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(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De gemeente-
raadsleden kregen vorige week de 
kans om hun stempel te drukken 
op de plannen uit de Perspectief-
nota 2022-2025 die het college on-
langs presenteerde. Dat deden ze 
ook, tot in de late uurtjes, maar ze 
waren het ditmaal opvallend vaak 
met elkaar eens. In de moties en 
amendementen zochten ze de sa-
menwerking met elkaar op, om zo-
veel mogelijk aanpassingen voor 
elkaar te krijgen. “Op deze ma-
nier kunnen we Steenbergen voor-
uit helpen”, concludeerde Mauri-
ce Remery van grootste partij Ge-
woon Lokaal! tevreden. 

Dat betekent niet dat er geen ver-
schillen waren in opvattingen 
over de Perspectiefnota. Uiteinde-
lijk waren het alleen oppositiepar-
tijen PvdA en VVD die niet met de 
nota konden instemmen. 

Speeltuinen moeten  
een upgrade krijgen
Belangrijke punten op het gebied 
van leefbaarheid werden binnen-
gehaald met moties over speel-
tuinen. PvdA, Gewoon Lokaal!, 
Volkspartij en het CDA willen dat 
het college aan de slag gaat met 
een nieuw speelbeleid. Speeltoe-
stellen zijn verouderd en vaak al-
leen geschikt voor jonge kinderen, 
zo werd er gesteld. 
Daarnaast klonk de specifieke 

wens om natuurspeeltuinen in 
het vernieuwde stadspark en op 
een geschikte plek in Dinteloord 
te realiseren. 

Volgens wethouder Esther Prent 
loopt er in Dinteloord al een ini-
tiatief daarvoor. Voor wethouder 
Wilma Baartmans betekent het 
dat er een aanpassing zal moe-
ten worden gemaakt in het uit-
voeringsplan voor het stadspark, 
nu de raad heeft besloten dat een 
natuurspeeltuin er sowieso moet 
komen. Alleen het CDA ziet zoiets 
liever op een andere plek. 

D66 behaalt overwinning 
op gebied duurzaamheid
D66 brak een lans voor duur-
zaamheid en kreeg unanieme 
steun voor beide voorstellen op 
dat gebied. De partij stelde voor 
dat er alleen nog maar gecertifi-
ceerd hout mag worden gebruikt 
bij opdrachten waar de gemeente 
Steenbergen bij betrokken is. 

Ook zal er in toekomstige beleids-
stukken standaard een paragraaf 
moeten worden opgenomen over 
duurzaamheid.

VVD: “Gemeente speelt 
voor Sinterklaas”
Gewoon Lokaal! benadrukte nog-
maals dat het volledig eens is met 
de in deze perspectiefnota inge-
zette investeringskoers. “Niet in-
vesteren is achteruitgang, zo stel-
de Remery. Er moet volgens de 
partij wel een investeringsagen-
da komen zodat er meer inzicht 
komt in de toekomstige uitgaven 
uit het fonds “ambities uit de sa-
menleving” van 15 miljoen. Ook 
wil de partij dat er beter bijgehou-
den gaat worden hoeveel toeris-

ten en recreanten de gemeente 
Steenbergen bezoeken, omdat er 
veel kansen zijn in die sector.

De VVD bleef bij het standpunt 
dat er te veel geld wordt uitgege-
ven aan symbolische zaken zoals 
het levensbos en regenboogbank-
jes door de hele gemeente. �Wij 
willen alleen investeren als er een 
goede financiële onderbouwing 
ligt, nu speelt de gemeente voor-
al voor Sinterklaas�, aldus fractie-
voorzitter Kees Gommeren. 

Extra woningen
Ook werd er vooral door de Volks-
partij bij wethouder Wilma Baart-
mans flink op gehamerd dat er 
meer woningen gebouwd moe-
ten worden. Volgens de wethou-
der wordt daar echter al vol op in-
gezet. 

“Ik kan niet zomaar 100 extra wo-
ningen uit de grond stampen.” De 
PvdA pleitte ervoor dat de bestrij-
ding van eenzaamheid bij alleen-
staanden topprioriteit moet wor-
den. Hij kreeg daarvoor de volle-
dige steun van de rest van de raad 
en van verantwoordelijk wethou-
der Koos Krook.

Foto: De gemeenteraad wil dat 
het college meer gaat besteden 
aan speelplekken in de gemeen-
te. Zo werd er ook een motie aan-
genomen dat er een natuurspeel-
tuin in het vernieuwde stadspark 
moet komen.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant 

Raad voegt wensenlijst aan plannen 2021-2025 toe:  
meer speeltuinen, woningen en aandacht voor duurzaamheid

STEENBERGEN - Nadat de inmid-
dels traditionele kunstexpositie in 
de Gummaruskerk vanwege coro-
na vorig jaar geen doorgang kon 
vinden hoopt het Platform Kunst 
& Cultuur dat het evenement dit 
keer wel plaats kan vinden. De ex-
positie valt dan opnieuw samen 
met de Steenbergse jaarmarkt.

“We hebben weer bijzondere kun-
stenaars bereid gevonden om in 
het eerste weekend van septem-
ber prachtige kunstwerken ten 
toon te stellen”, zo laat het plat-
form weten. 
Eerdere exposities van het plat-
form trokken bijzonder veel be-
kijks.

Openingstijden zijn dan vrijdag 3 
september van 14:00 tot 20:00 uur, 
zaterdag 4 september van 11:00 
tot 18:00 uur en zondag 5 septem-
ber van 12:00 tot 17:00 uur.

Aanvullende info: https://www.
facebook.com/platformKunsten-
Cultuur

Platform Kunst en Cultuur 
bereidt kunstexpositie in  
Gummaruskerk voor

Steenbergse Courant

op vakantie
Vrijdag 30 juli – 6 augustus en 13 augustus
verschijnt er géén Steenbergse Courant
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”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
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Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

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

www.debolusberg.nl
Sinds 
   1987

De Bolusberg

Boerenweg 7

 potchrysanten vanaf €1,75

 plantbakken en bloemstukjes 

speciaal voor Allerheiligen

 Herinner mij niet in sombere dagen
 Herinner mij in de stralende zon
 Herinner mij hoe ik was
 toen ik alles nog kon

 
Thuis in zijn vertrouwde omgeving, is 

in zijn slaap in alle rust overleden, 
mijn man, ons pa en opa

Piet Bosters
echtgenoot van

Coby Bosters - Hommel

* 23 januari 1940            † 30 juni 2021

 Coby

 Anita en Herman

 Rianne en Patrick
  Calvin, Kyanu

 Ron en Angela
  Roan, Réna

Nieuw-Vossemeersedijk 1
4681 RG Nieuw-Vossemeer

Het afscheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

 
 Degene die ik liefheb verlaat ik, 
 om diegene die ik lief had 
 terug te vinden.

Intens dankbaar voor de 
onvoorwaardelijke liefde die zij ons 

heeft geschonken, delen wij u verdrietig 
mede, dat na een afnemende gezondheid 

is overleden ons ma, onze trotse oma 
en dierbare zus

Cornelia Joanna Hendrica 
Helmons-Oerlemans

Corrie
sinds 1986 weduwe van 
Christiaan Helmons

Steenbergen
* 26 februari 1944                † 3 juli 2021

 Patricia en Corné
  Kirsten
  Merit
       Bikkel
 Rika en Rien

Correspondentieadres:
Familie Uitdewilligen-Helmons
Wijngaarden Bolwerk 19
4651 AG  Steenbergen

De afscheidsdienst heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Hand in hand zijn wij gegaan, tot aan de drempel.

Moegestreden, maar omringd door onze liefde,

is zij moedig en rustig heengegaan.

Intens verdrietig, maar dankbaar voor wie zij was en wat zij voor ons betekend heeft, 
moeten wij afscheid nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder, mijn dochter en zus

Rita de Vos - Nienhuis

* 28 juli 1958                                                                                     † 6 juli 2021

 Echtgenote van André de Vos

 
 André
 Carola en Rob
 Marjolein en Giulio
 
 Mw. A. Nienhuis - de Haan
 Jaap en Ineke

Kartuizerstraat 11, 4651 XZ Steenbergen

De afscheidsdienst heeft op 10 juli j.l. plaatsgevonden in crematorium Zoomstede 
te Bergen op Zoom.

Uitvaartzorg Leeuw

Langs deze weg willen wij iedereen 
bedanken, voor de vele warme 

reacties, in welke vorm dan ook 
tijdens haar ziekte en na het 

overlijden van

Dorien Pullens - Hoevenaars 

Fijn dat ze zo geliefd was bij zovelen.

Door al deze mooie woorden zijn 
wij gesterkt in het dragen van dit 

grote verlies.

Dank - Dank -  Dank

Cees Pullens
Kinderen en kleinkinderen

Prachti ge jaren
niet treuren dat ze voorbijgingen
glimlachen dat ze er geweest zijn.

In liefde losgelaten

Marie 
Goderie-Verhagen

Sinds 4 augustus 2009 weduwe van

Jan Goderie

*Nieuw-Vossemeer, 11 november 1925
†Bergen op Zoom, 13 juli 2021

 Ella en Klaas Nijpels
  Marcia en Kim, Noor, Finn, Mona
  Joost en Elisa, Mil

 Anja en Cees Bosmans
  Bas en Josien
  Tim en Mandy, Lize, Faas, Melle
  Sjoerd en Linda, Evi, Isa

Correspondenti eadres:
Postbus 27, 4645 ZG Putt e

Onze moeder is overgebracht naar het 
uitvaartcentrum van coöperati e DELA,
Drebbelstraat 66 te Bergen op Zoom, 
alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst vindt plaats 
in kleine kring.

Onze speciale dank voor de liefdevolle 
verzorging, gaat uit naar de 

medewerkers van Hospice De Markies.

Weekend/Vakantie
Baantje

Ben je student/scholier,
dan hebben wij in onze 

vetplantenkwekerij doorlopend 
werk voor je op zaterdagen 

en in de vakanties.
Heb je een tussenjaar,

kom eens praten!

Voor meer info zie:
www.uwcactus.nl

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg 2, De Heen

Of bel 06 121 74 221

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

familiekamer 
Oudlandsestraat 202, Steenbergen
www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl
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”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

Diverse fruit en sappen
Zomerplanten & bloemen enz.

Kersen van eigen bodem!
ze zijn er weer!

Verbeek Fruit en Tuinplanten
Afgeslechtedijk 25 - Steenbergen
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De gemeenteraad 
heeft met een unanieme motie een 
krachtig signaal uitgedaan dat ze 
zich zorgen maakt over de gevol-
gen van het geplande onderhoud 
aan de Haringvlietbrug. De raad 
schaart zich daarmee achter de 
protestbrief die aan de minister is 
verstuurd door de Regio West-Bra-
bant namens 16 verschillende ge-
meentes. Rijkswaterstaat gaat in 
2023 groot onderhoud plegen aan 
de brug en heeft uit veiligheids-
overwegingen besloten om tot die 
tijd de maximumsnelheid te verla-
gen naar 50 km/uur en om één rij-
baan af te sluiten. 

�De Haringvlietbrug geeft voor 
veel West-Brabanders dagelijkse 
toegang tot hun woon-en werk-
plaats en bovendien tot essentië-
le functies, zoals het Erasmus Me-
disch Centrum Rotterdam. Daar-
om is het van levensbelang dat 
bij het aanpakken van de brug 
de hinder voor het wegverkeer en 
scheepvaart tot een minimum be-
perkt wordt”, zo klonk het vanuit 
de raad. 

