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Bijzonder initiatief in
Steenbergen:
‘De Buurtcamping’
( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Deze zomer richt
de nieuwbakken stichting ‘Buurtcamping Steenbergen’ een camping in op het speelveld ‘De Breede Watergang’ in wijk Noord-Oost.
“Het doel is dat buurtbewoners
op vakantie gaan in eigen buurt
en zo elkaar leren kennen. Het is
ook de mogelijkheid voor mensen
of gezinnen die het maandelijks
soms zwaar hebben er toch even
een heel leuk weekendje tussen uit
te laten gaan”, zo verwoordt Dennis Kulik uit de Lijsterbesstraat de
doelstelling van het initiatief dat
dit jaar plaatsvindt van vrijdag 22
tot en met zondag 24 juli.
Dennis Kulik kwam als EHBO-er
en vrijwilliger in aanraking met
het fenomeen ‘Buurtcamping’ in

perkt aantal plekken beschikbaar
en is 1/3 van de plekken betaald,
1/3 gratis voor vrijwilligers en 1/3
voor kampeerders met een kleine
beurs.

Maaltijdsponsors gezocht
Ook bijdragen van sponsoren zijn zeer welkom. In het
bijzonder ook bedrijven die
maaltijden willen sponsoren.
Deelnamekosten voor de ‘Buurtcamping’ bedragen 25 euro per
persoon voor het hele weekend,
minima betalen 5 euro per persoon, kinderen zijn gratis.

de plaats Haarlem. “Ik weet dat
dit al een jaar of tien op diverse
plaatsen in ons land wordt gerealiseerd. En ik dacht dat moet in
Steenbergen toch ook kunnen”.
Samen met een zestal plaatsgenoten – ‘wij noemen ons de beheerders’- ging Dennis aan de slag. Het
initiatief kreeg door corona de nodige vertraging, maar na uitvoerig
overleg met gemeente Steenbergen is er nu toestemming.

Centraal gelegen locatie
Weliswaar niet op de oorspronkelijke locatie die de beheerders in
gedachten hadden – het stadspark
– maar op het speelveld tussen
Noorddonk, Vriezendijk en Vlamingvaart in de wijk Noord-Oost.
“We wilden aanvankelijk in het
stadspark, omdat dit centraal in
de kern is gelegen. Daardoor konden we zoveel mogelijk mensen

betrekken. Niet alleen de buurtbewoners, maar ook passanten. Het
speelveld in Noord-Oost is ook
een goede optie, heel toegankelijk
voor kampeerders en belangstellenden”.

”Kampeerplek reserveren
of aanmelden als
vrijwilliger”
Wie mee wil doen kan een kam-

peerplek reserveren. Dat kan door
tickets te kopen via https://shop.
ikbenaanwezig.nl/tickets/event/
de-buurtcamping-steenbergen.
Wie zich gaat inzetten als vrijwilliger en mee helpt kan een kampeerplek verdienen. Vrijwilligers
kunnen zich aanmelden via denniskulik@debuurtcamping.nl.
Om de diversiteit en kleinschaligheid te bewaken is er een be-

Expositie Bert van Drunen
in bibliotheek is een
bezoek meer dan waard
(door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – “Is het nu een
foto of een schilderij?” Regelmatig worden bezoekers van de kunstexpositie in de Steenbergse bibliotheek vertwijfeld aangetroffen voor één van de werken van
kunstschilder Bert van Drunen.

DINTELOORD – Zaterdagavond 25
juni organiseert zangvereniging
TAVENU onder leiding van dirigente Meike Warmoeskerken een zomeravondconcert in het Dorpshuis.
Ook het Ritmisch Koor Dinteloord
met dirigent Adrie Konings werkt
hieraan mee. Er wordt tevens aandacht besteed aan een hulpgroep
die actief is voor Oekraïne en ook
de opbrengst van de collecte op
deze avond wordt hier aan gedoneerd.
Dinteloorder Jan van der Weele

werkt al geruime tijd samen met
een hulpgroep in Tholen, die is
opgericht door Kees den Boer.
Den Boer reist voor zijn werk regelmatig naar een bedrijf in Polen waar hij in contact kwam met
een medewerker uit Oekraïne. Via
deze contactpersoon is een hulplijn naar het front in Oekraïne ontstaan. Hier is grote behoefte aan
onder andere medische hulpmiddelen. Op dit moment wordt geld
ingezameld voor (tweedehands)
ambulances. Kees de Boer komt
tijdens het zomeravondconcert

Er worden tijdens het kampement
diverse activiteiten georganiseerd, waaronder clinics van een
dansschool en een sportvereniging, bingo’s, een muziekavond,
Oud Hollandse spelen en een
spanningsspel.

Markt van Steenbergen bij nacht
en de Schotse Hooglanders die tijdens een hete zomerdag verkoeling
zoeken in de kreken van natuurgebied de Dintelse Gorzen.
Maar ook een verstilde klaproos
die door de lentezon wordt beroerd en een ijsvogel in afwachting
van een visje zijn adembenemend
mooi weergegeven.

Het aanraken van de schilderijen
is natuurlijk niet toegestaan, maar
de verleiding is bijna niet te weerstaan. Van Drunen heeft pas na
zijn pensionering enkele jaren geleden het penseel opgepakt en is nu
al het levend bewijs van de stelling
dat echt talent zich niet verloochent. Met name wanneer het gaat
om het vastleggen van taferelen uit
zijn eigen leefomgeving zoals de

Zomeravondconcert met
aandacht voor Oekraïne

Ook zijn dagkaarten te bestellen voor wie alleen overdag mee
wil doen aan de activiteiten. Een
dagkaart kost 10 euro per persoon, alleen op zaterdag 12,50
euro vanwege de barbecue.

Binnenkort besteden we in deze
courant meer aandacht aan de
schilder; voor nu is het een aanrader om de expositie in de bibliotheek van Steenbergen te bezoeken.
Dat kan nog tot en met eind juni
gedurende openingstijden.

vertellen over zijn ervaringen.
TAVENU hoopt vanwege de inzameling extra op grote belangstelling voor het zomeravondconcert.
Dit begint om 20:00 uur, de toegang is vrij.

Opbrengst Haringparty
Lions voor het goede doel
STEENBERGEN – Lionsclub Steenbergen meldt dat kaarten voor
de Haringparty die op donderdag
23 juni bij Grand Café De Keuning
wordt gehouden online kunnen
worden besteld.

deel te nemen. Ook is er een veiling waarop een aantal bijzondere kavels wordt aangeboden.
Kaarten bestellen gaat via www.efood.nl/steenbergen/grand-cafede-keuning.

De opbrengst van de party gaat
dit jaar naar ‘Stichting voor Sara’
en is bestemd voor onderzoek
naar zeldzame spierziekten, in het
bijzonder voor kinderen die lijden aan de ongeneeslijke spierziekte MDC1A. Iedereen wordt
uitgenodigd om aan de party

Dagelijks weten
wat hier gebeurt

Gezocht:

Hartelijk dank voor de steunbetuigingen,
bloemen en kaarten vanuit de buurt, na het
overlijden van mijn echtgenoot en vader

Gepensioneerd echtpaar zoekt

Cor Timmermans

HULP IN DE HUISHOUDING

Tevens willen wij onze dank uitspreken aan
TWB, in het bijzonder de case manager
en het Hof van Nassau.
Jo Timmermans-Luijks
Iwan

Van Haaften uitvaartverzorging

Voor 3 à 4 uur per week
in Steenbergen.
Telefoon nummer: 06 82610259

Een bijzonder leven verdient
een bijzonder afscheid

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.

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

Wij verzorgen ook het maken,
plaatsen en onderhouden van
grafmonumenten.
24 uur per dag
Ook voor informatie

0167 76 72 74

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

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

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

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

JJ

H
H

Uitvaartverzorging

De vlag kan uit!
uitvaartverzorging
Wij feliciteren al onze geslaagden en
uitvaartverzorging
annie Hulsbergen
J
wensen hen veel succes in de toekomst!

Jannie Hulsbergen

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

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

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

rustig gelegen / ruime opbaarkamer / afscheidsaula

Kapelaan Kockstraat 50 te Welberg
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Zesde Steenbergse fietsdriedaagse
krijgt 750 jarig jubileum-sausje
( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Martijn Hagens
organiseert dit jaar voor de zesde
maal de avondfietsdriedaagse. Dat
gebeurt van dinsdag 28 juni tot en
met donderdag 30 juni. De editie
van dit jaar krijgt een speciaal jubileumsausje en wordt verreden
onder het thema ‘Van kerktoren
naar kerktoren’. Elke dag wordt
gestart vanuit de Gummaruskerk
en vanuit een andere kerk in één

van de kernen.

