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(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De kogel is door 
de kerk: Gewoon Lokaal!, Progres-
sief Samen en de VVD hebben el-
kaar gevonden en voeren momen-
teel gesprekken om tot een coa-
litieakkoord te komen. Die eerste 
twee partijen hadden elkaar al uit-
gekozen, maar het was afwachten 
wie zich daarbij zou gaan aanslui-
ten. Informateur Kees Jongmans 
liet in een verklaring weten dat de 
VVD de eerste keus was, en volgens 
Gewoon Lokaal! speelt de agrari-
sche expertise van VVD-voorman 
Kees Gommeren daarbij een gro-
te rol.

“Het lag op voorhand niet vast, 
want ook met de Volkspartij heb-
ben we de afgelopen periode goed 
samengewerkt en we hadden dat 
kunnen voortzetten. Maar uitein-

delijk ga je de plussen en minnen 
op een rijtje zetten. Dat de VVD 
sterk is in de agrarische sector, wij 
goed vertegenwoordigd zijn in de 
kernen en Progressief Samen in 
de stad Steenbergen, maakt dit 
tot een combinatie met een breed 
draagvlak”, aldus fractievoorzitter 
Maurice Remery van Gewoon Lo-
kaal!. Nadir Baali van Progressief 
Samen wil inhoudelijk nog niet 
vooruitlopen op de zaken, maar 
zegt dat ze bij deze keuze niet over 
één nacht ijs zijn gegaan. �Dit is 
het resultaat van alle program-
ma�s doorlopen en veel wikken en 
wegen.”

VVD: “Liever aan het 
stuur dan bijrijder zijn”

Kees Gommeren doet er niet ge-
heimzinnig over dat deelname 
aan de coalitie de VVD goed past. 

“Wij zitten liever aan het stuur dan 
op de stoel van de bijrijder. En wij 
kunnen inderdaad een waarde-
volle bijdrage leveren als het gaat 
om de agrarische sector, waarin 
het grootste deel van onze inwo-
ners werkzaam is. Bovendien zul-
len de boerenbedrijven een enor-
me transitie door moeten gaan 
maken de komende jaren.” Gom-
meren heeft onlangs de pensioen-
gerechtigde leeftijd bereikt en kan 
zijn akkerbouwbedrijf gespeciali-

seerd in pootaardappelen inmid-
dels naadloos overdragen aan zijn 
opvolgers. Het wethouderschap 
ligt in het verschiet, maar de por-
tefeuilles moeten nog worden ver-
deeld. “Dat moet echt nog blijken 
de komende tijd.”

Wrevel tussen Gewoon 
Lokaal! en VVD  
is verleden tijd
Toch was het ook juist de VVD die 

in 2019 de stekker uit de coali-
tie trok omdat de fractie naar ei-
gen zeggen de wispelturigheid 
van Gewoon Lokaal! zat was. Dat 
kwam voornamelijk door de ein-
deloze discussies over de wind-
molens in de Karolinapolder. 

Die zaak ligt nog bij de Raad van 
State en daarmee is de politie-
ke angel er voorlopig uitgetrok-
ken. Maar is de relatie genoeg 
hersteld voor deze tweede kans?  

“De tijd heeft geholpen, maar het 
is vooral belangrijk dat je op een 
gegeven moment over dingen 
heen moet kunnen stappen”, zegt 
Remery.

“De eerste tijd kijk je misschien 
nog zuur naar elkaar, maar dat ligt 
inmiddels achter ons. We zijn alle-
maal op constructieve wijze bezig 
om dingen voor elkaar te krijgen 
en de samenwerking met Gewoon 
Lokaal! gaat goed. Progressief Sa-
men zit aan de linkse kant van het 
spectrum en wij rechts, dat houdt 
elkaar in balans. 
Er staan veel investeringen op het 
verlanglijstje, zoals de rondwegen 
en het industrieterrein. Het is zaak 
dat we met z’n allen goed oplet-
ten dat de financiële basis stabiel 
blijft”, aldus Gommeren. 

Gewoon Lokaal! en Progressief Samen 
willen verder met de VVD 

“Het sterke netwerk van de 
VVD in de agrarische sector 
gaf de doorslag”

Bezorgers
gevraagd 

voor de kern
Steenbergen

Leeftijd vanaf 13 jaar
op vrijdagmiddagen
Leuk en snel verdiend.

Steenbergse Courant
telefoon 56 59 30 tijdens kantooruren.

of: info@steenbergsecourant.nl

Foto: Kees Gommeren heeft als agrariër en oud-voorzitter van ZLTO 
Steenbergen veel kennis over deze belangrijke economische sector. Volgens 
Gewoon Lokaal! een waardevolle aanvulling voor de coalitie.
Foto: Archief Steenbergse Courant

(door Nicole van de Donk) 

STEENBERGEN – Onlangs kondig-
de de organisatie van het festival 
Steenbergen Live aan dat er ein-
delijk weer een editie komt op 20 
mei aanstaande. De kaartjes vlo-
gen de deur uit. “Iedereen staat 
blijkbaar te springen om een nieu-
we editie na twee coronajaren en 
misschien is de gezelligheid en het 
elkaar ontmoeten wel veel belang-
rijker dan de muziek”, zegt orga-
nisator Erik Scherpenisse. Wie toch 
graag wil weten welke artiesten 
het podium zullen betreden: de 
Steenbergse Courant kan als eer-

ste het definitieve programma be-
kendmaken. 

“In de grote Ambiance! Feesttent 
is wederom gekozen voor een 
gevarieerd programma. Zo zor-
gen Het Feestteam en Partyfriex 
voor de apres-ski-knallers, terwijl 
QMusic het Foute Uur en Fout & 
Fauter terug in de tijd gaan met de 
leukste guilty pleasures. Ook Jan 
Biggel is van de partij die dit jaar 
met “Ons Moeder Zeej Nog’ de ab-
solute feesthit van het moment te 
pakken heeft. Raymon Hermans 
verzorgt de meezingers en de Bra-
bantse Facebooksensatie DJ Jan-
tje, die inmiddels heel Nederland 

heeft veroverd, zorgt voor een 
knallende afsluiting.
Het tweede podium is omgedoopt 
tot “Fissa”. In deze area is voor-
al aandacht voor de hedendaagse 
muziek met o.a. urban grootheid 
Freddy Moreira, Vunzige Deuntjes 

Soundsystem en De Lievelings 
DJ’s van je Zusje.”

“Kaartje moet  
betaalbaar blijven”

De tickets die mensen nog thuis 

hebben liggen van twee jaar gele-
den, zijn nog geldig. Dat vormde 
wel een uitdaging voor de organi-
satie. “Na twee zware jaren voor 
de branche merk je overal het te-
kort aan materialen en mensen, 
wat een enorm prijsopdrijvend ef-
fect heeft. We hebben er bewust 
voor gekozen ons concept wat aan 
te passen om vooral heel toegan-
kelijk te blijven. Met de oude op-
zet hadden we ons kaartje mini-
maal 10 euro duurder moeten ma-
ken”, aldus Scherpenisse. 
Tickets zijn te bestellen via: www.
steenbergenlive.nl 

Foto: Het Feestteam zal dit jaar een 
feestje gaan bouwen op Steenber-
gen Live. 

Programma voor 
Steenbergen Live bekend

Verkoop Klaproosschildjes 
tijdens Vestingweekend
WELBERG – Een oude bekende maakt zijn opwachting 
tijdens het Vestingweekend dat aanstaande zaterdag 
en zondag plaatsvindt in het centrum van vestingstad 
Steenbergen. Het Klaproosschildje dat aan de gevels van 
honderden woningen in de hele gemeente Steenbergen 
prijkt, is weer te koop. Vanuit het rode ‘klaproostentje’, 
te vinden in de buurt van de kruising Markt/Grote 
Kerkstraat brengt de werkgroep ‘Lint van Klaprozen’ 

het kleurrijke emaillen schild aan de man voor een 
bedrag met een toepasselijke symboliek: € 19,45 euro.

Wie geen kans ziet om tijdens het Vestingweekend 
langs te komen, maar wel graag een schildje wil, kan 
deze bestellen via e-mail: info@dorpsraadwelberg.nl 
of telefonisch/WhattsApp via (06) 51742572.
Voor meer informatie: Facebook/lint van 
klaprozen. Ook langs deze weg kan een schildje 
besteld worden. Ieder schildje wordt geleverd met 
bevestigingsmaterialen, een kaart met uitleg over het 
project en een zakje klaprooszaad.



Rustig weggegleden uit het leven

Jac Maas 
echtgenoot van 

Naan Maas - Peeters
in de leeftijd van 91 jaar. 

“Het is goed zo.”

 Naan Maas - Peeters 
 Kinderen, kleinkinderen
 en achterkleinkinderen  
 † 2 april 2022
 Rozemarijnstraat 1, kamer 227, 4651 EL Steenbergen

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

“Treur niet om mij,
maar wees blij dat ik er was.” 
 Jac

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

het  leven  moet  fladderen,

niet  vliegen!

“ik ben trots te sterven,
als ik niet langer meer met trots kan leven”

Corné Schouteren
is volgens zijn eigen regie en omringd door zijn dierbaren,

in zijn vertrouwde omgeving overleden.

liefste echtgenoot, trotse vader en schoonvader

Marga
Bart & Anne

Robert & Lonneke
Marco

Dinsdag 19 april zal om 11.00 uur de afscheidsdienst plaatsvinden in de 
Schelde aula van crematorium Zoomstede, Mastendreef 5, Bergen op Zoom.

* Bergen op Zoom, 1-9-1966
t Steenbergen, 13-4-2022

Shirley van Overveld
06-14143263

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

Rouwcentrum 
Vestinghlaan 2c 
Steenbergen

www.hetkoestermoment.nl 
uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl

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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Achterstraat 13
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Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwers

Van Haaften uitvaartverzorging

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

Markt 56
4695 CH Sint-Maartensdijk
0166-603766

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

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

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

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

maar eventueel ook daarbuiten.

De Ruyterstraat 37
4671 AW Dinteloord
0167-523222

24 uur per dag
Ook voor informatie

Uitvaartzorg 
vanuit het hart

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

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

Memory 

22-04-2021     Tum Tum     22-04-2022

Veel liefs, Papa en MamaVeel liefs, Papa en Mama

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

Weekend/Vakantie
Baantje

Ben je student/scholier,
dan hebben wij in onze 

vetplantenkwekerij doorlopend 
werk voor jullie.

Heb je een tussenjaar,
kom eens praten!

Voor meer info zie:
www.uwcactus.nl

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg 2, De Heen

Of bel 06 121 74 221
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(Door Nicole van de Donk)

DINTELOORD – Een week geleden 
heeft de eerste groep Oekraïense 
vluchtelingen onder begeleiding 
van de gemeente zijn intrek ge-
nomen in appartementen van ‘De 
Clockskens’. Maar inmiddels wordt 
er alweer hard gewerkt om de vol-
gende locatie geschikt te maken 
voor de opvang van drie gevluchte 
gezinnen. In Dinteloord wordt het 
pand waar voorheen peuterspeel-
zaal De Dobbelsteen in gevestigd 
zat, omgebouwd tot een volwaar-
dige woonlocatie. 

Het gebouw aan de Westgroene-
weg ligt midden in een woon-
wijk, naast de basisschool Petrus 
en Paulus. Het is eigendom van 
de gemeente en stond al een tijd-
je leeg. Een van de lokalen wordt 
alleen gebruikt voor de opslag van 
schoolspullen van de basisschool. 
In de zoektocht naar geschikte lo-
caties voor de opvang van vluch-
telingen bleek het mogelijk te zijn 
om de drie lokalen om te bouwen 
naar woonplekken voor gezinnen. 
In elk lokaal worden wanden ge-
plaatst zodat er twee slaapvertrek-
ken en een woonkamer ontstaan. 

De douche en de keuken worden 
gedeeld. Ook is er een binnen-
plaatsje waar de kinderen kunnen 
spelen. 

“Hulp van alle kanten”
“We verwachten de klus in vier 
weken klaar te hebben. Ook bij 
dit project krijgen we weer van 
alle kanten hulp aangeboden, dus 
daardoor loopt het al aardig”, ver-
telt Bart van Est namens de ge-
meente. Een van die helpende 
handjes komt in de vorm van Din-
teloorder Piet Pietjouw. Hij heeft 
een berg aan contacten en is ook 
betrokken bij hulptransporten die 
richting het oorlogsgebied gaan. 
Overal zamelt hij spullen in. Voor 
deze locatie heeft hij via via een 
keuken geregeld die gisteren is ge-
plaatst in De Dobbelsteen. “Ik heb 
geregeld contact met de gemeen-
te over van alles en nog wat dus ik 

heb mijn hulp hierbij aangebo-
den. Zo heb ik ook nog stoelen ge-
regeld die vanuit Bravis komen en 
ook voor de vloerbedekking heb ik 
een adres. Het geeft een goed ge-
voel om te kunnen helpen.”

“Fijn dat ze in onze buurt 
onderdak vinden”
De afdeling communicatie van de 
gemeente laat weten dat de om-
wonenden binnenkort een brief 
zullen ontvangen over de komst 
van de nieuwe buurtgenoten. 
Maar overbuurvrouw Dien Glad-
dines had het nieuws al verno-
men. “Ik ken het pand goed, want 
toen het nog een peuterspeelzaal 
was heb ik er in de avonduren nog 
schoongemaakt. Het zijn drie flin-
ke lokalen. Fijn dat die mensen er 
onderdak kunnen vinden. Mis-
schien kunnen we ze helpen met 

wat ze nog nodig hebben. Ik heb 
nog wel kleding om te doneren.”

In totaal ongeveer  
100 opvangplekken 
Het college van b&w heeft de 
stand van zaken doorgegeven wat 
betreft de aantallen vluchtelin-
gen die onderdak vinden in onze 
gemeente. Er worden 23 mensen 
opgevangen bij particulieren en 
41 mensen zijn door de gemeen-
te ondergebracht op de Vesting-
hlaan. De gemeente is van plan 
nog ongeveer 35 opvangplekken 
te realiseren, waarvan dus 12 tot 
15 op locatie De Dobbelsteen. 
Daarna komt eventueel zorgboer-
derij Kakelbont in beeld, maar dat 
is nog onzeker. In totaal komt het 
ongeveer op 100 opvangplaatsen, 
wat volgens de gemeente ook zo is 
afgesproken met de Veiligheidsre-
gio. 

Plek voor drie Oekraïense 
gezinnen in opvanglocatie 
Dobbelsteen in Dinteloord 

Foto: Bart van Est van de gemeente Steenbergen is deze week met een team begonnen om de 
voormalig peuterspeelzaal om te bouwen naar woonlocatie.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

Foto: Piet Pietjouw in de “zo goed als nieuwe” keuken die hij snel wist te regelen.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

STEENBERGEN – Het college van 
b&w heeft de gemeenteraad bij-
gepraat over de achtergronden 
rondom de opvang van vluch-
telingen uit de Oekraïne. Daar-
in wordt onder andere uitgelegd 
dat het kabinet het zogenaamde 
’noodrecht’heeft ingezet waar-
door burgemeesters de wettelij-
ke taak hebben gekregen om te 
zorgen voor vluchtelingenopvang. 
”De toestroom van ontheemden 
uit Oekraïne is inmiddels dermate 

hoog, dat Nederland niet in staat 
is hen binnen de bestaande struc-
turen opvang te bieden”, zo ver-
meldt de brief vanuit het ministe-
rie van Justitie en Veiligheid. 

Het betekent nogal iets voor de 
gemeenten om deze taak op zich 
te nemen, al pakt Steenbergen 
deze handschoen voortvarend op, 
getuige het al gerealiseerde aan-
tal opvangplaatsen. Naast het in-
schrijven van de mensen in de Ba-

sisregistratie Personen (BRP), ver-
strekt de gemeente ook het leef-
geld aan de vluchtelingen. Dat 
gebeurde al voor de Oekraïners 
die bij particulieren worden opge-
vangen, en vanaf afgelopen dins-
dag geldt dat ook voor de vluchte-
lingen die de gemeente opvangt. 
Dat leefgeld wordt nu nog voorge-
schoten, maar de overheid werkt 
momenteel aan een financiële re-
geling. �Het uitgangspunt daar-
bij is een reële compensatie zon-

der dat gemeenten erop achter-
uitgaan�, zo meldt de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten in 
een brief.

Eten, medische zorg  
en onderwijs
Het Steenbergs college vertelt ver-
der wat er aan hulp is georgani-
seerd voor de groep mensen die 
is opgevangen door de gemeente 
aan de Vestinghlaan. “Tijdens de 
eerste dagen is het ontbijt, lunch 
en avondeten verzorgd. Er zijn di-
verse wekelijkse spreekuren ge-

pland met collega’s van Vluchte-
lingenwerk en het consultatiebu-
reau. Huisartsenpraktijk Molen-
weg heeft een gezondheidscheck 
gedaan bij alle mensen. En we 
verwachten dat alle kinderen ui-
terlijk in de week van 18 april on-
derwijs kunnen volgen.”
“Het kabinet is gemeenten die op-
vang verzorgen, maar ook de in-
woners die hun deuren hebben 
geopend voor ontheemden uit 
Oekraïne, zeer erkentelijk voor 
het verrichte werk en hun gast-
vrijheid�, aldus het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid. 

Compensatie vanuit Rijk voor opvang is onderweg

( door Tineke Feskens )

NIEUW-VOSSEMEER – In een volle 
zaal bij ’t Wagenhuis werd de ten-
toonstelling over Bulletje & Boon-
estaak geopend. Op afstand. Want 
de tentoonstelling is tot eind sep-
tember te bezichtigen in het A.M. de 
Jongmuseum. 