Burgmeester en  
wethouder  
ondersteunen motie
Ook burgemeester Ruud van den 
Belt kon bevestigen dat de zor-
gen worden gedeeld. “De burge-

meesters van de Brabantse Wal en 
Roosendaal hebben al overleg ge-
had en er gaat binnenkort nog een 
brief uit. Ook in de Veiligheidsre-
gio is het onderwerp van gesprek.”
Wethouder Willy Knop (econo-
mie) sloot zich daarbij aan. “Alles 
wat u als raad in de motie heeft 
gezet, hebben we al gedaan. En 
nog meer zelfs. We realiseren ons 
dat het ongelofelijk belangrijk is 
dat die brug openblijft. Dit raakt 
onze economie enorm.”

Haringvlietbrug al  
eerder op de agenda  
bij VVD vanwege files
Ad Theuns (D66) kon de motie on-
dersteunen, maar wilde wel toe-
voegen dat onderhoud nu een-
maal wel nodig is om gevaarlijke 
situaties te voorkomen.

“Kijk naar de Merwedebrug bij 
Gorinchem die stel op sprong 
dicht moest vanwege instortings-

gevaar. Daar hebben we zes jaar 
lang last van gehad.”

De Volkspartij had eerder deze 
maand al artikel 40-vragen over 
de kwestie gesteld. 
Ook bij de VVD staat het econo-
misch belang van de Haringvliet-
brug hoog op de agenda. Vorig 
jaar vroeg de partij nog aan het 
college van B&W om het gesprek 
aan te gaan met Rijkswaterstaat 
over de lange files die ontstonden 
op de A29 als de brug openging. 

Met succes, want bij wijze van 
proef kwam de brugopening van 
15:30 uur te vervallen en werd 
deze verplaatst naar 18:00 uur, 
aan het einde van de spits. 

Foto: De Haringvlietbrug is voor 
veel West-Brabanders een be-
langrijke verkeersader. Ook de 
gemeenteraad vraagt nu aan het 
college om het belang daarvan 
de onderstrepen bij het ministe-
rie en Rijkswaterstaat nu er groot 
onderhoud gepland staat. 

Ook gemeenteraad vreest 
voor gevolgen onderhoud 
Haringvlietbrug

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De Volkspartij en 
PvdA hebben de discussie over het 
nut van reclamebelasting opnieuw 
aangezwengeld. Hun voorstel om 
de reclamebelasting nog dit jaar 
onafhankelijk te laten evalueren 
werd aangenomen tijdens de be-
handeling van de perspectiefno-
ta. Vooral de Volkspartij is stellig 
in de overtuiging dat de onderne-
mers niet moeten opdraaien voor 
de kosten van het verfraaien van 
het stadshart. Maar de onderne-
mers zelf zijn juist tevreden met de 
huidige regeling, zo reageert Kris-
tien Aerts, voorzitter van Onder-
nemers Netwerk Stadshart (ONS) 
Steenbergen. 

Enigszins verbaasd is Aerts wel als 
ze hoort over de discussie die in 
de raadsvergadering heeft plaats-
gevonden. “Het is pas twee jaar 
geleden dat we rond de tafel heb-
ben gezeten met ondernemers 
en gemeente om de reclamebe-
lasting onder de loep te nemen. 
Er is veel tijd en energie ingesto-
ken om tot een verordening te ko-
men waar iedereen zich in kon 
vinden. Alle ondernemers uit het 

centrum van Steenbergen zijn 
belastingplichtig. De hoogte van 
het bedrag wordt bepaald door 
de WOZ-waarde van het pand ipv 
een vast bedrag. Zo is het eerlijk 
en zijn er geen ‘freeriders’ meer.”

“Iedereen profiteert  
van bloembakken  

en sfeerverlichting”
Maar voor de Volkspartij is het af-
schaffen van de reclamebelasting 
een stokpaardje. Ze zijn van het 
begin af aan tegen de belasting 
geweest, omdat het volgens hen 
een willekeurige heffing is voor de 
winkeliers voor een doel waar ie-
dereen van geniet. De partij ziet 
het liever anders. “We zouden on-
der het kopje economie voor alle 
kernen een vast bedrag, zeg zo’n 
80.000 euro, kunnen reserveren 
om daarmee het winkelhart aan 
te kleden. Iedereen heeft namelijk 
profijt van bloembakken en ver-
lichting”, stelde fractievoorzitter 
Michel Lambers. 

Inkomsten hard nodig 
Volgens Kristien Aerts houden 

de ondernemers het juist liever 
zelf in de hand. “Dan worden we 
weer afhankelijk van de gemeen-
te. Nu is de gemeente slechts fa-
ciliterend: ze heffen de belasting 
maar alles vloeit weer terug naar 
de ondernemers die zelf het bes-
te kunnen bepalen waar het aan 
moet worden besteed. Natuurlijk 
is evalueren altijd goed, maar dit 
is een te vroeg en ongelukkig tijds-
stip. Door de corona is het al een 
zware tijd voor ondernemers, en 

als je ze nu gaat vragen of ze de re-
clamebelasting willen afschaffen, 
zullen ze misschien sneller ja zeg-
gen. Terwijl we de inkomsten hard 
nodig hebben om het centrum le-
vendig te houden.”
Dat werd beaamd door wethou-
der Willy Knop in een reactie op 
het wijzigingsvoorstel van de 
Volkspartij en PvdA. “Stilstand is 
achteruitgang, dus ook in coro-
natijd moesten ondernemers zich 
profileren, bijvoorbeeld met een 

actie als ‘Koop Lokaal’. Dus hef-
fen is noodzakelijk, maar niet met 
het mes op de keel. We hebben be-
keken of compensatie mogelijk is 
voor die coronamaanden, maar 
dat lukt helaas niet.” “Daar is sim-
pelweg geen ruimte voor in onze 
begroting”, zegt Aerts. 

Gewoon Lokaal!:  
”Leg geen bom  
onder eenheid”

Gewoon Lokaal! was de enige par-
tij die tegen het voorstel stemde. 
Volgens fractievoorzitter Mauri-
ce Remery moet er voorzichtig 
met het onderwerp worden om-
gegaan. “Het heeft al zo’n lan-
ge voorgeschiedenis. Nu is er een 
eenheid en vervolgens gaan wij 
dat overhoopgooien en wellicht 
schade toebrengen. Partijgenoot 
Jan Veraart vond ook dat er nu 
geen bom onder de reclamebe-
lasting moest worden gelegd. “Ga 
eerst eens met het bestuur pra-
ten.”

Maar volgens Pvda’er Nadir Baali, 
mede-indiener van het wijzigings-
voorstel, is het hoog tijd om te on-
derzoeken hoe andere gemeenten 
dit doen en wat we daarvan kun-
nen leren. 
“Zeker als de gemeente zelf wat 
meer gaat doen in alle kernen, 
staat men er dan nog wel achter? 
En wat ons betreft moet hij sowie-
so veel lager, want 500 euro per 
jaar is veel geld.”

Reclamebelasting  
ondernemers stadshart 
opnieuw ter discussie

Foto: De aankleding van het centrum wordt nu nog betaald uit de recla-
mebelasting. De Volkspartij en PvdA willen nog voor de vaststelling van 
de belastingverordeningen in december een onafhankelijk onderzoek of 
dat wel het juiste systeem is. 

REGIO – De zestien gemeen-
ten die samenwerken in de regio 
West-Brabant tekenden vorige 
week vrijdag 9 juli een afspraak 
om de situatie van arbeidsmigran-
ten te verbeteren. 

De problemen van arbeidsmi-
granten zijn duidelijk: vaak slech-
te huisvesting, uitbuiting, men-
sen hebben geen woning meer 
als het werk bij een werkgever 
stopt, geen toegang tot (medi-

sche) voorzieningen.  Gemeenten, 
provincie Noord-Brabant en Re-
gio West-Brabant spreken af hoe 
ze dit als overheden samen gaan 
verbeteren. Door ruimte te ma-
ken voor goede huisvesting, kwa-
liteitseisen te stellen aan nieuwe 
huisvesting en het beheer daar-
van en arbeidsmigranten beter 
wegwijs te maken in hun tijdelijke 
woonplaats.

28.000 arbeidsmigranten
In de regio West-Brabant werken 

ruim 28.000 arbeidsmigranten. 
Vaak in de topsectoren agrofood/
biobased en logistiek, de industrie 
of bij toeleverende bedrijven. Zij 
houden onze economie draaiend.
Nu, maar ook in de toekomst heeft 

West-Brabant deze aanvullen-
de arbeidskrachten hard nodig. 
Daarvoor willen de West-Brabant-
se overheden optimale randvoor-
waarden creëren, bijvoorbeeld 
voor goede en humane huis-
vesting, scholing, zelfbeschik-
king, gezondheid, participatie en 
draagvlak in de samenleving. 

De urgentie ligt bij het oplossen 
van de huisvestingsopgave. 

Concrete stappen
In september 2021 worden con-
crete stappen besproken met 
werkgevers, huisvesters en maat-
schappelijke organisaties die lo-
kaal en regionaal actief zijn. 

Westbrabantse gemeenten gaan zich  
samen inzetten voor arbeidsmigranten

Steenbergse Courant

op vakantie
Vrijdag 30 juli – 6 augustus en 13 augustus
verschijnt er géén Steenbergse Courant



Functieomschrijving Medewerker Productie

Vanwege de aanhoudende groei van ons bedrijf zoeken we een medewerker 
voor de assemblage hal. In deze hal wordt in een klein team (ongeveer 5 fte) 
verschillende bewerkingen gedaan op profielen en worden er brugdekken 
geschuurd en ingestrooid met zand.

Taken:
 voorbereiden brugdekken (schuren en zagen)
 coaten en instrooien brugdekken
 frezen en zagen van profielen
 laden / lossen indien nodig

Dienstverband:
 doorgroeimogelijkheden;
 goede beloning;
 een zelfstandige, uitdagende functie met ruimte voor ontwikkeling;
 werken in een prettige werkomgeving en in een enthousiast team.

Vereiste opleiding, vaardigheden en kwalificaties:
 gevoel voor techniek;
 gestructureerd;
 enkele jaren ervaring in een productie omgeving is een pre;
 ervaring met magazijnen.

Functieomschrijving Medewerker Productie 
(3 ploegen)

Door de aanhoudende groei van ons bedrijf zijn we op zoek naar nieuwe colle-
ga’s. In een ploeg van 7 mensen maken we in continu dienst (3 ploegen) ver-
schillende profielen. Passende ervaring is voor deze functie een pre maar niet 
noodzakelijk, we zoeken meerdere mensen op verschillende niveau’s.

Functieomschrijving: 
 het opbouwen van nieuwe profielen; 
 aanvullen machines; 
 verbeteringen binnen het proces signaleren; 
 opstarten en bedienen van de productielijnen; 
 controle van de productielijnen; 
 verhelpen van productie storingen; 
 werken in een 3 ploegen systeem; 
 het uitvoeren van klein onderhoud.

Dienstverband: 
 doorgroeimogelijkheden; 
 goede beloning; 
 een zelfstandige, uitdagende functie met ruimte voor ontwikkeling; 
 werken in een prettige werkomgeving en in een enthousiast team.

