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

Nie uws

u it

u w

b u u r t

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

s i nds

Vrijdag 14 juli 2022 142e jaargang nummer 16

1 8 8 1 KijkopSteenbergen.nl

Noodkreet bewoners
De Heen

Volharding Dinteloord
viert jubileum

Nieuwe dierenkliniek
opent deuren

Trekkers en bier
in Kruisland

Eerste reeks shows
Myra Ceti gebracht

Pagina 3

Pagina 5

Pagina 13

Pagina 16

Pagina 19

gunning zeer binnenkort te ontvangen”, zegt Van Weezel.

“Willen er weer een
feestje van maken”

Jaarmarkt staat gepland voor
het eerste weekend in september

“Eindelijk weer jaarmarkt
in Steenbergen”
(door Nicole van de Donk)

‘inhaaljaarmarkt’”, zegt bestuurslid
Dirk-Jan van Weezel.

STEENBERGEN – Na twee jaar pech
staat het bestuur van het jaarmarktcomité paraat om op 2, 3 en 4 september als vanouds de jaarmarkt
te organiseren in het stadshart van
Steenbergen. In 2020 gooide corona roet in het eten en vorig ontbrak
de vergunning vanwege geblunder
van de gemeente. Daar wil het bestuur van het jaarmarktcomité liever geen woorden meer aan vuil
maken. De enthousiaste blik staat
vooruit. “We kijken uit naar deze

Hoewel hij het er liever niet meer
over wil hebben, moet het onderwerp vergunning toch even de revue passeren. Niemand, zowel de
organisatoren als de gemeente,
wil natuurlijk zo’n debacle zoals
vorig jaar, toen op het laatste moment de boel moest worden afgeblazen omdat het mis was gelopen op het gemeentehuis.
Dit jaar lijkt het volgens het boekje
te verlopen. “Alles is op tijd aangevraagd en wij verwachten de ver-

Gemeente Steenbergen:
procedure vergunningaanvraag loopt
Volgens wethouder Kees Gommeren, opvolger van wethouder
Baartmans wat betreft de portefeuille vergunningen, loopt de
procedure waarin de aanvraag inhoudelijk wordt behandeld. “Uitspraken over de vergunningverlening doen wij nooit als het proces
nog loopt.”
Voorzitter van het jaarmarktcomité, André Verhagen, is natuurlijk
wel extra alert.
“Over twee weken komen we weer
samen. Dan hoop ik hem wel dat
we hem ontvangen hebben.”

‘Brandweer Doe Dag’ vanwege
200 jarig bestaan Brandweer Kruisland
KRUISLAND - Jürgen van
Osta van het brandweercorps
Kruisland laat weten dat zijn
team zaterdagmiddag – 16
juli – een bijzondere ‘Brandweer Doe Dag’ organiseert.
De laatste keer dat dit gebeurde was in 2012 en ook
toen was het evenement een
succes. De Doe Dag wordt gehouden op de markt in Kruisland tussen 13:00 en 17:00
uur.
Naast de diverse brandweerauto’s met hun speciale toepassingen die te bewonde-

ren zijn worden er ook demonstraties gegeven. Die zijn niet alleen interessant voor de jeugd,
ook de ouderen zullen hier met
genoegen naar kunnen kijken.
Daarnaast kan worden deelgenomen aan interactieve spellen
en staan diverse standjes met
informatie opgesteld.
De Brandweer Doe Dag kan
gratis worden bezocht en de organisatoren hopen dat vele belangstellenden hun evenement
zullen bezoeken.

Genoeg
over
de
papieren
rompslomp, liever doet Dirk-Jan
van Weezel een oproep aan ondernemers, organisaties en verenigingen die straks graag met
een kraampje op de jaarmarkt willen staan. Die commerciële kant is
uitbesteed aan Dynamic Promotions en is bereikbaar via info@dynamicpromotions.nl . “Alles loopt
en wat ons betreft staan de seinen
op groen om er een feestje van te
maken. Externe factoren waar wij
geen invloed op hebben kunnen
er natuurlijk altijd zijn, maar daar
gaan we niet vanuit”, aldus van
Weezel.

Organisatie beachsoccer
mist mankracht

Als het om oproepen gaat, is er
ook nog eentje te doen vanuit de
kant van de organisatoren van het

beachsoccertoernooi, dat normaal gesproken tegelijk met de
jaarmarkt op de Westdam wordt
georganiseerd. Normaal gesproken, want het lukt de club niet
om het dit jaar rond te krijgen. En
als er zich geen nieuwe vrijwilligers melden, komt het voortbestaan van het sportevenement in
gevaar. “Twee jaar stilliggen heeft
ervoor gezorgd dat we nog maar
met zes mensen over zijn. Dat is
te weinig om zo’n driedaags toernooi te organiseren waarbij je zo’n
14 uur per dag in touw bent. De
oproep die we aan het begin van
het jaar hebben gedaan, heeft nul
reacties opgeleverd. Erg jammer,
want het zou toch zonde zijn als
zo’n mooie traditie verloren gaat
vanwege het gebrek aan vrijwilligers?”, zegt Jeroen Horstman namens het bestuur. Geïnteresseerden kunnen zich bij hem melden:
beachsoccer@ziggo.nl of op telefoonnummer: 06-15592586.

marcel@yournewkitchen.nl

facebook.com/YNKitchen

Kom bij ons werken en bepaal ZELF je salaris!
Zoek jij een leuke vakantiebaan voor een goed loon?

Kom dan werken in de keuken en/of de bediening bij Brasserie
Rijk der Vitaminen in Oud-Vossemeer.

Interesse?

Neem contact op via info@vanderharst.com of 06 53117260 en
vertel ons wat je graag zou willen verdienen en waarom jij dat
waard bent. Wij maken graag kennis met je.
Warwickstraat 2c
4651SX Steenbergen
06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl
Bezoek ons ook op:
yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen

Bepaal zelf je salaris!
Hollaereweg 9b • 4695 PH Oud-Vossemeer • www.rijkdervitaminen.com
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UW KEUKEN, ONZE
PASSIE!
GEZOCHT:

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

Wij zoeken voor onze CNC DECKEL MAHO freesbank met
“heidenheim besturing” een bij voorbaat gepensioneerde

FREZER
welke incidenteel met ons team wil samenwerken voor het
maken van programma’s en het bedienen van de machine.
De machine staat in Steenbergen,
industrieterrein Reinierpolder.
Neem vrijblijvend contact op met Kees Nederlof

Mob 06 23 21 55 53

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

Voor
een piëteitsvolle Nieuw-Vossemeer
verzorging
Bergen op
Zoom
Bergen
op Zoom
Nieuw-Vossemeer
Aula,
Marconilaan
2
Afscheidskamer

een persoonlijk afscheid,
een warme herinnering

24-uurs
familiekamer,
13
Aula, Marconilaan
2 Melanendreef 31 Achterstraat
Afscheidskamer
24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 Achterstraat 13

Anita Nuiten

0167 76 72 74

Rouwkamer | Oudlandsestraat 202, Steenbergen
www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl

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

Uitvaartverzorging

Van Haaften uitvaartverzorging
Uitvaartzorg
vanuit het hart
0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
info@uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw

rustig gelegen / ruime opbaarkamer / afscheidsaula

Kapelaan Kockstraat 50 te Welberg

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 mogelijkheden zodat er in huiselijke sfeer
en op uw eigen manier afscheid
genomen kan worden.
Wij verzorgen ook het maken,
plaatsen en onderhouden van
grafmonumenten.
24 uur per dag
Ook voor informatie

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

Markt 56
4695 CH Sint-Maartensdijk
0166-603766

uitvaartverzorging

Jannie Hulsbergen
Jannie Hulsbergen
uitvaartverzorging

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

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

pagina
N i e u w s

u i t

u w

b u u rt

si n d s

3

1 8 8 1

Dorpsraad Dinteloord
pleit voor openbare
toiletten
(door Nicole van de Donk)

DINTELOORD – De dorpsraad Dinteloord en Prinsenland doet een
oproep aan het gemeentebestuur
om openbare toiletten te plaatsen
in het centrum van Dinteloord. Volgens voorzitter Hakim Tampoebolon is het zeer gewenst dat er mogelijkheden zijn voor een sanitaire tussenstop, zonder dat mensen
daarvoor bij een horecagelegenheid moeten plaatsnemen. “Dat
geldt overigens voor alle kernen in
de gemeente Steenbergen.”
In een brief aan het college van
B&W schetst de voorzitter de problematiek die volgens hem al in
2015 in Dinteloord is gesignaleerd. Er kwamen toen klachten
van omwonenden over dat met
name sportvissers tegen schuttingen urineerden. Ze deden in
openbaar groen en zelfs in particuliere tuinen hun behoeften.
De overlast is destijds gemeld aan

de toenmalig wethouder en enkele raadsleden. “Het is echter een
stille dood gestorven.”

Alleen tijdelijke toiletten
Het voltooien van het CentrumHaven plan zorgde er echter voor
dat nog meer vissers hun hengel
kwamen uitgooien in de havenkom van Dinteloord. En dus namen de klachten ook toe. En dat
terwijl er voorafgaand aan de realisatie van het CentrumHaven
plan toch door diverse partijen
in de gemeenteraad werd aangedrongen om openbare toiletten
mee te nemen in het ontwerp.
Uit nood heeft Sportvisserij ZuidWest Nederland in 2020 een aantal maanden een mobiel toilet laten plaatsen. De gemeente Steenbergen heeft dat na die periode
ook nog een keer gedaan. Tijdens
de coronaperiode waren er namelijk veel wandelaars, maar de horeca was gesloten.

Stappenplan van Maag
Lever Darm Stichting
Nu vindt de dorpsraad het tijd dat
er een definitieve oplossing komt.
“Want de horecagelegenheden
zijn weliswaar weer open, maar
daarnaast blijft er een gebrek aan
openbare toiletten die 24/7 toegankelijk zijn en waarbij uiter-

Foto: Jack de Jong hoopt dat de gemeente nu werk gaat maken van de overlast die de drempels veroorzaken. “Niemand houdt zich hier aan de snelheid.”

“Die drempels verpesten ons woongenot”
DE HEEN – Bewoners van de huizen aan de Dorpsweg in De Heen
hebben een brandbrief uitgedaan
naar de gemeente. Al jaren klagen

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

ze over de verkeersoverlast in de
straat, maar zonder resultaat. Nu
de gemeente in alle kernen aan
het inventariseren is welke drempels voor overlast zorgen, hopen ze voor eens en altijd verlost
te worden van het geschok en de
trillingen die worden veroorzaakt
door het zware verkeer dat over
de drempels dendert.

Het echtpaar Jack en Liesbeth
de Jong woont al 48 jaar aan de
Dorpsweg en leeft al zo’n twintig jaar met een drempel voor
hun deur. “De eerste jaren was
er nog niks aan de hand, maar
het vracht- en landbouwverkeer
is enorm toegenomen en rijdt
ook harder. Eigenlijk mag hier alleen bestemmingsverkeer komen, maar de navigatie stuurt de
chauffeurs toch hierlangs. Hoewel
mijn vrouw en ik hier nog steeds
een heerlijke stek hebben, begint
het ons woongenot echt aan te
tasten”, vertelt Jack de Jong. Zijn

van openbare toiletten makkelijker wordt gemaakt.
Foto: In de vernieuwde havenkom
van Dinteloord ontbreken nog
openbare toiletten. Daar zou verandering in moeten komen, vindt
de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Foto: Ria van Tilburg maakt zich zorgen over de toename van scheuren in de muren van haar
huis, zowel binnen als buiten. “Laat de gemeente liever van die paaltjes plaatsen om de snelheid te dempen.”

Opnieuw noodkreet van bewoners De Heen

(door Nicole van de Donk)

aard ook rekening wordt gehouden met mensen met een beperking. Ik snap dat er een prijskaartje aanhangt, maar het college zou
het serieus moeten overwegen”,
aldus Tampoebolon. Bij zijn brief
zit een zogenaamd stappenplan
voor gemeenten, afkomstig van
de Maag Lever Darm Stichting,
waarmee de stap naar realisatie

vrouw Liesbeth, overdag altijd
meer thuis geweest dan haar man,
knikt instemmend. “Je wordt regelmatig ’s ochtends wakker van
het geschok als ze over die drempel rijden.”

“Kunnen niet slapen
van het gedreun”
Daar kan zijn kersverse buurman
(naam liever niet in de krant) over
meepraten. Samen met zijn vriendin is hij eind vorig jaar in het
oude huisje getrokken. De scheuren in de gevel hadden ze wel gezien, en ze wisten ook wel dat ze
flink moesten verbouwen om het
up- to- date te krijgen. Maar dat ze
zoveel last zouden hebben van het
verkeer, hebben ze onderschat.
“Wij werken allebei onregelmatige diensten, dus dan is het niet
fijn als je niet kan slapen door het
gedreun. Er was ons wel verteld
dat er in de zomermaanden meer
caravans en auto’s met trailers

met bootjes erop zouden langsrijden, maar dat is het probleem
niet. Als een caravan met 80 kilometer per uur over die drempels
gaat, heeft vooral die eigenaar van
die caravan pech. Het gaat echt
om die vrachtwagens.”

“Plaats apparaatje om
trillingen te meten”
De groep bewoners heeft handtekeningen ingezameld en een brief
geschreven. Inmiddels is er al een
gesprek met de gemeente geweest
en is de schade aan de huizen geïnventariseerd. Jack de Jong voelt
dat zijn klachten serieus worden
genomen en hoopt dat het actieplan dat de gemeente gaat opstellen voor alle drempels die overlast veroorzaken, soelaas gaat bieden. “Een aantal jaren geleden
heb ik nog samen met wethouder Zijlmans geregeld dat er twee
betonnen bloembakken naast de
drempel kwamen. Dat heeft uiteindelijk weinig opgelost. Dus de
drempels moeten worden weggehaald of worden afgevlakt. Gelukkig houdt de gemeente ons goed

op de hoogte van het verloop, dus
dat geeft hoop.” Zijn buurman
heeft ook gepleit voor het plaatsen van een apparaatje dat de trillingen kan meten. “Nu kan er misschien nog gezegd worden dat we
overdrijven, maar dan kan er objectief beoordeeld worden hoe erg
het is.”
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Steenbergse Courant

op vakantie
In de weken 30 – 31–32
gaat Steenbergse Courant
met vakantie.

