorgde dat het 
doek van het begeerde vignet 
werd getrokken, waardoor de ont-
hulling een feit was. In een korte 
toespraak heeft de wethouder de 
school gefeliciteerd en benadrukt 
hoe belangrijk gezond bewegen 
voor kinderen en volwassenen is. 

Beweging op 
het schoolplein
Eerder waren de leerlingen op het 
plein ontvangen door een team 
van sporters die hen voorbeelden 
toonden van sporten die voor ple-
zierige beweging zorgen. Zij wer-

den aangevoerd door directeur 
Remco Blom getooid met zweet-
band en touwspringend vol in ac-
tie. “We zorgen op school via de 
gymlessen, sportdagen en buiten-
lesdagen voor gezonde beweging. 
We bezoeken ook regelmatig het 
natuurpodium en zijn bewust be-
zig met natuur”.

Bal per klas
Wethouder Prent reikte voor de 
kinderen hun klassen opzochten 
nog per klas een mooie wit lede-
ren voetbal uit en spoorde de kin-
deren aan er veel gebruik van te 
maken.

Groen van Prinsterer opent 
schooljaar met onthulling 
vignet ‘Gezonde School’
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Dit jaar weer 
geen Steenbergse jaarmarkt, maar 
wel de kunstexpositie in de Gum-
maruskerk, die normaliter gelijk-
tijdig met de jaarmarkt wordt ge-
houden. “Dat betekende voor ons 
de helft van het aantal bezoekers 
in vergelijking met andere jaren. 
Desalniettemin mochten we toch 
nog zo’n 850 belangstellenden 
verwelkomen. Er zijn een aantal 

kunstwerken verkocht en er rol-
den voor de kunstenaars ook wat 
opdrachten uit. Al bij al zijn zowel 
kunstenaars als organisatie dik te-
vreden”, zo geeft Sandra Houte-
pen desgevraagd aan. 

Ze is blij met het resultaat van alle 
inspanningen. “Er zit veel werk 
in. Vooraf met het regelen van de 
kunstenaars, al komen die de laat-
ste jaren gemakkelijker nu er al 
veel grote namen eerder hun me-

dewerking verleenden. En dan 
met het inrichten, waarbij veel 
verplaatst moet worden, onder 
andere alle stoelen en tafels. Ge-
lukkig kreeg ik veel hulp, waaron-
der de inzet van ‘de Muppets’, die 
belangeloos de helpende hand 
boden. En ook van Leontine Tjioe 
vanuit de Gummaruskerk”.

Oproep
Sandra Houtepen is actief van-

uit het platform Kunst & Cultuur 
Steenbergen. Naast haar hebben 
daarin zitting: Claudia de Groen, 
Bas Abbenhuis, Walter Siol, Jan 
van de Velde, Liesbeth Perdaems, 
Peter Kop en Karin Starmans. “We 
hebben dus vertegenwoordigers 
uit de kernen Steenbergen, Din-
teloord en Nieuw-Vossemeer. Ik 
hoop dat zich ook uit de kernen 
Kruisland, De Heen en Welberg 
inwoners willen aanmelden. Dan 
zijn alle kernen vertegenwoor-

digd. Wie zich voor Kunst en Cul-
tuur in de gemeente Steenbergen 
wil inzetten vraag ik om een be-
richtje met contactgegevens te 
sturen naar: cultuursteenbergen@
outlook.com”. 

Foto: Sandra Houtepen te mid-
den van de aan de expositie deel-
nemende kunstenaars: Mark van 
Eygen, Simon van Meriënboer, An-
neke Hansum, Liesbeth Perdaems, 
Marina Cleiren en Bikkel.
Foto: Mark Koenraadt ©

Organisator Sandra Houtepen tevreden over belangstelling Kunstexpositie

( door Peter Vermeulen )

DINTELOORD – In een brief aan 
college b en w en de gemeente-
raad doet Werkgroep Behoud Leef-
baarheid Dinteloord (WBLD) een 
klemmend beroep op de bestuur-
ders om op korte termijn een op-
lossing te realiseren voor het vele 
verkeer dat het centrum van het 
dorp doorkruist. “We onderteke-
nen dit schrijven in het vertrou-
wen dat er nu eindelijk eens iets 

gebeurt na een veel te lange peri-
ode van alleen maar praten en be-
loven en niets doen”.

Behoud Leefbaarheid Dinteloord 
zegt te worden gesteund door een 
groot aantal maatschappelijke 
vertegenwoordigers, waaronder 
winkeliers, ondernemers, bewo-
ners en de zorgsector. 
Er moet een oplossing komen 

voor het almaar groeiend aantal 
verkeersbewegingen dwars door 
het centrum van de kern Dinte-
loord. Die passeren precies de 
plek waar dagelijks veel voetgan-
gers en fietsers de oversteek ma-
ken van en naar de parkeerplaats 

op het Raadhuisplein. De werk-
groep spreekt van ‘soms zeer 
zwaar vrachtverkeer en giganti-
sche landbouwmachines, waar-
van de wielen uittornen boven de 
hoofden van volwassenen, laat 
staan van kinderen’. 

Ontsluitingsweg
Ze vindt dat dit probleem met de 
grootste voorrang moet worden 
opgelost. “Dat kan als eindelijk 
wordt uitgevoerd waarover meer 
dan 25 jaar wordt gesproken: het 
weren van al het zware verkeer 
dwars door het centrum. Dat kan 
volgens WBLD door de aanleg 
van een ontsluitingsweg aan de 
noordoostelijke kant van Dinte-
loord nabij het viaduct over de A4. 
Wel vindt de werkgroep dat het 
centrum van Dinteloord bereik-
baar moet blijven voor bewoners, 
winkeliers, hun klanten en leve-
ranciers. “De gemeenschap kan 
zonder immers niet functioneren 
en op het credo ‘Dinteloord Win-
keloord’ zijn wij trots”, aldus Leo 
Aanraad en Arie van den Berg, na-
mens WBLD.

Werkgroep wil snelle 
oplossing voor  
verkeersproblemen in 
centrum Dinteloord

DINTELOORD – Anja van den Doel 
van zangvereniging Tavenu meldt 
dat de coronapauze van inmiddels 
anderhalf jaar voorbij is. Er kan 
weer geworden repeteert. Dat ge-
beurde gisteravond al in de thea-
terzaal van het Dorpshuis aan de 
Westvoorstraat.

“Ons koor heeft de wekelijkse zan-
gavonden erg gemist en we heb-
ben lang moeten wachten op het 
moment dat we weer samen kun-

nen repeteren. Gelukkig is het 
onderling contact hecht geble-
ven dankzij talloze telefoontjes 
en kaarten en berichten wanneer 
men iets te vieren had of juist wat 
extra steun kon gebruiken”, aldus 
secretaris Van den Doel.
Ze deelt ook mee dat het koor 
tientallen jaren gerepeteerd heeft 
in de zaal van Hotel Restaurant 
Thuis! (voorheen De Beurs) en 
daar ook optreden heeft verzorgd. 
“Helaas is de zaal voor wat betreft 

de ruimte om te repeteren niet 
langer toereikend. We kijken als 
koor met plezier en dankbaarheid 
terug op de vele gezellige uurtjes 
die daar zijn doorgebracht”, zegt 
Anja van den Doel. “Als vanouds 
zijn koorleden en aspirant-koor-
leden op donderdagen om 20:15 
uur van harte welkom op de re-
petitie. Vanaf heden in het Dorps-
huis”.

Zangvereniging Tavenu start repetities Diomedon start wandelgroep
STEENBERGEN – Woensdagochtend 29 september start bij sv Diomedon 
vanaf de atletiekbaan een wandelgroep. “Wandelen is goed voor hart en 
bloedvaten en daarbij ook gezellig”, zo laat Joke de Kock weten. Ze roept 
belangstellenden op om zich bij de wandelgroep aan te sluiten.

De wandelingen gebeuren onder leiding van een gediplomeerde train-
ster, die de wandelaars vol enthousiasme begeleidt. Iedereen in de leeftijd 
vanaf 18 jaar kan deelnemen. Per maand bedraagt de bijdrage 8,75 euro. 
De eerste vier keer is deelname aan de wandelgroep gratis. Woensdag 29 
september verzamelen belangstellenden zich op de atletiekbaan op het 
sportpark aan de Seringenlaan. Om 9:30 uur ’s ochtends wordt gestart.  
Voor inschrijven of voor meer informatie kan contact opgenomen wor-
den met Joke de Kock, via jokedekock@home.nl of door te bellen naar 
(0167) 566 988.