De zaal zat zaterdagmiddag ge-
vuld met een bijzonder gezelschap. 
Schrijvers, een enkele journalist, 
liefhebbers, maar ook familie van 
de makers  van de strip Bulletje & 
Boonestaak. Een strip gemaakt ge-
schreven door A.M. de Jong en gete-
kend door George van Raemdonck. 
Een strip die veel stof deed opwaai-
en. Niet alleen door het taalgebruik, 
maar zeker ook door de niets ver-
bloemende tekeningen. Een strip-

verhaal over twee vrienden die op 
reis gaan. Een hartelijk welkom 
door Cor van Geel aan onder ande-
re Cathy van Bauwel, de kleindoch-
ter van George van Raemdonck. Dit 
was het startteken van de middag. 
Een middag vol prenten en verhalen 
over Bulletje & Boonestaak. Marc 
van Tienen vertelt over het ontstaan 
van de strip. Over twee progressie-
ve mannen die elkaar kenden uit 
het Brabantse. A.M. de Jong, kun-
stredacteur bij ‘Het Volk’, werd ge-
vraagd een stripverhaal te schrijven. 
De Jong wist meteen dat hij Van Rae-
mdonck de tekeningen wilde laten 
maken. Het bleek een gouden greep. 
De strip werd wereldberoemd in ei-
gen land en zorgde voor een enor-
me toename van abonnees.  De eer-
ste strip verscheen op 2 mei 1922. 15 

jaar lang bleef de strip een dagelijks 
item in de krant.

‘De meeste honderd- 
jarigen zien er niet zo 

jeugdig uit’
Natuurlijk kan de burgemeester bij 
de verjaardag van een honderdjari-
ge niet ontbreken. Maar dat het de 
verjaardag van twee niet bestaan-
de figuren betreft is uniek. Het ver-

jaardagscadeau is vorig jaarjuni al 
gegeven. De ‘social sofa’ heeft zijn 
plaatsje gevonden aan de Rietkreek. 
“De stripverhalen over de wereldreis 
van Bulletje & Boonestaak hebben 
de tand des tijds prima doorstaan” 
meent de burgemeester. “Ze spre-
ken nog altijd tot de verbeelding.” 
Dat bleek zeker uit de reacties die uit 
het publiek kwamen toen de docu-
mentaire van start ging. Deze docu, 
gemaakt door Jos Rampert, maak-

te bij veel aanwezigen herinnerin-
gen los. De lach brak al snel door in 
de zaal. De laatste aflevering van de 
strip kende een onverwacht abrupt 
einde. Bulletje & Boonestaak zijn 
nooit terug in Nederland aangeko-
men. De documentaire is onderdeel 
van een uitgebreide tentoonstelling 
in het A.M. de Jongmuseum. Deze is 
tot eind september te bezichtigen. 

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Bulletje en Boonestaak, 
100 jaar jong



’t Cromwiel is al bijna vijftig jaar de plek waar 
Steenbergen haar vrije tijd goed besteedt. Waar sport 
en cultuur zij aan zij beoefend worden en de kleinste 
voorstelling net zo belangrijk is als het grootste 
evenement. 

We durven wel te stellen dat er geen Steenberge-
naar is die geen deel uit heeft gemaakt van de 
 Cromwiel-familie. Of dat nu voor even of voor het 
leven is. Schoolgym, muziekles, zaalvoetbal, toneel, 
biljart, fotoclub, badminton, schilderles, tafeltennis; 

het vindt allemaal plaats onder het dak van ons 
gemeenschapshuis. Een dak dat er soms afgaat, 
bijvoorbeeld tijdens de jaarconcerten van Volharding 
of de sporttoernooien. 

Ben jij het?
’t Cromwiel is een familie, maar ook een bedrijf. Dat 
moet in goede banen geleid worden om te zorgen dat 

iedereen zich welkom voelt binnen de muren van het 
huis van onze gemeenschap.

Denk jij dat je de juiste persoon bent om van 
’t Cromwiel die fi jne plek te maken? Ben je op zoek 
naar een vast dienstverband voor ongeveer 24 uur per 
week? Stuur dan je sollicitatie met motivatie naar 
info@cromwielsteenbergen.nl.

Ervaring en diploma’s zijn mooi meegenomen, maar 
waar we écht naar op zoek zijn mensen die begrijpen 

wat ’t Cromwiel eigenlijk is: Een gastvrije, vertrouwde 
en warme plek waar al het goede van Steenbergen 
samenkomt.

Wil je meer weten? Bel dan naar Peter Suijkerbuijk 
(06) 53724146.

’t Cromwiel: Waar al het goede van Steenbergen samenkomt

WIE KAN ONS HELPEN BIJ

BLOEMENOOGST
Periode mei

Tel: 06 - 23758418 
Kijk op onze website: www.pioenbrooijmans.nl

De Bakker rentmeesters & taxateurs werkt 
voor u, voor eerlijk en onafhankelijk advies. 

Gespecialiseerd in strategisch agrarisch en 
landelijk vastgoed, pacht- en erfpacht, 

schadeloosstellingen en onteigeningsadvies, 
taxaties, beheer en aan- en verkoop.

Toine de Bakker | Beëdigd rentmeester NVR, gecertificeerd taxateur
Kogge 10 • 4617 GH Bergen op Zoom • 0651 - 409431 • www.debakker-rentmeesters.nl

Verbeek Fruit en Tuinplanten
Afgeslechtedijk 25 - Steenbergen

Fruit, sappen, ambachtelijke 
producten

 Komt u kijken!

Weer heel veel nieuwe 
tuinplanten en bloemen!

“Bespaar energie

met een droogmolen!”

je persoonlijke
huishoudspecialist

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

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

Volg ons op Facebook en/of Instagram

met een droogmolen!”

➦Onze nieuwe naam vanaf 01-04-2022!

De belangrijkste momenten
in je leven goed geregeld!

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

Kol. den Oudenstraat 24
4751 HJ Oud Gastel
tel. (0165) 51 21 54 www.lignenotarissen.nl
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STEENBERGEN – Dit weekend 
wordt het Vestingweekend gehou-
den in het stadshart van Steenber-
gen. De bedoeling daarvan is dat 
met een groot aantal activiteiten 
het vesting verleden van de 750 
jaar oude stad herleeft. Er wordt 
een groot aantal bezoekers ver-
wacht en deze worden gevraagd 
om of per fiets of te voet te ko-
men, of hun vervoersmiddel te 
parkeren aan het ingerichte Trans-
ferium aan het Waterhoefke 2. Van 
hieruit rijdt iedere 7 minuten een 
gratis pendelbus.

Het programma  
voor zaterdag 16 april 

Tussen 12:00 en 18:00 uur

- Aankomst deelnemers vesting-
stedenrit. Tussen 13:30 en 14:30 
uur. Tientallen oldtimers, voor-
oorlogse auto’s, klassieke trac-
toren, motoren, brommers en 
bevrijdingsvoertuigen. Er volgt 
een rondrit door het stadshart 
die eindigt op een speciaal po-
dium op de Markt, waar een 
presentatie volgt. De oude voer-
tuigen zijn op de Markt te be-
wonderen. Hieraan werken le-
den van Klassieker Club Steen-
bergen en de Oude Trekker en 
Motorenvereniging Noord-Bra-
bant mee.

-  Dansgroepjes van Theater-
school Myra Ceti zijn uitgedost 

in de stijl uit de jaren waaruit de 
oldtimers dateren.

-  Op het parcours zorgt het gezel-
schap ‘TukkersConnexion’ met 
de ‘Classic Rally Ride’ voor en-
tertainment.

-  Bij de terrassen op de Markt ver-
zorgen Phonecall en Stichting 
De Tol voor muziek.

-  Op de Kade en op het Kerk-
plein zijn opstapplaatsen voor 
de gratis rondritten met de ‘Jan 
Plezier’ en de paardentram. De 
rondrit gaat rond de oude ves-
ting, met een stop in de Krom-
meweg, waar de Steenbergse 
Saluutbatterij opereert. Stads-
herauten van heemkundekring 
De Steenen Kamer vertellen ‘het 
verhaal van Steenbergen’.

-  In en rondom het havengebied 
draait alles om het varend erf-
goed. Er zijn diverse historische 
schepen te bewonderen.

-  Vanaf de ‘Vrijbuiter’ wordt ge-
zongen door een troubadour.

-  Lions club Steenbergen ver-
zorgt een nautische markt met 
nautische ambachten op het 

parkeerterrein achter Albert He-
ijn en de zeilclinic ‘Optimist on 
tour’ voor kinderen. 

-  Ieder half uur kan worden op-
gestapt voor een gratis rond-
vaart over het havenkanaal en 
de Steenbergsche Vliet. Vertrek 
vanaf de steiger net voorbij Hof 
van Nassau aan de Lindenburg-
hlaan.

-  Stichting Stadarcheologie houdt 
aan het Doornedijkje Open 
Dag, de Gummaruskerk kan 
worden bezocht en ook Koffie- 
en theemuseum De Klokgevel is 
geopend.

Programma voor zondag 
17 april
Tussen 12:00 en 18:00 uur

- Historische kostuumshows 
door de Stichting Oud-Oranje.

- Ambachtslieden en musici uit 
vervlogen tijden laten deze her-
leven.

- Vervolg van de Nautische Markt 

bij de voormalige bietenhaven 
en een vervolg op de zeilclinic 
voor kinderen.

- ‘Merck toch hoe Sterck’ verzorgt 
toneel en muziek uit de 16e 
eeuw.

- De Bergsche Battery toont het 
soldatenleven uit de 16e eeuw.

- Gheselscap Goet en de Fyn zingt 
Oude Nederlandse en Vlaamse 
liederen.

- Start en finish van de Vesting-
loop.

- Oud-Hollandse spellen voor 
kinderen.

- Stadswandelingen met de 
Stadsherauten van heemkunde-
kring De Steenen Kamer

- Rondritten in historische voer-
tuigen.

- ’t Vaerdich Volk en Graven van 
Holland verzorgen een middel-
eeuwse markt en toneel

- Oud-Hollandse ambachten.
- Gummaruskerk, museum De 

Klokgevel en Stichting Stadsar-
cheologie zijn geopend.

- Ieder half uur gratis rondvaar-
ten op de Vliet.

Duizenden bezoekers  
verwacht tijdens  
Vestingweekend

 

Steenbergen, Floraplein 2

*4+2 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 6 producten.

Geldig van wo 6 t/m di 19 april 2022

JUMBO KIES & MIX 
GOURMET
6 bakjes met sticker ‘kies en mix’
Vlees, vis, vega of groente

4+2
GRATIS*

Hallo 
GOURMETMINI’S 
in meer dan 

40 soorten
vlees, vis en vega

(door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – De viering van 
de 750ste verjaardag van ves-
tingstad Steenbergen is voor 
Heemkundekring De Steenen 
Kamer aanleiding om met een 
mooi cadeau te komen voor 
alle inwoners van de gemeen-
te. Een zesdelige lezingenreeks 
van bekende sprekers uit eigen 
streek. De reeks wordt zelfs af-
getrapt door een spreker met 
landelijk bekendheid: prof. dr. 
Herman Pleij. Hij neemt het 
publiek op zaterdag 30 april 
aanstaande mee op een tocht 
langs 

‘Vruchtbare conflicten, algemeen 
belang en voordelige compromis-
sen’. 

De lezing vindt plaats op zater-
dag 30 april van 13.00 tot 15.00 
uur in de theaterzaal van gemeen-
schapshuis ’t Cromwiel in Steen-
bergen. De lezing is gratis voor le-
den van de heemkundekring. Alle 
anderen kunnen voor een bedrag 
van 5 euro naar binnen. 

Graag geziene gast
Als emeritus hoogleraar histori-
sche Nederlandse letterkunde, ge-
specialiseerd in de literatuur van 

de Middeleeuwen, schuift Ple-
ij regelmatig aan bij Nederlandse 
talkshows. Met name bij ‘De We-
reld Draait Door’ van Matthijs van 
Nieuwkerk was hij een graag ge-
ziene tafelgast. Op toegankelijke, 
humoristische en bevlogen wijze 
geeft Pleij inzicht in de historische 
achtergrond van de hedendaag-
se samenleving. Hij gaat in op ‘de 
Nederlandse identiteit’ met haar 
tradities en gebruiken en weet 
zijn publiek hier enthousiast mee 
te maken. 

Combikaart
Dat enthousiasme weten ook de 

vijf andere sprekers tijdens de le-
zingenreeks over te brengen op 
hun publiek. Deze bijeenkomsten 
worden steeds gehouden in de 
Lourdeskapel van de Gummarus-
kerk op woensdagavond van 19.30 
tot 21.30 uur. Ook hier zijn Steen-
en Kamerleden gratis welkom en 
betaalt ieder ander vijf euro per 
lezing. Het is ook mogelijk om een 
combikaart voor alle zes de lezin-
gen aan te schaffen tegen een ge-
reduceerd tarief van � 25,-. Dit kan 
door een mail te sturen naar se-
cretariaatsteenenkamer@gmail.
com onder vermelding van “Le-
zingencyclus 2022”.
Het programma voor de reeks 
Lourdeslezingen is als volgt: 
Woensdag 11 mei: Frans van Eeke-
len over ‘Verzet in onze streken’.
Woensdag 8 juni: Marco Vermunt 
over ‘Archeologie in het Oudland: 
De Lantaarn’. 
Woensdag 14 september: Robert 
Catsburg over ‘De bevrijding van 
de Steenbergse polders’.
Woensdag 12 oktober : Han Leune 
over ‘Steenbergen 1590-1795; een 
turbulente periode’.
Woensdag 16 november Jan Gel-
ten over ‘De geschiedenis van het 
geld’.

Bekende prof. dr. Herman Pleij bijt het spits af:
Heemkundekring De Steenen Kamer  
trakteert op lezingencyclus

Tweemaal winst 
voor TCS

( door Jolanda Koenraadt )

Zowel TCS 1 als TCS 2 boekten deze 
week een goede overwinning. TCS 
1 nam het op tegen Smash’76 3 
uit Sint Maartensdijk. Al hoewel 
de eerste set nog verloren ging, 
liepen de heren snel uit naar 1-7, 
waarna het de tegenstanders nog 
lukte om twee keer te scoren. Ro-
nald Minkman bleef ook nu weer 
ongeslagen, Peter Bogers boekte 
twee zeges en Dave van Broekho-
ven 1. Ook het dubbel werd door 
TCS gewonnen, uitslag 3-7.

TCS 2 kwam maar met twee spe-
lers achter de tafel, maar deze 
boekten wel een mooie 3-7 over-
winning tegen Scaldina 3. Chris-
tian Steijn en Gert-Jan van de Berg 
wonnen al hun sets en ook het 
dubbelspel was een prooi voor de 
heren.
Programma  vrijdag 15 April:
TCS 1 – Arnemuiden 3 en Yerseke 
3 – TCS 2

Haringparty Lions 
Steenbergen
STEENBERGEN – Het duurt nog 
even maar de Lions kondigen nu 
alvast hun haringparty aan. Die 
wordt gehouden op donderdag 23 
juni in Grandcafé De Keuning aan 
de Wouwsestraat. Dat gebeurt die 
dag tussen 17:00 en 20:00 uur.

Tickets voor de party waarbij de 
bezoekers onbeperkt kunnen 
eten en drinken kunnen wor-
den besteld en afgerekend via 
www.e-foodnl/steenbergen/
grand-cafe-de-keuning.



 pagina 
N i e u w s  u i t  u w  b u u r t  s i n d s  1 8 8 1 informatie

De Heen   |   Dinteloord   |   Kruisland   |   Nieuw - Vossemeer   |   Steenbergen   |   

15 april 2022

Praat mee  
over nog meer  
laadpalen in  
de gemeente 
Steenbergen
Gemeente Steenbergen plaatst de 
komende periode meer nieuwe 
laadpalen voor elektrische auto’s. 
In samenwerking met de provincie 
Noord-Brabant komen er een 
aantal nieuwe laadpalen in de 
kernen Steenbergen, Dinteloord 
en Nieuw-Vossemeer. Inwoners 
kunnen meedenken over de 
definitieve locaties.

Iedere inwoner van de gemeente 
Steenbergen mag meedenken over de 
definitieve plaatsing van de laadpalen. 
Dit kan door het invullen van een online 
enquête. In deze enquête is ook een 
kaart te vinden waarop alle laadpalen 
staan. Via deze kaart kan iedereen 
reageren op locaties en bestaat de 
mogelijkheid om alternatieve locaties 
aan te wijzen in de directe omgeving. 
Op basis van alle reacties op de 
laadpalen kunnen we besluiten om 
locaties te wijzigen.  

Invullen van de enquête kan tot en 
met 21 april via www.gemeente-
steenbergen.nl/laadpalen. Hier  
vindt u ook meer informatie.

Van de  
gemeenteraad  

te weten Kees Gommeren, Maurice 
Remery, Michel Lambers en Edwin 
Maas. Luc Aben, Dennis van Agtmaal, 
Roel Geers, Danker Kouwen, Ad Theuns, 
Jos Verbeek en Jeroen Weerdenburg 
zijn benoemd tot leden van het audit 
committee. Het audit committee 
volgt de planning- en-controlcyclus 
van de gemeentelijke organisatie. De 
leden van het audit committee kiezen 
zelf een voorzitter uit haar midden. 
Theo van Es, Michel Lambers en Joop 
Stoeldraijer zijn benoemd tot leden 
van de werkgeverscommissie. De 
werkgeverscommissie is de afvaardiging 
van de gemeenteraad als werkgever en 
aanspreekpunt van de griffie. Michel 
Lambers en Luc Aben zijn benoemd tot 
leden van de rekenkamercommissie. 
De rekenkamercommissie is een 
onafhankelijke commissie die onderzoek 
doet naar de doelmatigheid, effectiviteit 
en rechtmatigheid van gemeentelijk 
vastgesteld beleid. 