Op 29 juli
5 en 12 augustus
is er geen krant.
Wel verschijnt het nieuws uit de
gemeente Steenbergen op

KijkopSteenbergen.nl

Nieuw schoonmaakbedrijf
in Steenbergen

WERKEN BIJ ÉÉN VAN DE MEEST UNIEKE BEDRIJVEN IN DE REGIO?

Ook voor speciaal aangepaste kleding
voor senioren en gehandicapten.
Kijk op www.jokim.nl

Middels klittenband-, rits- en knoopsluitingen die
in de kleding zijn verwerkt, wordt het aan- en
uitkleden een stuk makkelijker gemaakt.

Vind jouw baan in een internationale organisatie waar
hoog temperatuur centraal staat.
De technologie hiervan is te vinden in bijvoorbeeld
cv-ketels, kachels, auto’s en industriële ovens.

SALES ENGINEER

Voor meer informatie check
www.insulcon.com/jobs

MEEWERKEND
VOORMAN

MEDEWERKER

TECHNISCH

NAAIATELIER

COMMERCIEEL

(IN OPLEIDING)

MEDEWERKERS

MECHANISCH

MEDEWERKER
VERKOOP

Solliciteer op één van onze vacatures via
hr@insulcon.com

Geef een tweede leven aan uw
goedzittende bank, stoel of fauteuil.
U zult versteld staan. Wij stofferen met
ambachtelijke vakkundigheid.

OPERATOR A

TECHNISCH
MONTAGE
PRODUCTIE
BUITENDIENST
MEDEWERKER
MEDEWERKER

ADMINISTRATIEF

Ruiterstallen 8 • Steenbergen
0167-561214 • info@jokim.nl

Informeer naar onze interessante prijzen

@insulcon-b-v

MARKETING
MEDEWERKER

@insulconbvsteenbergen
@insulcongroup

Provincialeweg 11 4695 RM Sint Maartensdijk
M 06 53 78 80 35
www.bootkussens.com • info@bootkussens.com

Insulcon B.V. • Zilverhoek 4 • 4651 SP • Steenbergen • Tel: 0167 56 57 50 • E-mail: hr@insulcon.com
LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS
Advertentie A5 - Steenbergse Courant.indd 1
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Bezorgers gevraagd voor kern Steenbergen
en voor een route in Nieuw-Vossemeer

Leeftijd vanaf 13 jaar op vrijdagmiddagen • Leuk en snel verdiend.
Steenbergse Courant: telefoon 56 59 30 tijdens kantooruren of: bezorging@steenbergsecourant.nl

www.zorghuys-steenbergen.nl

Zorghuys Steenbergen zoekt een enthousiaste

Verzorgende IG niveau 3
Het wonen zoals thuis is bij ons de visie. Onze bewoners kunnen wensen
en behoeften aangeven waar vanuit wij de zorg inrichten.
Zorghuys Steenbergen heeft 15 bewoners, voornamelijk dementerende
en is gevestigd op één locatie in Steenbergen.

Meer in
fo? Wha
tsapp on
via 06 5
s
1 69 60
68!

Wij zijn niet alleen op zoek naar het diploma IG, maar ook naar een
medewerker die streeft naar zorg met een gouden randje.
Wat bieden we je?
• Een baan waarin uitdaging mogelijk is! Maar ook waarin jij van grote
waarde bent om mee te denken in beslissingen
• Opleidingen/specialisaties zijn mogelijk
• Een warm en gezellig team van 15 meiden. Bestaand uit verzorgenden
IG en verpleegkundigen. Maar ook leerlingen zijn elk schooljaar van de partij
• Salaris conform cao vvt: loonschaal FWG 35
• Solide pensioen
• Werkdagen in overleg
• Vaste vrije dag mogelijk
• Eindejaarsuitkering
• Reiskostenvergoeding
Mocht het ons snel duidelijk zijn dat jij geboren bent om in ons team te werken
dan zullen we meteen overgaan tot een contract voor onbepaalde tijd!
Parttime uren: 28-32 per week

Interesse? Mail naar Sandra@zorghuys.nl of bel 0167-567055

Wij zijn op zoek naar collega’s in de thuiszorg!
Als medewerker van Thuiszorg
West-Brabant kom je dagelijks bij
onze cliënten achter de voordeur.
Elke cliënt heeft zijn eigen verhaal
en ieder mens is verschillend, dat
maakt het werk in de thuiszorg
bijzonder. Binnen TWB kun je aan
de slag als:

Hulp bij het Huishouden

Je ondersteunt cliënten die hun
huishouden niet helemaal zelf
meer kunnen doen. Naast het
uitvoeren van huishoudelijke
taken ben jij de ogen en oren van
de cliënt. Wanneer iets niet goed
gaat trek jij aan de bel!

Zorghuys
Steenbergen,
een warm thuis!
088 560 2002

Verpleging en Verzorging

Heb jij een afgeronde
zorgopleiding of volg je een
opleiding in de zorg? Dan kun je
aan de slag binnen de Verpleging
en Verzorging. Je ondersteunt
o.a. ouderen en chronisch zieken
bij hun dagelijkse verzorging
en verpleging en verricht
verpleegtechnische handelingen,
zoals bijvoorbeeld wondzorg of
stomazorg. Je wordt ingepland op
basis van je niveau.
Wij bieden je daarnaast ook de
mogelijkheid om een opleiding te
volgen of door te groeien. Dus heb
je interesse in werken of leren in
de thuiszorg? Neem dan contact
met ons op!

werkenbijtwb.nl
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Volharding Dinteloord
viert uitgesteld jubileum
met havenconcert
DINTELOORD – Met een vol middag én avondprogramma heeft
Volharding Dinteloord het vijfenzeventigjarig bestaan gevierd. Een
vanwege corona twee jaar uitgesteld jubileumconcert. Er waren
optreden van zowel jeugdleden als
senioren. Jubilarissen werden in
het zonnetje gezet. Met een spetterend optreden van ‘Rain’ werd
het concert afgesloten.

‘Wat maken we
een groei door’
Terugkijkend op de afgelopen vijf

jaren kan voorzitter Theo Bouman
alleen maar trots zijn. Waar Volharding Dinteloord bijna ter ziele
was is de muziekvereniging uitgegroeid tot een vereniging met een
eigen jeugdafdeling en een volwaardig harmonieorkest. “Er zijn
kleintjes bij die nog nooit voor
publiek hebben gespeeld” vertelt Bouman. “Als je ze dan op het
podium ziet met een gespannen
koppie, hun uiterste best doen,
dat is geweldig!”
Met de flinke groei die Volharding
Dinteloord heeft doorgemaakt
viel er natuurlijk ook wat te vie-

Terras van ’t Wagenhuis
valt in de prijzen
HEINEKEN, HEINEKEN 0.0,
AMSTEL OF BRAND**
2 kratten Heineken à 24 x 30 cl,
Heineken 0.0 à 24 x 30 cl,
Amstel à 24 x 30 cl of
Brand à 24 x 30 cl

2 KRATTEN

15%
KORTING

HEINEKEN
Pils of 0.0% Pils
2 verpakkingen met 6 blikken à 33-50 cl
M.u.v. gekoelde bieren

2

e
HALVE
PRIJS*

*

Geen 18, geen alcohol

Geen 18, geen alcohol
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ren. Alle jubilarissen werden in
het zonnetje gezet door de voorzitter. Zelf viert hij zijn vijfjarig jubileum. “Omdat jij jezelf niet kunt
huldigen, doen wij het” sprak één
van de leden hem toe.

beeldmateriaal presenteren. Super spannend.” Want uitverkoren
worden betekent niet alleen een
heerlijk dagje uit voor alle leden,
ze krijgen ook de kans op te treden voor een groot publiek.

‘Een nieuw tenue’

‘Moderne en classic
popmuziek’

De muziekvereniging is letterlijk
uit haar jasje gegroeid. Reden genoeg om een nieuw tenue aan te
schaffen. Uiteraard in de kleuren blauw en zwart. In het nieuwe tenue werd een foto gemaakt.
Niet alleen voor het eigen archief,
er was nog een belangrijke reden.
Volharding Dinteloord dingt namelijk mee naar een optreden in
de Efteling!
”Jaarlijks mogen een aantal harmonieën in de Efteling optreden,” legt Bouman uit. ”Wij hebben ons ingeschreven en moeten
nu via een aantal formulieren én

(door Nicole van de Donk)

NIEUW-VOSSEMEER – Eigenaar
Jack Bosters heeft het leuke
nieuws een week geheim moeten
houden, maar afgelopen dinsdag
mocht dan eindelijk de confetti de
RADLER, CORONA,
CUBANISTO, HOEGAARDEN,
APPLE BANDIT OF
DESPERADOS
Alcoholhoudend of 0.0%
2 verpakkingen
M.u.v. Desperados Seltzer, 7+1
voordeelpack en gekoelde bieren

2e

HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

** Deze aanbieding kan per Jumbowinkel verschillen.
Kijk voor de deelnemende biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding.

Geldig t/m di 19 juli 2022

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
*** 2e
halve
prijs: 25% korting kan
op de
prijs van verschillen.
2 producten.
Alle
combinaties
Deze
Seizoensaanbieding
pertotale
Jumbowinkel
kijk
voor
de deelnemende
biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding.
mogelijk.
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Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

De groei van Volharding Dinteloord heeft mogelijk ook te maken
met de keuze van de arrangementen. Veel moderne en classic popmuziek van onder andere Adele,
Queen en Motown stonden op het
programma van het harmonieorkest. Wat volgde was ruim een uur
lang muziek met veel herkenbare nummers. Opvallend was het
optreden van drummer Lars. Als
12-jarige valt hij eigenlijk buiten
de toon in het harmonieorkest.
Maar in zijn spel niet. Met een
glimlach van oor tot oor zat hij

lucht in. Eeterij ’t Wagenhuis is uitgeroepen tot het meest favoriete
terras van Noord-Brabant en wint
daarmee 10.000 euro. “We hebben
heel vaak aan mensen gevraagd of
ze op ons wilden stemmen, dus dat
heeft waarschijnlijk de doorslag
gegeven. En nu gaan we voor de
grote finale. Als we die winnen, geven we een dorpsfeest.”
De wedstrijd voor het beste terras is georganiseerd door ijsthee
fabrikant Lipton. Die vond dat de
horeca na de zware coronajaren
wel een steuntje in de rug kon gebruiken.
“Veel horeca-eigenaren, nieuwe
en bestaande, hebben niet kunnen investeren in hun geliefde
zaak”, zo is de uitleg. Elke provincie heeft inmiddels een eigen winnaar en ontvangt daarvoor 10.000
euro. Tot 1 september 2022 kan er
gestemd worden op het allerbeste
terras van Nederland. De winnaar
krijgt 100.000 euro, nummer twee
en drie ontvangen respectievelijk
50.000 en 30.000 euro. Terrasbezoekers kunnen elke dag een keer
stemmen.

achter zijn drumstel en speelde
alsof hij nooit anders doet.

‘Stevige Rock’
Na afloop van het concert van volharding Dinteloord was het havenconcert nog niet voorbij. Een
anderhalf uur durend optreden
van rockband ‘Rain’ stond als laatste op het programma.
“We zijn blij dat jullie niet bij
Frans Bauer zijn!” opende de zanger het optreden. Tja, als je de Rolling Stones covert, dan maar goed!
Het publiek kon het zeker waarderen. De stoelen gingen aan de
kant, statafels werden voor het
podium geschoven en de sfeer zat
er meteen goed in. Het havenconcert eindigde zoals het begonnen
was, met een klaterend applaus
voor de muzikanten.
Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

“Nieuwe aankleding voor
het terras en feest voor
het team”

Kastelein Jack Bosters blijkt onverminderd gemotiveerd om als
grote winnaar aan de eindstreep
te staan. En hij ziet nog genoeg
mogelijkheden om het terras van
’t Wagenhuis nog mooier te maken. “Nieuwe tafels, stoelen en
parasols. Nooit tevreden achterover gaan leunen, maar altijd weer
doorgaan. Maar natuurlijk komt
er ook een feestje voor het geweldige team. In de tijd dat ik zelf
zwaar corona had, hebben ze alles
geweldig opgevangen.”
Foto links: Het team van ’t Wagenhuis is dolblij dat hun terras is verkozen tot het meest favoriete terras van Nederland. Het
nieuws was tot het moment van
de uitreiking geheimgehouden. De
aanwezige gasten waren met een
smoes naar ’t Wagenhuis gelokt.
Foto rechts: Eigenaar Jack Bosters
heeft het een week geheim gehouden, maar het nieuws mocht dan
toch naar buiten.
Foto’s: Lipton en ‘t Wagenhuis

informatie

Op vakantie?
Licht de buren in!

Maak het inbrekers
niet te makkelijk.

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Ken jij de Amoena Aqua Wave
zwemprothese al?
Deze past perfect in het hoesje van
jouw badpak, bikinitop of tankini.

Kaaistraat 67, Steenbergen
tel (0167) 56 56 50 • mobiel 06 54 25 23 46
www.woningstoffeerder.com
Wij zijn gespecialiseerd in vloeren, raamdecoratie en gordijnen/vitrage.

Dankzij de holle
vorm stroomt het
water langs de
prothese weg.
Deze zwemprothese
zal je badpak dus
niet verzwaren of
naar beneden
trekken.
Zodat jij gewoon
kan genieten
van het
verkoelende
water!

PVC VLOER AL GELEGD
VANAF € 42,95
OOK GESPECIALISEERD IN PVC, VINYL EN LAMINAAT

Alles voor een geslaagde zomer!!
Electrische BBQ
69,99
€69,99

Bread & Dip
€25,00

excl. toebehoren

Schommel tuinstoel
€349,00
webwinkel:kaaistraat50.nl www.marskramersteenbergen.nl

STEENBERGEN

22 juli

De belangrijkste momenten
in je leven goed geregeld!

Vrouwelijke tribute
band van AC/DC
5 Dames uit
Kiev nemen
je mee op een
Highway of Hell
om je de hele
nacht te rocken.

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

www.lignenotarissen.nl

Like ons op facebook en Instagram

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

SALE
In onze winkel
40%

Entree slechts
@7,50 in de
voorverkoop
en @10,aan de deur.

30 juli

Kortingen tot

Voorjaars- en Zomercollectie

* uitgezonderd basisartikelen, nieuwe collectie en hoogzomercollectie

or mode

passie vo

Kaaistraat 4 | Steenbergen | 0167 - 563 430 | www.oerlemansmode.nl

Sweet Loraine is een band met Steenbergse roots en brengt
herkenbarer covers van vrouwelijke pop & rock artiesten.
Met Caroline van Campenhout, Dré Hamers,
Dirk van Eck en Lars-Erik van Elzakker.