Fall in love with FALL bij Oerlemans Mode
Voor het gevoel is de zomer dit jaar nooit 
echt begonnen. Toch staat het najaar al 
weer voor de deur. 
Bij Oerlemans Mode is het najaar al volop 
bezig, want hun mooie winkel hangt vol met 
prachti ge nieuwe collecti es!

instragram.com/oerlemansmode

passie voor mode

www.facebook.com/oerlemansmodesteenbergen

Kaaistraat 4  - Steenbergen - 0167 - 563 430

Het eerste wat opvalt als je binnenloopt, 
is dat het team van Oerlemans Mode ti jdens 
de lockdown niet heeft  sti lgezeten. 
De complete benedenverdieping heeft  een 
make-over gehad. Ook zijn de dames fl ink aan 
de slag gegaan met hun social media. Hierop 
worden (bijna) dagelijks verschillende foto’s van 
nieuwe outf its gepost. Erg leuk en zeker de 
moeite om hen te gaan volgen!

Forever young

Het team van Oerlemans Mode is fl ink aan 
de weg aan het spijkeren om naast hun vaste 
doelgroep ook een jongere doelgroep naar 
de winkel te trekken. Er worden nieuwe, 
trendy merken aan de collecti e toegevoegd, 
zoals Desires en Juul&Belle.
Achter de schermen zijn ze bezig met nog 
een aantal nieuwe merken.... 
Ben je benieuwd welke? Houd de social 
media van  Oerlemans Mode dan goed in 
de gaten!

Nukus by Nick Vervoort

Een mooie collecti e om uit te lichten is die 
van Nukus by Nick Vervoort. Typerend voor 
deze collecti e: de mooie zachte zandti nt-
en, blouses met aparte details en hele fi jne 
knitwear. 

Een ti p voor dit najaar: laagjes! 
Draag bijvoorbeeld een blouse met accent-
mouwen onder zo’n warme spencer en je 
hebt een gave look voor de koude dagen!

2021Najaarsmode&Najaarsmode&Najaarsmode
Beauty



Kaaistraat 22 | 4651 BN Steenbergen | tel. 0167 541 012 

Voel en Ervaar 
onze Nieuwe Collectie

de Suijkerpot
Lifestyle

Ma: 13.00 - 17.30 uur 
Di t/m Vr: 09.30 - 17.30 uur
Za: 09.30 - 17.00 uur

Openingstijden
Haarstudio jean pierre Haarstudiojeanpierre www.haarstudiojeanpierre.nl

Molenstraat 5 Kruisland
Tel: 0167532423

Openingstijden:
Dinsdag  08:30 17:30
Woensdag  08:30  17:30
Donderdag  08:30  17:30
Vrijdag  08:30  17:30
Zaterdag  07:30  14:30

www.haarstudiojeanpierrewebshop.nl

Haarstudio Jean-Pierre
Al meer dan tachtig jaar een begrip in de regio

Evelyn Buijsen kent geen leven zonder Haarstudio Jean-Pierre. Als derde 
generatie aan het roer van de haarstudio kent zij het klappen van de zweep. 
‘‘Op het gebied van vak- en productkennis zitten wij nooit stil, maar de 
Brabantse open- en gezelligheid is door de jaren hetzelfde gebleven’’, 
benadrukt Evelyn Buijsen. Ouders Cees en Jeanne zijn ook nog regelmatig achter de 
kappersstoel te vinden. 

‘‘Naast het reguliere kappersvak hebben wij ons gespecialiseerd in haarverlenging 
en -aanvulling. Dit is écht maatwerk. Door een adviesgesprek komen we samen tot 
een plan en dit kan al met een klein budget’’, vertelt Evelyn Buijsen. 
‘‘Recent hebben we onze activiteiten ook uitgebreid met een webshop waarin je heel 
laagdrempelig onze producten en tools kunt aanschaffen. Op dit moment zijn er 
verschillende tools in de aanbieding’’. Meer informatie of online afspraak maken?

Haarstudio Jean-Pierre, Molenstraat 5, Kruisland
www.haarstudiojeanpierre.nl of www.haarstudiojeanpierrewebshop.nl

Persoonlijk advies & complete uitfit

Verbouwingsuitverkoop 
tot 18 september

ALLES MOET WEG!!!!       3 halen = 1 betalen 
+ andere SUPER aanbiedingen

For More Fashion
For More Fashion maakt zich klaar voor de toekomst

Na een bewogen (corona)jaar maakt Anne van Tilburg, eigenaresse van kledingzaak 
For More Fashion, zich klaar voor een nieuwe fase. Vanaf 19 september sluit zij haar 
deuren voor een verbouwing. Tot die tijd kun je bij haar terecht voor een grote uit-
verkoop waarbij de hele collectie voordelig weg mag.
 
‘‘Onze huidige collectiestijl voor mannen en vrouwen zal na de verbouwing nog 
steeds te vinden zijn in de winkel. Maar we zijn blij met een aantal nieuwe merken, 
zoals Morgan, en het gegeven dat we vanaf nu wekelijks nieuwe items kunnen gaan 
aanbieden. Daarnaast kun je vanaf nu alle producten uit de winkel ook vinden op 
onze website en zelfs online bestellen’’. 

Op de hoogte blijven van de verbouwing? 
Op de social media kanalen van For More Fashion is alles te volgen.  

For More Fashion, Oostvoorstraat 27, Dinteloord
www.formorefashion.nl
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Uw zonnebril 
als UV-fi lter

Bescherm niet alleen uw huid, 
maar ook uw ogen tegen de zon. 

Een goede zonnebril als uv-fi lter is onmisbaar! 

Raadhuisplein 9 – Dinteloord – tel. 0167-520 018 – info@bestersopticiens.nl – www.bestersopticiens.nl

Besters Opticiens
Wilt u ook ‘gezien’ worden?

Als ervaren vakspecialist weet Maarten-Jan Besters, eigenaar van Besters Opticiens, 
wat er nodig is om tot de beste kijkoplossing te komen voor zijn klanten. ‘‘Een mooi 
en passend montuur uitzoeken is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het 
krijgen van de beste oogzorg. Daarom nemen we alle tijd als we een oogonderzoek 
uitvoeren. Met behulp van de beste apparatuur komen we tot een weloverwogen 
advies en kijken we bijvoorbeeld ook naar mogelijke oogziekten’’. 
Uiteindelijk draait het bij Maarten-Jan Besters altijd om het totaalplaatje: ‘‘Het mon-
tuur, de glazen, de sterkte en de prijs moeten voor de kopers van een bril of contact-
lenzen allemaal goed voelen. De tevreden klanten zijn mijn visitekaartjes’’. 
Bij Besters Opticiens zijn er diverse collecties, in allerlei stijlen en van alle prijsklas-
sen te vinden in de winkel. ‘‘Bekende merken die je hier onder andere kunt verkrij-
gen zijn Dolce & Gabbana, Emporio Armani, J.F. Rey, Volte Face, JUP Eyewaren Ray-
Ban’’.  
Alvast thuis een kijkje nemen? ‘‘Via onze website www.bestersopticiens.nl is het 
mogelijk voor volwassenen, tieners en kinderen om onze collectie online te passen. 
Maar het aanschaffen van een oogoplossing is áltijd maatwerk. We helpen u daarom 
graag verder in de winkel’’. Meer informatie?

Besters Opticiens, Raadhuisplein 9, Dinteloord
www.bestersopticiens.nl  

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 - 

Haer van den Adel
Klaar voor een frisse look?

Samen met haar team staat Dorith Brouwers, eigenaresse van kapsalon Haer van den 
Adel, klaar om iedere klant weer te voorzien van een frisse coupe. ‘‘De start van een nieuw 
schooljaar of het einde van een vakantie is vaak weer een mooi moment om langs de 
kapper te gaan. Door zon, zee en chloorwater kan het haar ook toe zijn aan nét wat meer 
verzorging’’. 

‘‘Het belangrijkste is dat onze klanten blij naar buiten lopen, zich in de salon op zijn of 
haar gemak voelen en tevreden blíjven. Daarom luisteren wij goed naar de wensen van de 
klant, blijven we met een kappersoog naar het haar kijken en geven we altijd een eerlijk 
en passend advies. Meer informatie of (online) een afspraak maken?

Haer van den Adel, Kaaistraat 20, Steenbergen
www.haervandenadel.nl



Goudsmederij Keizer
Vijf jaar Goudsmederij Keizer!

In 2016 opende Lotte Keizer de deuren van haar eigen 
Goudsmederij in het centrum van Steenbergen. 
‘‘Een spannende stap maar iedere dag ben ik weer blij met 
de keuze. Al viel het missen van het klantcontact in de lock-
downs mij natuurlijk zwaar’’. Goudsmid Lotte Keizer staat, 
zoals zij het beschrijft, bekend om haar speelse ontwerpen.

‘‘Sieraden met vrije vormen en hier en daar wat kleur passen bij mijn stijl. Dat zie je ook 
terug in de merken in mijn winkel. Maar uiteraard weet ik raad met bijna iedere klant-
wens’’. Van lederen horlogebanden, reparaties, ontwerpen tot het vermaken van sieraden, 
geboortezilver, trouwringen tot assieraden kun je bij Goudsmederij Keizer terecht. 