Aankomst en vertrek
“Bij de samenstelling van de routes is veel aandacht besteed aan
veiligheid, rustige wegen en
mooie fietspaden. Zo kunnen op
een ontspannen manier de mooiste plekjes van de omgeving worden verkend. Onderweg is er een
pauze-moment waar de deelnemers even op adem kunnen komen,” aldus Martijn Hagens.
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Iedere avond (28-30 juni) kan er
gestart worden op twee locaties,
daar kunnen de deelnemers zich
melden en krijgen ze een routebeschrijving mee. Deelnemers die
niet alle drie de avonden meerijden kunnen ook per dag inschrijven. De starttijd is iedere dag van
18.00 - 19.00 uur, de deelnemers
worden uiterlijk 22.00 uur weer

terug verwacht. Halverwege is er
een pauze moment bij één van de
kerken in de gemeente Steenbergen.
Startlocaties: Dinsdag 28 juni in
Steenbergen (Gummaruskerk) of
in Nieuw-Vossemeer bij de Joannes de Doperkerk.
Woensdag 29 juni in Steenbergen
(Gummaruskerk) of bij de Georgiuskerk in Kruisland. Donderdag
30 juni in Steenbergen (Gummaruskerk) of bij de Gereformeerde
Kerk in Dinteloord.

Deelname
Inschrijven kan op de avond zelf.
Kosten voor deelname aan alle
drie dagen bedragen zes euro per

Heraut voor
60-jarige Siemburg

‘Het kloppend hart
van Kruisland’

ste verjaardag van hun dorpshuis.
In sixties stijl, met muziek uit die
tijd en verklede medewerkers achter de bar. Namens de gemeente
was wethouder Esther Prent aanwezig. “Huub, Lisette, iedereen
van het bestuur, kom eens naar
voren” nodigde Prent voorzitter
Huub Tholhuijsen en de andere
bestuursleden uit. ”Jullie Siemburg is uniek in de gemeente. Het
kloppend hart van Kruisland. Een
plek voor iedereen. Verenigingen,
bijeenkomsten, feesten, sport en
de optocht.”

Met een groot feest in, hoe kan
het ook anders, dorpshuis Siemburg vierde Kruisland de zestig-

Siemburg is ook de basis van veel
clubs. Eén ervan maakte wethouder Prent heel nieuwsgierig. “As we

( door Tineke Feskens )

KRUISLAND – De zestigste verjaardag van dorpshuis Siemburg werd
zaterdagavond op passende wijze
gevierd. Een groot feest, in sixties
stijl, voor alle inwoners werd extra
feestelijk. Uit handen van wethouder Prent ontving voorzitter Tholhuijsen een gemeentelijke onderscheiding: de Heraut.

mar weg zijn? Tja. Dan vraag ik me
af wat voor club is dat?” Prent had
nog een bijzondere boodschap
namens de gemeente. Siemburg
ontving de gemeentelijke onderscheiding ‘Heraut’. “Siemburg is
zo belangrijk voor Kruisland. Betekent zoveel de lokale gemeen-

DINTELOORD – Onder een stralend
zonnetje werd zaterdag de jaarlijkse braderie in Dinteloord gehouden. Lange rijen stands, veel te
eten en muziek met voor elk wat
wils. Dinteloord liep uit, het werd
een feest vol herkenning.

‘Wie steunt
onze vereniging?’

De jaarlijkse braderie begon zaterdagmorgen al vroeg. Ruim vóór
tienen liepen de eerste bezoekers
langs de kraampjes. Op zoek naar
een koopje, of om even een praatje met bekenden te maken. Want
op de braderie in Dinteloord staan
niet alleen winkeliers. Tal van verenigingen proberen via een loterij
of andere ludieke acties de kas te
spekken. “Wil je met de prins op
de foto?” vraagt Carlo Baas, voorzitter van Stichting Peeloofdurp,
de voorbijgangers.

Na de felicitaties van wethouder
Prent was het de beurt aan voor-

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

laten van zich horen. Carnaval is
weer helemaal terug in Peelooofdurp. Kinderen vermaken zich in
de draaimolen en worden voorzien van een glittertattoo. En kinderopvang Kibeo nodigt alle kids
uit te kleuren. Volharding daagt
mensen uit zoveel mogelijk decibels te produceren. Oldtimers
sieren het Raadhuisplein en op
de terrassen geniet men van een
drankje en iets lekkers. Geen tijd
of zin een terrasje te pikken? Geen
probleem. De lokale ondernemers
pakten flink uit. Er was voor iedereen wel iets van eigen gading te
koop.

‘Carnaval leeft weer’
Verderop staat het onderwerp van

Zo was er informatie over de gratis ‘Thuis-administrateur’ voor senioren, de WMO-cliëntondersteuners, de juridische helpdesk, de
belastinghulpen, de ouderenadviseur en de cliëntondersteuner.
Er kon worden geraden naar het

juiste gewicht van de scootmobiel
die Scootmobielshop beschikbaar
stelde met daarop de voorzitter
van de Dinteloordse KBO-afdeling. Dat gewicht was 208 kilo en
vier ons. Geen van de deelnemers
raadde dit, maar vijf van hen waren er heel dicht bij. Loting onder
hen wees inwoner Vermolen uit
Stampersgat als winnaar van de
taart aan.

Sjoelkampioenschap
Julia de Hoog werd winnares in de
sjoelwedstrijd om het Dinteloords
kampioenschap Dames. Zij mag

Mocht een deelnemer onder weg
pech krijgen met de fiets, dan verzorgt Tweewielercentrum Steenbergen de pechservice en kan de
deelnemer vervolgens weer verder kan om de route te voltooien.

‘Op naar het
volgend jubileum’

schap. Jullie verdienen het!”

gesprek. Want de Dubbel Dees bestaan elf jaar. Ook de Leuttrappers

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Onze Britse korthaar
missen we erg . . .

Winnaars KBO-stand op
Dinteloordse braderie
DINTELOORD – KBO Dinteloord
presenteerde zich tijdens de Dinteloordse braderie en kreeg goede belangstelling voor de informatie over de vele activiteiten die de
ouderenbond op het kerkdorp ontplooit. Ook kan worden deelgenomen aan diverse (raad)spelletjes.

Pechservice

zitter Huub Tholhuijsen. Een terugblik op zestig jaar Siemburg
volgde. Een lange terugblik, want
wat is er in zestig jaar veel gebeurd.
”24 uur volleybal, rommelmarkten, The Cats, de harmonie. Iedereen kwam bij de Siemburg” somde Tholhuijsen op. ”Jaren werd er
gesproken over nieuwbouw. En
toen kwamen de ’Essentgelden’.
Een zegen voor Kruisland én voor
Siemburg. Want in 2014 werd de
nieuwe Siemburg geopend. Een
plek waar veel kan. Waar, als het
weer erg slecht is, een optocht
doorheen trekt. Waar gesport en
tv gemaakt wordt. Waar de deur
voor iedereen open staat.” Aldus
een trotse voorzitter. Met zestig
jaar Siemburg wordt geen periode
afgesloten. Bij Siemburg zitten ze
niet stil. “Veel plezier vanavond.
Op naar het volgende jubileum!”
opende Tholhuijsen het feest.

Gezelligheid troef op
braderie in Dinteloord
( door Tineke Feskens )

persoon. Deelname per avond
kan voor 2,50 p.p. Kinderen tot
en met 14 jaar zijn gratis, wel onder begeleiding van een volwassene. Aanmelden vooraf kan via
martijn.hagens@gmail.com of via
06-53335157. Aanmelden op de
dag(en) zelf is ook mogelijk. Dit
kan tussen 18.00 - 19.00 uur bij
één van de startlocaties.

zich Sjoel-kampioene Dinteloord
noemen, terwijl Dinteloorder Sam
uit de Steenbergseweg de titel bij
de heren opeiste. Voor beide kampioenen was er een goed gevulde AH-doos met boodschappen.
“KBO Dinteloord kijkt terug op

een geslaagde braderiedag en bedankt iedereen die hieraan heeft
bijgedragen of heeft deelgenomen”, zo laat Piet Vriens van de
KBO weten.

Wie heeft onze
poes gezien of in
verzorging genomen? Het is een
Britse korthaar
van 13 jaar oud.
Ze is donkerbruin. Ze is al een
flinke poos zoek. We ontvingen reactie
op de door ons verspreide flyers dat ze
op het dak van huizen in de Blauwstraat verbleef. Vervolgens is de poes
van het dak gehaald en op straat gezet. Dat is voor haar onbekend terrein,
want ze komt nooit buiten op straat.
Ze is richting het centrum gelopen.
Heeft iemand haar gezien, in huis genomen of weet iemand waar ze verblijft? We missen haar echt heel erg.
Neem bij info s.v.p. contact op met Marie-Louise van Overveld, telefoon 06 28
772 602, of kom lang of doe een briefje in de brievenbus bij Blauwstraat 39.