Gratis toegang!
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La Vuelta Holanda raast
door ons Jubileumjaar
In de Tachtigjarige Oorlog
werden de stadspoorten met
hand en tand verdedigd om
het Spaanse leger buiten de
vesting te houden. Eeuwen
later leggen we juist de rode
loper uit voor de Ronde van
Spanje, of beter gezegd La Vuelta Holanda.
De laatste etappe op 21 augus-

cours, de doorkomsttijden en
nog veel meer? Ga dan naar
www.steenbergen2022.nl/vuelta.

tus raast door ons Jubileumjaar.
De link met activiteiten in ons
Jubileumjaar mag natuurlijk niet
ontbreken. Dus zijn er ook vele
wieleractiviteiten rondom de
Vuelta.
Zo organiseert de Stichting Wielercriterium Steenbergen op zaterdag 20 augustus een dernykoers en een dikke bandenrace.
Op zondag 21 augustus wordt

de etappe opgeluisterd met onder andere een Spaanse markt
en fietsbehendigheidsspelletjes

voor de kleintjes.
Benieuwd naar een overzicht
van alle activiteiten, het par-

Steenbergen

In Gemeenschapshuis De Vossenburcht in Nieuw-Vossemeer
zijn geïnteresseerden iedere eer-

In Steenbergen draait het project iedere donderdag op Landgoed Arcadia. Inwoners kunnen
één keer per maand aansluiten.
Tijdens de zomervakantie wordt

DINTELOORD – Erica Verhagen laat
weten dat de MS collecte die in Dinteloord is gehouden via de collectebussen een bedrag van 854,79 euro
heeft opgebracht. Daarnaast werd
ook gebruik gemaakt van de QR-code en dat leverde nog eens 70 euro
op, met dank aan de gulle gevers.

ste woensdag van de maand om
11.30 uur welkom. Het project is
voor alleenstaanden, stellen of
voor groepen. Er is geen leeftijdsgrens voor deelnemers. De kosten
voor het eten zijn in Nieuw-Vossemeer zeven euro. Meer informatie of mee eten? De Vossenburcht
is bereikbaar via (0167) 502 901 of
(0167) 502 838.

het project tijdelijk gepauzeerd.
In september is het weer mogelijk
om aan te schuiven. In de huisaan-huis editie van 19 augustus
van de Steenbergse Courant is

meer te lezen over ‘Samen Eten’
op Landgoed Arcadia. Meer informatie? Neem contact op met WijZijn Steenbergen via (0167) 750
850.

Tribute band AC/DC en
Sweet Loraine in
Wapen van Steenbergen
STEENBERGEN – Deze maand
ontvang het poppodium Wapen
van Steenbergen twee bijzondere bands. Uit Kiev komt op 22 juli
de volledig uit vrouwen bestaande tribute band AC/DC naar Steenbergen en op 30 juli speelt Sweet
Loraine in het Wapen.
“De dames uit Kiev brengen een
shot pure, onversneden badass
rock-’n-roll, gebracht in een stomende wolk van SuperVixen-parfum met zich mee. Kiev’s best bewaarde geheim AC/She C serveert
het echte werk, maar in een ander kostuum. Vergeet spijkerjacks
of schooljongensuniformen, allemaal gehuld in hoge hakken

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

en leer! Deze 5 vrouwelijke metalvirtuozen van Planet Rock zijn
klaar om je wild te maken. Dit is
geen TNT, dit is puur dynamiet. Er
staat een Whole Lotta Rosies op
het podium, die je meeneemt op
een Highway to Hell om je de hele
nacht te laten rocken,” zo belooft
Johan Bosters van het Wapen van
Steenbergen.

Sweet Loraine
Op 30 juli komt Sweet Loraine naar
het Wapen. Deze band met Steenbergse roots is een semi akoestisch gezelschap dat, herkenbare covers brengt van vrouwelijke
pop & rock artiesten. Op de setlijst

Lionsclub Steenbergen e.o. hield
die avond ook een veiling waarbij
leuke zaken bij opbod werden ver-

De opbrengst wordt gebruikt voor
onderzoek naar betere behandelingen en betere kwaliteit van leven voor
MS patiënten. MS is een chronische
ziekte van het centrale zenuwstelsel.
Volgend jaar is er opnieuw een collecte in de laatste week van juni. Wie
mee wil helpen als collectant wordt
gevraagd dit aan te geven bij Erica
Verhagen, telefoon (0167) 523 137 of
via mscollectedinteloord@online.nl.

24°
Het weerbericht van onze lokale
weerman Ger Roedelof

staan nummers van Pink, Amy
Winehouse, Anouk, Janis Joplin.
Tevens wordt er een klein uitstapje naar Americana en country gemaakt met liedjes van onder meer
Kelly Pickler, The Forrester Sisters,
Buddy Miller en Dolly Parton.
“Met meerstemmige samenzang,
een fikse dosis energie én een
vleugje humor, weet Sweet Loraine het aanwezige publiek snel te

Opbrengst haringparty voor
stichting voor Sara
STEENBERGEN - Donderdag 23
juni 2022 organiseerde Lionsclub
Steenbergen e.o in samenwerking
met Grand Café De Keuning een
haringparty. Mede dankzij Knoester & Kuit advocaten en Zeeland’s
Roem hebben een kleine honderd
deelnemers kunnen genieten van
haring en oesters. Diegenen die
niet warm liepen voor de vis konden gebruik maken van een saté-buffet.

Foto : Omroep Brabant

MS collecte

Project Samen Eten
in Nieuw-Vossemeer
NIEUW-VOSSEMEER – Het project
‘Samen Eten’ is, sinds het eindigen van de coronamaatregelen,
op in de Gemeente Steenbergen
weer volledig opgestart. Vrijwilligers zorgen voor een heerlijke
warme maaltijd, terwijl inwoners
uit de gemeente gezellig met elkaar samen zijn. Landgoed Arcadia in Steenbergen en Gemeenschapshuis De Vossenburcht in
Nieuw-Vossemeer stellen hun deuren belangeloos hiervoor open.

Fotobijschrift:
Deze rode stier kondigt bij Dinteloord de (door)komst van La Vuelta Holanda aan.

kocht. Aan het einde van de avond
kon een cheque van 3.500,- worden overhandigd aan Bram Verbrugge van
Stichting voor Sara. De stichting
kan de opbrengst gebruiken voor
onderzoek naar zeldzame spierziekten in zijn algemeenheid en in
het bijzonder voor
kinderen die lijden aan de ongeneeslijke spierziekte MDC1A.
Foto: Mees Hage overhandigt Bram
Verbrugge van Stichting Sara de
cheque

pakken en te boeien. Vanaf de allereerste tot de laatste noot”.
Caroline van Campenhout doet de
lead vocalen en Dré Hamers begeleidt haar op gitaar. Zij woren ondersteund door Dirk van Eck (basgitaar) en Lars-Erik van Elzakker
(percussie) die tevens samen met
Dré Hamers verantwoordelijk zijn
voor de backing vocals. Dit optreden is gratis te bezoeken.

Dit weekeinde
aangenaam
zomerweer,
eerste helft
volgende week
zeer warm:
dinsdag in onze
regio tropische
maximum
temperaturen.
Vanaf vrijdag t/m zondag (15-17 juli)
bepaalt een hogedrukgebied boven
de Britse Eilanden (zondag ligt het
nabij onze omgeving) het weerbeeld.
Er zijn dan perioden met zon en blijft
het droog. De maxima komen in de
van oorsprong polaire lucht uit op
waarden van zo rond de 22 graden in
onze regio op zaterdag en waarbij het
zondag wel weer iets warmer wordt,
richting de 24 graden.
Na het weekeinde trekt dit
hogedrukgebied richting het oosten
en dringt er tijdelijk warme tot zeer
warme lucht naar onze omgeving
op. Vooral dinsdag lijkt het in
de gemeente Steenbergen een
tropische dag te zullen worden met
temperaturen om en nabij de 34
graden !!! Ook woensdag is het nog
warm tot zeer warm: daarna neemt
de warmte sterk af (onder de 25
graden) en is er kans op een enkele
(onweers)bui.

Weerspreuk:

“Is juli heet en droog, dan houdt de
winter een kwaad betoog.”
Reageren?:
gercelsius@gmail.com
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• Sta-op stoelen/fauteils (merk: Livorno Salotti)

(merk: e-Ability)
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Verkoop, reparatie en onderhoud
Scootmobielshop.nu
• Gebruikte scootmobielen
van alle merken scootmobielen
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elshop.nu
Dinteloord | T. +31 167 524035
mobielshop.nu

hasense)

• Rollatoren ( merken: Excel Mobility / Rollz / Rehasense)
• 24-uurs pechhulp
• 2-in-1, rollator en rolstoel in één (merk: Rollz)
• Scootmobielen, van opvouwbare tot maxi-size (merken:
Excel Mobility / Kymco)
• Accu’s
• Scootmobielbergingen
• Lichtgewicht, elektrische rolstoel (merk: e-Ability)
• Sta-op-stoelen / Fauteils (merk: Livorno Salotti)
• Drempelhulp / oprijgoten (merk: Rehasense)
• Gebruikte scootmobielen
WIJ
• Onderhoud & reparatie
HOUDEN
• 24-uurs pechhulp
U MOBIEL
• Accu’s

Scootmobielshop.nu

obielshop.nu
671 AD Dinteloord | T. +31 167 524035
scootmobielshop.nu
EIT OP MAAT…

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

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

BILITEIT OP MAAT…

VOOR MOBILITEIT OP MAAT…

Bent u op zoek naar de ideale raamdecoratie?
elshop.nu

Dinteloord | T. +31 167 524035
bielshop.nu

EIT OP MAAT…

elshop.nu peciaal
S
elshop.nu
Dinteloord | T. +31 167 524035
voor
bielshop.nu
Dinteloord | T. +31 167 524035en
bielshop.nu
iepram
IT OP MAAT…
draai/k tstof
s
EIT OP MAAT…
van kun

Plissé, rolgordijnen en
jaloezieën worden door
middel van dubbelzijdig
magneet en staalband
bevestigd op
kunststof kozijnen.

DUS ZONDER BOREN

MS Wandbekleding
Wij zijn alleen geopend op afspraak! Tevens geven wij aan huis advies op maat.
Kruisakkers 2 • ruimte 8 • 4613 BV Bergen op Zoom • 06-13630178

www.ms-wandbekleding.nl • info@ms-wandbekleding.nl

Ter versterking van
ons team zoeken wij
enthousiaste
medewerkers
Wil je werken in de horeca als dagbesteding met pgb?
Dat kan bij Gastvrij De Schalm, in Heerle.
Gastvrij De Schalm verzorgt de horeca in dorpshuis De Schalm in Heerle (in
de kerk). Tevens zijn er diverse vergaderzalen waar wij de catering voor
verzorgen. Verder maken er veel verenigingen gebruik van het dorpshuis.
Kortom De Schalm is voor alle bewoners van Heerle en omgeving.
De combinatie van horeca en een dagbestedingsplek voor mensen met een
beperking is een mooie uitdaging voor JBzorg. In de horeca kun je werken
en werkervaring opdoen. Je werkt samen met collega’s en een begeleider.
Deze is altijd in de buurt, zodat je altijd iets kunt vragen.
Wat leer je?
Samenwerken met collega’s, werken in de bediening, werken in een keuken,
hygiënisch werken, tafels dekken voor de lunch, koffieautomaat aanvullen,
drank aanvullen, een kopje koffie/thee zetten, tafel schoonmaken, helpen
met de afwas, schoonmaakwerk.
Wat verwachten wij van jou?
Je bent veel in beweging, dus veel staan en lopen. Je bent klantvriendelijk
en ziet er netjes uit, je werkt hygiënisch, je vindt het leuk om samen in een
team te werken en je bent enthousiast.

aravanservice

Middenweg 21 Ouwerkerk | 0111642306
Onderhoud | reparatie | (web)shop | caravanservice-ouwerkerk.nl

GESLAAGD?*
GEFELICITEERD!

WIJ BELOVEN JOU:
SCHIPPER HELPT
JE VERDER!
Zó werkt het
Met jouw diploma* ben je welkom bij Schipper
Electrotechniek. Jouw opleiding is een prima
basis om snel véél verder te komen. Bij ons!
Wij zijn dé specialist in Electro-, Data- en
Beveiligingsinstallaties. Bij ons krijg je de beste
kansen voor werken, verdienen en verder leren!

Informatie.
Als je graag in de horeca wilt werken, kun je bij Gastvrij De Schalm terecht.
Kom gerust vrijblijvend eens langs om een kijkje te nemen.
Hopelijk kunnen wij snel aan de slag met jou als nieuwe medewerker.

Wil je meer informatie over dagbesteding
met pgb bij Gastvrij De Schalm, neem dan contact
op met Jan Brouwers van JBzorg, te bereiken op
telefoonnummer 06-4257 2883.
Een brief of email sturen kan uiteraard ook.
Adres: Gastvrij De Schalm, Herelsestraat 100,
4726 AH Heerle
email: jblbrouwers@hotmail.com

Scan, grijp je kans, want

‘alles wordt elektrisch’
* Elektrotechiek, Installatietechniek, Datatechniek, Beveiligingstechniek

0187 651 777

Langeweg 14 3244 BH Nieuwe-Tonge
info@schipperelectro.nl
schipperelectrotechniek.nl
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Jubilerend Voverdi organiseert
25e Fietsdriedaagse
DINTELOORD – Volleybal Vereniging Voverdi werd 45 jaar geleden
opgericht. Er is nog een jubileum:
dit jaar wordt voor de 25e maal de
Voverdi Fietsdriedaagse georganiseerd. Die wordt verreden op dinsdag 26 juli tot en met donderdag
28 juli.
Inschrijven, vertrek en finish
vindt zoals andere jaren plaats bij
sportcafé De Buitelstee. De organisatoren wijzen erop dat het vertrek vanaf 18:30 uur plaatsvindt.
“Eerder vertrekken is niet handig,
want dan is de stempelpost onderweg nog niet bemand en ook
wordt alle vertier langs de route
dan gemist”.

Deelname kost voor de fietsers
2,50 euro voor 1 dag, 4,00 euro
voor 2 dagen en 5,00 euro voor
alle drie dagen. Kinderen tot 12
jaar fietsen gratis mee.