Vereiste opleiding, vaardigheden en kwalificaties 
 gevoel voor techniek is een pré, maar niet noodzakelijk; 
 enkele jaren ervaring in een productie omgeving

 Interesse? Stuur een e-mail met CV en motivatie naar info@krafton.nl  Interesse? Stuur een e-mail met CV en motivatie naar info@krafton.nl

krafton Profielen (www.krafton.nl) is in ruim 40 jaar tijd uitgegroeid tot een gerenommeerde 
producent van glasvezelversterkte polyester profielen. Nederland is onze thuismarkt, maar we 
hebben onze grenzen verlegd, want vanuit onze vestiging in Heijningen bedienen wij klanten in geheel Europa. 
Klanten die actief zijn in diverse branches zoals de bouw, industrie, infrastructuur, HVAC, offshore, tuinbouw, 
energietechniek, sport en recreatie. Een gezonde spreiding en een uiterst stabiele klanten set die maakt dat we jaar 
op jaar autonome groei weten te realiseren.

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

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

Functie eisen:
� Interesse in technologische ontwikkelingen
� Positief doorzettingsvermogen

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

ZOEKT TECHNEUTEN!
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DINTELOORD – Vrijdag 16 juli 
geeft wethouder Wilma Baart-
mans op het Raadhuisplein de af-
trap voor de actie ‘Band op span-
ning’. Daarbij wordt bandenspan-
ning bij auto’s gecontroleerd en zo 
nodig op het juiste peil gebracht. 
Doordat in ons land meer dan de 
helft van de auto’s met een te lage 
bandenspanning rondrijdt kost dit 
zo’n 200 miljoen liter extra brand-
stop en geeft dit 400 miljoen kilo 
extra CO2-uitstoot.

Reden voor gemeente Steenber-
gen om aan te haken bij deze ac-
tie waarbij inwoners de gelegen-
heid wordt gegeven hun banden-

spanning gratis te laten controle-
ren. Het is een van de acties die 
de gemeente inzet om in 2050 
energieneutraal te zijn. Wethou-
der Baartmans: “Met de service 
‘Band op spanning’ dragen we op 
concrete wijze een steentje bij aan 
een schoner milieu en het brengt 
duurzaamheid weer een stap 
dichterbij.”

Na akkoord: 
aanmeldkaart
Wie aangeeft aan de actie mee te 
willen doen krijgt een aanmeld-
kaart onder de ruitenwisser. De 
betreffende automobilist kan de 

auto parkeren en op pad gaan. De 
medewerkers van ‘Band op Span-
ning’ controleren vervolgens de 
bandenspanning en pompen de 
banden zo nodig weer op tot de 
door de fabrikant geadviseerde 

spanning (bij normaal gebruik). 
De aanmeldkaart wisselen ze om 
voor een kaart met daarop de 
oude bandenspanning, de nieu-
we bandenspanning én de bespa-
ringen. Ze komen echter alleen in 

actie wanneer een auto een aan-
meldkaart onder de ruitenwisser 
heeft. 

Locaties en tijdstip
Op de onderstaande dagen staan 
medewerkers van ‘Band op Span-
ning’ de volgende locaties:
Vrijdag 16 juli 2021 van 10.00-
17.30 uur: Parkeerterrein, Raads-
huisplein in Dinteloord. 
Donderdag 22 juli 2021 van 10.00-
13.30 uur: Parkeerterrein Coop, 
Molenstraat 12-14 in Kruisland. 

Donderdag 22 juli 2021 van 14.00-
17.30 uur: bij SPAR, Schoolstraat 
2, in Nieuw-Vossemeer (geen par-
keerterrein aanwezig). 
Vrijdag 23 juli 2021 van 10.00-
17.30 uur: Parkeerterrein AH Ach-
terberg, Linden burghlaan 1 in 
Steenbergen.

Gemeente start actie 
‘Band op Spanning’

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Deze maand – 
vanaf 16 juli - gaat gemeente 
Steenbergen op meerdere plaat-
sen in de gemeente een banden-
spanningsactie houden. Auto-

bezitters ontvangen daarbij een 
kaartje waarna een medewerker 
van de stichting Band op Span-
ning de luchtdruk controleert en 
adviezen achterlaat voor ener-
giebewust rijden. “De fractie van 
de Volkspartij vindt dit verspil-

ling van belastinggeld van de in-
woners van de gemeente Steen-
bergen. Het op orde houden van 
de bandenspanning behoort tot 
het normale onderhoud”, zo stelt 
fractievoorzitter Michel Lambers 
van de Volkspartij. 

Het bedrag van 137.000 euro aan 
energiesubsidie dat de gemeente 
ontvang van de overheid kan beter 
aan de inwoners verstrekt worden 
om er energiezuinige maatregelen 
in huis te nemen, zo vindt de par-
tij. Ze stelt vragen aan het college 
van b en w over hoeveel inwoners 
voor dit doel gaan ontvangen. Ook 
wil de Volkspartij weten “hoeveel 
de bandenspanningsactie heeft 
gekost en hoeveel geld er aan de 

strijkstok blijft hangen voor de 
uitvoering van de maatregelen”. 
Daarnaast vraagt Volkspartij hoe-
veel eigenaren van koopwonin-
gen, huurders en minima voor 
energiebesparende maatregelen 
zullen ontvangen conform een 
belofte van b en w die aangeeft dat 
dit gebeurt als een aanvraag voor 
de Regeling Reductie Energiege-
bruik Woningen (RREW) wordt 
gehonoreerd.

Volkspartij vindt actie ’Bandenspanning’ 
verspilling van belastinggeld

                        

24°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Mooi weekeinde in 
aantocht !

Zaterdag belooft een prachtige 
zomerdag te worden in onze regio met 
flink wat zonneschijn. Dankzij een 
versterkend hogedrukgebied dat tijdens 
dit weekeinde boven de Britse eilanden 
arriveert , knapt het weer op. 
Het blijft droog en de temperatuur loopt 
op naar 24 graden in onze omgeving. 
 
Let op als je gaat zonnen, want de 
zonkracht is met ruim 7 erg hoog. Een 
lichte huid kan in 10 tot 25 minuten 
verbranden. 
 
Zondag krijgen we nog zo’ n mooie 
zomerdag.  Wederom is er veel zon 
maar er kunnen wel enkele onschuldige 
stapelwolkjes ontstaan. De dag verloopt 
droog en het wordt zo rond de 24 graden 
in de gemeente steenbergen. 
 
De dagen daarna blijft het waarschijnlijk 
vrij zonnig en droog. Wel wordt de 
temperatuurverwachting onzeker en 
dat komt doordat Nederland zich op de 
grens tussen de koele en warme lucht 
bevindt. Als we aan de koele kant terecht 
komen levert dat maxima van rond de 
21 graden op, maar wanneer de 
zomerse warmte ons weet te bereiken 
kan het zomaar 25 tot 30 graden 
worden. 

 
Weerspreuk: 

“In de hooimaand moet geladen wat 
in september wordt gebraden.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – VVD en Gewoon 
Lokaal! stellen het college van b 
en w vragen over berichten dat 
Roosendaal en Bergen op Zoom in-
tensief gaan samenwerken op ter-
reinen als woningbouw en econo-

mie. De gemeente Steenbergen 
wordt klaarblijkelijk in de plannen 
niet genoemd.

Fractievoorzitter Kees Gommeren 
vraagt zich af of het college op de 
hoogte is gesteld over de nauwe-
re samenwerking tussen de twee 
grote buurgemeenten. En hij wil 

namens zijn fractie graag weten 
of er overleg hierover is geweest 
en waarom Steenbergen in de be-
richtgeving niet wordt genoemd. 
Ook is de VVD benieuwd naar het 
effect op de samenwerking tussen 
de drie Brabantse Wal gemeen-
ten Bergen op Zoom, Steenbergen 
en Woensdrecht. Van het college 

wil de VVD-fractie graag horen of 
de toenadering tussen Bergen op 
Zoom en Roosendaal kansen of 
bedreigingen voor de gemeente 
Steenbergen biedt.

Maurice Remery vraagt zich na-
mens de fractie van Gewoon Lo-
kaal! af of het college op de hoog-
te is van het rapport dat de twee 
grote buurgemeenten bij de pro-
vincie zouden aanbieden en wat 
de inhoud ervan is. Daarnaast wil 
zijn fractie weten of de gemeente 
Steenbergen hierin een bijdrage 
heeft gehad en zo ja, waarom daar 
de gemeenteraad niet in is betrok-
ken.

VVD en Gewoon Lokaal reageren op 
berichten over samenwerking 
buren Bergen op Zoom en Roosendaal

BRABANTSE WAL – Aanstaande 
dinsdag 20 juli organiseert bibli-
otheek West-Brabant in samen-
werking met politie Zeeland – 
West-Brabant een gratis webinar 
voor iedereen die op vakantie 
gaat en dan graag online actief is.

Tijdens het webinar geeft Christi-
aan van den Berg van politie Zee-
land – West-Brabant uitleg over 
online veiligheid. 

Deelnemers aan het webinar 
ontvangen dan handige tips om 
te voorkomen dat online risico 
wordt gelopen voor, tijdens en na 
de vakantie. Simpele tips geven 
aan hoe online bescherming kan 
worden gerealiseerd. 

Onderwerpen zijn: veilige onli-
ne een vakantie boeken, het ge-

bruikmaken van openbare wifi 
netwerken en bijvoorbeeld veilig 
delen via sociale media. Ook wat 
de politie kan betekenen mocht 
het onverhoopt toch misgaan.
Aanmelden voor het webinar kan 

via www.bibliotheekwb.nl/cyber-
crime. 

Op de ‘Digiwegwijspagina op bi-
bliotheekwb.nl is meer over cy-
bercrime te lezen.

Webinar ‘Veilig online 
op vakantie’ bij de bieb

Geldig t/m di 20 juli 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

JUMBO HOLLANDSE 
AARDBEIEN
2 bakken à 400 gram

2 VOOR

5,-
VARKENSHAAS CULINAIR
Naturel, gemarineerd of gekruid 
Per 500 gram

499
Kiloprijs 9,98

a8,45

Geen 18, geen alcohol

ZOMERSE ROSE’S 
Roche Mazet, Jumbo Biologisch, 
Feu, Orbea of Jean Balmont rosé
3 flessen à 750 ml

a10,47 - a13,17

3 VOOR

10,-

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2



Poelier Vugts
Blauwstraat 63 • Steenbergen

www.poeliervugts.nl

Wij zijn op zoek naar een 
enthousiaste verkoopmedewerkster

voor 24 - 36 uur

Ligt jouw passie bij het werken met ambachtelijke versproducten, met als 
doel om te zorgen dat het voor de klanten telkens weer een belevenis is 

om van onze producten te genieten, dan zijn we wellicht op zoek naar jou!

Dit kan o.a. een heerlijk stukje vlees zijn tot aan diverse salades, hapjes 
(schalen), gegrilde producten, BBQ- en Gourmetschotels, verse soepen en 

verschillende kant en klaar maaltijden en producten. Allemaal ambachtelijk 
bereid in eigen keuken met zoveel mogelijk ingrediënten uit onze regio.

Een afwisselende baan, waarbij de werkzaamheden o.a. bestaan 
uit het portioneren, verkoop klaar maken en het bereiden van 

onze producten. Maar ook het presenteren in de toonbank, 
adviseren van klanten en het verkopen van onze producten 

behoren tot de werkzaamheden. Ervaring is gewenst, maar zeker 
geen vereiste. De motivatie om te leren is het belangrijkste.

Heeft deze vacature je interesse gewekt en wil jij graag ons 
team komen versterken, mail dan je sollicitatie met C.V. 

naar info@poeliervugts.nl of bellen mag ook naar 
tel.nummer 0167 - 530 265.