De Hyundai TUCSON.
Bekroond, beloond en geroemd.

Hyundai TUCSON vanaf

€ 36.495
(inclusief Smart bonus)

Private Lease vanaf

€ 505 p.m.
Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Revolutionair design. Opwindende prestaties. De Hyundai TUCSON is niet voor niets de bestverkochte SUV in Europa
binnen zijn segment. Een geavanceerde en opvallende verschijning die voorzien is van vooruitstrevende connectiviteit en
de beste veiligheidssystemen in zijn klasse. Deze krachtpatser is verkrijgbaar als Mild Hybrid, Hybrid en Plug-in Hybrid.
Ervaar de TUCSON zelf en maak een proefrit in de TUCSON van je keus.
Hyundai is op weg om in 2045 klimaatneutraal te zijn.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/bartelen
Autobedrijf Bartelen Roosendaal
Belder 37, tel. 0165 - 595 959
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Batterij
Garantie

Onbeperkte
Kilometer Garantie

Gecombineerd verbruik: 1,38 - 6,6 (l/100 km) / 15,2 - 72,5 (km/l); CO2 - emissie: 31 - 152 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn
overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk o.a. variëren door omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 160.000 kilometer batterijgarantie’ zijn alleen
van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. Hyundai Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private
Lease. De Hyundai Smart bonus actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 750 op het aankoopbedrag van een Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid Comfort. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst tot en met 30-06-2022 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op
particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden
zijn beschreven in het service- & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Kersen van eigen bodem!
ze zijn er weer!

Diverse fruit en sappen
Zomerplanten & bloemen enz.
Verbeek Fruit en Tuinplanten
Afgeslechtedijk 25 - Steenbergen

IE!!!
SUPER AKT
€44,99
9 nu voor
,9
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HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN * SPEELGOED EN TUIN
4671 CA DINTELOORD * 0167-523909 * www.hblok.nl
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Afbeelding: Grote Kerkstraat achterzijde

Afbeelding: Oostdam voorzijde

Panden voormalige
klokkenzaak Broekhuis
maken plaats voor
appartementen
( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Door een verandering in de klokkenmarkt besloot
ondernemer Dick Broekhuis om
voor zijn klokkenzaak – de grootste van Europa – van strategie
te veranderen. Voortaan bedient
Broekhuis alleen nog het topsegment en de enorme voorraad klokken werd afgebouwd. De enorme
winkelruimte die vrijkwam maakt
plaats voor de bouw van appartementen. Bergh vastgoed & ontwikkeling uit Bergen op Zoom kocht
de panden en hoopt medio maart
volgend jaar met nieuwbouw te
kunnen starten.
Dick Broekhuis en Alfons van den
Bergh lichten de plannen toe. De
‘voorzijde’ aan de Grote Kerkstraat krijgt een fraaie gevel en in
vier achterliggende bouwlagen
worden 8 appartementen gerealiseerd. Aan de Oostdam komt een
gebouw met drie bouwlagen met
6 appartementen. Onder dit gebouw komt een grote kelder waarin de bergingen voor alle appartementen worden opgenomen. Het
binnenterrein tussen de twee gebouwen is bestemd voor het parkeren. “Er is voor elk appartement
een eigen parkeerplaats”.

Levensloop bestendig
De appartementen worden le-

HEINEKEN, HEINEKEN 0.0,
AMSTEL OF BRAND**
Alle combinaties mogelijk
Heineken 24 x 30 cl,
Heineken 0.0 24 x 30 cl,
Amstel 24 x 30 cl of
Brand 24 x 30 cl
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e
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Evenementen
commissie
De Heen
organiseert
garagesale

vensloop bestendig, de verdiepingen zijn met een lift bereikbaar
en rolstoel toegankelijk. Het hele
complex wordt nagenoeg energie
neutraal door gebruik van zonnepanelen en warmtepompen met
de nieuwste technologie. Dat betekent dat er geen buitenunits zijn
die geluid produceren. De kelder
in het gebouw aan de Oostdam
krijgt eveneens een lift en is daardoor ook voor e-bikes toegankelijk. Er wordt gebouwd met onderhoudsvriendelijke materialen”.

Overlast minimaliseren
”Heel belangrijk vinden we dat er
tijdens de bouw zo min mogelijk
overlast ontstaat. Dat kan omdat
we slopen vanaf de Oostdam op
onze eigen parkeerplaats en naar
de Grote Kerkstraat toewerken.
Het bouwen gebeurt in omgekeerde volgorde en ook dan wordt de
eigen binnenruimte gebruikt”.

Omwonenden
op de hoogte
De plannen zijn bekend gemaakt
bij de naaste omwonenden en
alle omwonenden die direct zicht
hebben op de bouwlocatie. De
verwachting is dat in januari met
het slopen kan worden gestart.
De sloopwerken zullen een viertal

Foto: Dick Broekhuis (r) en Alfons van den Bergh met op de achtergrond
de panden van de voormalige klokkenmakerij die worden afgebroken.
weken in beslag nemen. Vervolgens wordt archeologisch onderzoek verricht en eind maart 2023
wordt met de bouw gestart, zo is
de verwachting. Een goed jaar later in maart 2024 hoopt de Bergh
Bouwgroep te kunnen opleveren.

Verkoopprijzen in
september bekend
Directeur Alfons van den Bergh
geeft aan dat nu nog geen goede
indicatie van de verkoopprijs van
de appartementen kan worden
gegeven. Dit vanwege de stormachtige ontwikkelingen voor wat
betreft de bouwkosten. “Eind september zullen we met definitieve prijzen kunnen komen. Dan
wordt ook bekend gemaakt welke
makelaar de verkoop zal begeleiden. ”Overigens, als er al geïnteresseerden zijn, dan kan men zich
geheel vrijblijvend melden via
info@berghvastgoedenontwikkeling.nl. We leggen een lijst aan en
brengen de geïnteresseerden dan

CALVÉ VARIATIESAUZEN

OLA WATERIJS

2 verpakkingen à 250 of 320 ml

2 verpakkingen
M.u.v. losse ijsjes
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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 21 juni 2022

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
** Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen. kijk voor de deelnemende
biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding.

Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

op de hoogte”.

Broekhuis helemaal
klaar voor de toekomst
Naast de aanpassing van de klokkenspeciaalzaak zijn er nog andere belangrijke veranderingen
bij Broekhuis. “Ik heb het bedrijf
overgedragen aan onze jongste dochter Kelly en schoonzoon
Paul. Beide zijn al een jaar of tien
werkzaam binnen het bedrijf en
hebben de nodige opleidingen gevolgd. Hoewel ik beslist nog niet
van plan ben om te stoppen en
nog heel wat jaartjes actief hoop
te blijven, nemen Kelly en Paul de
leiding over en ga ik het iets rustiger aan doen.
De juwelierszaak en de nieuwe
klokkenafdeling zijn helemaal
klaar voor de toekomst. Ons klantenbestand groeit steeds verder,
vooral nu veel collega’s in de regio
de deuren hebben gesloten. Wij
gaan vol elan en met veel plezier
verder.”

DE HEEN – Zaterdag 25 juni organiseert Evenementen commissie De Heen een garagesale op
het kerkdorp. Dat gebeurt tussen 10:00 en 16:00 uur. Wie op de
Heen woont, deel wil nemen en op
de routekaart vermeld wil worden
dient zich op te geven vóór 19 juni.
Die routekaart met deelnemers is op 25 juni door bezoekers af te halen bij Boerderijwinkel ‘De Theetuin’ of bij gemeenschapshuis
De
Stelle.
Deze zijn dan tevens geopend
voor een hapje en een drankje.
Opgave voor de garagesale kan
via een mailbericht met volledige
contactgegevens naar evenementendeheen@gmail.com.

Pluim voor
de Poldertocht
Een grote pluim voor de mensen
die de Polderfietstocht hebben georganiseerd. Het was een prachtige fietstocht langs de mooiste
plekken in onze mooie gemeente. Alles was goed geregeld en het
lunchpakket was uitstekend.
Families Veraart, Van de Wegen
en Schoonen, Steenbergen

informatie
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Kent u iemand
die een lintje
verdient?

Van de gemeenteraad
Wisseling van de wacht
Donderdag 2 juni 2022 was een
feestelijke raadsvergadering waar
veel publiek op af kwam. Eerst werd
afscheid genomen van de zittende
wethouders.
Dit deed burgemeester Van den Belt
door tot elke wethouder een persoonlijk
woord te richten, steeds gevolgd door
een luid applaus. Vervolgens was het
aan de fracties om de zittende wethouders toe te spreken. En toen konden
de wethouders zich nog een laatste
keer tot de raad richten en hen nog
wat wijze raad meegeven.