Bloemen en lot
“Elke deelnemer wordt door de
organisatie in de bloemen gezet
en je deelnamebewijs is tevens
een lot op de afsluitende donderdagavond. Dan is er muziek en
een verloting met mooie prijzen.
Dit is het allerleukste begin van je
zomervakantie”, aldus de organisatie.
Tijdens de 3daagse komt Wilhelmus langs met vers schepijs voor
de deelnemers, schenkt Slijterij

‘Het Genoeghen’ wat lekkers en
serveren Slagerij Littooij en Restaurant Dintelmond smakelijke
hapjes.

Show op slotavond
Doordat de Fiets3daagse wordt
ondersteund door meer sponsors dan andere jaren kan de feesteditie worden afgesloten met
een ‘spectaculaire show’ van
het komische duo Peter Brands
en Peter Willemse. Hoe en wat
blijft vooralsnog een verrassing.
Dat geldt ook voor de fietsroutes,
al kan al wel worden verklapt dat
er op heel bijzondere en nog onbekende stukjes wordt gefietst.

Landjuweel trekt veel bezoekers
tijdens Imkerijdagen
( door Tineke Feskens )

WELBERG – Tijdens de landelijke
Imkerijdagen dit weekend opent
imkerij Landjuweel de deuren voor
bezoekers. Een rondleiding over
de imkerij en uitleg over alles wat
met honing te maken heeft staan
op het programma.
Een stralend zonnetje, veel publiek en veel te zien. In een notendop de Imkerijdagen bij imkerij Landjuweel. Op het buitenterrein een aantal kramen met verschillende thema’s. Zo leggen de
Stadsherauten uit waarom de na-

tuur van de Zuiderwaterlinie voor
de bijenpopulatie zo belangrijk is.
Weten de vrijwilligers van de Uilenwerkgroep Steenbergen het
publiek te boeien met prachtige
verhalen over de uilenstand in de
gemeente. De opgezette uil met
een veldmuisje in de snavel is een
heuse eyecatcher.

‘Biertje?’
Kinderen krijgen een gratis suikerspin en wie dorst heeft kan een
biertje proeven bij de kraam van
Dutch Fox Brewery. Tussen alle
drukte staat Maurits Dogge. “Weet
je dat iedereen die hieraan mee-

werkt met de imkerij te maken
heeft?” vertelt Dogge trots. “Het
natuurbehoud in de Zuidwaterlinie kan niet zonder bijen. Ja, zelfs
de brouwerij. Zij maken voor ons
de Mede.”
Uiteraard mogen de klaproosschildjes in Welberg niet ontbreken, en vrijwilligers van het Bakhuys in De Heen nodigen iedereen
de laatste zaterdag van de maand
een kijkje te komen nemen.

‘De bijenvolken zijn
zachtaardig’

Vissen bij HSV de Kruisweel, altijd prijs
( door Tineke Feskens )

KRUISLAND – Het was zaterdagmorgen al vroeg druk bij visstek
’t Haantje. Speciaal voor jonge vissertjes had HSV de Kruisweel een
visochtend georganiseerd. Het
was geen wedstrijd. Maar toch
bleek er voor allemaal wel iets te
verdienen.

‘Iedereen mag meedoen’
Al ruim vóór aanvang van de
visochtend kwamen jongens én
meiden aan bij visstek t Haantje.
Samen met papa of opa, alleen of
met een vriendje. Vissen doe je

niet altijd alleen. De viscoaches
van HSV de Kruisweel waren tevreden. Maar liefst 12 deelnemers
konden niet wachten te beginnen. Iedereen kreeg een tuigje en
een doosje maden. “Dus eigenlijk
hebben ze altijd prijs” lacht een
van de viscoaches.

‘Maakt niet uit
of ik wat vang’
Lynn uit Kruisland heeft al vaker
gevist. “Het is altijd zo lekker rustig” legt ze uit. “Het maakt niet uit
als ik niks vang” Op dat moment
verdwijnt haar dobber onder water. Maar helaas, geen vis maar

een sliert onkruid haalt Lynn naar
boven. Even verderop zit Quinn
naar zijn dobber te staren. ‘Nee,
nog niks gevangen” antwoord
Quinn desgevraagd. “Maar mijn
buurman wel!”
De buurman pakt het vissen anders aan. Hij lokt de vis met een
beetje voer. Dat mag niet tijdens
wedstrijden, maar deze ochtend is
het geen probleem. Als de visochtend voorbij is gaat de hele club
samen op de foto. 20 juli is in de
agenda aangekruist, want dan
mag iedereen die zin heeft weer
komen vissen bij HSV de Kruisweel.
Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant
Groepsfoto: Johan van Loon

Foto: Ook bij vorige edities van de Voverdi Fietsdriedaagse verschenen enthousiaste deelnemers aan de start.
Voor de wielerfanaten heeft Cycle Club Dinteloord een extra lus
aan de route toegevoegd, waardoor ook zij aan hun trekken zullen komen.

Al die kraampjes maken het natuurlijk erg gezellig. Maar tijdens
de Imkerdagen draait het toch
om bijen. De familie Dogge heeft
naast de imkerij ook een kwekerij
in wilde bloemen. Logisch, want
zonder bijen geen bloemen, maar
zonder nectar geen bijen. In de
loop der jaren is de imkerij stevig
gegroeid. Rijen kasten staan langs
de velden met bloemen en langs
de fruitgaard, die onder begeleiding ook bekeken kunnen worden.
“Wij werken met Carnica volken,
een zachtaardig bijenvolk” legt
Dogge uit. Een geruststelling voor
de deelnemers aan de rondleiding. De honing die ze produceren wordt in tal van artikelen verwerkt die ook in de winkel te koop
zijn.

Wie vragen heeft over deze Voverdi fiets3daagse kan een mailtje
sturen naar: fravest@online.nl.

‘Zelfs een bijenrugzak’
In de winkel is het druk. Bezoekers vergapen zich aan alles wat
te koop is. Potten honing, zeepjes, smeersels en Mede. Maar ook
knuffels, cakeblikken en speelgoed. Ja, zelfs een rugzakje in de
vorm van een bijtje, je kijkt je ogen
uit.
Voor de amateurimker biedt
Landjuweel allerlei attributen
voor het maken van honing of het
houden van bijen. Rieten korven,
mooi genoeg om als decoratie
neer te zetten. En glazen potten,
heel veel potten. Op elke pot een
eigen dekseltje, met versiering uiteraard.
Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Uw dier, onze passie!

Nieuw adres: Krommeweg 2d, 4651 RN Steenbergen

Geopend vanaf maandag 18 juli 2022
Openingstijden: maandag - vrijdag 08:30 - 19:00 uur en zaterdag 09:00 - 12:00 uur

OPEN DAG ZATERDAG 3 SEPTEMBER
VAN 10:00 TOT 16:00 UUR
Cor van Raay
Electrotechniek

feliciteert Dierenartsenpraktijk
Steenbergen met hun
nieuwe pand.
Wij realiseerden het
alarm-en camerasysteem.
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Klaar voor een duurzame toekomst:

Dierenkliniek Steenbergen
opent haar deuren
nen we meer service bieden. De
dierenartsassistenten krijgen bijvoorbeeld een eigen behandelkamer waar zij controles uit kunnen
voeren. Dat is met name belangrijk voor oudere dieren die kwaaltjes krijgen, onder meer door diabetes of overgewicht. Met regelmatige controles kun je daarop
snel sturen en voorkom je grotere
problemen. Dat de assistentes dat
nu kunnen doen, is het bovendien
goedkoper.” De dierenartsen zelf
willen in de toekomst vooral uitbreiden in expertises zoals orthopedie en kijkoperaties.

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Hoe leuk het ook is om in een nieuwe, frisse woning te
trekken waar alles helemaal naar je eigen zin is, de daadwerkelijke verhuizing er naartoe is altijd verschrikkelijk. Voor de verhuizing van een
dierenkliniek is dat niet anders. Reikhalzend kijken de dierenartsen en
assistentes van de Dierenkliniek Steenbergen uit naar het moment dat zij
de eerste cliënten mogen ontvangen in hun spiksplinternieuwe gebouw
aan de Krommeweg/Wipstraat. De afgelopen dagen stonden echter in het
teken van een eindeloze aanvoer van verhuisdozen, net-niet-passende
kasten en de laatste plintjes tegen de muur. De nachtrust van dierenarts
Marnix Snijder, bouwpastoor van de maatschap, heeft eronder te lijden,
maar hij heeft het er graag voor over. Wanneer morgen de eerste tweeen viervoeters de schuifdeuren passeren, slaakt hij een zucht van opluchting en tevredenheid.
Marnix kan zich het moment dat
hij de locatie ontdekte nog glashelder voor de geest halen. “We
hadden al heel veel mogelijke locaties bekeken die uiteindelijk allemaal afgestreept werden. Tot ik
me op een dag ineens afvroeg wat
er eigenlijk achter die metershoge heg aan de Wipstraat schuilging. Ik kom er nota bene dagelijks voorbij.” Een gesprek met de
toenmalig eigenaar, Knotwilg-directeur Peter Kemps, volgde. “Hij
had het ooit bij de Knotwilg willen betrekken, maar was zich gaan
realiseren dat dat er niet van ging
komen. Een dierenkliniek vond
hij een mooie invulling. De deal
was snel beklonken.” Het was alsof het zo moest zijn, want op 2 november vorig jaar overleed Kemps
plotseling.

Ontzorgen
De bouw van de nieuwe dierenkliniek is een knap staaltje werk. Begin oktober vorig jaar werd de
bouwovereenkomst pas ondertekend en was het kavel nog het domein van een paar schapen van
dierenarts René de Theije. Negen
maanden later kregen de dierenartsen de sleutel overhandigd van
Bergh Bouw en P. Jansen Installatietechniek. Precies volgens planning ondanks oorlog, schaarste en
stijgende bouwprijzen. “Dat is ook
te danken aan BMVV Bouwmanagers die namens ons de bouw begeleidden,” benadrukt Snijder.
“We kwamen al snel tot de conclusie dat we het zonder die expertise niet gingen redden, zeker

niet binnen budget. Dat ontzorgde enorm. Zij gaven ons heel helder inzicht in de kosten, waardoor
we goede keuzes konden maken.
Zo hadden we oorspronkelijk het
idee om de bovenverdieping wat
uit laten steken aan de voorkant
wat een speels aangezicht gaf. Een
cosmetische toepassing die ruim
50.000 euro zou kosten. In plaats
daarvan hebben we de bovenkant
een hout-look gegeven en dat is
ook prima. We besteden ons geld
liever aan investeringen die wat
opbrengen zoals de zonnepanelen op het dak.”
Ook de samenwerking met hoofdaannemer Bergh Bouw verliep
vlekkeloos volgens Snijder. “We
houden allebei van een praktische
aanpak. Wanneer iets wat we bedacht hadden op tekening, volgens de uitvoerder niet werkte in
de praktijk dan pasten we het aan.
Korte lijntjes, snelle oplossingen.”

Zuinig sluisje
Aan de eis om het pand zo duurzaam mogelijk te bouwen, is volgens Snijder voldaan: “We hebben
het zuinigste energielabel gekregen, dus dat zegt genoeg.” Ook de
klanten krijgen ermee te maken.
Zij komen binnen via een sluisje
van volautomatische schuifdeuren waardoor kou en hitte buiten
blijven.
Maatregelen die goed zijn voor
het milieu en de portemonnee.
De grootste verbeteringen ten
opzichte van de oude dierenkliniek komen echter ten goede aan
de cliënten. Dat begint al bij aan-

Open dag
Het mag duidelijk zijn: Dierenkliniek Steenbergen is klaar voor een
duurzame toekomst waarin de
klant centraal staat. Op 3 september aanstaande volgt er een open
dag. Eerst gaan we maar eens zorgen dat alles hier op rolletjes loopt
voor onze patiënten, want daar
gaat het uiteindelijk om,” aldus
Marnix Snijder. “We willen het ook
zeker niet groter maken dan het is.
We zijn verhuisd naar een nieuw
pand en daar zijn we heel blij mee,
maar we bieden er dezelfde zorg
voor dezelfde prijs.”
komst waar de keuze aan parkeergelegenheid reuze is. Bij binnenkomst gaan de honden naar links
en de katten naar rechts. “Daarmee voorkomen we veel stress,”
legt Snijder uit. “De meeste dieren zijn al gespannen bij binnenkomst en wanneer ze dan ook nog
geconfronteerd worden met een
ander dier dat hen enorm triggert,
wordt het er niet beter op”

Werkplek met uitzicht
Een hele verbetering, maar dat
geldt voor iedere ruimte in de
nieuwe kliniek. Dierenarts Marnix kan bijna niet wachten om de
operatieruimte in gebruik te nemen. Er wordt gescheiden van elkaar gewerkt, maar doordat de
ruimtes glazen wanden hebben,
staan de dierenartsen in voortdurend contact met elkaar.
De bovenverdieping is waar zij
in alle rust hun administratie bij

kunnen werken en vergaderen.
Als er tenminste iets van komt,
want het uitzicht verleidt er al snel
tot staren en mijmeren. “We zitten hier echt op een fantastische
plek met uitzicht op de Molenweg
en de Wipstraat.” Voor het pand
langs stroomt de Boomvaart waar
‘right-on-cue’ vader en moeder
zwaan met zes jongen door het
water glijden.
Rond het pand is een tuin met
bloemrijke, vaste planten aangelegd. Het bankje dat de familie van
de in 2019 overleden dierenartsassistente Marianne Ooms schonk,
lonkt aanlokkelijk. “De bouwvakkers hebben er al veel gebruik
van gemaakt in hun lunchpauze,” lacht Snijder. “Het is er heerlijk zitten.”

Meer service
De rust en ruimte van buiten zijn
doorgetrokken naar het interieur. “Door die extra ruimte kun-

Oude dierenkliniek
krijgt woonbestemming
STEENBERGEN – Vandaag verlaat
de Dierenkliniek Steenbergen het
pand aan de Kruispoort voorgoed.
Dierenarts Marnix Snijder kan
echter melden dat een nieuwe eigenaar zich al heeft gemeld. Het
voorlopig koopcontract is ondertekend met een ontwikkelaar die
er meerdere wooneenheden gaat
realiseren. In tegenstelling tot
wat momenteel gebruikelijk is in
Steenbergen gaat het oude pand
niet in zijn geheel tegen de vlakte,
maar blijft in ieder geval de voorgevel gespaard. Goed nieuws voor
de muurschildering van de Steenbergse kunstenaar Zeef Zevenbergen die al decennia lang de bezoekers van de dierenkliniek welkom
heet.