Dinsdag 20, Woensdag 21,
Donderdag 22 en Vrijdag 23 juli 

Tuin inspiratie 
borrelavonden bij

H-BLOK 
TUINAFDELING 

De leukste en mooiste 
prijzen aan tuinmeubelen, 

parasols en woonaccessoires.

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN * SPEELGOED EN TUIN
4671 CA DINTELOORD * 06 14 99 56 55 * info@hblok.nl

Ben jij al bezig met de inrichting 
van je tuin of balkon?

KIJK VOOR MEER INFO OVER DE START VERKOOP & DRIVE THRU OP

RAVELIJNSTEENBERGEN.NL

VERKOOP & INFORMATIE EEN ONTWIKKELING VAN SOMA VASTGOED B.V.

START VERKOOP

DONDERDAG 22 JULI

19:00 - 20:00 UUR

MIDDELS DRIVE THRU

E info@helmigmakelaardij.nl 
T 0164-685925

10 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN
12 LEVENSLOOP-BESTENDIGE WONINGEN

 
 

Voordelen van zonnepanelen?
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(Door Nicole van de Donk)
DE ZES KERNEN – De fase van pio-
nieren ligt inmiddels achter ze en 
nu wil het duo kerncoördinatoren 
Chris en Sigrid vooral spijkers met 
koppen slaan. Dat houdt in dat het 
tweetal klaarstaat voor alle inwo-
ners die met hun idee of sugges-
tie de snelste weg in gemeente-
land willen bewandelen. Maar zelf 
schuiven ze ook aan bij de ver-
gaderingen van de stadsraad en 
dorpsraden om informatie te de-
len. “Die wisselwerking zorgt voor 
een match tussen inwoners en ge-
meente”, vertelt Chris Methorst.

De functie kerncoördinator 
heeft in korte tijd een behoorlij-
ke vlucht genomen. In 2018 is het 
kerngericht werken binnen de ge-
meente Steenbergen opgestart, al 

werden de werkzaamheden on-
der de noemer kerncoördinator 
toen nog door ambtenaren naast 
het bestaande werk gedaan. Maar 
dat bleek al snel onhoudbaar van-
wege de vele projecten die op het 
bureau belandden. Maar inmid-
dels hoorde het college en de ge-
meenteraad vanuit de kernen dat 
deze nieuwe functie een gouden 
zet was, en dus kwamen er uren 
bij. Chris Methorst heeft Steen-
bergen, Kruisland en Welberg on-
der haar hoede, en Sigrid Noordijk 
Nieuw-Vossemeer, De Heen en 
Dinteloord. 

Aangesproken worden  
in de supermarkt

Chris werkt al een aantal jaren 
voor de gemeente en heeft in-

middels al een aardig netwerk 
opgebouwd. Betekent dit dat ze 
ook in de supermarkt wordt aan-
gesproken over een kapotte lan-
taarnpaal? “Dat gebeurt inder-
daad wel eens”, zegt ze lachend. 
“Maar dat vind ik niet erg hoor, 
ik vind het juist wel een voordeel 
dat ik soms nog wat kan bespre-
ken met iemand die ik tegenkom.” 

Sigrid is al een bekend gezicht bij 
vooral de sportverenigingen, want 
ze heeft de afgelopen tijd gewerkt 
als coördinator van de buurt-
sportcoaches van de gemeente. 
�Ik zie dus in elke kern wel wat be-
kende gezichten, maar ik kijk er 
erg naar uit om meer mensen te 
leren kennen.” Haar oude func-
tie blijft overigens wel bestaan, 
omdat de gemeente het team van 
sportcoaches ook op volle sterkte 
wil houden. “De eerste gesprek-

ken met mijn mogelijke opvolger 
worden deze week gevoerd.”

Inwoners hebben zelf de 
meeste kennis van hun 
leefomgeving
Op de achtergrond krijgen Chris 
en Sigrid ondersteuning van Ma-
non van Broekhoven, die als co-
ordinator participatie en kernge-
richt werken intern de beste op-
lossing zoekt op de vraag van in-
woners en ondernemers. En dat 
werpt z�n vruchten af, al moet er 
soms nog opgebokst worden te-
gen het vooroordeel ‘dat het toch 
niet gaat lukken bij de gemeen-
te’. “Het is de uitdaging om men-
sen te helpen die al vaak nee heb-
ben gehoord. En juist luisteren 
naar de kennis die ze hebben over 
hun eigen leefomgeving. Dus laat 
ze maar aankruisen op een grote 
plattegrond waar er wandelpaden 
zouden moeten komen. Wel is het 
ook onze taak om de verwachtin-
gen te managen, want inhoude-
lijk kunnen wij niet direct zeggen 
of iets kan of niet. We bekijken of 
het aansluit bij een lopend project 
of dat het meer bij het initiatie-
venfonds past”, vertelt Chris Me-

thorst. 

Bankje kan potentiële 
hangplek worden
Soms is het ook een kwestie van 
een lange adem hebben; zo heeft 
het een aantal jaar geduurd voor-
dat de knoop kon worden door-
gehakt over het speelterrein in de 
Kruislandse wijk De Darink. In-
middels bevindt zich dat in de 
laatste fase want de speeltoestel-
len zijn in overleg uitgezocht en 
besteld. “Het is telkens balance-
ren tussen de verschillende belan-
gen. Wat de een ziet als een mooi 
bankje om op te zitten, ziet de an-
der als een potentiële plek voor 
hangjongeren. Maar wij zijn er-
voor om te zorgen dat we met el-
kaar in gesprek blijven en daar 
kom je altijd verder mee�, aldus Si-
grid Noordijk.

Ook een leuk idee voor uw straat, 
buurt of kern? De snelste manier 
is om te mailen naar samen@ge-
meente-steenbergen.nl. Telefo-
nisch zijn de kerncoördinatoren 
bereikbaar via het algemene num-
mer van de gemeente: 14 0167. 

Kerncoördinatoren Chris Methorst en Sigrid Noordijk  
op volle kracht vooruit

“Mooi om te zien hoe inwoners  
zich inzetten voor hun eigen kern”

Foto: Sigrid Noordijk (l) en Chris Methorst vormen samen het vaste team van kerncoördinatoren in de gemeente Steenbergen.  Foto’s: gemeente Steenbergen

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het is meerdere 
inwoners al opgevallen: Steenber-
gen staat volop in bloei. Letterlijk, 
want de resultaten van het ecolo-
gisch maaibeleid waarmee dit jaar 
is gestart, schieten omhoog in de 
vorm van grassen en wilde bloe-
men. Doel van de weelderige ber-
men is het bevorderen van de bio-

diversiteit en het aantrekken van 
allerlei nuttige insecten. De Volks-
partij noemt de verwildering ech-
ter schandalig. 

Het onderwerp kwam aan de orde 
tijdens de behandeling van de 
perspectiefnota. De kosten voor 
het ecologisch maaibeleid val-
len vanaf 2022 hoger uit dan ver-
wacht, maar als het aan fractie-
voorzitter Michel Lambers van de 

Volkspartij ligt, gaat de grasmaaier 
er vandaag nog overheen. 
“Het ziet er onverzorgd uit en 
is geen visitekaartje voor de ge-
meente Steenbergen. Ik ga de af-
spraken hierover nog eens goed 
bestuderen.”

CDA: gevaarlijke  
verkeersituaties  
door hoge begroeiing 
Hij kreeg bijval van raadslid Je-
roen Weerdenburg (CDA), al 
maakt die zich vooral zorgen over 
de verkeersveiligheid. “We heb-
ben begrip voor het bevorderen 
van de biodiversiteit, maar de 
balans is zoek. De hoge begroei-
ing in het buitengebied levert ge-
vaarlijke situaties op voor fietsers. 
Er zijn hoeken waar er geen over-
zicht meer is. Ook komen er meer 
pollen in de lucht wat hinderlijk is 
voor hooikoortspatiënten.”

Mooie bloemen
Wethouder Wilma Baartmans, 
groot voorstander van het nieu-
we maaibeleid, was het ermee 
eens dat de verkeersveiligheid al-

tijd voorop staat. “Dus we gaan 
bekijken op welke plekken er wel 
gemaaid moet worden. Overigens 
hoor ik juist positieve geluiden 
van mensen die vinden dat er zul-
ke mooie bloemen groeien in de 
gemeente Steenbergen.”
Voor VVD’er Kees Gommeren is 
het echter onkruid. “Ik heb nog 

geen mooie bloemen gezien.”

Foto: Ook bij de rotonde aan 
de Franseweg groeit en bloeit 
het uitbundig in de bermen. 
Bij sommige gemeenteraadsle-
den is dit ecologisch maaibe-
leid echter een doorn in het oog. 
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

Bloeiende bermen bron van 
ergernis voor Volkspartij

Steenbergse Courant

op vakantie
Vrijdag 30 juli – 6 augustus en 13 augustus
verschijnt er géén Steenbergse Courant



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

ʻVliegeniersroute’
Deze dag wandelen we de ‘vliegeniersrou-
te’ in Steenbergen. Een route waar we op 
een aantal plaatsen meegenomen wor-
den naar één van de indrukwekkendste 
gebeurtenissen in de vorige eeuw voor 
Steenbergen. Het neerstorten van een ge-
vechtsvliegtuig met direct gevolg het over-
lijden van piloot Guy Gibson en copiloot 
James Warwick. 

Startpunt
Op de parkeerplaats bij de haven parke-
ren we de auto vlak bij het startpunt van 
de wandelroute: de Kaaistraat. Met op de 
ene hoek Hotel Brasserie De Kaai, en aan 
de overzijde schuin vóór de Witte Villa bij 
de karakteristieke bank een bord met ver-
schillende routes door de stad. 

Vandaag valt de keuze op, zoals gezegd, 
de ‘Vliegeniersroute’. Een korte wande-
ling van 2,9 km door de kern van de stad. 
De Witte Villa is één van de zichtbare her-
inneringen aan het rijke verleden in de 

suikerteelt van Steenbergen. Het prestigi-
euze pand werd rond 1880 gebouwd door 
J. van Loon, de eigenaar van de suikerfa-
briek en tevens burgemeester. Een blik 
door de Kaaistraat toont in de verte de Ne-
derlands Hervormde Kerk en aan weerszij-
den een aantal historische panden. 

Propellormonument
Eenmaal op pad ga je in de Kaaistraat al 
snel rechtsaf, de Geert Vinckestraat in. 
Even kijken naar het beeld van het ‘Meer-
minneke’ en weer verder. Voorbij woonlo-
catie ‘De Zuidwal’ volg je linksaf het voet-
pad het stadspark in. Dit is een bijzonde-
re plek. Binnen enkele passen sta je tussen 
de bomen, is de drukte verdwenen. Het 
park is omgeven door een grachtenpartij 
en geeft extra sfeer en ruimtelijk zicht. Een 
beeld dat je in Steenbergen vaker ziet. Een 
herinnering aan de Vestingstad die Steen-
bergen ooit was. 

Tijdens de wandeling door het park kom 
je voorbij het monument voor de gevallen 
Britse vliegeniers. Op een sokkel is de pro-
peller van een gevechtsvliegtuig gemon-

teerd. Met op de achtergrond de vijver een 
prachtig plaatje. Er staan genoeg bankjes 
om bij mooi weer even te genieten van de 
rustige omgeving. 