Maar liefst zestien inwoners van
onze gemeente ontvingen dit
jaar tijdens de Lintjesregen een
Koninklijke onderscheiding. Zij
kregen een lintje voor hun grote
maatschappelijke verdiensten.
In onze gemeente bevinden zich
zonder enige twijfel nog meer
mensen die zich al vele jaren op
vrijwillige basis inzetten voor de
samenleving. Dat kan op allerlei
manieren. Zij staan vaak niet op de
voorgrond maar doen hun goede
werk achter de schermen.
Daarom is het des te belangrijker
om onze waardering te laten
blijken voor alles wat zij doen en
betekenen voor onze samenleving.
Dat kunt u ook doen, door een
lintje aan te vragen voor iemand die
zich gedurende lange tijd intensief
sterk maakt voor één of meerdere
organisaties op het gebied van
sport, kunst, cultuur, sociaal
maatschappelijk werk, kerkelijk
leven, natuur, mantelzorg,
of openbare orde en veiligheid
Aanvraag indienen
Hoe dat werkt, leest u op
www.lintjes.nl . Hier kunt u ook
een digitaal voorstelformulier
downloaden of een eerste aanvraag
indienen. Naar aanleiding daarvan
wordt er met u contact opgenomen
vanuit het kabinet van de
burgemeester. Voor meer informatie
of het maken van een afspraak
kunt u ook mailen naar
kabinet@gemeente-steenbergen.nl
of bellen met (0167) 54 34 88.
Indienen voor 1 augustus
Houd er rekening mee dat het
aanvragen van een Koninklijke
onderscheiding een uitgebreid en
zorgvuldig proces is. Vandaar dat
verzoeken voor de Lintjesregen van
volgend jaar uiterlijk op 1 augustus
dit jaar al moeten worden ingediend.
Wacht dus niet te lang als u iemand
wilt voordragen.

Nieuwe coalitieakkoord
Voordat de nieuwe wethouders
geïnstalleerd zouden worden, was er
eerst ruimte voor de fracties om te
reageren op het nieuwe coalitieakkoord.
Dit akkoord vormt de inhoudelijke basis
voor de komende vier jaar en is na
vaststelling de opdracht van de raad
aan het college. De behandeling van
het akkoord vindt in twee fasen plaats.

Op 2 juni was het alleen mogelijk
een eerste reactie te geven op het
akkoord. Bij de behandeling van de
perspectiefnota op 14 juli 2022 zal
het inhoudelijk debat en stemming
plaatsvinden. Zoals een goede
oppositiepartij betaamt, werd het stuk
van vragen en kritische opmerkingen
voorzien.

Stolk, namens Gewoon Lokaal!, mevrouw
Feskens namens de VVD en de heer
van Thillo namens Progressief Samen
geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen.
Daarmee is de raad en het college
gevormd en kunnen zij de komende
vier jaar aan de slag om hun plannen
en ambities in praktijk te brengen.

Installatie wethouders en raadsleden
De benoeming van nieuwe wethouders
is een bevoegdheid van de gemeenteraad en gaat via een stemming. Vier
wethouders werden voorgesteld voor
de benoeming; namens Gewoon Lokaal!
de heer Remery en mevrouw Prent.
Namens de VVD de heer Gommeren
en namens Progressief Samen de heer
Baali. Het raadslidmaatschap en het
wethouderschap zijn functies die niet
gecombineerd mogen worden.

Veel tijd om hier rustig op voor te
bereiden was er niet. Meteen na het
pinksterweekend stond er op dinsdag
7 juni en op woensdag 8 juni een
oordeelvormende vergadering gepland.
De agenda’s van beide avonden waren
flink gevuld met onder andere de
jaarstukken 2021. Met deze jaarstukken
leggen burgemeester en wethouders
verantwoording af over de uitvoering
van het door de raad vastgestelde
beleid inclusief een financiële toelichting.

De installatie van de wethouders leverde
dus drie lege zetels in de gemeenteraad
op. Op 2 juni zijn dan ook mevrouw

Agenda
• 30 juni: besluitvormende vergadering
• 14 juli: perspectiefnota

Maak uw straat groener door een geveltuintje
Heeft u geen voortuin maar wilt u best
wat groen voor uw huis? Vraag een
geveltuintje aan bij de gemeente.

dat het groen binnen de kantopsluiting
blijft. U kunt deze regels volledig nalezen op www.gemeente-steenbergen.
nl/geveltuintje. Hier vindt u ook het
aanmeldformulier waarmee u een
geveltuintje kunt aanvragen. Mocht u
het formulier op papier willen invullen,
dan kunt u een exemplaar ophalen
op één van de volgende locaties:
Gemeentehuis Steenbergen, Dorpshuis
Dinteloord, Gemeenschapshuis De
Vossenburcht, Gemeenschapshuis
Welberg, Gemeenschapshuis De Stelle
en Dorpshuis Siemburg.

Een geveltuintje is een strookje tuin
tegen de gevel van de woning. De
gemeente zorgt ervoor dat de tegels
weggehaald worden en er goede grond
in het geveltuintje gestort wordt. Daarna
ontvangt u een tegoedbon voor planten.
U haalt de plantjes en plant ze in het
geveltuintje.
Met een geveltuintje zorgt u voor meer
groen in de straat. Zo helpt u mee om
de omgeving beter bestand te maken
tegen klimaatveranderingen en
wateroverlast. Daarnaast is het goed
voor insecten en allerlei andere dieren.
Een geveltuintje is geschikt voor straten
waar de huizen geen voortuin hebben.
Doordat er vaak kabels en leidingen in
de grond liggen, legt de gemeente zelf
de geveltuintjes aan. De grond blijft

eigendom van de gemeente.
De gemeente en nutsbedrijven hebben
altijd vrije toegang tot de kabels en
leidingen onder een geveltuin.
Spelregels en aanvragen
Voor het aanleggen en onderhouden
van een geveltuintje gelden een aantal
spelregels. Het is bijvoorbeeld van belang

1.000 deelnemers Poldertocht
Op 11 en 12 juni hebben ruim 1.000
deelnemers de Poldertocht gefietst.

Daarnaast scheen de zon volop. Een mooi
fietsweekend dus!

Wethouder Gommeren stond klaar
bij één van de startpunten en reikte
samen met de manager van Albert
Heijn Dinteloord, Nicole Tibos, de eerste
routeboekjes uit. Diverse supermarkten
zorgden voor smulpakketjes (in ruil
voor een tegoedbon), horeca
ondernemers openden hun terrassen
en diverse culturele locaties waren
open om alle deelnemers te ontvangen.

De 60 km lange fietstocht langs alle
kernen van de gemeente Steenbergen
was één van de kern verbindende
activiteiten tijdens het Jubileumjaar.
Er is nog een beperkte voorraad van de
Poldertocht routeboekjes verkrijgbaar bij
de VVV Steenbergen en VVV Brabantse
Wal. Of download de route op
www.steenbergen2022.nl.

Operatie Steenbreek
De geveltuintjesactie is onderdeel van
Operatie Steenbreek. De campagne
Operatie Steenbreek is een (hulp)middel
voor gemeenten om inwoners
en bedrijven op de voordelen te wijzen
die een groene (woon-/werk)omgeving
biedt.

Meer laadpalen in de
gemeente
Steenbergen
In samenwerking met Vattenfall
en de provincie Noord-Brabant
plaatsen we laadpalen in de gemeente
Steenbergen. Dit gebeurt in twee
fasen. De laadpalen die in de
eerste fase zijn bepaald, worden
nu en in de komende maanden
geplaatst.

Van links naar rechts: Wethouder Maurice Remery, wethouder Esther Prent, burgemeester Ruud van den Belt, wethouder Kees
Gommeren, wethouder Nadir Baali, gemeentesecretaris Thijs de Jongh

Het nieuwe college is gestart
De nieuwe wethouders zijn
geïnstalleerd tijdens een speciale
gemeenteraadsraadsvergadering op
donderdag 2 juni.

op heel veel onderwerpen en dossiers
worden bijgepraat. De wethouders
stellen zich voor op de website
www.gemeente-steenbergen.nl
Kijk onder het kopje organisatie, college

Hun eerste werkdag op het
gemeentehuis bij de gemeente
Steenbergen was op dinsdag 7 juni. Zij
volgen de eerste dagen een intensief
inwerkprogramma, waarbij zij vooral

B&W of scan de Q&R code.
De wethouders zijn ieder verantwoordelijk
voor verschillende onderwerpen, zoals
wonen, duurzaamheid, zorg, economie,
cultuur, sport, erfgoed, verkeer en nog
veel meer.
Op www.gemeente-steenbergen.nl
leest u voor welk onderwerp de
wethouders verantwoordelijk zijn.