BMVV Bouwmanagers feliciteert Dierenkliniek Steenbergen!
BMVV heeft het project van ontwerp tot en met oplevering mogen begeleiden.
Nu staat er een gebouw waar zowel wij als de opdrachtgevers erg trots op
zijn. Wij willen graag Dierenkliniek Steenbergen, Bergh Bouw en P. Jansen
Installatietechniek bedanken voor de ﬁjne samenwerking. Het gebouw is
nagenoeg energieneutraal en is van alle gemakken voorzien.
Wij wensen Dierenkliniek Steenbergen
veel geluk in de nieuwe praktijk!

www.bmvv.nl | Melanendreef 286, 4614 GL Bergen op Zoom | 0164 - 646110 | info@bmvv.nl

UW DUURZAME
ENERGIE-SPECIALIST

UW DUURZAME ENERGIE-SPECIALIST

UW DUURZAME
de DAP en zijn medewerkers veel
ENERGIE-SPECIALISTWij wensen succes
op de nieuwe locatie toe !
In opdracht van de
Dierenartsenpraktijk
Steenbergen realiseerde
P. Jansen Installatietechniek
alle elektrotechnische en
werktuigbouwkundige
installaties voor de nieuwe
v e r w a r m i n g | e l e c t r o t e c h n i e k | s a n i t a i r | d a k b e d e k k i ndierenkliniek.
g
Functionaliteit,
d u u r z a m e e n e rg i e | a i r c o n d i t i o n i n g | r i o l e r i n g | g a s / w a t e r
duurzaamheid, comfort,
Kruisakkers 4 Bergen op Zoom Telefoon 088-7060200
strak budget, gebruikersgemak
én lage exploitatiekosten waren
de sleutelwoorden in het wensenpakket van de opdrachtgever.

v e r w a r m i n g | e l e c t r o t e c h n i e k | s a n i t a i r | d a k b e d e kwww.pjansen.nl
king
d u u r z a m e e n e rg i e | a i r c o n d i t i o n i n g | r i o l e r i n g | g a s / w a t e r
Kruisakkers 4 Bergen op Zoom Telefoon 088-7060200

www.pjansen.nl | info@pjansen.nl
www.pjansen.nl

| info@pjansen.nl

Het resultaat is een 100 % gasloos
en dus all-electric gebouw,
helemaal klaar voor de toekomst.

| info@pjansen.nl

Samen
Beter
Bouwen
Functionele en energiezuinige dierenkliniek!
Er is een modern en fris pand verrezen op een zichtlocatie in Steenbergen. Wij feliciteren de
Dierenartsenpraktijk Steenbergen van harte met haar nieuwe dierenkliniek. Met onze
medewerkers, onderaannemers en leveranciers hebben wij gebouwd aan de doelstellingen van
onze klant; een functioneel en energiezuinig gebouw dat een prettige werkomgeving biedt. Op
deze locatie met alle moderne faciliteiten is de praktijk klaar voor een duurzame toekomst.
Wij wensen de Dierenartsenpraktijk Steenbergen veel plezier met hun nieuwe kliniek!
Hartelijke groet,

SAMEN BETER BOUWEN

Team Bergh Bouw

Bergh Bouw:
Heeft het complete terrein bouwrijp gemaakt, daarna hebben zij het complete gebouw voorzien van fundament, staalconstructie, verdiepingsvloeren, gevelbekleding tot en met de dakbedekking, inclusief de complete
afbouw, de binnen indeling, stoffering en plafonds. Ook de complete terrein
inrichting is door Bergh Bouw verzorgd. Het bedrijf was verantwoordelijk
voor de coördinatie met onderaannemers.

BMVV Bouwmanagers:
Regelde het ontwerp van het pand, evenals de vergunningen en de contracten
met de uitvoerende partijen. Daarnaast waren zij verantwoordelijk voor het
bouwtoezicht en was het hun taak erop te letten of het project binnen de
gestelde tijd en budget werd gerealiseerd. Ze waren verantwoordelijk voor
de totale begeleiding van het traject.

Cor van Raay Elektrotechniek:

DELTACOM STEENBERGEN
FELICITEERT
DIERENKLINIEK STEENBERGEN
MET HET PRACHTIGE NIEUWE PAND!

Heeft het alarmsysteem en camerasysteem geleverd en opgeleverd.
Daarmee hebben zij de dierenkliniek een stukje veiliger gemaakt.

P. Jansen Installatietechniek:
Verzorgde alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor
de nieuwe dierenkliniek. Onder meer de verlichting, camera-, inbraak-,
brandmeld- en data installaties. Het resultaat is een 100 % gasloos gebouw,
helemaal klaar voor de toekomst.

vandenhil.com:
BEFORE YOU KNOW IT
www.deltacom.nl

Verzorgde de internetverbindingen, een Xelion telefooncentrale, een dekkend
WiFi netwerk, het computernetwerk inclusief het inrichten en afmonteren
van de patchkast.

pagina
N i e u w s

Nieuwe zorgbussen nodig
voor Zorghoeve Kakelbont
DINTELOORD | STEENBERGEN –
Zorghoeve Kakelbont is hard op
zoek naar lokale ‘MVO partners’
die het gezamenlijk mogelijk maken dat er twee rolstoelbussen
worden aangeschaft voor de Stichting MVI. Deze stichting gebruikt
de bussen dan om betaalbaar vervoer te realiseren voor de deelnemers aan de activiteiten van Ka-

kelbont. Ook de bijdragen van particulieren zijn zeer welkom.
Stichting MVI verzorgt betaalbaar
zorgvervoer voor zorgorganisaties
door heel Nederland. De Stichting
richt zich op kwetsbare en zorgafhankelijke mensen, jong en oud,
die voor hun ontmoeting met anderen afhankelijk zijn van speci-

Trekkers en bier, altijd plezier
( door Tineke Feskens )

KRUISLAND – Zondag werd bij zaal
Koch het Trekkers en bierfestival
gehouden. Het goede weer, prima
muziek en natuurlijk een flink aantal trekkers maakten het tot een
gezellige dag voor de liefhebber.
Een vrachtwagen met open aanhanger als podium, een buitentap

en aan de overkant van zaal Koch
een aantal trekkers op het terrein.
In het kort de sfeer van het zondag gehouden evenement ‘Trekkers en bier’. Vanaf half elf viel er
voor de liefhebbers voldoende te
beleven. Kinderen vermaakten
zich op het luchtkussen. Uiteraard in de vorm van een enorme
tractor. Maar ze wilden ook maar
wat graag even op de oude trekkers zitten die op het veld ston-

u i t

u w

b u u rt

si n d s

16

1 8 8 1

aal vervoer en persoonlijke zorg.
“Hierdoor komen mensen met
een specifieke zorgvraag niet buiten de maatschappij terecht en
vereenzamen ze,” zo stelt Kakelbont.

baar en betrouwbaar vervoer is
daarbij van groot belang”.

2 Elektrische bussen

“ Door de constante bezuinigingen en corona hebben vele dagbestedingsaanbieders en zorgboerderijen hun dagopvang moeten sluiten en raken steeds meer
kwetsbare mensen in een sociaal
isolement. Des te belangrijker dat
de overblijvende dagbestedingen
kunnen blijven bestaan. Betaal-

Stichting MVI wil daarom voor
Zorghoeve Kakelbont twee elektrische 9-persoons rolstoelbus realiseren.
Op de hoeve Kakelbont zijn allerlei boerderij activiteiten en er
is zorgaanbod aan diverse doelgroepen. “Op dit boerenerf in de
Dinteloordse polder vinden mensen van jong tot oud, met een verschillende zorgvraag, een plekje
dat bij hen past. Het is een groene

den. Want wie droomt er als kind
nou niet van zélf op de trekker te
rijden. De oudere bezoekers vergaapten zich aan de landbouwmachines én Herbie. De gele, uit
de kluiten gewassen machine, eigendom van ‘Herbie Tractorpulling team’.

kijks. “We houden van trekker rijden” vertelt Joke Verkerk- de Meyer. Samen met haar man maakt ze
onderdeel uit van OCC, De Oldtimer Carrousel Club. “We zijn is
een groep liefhebbers van trekkers. Samen oefenen we elke veertien dagen op onze oldtimers.”

‘Trekker rijden
op muziek’
Naast trekkers viel er nog iets bijzonders te zien op het terrein.
Op hun oldtimers reed een groep
trekker rijders figuren op muziek.
Hun optreden oogstte veel be-

‘Gewoon een
pilsje drinken’
Ondertussen spelen de ‘Mannen van Gastel’ hun nummers.
Spelen kinderen met elkaar en is
het vooral erg gezellig. “We drin-

Nog plaats voor één meisje
bij Kleine Tour 2022
STEENBERGEN – Voorzitter Coen
Embregts van Kleine Tour Steenbergen laat weten dat er vanwege een ‘last minute’ afzegging een
plaats vrij is gekomen voor een
meisje dat nog graag zou willen
deelnemen aan de Kleine Tour die

‘Hilde’ besteedt aandacht aan
ouders van verslaafde kinderen
STEENBERGEN – In het programma
‘Hilde’ dat SLOS TV zondag 17 juli
uitzendt besteedt presentatrice
Hilde Jans aandacht aan verslaafde kinderen. In Nederland groeien
ruim een half miljoen kinderen op
met een verslaving. Hilde Jans ontvangt in de studio Clara Rus, ervaringsdeskundige en oprichter van
‘Stichting Naast’.
Ook trainer Wijnanda Hak, eveneens ervaringsdeskundige bij
‘Naast’ en Marco de Haan komen
aan het woord. Elk met hun eigen

verhaal. Het gaat over het ontdekken van een verslaving, de hulp
die geboden wordt en de ervaringen daarmee. Zo verhaalt Wijnanda Hak over haar verslaafde zoon
en de komst van de politie omdat
buren dachten dat er vanuit haar
huis werd gedeald. Marco de Haan
moest ervaren hoe zijn zoon ten
gronde ging aan een verslaving.
De uitzending is aanstaande zondag vanaf 13:00 uur en is ook op
het YouTubekanaal van de SLOS te
bekijken.

in de week van 22 augustus tot en
met 27 augustus wordt verreden.
“Als je op maandag 22 augustus
minimaal 8 jaar bent en op zaterdag 27 augustus maximaal 14 jaar,

en rustige omgeving waarin iedereen zich veilig voelt. Een heerlijke
plek omgeven door rust, ruimte,
natuur en dieren.”

Contact
Wie het initiatief wil ondersteunen wordt gevraagd om contact
op te nemen Anne Haanskorf via
anne.haanskorf@stichtingmvi.
nl. Informatie is ook te vinden op
stichtingmobiliteitvooriedereen.
nl.

ken gewoon graag een pilsje met
elkaar” zegt Henk van Loon lachend. “En natuurlijk ook hier
omdat de spuitmachine hier
staat.” De spuitmachine is een
project van BC ‘De Begienurs’, en
eindelijk klaar voor gebruik.
Achter de tap is het flink aanpoten. Het vat is leeg en snel springt
de zanger van ‘Mannen van Gastel’ bij. Want het is vooral de gemoedelijke sfeer die ‘Trekkers en
bier’ zo gezellig maakt.
Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

en woon je in de gemeente Steenbergen, dan voldoe je aan alle criteria om mee te doen aan de leukste fietsvakantie week van Steenbergen. Inschrijven kan via info@
kleinetour.nl. Voor vragen kun je
contact opnemen met René Baarendse (0623390296). Pak dus nu
deze kans en schrijf je alsnog in,
en wie weet rijdt jij over 6 weken al
mee in de Kleine Tour karavaan,”
aldus Coen Embregts.

Plusbus vraagt steun van inwoners
via hun bankrekening
DE ZES KERNEN – Dit jaar geen fysieke huis-aan-huis collecte door
de vrijwilligers van de Plusbus. Ze
komen dus niet met de collectebus
langs de deur. Wel hopen ze op financiële steun van de inwoners
van de zes kernen. Hun oproep is
om wat geld rechtstreeks over te
maken naar de bankrekening van
de Plusbus.
Het betreffende rekeningnummer is NL35RABO 0335 4009 81
ten name van Stichting Plusbus.
Wie beschikt over een smartphone kan de afgebeelde QR-code ook scannen. Deze leidt naar
een betaalverzoekje van de Plusbus. Een gewenst donatie bedrag

invullen en de bank kiezen van
waaruit het bedrag wordt overgemaakt is dan heel eenvoudig.
Met dank van de vrijwilligers van

de Plusbus, die toch steeds klaar
staan om de inwoners van de gemeente Steenbergen te vervoeren
naar hun lokale bestemming.
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Foto: Boven de gewelven van de voormalige Corneliuskerk broeden al decennialang
kerkuilen. Ook het koppel van dit jaar heeft
weer een gezin voort weten te brengen. René
den Outer voorzitter van de Uilenwerkgroep Steenbergen toont ze trots.

Alle uilen en torenvalken in
Steenbergen zijn gevlogen
STEENBERGEN – Ook het leven van
een journalist van het ’sufferdje’
kent zo zijn spannende momenten. Bijvoorbeeld wanneer er ingegaan wordt op een verzoek van de
plaatselijke uilenwerkgroep om de
nestkasten bij gastgevers te controleren. Dat hiervoor een uithoek
boven één van de gewelven van
de Corneliuskerk van de Welberg
bezocht moest worden, werd daar
natuurlijk niet bij verteld. En zeker
niet dat om daar te komen er eerst
een trapje met ‘treden’ uit 1928 af-

gedaald moest worden. Het woord
‘metaalmoeheid’ knippert daarbij
voortdurend als een alarmlicht in
het achterhoofd van de verslaggever.
Gelukkig wacht er aan het eind
van de tocht een beloning die alles
goedmaakt: twee stevige kerkuilskuikens die geen enkele emotie
tonen wanneer René den Outer,
voorzitter van de Uilenwerkgroep
Steenbergen ze heel even uit de
kast haalt. Pa en moe zijn nergens
te bekennen. “Geloof maar dat die
ergens hoog op een balk scherp in

Mannenkoor ABS verzorgde
nautisch concert in Zierikzee
STEENBERGEN - Met een knipoog
naar het nautisch verleden van het
750 jarige Steenbergen, voer mannekoor ABS afgelopen zaterdag
met alle leden, partners en genodigden naar Zierikzee. Daar werd
in de Nieuwe Kerk een concert gegeven.
“Dit concert werd geopend met
een piano vertolking van het Oe-

Zomerfeest voor
bewoners van
De Heen
DE HEEN – Morgen, zaterdag 16 juli
organiseert Evenementencommissie
De Heen een zomerfeest voor de inwoners van het kerkdorp. Het feest
begint om 14:00 uur op het terrein bij
de loods van Van Trier aan de Dorpsweg 94.
Het Zomerfeest heeft overdag activiteiten voor kinderen waarbij ook live
muziek is. Er komt een karikatuurtekenaar die leuke tekeningen zal maken van bezoekers en ook de ijswagen
van Wilhelmus zal present zijn. Vanaf
17:00 uur wordt een barbecue gehouden. Aansluitend zal een DJ muziek
draaien tot 01:00 uur, dan wordt het
feest afgesloten.
Het Zomerfeest wordt gegeven in het
kader van 25 jaar één gemeente. Rond
de klok van 01:00 uur wordt het feest
beëindigd
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Foto: Het echtpaar Van den Bosch aan de Oude Heijdijk is gastgever voor een nestkast voor de torenvalk.
Een prima plekje, zo bleek, want er kwamen maar liefst vijf jonge torenvalken uit het ei. Dat is mooi,
want het gaat niet bijzonder goed met de torenvalk in Nederland.