Naar Oranjebolwerk
Je blijft het wandelpad volgen tot je linksaf, 
het stadspark weer uitloopt. Het bruggetje 
oversteken en naar rechts de Zuidwal op. 
Pas hier wel goed op, want een enkele au-
tomobilist wil hier nog weleens te hard rij-
den. Dus blijf op het trottoir. 
Aan het einde van de Zuidwal steek je de 
Wouwsestraat over. Je loopt nu op het 
Oranjebolwerk. Hier valt vooral de grote 
gespleten knotwilg op. Een kind kan zich 
erin verstoppen. De ganzen zijn tam én 
talrijk! 

Je blijft het wandelpad langs de Midden-
wal volgen met links eerst het Reginahof  
- de voormalige Maria Reginabasisschool 
en aan de rechterkant wéér water. En een 
weids zicht over de velden (Schootsvel-
den) met in de verte de watertoren. Ken-
merkend in de skyline van Steenbergen. 
Het bruggetje over en de Oranjewal volgen 
richting de ingang van de begraafplaats. 
Niet zonder reden. Bij aankomst zie je op 
de toegangspoort al de plaquettes die her-
inneren aan Guy Gisbson en James War-
wick. Op de begraafplaats bevinden zich 
de graven van beide jonge mannen. Ze 
vallen op door de altijd aanwezige kransen 
van klaprozen en nationale driekleur.

Nassaulaan
Na het, indrukwekkende, bezoek aan de 
begraafplaats ga je linksaf de Nassaulaan 
op. Of even een pauze nemen bij ‘De Wa-
tertoren’ aan de overkant van het kerk-
hof. (Tenminste als de coronamaatregelen 
dat weer toelaten). Als je de wandelrou-
te vervolgt loop je de Nassaulaan af rich-
ting het centrum van de stad. Met aan de 
rechterzijde van de lommerrijke laan een 
aantal prachtige historische panden. En 
in de verte weer de Nederlands Hervorm-
de Kerk. Voorbij de kerk ga je rechtsaf, voor 
de kerk langs over het plein en dan linksaf. 
Weer richting de Kaaistraat. 
Door de winkelstraat met her en der res-
taurantjes loop je richting het einde van de 
wandeltocht. Maar let tijdens het wande-
len in deze straat niet alleen op de etala-
ges, de gevels van een aantal panden zijn 
prachtig. Rijk versierd, hoge ramen, een 
genot voor de liefhebber. 
Langs de Markt, met uitzicht op wederom 
een kenmerkend beeld in de skyline, de 
Gummaruskerk. En tal van terrassen waar 
het goed toeven is. Verderop het oude ge-
meentehuis, ook een pand met een rijke 
historie. 

Britse vlag
Aan het einde van de Kaaistraat is de wan-
delroute afgelopen. Toch is er nog meer 
te zien en te lezen voor degene die nog 

DE VL IEGENIERSROUTE

 Er op uit in de gemeente Steenbergen
( door Tineke Feskens en Jan de Langen )

DE ZES KERNEN – Al sinds maart 2019 gaan we gebukt on-
der beperkingen die Covid-19 met zich meebrengt. Evene-
menten werden afgelast, restaurants gesloten, de terrassen 
bleven noodgedwongen leeg en de sport was lange tijd ze-
ker voor volwassenen, niet in clubverband mogelijk. Mas-
saal trekken we de wandelschoenen aan. Reden voor de 
Steenbergse Courant de lezers kennis te laten maken met 
een aantal wandelingen in onze gemeente.
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méér wil weten over de vliegeniers. De 
plaats waar het vliegtuig is neergestort 
is niet meegenomen in de route, maar is 
nog steeds duidelijk zichtbaar. Het toestel 
stortte neer in de weilanden, een gebied 
waar nu een industrieterrein is. De straat 
heet de Mosquitostraat, vernoemd naar 
het toesteltype. 
Daar markeert een in het straatwerk aan-
gelegde Britse vlag de exacte locatie van 
het ongeval. Een wandeling erheen duurt 
ongeveer een kwartiertje, maar is niet erg 
sfeervol, ze gaat over het industrieterrein. 
Met de auto is de locatie ook prima te be-
reiken. 

Brief
En er is nog meer. In het gemeentehuis 
is een vitrine gewijd aan Gibson & War-
wick. In deze vitrine ligt een brief van Sir 
Winston Churchill. Geschreven aan een 
jonge man uit Steenbergen, Karel Roelen. 
Die op 19 september ooggetuige was van 
de crash en nog geprobeerd heeft hulp te 
bieden. Hij heeft persoonlijke bezittingen 
van beide vliegeniers opgestuurd aan Sir 
Winston Churchill. De brief in de vitrine 
is onlangs via de zoon van Karel Roelen in 
het bezit van de gemeente gekomen. Het 
gemeentehuis is, onder normale omstan-
digheden, op werkdagen vrij toegankelijk.

Tekst: Tineke Feskens  
Foto’s: Jan de Langen 
© Steenbergse Courant 
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WIJ 
HOUDEN

U MOBIEL

Like ons op facebook en Instagram

Kaaistraat 50 - 4651 BP - Steenbergen
webwinkel: www.kaaistraat50.nl

Kom 3 weken voordat je je verjaardag viert naar de winkel om je eigen verjaardagsbox te 
vullen met speelgoed uit de Marskramer winkel. Het is eigenlijk hetzelfde als een 
verlanglijstje, maar dan vééél leuker!

Hoe werkt het?
Je doet ‘jouw’ cadeautjes in je eigen verjaardagsbox en zetten deze op 
een vaste plek in de winkel zodat je familie en vrienden de cadeautjes die hierin 
zitten makkelijk kunnen uitzoeken. Vergeet niet op je uitnodigingen te zetten dat 
jouw mandje bij Marskramer in Steenbergen staat.

Je krijgt nooit iets dubbel
Makkelijk voor familie en vrienden
Bijna altijd wat je wilt hebben

STEENBERGEN

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

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

Nieuw:

Wij doen alles voor uw auto

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

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

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

€ 13.900,--

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

€ 15.450,--

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

€ 10.900,--

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

€ 20.900,--

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

www.cuelenaere.nl 

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

 Bosch Car Service Cuelenaere

RENAULT KADJAR 1.2 TCE INTENS
BOUWJAAR 11-2018    49.004 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. DAKRAILS,
ACHTERUITRIJCAMERA, LM VELGEN

RENAULT CAPTUR TCE 100 ZEN NAVI
BOUWJAAR 02-2020    17.815 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. HANDS-
FREE, STOELVERWARMING

€21.890,- -

PEUGEOT 3008 1.2 PURETECH 
BOUWJAAR 08-2019    28.711 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. NAVI,
LM VELGEN, CLIMA

€29.950,- -

RENAULT SCÉNIC BOSE
BOUWJAAR 05-2018    17.650 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. CAMERA,
MASSAGESTOEL, HEAD UP

€21.890,- -€19.490,- -

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!

Ga voor een actueel
occasionaanbod naar
www.cuelenaere.nl

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

APK benzine 
€ 29,95 en 

APK diesel € 49,95 “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

Gratis pechhulp
Europa bij 

aanschaf occasion

WijZijn Steenbergen is er voor 
iedereen die ondersteuning nodig 
heeft. We helpen mensen om (weer) 
zelfredzaam te worden. Door de 
veerkracht van mensen te vergroten. 
Mensen in de wijk met elkaar te 
verbinden.  Of soms alleen door  
naar ze te luisteren.
 

De professionals van het sociaal 
team helpen als u
•  het even niet meer ziet zitten
•  zich zorgen maakt over iemand
•  moeite heeft om rond te komen 
•   iets voor een ander wilt betekenen
•  zelfstandig wilt blijven wonen
•    of gewoon wilt meedoen in de 

buurt...

Welkom bij

Bel 0167 – 750 850  
of mail uw vraag naar  
welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl
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( door Tineke Feskens )

NIEUW-VOSSEMEER – Lange tijd 
mocht het niet vanwege de co-
ronamaatregelen, maar zaterdag 
gingen eindelijk de deuren weer 
open voor het Alzheimercafé. Deze 
keer in de Vossenburcht, want het 
Alzheimercafé 2.0 komt in de hele 
gemeente. De nieuwe versie van 
het café is aantrekkelijker voor 
alle belangstellenden, met prak-
tische informatie en ontspanning. 
Daarnaast biedt het café een mo-
gelijkheid om lotgenoten te ont-
moeten en te profiteren van el-
kaars ervaringen.

De zaal van de Vossenburcht zat 
ondanks wat problemen met de 
aanmelding goed vol zaterdag-
morgen.  Want Alzheimer en an-
dere vormen van dementie treft 
velen. “Daarom vinden we deze 
bijeenkomsten ook zo belangrijk” 
legt belangenbehartiger Jeanne 
Brooijmans uit. Tijdens de bijeen-

komsten wordt telkens een ander 
onderwerp uitgelicht. Deze keer 
werd vooral gesproken over de pe-
riode vóór de diagnose. Wat doe je 
als je een gevoel bekruipt van ’het 
is niet pluis’. 

Op zeer treffende wijze werd een 
voordracht opgevoerd over twee 
zussen met een dementerende 
broer. Op treffende wijze legden 
zij, weliswaar flink uitvergroot, het 
gevoel van onmacht uit. Maar ook 
de verschillen in het omgaan met 
dementie. Voor vele aanwezigen 
zeer herkenbaar.

”Het overkomt je”
Na de voordracht volgde een le-
zing door wijkzuster Juanita van 
Meer en geriatrisch verpleegkun-
dige Frank Sins. In herkenbare 
taal, zonder veel lastige termen 
legden zij uit waar je beginnende 
dementie kunt herkennen. Maar 
ook waar je met vragen terecht 

kunt en dat je ook als goede buur 
je vragen bij de wijkverpleegkun-
dige kwijt kunt. Want dementie en 
Alzheimer kunnen iedereen tref-
fen. Het overkomt je. 

Na nog een voordracht waarin 
de machteloosheid van de part-
ner en de schaamte die men vaak 
voelt werd uitgebeeld, kregen de 

aanwezigen de gelegenheid vra-
gen te stellen. En die werden ge-
steld. Want eens te meer blijkt dat 
Alzheimer moeilijk te diagnosti-
ceren is, dat Alzheimer onterecht 
schaamte oproept. En dat het 
voor elke partner en mantelzorger 
leren omgaan is met een nieuwe 
situatie vol onmacht en met veel 
vragen. 

”Heb lief en vergeet  
niet te lachen!”

Aan het einde van de presentatie 
was er voor iedereen koffie mét 
�Merijntjekoek� tijdens de pauze. 
De vrijwilligers van de Heemkun-
dekring stonden al klaar voor een 
wandeling door Nieuw-Vossen-
meer. En de aanwezigen maakten 
van de gelegenheid gebruik met 
elkaar te praten en belevenissen 
uit te wisselen. Maar ook om con-
tact te leggen met leden van het 
zorgteam die altijd klaar staan om 
te helpen. De data van komende 
Alzheimercafés werd genoteerd. 
Want elke bijeenkomst heeft een 
ander onderwerp. Aan het einde 
van de bijeenkomst gaf Frank Sins 
misschien wel de belangrijkste 
tip. ’Heb lief en vergeet niet te la-
chen!’ Het volgende Alzheimerca-
fé is in september in Dinteloord. 
In oktober volgt De Heen en daar-
na Steenbergen.
Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Alzheimercafé kan eindelijk weer

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN/WELBERG – Man-
telzorger Johan Bolluijt uit Dinte-
loord heeft donderdagmiddag uit 
handen van wethouder Koos Krook 
een symbolische cheque van 50 
euro ontvangen. Dit bedrag komt 
op de “Samen in Steenbergen” pas 
die alle geregistreerde mantelzor-
gers in de gemeente Steenbergen 
hebben. Het tegoed kan worden 
besteed bij dertig lokale onderne-
mers. 