Samen in actie voor meer biodiversiteit
Het project Natuur in de Wijk is
gestart in gemeente Steenbergen.
Bewoners, scholen, bedrijven en alle
geïnteresseerden worden opgeroepen
om mee te doen voor meer natuur
binnen de bebouwde kom. Samen
maken we een beter leefgebied voor
vogels en insecten in de wijk.
Steden zijn voor dieren meestal geen
makkelijke plek om te overleven. Maar
ook voor soorten die het wel goed
doen in stedelijk gebied wordt het
steeds moeilijker. Dit komt door onder
andere beter geïsoleerde huizen en het
verdwijnen van groen uit tuinen. De
soorten waar Natuur in de Wijk zich nu
op richt, zijn de gier- en huiszwaluw,
vleermuis en wilde bijen.
Kerngebied
Binnen de bebouwde kom van
Steenbergen en Dinteloord is een

Gemeentehuis
Buiten de Veste 1
4652 GA Steenbergen
Contact
140167
info@gemeente-steenbergen.nl
www.gemeente-steenbergen.nl

kerngebied geselecteerd dat geschikt is
voor het vergroten en verbeteren van
het leefgebied van de geselecteerde
diersoorten. Aan het begin van het
project meten we hoeveel van deze
soorten hier rondvliegen. Na enkele jaren
wordt nogmaals een telling gedaan. Zo
kunnen we zien wat het effect is van de
nestkasten en beplanting.
Doe mee!
Woont u in het kerngebied? Dan
kunt u gratis beplanting en/of
nestkastjes bestellen. Meld u aan via
natuurindewijk.nl. U kunt kiezen

Whatsapp naar
06 - 12 69 32 99
ma - do 8.30 - 17.00 uur
vr 8.30 - 12.00 uur
(niet voor bellen of sms’en)
Afspraak
Maak een afspraak via onze
website, bel of scan de QR-code

voor een nestkastje en verschillende
typen beplantingspakketten die zijn
geselecteerd op hun besjes, bloemen
en andere belangrijke eigenschappen
voor vogels, insecten en andere
diersoorten. De gemeente Steenbergen
heeft aanvullend budget beschikbaar
gesteld, zodat ook inwoners buiten
het kerngebied en uit de andere kernen
van de gemeente nestkasten
en beplanting aan kunnen vragen.
De voorwaarde hiervoor is wel dat u
binnen de bebouwde kom woont.
Wees er snel bij want op=op!

We hebben uw mening gevraagd over
de locaties voor de laadpalen voor de
tweede fase. Daarop hebben daarop
we veel reacties en nieuwe ideeën
voor locaties ontvangen. We hebben
alle reacties onderzocht en op basis
daarvan zijn een aantal locaties
gewijzigd. In overleg met Vattenfall
zijn de locaties definitief gemaakt.
Verkeersbesluit
Deze locaties worden als verkeersbesluit naar verwachting uiterlijk in de
tweede week van juli (week 26 of 27)
gepubliceerd op
www.officielebekendmakingen.nl en
www.gemeente-steenbergen.nl.
Bezwaar maken
Bent u het toch niet eens met de
gekozen locatie? Dan kunt u bezwaar
maken. In de bekendmaking leest u hoe
dit moet.

De initiatiefnemers
Natuur in de Wijk is een project van
Orbis en Natuurbalans-Divergens
in samenwerking met de gemeente
Steenbergen en de provincie NoordBrabant, als onderdeel van het
beschermingsplan “Uitwerking
Leefgebied Stad in Noord-Brabant’.

Melding openbare ruimte
Valt u iets op in de openbare ruimte?
Geef het door via de MijnGemeente app.
Milieustraat
Van Andelstraat 6, Steenbergen
wo en vr 8.30 - 12.30 | 13.00 - 17.30 uur
do 8.30 - 12.30 | 13.00 - 19.00 uur
za 8.00 - 13.00 uur

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

Dagelijks nieuws & aanbod
uit de gemeente Steenbergen

Weekend/Vakantie
elshop.nu
Baantje

Dinteloord | T. +31 167 524035
bielshop.nu

VOOR MOBILITEIT OP MAAT…
Iets nieuws nodig ;-)?
Kom eens langs in onze
(web)shop voor de leukste
kampeerartikelen

KijkopSteenbergen.nl

Gemiddeld meer dan 80.000 bezoekers
per maand per maand.

EIT OP MAAT…

Ben je student/scholier,
dan hebben wij in onze
elshop.nu
vetplantenkwekerij doorlopend
elshop.nu
Dinteloord | T. +31 167 524035
werk voor jullie.
bielshop.nu
Dinteloord | T. +31 167 524035
bielshop.nu
Heb
IT OP MAAT… je een tussenjaar,
EIT OP MAAT…kom eens praten!

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen
inmiddels gevolgd door 6.000 fans.

Nieuw schoonmaakbedrijf
in Steenbergen

Voor meer info zie:

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

www.uwcactus.nl

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg 2, De Heen

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

Of bel 06 121 74 221

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

aravanservice

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

Wandel jij mee?
Albert Heijn Achterberg is trotse sponsor
van de Avond4Daagse in Steenbergen van
dinsdag 13 t/m vrijdag 16 september.

Gezellige Ladies Night in het Stadshart

30 oktober van 18.00 tot 21.30 uur
Zet het in je agenda en
geef het door aan je
vriendinnen, zus(sen),
moeder en collega’s!

Vier avonden achter elkaar wordt 5 kilometer
te voet afgelegd. De Avond4Daagse start
elke dag om 18.30 uur vanaf de Markt in
Steenbergen.

Deze avond mag je echt
niet missen!
Een ontspannen avondje
winkelen met speciale acties
en extra aanbiedingen. De
ondernemers trakteren je op
lekkere hapjes, drankjes en
meer! Aan alles is gedacht
om jou op deze speciale
koopavond te verwennen.

Een huis kopen
zonder vast
contract?
Loop zeker
even binnen bij deze winkels:

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

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

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen
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Heb je geen vast contract? Dan kun je meestal toch een hypotheek
krijgen. Wat je mogelijkheden zijn, hangt af van je persoonlijke situatie.
de
Bijvoorbeeld van het soort dienstverband dat je hebt.

Suijkerpot

Lifestyle

Er zijn mogelijkheden voor:
Onze nieuwe
½
zzp’ers
collectie tassen
is binnen!
½
mensen met een tijdelijk contract
Ook voor of als invalkracht
½
mensen die werken op oproepbasis

Weer heel veel nieuwe
tuinplanten en bloemen!

vakkundige
schoenreparaties

Meer weten? Bel ons voor een afspraak op 030 - 633 30 00

&

SCHOEN SLEUTEL

SERVICE

LEO QUINTUSAvond4Daagse

Een ticket voor deelname kost 5 euro
inclusief een bidon, tas, versnapering,
medaille en programmaboekje.

Steenbergen 2022 is mede mogelijk gemaakt door:

BLAUWSTRAAT 75 STEENBERGEN

Wil jij werken met de
allerlekkerste American
cookies & muffins?

Steenbergen, Blauwstraat 83
Bergen op Zoom, Gouvernementsplein 28

Fruit, sappen, ambachtelijke
producten

Komt u kijken!

Doe jij ook mee? Bestel jouw
ticket dan eenvoudig online!

bereikt
úw klanten

Verbeek Fruit en Tuinplanten
Afgeslechtedijk 25 - Steenbergen

Voor onze
Wij
productielocatie in
zoeken
Steenbergen (NB)
ALBERTHEIJNACHTERBERG.NL/AVOND4DAAGSE
zijn
wij op zoek naar:
jou!
Export Customer Service
Medewerker

Onze cookies en muffins gaan de hele
wereld over! Als Export Customer

Allround monteur

Je werkt samen in een klein, dynamisch,
hecht en gezellig team om alle
werkzaamheden bij de technische
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Leuke reacties voor
organisatoren
van de Poldertocht

in de Holle Roffel te Kruisland, in
het kerkje in De Heen en bij het
atelier van het echtpaar Valkhoff
aan de Heensemolenweg. Veel
belangstelling was er eveneens
voor de Corneliuskerk op Welberg. Daar gaf Rens Swart uitleg.
Zaterdag en zondag werd AM de
Jonghuis goedbezocht. Ook de
Gummaruskerk mocht tal van bezoekers verwelkomen. Hier werden de deelnemers verrast met
een rondleiding.
Het was overigens echt prachtig
fietsweer, wat de fietstocht extra
aangenaam maakte.”