Kennismaking 
Afgelopen week 
hebben de nieuwe 
raadsleden en de 
toekomstig burgerraadsleden kennis 
gemaakt met de organisatie van de 
gemeente Steenbergen. De griffie  
heeft een presentatie gegeven over  
de taken en verantwoordelijkheden 
van de raadsleden. Ook hebben 
de raadsleden en toekomstig 
burgerraadsleden kennis kunnen  
maken met de rekenkamercommissie. 

Agenda
In de maand april zijn er geen 
oordeelvormende of besluitvormende 
vergaderingen. De hele maand staat in 
het teken van inwerken en voorbereiding 
op het raadswerk. De agenda voor mei 
ziet er als volgt uit:
•    9 mei oordeelvormende vergadering 
•    11 mei oordeelvormende vergadering
•    19 mei besluitvormende vergadering

Op 30 maart is de nieuwe 
gemeenteraad geïnstalleerd. Naast 
de reguliere oordeelvormende en 
besluitvormende vergaderingen 
kunnen raadsleden deelnemen 
aan diverse overleggen als lid of als 
voorzitter. Zij worden hiertoe door 
de raad benoemd. Daarom mocht er 
tijdens de installatieraad gestemd 
worden over de verschillende posities. 

Jeroen Weerdenburg is benoemd 
tot plaatsvervangend voorzitter van 
de gemeenteraad. Edwin Maas van 
is benoemd tot tweede vervangend 
voorzitter. De oordeelvormende 
vergaderingen worden voorgezeten 
door een lid van de raad. Er zijn op 
30 maart vier voorzitters benoemd, 

Geslaagde  
gemeentelijke  
opschoon-
week 
De gemeentelijke 
opschoonweek 
was een groot 
succes. In de week 
van 26 maart tot en met 1 april is 
in totaal maar liefst 3975 kg 
zwerfafval opgeruimd. Veel 
vrijwilligers hebben zich tijdens 
deze actieweek ingezet voor een 
schonere gemeente. Een dikke 
pluim voor al deze vrijwilligers. 
Hartelijk dank!

Het Vestingweekend staat voor de deur. 
Op zaterdag 16 april en (paas-)zondag 
17 april staan er activiteiten op het 
programma die het rijke vestingverleden 
van Steenbergen opnieuw laten herleven. 

Naast tientallen deelnemers, worden  
er ook duizenden bezoekers verwacht.  
Dit zorgt voor een tijdelijke wijziging van  
de verkeerssituatie op verschillende  
plaatsen in het centrum van Steenbergen.

Programma zaterdag 16 april   
12.00 – 18.00 uur
Er komen honderden (klassieke)  
voertuigen naar de stadskern. Om deze 
wagens goed te ontvangen en op de  
juiste locatie te laten arriveren, zijn enkele 
straten en parkeerterreinen afgesloten, 
 zie afbeelding hierboven.  

Programma zondag 17 april   
12.00 – 17.00 uur
Op Eerste Paasdag zijn er nog steeds 
activiteiten in het centrum. Op 
diverse plekken waant u zich in het 
vestingverleden. Daarnaast vindt de 
Vestingloop plaats. Dit is een laag drempelig 
en gezellig hardloopevenement met 
diverse afstanden. De eerste lopers starten 
om 10.00 uur. Langs het parcours is er 
mogelijk sprake van verkeershinder.  

Verkeersinformatie tijdens Vestingweekend

Van hieruit rijden gratis pendelbussen.  
Of kom op de fiets, want de zon schijnt!  

De geel gemarkeerde straten op de 
afbeelding hierboven zijn op zaterdag 
en zondag tussen 09.30 en 19.00 uur 
afgesloten. Woont u aan één van deze 
straten, dan verzoeken wij u om uw auto 
op een andere plek te parkeren. Op de 
straten rondom het evenemententerrein 
kunt u ook verkeershinder ervaren.  
De supermarkten zijn dit weekend 
wel bereikbaar. We adviseren u om de 
boodschappen op een ander moment 
te doen of op de fiets te komen. 

Meer informatie
Op www.gemeente-steenbergen.
nl/vestingfeest vindt u alle actuele 
informatie over de verkeerssituatie op  
16 en 17 april. Heeft u vragen? Neem 
contact op met 14 0167 of mail naar 
info@gemeente-steenbergen.nl. 

Benieuwd naar het volledige programma 
tijdens het Vestingweekend? Kijk op  
www.steenbergen2022.nl. 
Dit mooie weekend wilt u niet missen!

Afwijkende inzameldagen en openingstijden
De GFT route Dinteloord van  
maandag 18 april wordt gereden  
op vrijdag 22 april.

De PMD route Kruisland en Welberg 
in de kernen en buitengebied van 
woensdag 27 april wordt gereden op 
vrijdag 29 april.

Het gemeente huis en de  
milieustraat zijn gesloten op  
de volgende dagen:

•   Maandag 18 april 
•   Woensdag 27 april 
•   Donderdag 5 mei 

opschoon diverse afstanden. De eerste lopers starten 
om 10.00 uur. Langs het parcours is er 
mogelijk sprake van verkeershinder. 

opschoon

De geel gemarkeerde straten op deze afbeelding zijn op op zaterdag en zondag tussen  
9.30 en 19.00 uur gesloten.

Verkeershinder
Het belooft een onvergetelijk weekend 
te worden. Wij vragen om uw begrip en 
medewerking dit weekend. Meerdere 
straten zijn op zaterdag en zondag (deels) 
afgesloten voor verkeer, ook geldt er op 
sommige plaatsen een parkeerverbod 
en zijn er verkeersomleidingen. Met 
omleidingsborden in de straten wordt 
de verkeerssituatie aangegeven. Het 
centrum van Steenbergen is op zaterdag 
16 april beperkt bereikbaar. Parkeer 
daarom op zaterdag op de tijdelijke 
parkeerplaats aan het Waterhoefke 2. 
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Gemeentehuis 
Buiten de Veste 1 
4652 GA Steenbergen

Contact
14 0167
info@gemeente-steenbergen.nl
www.gemeente-steenbergen.nl

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

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

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

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

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

Volg ons op

Ruim 1.000 leerlingen hebben op 
woensdag 13 april kennisgemaakt 
met het rijke vestingverleden van 
Steenbergen. 

Basisschoolleerlingen herbeleven vesting-
verleden Steenbergen op Fort Henricus

Haringvlietbrug zeven nachten gestremd 

De gemeente Steenbergen heeft diverse 
taken op het gebied van zorg, welzijn en 
jeugdhulp. We zorgen voor leefbaarheid 
in de kernen van de gemeente en dat 
mensen met een beperking kunnen 
meedoen in de samenleving. 

Die taken zijn onder meer geregeld in  
de Wet maatschappelijke ondersteuning 
en de Jeugdwet. De ‘Adviesraad Sociaal 
Domein’ adviseert de gemeente over  
de uitvoering van deze wetten. Deze 
adviesraad is een inspirerend team van 
gedreven personen: we willen ertoe doen!

Adviesraad Sociaal Domein
De ‘Adviesraad Sociaal Domein’ zoekt 
nieuwe leden. Wilt u ook bijdragen aan  
de sociaal-maatschappelijke kant van de 
samenleving? Heeft u contact met 
organisaties in zorg, welzijn of jeugdhulp?  
Bent u 18 jaar of ouder, een teamspeler  
en woont u in de gemeente Steenbergen? 
Dan nodigen we u van harte uit om te 
solliciteren. 

De adviesraad houdt zich bezig met 
onderwerpen als mantelzorg onder-
steuning, huishoudelijke ondersteuning, 
jeugdzorg, de dienstverlening vanuit 
Vraagwijzer en het Centrum voor Jeugd  
en Gezin. De leden vergaderen acht keer 
per jaar in de avond. Binnen de adviesraad 
werkt u in kleine groepen aan onderwerpen 
en raadpleegt u uw netwerk. Gemaakte 
onkosten worden vergoed. Deelname is op 
vrijwillige basis. 

Meer weten?
Heeft u vragen? Bel dan naar de voorzitter 
van de adviesraad de heer J. Legierse via 
06-51 31 69 66. 

Lid worden?
Stuur uw motivatie uiterlijk op 24 april 
naar: Gemeente Steenbergen, t.a.v.  
E. van Dongen, e.vandongen@gemeente-
steenbergen.nl. 

De leerlingen gingen, verkleed in 
historische kleding, op Fort Henricus  
terug in de tijd en leerden over de 
vroegere ambachten, marktwaarden, 
strijders en bewoners.  

Samen met tientallen figuranten, 
muzikanten en alle wethouders was het 
een dag om nooit te vergeten en een  
mooi voorproefje op het Vestingweekend 
op 16 en 17 april. 

Word lid van  
de ‘Adviesraad  
Sociaal Domein’

Gezocht:  
inwoner gemeente Steenbergen  
met groot hart voor inwoners

Vanaf 25 maart tot begin juni dit jaar 
vervangt Rijkswaterstaat een deel van 
de klemmen waarmee de brugklep van 
de Haringvlietbrug is bevestigd aan 
het wegdek. 

Om de hinder zoveel mogelijk te 
beperken, wordt dit werk niet overdag 
uitgevoerd, maar in zeven doordeweekse 
nachten in de periode vanaf 20 april tot en 
met 20 mei. De werkzaamheden hebben 
geen invloed op de reguliere bedientijden 
voor de hoge scheepvaart. 

Afsluitingen wegverkeer
De brug is gestremd voor alle 
weggebruikers van de hoofdrijbaan en  
de parallelbaan op: 
•    Woensdag 20 april van 22.00 uur  

t/m donderdag 21 april 05.00 uur
•    Donderdag 21 april van 22.00 uur  

t/m vrijdag 22 april 05.00 uur
•    Vrijdag 22 april van 22.00 uur  

t/m zaterdag 23 april 08.00 uur
•    Maandag 16 mei 22.00 uur t/m  

dinsdag 17 mei 05.00 uur

•    Dinsdag 17 mei 22.00 uur  
t/m woensdag 18 mei 05.00 uur

•    Woensdag 18 mei 22.00 uur  
t/m donderdag 19 mei 05.00 uur

•    Donderdag 19 mei 05.00 uur  
t/m vrijdag 20 mei 05.00 uur

Dit zijn reserve data:
•    Maandag 23 mei 2022 van 22.00 uur 

t/m dinsdag 24 mei 05.00 uur
•    Dinsdag 24 mei van 22.00 uur  

t/m woensdag 25 mei 05.00 uur

De reservenachten worden alleen  
gebruikt als de voortgang van het werk 
in het gedrang komt, bijvoorbeeld door 
slechte weersomstandigheden.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk dan op:
www.rijkswaterstaat.nl/wegen/
wegenoverzicht/a29/maatregelen-
haringvlietbrug

Wethouder Knop en wethouder Baartmans met basisschoolleerlingen bij de archeologische voorwerpen.



Opening vrijdag 15 april 12.00 uur

Kade 7A • 4651BS • Steenbergen
www.deboertiek.nl • info@deboertiek.nl

Opening vrijdag 15 april 12.00 uurOpening vrijdag 15 april 12.00 uur

Als openingsactie hebben wij voor u een proefpakket samengesteld. 
Voor €10,00 krijgt u een tas gevuld met (h)eerlijke producten uit ons 

assortiment: zuivel, vleeswaren, sap, eieren en worstenbrood! 

Ophalen van vrijdag tussen 12.00 uur en 21.00 uur. 
Een proefpakket reserveren kan via het sturen van een mail naar info@deboertiek.nl. 

Zaterdag 16 & 
Zondag 17 april

De lekkerste
broodjes

hamburgers

Zaterdag 16 & 
Zondag 17 april

De 
lekkerste
hotdogs

Tom Diepersloot, student Ad Sociaal Werk in de Zorg

 ’Met deze opleiding ontwikkel ik
  veel kennis en vaardigheden
 voor mijn dagelijks werk.’ 

Woon en werk je in Dordrecht of omgeving en wil je je verder ontwikkelen 

als professional in Zorg & Welzijn? Start dan in september met een 

opleiding aan de CHE in Dordrecht. 

/  Associate degree Sociaal Werk in de Zorg

/  Post-hbo Beroepsregistratie 
Jeugd en gezinsprofessional

Meld je aan voor de Open Avond (locatie Dordrecht)
Dinsdag 26 april 2022  |  18.30 - 21.00 uur

Meer informatie en aanmelden: che.nl/dordrecht

Realiseer jouw droomtuin samen met 

Dutch Quality Gardens Visio Vireo Tuinen

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

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

Antwerpsestraatweg 25/27, 4615 AK Bergen op Zoom
Telefoon: 0164-241844  Email: info@hermesfietsen.nl
WhatsApp: 0647213086  Facebook: /hermesfietsen

Antwerpsestraatweg 25/27, 4615 AK Bergen op Zoom

voor een 
persoonlijke

(elektrische) fiets
ga je naar

HERMES 
FIETSEN!

Stel je eigen, unieke en persoonlijke fiets 
samen van Velo de Ville of kies een fiets 
van een van onze andere topmerken van 

o.a. QWIC, Kalkhoff of Specialized. 

Ook voor al uw reparaties, onderhoud en 
accessoires voor uw (elektrische) fiets.

  Wilt u van het voorjaar al van een nieuwe fiets 
  genieten, wacht dan niet langer en bestel hem alvast

Antwerpsestraatweg 25/27, 4615 AK Bergen op Zoom
Telefoon: 0164-241844  Email: info@hermesfietsen.nl
WhatsApp: 0647213086  Facebook: /hermesfietsen

voor een 
persoonlijke

(elektrische) fiets
ga je naar

HERMES 
FIETSEN!

Stel je eigen, unieke en persoonlijke fiets 
samen van Velo de Ville of kies een fiets 
van een van onze andere topmerken van 

o.a. QWIC, Kalkhoff of Specialized. 

Ook voor al uw reparaties, onderhoud en 
accessoires voor uw (elektrische) fiets.

  Wilt u van het voorjaar al van een nieuwe fiets 
  genieten, wacht dan niet langer en bestel hem alvast

VOOR EEN
PERSOONLIJK

(ELEKTRISCHE) FIETS
GA JE NAAR

HERMES
FIETSEN!Veel fi etsen direct uit 

voorraad leverbaar

Antwerpsestraatweg 25/27, 4615 AK Bergen op ZoomAntwerpsestraatweg 25/27, 4615 AK Bergen op Zoom

Stel je eigen, unieke en persoonlijke fi ets samen 
van Velo de Ville of kies een fi ets van een van 

onze andere topmerken van o.a. QWIC, 
Kalkhoff of Specialized.

Ook voor al uw reparaties, onderhoud en accessoires 
voor uw (elektrische) fi ets. 
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Dorpsweg 136 - De Heen - Tel: 0167 - 560000
info@de-uitwijk.nl

www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl

Ben je student, scholier of schoolverlater en nog op zoek naar 
een bijbaantje?? Wij hebben vacatures voor:

* Medewerkers bediening

* Keukenmedewerkers

* Terreinmedewerkers

Hiernaast zijn wij op zoek naar een: 

* Huishoudelijke hulp

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

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

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN * SPEELGOED EN TUIN
4671 CA DINTELOORD * 0167-523909 * www.hblok.nl29.99

25.00

5

Dinner4All Circle
De Princess Dinner4All Circle is dankzij de unieke 
samenstelling bestaande uit een centrale unit met 
een aardewerken serveerschaal en vier losse ele-
gante bakplaatjes een ware eyecatcher op tafel. Je 
kunt ervoor kiezen om het bakplaatje aangescho-
ven te houden óf aan je eigen bord te zetten. 

Snackschaal
29,5 x 10 x 5 cm
Ideaal voor alle soorten 
sauzen en snacks!

Kaasplank
met mesjes Wijnglazen 

set 4 stuks
Witte wijn 43 cl
Rode wijn 58 cl

HEERLIJK SAMEN 
GOURMETTEN ÉN GENIETEN!

Bestekset 42-delig
6 persoons RVS

tafellepels tafelvorken, tafelmessen, 
dessertmessen, dessertvorken, des-

sertlepels en theelepels

Messenblok
6 delig
Houten messenblok 
met kosmes, brood-
mes, vleesmes, 
groentemes, 
schilmesjePannenset Blizz

4-delig inclusief 3 deksels 
voor de kookpannen

99.99

89.99

5.99

7.99
12.99

29.99

19.99
69.99

59.99

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

bevestigd op 
kunststof kozijnen.

DUS ZONDER  BOREN

Kruisakkers 2 • ruimte 8 • 4613 BV Bergen op Zoom • 06-13630175

Bent u op zoek naar de ideale raamdecoratie?

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

MS Wandbekleding

Speciaal

voor

draai/kiepramen

van kunststof

Klein schoonmaakbedrijf 
in Steenbergen

Ruiterstallen 8 • Steenbergen
0167-561214

info@jokim.nl

Wij maken graag schoon bij u

STEENBERGEN – Deze zondag 
zendt SLOS TV een nieuwe afle-
vering uit van het programma 
‘Thuis in Steenbergen’. Hierin 
belicht programmamaker Peter 
van Langerak de landgoede-

ren uit deze regio die hier vroe-
ger lagen en die er nu nog zijn. 
“Door de aanwezigheid van 
deze landgoederen had onze 
omgeving meer bos,” stelt Van 
Langerak.