Johan Bolluijt heeft samen met 
zijn vrouw drie kinderen die al-
lemaal extra zorg nodig hebben. 
Hun oudste dochter van 16 jaar, 
Sharona, was met hem meegeko-

men. Zij heeft onder andere last 
van het hypermobiele EDS-syn-
droom. De andere kinderen in het 
gezin hebben ADHD. “Het is bij 
ons in het gezin altijd heel hec-
tisch, vooral voor en na schooltijd. 
Toen de kinderen in de coronape-
riode niet naar school mochten, 
was het helemaal zwaar. We heb-
ben namelijk geen vangnet van fa-
milie, dus we moeten het echt als 
gezin doen. We hebben wel hulp 
via de GGZ, maar vanwege coro-
na hebben we nu ook al een tijd-
je geen hulp die thuis mag komen. 
Gelukkig gaat het nu redelijk. Het 
stomme is dat ik mezelf eigenlijk 
nooit zag als mantelzorger, maar 
nu weet ik wel beter”, vertelt Jo-
han Bolluijt. 

Hele gezin betrekken
Volgens Joyce Joosen, coördinator 
Steunpunt Mantelzorg Steenber-
gen, zijn er elk jaar meer inwoners 
die zich registeren als mantelzor-
ger. 
“We zijn ooit begonnen met onge-
veer 100 mensen, en nu zijn het er 
651. Maar dit zijn de mensen die 
zich aanmelden, in werkelijkheid 
zijn het er nog veel meer.”

Wethouder Koos Krook zei dat hij 
blij verrast was dat ze samen naar 
de overhandiging van de mantel-
zorgwaardering waren gekomen 
om hun verhaal te vertellen. 

“Omdat we juist veel meer van 
het hele gezin willen uitgaan. Wat 
hebben ze nodig? Dus de ouders, 
broertjes en zusjes want ze beïn-
vloeden elkaar.”

Activiteiten voor jonge 
mantelzorgers
De pas met 50 euro erop is be-
schikbaar voor mantelzorgers 
vanaf 18 jaar. Voor de jongere 
doelgroep zoals Sharona Bolluijt 
worden er speciale activiteiten ge-
organiseerd waar ze even hun ge-
dachten kunnen verzetten. “Zo 
zijn we pasgeleden met de jongste 
kinderen naar Akkermans gegaan 
en de wat oudere jeugd kreeg een 
fotografieworkshop aangeboden. 
En Sharona heeft regelmatig con-
tact met onze jongerenwerker bij 
wie ze haar hart kan luchten”, al-
dus Joyce Joosen.

Foto: Johan Bolluijt ontving samen 
met zijn dochter Sharona in ge-
meenschapshuis de Vaert de jaar-
lijkse mantelzorgwaarding van 
wethouder Koos Krook. “Die 50 
euro is meer dan welkom om voor 
de kinderen iets leuks van te ko-
pen.”Foto: Nicole van de Donk © SC 

Jaarlijks steuntje in de rug 
voor mantelzorgers

WELBERG – “Grandioos”, zo om-
schrijft Marjoleen Dogge van Im-
kerijwinkel Landjuweel de grote 
belangstelling tijdens de open da-
gen afgelopen weekend. Zo’n 1500 
bezoekers kwamen een kijkje ne-
men om zich te laten informeren 
over bijen, natuur en alles wat er 
ermee samenhangt. 

De Agrarische Natuurvereniging 
Brabantse Wal was present, net 
als de actieve leden van de uilen-
werkgroep. “Het was vooral leuk 
dat er veel jongeren en kinderen 
waren. Die konden ook meedoen 
aan een prijsvraag waarvoor ze  

12 vragen moesten beantwoor-
den, bij elke kraam één. De win-
naar maak ik deze week bekend 
op onze Facebookpagina. Verder 
hebben we nieuwe leden kunnen 
inschrijven voor onze bijenvereni-
ging BIJ1. Corona-technisch ge-
zien liep het ook vlekkeloos, want 
iedereen volgde de looprichting en 
het stroomde goed door.”

Op de foto van Marjoleen is te zien 
hoe kinderen zelf konden ervaren 
hoe het is om te ‘zwermscheppen’, 
waarbij de fictieve bijenzwerm in 
een vangzak terecht kwam.

Veel animo voor Imkerijdagen 
bij Welbergs Landjuweel

Fietstocht + High Tea 
Vrouwen van Nu
STEENBERGEN – Na de laatste bijeen-
komst die op 20 september vorig jaar 
was, staat er op woensdag 21 juli dan 
weer een activiteit voor de Vrouwen van 
Nu op het programma. Voor de liefheb-
bers is een fietstocht met een lengte van 
30 kilometer uitgezet. En voor alle be-
langstellende leden is er ’s middags een 
High Tea.
De fietstocht start om 10:00 uur. Onder-
weg drinken de deelnemers koffie en het 
einde van de tocht is bij restaurant De 
Watertoren. Hier genieten de leden die 
zich hebben opgegeven van een High 
Tea die door het bestuur wordt aange-
boden. Er hebben zich 68 leden voor de 
activiteit opgegeven, hun reacties waren 
zeer positief. “Velen zijn blij dat er weer 
wat gaat gebeuren”, zo laat Joke Bolders 
namens Vrouwen van Nu weten.

STEENBERGEN – Zondag 13 juli 
zendt SLOS TV een nieuwe afleve-
ring uit van het programma ‘Hilde’. 
Presentator Hilde Jans ontvangt 
dan een delegatie van het brand-
weerkorps van Dinteloord.

Zij spreekt met René Hartman – 

de postcommandant Dinteloord 
– en met bevelvoerder Melchi-
or van Slobbe. Onderwerpen van 
gesprek zijn de werving van vrij-
willigers, wat er voor nodig is om 
brandweerman of -vrouw te zijn 
en de selectieprocedure. Ook de 
samenwerking binnen het brand-

weerteam komt aan de orde en 
hoe de teamleden elkaar opvan-
gen en ondersteunen na een ern-
stige gebeurtenis. Hilde Jans kreeg 
een kijkje achter de schermen en 
keek mee tijdens een oefening.  
De uitzending begint zondag om 
13:00 uur. Ook via het YouTube ka-
naal van de SLOS is een en ander 
te bekijken.
Foto: Hilde Jans in gesprek met 
René Hartman en Melchior van 
Slobbe van het brandweerteam 
Dinteloord.

Brandweer Dinteloord in de 
schijnwerpers bij Hilde Jans
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( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Eindelijk klonk 
vrijdagmiddag weer het startsein 
voor de kermis in Steenbergen. 
Zowel bezoekers als exploitanten 
konden niet wachten om weer mu-
ziek uit de boxen en joelende kin-
deren te horen. Groot was de ker-
mis niet, maar dat mocht de pret 
zeker niet drukken.

‘Houd u vast,  
daar gaan we!’

Normaal gesproken is de opening 
van de kermis voor exploitanten 

niet spannend. Maar vrijdagmid-
dag kregen zelfs zij kriebels in hun 
buik toen ze eindelijk weer van 
start mochten. De jeugd die al bij 
de botsauto’s of de “para jump’ 
stond te wachten maakte het al-
leen maar mooier. Want de kermis 
hebben we allemaal lang moeten 
missen. Dat bleek ook wel, want 
de kermis werd goed bezocht. 

En zat een attractie niet vol? Dan 
toch werd van start gegaan om ie-
dereen een spannende rit te be-
zorgen. De kleintjes draaiden rus-
tige rondjes in de draaimolen, of 

visten een prijs uit de eendenvij-
ver. Bij de kamelenrace werd met 
ballen gegooid voor de winst, en 
de schiettent trok niet alleen stoe-
re mannen die hun kunsten wil-
den vertonen. De gokkasten ble-
ken ook dit jaar weer flink in trek, 
en over trek gesproken. De sui-
kerspinnen en oliebollen gingen 
als zoete broodjes over de toon-
bank. En de terrassen op de Markt 
zaten lekker vol en ook hier was de 
sfeer opperbest. 

Gelukkig mocht de kermis blijven 
staan tot maandag, want voor ie-
dereen die van kermis houdt was 
het een heerlijk weekend!

Foto’s: Jan de Langen 
© Steenbergse Courant 

Gejoel en veel plezier op 
de kermis in Steenbergen
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Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie gevestigd in de 
Gummaruskerk is op maandag , 
woensdag- en donderdagochtend 
geopend van 9.15 tot 11.30 uur.
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk wordt  iedere zater-
dag om 17.00 uur uitgezonden via 
de SLOS:  Ziggo: kanaal 41, KPN: 
kanaal 1402, Delta : kanaal 804 
en Caiway: kanaal 12 en is ook 
te beluisteren via de radio: KPN 
kanaal 1102 en Ziggo kanaal 916 
en FM 107,4.
Het reserveren van plaatsen voor 
de vieringen is niet meer nodig. U 
bent in alle kerken binnen de St. 
Annaparochie meer dan welkom.

Jezus zegt ergens in het evangelie: 
‘Komt allen tot Mij die uitgeput 
zijt en onder lasten gebukt 
en Ik zal u rust en verlichting 
schenken.’ Deze woorden maken 
ons nieuwsgierig want hoeveel 
mensen zijn tegenwoordig niet 
moe, burn-out of overspannen en 
hebben het gevoel dat zij te veel 
lasten moeten dragen? Ze zijn op 
zoek naar rust en naar verlichting 
en niet alleen in de vakantietijd die 
nu voor velen aanbreekt. Daarna 
horen we Christus zeggen: ‘Neem 
mijn juk op uw schouders…en gij 
zult rust vinden voor uw zielen.’ 
Deze woorden maken ons eerder 
bang, want bij juk denken we aan 
een zware last. Maar waarvoor 
dient een juk? Het diende om 
de zware lasten die ergens heen 
gedragen moeten worden, dragelijk 
te maken. En lasten worden 
dragelijk als we ze eerlijk over 
beide schouders verdelen. Het juk 
van Jezus op je nemen betekent 
onder meer dat we bereid zijn om 
de lasten van het leven met elkaar 
te dragen. Daarnaast kunnen we 
als gelovigen ervaren, dat er nog 
Iemand is die onze lasten helpt 
dragen. Hij kan zelfs, als we het 
leven en de lasten ervan niet meer 
vast kunnen houden, de eeuwige 
rust en verlichting schenken. 
pastoor Hans de Kort

Voor Inlichtingen:  Els Verbeek 
secr. telefoonnummer 0167-
566886 of Bram Hommel voorz. 
06-53802394. 
Wij gedenken in ons gebed: 
Koosje Remijn - Tabak, Coby 
Oostrum, Riet Schillemans - de 
Ron en Joop Kouwen. 
Kerkdiensten:  jaarcyclus B. 
Zaterdag 17 juli 17.00 uur: 
Voorgangers Pastoor Hans de Kort 
en Past. w. Lenie Robijn.
Zondag 18 juli 9.30 uur: 
Voorganger Pater Bertus van 
Schaik. Jaargetijde Cornelius 
Uitdewilligen; Overleden familie 
van Kaam - de Waal; Gerard en 
Jeannette Hertogh  - Bosters; 
Willem Rijk vanwege zijn 
verjaardag.
Maandag 19 juli 19.00 uur: 
Voorganger Pastoor Hans de Kort.