En dat is goed nieuws:

(Door Dasja Abresch)

u i t

kraïens volkslied, waarbij koor en
toeschouwers zich realiseerden in
wat voor tijd wij leven en hoe gelukkig wij ons mogen prijzen in
onze prachtige woonomgeving”,
vertelt voorzitter Jan Ooms die
met plezier terugkijkt op een geslaagd concert.
Na twee jaren corona zonder repetities repeteert het koor sinds
maart weer wekelijks op de dinsdagavond in De Vaert, haar clublo-

de gaten houden wat er gebeurt,”
vertelt Den Outer.

Minder vriendelijk
Even later mag de journalist veilig op de grond blijven terwijl Den
Outer langs een lange ladder een
metertje of vijf hoger een gezinnetje torenvalken bezoekt. “Die zijn
minder vriendelijk dan uilen,” legt
hij uit. “Een klauw van zo’n jong
kan al behoorlijk wat schade aanrichten.”
gHet krijsende welkom dat Den
Outer krijgt wanneer hij zijn hoofd
boven de rand van de kast steekt,
bevestigt deze bewering. Met gevaar voor eigen leven zwaait hij de
camera voor het gat, in de hoop
een winnend kiekje te schieten.
Het lukt. Vier verbaasde valkjes
kijken de schutter aan. Een vijfde
verstopt zich achter zijn broers en
zussen.

kaal op de Welberg. Het optreden
in Zierikzee staat niet alleen. Voor
dit jaar staat ook nog een optreden in Den Briel op het programma en uiteraard verzorgt ABS het
traditionele kerstconcert in de
Nederlands Hervormde Kerk aan
het Kerkplein in Steenbergen. Dat
concert vindt plaats op zaterdagavond 17 december 2022, tenminste bij onveranderd corona beleid.

Barbecue aan boord
Afgelopen zaterdag was het vooral
genieten van het prachtige weer,
een ontspannen boottrip op de
Oosterschelde en een copieuze

Uil in de kist
Boer Johan van de Bosch en zijn
echtgenote Suus zijn gastgever
voor deze kast. “Ik ben er stiekem
hartstikke trots op dat we die jongen hebben,” verraadt de boer
zijn geheim. “Vroeger toen ik jong
was, hadden we al een kerkuil hier
in de schuur. Mijn vader had van
een veilingkist een nestkast gemaakt. Ik vond het toen al hartstikke mooi om te zien.” Het gebruik van bestrijdingsmiddelen
tegen ongedierte is bij hem in de
ban. “Laat de uilen en torenvalken
hun werk maar doen. En dat doen
ze wel hoor.”
Een paar weken na het bezoek
krijgt René een bezorgd telefoontje van Johan: ”Ik zie niks geen leven meer in de kast. Kun je een
komen kijken?” Gelukkig blijkt er
niets aan de hand: ”De vogels waren gewoon gevlogen,” lacht Den

barbecue aan boord.
ABS werd zo’n 134 jaren geleden opgericht en nog steeds
blikt men vol optimisme vooruit, ook al gaan de jaren bij
een aantal leden meetellen.
“Aan enthousiasme, gezelligheid en inzet voor de mannenkoor-zang ontbreekt het zeker
niet. Een uitnodiging aan hen,
die daaraan willen deelnemen
spreekt vanzelf. Wie belangstelling heeft vindt informatie op de
website: www.mannenkoor-abs.
nl”, zo laat de voorzitter weten.

“Actief betrokken ouders is voor
onze school van onschatbare
waarde. Wij mogen ons verheugen op een uitstekende samenwerking. Deze komt tot bloei in
en door het Hart van Zuid. De natuurspeeltuin en ontmoetingsplek is hier een tastbaar bewijs
van. In oktober hadden we een
prachtig ‘Hart van Zuid dag’ met
foodtruckfestival. In april verzorgde het Oudercomité een schaatsbaan op het schoolplein waarvan
ook de andere scholen en BSO Zo
Kinderopvang gebruik kon maken.

Leren op de kermis
De Gummarus leerlingen van
groep 7 en 8 zagen ‘leren op de
kermis’ wel zitten en zo geschiedde. Deze les werd werkelijkheid
door het IPC onderwijs dat op
Gummarus gegeven wordt in het
kader van wereldoriëntatie.
In het kader van het laatste IPC
thema van dit schooljaar, ‘Kermis’,
zijn de leerlingen van de groepen
7 en 8 van basisschool Gummarus druk bezig met het ontwerpen
en bouwen van een eigen kermisattractie.
Het thema zet vooral in op de natuurkundige en technische vakken dus hebben de kinderen lessen gehad over zwaartekracht,
wrijvingskracht, elektrische circuits, G-krachten, de werking van
katrollen en tandwielen.

Herstel populatie
Inmiddels zijn álle jongen gevlogen en kan de Uilenwerkgroep terugkijken op een mooi broedseizoen. ”In totaal hebben we nu 67
gastgevers voor nestkasten voor
kerkuilen en steenuilen,” aldus
de voorzitter. “We hebben vijftien nestkasten voor de torenvalk
waarvan er tien geschonken zijn
door de provincie en vijf, inclusief
palen, door de gemeente Steenbergen. Daar zijn we erg dankbaar
voor.”
Ten opzichte van vorig jaar toen
de late sneeuwval aan veel uilen
het leven kostte, is de populatie
zich goed aan het herstellen. Den
Outer: “Dat betekent ook dat er
voldoende voedsel voorradig is en
dat is positief nieuws voor de natuur en dus voor ons allemaal.”

Oproep voor
de ‘Eerste
schoenendoos
bijeenkomst’
Watersnood

REGIO- De eerste bijeenkomst, ter
voorbereiding op de Watersnoodherdenking 2023, wordt gehouden in het Heemhuis Hof van Ram
op zaterdag 16 juli van 10.30 tot
12.00 uur. Het is de eerste in een
reeks van ‘Schoenendoosbijeenkomsten’. Het gaat dan vooral om
het delen van verhalen, foto’s en
herinneringen aan de Watersnoodramp.

Topdag op Gummarus
met springkussenfeest
STEENBERGEN – Het actieve oudercomité van basisschool Gummarus organiseerde aan het eind
van het schooljaar een groot
springkussenfeest op het schoolplein. Dit tot groot genoegen van
de kinderen.

Outer.

Les op locatie
Ter afsluiting van het thema hebben de kinderen donderdagmorgen een kijkje mogen nemen achter de schermen bij de kermis in
Steenbergen. Na de nodige uitleg over de snelheid en veiligheid
van de attracties mochten zij een
rondje in de rups. Een mooi voorbeeld van het betrekken van de
belevingswereld van kinderen in
het onderwijs.

Deze verhalen en beelden worden gebruikt voor de expositie ter
gelegenheid van de herdenking
in 2023. De groep ervaringsdeskundigen die de initiatiefnemers
oproepen zijn mensen die deze
ramp zelf meegemaakt hebben,
maar vooral ook hun kinderen die
leven met de herinneringen van
hun ouders en de verhalen die zij
met hen gedeeld hebben.
Wie dit betreft wordt gevraagd
zich voor deze ochtend aan te
melden via een mailberichtje met
contactgegevens aan: betsy.dekock@home.nl. Overigens zijn alle
belangstellenden eveneens zeer
welkom.

E-Chopper huren?

INLOOPSPREEKUUR IN UW BUURT
Maakt u zich zorgen over uw welzijn of dat van iemand anders? Heeft
u vragen over inkomen, schulden, wonen, vrijwilligerswerk? Wij
helpen u graag tijdens het inloopspreekuur bij u in de buurt.
NIEUW-VOSSEMEER
WOENSDAG
09.30-10.30 UUR
DE VOSSENBURCHT

WELBERG
DONDERDAG
14.30-15.30 UUR
DE VAERT

STEENBERGEN
DINSDAG
09.00-11.00 UUR
DE VRAAGWIJZER

DINTELOORD
DONDERDAG
14.00-15.00 UUR
HET DORPSHUIS

KRUISLAND
DONDERDAG
09.30-11.30 UUR
DE SIEMBURG

DE HEEN
WOENSDAG
(ONEVEN WEKEN)
11.00-12.00 UUR
DE STELLE

0167 - 750 850
welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl
www.wijzijnsteenbergen.nl

Heerlijk borrelen op het terras, daarna uitgebreid genieten
van de meest adembenemende landschappen en vervolgens
Bourgondisch dineren... En dat alles op dezelfde locatie?
Bij Het Wagenhuis kan dat.
U kunt bij ons e-choppers huren om de Zeeuwse en Brabantse
polders te verkennen.
Daarnaast hebben wij een lunch- en dinerkaart die zowel jong als
oud zal aanspreken. Liever gezamenlijk barbecuen, spidergrillen of
een gezellige high tea? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Bourgondisch genieten naast de deur?
Je voelt je thuis in het Wagenhuis!
Hoogte 15 – Nieuw-Vossemeer – telefoon (0167) 50 24 75
e-mail: info@wagenhuis.nl – www.wagenhuis.nl
Eeterij • Bar • Barbecue • Zalencentrum • Catering

Consultancy voor uw oplossingen

Werkzaamheden veiligheidskundige

Uitvoeren van audits

DE
OPRUIMING
IS GESTART!
Openingstijden:
Maandag
13.00 - 17.30
Di t/m vr
09.00 - 17.30
Zaterdag
09.00 - 16.00
Vr koopavond alleen op afspraak

Toon

Adviseur managementsystemen

Vertrouwenspersoon

2

0m
0
0
5
l
a
a
z

de

complete

interieur
specialist

Tel. + 31 6 38 60 56 30
info@coo-consult.nl
www.coo-consult.nl

Wilgenstraat 1 • 4307 DA • Oosterland (ZLD)
0111-641213 / 641506 • www.duivelandsmeubelhuis.nl
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Eerste reeks shows bij
Myra Ceti van start gegaan
STEENBERGEN – Afgelopen weekend voerden in de theaterzaal van
Myra Ceti aan de Wouwsestraat

zowel de tiener- als de volwassengroepen een eigen uitvoering
van het intrigerende stuk Romeo

Nieuwe competitie-indeling
v.v. Steenbergen voor
komend seizoen bekend
( door John Rommers )

De K.N.V.B. heeft eind vorige week
de competitie-indeling bekend gemaakt voor de amateurvoetballers
voor het nieuwe voetbalseizoen
2022/2023. Het 1e elftal zal daarin
uitkomen in de 4e klasse C en zal
de volgende tegenstanders gaan
treffen:
Alliance uit Roosendaal, Baronie uit Breda, Boeimeer uit Breda,
DVO’60 uit Roosendaal, Fc.Bergen
uit Bergen op Zoom, Lepelstraatse
Boys uit Lepelstraat, Rood Wit W.
uit St.Willebrord, Sc.Welberg uit
Welberg, The.Gunners uit Breda,
VVC’68 uit Halsteren en Vrederust
uit Halsteren.
Nieuwe tegenstanders zijn de komende competitie de verenigingen Baronie, Boeimeer, The.Gunners en Rood Wit W.
Verdwenen ten opzichte van vorig seizoen zijn de verenigingen
Internos (kampioen geworden en
gepromoveerd naar de 3e klas),
Moc.17 (via nacompetitie gepromoveerd naar 3e klas), D.H.V. (ingedeeld in een andere klas) en
Dosko (heeft elftal teruggetrokken).
In augustus zal door de KNVB het
wedstrijdschema bekend worden

gemaakt.
De 1e competitiewedstrijd zal
worden gespeeld op zaterdag 24
september.

Voorbereiding op nieuwe
competitie
Onder leiding van de nieuwe oefenmeester Peter van Poortvliet en
met assistentie van de nieuwe assistent trainer Marc van der Wegen (vorig seizoen oefenmeester
van Steenbergen 2 ) zal op zaterdag 6 augustus de voorbereiding
beginnen voor de nieuwe competitie. Die dag zullen zowel ‘s morgens als ‘s middags trainingen
worden afgewerkt.
De maand augustus en een groot
gedeelte van de maand september
zullen verder worden gebruikt om
met de nieuwe selectie de nodige
oefenwedstrijden te spelen en uiteraard veel trainingen af te werken.
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en Juliette op. Dat gebeurde onder leiding van theaterdocente en
eigenaar Mirella Ooms die samen
met partner Menno Ooms de regie
voerde. De jongere spelers brachten een versie van Romeo en Julia.
De Myra Ceti versie handelt over
Donderdag 25 augustus: Wedstrijd voor Groot Steenbergen Cup
Zaterdag 27 augustus: Wedstrijd
voor Groot Steenbergen Cup
Dinsdag 30 augustus: Steenbergen – DBGC, aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 3 september: Bekerwedstrijd
Dinsdag 6 september: SKNWK –
Steenbergen, aanvang 20.00 uur
Zaterdag 10 september: Bekerwedstrijd
Zaterdag 17 september: Bekerwedstrijd.
De poule-indeling van de bekercompetitie is momenteel nog niet
bekend maar zullen we in een volgende editie van deze Courant
vermelden.
Ook het wedstrijdprogramma
voor de jaarlijkse Groot Steenbergen Cup worden in een latere editie vermeld.
Alle wedstrijden voor die Groot
Steenbergen Cup worden deze
keer gespeeld op het sportpark
aan de Seringenlaan te Steenbergen, omdat v.v. Steenbergen dit
jaar de organiserende vereniging

vriendschappen, families, over
liefde, humor en onderlinge spanning tussen verschillende vriendengroepen. De choreografie
schommelt tussen strijd en gevecht enerzijds en feest en plezier
anderzijds. Het is vooral ook een
stuk over liefde en hoop.
Na de uitvoering door de eerste
is.