De eigenaren van de landgoede-
ren kwamen hier om in de zo-
mermaanden de steden te ont-
vluchten. Ze waren verknocht aan 
de natuur en richtten bijzondere 
tuinen in met vijvers, lanen, bos-

sen, hoogteverschillen en plantten 
vaak heel bijzondere bomen en 
struiken. Vanwege het succes van 
de fietstocht die bij de uitzending 
over het onderwerp ‘Kapellen-
tocht’ was opgenomen is opnieuw 
een aantrekkelijke fietstocht sa-
mengesteld. Deze voert langs mar-
kante plekken met een rijke ge-
schiedenis of bijzondere vertellin-
gen. De tocht voert langs Eekelen-
berg, Padmos, Dassenberg, kasteel 

van Halsteren, De Hertgang, land-
goed Lievensberg, Vrederust en 
Buitenlust en belandt tot slot op 
landgoed de Heenwerf. Hier onder 
de rook van Steenbergen en Kruis-
land is een wijngaard gerealiseerd. 
Het landgoed kan trouwens iedere 
zaterdag tussen 10:00 en 14:00 uur 
op afspraak worden bezocht.
De uitzending is zondag vanaf 
14:00 uur, ieder uur en ook op You-
Tube.

Landgoederen van weleer en nu  
in programma ‘Thuis in Steenbergen‘

Collectanten gezocht voor 
collecte Nierstichting
STEENBERGEN – Voor de landelijke collecteweek van de Nierstich-
ting die van 18 tot en met 24 september wordt gehouden – worden 
collectanten gezocht.

Een collectant investeert gemiddeld twee uur van haar of zijn tijd 
voor het goede doel. Wie mee wil helpen wordt verzocht zich op te 
geven via nierstichting.nl/wordt-collectant. 

Bellen kan ook via (035) 697 8050 of door een mailtje te sturen naar 
collecte@nierstichting.nl.

Foto: Sophia Aiad van de Heenwerf startte samen met Marnix Janssen in 2014  
met hun wijngaard.

Foto: Programmamaker Peter van Langerak belicht verdwenen en huidige landgoederen 
uit onze regio.



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

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

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

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

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

• Drempelhulp / oprijgoten (merk: Rehasense)

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

Verkoop, reparatie 
en onderhoud 
van alle merken 
scootmobielen

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

www.scootmobielshop.nu
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WIJ 
HOUDEN

U MOBIEL

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

T 0165 - 30 37 08
E info@debolusberg.nl

www.debolusberg.nl

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

Sinds 
   1987

De Bolusberg

Laat het voorjaar maar komen! 

2e paasdag
en Koningsdag
GEOPEND

Aspergeboerderij Ooms
Kruisweg 2, Lepelstraat
Telefoon: 0164-685597

www.aspergeboerderijooms.nl

Dagelijks verse asperges, aardbeien, 
(nieuwe) aardappelen en diverse 

ambachtelijke- en streekproducten!

Cadeautip:
Bent u op zoek naar een origineel cadeau? 

We kunnen samen met u een mooie verpakking vol heerlijke 
producten samenstellen of geef een leuke cadeaubon!

ambachtelijke- en streekproducten!

Bent u op zoek naar een origineel cadeau? 

ambachtelijke- en streekproducten!

www.gemeente-steenbergen.nl

Wat pak jij samen met ons aan?
De vakgroep communicatie van de gemeente Steenbergen 
bestaat uit vijf personen. Samen doen wij er alles aan ons om onze 
inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te informeren en te 
betrekken. We vinden het belangrijk om proactief en creatief te zijn.

Als communicatieadviseur ondersteun je twee wethouders. In 
overleg met beleidsmedewerkers adviseer je op het gebied van 
communicatie. Je maakt (pers)berichten, beantwoordt persvragen, 
ondersteunt projecten, organiseert persbijeenkomsten, redigeert 
teksten, zorgt voor interne communicatie en ga zo maar door.

Wat bieden we?
Wij bieden een prettige en informele werksfeer, ruimte voor ontwikkeling en in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur 
van een jaar. Bij goed functioneren wordt deze omgezet in onbepaalde tijd. Afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring vindt salariëring 
plaats in aanloopschaal 9 of functieschaal 10 (op fulltime basis minimaal € 2.729,00 en maximaal € 4.671,00 bruto per maand). Daarnaast 
kent de gemeente Steenbergen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een individueel keuzebudget, de mogelijkheid om hybride te 
werken en een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

Wij zoeken een enthousiaste collega met:
• een HBO werk- en denkniveau (diploma in relevante studie-

richting, bijvoorbeeld HBO Communicatie of Journalistiek).
• een vlotte pen
• enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie (bij voorkeur 

bij een gemeente).
•	 ervaring	en	kennis	van	online	en	offline	communicatiemiddelen.
• een politiek-bestuurlijk inlevingsvermogen.
• een hands-on-mentaliteit.
•	 een	flexibele	en	stressbestendige	houding.
• gezelligheid en humor.

communicatieadviseurVACATURE 24-32 uur per week

Contactinformatie
Heb je vragen over de functie? Neem dan gerust contact 
op met strategisch communicatieadviseur Astrid Potters 
via a.potters@gemeente-steenbergen.nl of 06-43938601. 
Vragen over de sollicitatieprocedure? Stel ze aan Esmé 
Glaudemans via e.glaudemans@gemeente-steenbergen.nl 
of 06-83046971.

Reageren
Herken je jezelf in het profiel en ben je op korte termijn 
beschikbaar? Stuur ons dan jouw motivatie en cv uiterlijk 
door op 29 april via het sollicitatieformulier behorende bij 
de vacature op  www.werkeninwestbrabant.nl.  

De sollicitatiegesprekken staan op 9 mei gepland. Een 
(schrijf)opdracht kan onderdeel zijn van de procedure.

Vind jij het leuk om te werken voor een dynamische 
gemeente? Een gemeente met een rijke historie, 
ruimte om te groeien, een goede financiële positie 
en een gezonde dosis ambitie?

Dan is werken bij de gemeente Steenbergen echt iets 
voor jou!
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Het was sinds 
de zeventiende eeuw niet meer 
zo druk geweest op Fort Henri-
cus als dat het afgelopen woens-
dagmorgen was. Maar liefst 1060 
leerlingen van alle basisscholen in 
de gemeente Steenbergen gingen 
er eeuwen terug in de tijd. Goo-
chelaars, herbergiers en kwakzal-
vers, kanonniers, kunstenaars en 
boogschutters bevolkten het ves-
tingwerk. Vijfendertig vrijwilligers 
vertelden de kinderen onder meer 
over de Watergeuzen en lieten hen 
zien hoe het alledaagse leven van 
een soldaat in zijn kampement ver-
liep.

Uiteraard betrof het een activiteit 
in het kader van 750 jaar Steen-
bergen en 25 jaar één gemeen-
te. De excursie was in het bijzon-
der een voorproefje op het aan-
staande Vestingweekend en werd 
georganiseerd door de gemeente 
Steenbergen. Het was een uitge-
lezen moment en de perfecte plek 
om de jeugd van de 21ste eeuw de 
geschiedenis van hun eigen leef-
omgeving te laten beleven en hen 
ervan te laten genieten. Dat laat-
ste deden de kinderen met volle 
teugen. 

Bulderende kanonnen
Ademloos luisterden zij naar de 
leden van de Saluutbatterij Steen-

bergen die uitlegden hoe de ka-
nonnen op Fort Henricus ooit 
bulderden. Ook kregen zij een les-
je zwaardvechten of volksdansen, 
gingen zij de strijd met elkaar tij-
dens een stevig potje touwtrek-
ken of ringwerpen en leerden zij 
de fijne kunst van het kalligrafe-
ren met de ‘ganzenveer’. Tussen-
tijds beklommen zij uitkijktoren 
De Liniekijker voor een weidse 
blik over het landschap of namen 
zij een appeltje voor de dorst.

Mysterieuze scherf
Het demissionair college maakten 
zich nuttig tijdens deze leerzame 
morgen. Zo bezorgde wethouder 
Koos Krook de krentenbollen van 

bakkerij Het Bakhuys uit Steen-
bergen bij de hongerige troe-
pen die er gretig de tanden inzet-
ten. De wethouders Wilma Baart-
mans en Willy Knop vereenden de 
krachten voor de stadsarcheologie 
en dat wierp al direct vruchten af. 
Maria Regina-leerling Dorian Ja-
ger vond op het fort namelijk een 
mysterieuze scherf en leverde die 
keurig af bij de kraam van de wet-
houders. Zij beloofden op hun 
beurt de vondst aan de stadsar-
cheologen over te dragen, dus de 
kans bestaat dat dit verhaal nog 
een staartje krijgt.

Luchtballonnetjes
Voor veel leerlingen en voor hun 

begeleiders was het de eerste keer 
dat zij het fort bezochten waar zij 
werden verrast door de ruimte 
en de rust. Als deze mooie mor-
gen één ding overduidelijk maak-
te, dan was het wel dat er binnen 
de wallen van het fort hele leuke 
dingen kunnen gebeuren. �Hoe 
fantastisch zou het zijn wanneer 
hier de sportdagen van de scholen 
plaats zouden vinden,� fantaseer-
de één van de bezoekers. Ook een 
Vestingfair, Vestingspelen en een 
Fortfestival werden als luchtbal-
lonnetje losgelaten boven de ster 
van Henricus. 

Wapengekletter en kindergekwetter op Fort Henricus

(door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – ‘Verbinding maakt 
toekomst’. Deze woorden staan te le-
zen op de houten plaquette bij de jon-
ge zomereik die vorige week in levens-
bos ‘De Jaarring’ aan de Krommeweg 
werd geplant. Rond de stam is zorgvul-
dig een reep juten gewikkeld, een ver-
wijzing naar de heilige Sint-Gummarus 
ter ere van wie de boom er staat. Vica-
ris Paul Verbeek van het Bisdom Bre-
da en demissionair wethouder Wilma 
Baartmans staken er gezamenlijk de 
handen voor uit de mouwen in de 
hoop dat de Gummarusboom tot in de 
lengte der jaren een symbool van ver-
binding zal blijven. 

Tijdens een bedevaart naar Rome 
sloeg Gummarus (toen nog geen Sint) 
ergens in de achtste eeuw zijn kamp 
op langs de rivier de Nete, vlakbij 

het Belgische Lier. Hij gaf daarbij op-
dracht om een boom die in de weg 
stond om te hakken. Niet veel later 
maakte de eigenaar van het land zijn 
opwachting, woest over het feit dat 
zijn eigendom ongevraagd was neer-
gehaald. Gummarus kon hem geen 
ongelijk geven en beloofde het goed 
te maken. Hij bracht de twee delen 
van de boom weer bijeen, bond er zijn 
riem omheen en bad tot God om de 
breuk te herstellen. De volgende mor-
gen groeide en bloeide de boom weer 
als nooit tevoren en was alleen de af-
druk van de riem nog zichtbaar in de 
bast.  

Wij vieren feest
Het was één van de wonderen van 
Gummarus die hem uiteindelijk het 
heiligdom opleverde. Vele eeuwen 
later is het voor de �Werkgroep 750 
jaar kerkzijn� van de Sint Annaparo-
chie aanleiding om een boom ter ere 

van Sint-Gummarus te planten in le-
vensbos ‘De Jaarring’. De paden en de 
landschappelijke inrichting van het 
bos moeten nog verder invulling krij-
gen, maar voor de werkgroep  en de 
gemeente was het moment nu rijp om 
een boompje te planten. “De katho-
lieke kerk in Steenbergen bestaat al 
zo lang als de stad en dus vieren wij 
dit jaar ook feest,” aldus Bram Hom-
mel, voorzitter van de werkgroep. Het 
planten van de Gummarusboom die 
in de toekomst uit zal groeien tot een 
robuuste eik, is de eerste feestelijke 
daad. Er volgen er dit jaar nog meer 
waaronder een heuse processie in het 
najaar.

Steenbergen voorbeeld-
stad
Het idee om een boom te planten 
ontstond tijdens het project �DNA 
van Steenbergen� geïnitieerd door de 

Stadsraad. Inwoners van nu kregen 
daarmee de kans om hun verhaal van 
Steenbergen over te dragen aan stad-
genoten van de toekomst. Deze ver-
halen liggen ingebed in de fundering 
van het kunstwerk ‘Skyline van Steen-
bergen’ op de rotonde bij de Nassau-
laan. 
“Wat zou het mooi zijn, dat de stad 
Steenbergen niet alleen een skyline 
heeft, maar dat de Gemeente Steen-
bergen in Nederland een voorbeeld-
stad is om het klimaat te redden,” 
zo sprak Bram Hommel na het plan-
ten van de boom. “Zo Gummarus de 
boom redde, zo heeft de gemeente 
Steenbergen met het planten van bo-
men de meest interessante oplossing 
om stijgende temperaturen te voor-
komen.” 

Van Jacobus naar Gum-
marus
Overigens heeft vestingstad Steen-
bergen pas sinds de 18e eeuw een ka-
tholieke kerk die de naam Gummarus 
draagt. Voor die tijd behoorde name-
lijk de Jacobuskerk, op de locatie van 
de huidige protestantse kerk, toe aan 
de katholieken. Tijdens de Tachtig-
jarige Oorlog waren de protestanten 

aan de macht en het katholieke ge-
loof verboden. De Jacobuskerk kwam 
in protestantse handen. In 1707 werd 
oogluikend toegestaan dat er katho-
lieke erediensten werden gehouden 
in een schuurkerk aan wat nu de Klei-
ne Kerkstraat is. Deze tijdelijke voor-
ziening werd opgedragen aan de Hei-
lige Gummarus met het idee dat op 
termijn de Jacobuskerk weer terug 
zou vallen aan de katholieken. Dat is 
echter nooit meer gebeurd. Tegen de 
tijd dat katholiek Steenbergen in 1831 
weer een eigen echte kerk mocht, was 
de oude Jacobus dusdanig vervallen 
dat besloten werd een nieuw gebeds-
gebouw op de Markt te bouwen. De 
naam Gummarus bleef overeind ook 
toen begin 1900 de huidige kerk werd 
gebouwd achter de eerste. 

Dankzij gezamenlijke inspan-
ning van vicaris Paul Verbeek van 
het Bisdom Breda en demissio-
nair wethouder Wilma Baartmans 
staat de Sint-Gummarusboom fier 
overeind in het levensbos ‘De Jaar-
ring’ aan de Krommeweg in Steen-
bergen.
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Symbool van verbinding:
Sint-Gummarusboom geplant als start van 
750 jaar katholieke kerk in Steenbergen
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Parma kipvink
Een lekkernij van kippendijfi let omwikkeld
met Parmaham en een garnering
van Parmezaanse kaas,
pijnboompitjes en
zongedroogde tomaat.

Bereiding:
Koekenpan: middelmatig vuur rondom dichtschroeien,
vuur temperen en totaal circa 15 minuten bakken.
Regelmatig op de andere kant draaien.

Kickboksen is een heerlijke work-out. 
De training is een perfecte combinatie van cardio en 

krachttraining en de meest effectieve manier om vet te verbranden.

Kijk op onze website www.kickboksen.info

•  Laagdrempelige lessen Kickboksen en boksen
• Lage abonnementskosten
• Maandelijks opzegbaar
• Begeleiding van ervaren trainers

2 GRATIS
proeflessen

GRATIS shirt 
bij aan-
melden

De lingerie collectie is 
al een groot succes,  

wat ons brengt bij 
Simone Pérèle 

badmode! 

Vrolijke zomerkleurtjes, 
trendy mode printjes en 

verleidelijke details.. 
Wat wil je nog meer? 

Je kunt kiezen voor 
Simone Pérèle bikini’s 

en badpakken waar 
je eindeloos in geniet 

tijdens de warme 
zomerdagen. 

Kortom, Simone Pérèle 
badmode is een ‘must have’ 

voor iedere vrouw!

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

PontMeyer Steenbergen  
Graaf Hendrikstraat 2 
tel. 0167 - 563850

Geopend:  
maandag t/m vrijdag: 7 tot 17 uur 
zaterdag: 7 tot 15 uur

www.pontmeyer.nl

’Regelmatig overleg over keuze en 
verwerking van materialen.’

JOHN RENS, BOUWBEDRIJF RENS

JOHN BOUWT BETER 
MET PONTMEYER

Zaterdag-/hulpkracht
Voor de uitbreiding van ons team 
zijn wij op zoek naar:

Zaterdag-/hulpkracht
Tevens beschikbaar voor de vakanties.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met:
Corné Hagen
Vestigingsmanager
06-22335079
0167-563850
corne.hagen@pontmeyer.nl

Pontmeyer
Graaf Hendrikstraat 2
4651 TB Steenbergen

Zaterdag-/hulpkracht
GEZOCHT
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(door Dasja Abresch)

WELBERG – De lange, zonverlich-
te gang van gemeenschapshuis ‘de 
Vaert’ op de Welberg dient sinds 
enkele maanden als expositie-
ruimte voor werken van Charlotte 
Mangnus-Calon. Door de corona-
perikelen was het gebouw een 
groot deel van die tijd echter niet 
toegankelijk voor het publiek. Nu 
de wereld weer draait zoals van-
ouds, is een bezoek aan de kleine 
tentoonstelling een aanbeveling 
waard. De wandkleden zijn ver-
vaardigd met een bijzondere tech-
niek, grotendeels door Charlotte 
zelf bedacht. 

Charlotte Calon werd in 1931 ge-
boren in het Zeeuws-Vlaamse 
Hoofdplaat. De snelle rekenaar zal 
de som al gemaakt hebben dat de 
dame in kwestie een respectabele 
leeftijd heeft. Pas geleden vierde 
zij haar 91ste verjaardag. Op zich 
geen prestatie, maar de manier 
waarop zij in het leven staat, is dat 
wel. Zelfstandig, onafhankelijk en 
met een grote interesse voor veel 
dingen. Zij is een gepassioneerd 
tuinier, kan zich verliezen in een 
goed boek en houdt zich bijna da-
gelijks bezig met het beoefenen 
van de kunst. 