DE ZES KERNEN – De werkgroep die de Poldertocht organiseerde telde zo’n 1000 deelnemers (aantal uitgereikte routeboekjes) aan de fietstocht langs de kernen van de gemeente
Steenbergen. Dit evenement werd afgelopen weekend georganiseerd in het kader van 750 jaar Steenbergen en 25 jaar één
gemeente. “De reacties waren heel positief”, zo meldt Ad Vermeulen namens de werkgroep.
“Zaterdag was het heel druk in
Dinteloordse Petrus en Paulus
kerk en op de braderie. Wethouder Gommeren heeft bij Albert
Heijn Dinteloord de zakjes met
het lunchpakket, het routeboekje, de stempelkaart van de horeca en een zadelhoesje uitgereikt.

Bij Jumbo Steenbergen en Albert
Heijn Achterberg stonden kramen
waar de vele poldertochtpakketten werden uitgereikt. Ook bij de
Spar in Nieuw-Vossemeer en in de
Holle Roffel in Kruisland konden
de deelnemers het pakketje afhalen.”

Stempelkaart
Foto: wethouder Kees Gommeren reikte samen met Nicole Tibos van AH
Dinteloord het eerste routeboekje en een lunchtasje uit.

Druk terrasbezoek
“Tijdens de tweedaagse polder-

fietstocht ‘Groot Steenbergen’
werden de verschillende terrassen
druk bezocht. Ook was het druk

Merijntje Gijzen Braderie,
gezelligheid troef
( door Tineke Feskens )

NIEUW-VOSSEMEER – Het Kreekplein en de Achterstraat waren het
middelpunt van Merijntje Gijzen
Braderie. Diverse kraampjes, modeshows, dans optredens, dweilbands en een rockformatie. Gezellige terrassen. En uitstekend weer.
Dé ingrediënten voor een geslaagde middag.

”Het kan weer”
Eindelijk na 2 jaar afwezigheid
mocht er weer flink worden uitgepakt op de Merijntje Gijzen Bra-

”Wilt u vrijwilliger
worden?”
De brandweer ontbrak natuurlijk niet. Ze stonden, duidelijk
aanwezig, vlak bij hun kazerne. Vele kinderen werden aangekleed als brandweerman of vrouw
en mochten spuiten op een ‘echt
‘huis. Af en toe probeerde ook een
papa of mama het. Misschien een
nieuw brandweerman of vrouw?
“Wij zoeken nog steeds een aantal
vrijwilligers voor het korps’ vertelde de commandant. Wie weet.
De dames en de heren van de Merijntje Gijzen Braderie organisatie
kunnen tevreden terugkijken op
weer een geslaagde braderie.

derie. Het weer was uitstekend en
al vroeg zaten de terrassen al goed
gevuld. Verschillende kraampjes
in de straten met speelgoed, lekkers, fruit en andere koopwaar.
Genoeg voor iedereen. Uiteraard ontbrak de kraam van carnavalsvereniging ’t Vosse-ol niet.
‘Jaaaaaaaaaaaa’ schreeuwde Giscard van Tilburg als iemand weer
wat had gewonnen in de loterij.

”Modeshows, dans
en muziek”
De modeshows van Marieke en de
dansgroepen van Juf Roos konden

rekenen op veel applaus van alle
bezoekers op het Kreekplein. Uiteraard werd dit afgewisseld met
diverse dweilbandjes en DJ Partys.

Gedanst werd er ook op het podium in de Achterstraat waar tot slot
de rockformatie Suitcase de braderie knallend mocht afsluiten.

Eerste Vossemeerse
Darttoernooi een feit
( door Tineke Feskens )

NIEUW-VOSSEMEER – Voor het
eerst organiseerde Stichting Culturele Productie een darttoernooi.
Het Vosmeerse Darttoernooi, de
opwarmer voor de Merijntje Gijzen
Braderie, werd gehouden op het
Kreekplein. Maar liefst 12 teams
namen deel aan het vooral gezellige toernooi.
Zaterdagmiddag startte het eerste Vosmeerse Darttoernooi. Niet
zomaar een toernooi, want maar
liefst 12 koppels, uit binnen- en

buitenland hadden zich ingeschreven. “Tot een paar weken
voor het toernooi leek het geen
succes te worden” vertelt Arian
de Nijs, secretaris van Stichting
Culturele Producties. De stichting zet zich onder andere in
voor de Merijntje Gijzen Braderie. De braderie die zondag 12 juni
in Nieuw-Vossemeer gehouden
wordt. “Maar dat viel uiteindelijk
heel erg mee. We kregen naast inschrijvingen uit de buurt ook een
inschrijving uit Essen. Het is dus
een internationaal darttoernooi
geworden!” Dat liep nog bijna in

De uitslag van de stempelkaart die
gebruikt werd bij het terrasbezoek
aan de lokale horeca zal later gepubliceerd worden in de krant en
via KijkopSteenbergen.nl.

het honderd, want het Belgische
team kwam op de fiets. Kreeg onderweg een lekke band en werd
door de organisatie met een bus
opgepikt. Hoe ze naar huis gaan is

een zorg voor later.

”Om half zeven gaan
we opbouwen”

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

De Nijs heeft even zijn plaats achter de tap verlaten, maar houdt
alles in de gaten. Wanneer start
de volgende ronde? Heeft iedereen de punten goed genoteerd?
De darters zelf vermaken zich prima. De punten worden, ongeveer
correct, geteld. Er wordt veel gelachen en natuurlijk smaakt het bier
naar méér. ”We startten ’s morgensvroeg om half zeven met de
braderie. Dan bouwen we hier, op
het Kreekplein een podium op. De
kraampjes voor de braderie worden voor het eerst door een externe organisatie geregeld. We hadden daar zelf geen tijd voor” legt
De Nijs uit. Even later moet hij
weer aan de slag. De glazen zijn
weer leeg.
Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Puzzel mee met Kern&Kwis:
Opdracht 3
DE ZES KERNEN - De Kern&Kwis opdracht in de Steenbergse Courant van vorige
week bleek voor veel puzzelaars een behoorlijke uitdaging te zijn. Wie er niet in geslaagd is de code te kraken en het alsnog wil proberen, een kleine hint: De één leest
met zijn ogen, de ander met zijn vingers...
Dit keer een puzzelopdracht die wel in één oogopslag duidelijk is: zes plattegronden met daarin een stukje van de kaart van ieder van de zes kernen van de gemeente Steenbergen. Kun jij uitvogelen welke plaats bij welk cijfer hoort? Geef je
antwoord door via info@kernenkwis.nl.
Voor meer info en inschrijven voor het grootste spel ooit gespeeld binnen de grenzen van de gemeente Steenbergen: kernenkwis.nl
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Keurslagerkoopje

9 95

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

Vleeswarenkoopje

100 gram Gebraden gehakt +
100 gram Cervelaatworst
200 gram

2 95

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

Keurslagerkoopje

VIB-burger pakket
(broodjes saus burgers)
1 pakket

Volg ons op Facebook en/of Instagram

8 95

Vleeswaren koopje

Zeeuwsspek
Chick
&100gram
Cheese

Gratis
Een mals en pittig gekruide kipfilet, gevuld
met
jonge kaas en omwikkeld met bacon.

vlees-salade

Keurslagerkoopje

Special

4 Hamburgers +
4 Stokjes saté

Chick & Cheese

Keurslagerkoopje

100 gram

Special

Oriëntaals Cakeje
per stuk

2 95

Maaltijd van de week

Hachee met puree en rode
Bereiding:
Koekenpan:
kool middelmatig vuur, rondom

6 50

dichtschroeien.
De hittebron temperen en zachtjes, circa 12-14 min.,
1 portie
bakken. Regelmatig op andere kant draaien.

Aanbieding geldig van 07/02 2022 tot 13/02 2022

Littooij, Keurslager
Raadhuisplein 29
4671DA Dinteloord
0167522307
info@littooij.keurslager.nl
www.littooij.keurslager.nl

Wil jij resultaat
uit social media?

je persoonlijke
huishoudspecialist

500 gram Half-om-Half
gehakt + 500 gram Kipfilet
1000 gram

4.9

11

8 stks

95

Trots van de Keurslager

Limburgs
gehaktbrood XL

625

per stuk

van

Bekijk de
uitlegvideo

260

Vleeswarenkoopje
150 gram Gegrilde
achterham

bakje ei-salade
gratis
Vleeswaren duo

Snijworst
Boterhamworst

Maaltijd van de week

de beste keuze voor
social media marketing
van jouw bedrijf

Kip stroganoff
1 portie

695

2x 100 gram

325

Aanbiedingen geldig van 20 juni tot 26 juni 2022

Bosch Car Service Cuelenaere

Bent u op zoek naar de ideale raamdecoratie?