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

Zaterdag 17 Juli 19.00 uur: 
Eucharistieviering Pastoor Hans 
de Kort. Intentie uit dankbaarheid 
voor genezing van een zieke, wij 
gedenken Joke Boyen - Raadsen en 
Siem Boyen jgt.   
Woensdag 21 Juli 9.30 uur: 
Eucharistieviering Pastoor Hans 
de Kort. Plaats reserveren voor een 
viering is niet meer nodig, alleen 
aanmelden bij binnenkomst. 
Opgeven van een misintentie kan 

bij Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612,       
e-mail r.gelten@home.nl  Het tarief 
van een misintentie is  € 11,00. 

Zondag 18 juli 09.00 uur: 
Word Gebed Communieviering, 
voorganger p.w. Lenie Robijn. 
Intenties:  Loes van Geel - Dogge 
e.v. Cees van Geel vanwege de 
geboortedag;  Nel van Holsteijn; 
Piet van Oorschot e.v. Jo Schalk.
Maandag 19 juli 18.00 uur: H. 
Mis. 
Woensdag 21 juli 19.00 uur: H. 
Mis. Misintentie: jgt. Henk de Baat 
e.v. Nilly van Zomeren;
Donderdag 22 juli 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur tel.: 0164 – 
682525. 
Zaterdag 17 juli 19.00 uur Euch.: 
In deze viering wordt ons gebed 
gevraagd voor : Jan van Meel e.v. 
Riet Mertens; Mien van Eekelen 
w.v. Jan Beerendonk; Joop van 
Gorkum w.v. Toos de Bruijn; Anna 
Geers w.v. Cornelis Luijkx; Opa en 
Oma Bogers - Maas; Naantje Huij-
bregts e.v. Jos Houtepen; .Voorgan-
ger: Past. B. van Schaik, lector: M. 
de Ruiter. 
Dinsdag 20 juli 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen.

Zondag 18 juli 11.00 uur: Woord- 
en Communieviering. Zang: 
gemengd koor; Misintenties: 
Janus Valkenburg, O.o. van Etten-
de Graaf. Voorganger: Pastoraal 
werker Lenie Robijn; Lector: Toos 

Broos; Koster: Adrie van Etten.

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

Dienst in de Protestantse Kerk aan 
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. 
Predikant: Ds. H.C. van het 
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor 
informatie: mevr. Toke Knook, tel. 
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com. Zondag 18 juli 
10.00 uur: Eredienst in de Sint 
Martinuskerk te Halsteren. Da. 
Gerarde Koks-de Jong.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Knuffel 

Een knuffel voor je tranen
Een knuffel voor gemis

Een knuffel vol met
liefs en troost

Omdat het zo moeilijk is.

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 18 juli  10.00 uur: Ds. 
T. Veldhuizen, Zandhoven. In de 
diensten is iedereen weer welkom 
onder de huidige coronaregels.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

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

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 18 juli 10.00 uur: H. v.d. 
Leeuw, Roosendaal. De kerk is 
nog steeds maar open voor max. 
30 gasten. Bij de ingang wordt 
door een van de coordinatoren 
bijgehouden hoeveel mensen er 
binnen zijn.  Gasten van buiten 
kunnen zich aanmelden via 
scriba@pkndinteloord.nl of even 
bellen met +31 611 888 299. De 
diensten zijn ook te volgen via de 
kerkomroep en de SLOS.

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 18 juli 10.00 uur:   Ds. A. 
Vastenhoud. 18.30 uur: Prop. A.van 
Dalen, Oud Alblas. De diensten zijn 
ook te beluisteren via onze website 
www.hervormddinteloord.com. 

Zondag 18 juli 10.30 uur: 
Voorganger Ds. P. Taselaar, 
Ridderkerk. Wilt u de dienst 
bijwonen, dan graag van tevoren 
aan-melden via het emailadres: 
aanmeldenkerkdienstgastelkruis-
land@hotmail.com (tot uiterlijk 
vrijdag 19.00 uur).

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL WOORD

Jezus, Redder en Verlosser, 
spreekt:
“Als je gelooft dat het Mijn hand 
is die je heeft gered, dan moet je 
ook geloven dat Ik je nog verder 
wil verlossen en je wil bewaren op 
de weg, die je hebt te gaan. Zelfs 
onder de mensen zal geen redder 
iemand van de verdrinking redden 
enkel met de bedoeling om hem 
in andere diepe en gevaarlijke 
wateren te brengen. Nee, het gaat 
hem erom dat de drenkeling op 
het droge komt – meer nog – dat 
hij daar de levensgeesten weer in 
hem opwekt en hem gezond en 
wel thuis brengt. Leer van deze 
gelijkenis wat Ik, je Redder, wil 
doen – en meer dan dat. Is de hand 
des Heren te kort om te verlossen 
en dit te volbrengen? 
Mijn roep vanaf het kruis “Het is 
volbracht” is Mijn roep van redding 
voor een hele wereld. Ik kom klaar 
met elke taak, die aan Mij wordt 
toevertrouwd. Heb dan vertrouwen 
en wees niet bevreesd”. 
Opmerking: Na lezen en herlezen 
van deze Boodschap van Jezus, en 
na een gebed tot de Heilige Geest, 
kun je gaan verstaan, wat Jezus 
jou precies te zeggen heeft. Pater 
Bertus.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

DE ZES KERNEN – Tijdens de zo-
mervakantie organiseert Jonge-
renwerk WijZijn samen met de 
buurtsportcoaches sport- en spe-
lactiviteiten in de verschillende 
kernen van de gemeente Steenber-
gen. Ze zijn bedoeld voor jongeren 
in de leeftijd van 9 tot en met 14 
jaar. Aanmelden voor deze acti-
viteiten kan vooraf via jongeren-
werk.stb@wijzijntraversegroep.nl.

De sport- en spelactiviteiten zijn 
op de volgende locaties en tijd-
stippen:
Kruisland, voetbalkooi Den Da-
rink: 26 juli – 9 – 23 – 30 augustus 
van 9.30 – 10.30 uur.
Dinteloord, voetbalkooi Pinas: 
26 juli en 9 – 23 – 30 augustus van  
11.30 – 12.30 uur.
Steenbergen, voetbalkooi Wip-
straat: 28 juli en 11, 25 augustus 

en 1 september van 9.30 – 10.30 
uur.
Nieuw-Vossemeer, voetbalkooi 
Merijntje Gijzenstraat: 28 juli en 
11– 25 augustus en 1 september 
van 11.30 – 12.30 uur.
Welberg, gemeenschapsplein 
bij de Vaert: 29 juli en 12 – 26 au-
gustus en 2 september van  9.30 – 
10.30 uur.
De Heen, Voetbalveld aan de Lan-
geweg: 29 juli en 12 – 26 augustus 
en 2 September van  11.30 – 12.30 
uur.
De activiteiten gaan door bij een 
minimum aantal van 6 aanmel-
dingen en er is een maximum 
van 30 deelnemers per activiteit.  
Meer informatie is te vinden op 
www.facebook.com/jongeren-
werk.stb

Sport- en spelactiviteiten 
voor jongeren tijdens 
de zomervakantie

Ruim 1300 euro opbrengst bij 
MS collecte in Dinteloord
DINTELOORD – Erica Verhagen, de collectecoördinator MS Dinteloord, 
laat weten dat er bij de afgelopen collecte in het dorp een bedrag opge-
haald is van 1.325,25 direct in de collectebussen. Daarnaast leverde het 
gebruik van de QR-code nog een bedragje op van 57,50 euro. 

Namens het Nationaal MS Fonds spreekt Erica Verhagen haar dank uit 
aan alle gevers voor hun bijdrage en alle collectevrijwilligers voor hun 
inzet. “Het bedrag is dit jaar weer wat hoger dan dat van vorig jaar”. Vol-
gend jaar is de MS collecte in de week van 27 juni tot en met 2 juli. 

Hiervoor zijn altijd vrijwilligers nodig. Aanmelden kan via: www.natio-
naalmsfonds.nl/ms-collecte/aanmelden of telefonisch op (010) 591 98 
39, maar ook via Erica Verhagen, 0167-523137, mscollectedinteloord@
online.nl.
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( door John Rommers )

Een 2-tal maanden geleden kon-
digde de K.N.V.B. nog aan dat de 
competitie-indeling voor het ko-
mende voetbalseizoen 2021/2022 
dezelfde zou blijven als in het af-
gelopen seizoen, maar vanaf vo-
rige week is bekend dat dat toch 
niet het geval is.

Het 1e elftal van de blauwwitten 
komt nu niet uit in de 4e klasse B 
van de zaterdagcompetitie maar 
in de 4e klasse C.

En dat houdt in dat alle tegen-
standers Brabantse verenigingen 
zijn in plaats van verenigingen uit 
Zeeland zoals vorig seizoen.

Zowel voor de spelers als voor de 
supporters is dit een stuk aantrek-
kelijker omdat daardoor de nodi-
ge leuke derby’s op het program-
ma komen.

Indeling
De totale indeling ziet er als volgt 
uit:
Alliance (Roosendaal) , Fc. Bergen 
(Bergen op Zoom), D.H.V. ( Zeven-
bergsche Hoek) Dosko (Bergen op 
Zoom), D.V.O.’60 (Roosendaal), 
Internos (Etten Leur), Lepelstraat-
se Boys (Lepelstraat), Moc’17 
(Bergen op Zoom), V.V.C.’68 (Hal-
steren), Vrederust (Halsteren), 
Sc.Welberg (Welberg) en v.v. 
Steenbergen.

De drie laatstgenoemde vereni-
gingen waren ook afgelopen sei-
zoen tegenstanders waartegen 
het moest worden opgenomen, 
maar alle andere verenigingen 
zijn nieuwe tegenstanders.
Alliance, Fc. Bergen, Internos en 
Moc’17 zijn, net als Steenbergen, 
verenigingen die
vorig seizoen zijn overgestapt van 
de zondag naar de zaterdag com-
petitie, waartegen de laatste jaren 

op zondag regelmatig werd ge-
speeld.
Ook Lepelstraatse Boys is van de 
zondag naar de zaterdag overge-
stapt maar was slechts een enke-
le keer tegenstander in de compe-
titie.
Op papier overigens behoorlijk 
sterkere tegenstanders dan vorig 
seizoen maar, zoals gezegd, wel 
een stuk aantrekkelijker.

Steenbergen 2
Ook de competitie-indeling voor 
Steenbergen 2 is door de K.N.V.B. 
bekend gemaakt en ziet er als 
volgt uit:
Alliance 2 (Roosendaal) Boei-
meer2 (Breda) Cluzona 2 (Wouw)  
D.S.E.2 (Etten Leur) The Gunners 
2 (Breda) Halsteren 3( Halsteren) 
Internos 4 (Etten Leur) Seolto 2 
(Zevenbergen) Tholense Boys 2 
(Tholen)W.H.S. 2 (St.Maartensdijk 

en v.v. Steenbergen.
De competitie voor beide elftallen 
begint op zaterdag 25 september. 
Zodra het programma bekend is 
zullen we dat doorgeven.

Foto: Spelmoment uit de wedstrijd 
Steenbergen - Vrederust van afge-
lopen seizoen met op de voorgrond 
aan de bal Steenbergen speler Kai 
Heshof. Vrederust zal ook komend 
seizoen een tegenstander zijn die 
Steenbergen gaat tegenkomen.