Iets geks
Schilderijen, hoeden, keramiek 
en etsen kwamen van haar hand, 
maar altijd en steeds weer keert zij 
terug naar de textiele werkvorm. 
“Ik moet het vooral interessant 

vinden,” reflecteert de kunstena-
res. “Ik werk momenteel bijvoor-
beeld met een techniek waarbij 
ik diverse lagen textiel over elkaar 
heen aanbreng en die vervolgens 
met een brander bewerk. Het is 
enorm interessant wat daaruit te-
voorschijn komt. Het onverwach-
te, dat trekt mij aan. Ik ben niet 
van allemaal hetzelfde. Ik wil iets 
te ontdekken hebben. Iets geks. Ik 
haal inspiratie uit tijdschriften en 
bezoeken aan musea, maar ik geef 
er altijd mijn eigen draai aan.”

Vrijheid voor Oekraïne
Momenteel werkt Charlotte aan 
een doek getiteld �Vrijheid voor 
Oekraïne�. Een wandkleed met 
blauwe en gele bloemen verwij-
zend naar de kleuren van het door 
oorlog geteisterde land en met 
rode klaprozen die de vrijheid 
symboliseren. De bloembladen 
zijn gemaakt van brandwerende 
stof die worden geverfd en vervol-
gens bewerkt met een strijkijzer. 
Hierdoor krimpt de stof en neemt 
het de vorm van een bloemblad 
aan. Van de losse bladen maakt de 
kunstenares een compositie die 
zij uiteindelijk steekje voor steek-
je op het doek vastnaait. Het eind-
resultaat zou zij graag verkopen 
om de opbrengst ten goede te la-
ten komen aan Oekraïense vluch-
telingen. 

Belezen en welbespraakt
“Ik ben mijn hele leven al cre-
atief geweest,” vertelt Charlot-

te Mangnus. “Ik heb alleen heel 
lang geen tijd gehad om iets met 
die creativiteit te doen.” De ge-
boren Zeeuws-Vlaamse kwam ter 
wereld als tweede dochter in het 
boerengezin Mangnus. Er volg-
den nog twaalf kinderen. “On-
danks haar grote gezin, is mijn 
moeder haar hele leven lang een 
kordate, belezen en welbespraak-
te vrouw gebleven. Zij kon met ie-
dereen een goed gesprek voeren.” 
Eigenschappen die moeder Calon 
onomstotelijk overgedragen heeft 
op haar dochter.

Terug naar huis
Na de oorlog vertrok de 14-ja-
rige Charlotte naar kostschool 
in Limburg. “We mochten maar 
één keer per kwartaal naar huis, 
maar we mochten op zondag wel 
iets doen wat we leuk vonden. In 
mijn geval was dat schilderen wat 

ik van een oude non leerde.� Met 
het groeien van het gezin Calon 
moest Charlotte drie jaar later te-
rug naar huis. �Na mij kwamen er 
zeven jongens. Mijn oudste zus en 
ik waren hard nodig om samen 
met onze moeder het huishouden 
draaiende te houden.” Na de the-
oretische lessen op de kostschool 
vergde dat nog wel wat bijscholing 
op de huishoudschool. Hier leer-
de Charlotte de technieken van 
naald en draad. Een kennis waar 
zij in haar latere kunstwerken nog 
veel plezier van zou hebben. 

Beroemd
In 1961, Charlotte was inmid-
dels getrouwd met dierenarts Piet 
Mangnus, vestigde het gezin zich 
aan de Kruispoort in Steenbergen. 
Nog steeds was er weinig tijd voor 
iets anders buiten het werk in de 
praktijk en het eigen huishouden. 

Toen de vier kinderen Mangnus 
wat ouder werden, veranderde 
dit en volgde Charlotte vele cur-
sussen. Bovenal leerde zij zichzelf 
veel. “Als ik in een andere tijd was 
geboren, dan was ik vast en zeker 
naar de kunstacademie gegaan. 
Dan was ik misschien nog wel be-
roemd geworden,” lacht zij met 
een twinkeling in haar ogen. 
De afgelopen decennia expo-
seerde Charlotte een enkele keer, 
maar bleven de meeste werken in 
eigen huis. “Ik heb wel regelmatig 
wat verkocht, maar het heeft niet 
mijn prioriteit. Bovendien zit er 
veel tijd en werk in ieder stuk dus 
het gaat ook niet voor een appel 
en een ei de deur uit.”

De expositie van Charlotte Mang-
nus-Calon is te bezoeken tijdens 
openingstijden van gemeenschaps-
huis de Vaert. 

Expositie Charlotte Mangnus-Calon  
in gemeenschapshuis de Vaert: 

“Het onverwachte,  
dat trekt mij aan.”

(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het interieur van 
Jumbo Steenbergen wordt binnen-
kort verbouwd. Net als mensen 
die af en toe naar de kapper gaan, 
moet een supermarkt soms door 
de wasstraat om weer opgefrist 
te worden. Volgens bedrijfsleider 
Marcel Schoone gaat het om een 
kleine verbouwing die eens in de 
zoveel tijd plaatsvindt. De winkel 
gaat vanwege de verbouwing op 
8 mei dicht en zal op 12 mei weer 
opengaan. 

Marcel Schoone wijst tijdens een 
rondleiding aan waar het een en 
ander gaat veranderen voor de 
klanten. “Wat een belangrijk ver-
schil gaat worden is het vervan-
gen van de gewone kassa’s voor 

zeven zelfscankassa’s. Mensen 
kunnen daar hun handscanner 
plaatsen en zelf afrekenen. Of als 
je een paar boodschappen hebt, 
kan je ze daar langs de scanner 
halen. Wel blijft er een gewone 
kassa over, wat wij de kletskassa 
noemen. Daar kunnen de klanten 
die graag een praatje maken hun 
boodschappen afrekenen. Daar 
zitten ook meestal onze vaste me-
dewerkers die ze kennen.”

“Onze broodafdeling 
uniek in de omgeving”
Op de groente- en fruitafdeling 
zal de presentatie verbeterd wor-
den en er komen nieuwe koelin-
gen. “Maar we gaan ook uitbrei-
den op het vlak van luxe gemak 

producten. Kant en klare maal-
tijdcomponenten zodat mensen 
zelf makkelijk en snel een maal-
tijd kunnen bereiden. Verder ko-
men er tapasschotels en zelfge-
maakte carpaccio bij. Voor de zoe-
tekauwen komen er macarons die 
je zelf per stuk kan kiezen. Onze 
broodafdeling wordt anders inge-
richt maar blijft net zo uitgebreid, 
want daarmee zijn wij uniek in de 

omgeving. Klanten komen spe-
ciaal voor onze broodjes en eier-
koeken.”

Producten weer op  
een logische plek 
Volgens Schoone dient deze ver-
bouwing er ook voor dat produc-
ten weer op een logische plaats 

komen te liggen. “Er komen con-
tinu nieuwe producten bij en an-
deren verdwijnen weer. Daardoor 
moeten we schuiven met onze be-
schikbare schappen. Neem bij-
voorbeeld het schap van de Hema 
dat we erbij hebben gekregen. Dat 
bevalt heel goed, maar daardoor 
moest het bleekwater op een an-
dere plek. Dat kunnen klanten 
dan weer niet vinden. Dus dat 
soort zaken gaan we weer in orde 
brengen.”

De kans zit er dik in dat Jumbo 
Steenbergen na de verbouwing 
ongeveer op hetzelfde moment 
opengaat als de Lidl, die nu al tij-
den gesloten is vanwege een grote 
uitbreiding. “Dat komt dan toeval-
lig zo uit. We zijn geen concurren-
ten, maar vullen elkaar juist aan.”

Foto: Bedrijfsleider Jumbo Steen-
bergen, Marcel Schoone: “Na deze 
kleine verbouwing hebben wij zelf-
scankassa’s en een mooie uitbrei-
ding van ons assortiment.”
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

Jumbo Steenbergen  
krijgt opfrisbeurt

Foto: Charlotte Mangnus-Calon voor het kunstwerk waar zij momenteel mee bezig is: Vrijheid voor Oekraïne. Als 
het af is hoopt zij het voor een mooie prijs te kunnen verkopen om met de opbrengst Oekraïense vluchtelingen te 
kunnen steunen.   Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

STEENBERGEN | DINTELOORD - 
KBO-Steenbergen en KBO-Dinte-
loord organiseren van 7 tot en met 
11 juni een 5-daagse busreis naar 
Sauerland. Tijdens deze reis staat 
elke dag een excursie op het pro-
gramma. 

Bezocht worden o.a. de stad Pader-
born; het Teutoburgerwoud en de 

Externsteine, een bijzondere forma-
tie zandstenen. Verder het kasteel in 
Bad Arolsen, waar koningin Emma 
geboren is; het plaatsje Willingen, 
waar een huifkartocht gemaakt 
wordt; het stuwmeer Möhnesee, voor 
een rondvaart en de oude stad Soest. 
Gelogeerd wordt in een 3-sterren 
hotel met lift en overdekt zwembad.  
Er zijn nog enkele plaatsen beschik-

baar. Ook niet-KBO-leden zijn wel-
kom. Zij betalen 530 euro p.p. voor 
een 2-persoons kamer of 580 euro 
voor een 1-persoons kamer. 
In de prijs zijn inbegrepen: 4 over-
nachtingen met ontbijt, lunchpakket 
en diner; diverse drankjes in het ho-
tel tussen 17.00 en 24.00 uur; alle ex-
cursies en entertainment. Uitgebrei-
dere informatie en/of een aanmeld-
formulier kan worden aangevraagd 
via het telefoonnummer (0167) 563 
588.   

KBO’s op reis naar Sauerland Vrijblijvend deelnemen  
aan Sjoelclub het Cromwiel
STEENBERGEN – Sjoelen is een puur gezelschapsspel, uitermate geschikt 
om gezellig contact te hebben met andere sjoelers en voor de ontspan-
ning. Nieuwe deelnemers zijn bij Sjoelclub Het Cromwiel op vrijdagmid-
dag welkom. Telkens komt de club bijeen tussen 13:30 en 15:30 uur.

Wie belangstelling heeft om mee te doen kan op genoemde momenten 
vrijblijvend binnenlopen. Wie behoefte heeft om zich vooraf aan te mel-
den kan dit doen via het telefoonnummer van Riet Nijssen: (0167) 565 
864. De eerste deelname is geheel gratis.
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Spaar mee voor een mooi album over 
de historie van Steenbergen!
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – De aankondi-
ging in 2019 dat gemeente Steen-
bergen het 750 jarig bestaan van 
Steenbergen en het 25-jarig ju-
bileum van de nieuwe gemeente 
groots wilde vieren, bracht onder-
nemer Martin Achterberg van de 
gelijknamige supermarkt aan de 
Lindenburghlaan op het idee van 
een verzamelboek voor historische 
plaatjes. Hij riep daarbij de hulp 
in van Heemkundekring De Steen-
en Kamer. Niek van Beers van De 
Steenen Kamer ging aan de slag 
en met de ideeën die de onderne-
mer er zelf over had werd het ver-
zamelboek gerealiseerd.

Martin Achterberg pakte het ver-
volgens groots aan. Hij liet 11.000 
boeken huis aan huis bezorgen in 
de zes kernen en heeft voor wie 
nog geen exemplaar bezit gratis 
boeken beschikbaar in de winkel. 

“Namens ons gehele team van Al-
bert Heijn en Gall & Gall Achter-
berg nodig ik iedereen uit om deel 
te nemen aan deze actie, waarmee 
we meteen weer onze betrokken-
heid met alle kernen willen aanto-
nen. Onze klanten ontvangen bij 
elke tien euro besteding een set-
je historische plaatjes en bij ver-
schillende producten een extra 
setje. In totaal kunnen 224 plaats-
jes worden verzameld en inge-
plakt. Daarmee ontstaat een leuk 
boek dat een bijzonder beeld geeft 
van de historie van Steenbergen. 
In het boek komen diverse on-
derwerpen aan de orde: naast 
het ontstaan van Steenbergen, de 
zouthandel, de verbinding met de 
zee, de molens en de sluiswerken 
veel informatie over tal van histo-
rische zaken”.
Ook wordt aandacht besteed aan 
het spel ‘Weet waar je woont’, 
waar onder meer ook door de 
heemkundekring tal van nieuwe 
wetenswaardigheden over zaken 

in de gemeente worden toege-
voegd.

Ruilbeurs
Evenals bij eerdere verzamelac-
ties organiseert Albert Heijn Ach-
terberg tegen het eind van de ac-
tie – die tot 19 juni loopt – een 
ruilbeurs, waardoor het zeker mo-
gelijk wordt om alle historische 
plaatjes te verzamelen. “We gaan 
daarnaast ook nog bij de verpleeg- 
en verzorgingshuizen in onze ge-
meente langs. Met volgeplakte 
boeken en wat lekkers voor de be-
woners. We horen nu al dat die dit 
heel leuk zullen vinden, want ze 
krijgen zo tal van gebeurtenissen 
uit hun jonge jaren weer voor de 
geest. Dat levert heel wat herken-
ning op en ook gespreksstof: ‘Wit-
te nog da?’. Ook voor de jonge-
re inwoners is het overigens leuk 
om over steeds meer zaken uit het 
verleden wat aan de weet te ko-
men. Het boek brengt de histo-
rie van Steenbergen naar de keu-

kentafel”, zo is de overtuiging van 
Martin Achterberg. 

Ruim aandacht
Ook De Steenen Kamer is blij met 
het resultaat. Er is ruim aandacht 
voor de activiteiten van de heem-

kundekring en ook de Stadsherau-
ten worden niet vergeten. Tot slot 
worden de bronnen vermeld: veel 
beelden en informatie uit het ar-
chief van De Steenen Kamer ko-
men uit het archief van Ad van de 
Par en uit de Steenbergse Courant.

”Beleef historisch Steenbergen  
bij Albert Heijn Achterberg”

STEENBERGEN | DINTELOORD – 
Voor de tweede maal organiseer-
de Piet Vriens van de KBO Dinte-
loord het ‘Samen Tafelen’. Hierbij 

kunnen deelnemers voor een ei-
gen bijdrage genieten van een ge-
zamenlijke maaltijd in het Dorps-
huis. Een goed initiatief vindt ook 

Advieskantoor en Regiobank Over-
beeke uit de Kaaistraat. Zij onder-
steunen meerdere initiatieven die 
bijdragen aan een leefbare, veilige 

en sociale beurt. 

Via het ‘Samen voor de Buurt’- 
platform helpt Overbeeke initi-
atiefnemers, zo ook het initiatief 
van KBO Dinteloord om maan-
delijks een maaltijd te organise-
ren. Doel daarbij is om de een-
zaamheid die veel senioren erva-
ren tegen te gaan. Via een crowd-
funding campagne wil Overbeeke 

geld bijeenbrengen om dit initi-
atief te ondersteunen. Hierdoor 
hoeven de deelnemers aan de 
maaltijd niet alle kosten zelf op 
te hoesten en zal de deelname 
drempel verder worden verlaagd.  

Zie ook samenvoordebuurt.nl/nl/
initiatives/activities/details/fun-
ding/400/samen-tafelen.

Overbeeke en Regiobank ondersteunen 
het KBO-initiatief ‘Samen Tafelen’

Voor een bedrag van 10 euro wordt 
ieder kind drie uur lang vermaakt 
met een programma dat niet alleen 
bestaat uit het zoeken en vinden 
van eieren op het immense land-
goed, maar ook uit het smullen van 
lekkere pannenkoeken of frietjes 
met snacks. Een team entertainers 
helpt de kinderen met de speur-
tocht en om er een dolle boel van te 
maken. Bij vertrek wacht er nog een 
verrassing. “Ik heb er zo’n zin in,” 
verkneukelt Ineke Bakvis zich al bij 
het vooruitzicht.

Bingo
De Bakvissen zijn een bijzondere 
familie. Enerzijds zijn het doorge-
winterde ondernemers, anderzijds 
maatschappelijk betrokken men-
sen met oog voor de zwakkeren in 
de samenleving. Zo draait Ineke al 

dertig jaar een bingo voor oude-
ren en eenzamen in Schiedam. De 
opbrengst gaat naar tal van goede 
doelen, waaronder een, door Ine-
ke bereid, kerstdiner voor mensen 
die wel wat gezelschap kunnen ge-
bruiken. “Niemand zou met Kerst 
alleen mogen zijn,” legt Ineke haar 
beweegreden uit. Binnenkort hoopt 
zij ook op Arcadias de eerste bingo 
te kunnen draaien. 

Big Green Egg
Landgoed Arcadia is sinds twee jaar 
in eigendom van moeder Ineke en 
zoon Sam Bakvis. Zij staan aan het 
hoofd van het bedrijf Badé Import 
Export, gespecialiseerd in kampeer- 
en caravanartikelen. Sinds 2008 
heeft het bedrijf ook een monopo-
liepositie in Nederland als groot-
handel van de Big Green Egg, de 

groene barbecue met de bekende 
eivorm. De verkoop van ervan nam 
sindsdien een ongekende vlucht. 

Paviljoen
Het is mede te danken aan de werk-
wijze van de Bakvissen die hun 
klanten betrokken en deskundig 
houden. Met name door het geven 
van workshops. Voorheen gebeur-
de dit op locatie bij de klant. “Onze 
koks waren bijna zestien uur bezig 
om een workshop van vier uur te ge-
ven. Daar moest geld bij.” Landgoed 
Arcadia biedt de perfecte oplossing 
om klanten en product onder de 
meest aangename omstandigheden 
bij elkaar te brengen. 
In de tuin verrees een stijlvol hou-
ten paviljoen dat, ondanks de om-
vang, geheel opgaat in de omge-
ving. Middenin ligt het kookplein 
waar professionele koks de demon-
straties verzorgen. In de zijvleu-
gels staan vier rijen met ieder acht 
Green Eggs waar het geleerde direct 
in de praktijk gebracht wordt. 