B.K.S. sport en bedrijfskleding nieuwe kledingleverancier v.v.
Steenbergen.
Met ingang van 1 juli j.l. is het
Steenbergse bedrijf BKS sport en
Bedrijfskleding de nieuwe kledingleverancier geworden voor de
teams van v.v. Steenbergen.
Ook het kledingmerk gaat veranderen en wordt het merk Stanno.
Stanno biedt sinds kort een
‘custom made’shirt aan waarvan
v.v. Steenbergen gebruik gaat maken. Het voordeel hiervan is dat,
naast het unieke ontwerp ook het
logo van de vereniging in het shirt
geprint wordt. Daarnaast is op de
mouw, naast het logo van Stanno,
ook ruimte gemaakt voor het logo
van hoofdsponsor Albert Heijn
Achterberg.
De levering vindt volledig via BKS
Sport en Bedrijfskleding plaats,
zodat v.v. Steenbergen na voor-

Het oefenprogramma ziet er als
volgt uit:

“Je bestaat maar één keer 11 jaar.
En dat is toch wel hét jubileum
voor een carnavalsclub. Daarom
willen we dit met zoveel mogelijk mensen vieren,” zo stellen de
Dubbel Dees.
Bij de activiteiten geldt dat er geen
entreegeld geheven wordt.

Worstenbal

vier groepen van Myra Ceti volgt
komende weekend, van vrijdag tot
en met zondag 17 juli een tweede
serie. Dan spelen de laatste vijf
groepen. Via de website myra-ceti.nl/events-2022 zijn kaarten verkrijgbaar.
Foto’s: Dennis Wennekers info: Lotte Suijkerbuijk

heen vele jaren te hebben samengewerkt met Sportshop Heshof,
ook nu weer kiest voor een lokale partner. Het nieuwe shirt is inmiddels in ontwikkeling en wordt
in augustus fysiek gepresenteerd
aan de leden van de vereniging.
Het model zorgt ervoor dat het
90-jarig jubileum van de vereniging in 2023 in nieuwe eigentijdse shirts gevierd wordt. Daarnaast
zal de pasvorm beter aansluiten
voor de damesteams.

Nieuwe clublijn
Naast de nieuwe wedstrijdshirts
ontwikkelt BKS Sport en Bedrijfskleding samen met de sponsorcommissie van de vereniging ook
een nieuwe clublijn.
Dit betreft kleding die de leden
buiten het veld kunnen dragen
zoals T.-shirts, hoodies, mutsen,
truien en petten. Deze kleding is
dan verkrijgbaar in de winkel van
BKS.
v.v. Steenbergen sluit hiermee een
periode van 5 jaar samenwerking
met Voetbalshop.nl (voorheen
100% voetbal) af. Het bestuur van
v.v. Steenbergen wil zeker niet nalaten om Voetbalshop.nl en haar
medewerkers hartelijk te bedanken voor de samenwerking in de
afgelopen periode.
foto: Voorzitter Richard Tielen
van de sponsorcommissie van v.v.
Steenbergen (links op de foto) ondertekende samen met Leo Donkersloot van BKS Sport en Bedrijfskleding de nieuwe kledingovereenkomst.

Zaterdag 13 augustus: Kapelle –
Steenbergen, aanvang 14.30 uur.
Zaterdag 20 augustus: Steenbergen – Krabbendijke, aanvang
14.30 uur.
Dinsdag 23 augustus: Wedstrijd
voor Groot Steenbergen Cup

Dubbel Dees vieren elfjarig
bestaan met jubileumweekend
DINTELOORD – Carnavalsvereniging Dun Dubbel Dees bestaat
elf jaar en gaat dit vieren in het
weekend van vrijdag 15 tot en
met zondag 17 juli. Naast het bekende ‘Worstenbal’ staat het ‘Dinteloords kampioenschap Trekker
Trekken’ op het programma. Ook is
er op zondag een Duits feest compleet met biertafels, pullen bier en
braadworst.

u i t

De feestelijkheden beginnen op
vrijdagavond 15 juli met het inmiddels bekende ‘Worstenbal’.
Daarbij zijn DJ Chris, André Pronk
en Sjansee en de Party Captains
van de partij.

Trekker Trekken
Zaterdagmiddag 16 juli wordt
vanaf 14:00 uur het Dinteloords
Kampioenschap Trekker Trekken georganiseerd. Hiervoor worden alle sterke mannen en vrouwen uitgenodigd. Aansluitend op
dit kampioenschap is er een feestavond met optredens van Trio

Zandvrees, DJ Jarnox, Barry Bakpak, Lekke band en Rooie Rico.

Bierfeest
Zondagochtend 17 juli begint om
11:00 uur het ‘Frushoppen’ met
optredens van ‘Die Faute Deutsche Biercantus’. Dat belooft opnieuw een succes te worden. Het
plein bij sportcafé De Buitelstee
wordt ingericht met biertafels. De
Dubbel Dees beloven dat het onder het genot van pullen bier en
braadworst helemaal los zal gaan.
Het jubileumweekend wordt tenslotte afgesloten met een optre-

den van ‘Otto Wunder’.

Reserveren
De Dubbel Dees laten weten dat
ze het leuk vinden wanneer mensen verkleed naar hun feest komen. Verplicht is dit echter niet.
Wie een biertafel wil reserveren
of een team wil inschrijven voor
het Trekker Trekken kan een mailberichtje sturen naar cvdubbeldees@gmail.com. Hier kunnen
ook loten voor de jubileumloterij
worden besteld. Op de Facebookpagina van de club wordt meer informatie geplaatst.

Bosch Car Service Cuelenaere

’t Is lastig kiezen uit het
€24.890,- enorme aanbod…

€23.790,- -

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

RENAULT TALISMAN ESTATE TCE 200

BOUWJAAR 04-2020 36.325 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. LM “20”,
STOELVERW., ZOMER- EN WINTERBANDEN

BOUWJAAR 01-2017 68.554 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. TREKHAAK,
LEER, 1E EIGENAAR, FULL LED

€25.890,- -

€32.890,- -

BMW 118I EXECUTIVE

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

€ 13.900,--

RENAULT SCÉNIC TCE 140 LIMITED

Ford C-MAX 1.6-16V TREND

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

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

€ 15.450,--

€ 10.900,--

VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSI

PEUGEOT 2008 1.2 PURETECH GT

BOUWJAAR 01-2018 58.972 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. P-SENSOR,
1E EIGENAAR, CLIMATE CONTROL

BOUWJAAR 02-2020 28.778 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. “18” LM,
SPORTSTOELEN, P-SENSOREN + CAMERA

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

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

occasionaanbod naar

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

om niet alleen nu, maar ook over een lange
Ook
uw leaseauto
vanuharte
welkom!
tijd nog
zeker te zijnis dat
de juiste
keuze
heeft gemaakt.

RENAULT KANGOO FAMILY 1.6-16V

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

APK APK
benzine
€ 29,95,
benzine
APK diesel
€ 49,95
€ 25,-en “All-In”
€ 20.900,-APK
EV
(elektrische
auto’s)
APK
diesel
€ 40,-- “All-In”
€ 49,95
Leaserijders opgelet!
opgelet!
Leaserijders
Uw
auto
wordt
gratis
Uw auto wordt gratis
gewassen
bij
reparatie
gewassen bij reparatie
of onderhoud!
onderhoud!
of
MEGANE
ESTATE GT-LINE TCE130
BOUWJAAR 2012
15958 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO, CRUISE

CONTROLE, METAALKLEUR,
SLECHTS 15958 KM!,
Gratis
pechhulp
LICHTMETALEN VELGEN.
Europa
bij
Gratis pechhulp
aanschaf
occasion
Europa
bij

aanschaf occasion

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

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

Of u nu kiest voor kunststof of hout

ons werk is voordelig en extreem duurzaam

Dakkapellen

Kozijnen

Overkappingen

Veranda’s

Mike van Herel, MVH House & Garden

MVH is specialist voor kozijnen,
veranda’s, overkappingen
en dakkapellen.
Wat we doen, doen we goed. Degelijk vakwerk, uitstekende
kwaliteit en dat tegen een zeer scherpe prijs.
Heeft u plannen voor uw huis?
Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl

pagina
N i e u w s

u i t

u w

b u u rt

Foto: De Smerdiek Dames waren de sterkste en dat waren ze ook in het minitoernooi dat
afgelopen vrijdagavond werd gespeeld.

si n d s

Foto: ‘Huisje op wielen’ zegevierde overtuigend in de derde divisie. Het team behaalde als
enige herenteam de volle 9 punten.

Winnaars Autoschade van Gils
Zomeravondvoetbal 2022 bekend
( door Jasper van Tilburg )

STEENBERGEN - In de laatste week
van het Autoschade van Gils Zomeravondvoetbal 2022 vielen de beslissingen in de herendivisies. Bij
de dames was al eerder bekend

Kaartmiddag KBO
Welberg
Op dinsdag 19 juli a.s. organiseert
KBO Welberg de laatste rik- en
Jokermiddag dan dit seizoen. Dat
gebeurt wederom in gemeenschapshuis De Vaert. Hier gaat de
zaal om 13:00 uur open en worden
de eerste kaarten om 13:30 uur geschud. Entreegeld bedraagt een
euro, iedereen is welkom, dus ook
niet-leden.

Gratis ‘Biebfabriek’
in bibliotheek zet
de ruimte centraal
STEENBERGEN - Tijdens de zomervakantie biedt Bibliotheek
West-Brabant gratis activiteiten
aan voor kinderen van 6 t/m 12
jaar tijdens de BiebFabriek. De activiteiten staan in het teken het
thema ‘Ruimte’.
Er zijn op drie dagen bijzondere ruimte activiteiten. Zo wordt
op donderdag 28 juli van 10:00 11:30 uur in de Steenbergse bieb
een paklijst voor een reis naar de
maan in ‘Bookcreator’ gemaakt.
Op donderdag 4 augustus wordt
het dol-dwaas spel ‘GooseChase’
gespeeld waarbij benodigde raketonderdelen worden verzameld.
Dat gebeurt die dag van 13:30 –
15:00 uur. Op donderdag 18 augustus maken deelnemers aan de
Biebfabriek van 10:00 - 11:30 uur
een eigen animatiefilmpje van
een ruimte-avontuur met ‘Stop
Motion’.
Bijzondere activiteiten dus, waarvoor belangstellende kinderen
zich kunnen aanmelden. Dit kan
via www.bibliotheekwb.nl/biebfabriek-zomer. Aanmelden in de
bieb zelf is eveneens mogelijk.

dat Smerdiek Dames (zie foto) er
met de schaal vandoor zou gaan,
in het minitoernooi dat vrijdagavond 8 juli gespeeld werd waren
ze wederom de sterkste.
Bij de heren viel net als 3 jaar terug bij de laatste editie Verbeek
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Boomkwekerijen in de prijzen.
Toen won deze ploeg de 2e divisie,
nu zegevierde ze in de 1e divisie.
In de 2e divisie ging Greeneggtotaal.nl er met de schaal vandoor,
in de 3e divisie zagen we donderdag al dat Huisje op Wielen (zie
foto) de sterkste was. Als enige he-

renteam behaalden zij de volle 9
punten.

De uitslagen
Eerste divisie: 1.. Verbeek Boomkwekerijen; 2 Van Gils Autoschade; 3. FC Stimberregun en 4. Stukadoorsbedrijf Verwijs.
Tweede divisie: 1 Greeneggtotaal.
nl; 2. Kazooie FC; 3. De Schatkamer van Steenbergen en 4. Loupe
(Quality Service).
Derde divisie: 1. Huisje op Wielen;
2.. Zorgwijzer; 3. Van der Riet To-

taalbouw en 4. Marina Bar.
Dames divisie: 1. SV Smerdiek Dames1; 2. Steenbergen en 3. Steenbergen VR2.
De organisatoren bedanken de 15
deelnemende teams voor huninzet en sportiviteit en hoopt volgend jaar in 2023 opnieuw een
mooie competitie weg te kunnen
zetten na afloop van het reguliere
seizoen. Meer informatie is te vinden op de website van vv Steenbergen.

Meld je aan voor Kern&Kwis op 1 oktober!
Opdracht 6: Keuzestress
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Expositie van werk
Simon van Merrienboer
in Dinteloord
DINTELOORD - In de Petrus en Paulus kerk in
Dinteloord is de komende twee zaterdagen
nog de expositie van de kunstenaar Simon
van Merrienboer te bezichtigen.

boer wil de emoties van mensen vertalen in
vorm en kleur. “De meeste werken gaan gepaard met een klein gedicht om de kijker inzicht te geven in mijn gedachten.”

Van Merrienboer, woonachtig in Nieuw-Vossemeer, exposeerde al eerder in de voormalige kerk in Heerle en in de Gummaruskerk.
Ook heeft hij vanaf 2020 een permanent
wisselende expositie in de dokterspraktijk
in Nieuw-Vossemeer. De tentoonstelling in
Dinteloord heeft als uitgangspunt ‘Gedachten vertalen in beelden’ en bestaat uit surrealistische olieverfschilderijen. Van Merrien-

Alle schilderijen hebben het formaat 60/80
cm en zijn afgewerkt met een witte lijst. De
prijzen van de doeken zijn op aanvraag.
De expositie in de Petrus en Paulus kerk is te
bezoeken op:
16 juli van 10:30-16:00 uur en op 23 juli van
10:30-16:00 uur.