Op naar nog vijf jaar! Meer informatie? 

Goudsmederij Keizer, Kaaistraat 45, Steenbergen
www.goudsmederijkeizer.nl 
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kapsalon | schoonheidssalon | nagelsalon | visagie | massages | productadvies

Julianastraat 13 | 4651 BX | Steenbergen | 0167-565641 | www.clararoxane.nl 

Boek nu jouw 1-op-1 
Make-Up Workshop

Nu voor @35,- inclusief boekje met tips en 
stappenplan voor 5-minute make-up & glamourlook!

Clara | Roxane Hair Face Body
Get ready to glow! 

‘‘Glans!’’. Dat is de trend dit najaar volgens Roxane Lopez-van Kuik. Zij is samen met 
haar moeder Clara van Kuik-Schraver eigenaresse van salon ‘Clara | Roxane hair face 
body’. ‘‘Haar, nagels, huid en make-up mogen worden gezien met een glow. Op haarge-
bied is ‘French Glossing’ dé trend. Met deze behandeling wordt de kleur in de lengtes en 
punten met behulp van Dialight opgefrist. Dialight is een zure kleuring zonder ammo-
niak die zorgt voor mooie kleurschakeringen en gezond, glanzend haar’’. 
Is je hoofdhuid toe aan extra aandacht? ‘‘De nieuwste producten van Kérastase helpen 
het microbioom weer in balans te brengen. Een vette, onzuivere aanzet en droog, kwets-
baar haar worden hiermee verleden tijd’’. 

‘‘In de schoonheidssalon zien we dat klanten graag thuis de professionele behandeling 
voortzetten met de hiervoor geschikte ampullen en tools’’. Een voorbeeld is de LOOkX 
Gua Sha Tool. Roxane Lopez-van Kuik licht de beautytool toe: ‘‘Deze tool is gemaakt 
van honderd procent rozenkwarts. Naast een liftend effect zorgt het voor een mooie 
gezonde glow, vermindert het fijne lijntjes, ontspant het je spieren en stimuleert het lym-
fedrainage en bindweefselmassage. Deze techniek gebruiken we in de salon ook in de 
Glow Seizoensbehandeling’’. 
Om je look af te maken kun je bij ‘Clara | Roxane hair face body’ terecht voor de Golden 
Hour Collectie van LOOkX Make-Up. Weet je niet welke kleuren er bij je huid staan en 
hoe je jezelf op kunt maken? ‘‘Visagiste Iris helpt je hier graag bij tijdens de 1-op-1 Make-
Up Workshop. We geven je tips, tricks en een naslagwerk mee. Hierin staan alle ins&outs 
over basic huidverzorging en een stappenplan voor een make-uplook in 5-minuten voor 
overdag en hoe je deze look omtovert tot een glamourlook’’. Meer informatie? 

Clara | Roxane hair face body, Julianastraat 13, Steenbergen
www.clararoxane.nl 



MARJA’S HEALTH & BODYCARE

twouwsvoetje@hotmail.com
06 28121120

@twouwsvoetje
www.twouwsvoetje.nl

Je kunt hier o.a. terecht voor:  
 Cryo 21 behandelingen (verwijderen vetcellen, 

cellulite en verstevigen huid, modelleren 
 lichaamsvormen, anti-aging, weefsel  

verstevigen in gezicht, behandelen couperose). 
 Nu 50% korting op eerste behandeling!

 Leef Slim, Eet Slim en Blijf Slim met de 
 producten van Coach Nutrition. Onder 
 wekelijkse begeleiding gewicht verliezen en 
 op gewicht blijven met de lekkerste producten. 

Samen kijken hoe we jouw doelen op een 
gezonde manier kunnen bereiken! 

’T WOUWS VOETJE
Nieuwe gevesti gd in Steenbergen. 
Vakkundige en persoonlijke 
pedicurebehandelingen.

Medisch pedicure in opleiding.

Voldoende ruimte voor nieuwe klanten

Aangesloten bij ProVoet

Zelf een afspraak maken? 
www.twouwsvoetje.nl. 

info@marjashealthenbodycare.nl
Tel: 06-21541070

FACEBOOK:
@MARJASHEALTHENBODYCARE
www.marjashealthenbodycare.nl

’t Wouws Voetje
Pedicure

Ruiterstallen 22 4651 ER Steenbergen

Kaaistraat 57 
4651BM Steenbergen 

0167-500005
info@demooroptiek.nl

Marja’s Health & Bodycare
Op jouw manier weer lekker in je vel

‘‘Als cliënten laten weten dat zij weer energieker zijn en meer zelfvertrouwen hebben 
gekregen dan is dat echt een kroon op mijn werk’’. Marja Smout is bijna vijf jaar voedings-
deskundige en begeleidt cliënten in haar praktijk ‘Marja’s Health & Bodycare’. 
‘‘Het verliezen van gewicht of centimeters kan op meerdere manieren. In het intakege-
sprek bespreken we altijd wat bij de client past. Alleen zo kunnen we samen de doelen 
behalen’’, vertelt Marja Smout. 

‘‘Met de Cryo21-behandelingen stellen we het lichaamszones of gezichtszondes plaat-
selijk bloot aan hele koude temperaturen. Deze behandeling helpt onder andere bij het 
verwijderen van vetcellen en het weefsel te verstevigen in het gezicht’’. 

Marja Smout helpt daarnaast cliënten met afvallen door middel van een afvalplan en 
bijvoorbeeld de producten van Coach Nutrition. Meer informatie of afspraak maken? 

Marja’s Health & Bodycare, Ruiterstallen 22, Steenbergen
www.marjashealthenbodycare.nl

’t Wouws Voetje
Jouw voeten in goede handen 

Het belang van goede voetverzorging was bij Marcha van Gaal al heel lang duidelijk. 
‘‘Zestien jaar lang heb ik gewerkt in de zorg. Een goede voetverzorging kan echt bijdragen 
aan iemands welzijn of grotere problemen voorkomen. Ik heb besloten te stoppen als ver-
zorgende en mijn hart te gaan volgen’’. 
Na de opleiding tot pedicure is Marcha van Gaal aan de slag gegaan als pedicure en in 
april opende zij de deuren van pedicuresalon ’t Wouws Voetje. 

‘‘Bijna iedereen kan bij mij terecht voor een pedicurebehandeling. Of het nu is voor het net-
jes maken van de voeten of bij voetproblemen. Soms is er meer nodig om voetproblemen 
te voorkomen of verhelpen. Ik kan je dan doorverwijzen naar een specialist, adviseren over 
schoeisel of persoonlijke hygiëne’’. 
Pedicuresalon ’t Wouws Voetje is aangesloten bij brancheorganisatie ProVoet en doet de 
opleiding tot medisch pedicure. Meer informatie of afspraak maken? 

’t Wouws Voetje, Ruiterstallen 22, Steenbergen
www.twouwsvoetje.nl

De Moor Optiek
Nieuwe locatie zit De Moor Optiek als gegoten

De verhuizing van De Grote Kerkstraat naar de Kaaistraat in Steenbergen is inmid-
dels al weer drie maanden geleden. Voor Michiel de Doelder en medewerkster Imke 
Chrisstoffels is het iedere dag weer een feestje om te mogen werken in de nieuwe win-
kel. ‘‘De uitstraling, het lichtplan en de ruime opzet is een fijne werk- maar zeker winkel-
omgeving’’. 

Michiel de Doelder en Imke Chrisstoffels komen net terug van een bezoek aan 
Dolce & Gabbana en Prada in Amsterdam, waar ze de nieuwste trends op brillengebied 
konden spotten. ‘‘De afgelopen jaren was de tendens op brillengebied dat de monturen 
steeds uitgesprokener werden. De verwachte grove modellen blijven echter uit. 
De monturen van dit najaar hebben meer harde lijnen en lichte kleuraccenten. Maar je 
ziet bijvoorbeeld ‘de glasbril’, die randloos is, ook weer zijn opmars maken’’. 

Michiel de Doelder laat trots zijn instrumenten voor het doen van een oogmeting zien. 
‘‘Met de nieuwste technieken kunnen wij een oogmeting doen op een honderdste nauw-
keurig. Voorheen was dit altijd in kwarten. Hierdoor kunnen wij brillen en lenzen leveren 
waarbij je het meest comfortabele zicht ervaart’’.

De nieuwste collecties voor net najaar komen nu binnen. ‘‘Via Social Media houden we 
onze klanten op de hoogte van onze nieuwe aanwinsten. Merken die wij onder andere in 
de winkel hebben zijn Ray-Ban, BRETT, Morel en Lamarca. Voor iedere leeftijd en iedere 
behoefte kunnen we een passende kijkoplossing vinden’’. 
Meer informatie of een montuur passen in de digitale paskamer? 