Appeltaartje
Het zou voor de bedrijfsdoelen van 
Badé meer dan voldoende zijn om 
Arcadia alleen voor dit doel te ge-
bruiken. Voor de familie Bakvis is 
het dat echter niet. Ineke: �De poor-
ten van dit landgoed moeten open 
zodat mensen kunnen genieten van 
de tuinen en de rust.” En dus kan 
er van woensdag tot en met zon-
dag van een wandeling en een bakje 
koffie met een appeltaartje genoten 
worden of, op afspraak, van een lek-
kere lunch. Maar ook barbecueën 
met het gezin, vriendenclub of be-
drijf is mogelijk. Binnenkort wordt 
Arcadia zeer waarschijnlijk zelfs een 
vaste trouwlocatie. “Alles kan hier, 
maar geen zeven dagen in de week,” 
benadrukt Ineke Bakvis. Inmiddels 
heeft de grote feestzaal op het ter-
rein een flinke opknapbeurt gehad 
en is de gedateerde keuken getrans-
formeerd tot de kookdroom van ie-
dere topkok. 

Viswedstrijd
Diverse lokale bedrijven leveren 
hun goederen al bij Arcadia en ver-
enigingen en organisaties weten de 
weg naar de Afgeslechtedijk steeds 
beter te vinden. Ineke: “Een toneel-
vereniging gaat hier waarschijnlijk 
in december een voorstelling ge-
ven en op 18 juni aanstaande houdt 
stichting Ontspanning Voor Wel-
berg een viswedstrijd in de grote vij-
ver. Dat wordt hartstikke leuk.”
Wie op Tweede Paasdag paaseieren 
wil zoeken op Landgoed Arcadia, 
kan zich aanmelden via info@land-
goedarcadia.nl of telefonisch (06) 
10938087
Voor meer info: www.landgoedarca-
dia.nl.

Kok Peter Bootsma en Arcadia-ei-
genaresse Ineke Bakvis poseren in 
het nieuwe Big Green Egg paviljoen 
waar demonstraties en workshops 
worden gehouden. 

Tweede Paasdag van 11.00 tot 14.00 uur: 

Paradijselijk paaseieren 
zoeken op Landgoed  
Arcadia

Foto: v.l.n.r. Niek van Beers, Martin Achterberg, Steenen Kamer-voorzitter 
Hanneke Meulblok en Gerard Baten.

STEENBERGEN – Onder de magnolia die in volle bloei staat, scharrelen 
kippen dik tevreden. Ze voelen zich niet bedreigd door de buizerd die 
vlakbij geruisloos tussen de bomen vliegt. In het warme voorjaarszonne-
tje plakken zeven kuikentjes als kleine magneetjes tegen Moeder Kloek 
aan. Ze beseffen het niet, maar ze zijn geboren in het paradijs, in het da-
gelijks leven beter bekend als Landgoed Arcadia aan de Afgeslechtedijk 
in Steenbergen. Hier heersen rust, ruimte en de natuur. Ineke Bakvis ge-
niet er met volle teugen van. Twee jaar geleden kocht zij samen met zoon 
Sam het landgoed en sindsdien brengt zij er een groot deel van haar 
week door. Omdat ze het er heerlijk vindt, maar vooral om er keihard 
te werken zodat haar gasten er een onvergetelijk bezoek beleven. Aan-
staande maandag, Tweede Paasdag, staat het eerste publieksevenement 
op het programma. Van 11.00 tot 14.00 uur is het paaseieren zoeken op 
Arcadia, natuurlijk samen met de Paashaas.

(Door Dasja Abresch)



kreeg met meer mensen in de buurt. Dat was in 
de jaren ’80. Ook eens een buurman die ruzie 
kreeg met een andere buur en dat ging soms 
verkeerd, tot vechten aan toe. Gelukkig kwam 
Stadlander dan praten. En we hadden ook een 
super wijkagent – Nico – die liet zich regelmatig 
in de wijk zien, was echt aanwezig, maakte met 
iedereen een praatje. Dat is nu helaas anders, 
ik zou niet weten wie nu de wijkagent is. Het zal 
ook wel door al die bezuinigingen komen.”

Wat moeite voor elkaar doen
Elfriede vindt het nog steeds prettig om de con-
tacten met de buurtbewoners goed te houden. 
Van buren kwam bijvoorbeeld ondersteuning 
toen zij en haar echtgenoot Piet terugkwamen 
uit Suriname en in quarantaine moesten. “Toen 
werden er boodschappen voor ons gedaan”.  
Ook al zijn er van de vroegere buurtgenoten niet 
zoveel meer over en zijn de contacten minder, 
Elfriede is er van overtuigd dat ze niet bang 
hoeft te zijn: “Ik weet zeker dat als ik ‘Help, 
Help’ roep, dat ze zullen komen.”

Tekst en foto: Peter Vermeulen

Woningstichting Stadlander

Contactgegevens:
telefoonnummer: 088 562 6000
e-mail: info@stadlander.nl
www.stadlander.nl

Bezoekadres:
Rooseveltlaan 150, Bergen op Zoom

Postadres:
Postbus 203
4600 AE Bergen op Zoom

Tevreden huurder van Stadlander over wonen in Steenbergen:

“Ik weet zeker dat als ik ‘Help, Help’ roep,  
dat ze zullen komen”

Elfriede van Zitteren-Hamen kwam 47 jaar 
geleden naar Steenbergen. De plaats zelf 
zei haar toen nog helemaal niets. “Ik had 
nog nooit van Steenbergen gehoord. Maar 
het stadje werd me destijds voorgesteld 
vanwege het spreidingsbeleid van het toen-
malige kabinet Joop den Uil.”
Elfriede – “men noemt me hier Frieda” 
– kwam in 1971 namelijk vanuit Surina-
me naar Nederland. Ze kreeg van Stich-
ting  Regionaal Wonen (de voorloper van 
 Stadlander) uiteindelijk een woning toe-
gewezen in de Beukstraat, waar ze naar 
eigen zeggen al meer dan 45 jaar heerlijk 
woont en niet meer weg zou willen.

De eerste jaren in Nederland woonde Elfriede bij 
haar broer in het Gelderse Vaasen. Daar kreeg 
ze een opleiding in een geriatrisch verpleeg-
huis. Hier werkte ze drie jaar en na een korte 
periode in Rotterdam werd Steenbergen haar 
nieuwe thuishaven. “Ik vond deze plaats meteen 
fantastisch. Wel moest ik er mijn weg nog zien 
te vinden, daar deed ik echt moeite voor. Ik ging 
in verenigingen, leerde heel wat mensen kennen 
en zij mij. Hier in de Beukstraat kreeg ik een fijn 
huis met een eigen tuin. Heerlijk! De wijk was 
hier achter nog in aanbouw, de toenmalige land-
bouwgrond werd bouwrijp gemaakt.”

We kenden elkaar allemaal
“Ik kreeg geweldige straatgenoten. We kenden 
elkaar hier allemaal, het was helemaal open en 
we liepen zo bij elkaar binnen. Een paar van de 
oude buurtgenoten wonen hier nu nog, al zijn er 
wel veel nieuwe mensen komen wonen. Toch 
is het hier nog steeds een fijne straat, heerlijk 
rustig.”
Elfriede zocht en vond haar weg in het Steen-
bergse. “Ik kreeg werk als verzorgende bij 

het vroegere ziekenhuis Charitas in de Kleine 
Kerkstraat. Nadat dat gesloten en afgebroken 
werd, werkte ik bij het ABG in Bergen op Zoom 
en later bij Charitas in Roosendaal.”

Een dikke tien
Gevraagd naar haar ervaring met Stadlander 
is ze heel positief. “Van mij krijgen ze een dikke 
tien. Waarom? Ze hebben een luisterend oor 
en zijn bereid om te helpen als er eens iets is. 
Dan wordt er naar een oplossing gezocht. En ze 
denken ook met je mee. Zo kreeg ik het voor-
stel van onze contactpersoon Bert van Rijen 
om eens na te denken over een gelijkvloerse 
woning omdat ik ouder wordt. Dat hoeft van mij 
overigens niet hoor. Als ik de trap niet meer op 
kan, doe ik de eethoek eruit en zet ik mijn bed 
beneden. Want ik wil hier niet weg, ik geniet zo 
van dit huis, mijn tuin, de vogeltjes die hier fluiten 
en de rustige buurt.” 

Extra nachtdiensten voor een 
nieuwe keuken
Vroeger, met Stichting Regionaal Wonen als 
verhuurder, ervaarde Elfrieda minder betrok-
kenheid. “De tijden waren toen ook anders. En 
het kan ook aan mij gelegen hebben. Ik was 
gewend om zelf mijn zaken te regelen. Zo had 
ik een oude en versleten keuken, die ook lekte. 
Toen ben ik extra nachtdiensten gaan draaien 
om geld te verdienen voor een nieuwe keuken. 
Die is er ook gekomen.”

Wel vaak andere buren
Er is meer veranderd ten opzichte van de 
vroegere jaren. “Veel van de oude bewoners 
zijn verhuisd. Hier naast werd het eerst een 
doorstroomhuis. Er kwamen eerst vluchtelingen 
wonen. Geweldige mensen overigens hoor. En 
later steeds andere huurders. Helaas ook een 
huurder die voor problemen zorgde en ruzie 
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STEENBERGEN – Inmiddels voor 
de vierde maal organiseert Rian-
ne Liefhebber met haar betrok-
ken vrijwilligers van de ‘Ontmoe-
tingswinkel’ een kledingbankactie. 
Vooralsnog kan hiervoor kleding 
worden ingeleverd. Overigens niet 
alleen kleding, er is ook vraag naar 
beddengoed, ondergoed, pyjama’s 
en verzorgingsmiddelen. Spulle-
tjes kunnen worden ingeleverd tot 
en met 24 april.

“Ook nu werken wij weer nauw sa-
men met verschillende hulporga-
nisaties. Iedereen uit de Gemeen-
te Steenbergen die ingeschreven 
staat bij de ISD krijgt een uitno-
diging, zo liggen ook bij de voed-
selbank en vraagwijzer formulie-
ren klaar”, vertelt Rianne Liefheb-
ber. “De kleding bank is voor ie-
dereen bedoeld die van een mini-
mum moet leven, juist voor deze 
groep zijn de stijgende prijzen 

een ramp. Dit kan zijn wanneer 
men alleen een uitkering heeft 
of van een minimum loon leven 
of door omstandigheden huis 
en aard heeft moeten verlaten.  

Het formulier bestaat uit een lijst 
waarop kan worden aangestreept 
of ingevuld wat men nodig heeft. 
Va 24 april krijgen aanvragers be-
richt wanneer de goederen per-
soonlijk opgehaald kunnen wor-
den in de Ontmoetingswinkel”.

Puberkast
Ze wijst ook nog eens op de ‘pu-
berkast’ met verzorgingsmidde-

len. Hiervan kan gratis gebruik 
worden gemaakt op dinsdag tot 
en met zaterdag tussen 10:00 en 
17:00 uur. 

En Rianne Liefhebber doet een 
oproep aan inwoners van de ge-
meente Steenbergen. 

“Wie iemand kent waarvoor wij 
iets kunnen betekenen vraag 
ik om dit ons te laten weten. 
Er kan ook een formulier inge-
vuld worden in onze winkel”.  
De Ontmoetingswinkel is geves-
tigd op Kaaistraat 30 in Steen-
bergen. Telefoon (0167) 785 891, 
www.de-ontmoetingswinkel.nl.

Ontmoetingswinkel  
organiseert kledingbankactie

Paasbingo  
Dun Dubbel Dees
DINTELOORD – C.V. Dun Dubbel 
Dees houdt op zaterdag 16 april 
een grote paasbingo in  het Dorps-
huis. De carnavalsvereniging is op-
gericht in 2011 en bestaat elf jaar. 

De bingo begint ’s avonds om 
19:30 uur. Er zijn twee hoofdprij-
zen: twee ‘virtuele’ varkens, ieder 
ter waarde van 125 euro. 

Alle belangstellenden zijn van har-
te welkom.

Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie is gevestigd in de 
Gummaruskerk, ingang marktzijde 
en is geopend op maandag, 
woensdag en donderdag van 9.15 
uur tot 11.30 uur.
Voor het ontvangen van de 
ziekenzalving, Pastoor Hans de 
Kort 0167-563129
Goede Vrijdag om 19.00 
uur parochiële viering in de 
Gummaruskerk. Paaswake om 
21.00 uur in de Gummaruskerk.
U kunt uw parochiebijdrage 
overmaken op rekeningnummer          
NL42RABO 0191 8492 94 t.n.v. St. 
Annaparochie onder vermelding 
van uw parochiekern. Iedere 
donatie is meer dan welkom. 
Dit eerste weekend van de maand 
in alle kernen extra collecte voor
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk wordt  iedere 
zaterdag om 17.00 uur uitgezonden 
via de SLOS:  Ziggo: kanaal 46, 
KPN: kanaal 1402, Delta : kanaal 
804 en Caiway: kanaal 12.

Veel mensen geloven niet alleen dat 
er meer is dan het zichtbare, maar 
ook meer dan het leven hier op 
aarde. Anderen hebben twijfels. Er 
is ook best een grote groep mensen 
op zoek naar antwoorden o.a. op 
deze vragen. Binnenkort starten 
we voor alle geïnteresseerde en 
zoekende mensen in onze parochies 
in samenwerking met de parochie in 
Bergen op Zoom een alphacursus. 
Er is een informatieavond over 
alpha op donderdag 21 april van 
19.30—21.00 uur in het Eventum, 
Dr. Ir. Van Veenweg 8, Bergen op 
Zoom.
De eerste Alpha avond is op 
donderdag 12 mei. Bij pastoraal 
werkster Fredi kun je ook 
terecht voor meer informatie en 
aanmelding: fredihagedoorn@
lievevrouweparochie.nl.
Nu dat er meer is dan het leven op 
aarde, dat geloven we als kerk ook. 
Het paasmysterie van Jezus ’lijden, 
sterven en verrijzen is zelfs de kern 
van het christelijke geloof. Dat 
nieuwe leven voorbij de dood gaan 
we vieren met Pasen, ook in deze 
voor velen zware tijd. Oorlog en 
dood hebben niet het laatste woord. 
We nodigen u graag uit voor één 
van onze Paasvieringen.
Mede namens pastoraal werkster 

Lenie, pater Bertus en de beide 
parochiebesturen wens ik u een 
zalig Pasen toe. pastoor Hans de 
Kort

Voor Inlichtingen:  Els Ver-
beek secr. telefoonnummer 0167-
566886 of Bram Hommel voorz. 
06-53802394. 
Wij gedenken: Jan Baselier 
weduwnaar van Riet Baselier 
- Coppens en Toon Buuron 
echtgenoot van Maatje Buuron - 
Oostdijk.
Zaterdag 16 April 21.00 
Paaswake: Pater Bertus van 
Schaik en Past.w. Lenie Robijn. 
Ouders Vissenberg - Knop en zoon 
Kees; jgt.Ouders Vissenberg - Tak; 
Ouders Knop - Zantboer; Fam. 
Hontelez - Bogers; Tini van der 
Heijden; Fam. Lanen - Dekkers; 
Fam. Dekkers - Schoutens en 
priester Jan Dekkers
Zondag 17 April 1e Paasdag 
11.00 uur:  Past..w. Lenie Robijn. 
Johannes, Petrus en Joke Luijks; 
overleden familie van Leent; o.o. 
van der Ham - van der Waard, 
broers, zwagers, zussen en 
schoonzussen; o.o. Mooijekind- 
van den Berg; Ton van der Ham 
echtgenoot van Nel Mooijekind; 
Geert van Steen en Jaantje 
Nagtzaam; Willem en Dora Rijk; 
Janus Koolen echtgenoot van To 
Koolen; Ad Koolen, vader van 
Bas en Manon; o.o. Brooijmans - 
Doggen
Maandag 18 April 2e Paasdag9.00 
uur: Viering in Nieuw-Vossemeer.

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

Goede Vrijdag 15 April 15.00 
uur: Kruisweg Jan Gelten. 
Zondag 17 April 9.30 
uur: Hoogfeest van Pasen 
Eucharistieviering Pater Bertus 
van Schaik. Wij gedenken: Siem 

en Joke Boyen - Raadsen. De 
muzikale invulling wordt verzorgt 
door Patrick Goverde.
Woensdag 20 April 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk, 
Pastoor Hans de Kort.
Opgeven van een misintentie: 
Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612,  
e-mail r.gelten@home.nl  Het tarief 
van een misintentie is  € 11,00. 
Secretariaat Vredeskerk: Petra 
Geers 0167-565994 petrageers@
hotmail.nl 

Zaterdag 16 april Paaszaterdag, 
21.00 uur: Paaswake in de 
Gummaruskerk te Steenbergen, 
voorgangers pater Bertus van 
Schaik en p.w. Lenie Robijn. 
Zondag 17 april Paaszondag, 
09.00 uur: Woord Gebed 
communieviering door de 
Werkgroep. Intenties: Frans en 
Naantje van Eekelen-Konings; Ran 
en Pietje Heijnen-Brocatus; Ad 
Heijboer e.v. Corrie Rozendaal en 
overl. ouders; 
Maandag 18 april 2e Paasdag 
09.00 uur: Eucharistieviering, 
celebrant pater Bertus van Schaik. 
Woensdag 20 april 19.00 uur: H. 
Mis.
Donderdag 21 april 19.00 uur: H. 
Mis.