K E R K B E R I C H T E N
SINT ANNA
PAROCHIE
Parochiesecretariaat tel:
0167561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus
145 4650AC Steenbergen; Website:
w w w. s i n t a n n a p a r o c h i e . c o m ;
Het secretariaat van de St.
Annaparochie is gevestigd in de
Gummaruskerk, ingang marktzijde
en is geopend op Maandag- en
Woensdagochtend van 9.15 uur tot
11.30 uur.
Voor het ontvangen van de
ziekenzalving, belt U naar
Pastoor Hans de Kort 0167563129.
U kunt uw parochiebijdrag overmaken op rekeningnummer
NL42RABO 0191 8492 94 t.n.v. St.
Annaparochie onder vermelding
van uw parochiekern. Iedere
donatie is meer dan welkom.
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.

zult de Heer, uw God, beminnen
met geheel uw hart en met geheel
uw ziel, met al uw krachten en
geheel uw verstand; en uw naaste
gelijk uzelf.”
De tweede vraag is moeilijker te
beantwoorden: “Hoe lees jij?” Wat
is jouw uitleg van deze woorden?
Je ontkomt er namelijk niet aan om
telkens opnieuw de oude woorden
uit de Schrift te bevragen op hun
actualiteit, hun zeggingskracht
voor het hier en heden. Jezus maakt
er een gewetensvraag van en zet de
man aan het denken: “Voor wie kun
jij een naaste zijn?” Jezus zet ons
in dit verhaal op het spoor van God
in de wijze waarop Hij met mensen
omgaat, de meest kwetsbare
en weerloze voorop “Die hem
barmhartigheid bewezen heeft”,
geeft de wetgeleerde tenslotte toe.
Jezus zendt de man heen en zegt:
“Ga dan heen en doe net zoals hem.
Doe en leef en laat zien hoe jij in
het leven wil staan.”
Doe en leef. Doe wat je zegt en leef
het voor. Dat is ook in onze tijd niet
altijd gemakkelijk. Laat ons bidden
dat wij zo in het leven mogen staan.
Amen.
Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie

PAROCHIE
KERN
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zaterdag 16 Juli 19.00 uur:
Eucharistieviering Pater Bertus
van Schaik. Jolanda van Terheijden
verzorgt de muzikale invulling. Wij
gedenken: Janus Loos echtgenoot
van Marie Loos - Dekkers, Miet
Verdult - Baaten weduwe van
Frans Verdult.
Woensdag 20 Juli, 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

PAROCHIE
KERN
JOANNES
DE DOPER
TEL. 561 571

PASTORAAL WOORD
Doe en leef
Wat moet ik doen? Het is
ongelooflijk hoe vaak die vraag
over allerlei onderwerpen gesteld
wordt. Over een depressie,
over
liefdesproblemen,
over
financiële problemen, problemen
met de kinderen, de buren,
gezondheidsproblemen. Mensen
zijn soms hopeloos op zoek naar
een beetje geluk. De ene keer is
het gemakkelijk om dit geluk te
vinden, dan weten we precies wat
ons te doen staat. Hebben we het
leven zelf in handen. De andere
keren valt het niet mee.
In het Bijbelverhaal van de
barmhartige Samaritaan (Lucas
10,25-37) komen we al die
verschillende aspecten tegen. De
lezing begint met een vraag van
een wetgeleerde die Jezus probeert
uit te dagen: “Wat moet ik doen
om het eeuwig leven te beërven?”
Omdat de wetgeleerde geacht
wordt het antwoord te weten stelt
Jezus een wedervraag. Niet één,
maar twee. Letterlijk staat er: En
Jezus zei tot hem: “Wat staat in de
wet geschreven?” Maar ook: “Hoe
leest gij?” Op de vraag naar het
‘wat’ kan de Schriftgeleerde maar
één antwoord geven, namelijk “Gij

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

Wij gedenken in ons gebed: Riet
van Bers - Hagens weduwe van
Kees van Bers, Gerard Roks partner van Marleen van Mechelen,
Johan de Klerk, Stephanie Michels.
Zaterdag 16 Juli 17.00 uur:
Pastoor Hans de Kort. Jaargetijde
Cornelius Uitdewilligen
Maandag 18 Juli 19.00 uur:
Pastoor Hans de Kort.

doordenkertje
Vijf minuten hulp
Is beter dan tien dagen
medelijden.
Anoniem
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.

Zondag 17 juli 09.00 uur:
Woord Gebed Communieviering,
voorganger p.w. Corrie Hamers.
Intenties: Loes Dogge e.v. Cees
van Geel; Riet Bosters - de Jong
e.v. Jan Bosters.
Vrijdag 22 juli trouwen in onze
kerk om 14.30 uur Erik van den
Bergh en Ivana Saarloos.
Maandag 18 juli 18.00 uur: H.
Mis.
Woensdag 20 juli 19.00 uur: H.
Mis.
Donderdag 21 juli 19.00 uur:
Medjugorjeviering en Rozenkransgebed.
Vrijdag 22 juli 14.30 uur:
huwelijksdienst voor het bruidspaar
Erik van den Bergh en Ivana
Saarloos.

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

Ons parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur tel.: 0164 682525.
Zaterdag 16 juli 19.00 uur Euch.:

In deze viering wordt ons gebed
gevraagd voor: Kees Schetters w.v.
To Quintus; Marja van Dongen
e.v. John Wanrooy; o.o. van Dorst
- Slooters; jrgt. o.o. Marinus van
de Watering en Anthonetta van
de Watering - Verhees; Anthonius
Aarts e.v. Helena Aarts - van de
Watering.
Dinsdag 19 juli 19.00 uur Euch.:
Ter ere van de H. Antonius voor
onze gezinnen.

PAROCHIE
KERN
GEORGIUS

OPEN DEUR

STEENBERGEN
TEL. 06 51 366 948

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.

TEL. 563 129

Zondag 17 juli 11.00 uur: Woorden
Communieviering.
Zang:
Gemengd koor; Voorganger:
pastoraalwerker Corrie Hamers;
Lector: Petra Welten; Koster: Ad
Huijsmans.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 17 juli 10.00 uur: Mevr.
v.d. Leeuw, Almere.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER
Dienst in de Protestantse Kerk aan
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor
informatie: mevr. Toke Knook, tel.
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com.
Zondag 17 juli 10.00 uur:
Eredienst in de protestantse kerk te
Nieuw-Vossemeer, Ds. H. de Bie.

PROTESTANTSE
KERK GASTEL
EN KRUISLAND
Zondag 17 juli 10.30 uur: Ds. Ch.
Inkelaar- de Mos. We vieren het
Heilig Avondmaal.

HERVORMDE
GEMEENTE
DINTELOORD
De zondagse ochtenddiensten worden
verder uitgezonden via de SLOS op
donderdagochtend. De diensten zijn
ook te volgen via onze website www.
hervormddinteloord.com.
Zondag 17 juli 10.00 uur:
Ds. R.J.F. Lock, Bodegraven.
18.30 uur: Ds. A. van Dalen,
Lopikerkapel.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

Alle mensen kinderen van God
Jezus dicteert aan een eenvoudige,
gelovige vrouw: “Alle mensen zijn
kinderen van God. Kleine mensen.
Grote mensen. Oude mensen.
Zieke mensen. Kleine kinderen.
Zeer kleine kinderen. Kinderen die
leven in de moederschoot. Het zijn
mijn kinderen. Ik heb die kinderen
geschapen. Ik heb die kinderen tot
leven geroepen. Ik ben het die die
kinderen heb geschapen. Zoals Ik
alles heb geschapen. Ik ben de Heer
uw God. Ik heb alles geschapen. Ik
heb de hemel geschapen. Ik heb
de hel geschapen. Mijn geliefden,
mijn teerbeminden. De hemel is
een plaats van geluk. De hemel
is een plaats van groot geluk. Van
Liefde. Van Vrede. Het is een
wonder van liefde, van geluk.
Daar is uw plaats. Uw plaats is bij
God. Bij de God van Liefde. God
is Liefde. Dit is voor u mijn kind.
Dit is voor al mijn kinderen”. Pater
Bertus.
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Foto: Op de foto een beeld van de dernykoers die in 1993 werd georganiseerd in Steenbergen ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de wielerstichting.

Dernykoers, Dikke Banden Race
en Pumptrackbaan tijdens
Vuelta Wielerweekend
STEENBERGEN - Stichting
wielercriterium Steenbergen organiseert in het kader van de festiviteiten
750 jaar Steenbergen en de
doorkomst van de renners
in de Ronde van Spanje op
zaterdag 20 en zondag 21
augustus een groots opgezet wielerweekend.
Op zaterdagmiddag 20 augustus
wordt in het centrum van Steenbergen een dernykoers worden
georganiseerd waaraan een 15-tal
regionale voormalig wielrenners
zullen deelnemen. Renners die in
het verleden hun sporen hebben
verdiend tijdens hun deelname
aan de ronde van Steenbergen. In
veel gevallen hebben deze renners
momenteel een respectabele leeftijd bereikt maar zijn ze wekelijks
nog zeer actief op de fiets.
Zo zal er deelname zijn van John
de Crom uit Woensdrecht, 5-voudig winnaar in Steenbergen, Ad
Tak uit Oud Gastel, Ruud Havermans uit Nieuw-Vossemeer, Eric
de Crom uit Hoogerheide, Theo
Akkermans uit Woensdrecht, Piet
Fase uit Oud Vossemeer, Patrick
Bol uit Hoeven, Moreno Hofland
uit Roosendaal met broer Fausto en vader Peter, Jacques van de
Poel uit Hoogerheide, Kees Hopmans uit Hoogerheide, Marco van
der Hulst uit Roosendaal en Jurriën Bosters, oorspronkelijk uit
Steenbergen maar momenteel
wonend in Halsteren.
Bovengenoemde coureurs zullen op het parkoers Kaaistraat,

Markt, Westdam, Kromme Elleboog, Kaaistraat een 3-tal manches achter de derny gaan rijden
van telkens 30 minuten. Er wordt
begonnen met een rit in lijn, daarna volgt een afvalrace en tenslotte
zal er en puntenkoers worden gereden.

Dikke Banden Race
Diezelfde middag zullen er op hetzelfde parkoers ook diverse Dikke
Banden Races worden verreden
door de Steenbergse schooljeugd,
zowel jongens als meisjes.
Alle kinderen van de basisscholen in Kruisland, Dinteloord,
Nieuw-Vossemeer, Welberg en
Steenbergen en de kinderen van
13 en 14 jaar van ’t Ravelijn heb-

ben via hun school een uitnodiging gehad om hieraan deel te nemen, want er moet daarvoor wel
tevoren worden ingeschreven.
Tevens zal er een ‘wedstrijd’ worden georganiseerd voor kinderen
van 2, 3 en 4 jaar op loopfietsjes.
Deze kinderen moeten een afstand afleggen van ca. 150 meter.
Ook deze kinderen zijn via de diverse kinderdagverblijven hiervoor uitgenodigd en moeten zich
als ze willen deelnemen daarvoor
tevoren opgeven.
Opgave voor deelname aan de
Dikke Banden Race en de loopfietsrace is mogelijk tot uiterlijk
eind week 29.

Opgave nog mogelijk
Mochten kinderen willen deelnemen en zich via hun school of

kinderdagverblijf nog niet hebben
opgegeven dan is dat nog mogelijk door een e-mail te sturen naar
bestuurslid John Rommers via
j.rommers@hotmail.com.
Alle kinderen ontvangen een
shirt en een medaille van sponsor Jumbo Visma Academy terwijl
de nummers 1, 2 en 3 van elke categorie (zowel de jongens als de
meisjes) een bekertje krijgen.
De wedstrijden beginnen op zaterdag 20 augustus om 14.00 uur,
de laatste wedstrijd staat gepland
voor 18.45 uur.
Deze wielermiddag is mede mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van de gemeente Steenbergen en de ondernemers van
Ons Steenbergen.

da. In afwachting hiervan organiseert de wielerstichting diverse
wieleractiviteiten op de carpoolplaats langs de rondweg nabij de
watertoren aan de Nassaulaan.
Deze carpoolplaats is pal gelegen langs de weg waarop de renners Steenbergen binnenkomen
(N.259).
In overleg met de KNWU wordt er
die dag een mobiele pumptrackbaan geplaatst met een lengte van
30 meter waarvan de Steenbergse
jeugd de gehele middag gebruik
kan maken.
Er zullen vanuit de organisatie speciale fietsjes daarvoor beschikbaar worden gesteld maar
het is ook mogelijk om met de eigen fiets hierop te komen rijden.

Pumptrackbaan
op carpoolplaats.

Andere attracties

Een dag later, op zondag 21 augustus, zullen de renners die deelnemen aan de Ronde van Spanje
Steenbergen passeren tijdens de
etappe die die dag verreden gaat
worden met start en finish in Bre-

Daarnaast zullen er diverse andere leuke attracties worden opgesteld zoals een trekstier op een
luchtkussen, een fietsenrace en
voor de allerkleinsten een luchtkussen.
DJ Christ zorgt die middag voor
gezellige (Spaanse) muziek terwijl
ook de Steenbergse dweilband ’t
Wor Niks langs komt.
Tevens zullen er enkele kraampjes worden geplaatst van waaruit
drankjes en Spaanse lekkernijen
worden aangeboden.
De festiviteiten beginnen om
13.00 uur en duren tot 16.00 uur.
De planning is dat de renners van
de Ronde van Spanje Steenbergen
zullen passeren tussen 15.30 uur
en 15.45 uur.
Deelname aan alle activiteiten is
geheel gratis.
In de Steenbergse Courant van
vrijdag 19 augustus wordt het gehele programma vermeld met
exacte aanvangstijden van alle
wedstrijden welke op zaterdagmiddag 20 augustus zullen gaan
plaatsvinden.
Foto: De Dikke Banden race die
eerder al eens werd georganiseerd
bleek een aardig succes. Het stimuleerde zelfs kinderen om te kiezen voor de wielrensport.

20% KORTING
OP SIGMA/SIKKENS/BOONSTOPPEL BUITENLAKKEN

Voordelen van zonnepanelen?

Meer dan

Vraag naar de voorwaarden.

50 jaar liefde voor het vak!
Tuincentrum Hoveniersbedrijf

vanwijkkeukenenbad.nl

“De Bolusberg’’

Nu ook voor
barbecue en
zwembad
artikelen

Alles voor huis, tuin, dier en hovenier!
Steenbergseweg 85a
4664 RW - Lepelstraat - 0164 68 09 00
info-algemeen@vanwijkkeukenenbad.nl

KEUKEN EN BAD

vanwijkkeukenenbad.nl

Openingstijden
maandag 09:00 - 18:00
dinsdag
09:00 - 18:00
woensdag 09:00 - 18:00
donderdag 09:00 - 18:00
vrijdag
09:00 - 18:00
zaterdag
09:00 - 17:00
Zondag en feestdagen gesloten

Adresgegevens
De Bolusberg
Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

Contactgegevens
info@debolusberg.nl
tel: 0165 - 303 708

www.debolusberg.nl