De Moor Optiek, Kaaistraat 57, Steenbergen
www.demooroptiek.nl body, Julianastraat 13, Steenbergen
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Nieuwe Nieuwe Nieuwe 
Collectie Collectie Collectie 

Cyell nachtmode Cyell nachtmode Cyell nachtmode 
én huispakken én huispakken én huispakken 

hangt nu hangt nu 
in de in de 

winkelwinkel

Rosemary’s Lingerie
Rosemary’s Lingerie is meer dan een winkel 

Bij de aanschaf van onder-, nacht-, badmode en lingerie moet je je op je gemak voelen. 
Rosemarie Englebert, eigenaresse van Rosemary’s Lingerie, weet na drieëntwintig jaar precies 
hoe zij een huiselijke en ontspannen sfeer moet neer zetten. Met haar uitgebreide collectie 
voor dames, heren, kinderen én Mammacare afdeling biedt zij het hele totaalplaatje aan. 
Rosemarie Englebert ziet deze winter veel nieuwe lingeriekleuren verschijnen: ‘‘Denk hierbij 
aan groen, taupe, bruin, bordeaux en blauw. Bij de nachtmode voeren comfortabele zachte 
stoffen de boventoon. Fleece, velour en modal zijn hier voorbeelden van’’.  

Voor de bekende merken zoals Sloggi, Schiesser, Ten Cate, Triumph en Cyell ben je bij Ro-
semary’s Lingerie aan het juiste adres. ‘‘De nachtmode van Cyell is dit najaar kleurrijk en vol 
mooie dessins. De huispakken zijn ook echt prachtig. De gewilde dames, meisjes en jongens-
collectie van Charlie Choe bevat modieuze betaalbare nachtmode. Dit najaar gaan we ook het 
merk Claesen’s in onze winkel verkopen’’.  

‘‘Naast de reguliere collectie beschikken we ook over een uitgebreide Mammacare afdeling 
voor het aanmeten van borstprotheses, protheselingerie en prothesebadmode. Samen tot een 
passende oplossing komen is niet alleen medisch van belang maar zeker ook uit emotioneel 
oogpunt. Onze paskamer is zicht- en geluidsdicht en ruim genoeg om iemand anders mee te 
nemen. Ook een afspraak maken buiten onze openingstijden behoort tot de mogelijkheden’’. 

Onder voorbehoud van alle maatregelen zal Rosemary’s Lingerie Outlet op 2 oktober plaats-
vinden. Meer informatie hierover? Houd de website en Social Media kanalen van Rosemary’s 
Lingerie in de gaten. 

Rosemary’s Lingerie, Dorpsstraat 25, Oud Gastel
www.rosemaryslingerie.nl
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STEENBERGEN – Morgen, zater-
dag 11 september, sluit zwembad 
De Meermin het lesseizoen af met 
het diploma zwemmen en de uit-
reiking van de zwemdiploma’s. 
Zondag is een laatste activiteit ge-
pland, dan wordt vanaf 10:00 uur 
de afstandsproef gehouden. Ver-
volgens sluit De Meermin haar 
poorten waarmee een einde komt 
aan het zwemseizoen.

“Ondanks de beperkingen waar-

mee we ook dit seizoen zijn ge-
confronteerd en ook het mindere 
zwemweer ben ik zeker tevreden. 
We komen kort aan de 50.000 be-
zoekers en dat is gezien de om-
standigheden zeker niet slecht te 
noemen. Morgen zullen we niet 
minder dan 210 zwemdiploma’s 
uitreiken. Voor de zomervakantie 
waren er al 150 lesklanten die hun 
diploma behaalden. We hadden 
124 deelnemers bij de zwemvier-
daagse die van 30 augustus tot en 
met 3 september werd gezwom-

men”, aldus badchef Leo Holier-
hoek.

De Zesmin
Hij kijkt eveneens tevreden terug 
op de Zesmin die afgelopen week-
end werd gehouden. Hieraan de-
den 18 teams mee. Zij zwommen 
de hele dag, waarbij de teamleden 
elkaar bij het zwemmen aflosten. 
De zesmin werd dit jaar gewon-
nen door de ‘Goudguppen’ die  
met elkaar 28.600 meter zwom-

men. Zwemclub Aquateam volg-
de als tweede met een totaal van 
27.300 meter. Nummer drie werd 
Hironymus 1 met 26.700 meter.
De Meermin 2 bereikte een 8e 
plaats met 21.575 meter, Meermin 
1 kwam uit op 17.775 meter. Per-
soneel De Meermin zwom 16.950 
meter, goed voor een 10e plaats 
gevolgd door nummer 11: oud 
personeel De Meermin dat af-
tikte op 16.200 meter. Oud Bruin 
en Jong Belegen was goed voor 
een 17e plaats met 11.550 me-
ter. Nummer 18: De Deur Drijvers 
haalden 10.475 meter.

Foto rechts: De zwemvierdaag-
se had een bijzondere deelnemer: 
Frans Verhoeven. Hij nam voor de 

25e keer deel en liet dat weten aan 
ieder die het wilde horen. Vandaar 
dat de organisatie van het zwe-
mevenement besloot om hem lu-
diek in de schijnwerpers te zet-
ten. De 25e zwemvierdaagse werd 
voor Frans er een die hij niet snel 
zal vergeten. Getooid in een brand-
weeruitrusting ging hij het water 
in. Dat werd stevig doorzwemmen. 
Een voordeel had dit wel: alle toe-
schouwers kregen in de gaten dat 
er wat bijzonders met deze dappe-
re zwemmer aan de hand was. En 
voor wie het nog niet wist: het was 
zijn vijfentwintigste keer.

Foto links: een beeld dat Thomas 
Weezenbeek schoot tijdens de Zes-
min. Een activiteit die dit jaar ze-
ker succesvol was.
Foto’s: Thomas Weezenbeek ©2021

Zwembad De Meermin gaat laatste dag 
van het seizoen 2021 in

( door Peter Vermeulen )

DINTELOORD | STEENBERGEN – 
Maandagochtend 6 september 
opende wethouder Koos Krook de 
nieuwe loot aan de tak van Hoe-
ve Kakelbont: de agrarische kin-
deropvang Kakelbont. En daar-
mee komt de droom van adjunct 
Dorien van der Kort uit. Ze begon 
als stagiaire bij de zorghoeve en 
hoopte ooit kinderopvang te kun-
nen realiseren. Die kans kreeg ze 
van Marianne Rommens, samen 
met partner Joost van der Riet ei-
genaar van de hoeve. Dat ze van 
het moment geniet is te zien aan 
haar stralende glimlach. “Wat fan-
tastisch is het dat iets waar we vijf 
jaar geleden over spraken nu wer-
kelijkheid is geworden”, jubelt Do-
rien van der Kort.

“Hier staat de natuur centraal. 
Hier kunnen de kleintjes lekker 
met de laarsjes in de modder”, zo 
sprak Marianne Rommens voor-
afgaand aan de opening. Die werd 

verricht door wethouder Koos 
Krook. “Het is heel plezierig hier 
te zijn. De warmte en kracht die 
jullie uitstralen is fantastisch. We 
zijn als gemeente heel trots op 
hoeve Kakelbont, waar aandacht 
gegeven wordt aan bijzondere 
mensen”. Vervolgens verrichtte de 
wethouder met de hulp van twee 
deelnemers van de kinderopvang 
de opening van het kinderdagver-
blijf.

 “Lekker met de laarsjes  
in de modder”

Binnen ziet het er spic en span uit. 
Hieraan hebben Joost van der Riet 
en Leen van Leeuwen een flinke 
bijdrage geleverd. Zij ontvingen 
hiervoor de complimenten van 
spreekster Rommens die hun in-
zet roemde. De kleintjes zullen 
overigens vast voor binnenkomst 
de modderlaarsjes uit moeten 
trekken om zo het frisse interieur 
in goed staat te kunnen houden.

 Van baby tot senior

Met het agrarisch kinderdagver-
blijf is het dienstenpakket van 
zorghoeve Kakelbont voor de 
jongste deelnemers – op dit mo-
ment 9 in getal – uitgebreid.  “We 
hebben een kindergroep voor jon-
geren die extra ondersteuning 
nodig hebben. Die komen op de 
woensdagmiddag en op zaterdag. 
Daarnaast hele dagen tijdens de 
schoolvakanties. Daarnaast is er 
een groep voor jongeren die uit 
het regulier onderwijs vallen. Voor 
hen hebben we een erkende MBO 
rentree opleiding. Voorts ontvan-
gen we zo’n 130 unieke deelne-
mers op de dagopvang. Dit betreft 
eenzame ouderen en beginnend 
dementerenden. En er is een vol-
wassengroep met psychische pro-
blematiek”, vertelt Jessie Janssens. 
Zij is coördinator Zorg en Welzijn 
bij Kakelbont. 