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. tel: 0164- 
682525. 
Zondag 17 april 11.00 uur Euch. 
Eerste Paasdag. In deze viering 
gedenken wij: Catharina Paar-
dekam - Noom; Jaantje de Booij; 
Naantje Huijbregts e.v. Jos Hou-
tepen.  Voorganger: Past. B. van 
Schaik, lector: M. de Ruiter, zang 
het  koor: Samen Sterk. Na deze 
viering kunnen de kinderen paasei-
eren zoeken in de kerk. 
Maandag 18 april 9.30 uur 
Euch.: Tweede Paasdag. In deze 
viering gedenken wij: Catharina 
Paardekam - Noom; o.o. van Tillo 
- Luijks en kinderen. Voorganger: 
Past. H. de Kort, lector: H. Wouts. 
Dinsdag 19 april 19.00 uur Euch.: 
Eerste avond van de noveen. 
In deze viering gedenken wij:  
Catharina Paardekam - Noom; 
o.o. Marinus Ooms en Cornelia 
Ooms – Heijnen. U weet dat u al-
len van harte welkom bent.Voor-
gangers: Past. P. de Rooij en Past. 
H. de Kort, lectoren: F. Veraart en 
H. Wouts, zang: het Koor Samen 
Sterk. Het is een plaats om elkaar 

weer te ontmoeten, om samen te 
zingen en te bidden, om vele kaars-
jes aan te steken en om de vele 
intenties op voorspraak van de H. 
Antonius neer te leggen bij God. 
Het thema van deze noveenavond 
is: Zalig de armen van Geest. 
Mededeling: Indien u naar de no-
veen wilt komen en u heeft geen 
vervoer bel dan de plusbus tussen 
9.00 en 12.00 uur. tel.: 0638267251. 

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag 
15.00 uur: Kruiswegviering. Zang: 
gemengd koor; Voorganger: 
pastoraalwerker Lenie Robijn; 
Lector: Petra Welten; Koster: Lies 
Welten.
Zondag 17 april Eerste Paas-
dag 11.00 uur: Woord- en 
Communieviering. Zang: Gemengd 
koor; Misintenties: Jan van 
der Vorst, Uit dankbaarheid; 
Voorganger: Dhr. Jan Gelten; 
Lector: Josephine Dingemans; 
Koster: Ad Huijsmans; 

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

doordenkertje
Er zijn twee manieren om 

licht te verspreiden:
zelf de vlam zijn of 

de spiegel die de vlam 
weerkaatst.
Edith Warton                      

PASTORAAL  WOORD

SINT ANNA PAROCHIE

KERN GUMMARUS

KERN GEORGIUS

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. 
Zaterdag 16 april 22.00 uur: 
Eredienst in de Sint Martinuskerk 
te Halsteren. Ds. Henk van het 
Maalpad; viering Heilig Avondmaal.
Zondag 17 april 09.00 uur: 
Eredienst in de Protestantse kerk 
te Nieuw-Vossemeer. Ds. Henk 
van het Maalpad. Pasen.

PROTESTANTSE GEMEENTE
HALSTEREN NW-VOSSEMEER 

Vrijdag 15 april 19.00 uur:   Ds. 
A. Vastenhoud. 
Zondag 17 april 10.00 uur: Ds. A. 
Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. H.E. 
Veldhuizen, Schelluinen. 
Maandag 18 april 10.00 
uur: Zangdienst (Hervormd 
Centrum) De diensten zijn ook te 
beluisteren via onze website www.
hervormddinteloord.com. 

HERVORMDE GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 17 april Pasen 10.30 
uur:  H.J. Inkelaar. Een speciale 
dienst met begeleiding van zang en 
gitaarmuziek. Kindernevendienst. 
Voorafgaand aan de dienst is er 
een paasontbijt vanaf 9 uur; u moet 
zicht daar wel van tevoren voor 
opgeven.

PROTESTANTSE KERK
GASTEL EN KRUISLAND

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

OPEN DEUR
STEENBERGEN

Zater 16 april Stille Zaterdag  
22.00 uur: Mevr. B. de Waal, 
Zegge.
Zondag 17 april 10.00 uur Eerste 
Paasdag: Dhr. Slabbekoorn, Goes.

PROTESTANTSE GEM.
STEENBERGEN

KERN VREDESKERK

KERN JOANNES DE  DOPER

KERN ANTONIUS VAN PADUA

TOEGIFT
PATER BERTUS

Ecce Homo - Ziedaar de Mens
Het is haast onvoorstelbaar, hoe 
de arme Jezus op Goede Vrijdag 
na zijn geseling opnieuw voor 
Pilatus verscheen: Hij had de 
doornenkroon op het hoofd en de 
rietstok in de geboeide handen. 
De rode spotmantel hing om 
zijn verscheurde en doorwonde 
lichaam. Zijn aangezicht was 
onherkenbaar geworden door 
het bloed dat zijn ogen vulde en 
om zijn mond en in zijn baard 
paarsbruin stolde. Toen het volk 
de Zoon van God zo aangrijpend 
mishandeld en vernederd op het 
verhoog zag verschijnen, ontstond 
er plotseling  een akelige stilte. Van 
onder de stekelige doornenkroon 
liet Jezus zijn blikken over die 
zee van mensen dwalen. Zijn ziel 
was van diepe en onuitsprekelijke 
smart vervuld. Toch bewaarde Hij, 
zelfs in dit afgrijselijke ogenblik, 
en eindeloze liefde voor al die 
verblinden en verdwaasden uit het 
volk.
Innerlijk overtuigd van Jezus’ 
onschuld sprak Pilatus tot de 
toegestroomde massa: “Ecce 
Homo – Ziedaar de Mens”.
Liefste Jezus, heilige God, tot 
uitboeting van onze zonden hebt 
U dit onvoorstelbaar lijden op U 
genomen tot en met Uw sterven 
aan het Kruis. Wat een Liefde! … 
Ontferm U over ons. Heer, wees 
ons, zondaars, genadig. Pater 
Bertus. 



De juiste keuze voor al het onderhoud van uw Volvo

Altijd keuze uit ca. 25 jonge Volvo occasions

Ook voor onderhoud en APK
van alle automerken

U kunt ons hier vinden

Graaf Hendrikstraat 1
4651 TB Steenbergen

+31(0)167 564 196
huijsmansautos.nl

ma-vr 08:00-18:00
za 10:00-15:00

Tips bij de aanschaf  
van een andere auto
De aanschaf van een andere auto is altijd 
een bijzonder en spannend moment. Een 
andere auto is vaak niet alleen plezierig, het 
betekent ook een behoorlijke investering. 
Het is goed om vooraf even rationeel stil te 
staan en te bedenken waaraan de auto zou 
moeten voldoen. En koop je deze bij een 
garagebedrijf of particulier? Hoeveel jaar 
zou de nieuwe aanschaf mee moeten gaan? 
En verwacht je in die komende periode nog 
veranderingen die invloed hebben op de 
eisen waaraan de nieuwe bolide zou moeten 
voldoen?

Koop een auto bij een betrouwbare 
garage, zeker wanneer je niet 
zoveel auto-kennis hebt.

Een garagebedrijf dat al vele jaren gevestigd en kan 
bogen op een grote betrouwbare klantenkring heeft niet 
voor niets een goede reputatie. Je mag ervan uitgaan 
dat het onderhoud kwalitatief goed gebeurt. Het is niet 
voordelig, want arbeid is immers een dure factor. De 

garagebedrijven moeten ook steeds investeren om 
het kennisniveau van hun monteurs goed te houden 
en onderdelen zijn niet goedkoop. Goed onderhoud is 
echter van groot belang. Zeker als je bedenkt dat je vaak 
met snelheden van 100 kilometer of meer per uur op de 
weg rijdt.

Goedkoop is niet zelden duurkoop. Alle waar naar zijn 
geld. Het zijn niet voor niets volksgezegden die zich al 
zoveel jaar bewijzen. Een auto als eigen vervoermiddel 
is en blijft een kostbare zaak. Aanschafprijs, onderhoud, 
afschrijving, wegenbelasting en verzekering zorgen 
voor aanzienlijke kosten. Het gemak dat een eigen 
vervoermiddel biedt maakt echter vaak veel goed.

Welke auto past je het beste? 

Los van persoonlijke wensen en voorkeuren bepaalt het 
noodzakelijk gebruik de eisen die je aan een auto zou 
moeten stellen. Veel onderweg en grote afstanden, dan is 
een kleine stadsauto niet de goede keuze. Wordt binnen 
afzienbare tijd gezinsuitbreiding verwacht? Een grote 
ruime auto voldoet dan beter aan de behoefte. Moet er 
een caravan worden getrokken? Of is er in je omgeving 
weinig parkeerruimte? 
Maak een lijstje van zaken die je tegenkomt en bepaal 
vervolgens waaraan de auto moet voldoen. De 
brandstofkeuze is zeker ook een bepalende factor. En 
denk je aan een automaat of gewoon handgeschakeld?

Maak een goede proefrit – zeker 
wanneer je de auto niet bij een 
erkend garagebedrijf koopt - en 
houd de volgende punten in de 
gaten:

Steek de sleutel in het contact, maar start de motor nog 
niet. Gaan alle lampjes op de display branden?
- start de motor en loop een rondje rond de auto. Zijn er 

bijgeluiden?
- de auto mag slechts één keer nadeinen wanneer je 

deze aan het dak heen en weer wiegt of boven de 
voorwielen op de motorkap drukt.

- Check of er schades zijn en bekijk de lak.
- Kijk of er – wanneer je weer terug in de auto zit – waar-

schuwingslampjes actief zijn.
- Stel de spiegels en kijk of dit eenvoudig gaat.
- Geef wat gas met het portier open en luister aandachtig 

naar eventuele bijgeluiden
- Check bij het rijden of het stuur trillingsvrij is. Is er 

sprake van een trillend stuur, dan is de uitlijning niet 
in orde.

- Trekt de auto naar links of rechts? Geen goed teken. 
- Probeer bij warme motor de verwarming, ventilatie en 

airco. Test ook de (elektrisch) bedienbare ramen en de 
centrale vergrendeling.

- De versnellingsbak moet soepel en gemakkelijk 
schakelen.

AUTO IN BEELD



AUTO IN BEELD

ATOOMWEG 2, 4706 PN, ROOSENDAAL  
0165 553 343 | INFO@AUTOBEDRIJFVANDENBROEK.NL

KWALITEIT 
EN MOBILITEIT
DE LUXE VAN EEN STADSWAGEN MET RIJBEWIJS AM*

NIEUW BIJ

ATOOMWEG 2
 4706 PN, ROOSENDAAL 

0165 553 343 
 INFO@AUTOBEDRIJFVANDENBROEK.NL
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBROEK.NL

NIEUW 
BIJ

2e Paasdag open
van 10.00 - 17.00 uur

ONTVANG NU EEN GRATIS BLUETOOTH SPEAKER!

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

Vanaf april ontvang je 
bij een APK keuring, een 
onderhoudsbeurt of een 
premium zomercheck een 
gratis Bluetooth speaker!

En met je bezoek doneer je ook 
direct aan een goed doel! Want 
voor iedere afspraak doneren we 
een mooie bijdrage aan Stichting 
Make-A-Wish!

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

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

Welkom bij het voordeligste
tankstation van Nederland

20 cent
korting op 
brandstof

heerlijke
voordelige

broodjes

Verse 
Piacetto 
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Service met een glimlach, al bijna honderd jaar.
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- Komt de koppeling te hoog op? 
Dan kan dit betekenen dat de 
koppelingsplaat versleten is. In geval 
van een automaat moet deze soepel op- 
en terugschakelen.

- De schokbrekers zijn eveneens 
belangrijk. Korte oneffenheden 
in het wegdek moeten door de 
wielophanging geruisloos worden 
verwerkt. Stuiteren de wielen kort na 
bijvoorbeeld een drempel dan zijn de 
schokbrekers aan vervanging toe.

- Bij een remmentest door op een recht 
wegdek aan aantal malen ste vig te 
remmen wijst een trillend stuur tijdens 
het remmen op kromme of versleten 
remschijven.

- test de handrem op een heuveltje.
- Laat de auto een stationair draaien. 

Druk na circa twee minuten het 

gaspedaal in en check of er een blauwe 
walm uit de uitlaat komt. Is dit het 
geval, dan is dat een teken van veel 
olieverbruik.

- Controleer het profiel van de banden. 
Bekijk of het zogeheten loopvlak van 
de banden over de gehele breedte 
gelijkmatig is afgesleten. Het profiel 
van de banden moet minimaal 2 mm 
hoog zijn, bij voorkeur hoger.

- Indien je een auto particulier koopt 
controleer dan voor de aankoop of de 
kilometerstand klopt. Dit kan online 
worden aangevraagd bij de Nationale 
Auto Pas.

- Aankoop bij een erkend en 
betrouwbaar garagebedrijf kan veel 
problemen voorkomen. 

- En weer geldt zoals vaak: goedkoop is 
duurkoop.





Meneer Gilde uit Terneuzen: ‘Dankzij zuurstoftherapie 
is de wond aan mijn voet genezen’

De klachten aan zijn voet kreeg hij 
in mei vorig jaar. “Eerst leek het op 
een bloedblaar. Voor de zekerheid 
werden er foto’s gemaakt, maar 
daar was niets op te zien. Toen er 
voor de tweede keer foto’s werden 
gemaakt, werd er een botontsteking 
ontdekt.”

De risico’s van diabetes
Dat was verontrustend nieuws. Door 
verhoogde bloedsuikerwaarden bij 
mensen met diabetes kunnen de 
bloedvaatjes en zenuwen bescha-
digd raken, waardoor de doorbloe-
ding verslechtert en het gevoel in 
de voeten kan verminderen. Door 
die gevoelloosheid is er een reële 
kans dat je wondjes aan de voet niet 
opmerkt. Ook meneer Gilde had de 
ontsteking in zijn voet niet gevoeld 
en alleen het rare plekje aan de 
buitenkant gezien. Doordat er in zijn 
diabetische voet minder zuurstofrijk 
bloed wordt aangevoerd, heeft hij 
meer kans op bacteriële infecties, 
waardoor wondjes aan de voet niet 
of nauwelijks genezen en zelfs kun-
nen uitmonden in ernstige infecties.
Om de ontsteking rustig te krijgen, 
kreeg meneer Gilde antibiotica. “Er 
volgden zelfs ziekenhuisopnames 
en op den duur kreeg ik twee soor-
ten antibiotica voorgeschreven. 
Uiteindelijk ging de botontsteking 
wel weg, maar die bloedblaar was 
inmiddels een open wond geworden 
en die genas niet. Het werd maar 
niet beter. Het zag er vreselijk uit.” 

Op dat moment besloot meneer 
Gilde om het heft in eigen hand te 
nemen. “Ik had in de krant wel eens 
iets gelezen over iemand met dia-
betes. Ook hij kampte met ernstige 
ontstekingen aan zijn voet en had 
veel baat bij zuurstoftherapie.”

Hoe werkt zuurstoftherapie?
Tijdens deze therapie adem je hon-
derd procent zuurstof in via een 
masker bij een druk die hoger is dan 
de gebruikelijke omgevingsdruk. 
Dat zorgt ervoor dat weefsels die 
een tekort hebben aan zuurstof, 
beter van zuurstof worden voorzien. 
Wanneer deze behandeling gedu-
rende een aantal weken dagelijks 
wordt herhaald, worden rondom de 
wond nieuwe bloedvaatjes aange-
maakt, waardoor de doorbloeding 
verbetert. Daarnaast worden de 
witte bloedlichaampjes in het afster-
vende wondweefsel gestimuleerd 
en deze zijn hard nodig om het ge-
infecteerde weefsel in de wond af te 
voeren. Op die manier kan de wond 
volledig herstellen.

Ik kon dezelfde dag terecht 
en nu is de wond genezen
“Ik kaartte de therapie aan bij mijn 
arts en vervolgens heb ik een af-
spraak gemaakt bij het hyperbaar 
centrum in Goes. Toen ging het snel 
hoor”, blikt meneer Gilde terug. 
“Tijdens het intakegesprek vroeg de 
arts wanneer ik wilde beginnen met 
de behandeling, waarop ik grapte: 

‘Gisteren’. De arts ging even iets 
nakijken en zei: “Gisteren lukt niet 
meer, maar er is vanmiddag nog 
een plekje vrij. Als u wilt, beginnen 
we vandaag.’ Dat heb ik gedaan en 
wat ben ik daar blij om. Na tien be-
handelingen zag de wondverpleeg-
kundige al verbetering. Drie weken 
na de laatste zuurstofbehandeling 
zijn er foto’s gemaakt en de wond is 
genezen. Ik hoef pas over een half 
jaar weer terug te komen voor een 
controle.”

Meer aandacht voor 
zuurstoftherapie
“Er moet meer aandacht komen 
voor deze behandeling”, benadrukt 
meneer Gilde. “Toevallig had ik er 
iets over gelezen en wist ik dat het 
bestond. Maar niet iedereen weet 
dat. Je kunt er ook niet klakkeloos 
vanuit gaan dat jouw behandelend 
arts je doorverwijst, want ook ik heb 
het zelf aan moeten kaarten. Ik ben 
heel blij dat ik het heb gedaan. Het 
is best een intensief traject, want 
zo’n behandeling bestaat minimaal 
uit veertig sessies en elke sessie 
duurt een paar uur. Dus ja, je zou 
het zwaar kunnen noemen, maar als 
ik zie wat ik ervoor terug heb gekre-
gen, was het elke minuut dubbel en 
dwars waard.”

Vergoed vanuit elke 
basisverzekering
Hyperbare zuurstoftherapie wordt 
gegeven in het Medisch Centrum 

Hyperbare Zuurstoftherapie in het 
Adrz in Goes. Deze therapie wordt 
vergoed vanuit uw basisverzekering. 