Gewijzigde indeling 
competitie voor 
vv Steenbergen in 
het nieuwe seizoen

Foto: Mark Koenraadt ©

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Donderdag 24 
juni bespraken vertegenwoordi-
gers van organisaties in de ge-
meente Steenbergen tijdens een 
eerste inspiratiebijeenkomst over 
mogelijkheden om meer inwo-
ners in de gemeente Steenbergen 
door sporten in beweging te krij-

gen. Dat is de hoofddoelstelling 
van ‘Steenbergen Aktief!’. Parallel 
hieraan loopt een traject om ac-
commodaties beter te gaan benut-
ten. In het najaar krijgt dit een ver-
volg in een tweede bijeenkomst.

De organisatie van de inspiratie-
bijeenkomst lag in handen van 
Johan Vermeulen van NOC/NSF, 
Gijsbert Vos (voorzitter sc Kruis-

land) en Dorien Verweij (voorzit-
ter Diomedon). Deelnemers wa-
ren Anoeska (lid werkgroep, kin-
deropvang), Joke de Kock (Dio-
medon, afdeling atletiek), Wil-
ly Beirnaert (Diomedon, afdeling 
survival), Ad Hellemons (dorps-
raad Kruisland), Marco van Kaam 
(VV Steenbergen) en Dirk, een 
vertegenwoordiger van Scouting 
Steenbergen. 

Opties en voorwaarden
Na een toelichting over onder 
meer het vorig jaar gesloten Sport 
en Beweegakkoord, het jaarlijks 
budget van 20.000 euro dat de 
overheid beschikbaar stelt en het 
uitgangspunt van Steenbergen 
Aktief! spraken de deelnemers in 
twee groepen over opties. Daar-
bij kwamen lokale voorbeelden 
aan de orde van reeds bestaand 
samen gebruik van accommo-
daties en ook werden voorwaar-
den en succesfactoren benoemd 
om de doelstelling te bereiken. 
Bij dat laatste wordt gedacht aan 
het meer uitnodigen van de doel-
groep, terwijl ook zaken als in-
structie, onderhoud, uitstraling 

en promotie belangrijk zijn. Ook 
is het van belang dat verenigingen 
meer van elkaars activiteiten en 
mogelijkheden gaan weten. 

Vervolg
In het najaar krijgt de inspiratie-
bijeenkomst een vervolg. Bij voor-
keur fysiek, omdat online ‘bijeen-
komen’ niet als optimaal wordt er-
varen. Dan wordt gesproken over 
waar de verenigingen elkaar kun-
nen vinden, welke behoeften er 
exact leven en welk aanbod hier 
een antwoord op heeft. Onder-
tussen wordt alle deelnemers ge-
vraagd zich als ambassadeur op te 
stellen en binnen hun vereniging 
en omgeving in gesprek te gaan.

Verenigingen bespraken mogelijkheden 
voor ’Steenbergen Aktief!’ 
tijdens inspiratiebijeenkomst

STEENBERGEN - Kartcoureur Bas 
van Vlimmeren heeft afgelopen 
weekend op het kartcircuit van 
Spa Francorchamps weer twee po-
diumplaatsen behaald in de derde 
en vierde ronden van het Neder-
lands Kampioenschap karting. 

Normaal gesproken wordt er één 
racedag over het weekend ver-
reden, maar in dit geval werden 
er op zowel zaterdag als zondag 
wedstrijden afgewerkt. De zater-
dag werd geteisterd door wissel-
vallig weer, typisch voor de Arden-
nen. 

In de prefinale werd Bas van Vlim-
meren geklasseerd als vierde, wat 
zijn uitgangspositie bepaalt voor 
de finale. Maar net voor de start 
van de finale begon het te rege-
nen en was het een chaos op de 

startopstelling. Na een matige 
start, klom de Steenbergenaar ge-
staag op naar de tweede plaats en 
kwam hij net tekort voor zijn eer-
ste overwinning van het seizoen. 

Op zondag waren de weersom-
standigheden beter en bleef het 
de gehele dag droog. Helaas zat de 
snelheid er bij Bas van Vlimme-
ren niet in. Een negende tijd in de 
kwalificatie was ondermaats, dus 
hij moest aan de bak in de races. 
In de prefinale kon hij niet verder 
komen dan een 7e plaats. Na flink 
wat wijzigingen aan zijn kart en 
het monteren van een andere mo-
tor had Bas in de finale meer snel-
heid en reed van 7 naar 3. Toch 
weer een podiumplaats te pakken, 
maar helaas moest hij toezien dat 
zijn grootste concurrenten Luc 
Scheepers uit Gemert, en Maxim 
Dirickx uit Antwerpen er met de 

dagzeges vandoor gingen, waar-
door hij nu naar de derde plaats 
is gezakt in het Nederlands kam-
pioenschap. 
De zomerpauze gaat in, dus tijd 

genoeg om te verbeteren voor de 
volgende wedstrijd, die plaats-
vindt op kartcircuit ‘De Landsard’ 
in Eindhoven op zondag 19 sep-
tember.

Opnieuw podiumplaatsen 
voor kartcoureur  
Bas van Vlimmeren

WijZijn-bingo
STEENBERGEN – WijZijn orga-
niseert donderdagmiddag 22 juli 
wederom een bingo in het Crom-
wiel. Deze begint om 13:30 uur, 
de zaal gaat een half uur eerder 
open en er worden twaalf ron-
des gespeeld. Iedereen is welkom. 
Bingoboekjes kosten ook nu vijf 
euro en rond 16:30 uur wordt de 
middag afgesloten.

Brillekoker gevonden?
Afgelopen zondag 11 juli ben ik 
vermoedelijk op het fietspad bij 
de Franseweg ter hoogte van gara-
ge Bastians richting Welberg mijn 
brillenkoker met zonnebril verlo-
ren. Bent u de vinder, wilt u mij 
dit dan s.v.p. laten weten. Dit kan 
via tel. 06 50 870 404 of via mail: j.
denbesten@ziggo.nl.

J. den Besten, Steenbergen
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Uw zonnebril 
als UV-fi lter

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

Een goede zonnebril als uv-fi lter is onmisbaar! 

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

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

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

Mike van Herel, MVH House & Garden

Dakkapellen

Kozijnen

Overkappingen

Veranda’s

Heeft u plannen voor uw huis? 

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

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

GEZOCHT:
Handige klusjesman 

voor alle voorkomende 
werkzaamheden op een agrarisch 
bedrijf voor 2 à 3 dagen per week.

Bel voor info: 06-20162018

STEENBERGEN - Via een officië-
le brief met een verzoek aan het 
RK Weeshuis Steenbergen, zetten 
Romy, Nikki en Moniek van groep 
8B van basisschool Gummarus af-
gelopen najaar de eerste stap in 
een mooie samenwerking. Voor het 
project ‘Sizabantwana’, hadden 
de bijna brugklassers een bijdra-
ge gevraagd aan het RK Weeshuis 
Steenbergen. Zij nodigden vervol-
gens het bestuur uit om een pre-
sentatie van het project op school 
bij te wonen. Voor de bestuursle-
den was dit meteen een uitgelezen 
kans om iets over het RK Weeshuis 
te vertellen.

Woensdag 7 juli was het zover en 
kwamen twee bestuursleden van 
het RK Weeshuis Steenbergen op 
bezoek bij groep 8b van de Gum-
marusschool. Zij vertelden iets 
over de geschiedenis van het RK 
Weeshuis. Die gaat honderden ja-
ren terug naar de tijd dat Neder-
land veel armer was dan nu. Het 
kwam vaak voor dat één van of 
beide ouders stierven en dan ble-
ven de kinderen alleen achter. De 
kerken ontfermden zich over deze 
kinderen, die als wees (zonder ou-
ders) achterbleven. Op de plaats 
waar nu de Steenbergse biblio-
theek staat (Blauwstraat), stonden 
2 weeshuizen naast elkaar: het 

Rooms Katholiek en het Hervorm-
de weeshuis.

Missionarissen
Toen in de vorige eeuw de Ne-
derlandse overheid de zorg over 
de kinderen op zich nam, waren 
de Steenbergse weeshuizen niet 
meer nodig en zijn ze gesloopt. 
Het gebouw was dan wel ge-
sloopt, het RK Weeshuis bleef be-
staan en ging zich richten op ont-
wikkelingslanden. Missionarissen 
werden door de kerk uitgezon-
den om daar het geloof te verkon-
digen en de bevolking te helpen. 
Bijvoorbeeld door hen te leren le-
zen en schrijven, waterputten te 
slaan of groenten te verbouwen. 
Het geld dat hiervoor nodig was, 
konden ze vragen bij het RK Wees-
huis. Tegenwoordig zijn er niet zo 
veel missionarissen meer, maar 
het RK Weeshuis richt zich nog al-
tijd op kinderen die het financieel 
moeilijk hebben, zowel in Neder-
land als daarbuiten. Zo helpt het 
RK Weeshuis projecten in Afrika, 
Zuid-Amerika en Indonesië. 

Betekenisvolle  
samenwerking  
Na de toelichting vanuit de be-
stuursleden was de beurt aan 
Romy, Nikki en Moniek van groep 

8 om aandacht te vragen voor 
het project ‘Sizabantwana’ in 
Zuid-Afrika. In een mooie kleur-
rijke presentatie met veel muziek 
vertelden ze hierover. De kinderen 
daar lopen wel 10 kilometer naar 
school. Sizabantwana is een soort 
naschoolse opvang die in ieder 
geval ervoor zorgt dat de kinde-
ren een goede en gezonde maal-
tijd krijgen, soms daar de eerste 
en enige van de dag. Om geld voor 
hun project in te zamelen verko-
pen de kinderen van de Gummar-
us onder andere zelfgemaakte sie-
raden. Op de sportdag (aanstaan-
de woensdag 14 juli), gaan de 

Gummarus leerlingen van groep 
5 tot en met 8 letterlijk water dra-
gen voor het goede doel. Zo erva-
ren zij zelf wat het betekent wan-
neer je niet gewoon naar de keu-
ken loopt en een glas water uit de 
kraan tapt. Van kleine bedragen 
kunnen de kinderen in Zuid-Afri-
ka al een week eten. Na de presen-
tatie kregen de enthousiaste leer-
lingen een cheque overhandigd 
van het RK Weeshuis Steenbergen 
van �500 voor hun project.

Ook lokaal actief
RK Weeshuis Steenbergen onder-
steunt ook kinderen in de omge-

ving van Steenbergen, want ook 
in Nederland komt armoede voor. 
Kinderen zijn daarbij het slachtof-
fer. Het is niet zo, dat het Weeshuis 
de rol van de overheid overneemt. 
Maar het kan wel eens voorkomen 
dat ouders bij een scheiding of 
schulden even geen geld hebben 
om een buskaart, fiets of laptop 
voor hun kinderen te kopen. Dan 
kan men hiervoor bij het RK Wees-
huis Steenbergen aankloppen. 
Als er andere scholen in de regio 
Steenbergen zijn die projecten in 
ontwikkelingslanden of in Neder-
land ondersteunen en hier een 
presentatie voor willen geven, ko-
men de bestuursleden van het RK 
Weeshuis graag langs om hiervan 
kennis te nemen en wat over het 
RK Weeshuis te vertellen. 

Voor informatie en ondersteuning 
bij hulpvragen kan contact opge-
nomen worden via rkweeshuis-
steenbergen@gmail.com.

Foto: Ria van Dijk-Koot en Mike 
Ridderhof met de Gummarusscho-
lieren Romy, Nikki en Moniek uit 
groep 8 die een kleurrijke presen-
tatie gaven over het project ‘Siza-
bantwana’ in Zuid-Afrika.

Goed voorbeeld van het thema  
‘Samen maken we de wereld’ 

RK Weeshuis op bezoek  
bij Gummarusschool