Foto: Wethouder Koos Krook opent 
met de hulp van twee kleintjes het 
kinderdagverblijf officieel. Mari-
anne Rommers (links staand) en 
Dorien van de Kort (gehurkt) ge-
nieten van dat moment.
Foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Kakelbont uitgebreid 
met Kinderdagverblijf

STEENBERGEN – De stichting Stad-
herauten Steenbergen – die be-
staat naast de werkgroep Stadher-
auten Steenbergen – verleent me-
dewerking aan het museumweek-
end dat in de septembermaand 
CuSt wordt georganiseerd. Dit 
doet deze stichting door op gezet-
te tijden de documentairefilm ‘On-
begrensde Vrijheid van producent 
Claudia Koole uit Kruisland te to-
nen.

Dit gebeurt in de Vincentiuszaal 
van de Gummaruskerk. De do-
cumentairefilm gaat over het erf-
goed van de tweede wereldoorlog, 
voornamelijk in West-Brabant. Er 

wordt een verbinding gemaakt 
met het heden, waarin oorlogen 
nog steeds worden uitgevochten 
met fysieke wapens. Ook de strijd 
tegen het onzichtbare Coronavi-
rus in een veranderende wereld 
wordt belicht. Deze documentaire 
film is ingediend voor de erfgoed-
prijs Brabants Lof van Erfgoed 
Brabant.

De Gummaruskerk is tijdens het 
museumweekend geopend van 
11:00 tot 16:00 uur op zaterdag en 
tussen 12:30 uur en 16:00 uur op 
zondag. De documentaire wordt 
in de Vincentiuszaal van de kerk 
vertoond.

Documentairefilm ‘tijdens 
museumweekend

KRUISLAND – Ilja de Jong uit Kruis-
land start op 15 september in de 
Pyreneeën Challenge. Drie dagen 
lang wandelt ze bergop met als 
hoogtepunt de Tourmalet op de 
laatste dag. Ze loopt mee als lid 
van team Ride4Dex. Doel is om 
geld bijeen te brengen voor kinde-
ren met een stofwisselingsziekte. 
Ilja de Jong hoopt op ondersteu-
ning van inwoners: “Elke euro is er 
immers één”, zo laat ze weten.

Nu doet zij de challenge wande-
lend, andere leden van het team 
Ride4Dex starten op de fiets. 
Zelfs Duuk, negen jaar oud, de 
oudere broer van Dex doet mee. 
Hij beklimt de laatste 9 kilo-
meter van de berg op zijn race-
fiets om zo een bijdrage te leve-
ren voor zijn jongere broer Dex.  

Informatie over Ride4Dex is te 
vinden op www.ride4kids.nl. In-
formatie over de motivatie van Ilja 
de Jong is te lezen via ride4kids.
nl/deelnemer/ilja-de-jong

Kruislandse neemt deel 
aan Pyreneeën Challenge 
voor het goede doel
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Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie is gevestigd in de 
Gummaruskerk. Openingstijden: 
maandag, woensdag en donderdag 
van 9.15 uur tot 11.30 uur.
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk wordt  iedere 
zaterdag om 17.00 uur uitgezonden 
via de SLOS:  Ziggo: kanaal 41, 
KPN: kanaal 1402, Delta : kanaal 
804 en Caiway: kanaal 12.

Voor Inlichtingen:  Els Verbeek 
secr. telefoonnummer 0167-
566886 of Bram Hommel voorz. 
06-53802394. 
Wij gedenken in ons gebed: 
Jo Schoonen - Huijsmans, Maja 
van Kaam - Govaers en Riet 
Schillemans - Touw. 
Kerkdiensten:  jaarcyclus B. 
Zaterdag 11 September 17.00 
uur: Voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor. Jo van Merode 
echtgenote van Toine de Jong; Jan 
Schetters en dochter Christine; 
Jaargetijde Cor de Mooy echtgenote 
van Kees van Herel.
Zondag 5 September 11.00 uur: 
Voorganger Jan Gelten. Jaargetijde 
Antonius van Loon; Fam. Verbeek 
- Gijzen en Connie; Verjaardag 
Thomas van de Riet; Overleden 
ouders Aarden - Kerstens; Johannes 
Luijks.
Maandag 13 September 19.00 
uur: Voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor. Jaargetijde Johannes 
Christianus van Deursen 
echtgenoot van Ria van Deursen.

Misintenties: Wilt u een misin-
tentie aanvragen? Indien mogelijk 
graag een week van tevoren (i.v.m. 
tijdige plaatsing in de krant) door 

te geven bij het secretariaat (zie 
gedeelte Sint Annaparochie) of via 
de website. De prijs voor het aan-
vragen van een misintentie is 11,00 
euro.

Binnenkort starten we in onze pa-
rochie met een alphacursus. Deze 
cursus is oorspronkelijk opgezet 
voor mensen die meer willen weten 
over het christelijke geloof.  Maar 
ook mensen die  al wel vertrouwd 
zijn met het geloof, kunnen door 
deze cursus worden geholpen om 
hun geloof te verdiepen. Je leert 
van elkaar en ook van de video-
filmpjes die het eerste deel van de 
avond getoond worden. Onder-
werpen die aan de orde komen zijn 
bijvoorbeeld: “is er meer, waarom 
stierf Jezus, hoe kun je geloven, 
waarom zou je bidden?”
Ofschoon we met een kleine groep 
weer bij elkaar mogen komen in 
onze kerken, willen we in dit najaar 
opnieuw een online alphacursus 
aanbieden. 
Voor veel mensen heeft online 
iets aantrekkelijks. Je kunt thuis 
blijven, en soms voel je je via Zoom 
nog vrijer om over je ervaringen 
en je geloof te spreken met andere 
deelnemers aan de cursus en 
met een pastor dan wanneer je 
samenkomt in een zaal.
De startbijeenkomst is op 
donderdag 23 september van 20.00 
uur tot 21.30 uur. Daarna nog negen 
donderdagavonden. De deelname 
aan Alpha is vrijblijvend en men 
kan op elk moment stoppen.
Als u belangstelling hebt kunt u 
zich melden via het secretariaat: 
par.secretariaat@sintannaparochie.
com. pastoor Hans de Kort 

Zaterdag 11 September 19.00 
uur:  Eucharistieviering Pater 
Bertus van Schaik.  Patrick 
Goverde op orgel verzorgt de 
muzikale invulling. Wij gedenken 
Loeke Simon – Sayers weduwe 
van Paul Simon, Rina Verdonk – 
de Jong. 
Woensdag 15 September 9.30 
uur: Eucharistieviering Pastor 
Sebastian Chazhoor.  
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 12 september 09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering 
door de Werkgroep. Intenties: 
Geert Nijssen en Jo Nijssen-van 
Loenhout; Joke Hommel e.v. Piet 
Huijsmans; overl. ouders Hommel-
Bosters;  jgt. Loes van Geel-Dogge 
e.v. Cees van Geel;  Rina Verhagen-
Mariën e.v. Piet Verhagen; 
Maandag 13 september 18.00 
uur:  
Woensdag 15 september 19.00 
uur: H. Mis.
Donderdag 16 september19.00 
uur: H. Mis. 

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 0164 – 
682525. 
Zaterdag 11 sept. 19.00 uur 
Euch.: In deze viering gedenken 
wij: Toos Bogers w.v. Han Bom ; 
Johan van Ginderen; jrgt. Corne-
lia Ooms - Heijnen w.v. Marinus 
Ooms; Mieke en Geert Otte; Adrie 
Plasmans e.v. Mieke Otte; Janus en 
Lieske  Geers - Otte; Voorg.: Past. 
S. Chazhoor, lector: F. Veraart, 
zang: Antonius van Padua koor. 
Dinsdag 14 sept. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius  voor 
onze gezinnen.

Zondag 12 september 11.00 
uur: Eucharistieviering. Zang: 
gemengd koor; Voorganger: Pater 

Bertus van Schaik; Lector: Ankie 
Mouwen; Koster: Adrie van Etten.
Wij zijn dringend op zoek naar 
vrijwilligers die ons enkele 
uren per week willen helpen 
met het onderhouden van de 
begraafplaats. Mocht u interesse 
hebben dan kunt u contact 
opnemen met Adrie van Etten 
tel: 06-29518717

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

Dienst in de Protestantse Kerk aan 
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. 
Predikant: Ds. H.C. van het 
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor 
informatie: mevr. Toke Knook, tel. 
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com. 
Zondag 12 september 10.00 uur: 
Eredienst in de Sint Martinuskerk 
te Halsteren. Ds. Hans de Bie.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Luister,

Naar het fluisteren
Van je lijf

Zodat het niet
Hoeft te schreeuwen 

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 12 september  10.00 uur: 
Ds. I. Koeman, Borgerhout. In de 
diensten is iedereen weer welkom 
onder de huidige corona-regels.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

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

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 9 september 10.00 uur: 
Ds. T. Veldhuizen, Zandhoven 
BE. De kerk is weer geopend 
zonder beperkingen van het aantal 
bezoekers. Er wordt ook weer, op 
ingetogen wijze, gezongen. Gasten 
van buiten mogen zich met vragen 
wenden tot onze scriba via scriba@
pkndinteloord of bellen met +31 
611 888 299.