Meer informatie 

Naast de chronische en complexe 
wonden aan de diabetische voet zijn 
er nog diverse aandoeningen die 
succesvol behandeld kunnen worden 
met zuurstoftherapie, zoals klachten 
na bestraling. Het volledige overzicht 
van aandoeningen is te vinden op 
www.hyperbaarcentrum.nl of neem 
contact op via 088 - 12 54 290 voor 
een vrijblijvend intakegesprek bij 
één van de medisch specialisten. 

Meneer Gilde uit Terneuzen kwakkelde al maanden met een akelige open wond aan zijn voet. Hij heeft diabetes en 
door deze ziekte liep hij een groot risico op ernstige infecties. Hij kreeg verschillende antibioticakuren en werd een 
aantal keer opgenomen in het ziekenhuis, maar de wond genas nauwelijks. 
In de krant had hij wel eens iets gelezen over zuurstoftherapie en hij besloot dit aan te kaarten bij zijn behandelend 
arts. “Ik ben blij dat ik dat heb gedaan”, zegt hij drie weken na zijn laatste behandeling in het zuurstofcentrum. “De 
wond is genezen.” 

Medisch Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie - ’s-Gravenpolderseweg 114 - 4462 RA Goes
088 - 12 54 290  - info@hyperbaarcentrum.nl - www.hyperbaarcentrum.nl 

FOTOGRAAF: Gino van den Broecke

Naast de chronische en complexe 
wonden aan de diabetische voet 
zijn er nog diverse aandoeningen 
die succesvol behandeld kunnen 
worden met zuurstoftherapie, 
zoals klachten na bestraling van 
een carcinoom, zuurstoftekort na 
huid-, spier- of bottransplantatie, 
osteomyelitis of zuurstoftekort in 
het spierweefsel na een trauma 
of door een infectie. 
Het volledige overzicht van 
aandoeningen is te vinden op 
www.hyperbaarcentrum.nl



Like ons op facebook en InstagramSTEENBERGEN

webwinkel:kaaistraat50.nl  www.marskramersteenbergen.nl

Neem eens een kijkje in onze webwinkel
kaaistraat50.nl

T: 088 – 730 77 00  •  E: info@overbeeke.nl  •  I: www.overbeeke.nl

Wilt u uw bank en verzekeringszaken 
persoonlijk en goed geregeld hebben? 
Bezoek dan ons kantoor in Steenbergen, 
Tholen of Sint-Annaland of neem contact 
op via 088 - 730 77 00. Wij zijn u graag 
van dienst!

RegioBank wil de leefbaarheid in de buurt verbeteren. Via Samen 
voor de buurt brengen we daarom door heel Nederland Zelfstandig 
Adviseurs en maatschappelijke lokale initiatieven samen. Zo kunnen we 
samen werken aan het verbeteren van de buurt.

Wij als Overbeeke vinden lokale 
betrokkenheid en persoonlijk contact 
belangrijk. Het maakt ons trots dat we 
het initiatief “Samen Tafelen” mogen 
begeleiden en ondersteunen. 
Draagt u dit initiatief ook een warm hart 
toe? Doneer dan snel een mooi bedrag 
door de QR-code te scannen.

Buurtinitiatief Dinteloord

Samen Tafelen

E-mail   
info@overbeeke.nl

Betalen & Sparen 
088 - 730 77 10

Zakelijk verzekeren 
088 - 730 77 30

Particulier verzekeren 
088 - 730 77 50

Pensioenen 
088 - 730 77 60

Hypotheken 
088 - 730 77 70

toe? Doneer dan snel een mooi bedrag 
door de QR-code te scannen.

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

Een zelfstandige w-monteur
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Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen via (0167) 561720.
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( door John Rommers )

VVC’68 – Steenbergen 1-1

Na de (kleine) nederlaag van een 
week eerder tegen de huidige kop-
loper Moc’17 (0-1 verlies) moest 
het elftal van oefenmeester Robin 
Borremans afgelopen zaterdag op 
bezoek in Halsteren bij de num-
mer 4 op de ranglijst, VVC’68. De 
thuiswedstrijd die Steenbergen 
als allereerste wedstrijd van deze 
competitie speelde tegen de club 
van voormalig Steenbergen oe-
fenmeester Marco Ernest, werd 
met 2-1 gewonnen.
De krachtsverhoudingen waren 
toen minimaal, maar hoe anders 
was dat deze keer. De blauwwitten 
stuurden de VVC spelers in de eer-
ste 45 minuten van het kastje naar 
de muur, creëerden kans na kans 
maar gingen bij rust toch slechts 
met een 0-1 voorsprong de kleed-
kamer in.

De Steenbergse spelers hadden 
bij het afwerken beslist ook diver-
se keren de nodige pech en mede 
daardoor wilde de bal er telkens 
maar niet in. En dat niet scoren 

van die vele kansen brak zich op 
tijdens de 2e helft. VVC’68 ging 
toen opportunistisch voetballen 
met veel lange ballen waarmee 
Steenbergen het moeilijk had. 
Het spelbeeld ging toen tegen el-
kaar op en de thuisploeg wist een 
kwartier voor tijd alsnog de gelijk-
maker te scoren.

Vanaf het begin initiatief 
voor Steenbergen
Hoewel Steenbergen vanaf het 
begin duidelijk het initiatief had, 
duurde het tot de 15e minuut 
voordat de eerste echte kans viel 
te noteren. Na een steekpas van 
Jordy Dam was het Thijs Zant-
boer die oog in oog kwam met de 
VVC-doelman. Hij had echter te 
lang tijd nodig om doeltreffend af 
te ronden.
Enkele minuten later kwam de bal 
na een poging van Jordy Dam te-
gen de paal maar in minuut 25 
was het dan wel raak. Na een vlot-
te aanval over links was het uit-
eindelijk Thijs Zantboer die de bal 
wist binnen te koppen.
De scheidsrechter wees al naar 

het midden, de spelers van Steen-
bergen stonden weer al op hun ei-
gen helft maar op aandringen van 
de VVC spelers ging de man in het 
zwart (15 jaar jong!) naar de grens-
rechter van de thuisploeg
Betreffende grensrechter had niet 
gevlagd maar wist de scheidsrech-
ter, die overigens een prima wed-
strijd floot, ervan te overtuigen 
dat de bal achter zou zijn geweest.

Dit feest ging dus helaas niet door 
maar Steenbergen bleef ook hier-
na domineren. Zo zagen we o.a. 
een schot van Mike de Hoog, dat 
door een speler net voor de lijn 
werd weggehaald, een vrije trap 
van weer Mike de Hoog die door 
Jordy Dam rakelings voorlangs 
werd geschoten en een schot van 
Boudein Bickel, wederom door 
een speler van de lijn gehaald.
In de 40e minuut werd er dan ein-
delijk wel gescoord. De zoveelste 
vrije trap van Mike de Hoog kwam 
tot bij de vrijstaande Dorus Bak-
ker die laag over de grond voor de 
(echte) 0 -1 zorgde.
Bijna werd het op slag van rust 
nog 0-2 maar een kopbal van Jor-
dy Dam ging ook deze keer weder-
om rakelings voorlangs.

Schot tegen de paal
Ook in de 2e helft startte Steen-
bergen voortvarend.
Al in de 2e minuut was het 
Boudein Bickel die Kai Heshof 
de diepte instuurde die rondde 
af met een prima schot maar ook 

deze poging stuitte op de paal 
naast de VVC-doelman.
Geleidelijk aan raakte Steenber-
gen het overwicht kwijt en liet de 
thuisploeg zich meer in het Steen-
bergse strafschopgebied zien.
Steenbergen doelman Joost van 
der Ree kreeg rond de 50e minuut 
het eerste schot van VVC te ver-
werken en nadat Jordy Dam in de 
60e minuut weer maar eens een 
poging net voorlangs schoot was 
het VVC dat hierna een 3-tal mo-
gelijkheden kreeg.

De Steenbergse verdediging hield 
daarbij stand maar met nog een 
kwartier op de klok was het toch 
voormalig Steenbergen speler 
Stijn Heideman die de 1-1 achter 
doelman Joost van der Ree wist te 
werken.
Zowel VVC’68 als Steenbergen 
kregen in het laatste kwartier nog 
enkele mogelijkheden om de volle 
winst te pakken.
Vooral Jordy Dam was voor de zo-
veelste keer dicht bij een treffer 
maar ook deze keer vloog de bal 
rakelings naast de voor Steenber-
gen verkeerde kant van de paal.
De 1-1 stand bleef daardoor op 
het scorebord staan en daarmee 
kreeg Steenbergen, gezien de ge-
hele wedstrijd, deze keer echt te 
weinig.

Volgende wedstrijd  
tegen Internos
Morgen, zaterdag 16 april, staat er 

voor Steenbergen geen wedstrijd 
op het programma.
De eerstvolgende wedstrijd spe-
len de blauwwitten op zaterdag 23 
april in Etten leur tegen de huidi-
ge nummer 2 op de ranglijst Inter-
nos.

Uitslagen senioren van 
zaterdag 9 april

VVC’68 1 - Steenbergen 1: 1-1; 
DSE 2- Steenbergen 2: 1-3; 
Fc.Bergen 2 - Steenbergen 3: 1-2; 
Steenbergen 4 - Alliance 5: 6-1; Al-
liance 8 - Steenbergen 5: afgelast; 
De Fendert 3 - Steenbergen 6: 3-1; 
Kogelvangers veteranen- Steen-
bergen veteranen: 3-6; Steenber-
gen 2 dames - EBOH 1 dames: af-
gelast; Steenbergen 2 zondag - Sc.
Gastel 3 zondag: afgelast.

Programma senioren 
voor zaterdag 16 april

Seolto 2 - Steenbergen 2, aanvang 
12.30 uur; Steenbergen 3 - DBGC 
3, aanvang 15.15 uur; Steenbergen 
4 - De Fendert 7, aanvang 15.15 
uur; Steenbergen 5 - Sc.Kruisland 
2, aanvang 15.15 uur; Moc’17 da-
mes 2 - Steenbergen dames 1, 
aanvang 15.00 uur; Steenbergen 
dames 2 - Dubbeldam dames 2, 
aanvang 13.15 uur.

Steenbergen vergeet  
3 punten mee te nemen  
naar Steenbergen

Simple Dribble zet Edwin Bax  
in het zonnetje
STEENBERGEN – Ook bij basketbalvereniging Simple Dribble is de coronapande-
mie niet ongemerkt voorbij gegaan. De vereniging had danig last van het Covid19 
virus en alle maatregelen die werden afgekondigd. Het bestuur liet als bedankje 
aan alle trouwe jeugdleden een speciale bidon maken, een geheel gepersonali-
seerd cadeautje. Speciale dank was er ook voor trainer-coach Edwin Bax. 

Edwin was tijdens de moeilijke periode een van de drijvende krachten achter het 
‘buiten-basketballen’. Hierdoor konden de leden vaak toch nog in actie komen. 
Edwin Bax droeg de afgelopen jaren als vrijwilliger een flink steentje bij, sprong 
de afgelopen tijd vaak bij als scheidsrechter en is succesvol trainer-coach bij zo-
wel de U12 als de U14-2. Met U12 wordt dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid 
het kampioenschap in de tweede klasse behaald, terwijl U14-2 afstevent op een 
verdienstelijke tweede plaats.
Dit alles was reden om hem namens de vereniging eens in het zonnetje te zet-
ten. Te midden van zijn twee teams werd hem afgelopen week een slagroomtaart 
overhandigd waar hij samen met zijn gezin van kan genieten. Daarbij kregen alle 
spelertjes ook nog een lekker zakje chips waardoor het voor iedereen een extra 
leuke avond werd.

( door Jesse de Decker )

Afgelopen zaterdag stond voor het 
eerste elftal van Sc Welberg een uit-
wedstrijd tegen DVO’60 uit Roosen-
daal op de rol. Eerder dit seizoen ver-
loor Welberg de thuiswedstrijd, nadat 
het een 2-1 voorsprong verspeelde. 
Uiteindelijk ging die wedstrijd verlo-
ren met 2-3. Ook afgelopen zaterdag 
wist Welberg niet te winnen, na een 
spannende wedstrijd stapte het met 
een 2-0 nederlaag van het veld.

De wedstrijd werd vanwege de slech-
te staat van het hoofdveld op Sport-
park Hulsdonk afgewerkt op een bij-
veld. Voordat de wedstrijd goed en wel 
begonnen was keek Welberg al na drie 
minuten voetballen tegen een vroege 
achterstand aan. Verdediger Martijn 
Hagens tast op de rand van het straf-
schopgebied mis als er een steekpass 
wordt gegeven richting een aanval-
ler van DVO’60, die hierdoor vrij een 
voorzet kan geven op zijn medespe-
ler Sam Boeren, het daaropvolgende 
schot uit de tweede lijn wordt hard 
achter Welberg keeper Mitchell de 
Bruijn geschoten.

 Grote domper
Een enorme domper voor Welberg dat 
zich de start van de wedstrijd toch an-
ders had voorgesteld. Toch ontstaat er 
al snel een interessante wedstrijd tus-
sen twee laaggeplaatste ploegen uit 
deze competitie. Na een kwartier spe-
len lijkt aanvoerder Dennis Luijks de 
score naar 1-1 te kunnen brengen als 
een lange bal vanuit de achterhoede 
door de wind over de DVO’60 verde-
diging valt. Luijks komt 1 op 1 met de 
keeper, maar deze redt zijn inzet knap 
uit de hoek. 
Veel kansen zijn er na 25 minuten 
voetballen niet te noteren, het spel 
speelt zich gros van de tijd af rond het 
middenveld, waar met vlagen felle du-
els door beide ploegen wordt gestre-
den voor elke bal. Welberg en DVO’60 
zijn aan elkaar gewaagd en doen niet 
onder voor elkaar. 

Frustratie
Vijf minuten voor de rust lijkt Den-
nis Luijks opnieuw vrij richting de 
DVO’60 keeper te lopen als er vanuit 
de achterhoede wederom een mooie 
steekpass gegeven wordt, echter vlagt 
de assistent-scheidsrechter van de 

tegenpartij onbegrijpelijk voor bui-
tenspel waardoor Luijks teruggeflo-
ten wordt door de scheidsrechter. Het 
zorgt voor veel frustratie aan de kant 
van Welberg. Met een 1-0 achterstand 
zoeken beide ploegen de kleedkamers 
op voor de rust.

Afgekeurd
Aan het begin van de tweede helft 
ontstaat er wederom een spannende 
pot voetbal met veel strijd van beide 
teams. Welberg zet flink druk op de 
helft van DVO’60 maar dit leidt kort 
na rust nog niet tot grote kansen. 

Na 70 minuten voetballen lijkt Wel-
berg dan toch de verdiende gelijk-
maker te maken. Na een goede aan-
val over links komt de bal bij Dennis 
Luijks terecht in het strafschopgebied, 
hij ziet Mahmoud Safwat vrijstaan, 
Safwat rondt keurig af, maar weder-
om staat de assistent-scheidsrechter 
van DVO’60 met de vlag in de lucht. 
Het doelpunt wordt afgekeurd vanwe-
ge buitenspel.  
Welberg ruikt in de slotfase bloed, 
DVO’60 wordt met een slotoffensief 
flink onder druk gezet en Welberg 

valt vrijwel constant aan. Echter het 
sprankje geluk ontbreekt deze mid-
dag. De bal wil telkens in de afronding 
niet goed vallen.
Diep in de blessuretijd krijgt Welberg 
de deksel op de neus als DVO’60 de 
2-0 maakt. Een ingooi halverwege de 
helft van Welberg valt over Martijn 
Hagens heen waardoor DVO’60 aan-
valler Niels Hulsbos alleen op doel af 
kan gaan. Koelbloedig schiet hij de 
bal laag in de rechterhoek binnen. De 
wedstrijd lijkt dan beslist.
Toch blijft Welberg tot de laatste se-
conde knokken voor wat het waard is, 
maar tot grote doelpogingen leidt dit 
niet meer. 
Welberg verdiende op basis van het 
vertoonde spel minstens een gelijk-
spel, het deed voetballend niet onder 
voor de thuisploeg, maar helaas ont-
brak het aan een vleugje geluk.

Geen wedstrijd  
vanwege Pasen
Aankomende zaterdag 16 maart staat 
er geen competitiewedstrijd op de 
planning vanwege het paasweekend. 
De eerstvolgende wedstrijd voor het 

1e van Welberg staat gepland op za-
terdag 23 april, dan komt VVC’68 op 
Sportpark ’t Zandbaantje op bezoek.
Een aantal weken geleden troffen bei-
de ploegen elkaar ook al, toen ging 
Welberg met 9-0 hard onderuit in Hal-
steren.
De wedstrijd op zaterdag 23 april be-
gint om 15:00 uur.

Thuiswedstrijden 16 april
Sc Welberg MO15-1 vs Zeelandia Mid-
delburg MO15-1, aanvang 9:45 uur; 
Sc Welberg MO17-1 vs Terneuzen 
MO17-1, aanvang 10:30 uur; Sc Wel-
berg JO18-1 vs DBGC JO18-1, aanvang 
11:45 uur; Sc Welberg 2 – Smerdiek 2, 
aanvang 15:00 uur.

Uitwedstrijden 16 april
MZC’11 JO15-4 vs Sc Welberg JO15-1, 
aanvang 10:00 uur; BSC MO13-1 vs Sc 
Welberg MO13-1, aanvang 11:00 uur; 
Cluzona JO14-1 vs Sc Welberg JO14-1, 
aanvang 11:45 uur; Wernhout VR1 vs 
Sc Welberg VR1, aanvang 18:30 uur.

Uitwedstrijden 18 april
Virtus VR1 vs Sc Welberg VR1, aan-
vang 12:00 uur en Unitas’30 4 vs Sc 
Welberg 2, aanvang 12:15 uur.

Welberg gaat strijdend ten onder tegen DVO’60