’t Is lastig kiezen uit het
€21.490,- enorme aanbod…

€33.790,- -

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

€ 13.900,--

HYUNDAI TUSCON 1.6 T-GDI

RENAULT CAPTUR INTENS TCE 100

BOUWJAAR 01-2020 16.531 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. PANO, LEER,
FULL OPTION, ELEK. STOEL + VERWARMING

BOUWJAAR 09-2020 14.427 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. P-SENSOREN,
NAVI VIA APP, LM VELGEN, PRIVACY GLASS

€18.490,- -

€10.890,- -

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!

€ 15.450,--

Ford C-MAX 1.6-16V TREND

RENAULT GRAND SCÉNIC 2.0-16V

BOUWJAAR 12-2017 36.762 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. P-SENSOR +
CAMERA, NAVI, LM VELGEN, 1E EIGENAAR

BOUWJAAR 11-2011 71.061 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. AUTOMAAT,
7 PERSONEN, TREKHAAK, WINTERBANDEN

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
Met het
vandealer!
Boschmaar
Car Service
van
uwoccasionlabel
fabrieksgarantie
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.

MS Wandbekleding

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

DUS ZONDER BOREN

Prins Reinierstraat 18E
Bezoek ons ook op:
4651 RZ Steenbergen
Wij zijn alleen geopend op afspraak! Tevens geven wij aan huis advies op maat.
06 241 62 893
yournewkitchen.nl
€ 10.900,-Kruisakkers 2 • ruimte 8 • 4613 BV Bergen op Zoom • 06-13630178
marcel@yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen
www.ms-wandbekleding.nl • info@ms-wandbekleding.nl
BOUWJAAR 05-2009 51997 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
AIRCO, RADIO-CD, METAALKLEUR, MISTLAMPEN. ZEER
RUIME AUTO!

RENAULT KATJAR TCE 130 EDC

RENAULT CLIO DYNAMIQUE TCE 90 5D

l
Speciaa
voor
en
iepram
k
/
i
a
a
r
d
ststof
van kun

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

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

Warwickstraat 2c
4651SX Steenbergen
06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl
Bezoek ons ook op:
yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen
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Archief foto uit mei 2015: De sporters die bij de toen gehouden sportverkiezing gekozen werden als beste of meest bijzondere sporters van het jaar 2014.

Kom naar het Sportfestival
op zaterdag 2 juli 2022
In mei en juni 2022 is de gemeente Steenbergen duidelijk de sportiefste gemeente
van Nederland. Met volop
activiteiten zijn inwoners en
verenigingen volop in beweging. Het begon allemaal op
Koningsdag. In diverse kernen werd de voorronde van
de mega-zeskamp georganiseerd. Veel teams streden
voor een plekje in de finale
op zaterdag 2 juli. Maar vergeet ook zeker de Koos Moerenhout Classic, Roparun,
gezamenlijke sportdagen, de
Poldertocht en het voetbaltoernooi niet.
Er staat op 2 juli nog meer op
het programma. Een Sportfestival om niet te missen!

Opening

Alle activiteiten vinden plaats
op het sportpark aan de Seringenlaan in Steenbergen tussen
14.00 – 23.00 uur.
De opening wordt verzorgd
door jonge meiden van ’t R@
velijn die speciaal ter ere van
het Jubileumjaar een Jubileummove hebben gemaakt. Iedereen wordt uitgenodigd om mee
te dansen en dit Sportfestival
sportief af te trappen.

Finale mega-zeskamp
Elke finalist uit de voorronde
van de mega-zeskamp strijdt
op 2 juli in de grote finale. Zes
teams bewijzen met grote en
kleine spellen dat zij toch echt
wel de sportiefste, sterkste en

snelste kern zijn van de gemeente Steenbergen. Wie gaat
er met de winst vandoor? De
finale start om 14.00 uur

Jeugdvoetbaltoernooi

Er vindt ook een jeugdvoetbaltoernooi plaats tussen de
verschillende kernen. Kinderen
tussen de 12-16 jaar hebben
zich in mei gekwalificeerd voor
het eindtoernooi op 2 juli. Om
15.00 uur start de strijd om de
titel ‘Beste voetbalteam van het
Jubileumjaar’.

Sportverkiezingen

Terug van weggeweest: de
Sportverkiezingen van de gemeente Steenbergen. Speciaal
in dit feestelijke jubileumjaar
worden de verkiezingen weer

HOOFDSPONSOREN

georganiseerd. Er zijn diverse
categorieën en er wordt een
speciale aanmoedigingsprijs
uitgereikt.
De eerste genomineerden zijn
bekend:
Sportman:
Luuk Elzinga - Marco Smulders
Sportvrouw
Kyra Gorissen - Kiki Heshof
Sporttalent
Basia Fleskens - Destiny Fleskens
- Lyam Gorissen - Sam Stoeldraaijer
Vrijwilliger/Trainer
Anton Kerbusch - Peter Manders Jochem Fleskens - Rien Huijgens Klaas de Wit

Maak kennis
met de verenigingen

De gemeente Steenbergen
heeft een rijk sportverenigingsleven. Tientallen verenigingen

zetten zich in om inwoners
te laten sporten en bewegen.
Tijdens het Sportfestival zijn er
sportorganisaties en -verenigingen aanwezig om inwoners
kennis te laten maken met
sport en de vereniging. Dus
heb je altijd al eens willen tennissen, wielrennen, fitnessen
of volleyballen? Kom naar het
sportpark in Steenbergen en
maak kennis met de sport. De
markt vol verenigingen is geopend van 14.00 tot 17.00 uur

Feesttent

Tijdens het hele Sportfestival,
van 14.00 – 23.00 uur is er muziek. In een gezellige feesttent
op de atletiekbaan draait overdag een DJ muziek. ’s Avonds is
er een optreden van Marijn van
Geel.
Hier en daar staan er ook foodtrucks om tijdens het sporten
en dansen te genieten van een
heerlijke versnapering.

Wat staat er binnenkort nog meer
op de jubileumjaarkalender?
iedere zaterdagmiddag
Fototentoonstelling
‘Verenigd en Vereeuwigd’
OLV ten Hemelopening, De Heen

8 en 9 juli
Havenconcert
Dinteloord
16 juli
Zomerfeest - De Heen

28, 29 en 30 juni
Fiets 3 daagse
Steenbergen, i.c.m.
Kerkenfietstocht

16 juli
Zomercarnaval Raldal
Welberg

Steenbergen3 juli
American Day - Kruisland

Meer informatie
Kijk voor meer informatie:
www.steenbergen2022.nl

Steenbergse ondernemers lanceerden
een innovatief koelproduct
STEENBERGEN – Barry en Dennis
van Leeuwen – bekend van onder
meer Van Leeuwen Transport en
de Drie Koningen – hebben een innovatief product op de markt gebracht dat er zonder energiekosten voor zorgt dat de temperatuur
van dakbedekking met maar liefst
40 graden afneemt. Dat resulteert
in een afname van de binnentemperatuur tot 7 graden. En dat is
een welkom resultaat in warme
dagen.
De gebroeders Van Leeuwen
brengen het product op de markt
onder de naam ‘ROOF COOLER’.
Hun innovatie is oorspronkelijk
ontwikkeld voor de tuinbouwsector en vervolgens aangepast op-

dat het ook door andere bedrijven en organisaties en door particulieren gebruikt kan worden.
‘Roof Cooler’ is eenvoudig aan te
brengen en biedt een aangename oplossing voor situaties waarbij platte daken, lichtkoepels en
transparante daken – met name
bij serres en hobbykassen – voor
onaangenaam hoge binnentemperaturen zorgen. Het product is
naast warmtewerend ook energiebesparend doordat apparatuur
zoals airco’s, koelkasten en diepvriezers minder hard hoeven te
werken.

Eenvoudig

aanbrengen

“Ons product is eenvoudig aan te
brengen met een roller, kwast of

spuit. De coating is na de zonnige periode eenvoudig van de lichtkoepel of glas te verwijderen met
lauw water, allesreiniger en een
na-spoeling met schoonwater.
Wanneer deze is aangebracht op
dakleer, dan slijt deze door de
weersomstandigheden in de regel
na een periode van vier maanden.
Dat betekent dat dit in de winter
weer warmtevoordeel oplevert,”
vertellen de broers Van Leeuwen.
“Naast dat ons product warmte-werend en energiebesparend
is, zorgt het ook voor een langere
levensduur van behandelde dakbedekking. De coating is milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar.”

Foto: ‘ROOF COOLER’ is heel eenvoudig aan te brengen op een dakbedekking of lichtkoepel. Het zorgt ervoor dat de temperatuur met 40 graden
afneemt en dat betekent een afname van de binnentemperatuur met 7°.
‘Roof Cooler’ is gemakkelijk te bestellen op www.roofcooler.nl en
wordt geleverd in 1,54 kilo (20-25

m2) en 20 kilo (275 – 325 m2) verpakking.