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 12 september 10.00 uur:   
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. 
A. Vastenhoud. De diensten zijn 
ook te beluisteren via onze website 
www.hervormddinteloord.com. 

Zondag 12 september 10.30 
uur: Ds. Ch. Inkelaar- de Mos. 
Wilt u de dienst bijwonen, 
dan graag van tevoren aan-
melden via het emailadres: 
aanmeldenkerkdienstgastelkruis-
land@hotmail.com (tot uiterlijk 
vrijdag 19.00 uur).

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL WOORD

Waar blijven de dopelingen? 
Samen met Martien van Gaans 
keek ik in het doopboek van de 
katholieke geloofsgemeenschap 
H. Joannes de Doper in Nieuw-
Vossemeer. Wie kunnen we 
in 2022 verwachten als eerste 
communicanten? 
Martien noteerde de gedoopte 
kinderen van 2013 en 2014: daar 
komen de communicanten van 
volgend jaar vandaan. Verder 
kijkend in het boek voelde ik een 
grote teleurstelling: de laatste 
ingeschreven dopeling is Kiki 
Wiggers, gedoopt op 6 januari 
2019. Pas op 19 september  2021 
mag ik Lucas van der Wegen als 
kind van God en kind van de Kerk 
dopen en inschrijven. Lucas komt 
uit Dinteloord. 

Het is heel jammer, dat veel ouders 
hun baby’s  niet meer  via de doop 
aan God aanbieden.  De doop is 
het beginpunt van de levensweg, 
die een mens gaat in het voetspoor 
van Jezus Christus. Jezus is DE 
WEG, DE WAARHEID EN 
HET LEVEN. Via het geloof in 
Jezus, Zoon van God, gekruisigd 
en verrezen, kan een gedoopte 
christen op aarde goddelijk leven 
ontvangen, en hoopvol uitzien 
naar eeuwig gelukzalig leven in de 
hemel. 
Dat mogen we geen kind 
ontzeggen, en onszelf ook niet. 
Op de plek, waar ik tijdens mijn 
pastoraat vaak meer dan dertig 
kinderen per jaar doopte, staat nu 
het Heilig Hartbeeld van Jezus te 
treuren over de teloorgang van zijn 
Heilige Kerk. 
Pater Bertus.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

Annaparochie start 
Alpha cursus
STEENBERGEN – Binnenkort wordt 
in de parochies St. Anna en St. 
Christoffel in Steenbergen en Hal-
steren gestart met een Alpha cur-
sus die bestaat uit 10 interactieve 
online bijeenkomsten.
Deze start op 23 september en 
wordt steeds op donderdag tussen 
20:00 en 21:00 uur herhaald tot en 
met 2 december. De cursus is be-
doeld voor mensen die meer wil-
len weten over het christelijke ge-
loof of die hun kennis willen ver-
diepen.
Aanmelden kan via par.secretari-
aat@sintanneparochie.com. Deel-
name is vrijblijvend en kan op elk 
moment worden gestopt.

Infoavond over 
Eerste Communie
STEENBERGEN – Pastoraal werkster Lenie Robijn laat namens de vrijwil-
ligers van de werkgroep familiecatechese weten dat er een speciale in-
formatieavond in aantocht is voor ouders en verzorgers waarvan de kin-
deren hun eerste communie gaan doen of voor hen die twijfelen of ze dit 
wel of niet willen. Die avond is bedoeld voor alle zes kernen uit de ge-
meente Steenbergen. 

De bijeenkomst wordt gehouden in de Gummaruskerk en begint om 
19:30 uur. Ook is het al mogelijk om kinderen uit groep vier aan te mel-
den via de website: www.sintannaparochie.com. Er is een rubriek in-
schrijfformulieren. Voor vragen kan ook gebeld of gemaild worden naar 
het parochiesecretariaat. Het telefoonnummer is (0167) 561 671. Het 
mailadres:par.secretariaat@sintannaparochie.com.

Bibliotheek  
opent deuren  
voor publiek  
op Wereld  
Alzheimerdag
STEENBERGEN – Dinsdag 21 sep-
tember organiseert de werkgroep 
‘Dementievriendelijke gemeente 
Steenbergen’ een activiteit ter ge-
legenheid van Wereld Alzheimer-
dag. Dat gebeurt in de bibliotheek 
die hiervoor speciaal de deuren 
opent. Tussen 10:00 en 13:00 uur 

wordt iedereen uitgenodigd om 
een kop koffie of thee te komen 
drinken en gebruik te maken van 
de diensten die de bieb biedt.

Ook is een aantal professionals 
aanwezig met hulpmiddelen, in-
formatie en een luisterend oor 
voor vragen die bij bezoekers le-
ven met betrekking tot Alzhei-
mer. Naast de Westbrabantse af-
deling van Alzheimer Nederland 
staan deskundigen van tanteLoui-
se, WijZijn Steenbergen en het De-
mentienetwerk West-Brabant in 
de bibliotheek aan de Blauwstraat 
klaar. 
Dat allemaal op 21 september tus-
sen 10:00 en 13:00 uur.
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(Door Michelle Douw)

Dinteloord – Robert Helmons, ei-
genaar van Scootmobielshop.nu, 
is een echte expert op het gebied 
van mobiliteit. Al jaren runt hij de 
website en de in Dinteloord ge-
vestigde winkel ‘Scootmobielshop.
nu’. Het laatste halfjaar is het as-
sortiment flink uitgebreid en mag 
hij zich ook officieel ‘Excel Galaxy 
Premium Salespoint’ noemen. 

Robert Helmons: ‘‘Via de 
showroom en website van Scoot-

mobielshop.nu kun je met diverse 
producten kennismaken van on-
der andere Excel Mobility, e-Abi-
lity en Splitrider. Het assortiment 
loopt uiteen van lichtgewicht, op-
vouwbare elektrische rolstoelen, 
sta-op en relaxfauteuils, drempel-
hulpen en scootmobielbergingen 
tot wandelstokken’’. 

Vrijheid
‘‘Hoewel het gebruik van deze 
hulpmiddelen vaak voortkomt 
door beperkingen, kunnen we 
door een uitgebreid advies en 

maatwerk onze klanten weer een 
gevoel van vrijheid geven. We 
hebben goede contacten met de 
Wmo-afdelingen, zijn zelf uitleen-
punt voor De Kruisvereniging en 

huren of leasen behoort vaak ook 
tot de mogelijkheden. Zo kunnen 
klanten eerst ervaren of een hulp-
middel bij hem of haar past’’. 

Nieuwe modellen  
scootmobielen
Nieuw zijn de vijf modellen scoot-
mobielen van Excel Mobility bij 
Scootmobielshop.nu. Ze zijn ech-
te ‘eyecatchers’ in de showroom 
aan de Karel Doormanstraat. Ro-
bert Helmons: ‘‘Met de Galaxy Ci-
tiflyer, Galaxy Compact, Galaxy II, 
Galaxy II Deluxe en Galaxy Plus 
kunnen we voor iedere gebruiks-
wens en lifestyle een oplossing 
bieden. Of je nu een scootmobiel 
nodig hebt voor in de stad, de na-
tuur of voor het doen van de dage-
lijkse boodschappen. Deze scoot-
mobielen staan daarnaast bekend 
om hun rij- en zitcomfort, stabi-
liteit en betrouwbaarheid’’. Meer 
informatie of een proefrit maken?
Scootmobielshop.nu, Karel Door-
manstraat 6-8, Dinteloord. www.
scootmobielshop.nu

Scootmobielshop.nu  
wordt Excel Galaxy  
Premium Salespoint

STEENBERGEN – Het eerstvolgen-
de Alzheimer café wordt gehouden 
bij hoeve Kakelbont aan de Boom-
pjesdijk 11. Dat gebeurt op zater-
dag 18 september tussen 9:30 en 
11:30 uur. Inloop kan vanaf 9:00 
uur.

Het thema van deze bijeenkomst 
waar lotgenoten en mantelzor-
gers elkaar ontmoeten is ‘Mantel-
zorgondersteuning en Mobiliteit’. 

Voor dit onderwerp zijn de coör-
dinator Mantelzorg, de consu-
lent WMO, de wijkzuster van Din-
teloord en het kernteam WijZijn 
aanwezig. Zij vormen een panel 
dat antwoorden geeft op vragen 
die bij de bezoeker leven. Voor het 
onderdeel Mobiliteit zijn onder-
steuners aanwezig op het terrein 
van hoeve Kakelbont. Medipoint 
toont daarbij rollend materieel, 
Mobilcare presenteert de inspira-

tiebus en ook de duofietsen van 
tanteLouise worden gedemon-
streerd.

Aanmelden en Plusbus

Aanmelden voor de bijeenkomst 
is gewenst, Dit kan tot 18 septem-
ber bij Tonnie Joxhorst, de sociaal 
werker van WijZijn Steenbergen. 
Op maandag tot en met donder-
dag kan tijdens kantooruren wor-
den gebeld naar het nummer 06 
40 962 414.
Wie gebruik wil maken van de 
Plusbus dient deze zelf te reserve-
ren via (0167) 541 138.

Alzheimer café dit keer bij 
Hoeve Kakelbont

Verhalenmiddag Witte Da? 
zondag in theaterzaal  

van Myra Ceti
STEENBERGEN – Na driemaal vanwege corona richtlijnen te zijn uitge-
steld is het zondagmiddag dan zover. Om 14:30 uur start de verhalenmid-
dag ‘Witte Da?’ in de theaterzaal van Myra Ceti aan de Wouwsestraat 49.

De inloop is vanaf 14:30 uur, om 15:00 uur opent Claudia de Groen de 
middag. Vervolgens zijn verhalen te horen van Frans van Eekelen, Hilde 
van Straten, Igor Sékulovic, Rongshen Chen, Sjoerd van den Boom, Elly 
Hellemons, Frits Bayens. Om 17:15 uur speelt Igor Sékulovic gitaar en 
tien minuten later wordt de middag afgesloten.

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Bloemist Bon-
Ton beëindigt de bedrijfsvoering 
per 31 december aanstaande. Ton 
en Christel Heijnsdijk hebben hun 
pand verkocht aan Tonnie en Frie-
da Vugts. Die verhuizen hun poe-
lierswinkel vanuit de Blauwstraat 
naar de Kaaistraat. Dat gebeurt na 
een grondige verbouwing van hun 
nieuwe onderkomen. Eind mei vol-
gend jaar willen ze verhuizen.

“Het is een mooie plek. Wij ver-
wachten, dat wanneer het win-
kelcentrum in de komende jaren 
compacter mocht worden, dat 
de Kaaistraat een centrale plaats 
blijft behouden. Het pand van 

BonTon geeft ons meer ruimte, 
de winkel in de Blauwstraat is nu 
voldoende ruim, maar we hebben 
veel meer ruimte nodig om onze 
artikelen verkoop-klaar te maken. 
Op de nieuwe locatie zal dat het 
geval zijn. Een voordeel is zeker 
ook dat de winkel vanuit de Vis-
serstraat goed te bereiken is. En 
in de Kaaistraat is meer parkeer-
gelegenheid met ook voldoende 
parkeerruimte op het terrein aan 
de Van Gaverenlaan”, legt Tonnie 
Vugts uit. “De nieuwe winkel ligt 
straks ook dichter bij de super-
markten – Albert Heijn Achterberg 
en Lidl – dus kunnen klanten van-
daaruit ook sneller bij ons terecht”. 
Poelier Vugts ontving heel wat leu-
ke reacties toen het nieuws in de 

wandelgangen bekend werd. “Er 
waren ook klanten die opgelucht 
reageerden. Ze waren al bang dat 
wij uit Steenbergen zouden ver-
dwijnen. Dat is beslist niet het ge-
val”.

“Onze vrije dagen  
opnemen”

BonTon startte de bloemisterij in 
1987. Tot eind december wil het 
echtpaar Heijnsdijk er nog vol te-
genaan. Dan is het voor hen tijd 
om een punt te zetten achter 34 
jaar stevig werken. “Wat we dan 
gaan doen? We nemen alle vrije 
dagen op die we tekort zijn ge-
komen. We hebben deze 34 jaar 
zes dagen per week hard gewerkt 
met minimaal 10 uur per dag en 
dat waren dan rustige dagen. Dat 
hebben we overigens met veel 
plezier gedaan hoor, maar eind dit 
jaar is het genoeg geweest”, ant-
woordt Christel Heijnsdijk.

Poelier Vugts verhuist in 
2022 naar de Kaaistraat

Culturele 
dagreis 
‘Van Gogh 
in Brabant’
STEENBERGEN – Patrick Goverde 
laat weten dat via de organisatie 
Que Vadis een culturele reis is ge-
organiseerd die in het teken staat 
van Vincent van Gogh in Brabant. 
De reis is bedoeld voor alle cul-
tuurliefhebbers en ook voor (al-
leenstaande) ouderen.

Op woensdag 6 oktober vertrekt 
om 9:00 uur een bus vanaf het 
busstation bij de Lidl. Deelne-
mers aan de dagreis bezoeken het 
Vincent van Gogh-huis in Zun-
dert, vervolgens het museum Vin-
centre in Nuenen en ook de Van 
Gogh-kerk in Etten-Leur. Tussen-
door wordt genoten van een war-
me lunch bij de Watermolen van 
Opwetten, de molen die door Van 
Gogh in een schilderij is vereeu-
wigd.

Aanmelden
De kosten voor de dagreis be-
dragen 87,50 per persoon. Hier-
voor krijgen de deelnemers ver-
voer per luxe touringcar, en-
tree in genoemde musea, de 
warme lunch met een con-
sumptie naar keuze en brood-
jes en drinken op de terugweg. 
Aanmelden kan tot en met woens-
dag 22 september aanstaande. 
Voor aanmelding of meer infor-
matie: www.quovadisreizen.nl. Er 
kan ook contact worden opgeno-
men met Patrick Goverde, via het 
telefoonnummer 06 25 358 468.

Dikke pluim 
voor de helpers

De Gummaruskerk expositie was 
een groot succes en dat hebben 
we mede te danken aan de activi-
teiten commissie van de kerk, de 
stadsherauten Steenbergen en de 
groep mannen die zich de “Mup-
pets” noemen. 

Zonder al deze vereende krachten 
was het niet gelukt.

Een dikke pluim. Dankjewel !

Sandra Houtepen, 
Namens Platform Kunst 
en Cultuur Steenbergen 
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( door John Rommers )

Steenbergen - Smerdiek 7-0
Na de nederlagen in de wedstrijden 
voor de Groot Steenbergen Cup te-
gen Sc. Kruisland en v.v. Prinsenland 
een week eerder, was het afgelopen 
zaterdag de vraag hoe het 1e elftal 
van v.v. Steenbergen zou presteren in 
de eerste min of meer ”echte” wed-
strijd die het voor de K.N.V.B. beker 
moest spelen tegen v.v. Smerdiek uit 
St. Maartensdijk.
Ondanks de eerdergenoemde neder-
lagen werd er in beide wedstrijden, 
met name in de eerste helft, zeker 
niet slecht gevoetbald en deze trend 
werd in de wedstrijd tegen Smerdiek 
gelukkig doorgetrokken.
Met name ook weer tijdens de eer-
ste 45 minuten werd er ook tegen 
Smerdiek wederom zeer behoorlijk 
gepresteerd, met daarbij wel de aan-
tekening dat de tegenstander deze 
wedstrijd wel van een wat minder 
niveau was.

Snelle voorsprong
De wedstrijd was nog maar enkele 
minuten oud toen de blauwwitten 

al op voorsprong kwamen. Op aan-
geven van Jordy Dam kwam Mike 
de Hoog in schietpositie en dat be-
tekende direct de 1-0. Een kleine 10 
minuten later zagen we eenzelfde si-
tuatie.
Weer was het Jordy Dam die me-
despeler Mike de Hoog bediende 
en ook deze keer was het raak, 2-0.  
En weer 2 minuten later stond het 
zelfs al 3-0. Kai Heshof schoot vanaf 
de zijlaan de bal richting het Smer-
diek doel en zag zijn ‘voorzet’ bij 
de 2e paal over de doelman van de 
Zeeuwse ploeg binnen vallen.
In minuut 23 kreeg Steenbergen ver-
volgens een hoekschop te nemen 
waaruit Thijs Zantboer de 4-0 bin-
nen schoot. Steenbergen doelman 
Joost van der Ree moest hierna tot 2 
keer toe redding brengen bij goede 
scoringsmogelijkheden voor Smer-
diek en 5 minuten voor de thee was 
het Ahmed Dahir die van dichtbij 
voor de 5-0 ruststand zorgde.

Rommelige 2e helft
In de 2e helft was het spelbeeld – 
waarschijnlijk mede door de reeds 
grote voorsprong – een stuk min-

der dan in de eerste 45 minuten. De 
druk op de bal en de felheid waren 
wat verdwenen maar de Blauwwit-
ten waren ook toen nog de bovenlig-
gende partij.
Halverwege de 2e helft was het Jordy 
Dam die, op aangeven van Kai Hes-
hof, met een mooi schot in de bo-
venhoek voor de 6-0 zorgde. Met nog 
10 minuten te spelen werd Ahmed 
Dahir gelanceerd en maakte, alleen 
voor de keeper, geen fout door be-
heerst de 7-0 eindstand te bepalen.

Steenbergen morgen op 
bezoek bij Veere
De andere wedstrijd die afgelopen 
zaterdag werd gespeeld in de beker-
poule waarin Steenbergen is inge-
deeld werd door Noad’67 uit St. Phi-

lipsland met 2-1 gewonnen van v.v. 
Veere.
Veere is morgen – zaterdag 11 sep-
tember – de tegenstander die Steen-
bergen in de gelijknamige plaats 
treft. De Zeeuwse 3e klasser zal er 
natuurlijk alles aan doen om de pun-
ten thuis te houden want bij verlies 
is men zeker van uitschakeling.
Steenbergen zal – met de laatste 
(thuis)wedstrijd tegen Noad’67 op 
zaterdag 18 september nog in het 
verschiet – er goed aan doen mi-
nimaal met 1 punt terug te keren 
naar Steenbergen om kans op pou-
le-winst te behouden.
De wedstrijd wordt gespeeld op het 
sportpark in Veere en begint om 
14.30 uur. Supporters die hun favo-
rieten willen gaan aanmoedigen zijn 
van harte welkom om mee te reizen 
met de spelersbus die om 11.45 uur 

vertrekt vanaf het sportpark.

Overige uitslagen
Uitslagen overige bekerwedstrijden 
senioren v.v. Steenbergen: Steenber-
gen 2 - De Fendert 2 5-3; Steenbergen 
onder 23 - T.S.C. onder 23: 3-5; Bru-
se Boys 4 - Steenbergen 4: 3-4; Steen-
bergen dames 1 - De Fendert dames 
2: 8-0; Moc’17 dames 1 - Steenber-
gen dames 2: 12-2; Steenbergen zon-
dag 2 - S.C.O. zondag 2: 8-1.

Programma
Programma overige bekerwedstrij-
den senioren v.v. Steenbergen voor 
zaterdag 11 september: Yerseke 2 - 
Steenbergen 2, aanvang 14.30 uur; 
Kogelvangers 2 - Steenbergen 3, aan-
vang 14.30 uur; Steenbergen 4 - Prin-
senland 3, aanvang 13.15 uur; W.H.S. 
onder 23 - Steenbergen onder 23, 
aanvang  13.30 uur; Lepelstraatse 
Boys dames 1 - Steenbergen dames 
1, aanvang 13.00 uur; Steenbergen 
dames 2 - Bruse Boys/Duiveland/
SKNWK dames 1, aanvang 13.15 uur.
Programma voor zondag 12 septem-
ber: N.S.V. 2 zondag - Steenbergen 2 
zondag         aanvang 11.45 uur. 
Voor het programma van alle jeugd-
wedstrijden en alle zaalvoetbalwed-
strijden zie www.vvsteenbergen.nl

Foto: Mike de Hoog, maker van 2 
doelpunten wint het kopduel
Foto: Mark Koenraadt ©

Smerdiek geen partij in  
bekerwedstrijd tegen 
Steenbergen

Foto: Pieter Suijkerbuijk wint het duel op het middenveld
Foto: Mark Koenraadt ©

Foto: Nathan van Beers (4) zet de bal voor
Foto: Mark Koenraadt ©

( door Jesse de Decker )
Afgelopen zaterdag stond voor SC 
Welberg 1 de eerste bekerwedstrijd in 
het districtsbekertoernooi op het pro-
gramma. Welberg moest in het zon-
nige Koudekerke aantreden tegen 3e 
klasser VCK. De thuisploeg is al jaren 
een stabiele 3e klasser die steevast in 
de subtop van deze competitie mee-
doet, het beloofde voor Welberg een 
lastige wedstrijd te worden.

Het verschil in krachtverhoudingen 
was al bij het betreden van het veld 
goed zichtbaar. VCK beschikte over 
een fysiek sterke ploeg met enkele 
boomlange spelers die de nodige in-
druk maakte op de Welberg spelers. 
Meteen na het eerste fluitsignaal van 
scheidsrechter Struik werd meteen 
duidelijk dat VCK ook over een uitste-
kend voetballend vermogen beschikt. 
De eerste kansen waren dan ook voor 

de thuisploeg. Na 10 minuten voet-
ballen kwam VCK op een 1-0 voor-
sprong.

Nog geen vier minuten later kwam 
Welberg brutaal langszij. VCK leverde 
een vrije trap op de rand van het straf-
schopgebied slordig in bij Welberg. 
De bal werd onderschept door Diego 
Vaissaire die Dennis Luijks wegstuur-
de richting het doel van VCK. Met een 
snelle counter kon Luijks de vrijstaan-
de Troy Mol via een harde lage voorzet 
aanspelen, Mol benutte dit buiten-
kansje door de voorzet laag in de lin-
kerhoek van het doel te schieten.
Na de gelijkmaker werd het een een-
zijdige wedstrijd. Welberg was sim-
pelweg niet opgewassen tegen het fy-
siek en goed voetballend VCK. Na 25 
minuten voetballen stond VCK al met 
5-1 voor, bijna elke hoekschop van de 
thuisploeg leverde een doelpunt op. 

Met een 7-1 stand zochten beide ploe-
gen de kleedkamers op voor de rust.

Afgekeurde doelpunten
Ook in de tweede helft was het een 
hetzelfde spelbeeld. VCK probeerde 
de score verder op te voeren, Welberg 
kon niet veel anders doen dan ver-
dedigen. Halverwege de tweede helft 
scoorde Dennis Luijks wederom via 
een snelle counter het 2e doelpunt 
voor de ploeg, hij werd echter terug-
gefloten wegens buitenspel. 

Ook aan de andere kant werden er in 
de tweede helft in korte tijd drie doel-
punten afgekeurd op aangeven van de 
assistent-scheidsrechter van Welberg. 
Dit tot flinke frustratie bij de thuis-
ploeg. In de tweede helft wist deze 
echter nog zes keer tot scoren te ko-
men. De uitslag was uiteindelijk 13-1.

Tweede poulewedstrijd
Het werd voor SC Welberg een mid-
dag om snel te vergeten, het niveau-

verschil tussen beide teams was sim-
pelweg veel te groot. Aankomende za-
terdag 11 september spelen de man-
nen van trainer Toon Magielse tegen 
WIK’57 de tweede poulewedstrijd 
voor de districtsbeker. Een bekende 
tegenstander voor de ploeg, voordat 
het amateurvoetbal vorig jaar oktober 
stil kwam te liggen verloor Welberg in 
Kerkwerve onverdiend met 2-1. Op 
Sportpark ’t Zandbaantje kan aanko-
mende zaterdag revanche worden ge-
nomen. De aftrap van SC Welberg 1– 
WIK’57 1 is om 15:00 uur. Supporters 
zijn tevens weer van harte welkom. 
Wel dient men zich te houden aan de 
1,5 meter afstand!

Overig programma 
Nadat vorig weekend het seizoen voor 
de seniorenelftallen al van start is ge-
gaan zullen de jeugdteams van SC 
Welberg dit weekeinde ook voor het 
eerst in actie komen. Het programma 
voor aankomende zaterdag en zon-
dag is als volgt:

Zaterdag 11 september  
8:30 uur: SC Welberg JO11-1 – DOSKO JO11-2
8:30 uur: SC Welberg JO8-1 – Lepelstraatse 
Boys JO8-1
8:30 uur: MOC’17 JO10-6 – SC Welberg JO10-
1
9:00 uur: SC Welberg MO13-2 – WHS MO13-1
9:30 uur: SC Welberg JO9-1 – Grenswachters 
JO9-1
10:30 uur: SC Welberg JO14-1 – MOC’17 
JO14-3
10:30 uur: SC Gastel MO13-1 – SC Welberg 
MO13-1
11:00 uur: SC Welberg MO15-1 – R.K.S.V. 
Groen Wit MO15-1
12:00 uur: ZBC’97 2 – SC Welberg 2
12:30 uur: SC Welberg JO18-2 – DBGC JO18-1
12:30 uur: DIA JO18-1 – SC Welberg JO18-1
13:15 uur: Roosendaal JO15-3 – SC Welberg 
JO15-1
15:00 uur: SC Welberg 1 – WIK’57 1
15:00 uur: MOC’17 MO17-1 – SC Welberg 
MO17-1
Zondag 12 september  
10:00 uur: DOSKO 6 – SC Welberg 3
10:30 uur: SC Welberg VR2 – Noordhoek VR1
12:30 uur: SC Welberg VR1 – Beek 
Vooruit VR1
14:30 uur: SC Gastel 4 – SC Welberg 2

VCK is een paar maten te 
groot voor SC Welberg 