Kom jij ons team
versterken?
Scheurwater Kunststof Recycling is een klein familiebedrijf gespecialiseerd
in het verwerken van kunststof productie uitval gevestigd in Tholen.
Wij zijn op zoek naar:

productie medewerkers (m)
die van aanpakken weten.

Ook

schoolverlaters (m) mogen reageren.

Wat bieden wij: • Fijne werksfeer
• Zicht op vast dienstverband
• Fulltime/partime

Stuur je sollicitatie naar info@skrtholen.nl dan nemen
wij contact met je op!

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.
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.

Scheurwater Kunststof Recycling
www.skrtholen.nl
Curieweg 3 | 4691ST | Tholen | 0166-610021

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 struen kan uiteraard ook.
Adres: Gastvrij De Schalm, Herelsestraat 100,
4726 AH Heerle
email: jblbrouwers@hotmail.com

SC Welberg zoekt nieuwe
Kantinebeheerder(s)
Ben je student, scholier of schoolverlater en nog op zoek naar
een bijbaantje?? Wij hebben vacatures voor:

* Medewerkers bediening
* Keukenmedewerkers
* Terreinmedewerkers
Hiernaast zijn wij op zoek naar een:

* Huishoudelijke hulp
Wil jij, alleen of samen, de gastheer/vrouw zijn van
onze gezellige vereniging?
Ben je klantgericht en in staat de kantinewerkzaamheden
te plannen en te organiseren?

Stuur je motivatie en CV met foto naar info@de-uitwijk.nl
Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Dan zoeken wij waarschijnlijk jou!
Heb jij interesse?
Dan zullen we in een persoonlijk gesprek de taken,
vergoeding en overige zaken rondom de kantine verder
met je bespreken onder het genot van een lekker
bakje koffie of thee natuurlijk!
Bij vragen of interesse twijfel niet en stuur direct een e-mail
naar: info@scwelberg.nl
Hopelijk tot snel!

Dorpsweg 136 - De Heen - Tel: 0167 - 560000
info@de-uitwijk.nl
www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl
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Mysterieuze verdwijning
bij het Veldkruis
in de Krommeweg
( door Ad van de Par )

STEENBERGEN - Steenbergenaren
maken al eeuwenlang gebruik van
de Krommeweg als wandelroute. Mogelijk wandelde men zelfs
al buiten de wallen in 1633 nog,
voordat de weg zelf werd aangelegd als zandpad begin 1700. Zo’n
230 jaar later werd in de Crisistijd
in het kader van de Werkverschaffing de weg voorzien van kasseien en afgezoomd met bomen. In
1933, werd het ons bekende veldkruis geplant waarbij de katholieke Steenbergenaren massaal

het beeld gerukt door vandalen en
vervolgens in de gracht gegooid,
of anderszins? Het blijft een raadsel, maar de arm is onvindbaar.
Als de arm niet terecht komt, zoals destijds ook het geval was met
het kinderkopje van het Mariabeeld achter de Gummaruskerk,
rest er niets anders dan hiervan
een kopie te maken. Wat ook op
voortreffelijke wijze is gedaan met
het Mariabeeld met kind door een
kleinzoon van Niel Steenbergen,
de maker van het Mariabeeld.
Het is geen sinecure om de arm
na te maken, maar wellicht is iemand in staat en bereid dit te willen doen.

aanwezig waren. Wandelaars die
destijds het veldkruis passeerden
maakten vaak een kruisteken of
knielden voor het kruis alvorens
hun weg te vervolgen.
Nog maakt men veel gebruik van
de Krommeweg als wandelroute en passeren inwoners al wandelend halverwege hun wandeling het veldkruis. Geknield
wordt al lang niet meer en ook
kruistekens zijn verleden tijd.
Het Christusbeeld aan het kruis is
gemaakt door de Fa. Joseph Thissen & Zn. uit Roermond en hangt

daar “onafgebroken” sinds 1933.
De opmerkzame wandelaar ziet
nu echter een beschadigd beeld,
de linkerarm is verdwenen en wat
erger is, deze is nergens meer te
vinden.

Spoorloos
Er is naarstig gezocht naar de arm,
die, als deze spontaan was afgebroken onder aan de voet van het
kruis tussen de begroeiing had
moeten liggen. Of is de arm van

Wie meer weet over de verdwenen
arm of in staat is om de arm na te
maken (wellicht via 3Dprinting),
wordt verzocht dit te melden via:
redactie@steenbergsecourant.nl.

Buurtvereniging
Boerengors blij met
goede deelname aan
avondvierdaagse
( door Peter Vermeulen )

NIEUW-VOSSEMEER – Met een
140-tal deelnemers aan de inmiddels 47e Nieuw-Vossemeerse
Avondwandelvierdaagse toonde
de organisatoren van buurtvereniging Boerengors zich dik tevreden.

En ook met het prima wandelweer
waarin de wandelaars konden
genieten van hun tocht door de
mooie omgeving van het kerkdorp.
De chocolade koek van Dawnfoods, de sappige appels van firma Van Boven, de traktaties van
Boerengors zelf in de vorm van

een ijsje van Wilhelmus en een
verfrissend pakje drinken maakte
het wandelen tijdens de vier avon-

den nog aangenamer. De twintig
vrijwilligers – waaronder 16 verkeersregelaars – zorgden voor een

Openbaar Kunstatelier,
een plek voor iedereen
( door Tineke Feskens )

DINTELOORD – Zaterdagmorgen
werd in het bijzijn van een aantal kunstenaars en liefhebbers het
Openbaar Kunstatelier geopend.
Een initiatief van Peter Kop, gesteund door de Stichting Platform
Kunst en Cultuur Steenbergen.
Voor wethouder Baali was het zijn
eerste openbare taak.

”Als kunstenaar
op zoek naar contact”
Het initiatief voor, een plaats waar
mensen bezig zijn met creativiteit,
kwam van Peter Kop. “Ik ben zelf
graag bezig met beeldende kunst”
vertelt Kop. “Maar waar kun je in

”Van en voor
de gemeenschap”
Als het aan Peter Kop ligt gaat de
hele gemeenschap creatief aan de
slag. “We willen verenigingen uitnodigen, kinderen en ouderen.
Mensen bezig laten zijn” aldus
Kop. De eerste workshops staan
al op de agenda. En binnenkort
staat een workshop voor jongeren op de kalender. “Op facebook
staat het volledige programma”
promoot Peter Kop het Openbaar
Kunstatelier. Wie graag een kijke
wil nemen, kan terecht in de voormalige Petrus & Pauluskerk, op de
benedenverdieping, natuurlijk alleen tijdens openingstijden.

contact komen met andere liefhebbers? En hoe vind je elkaar?”
Dat waren de twee belangrijkste
redenen om aan de slag te gaan
met zijn idee. Een ruimte waar gewerkt, gepraat en geleerd kan worden. Een ruimte voor iedereen die
creatief is. Al ruim zes jaar geleden
begonnen, maar pas de laatste jaren tot uiting gekomen. En mede
dankzij steun van de gemeente,
maar zéker dankzij de Stichting
Platform Kunst & Cultuur Steenbergen gerealiseerd.

”Delen, beleven
en doceren”
De opening van het Openbaar
Kunstatelier ging niet zomaar
voorbij. Onder de genodigden

prima verloop van deze avondvierdaagse die gisteravond passend werd afgesloten.

waren Sandra Houtepen en Hans
Hanssen, beiden bekend om hun
passie voor kunst. Wethouder
Baali had de eer de officiële taak
uit te voeren. Een uniek initiatief

sprak Baali het publiek toe. “Een
plek waar delen, doceren en beleven samenkomen.” De knip werd
gezet, het Openbare Kunstatelier
een feit.

Steenbergse Saboteur
bij Stella Maris
WELBERG – Vandaag, vrijdag 17
juni, wachten bedenker, maker en
presentator van de Steenbergse Saboteur, Sieb Martens, en deelnemer
Edwin de Kock een thuiswedstijd.
Op eigen dorp Welberg is de vijfde
aflevering van ‘De Steenbergse Saboteur’ namelijk te zien bij restau-

rant Stella Maris aan de Kapelaan
Kockstraat. Vorige week konden de
fanatieke volgelingen, de Sabospeurders, zien hoe Diana Hendrikse het deelnemersveld moest ruimen na een hilarische ‘kanaoke’ in
een kano op de Steenbergse Vliet en
een bloedstollende lasergame voor

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

het gemeentehuis. Tot grote vreugde van de bewoners van SDW ‘Aan
de Zuidwal’ bleef begeleider Esther
de Ron nog in het spel, net als Reinier de Jong uit Nieuw-Vossemeer,
wethouder Esther Prent en de eerder genoemde Edwin de Kock. Vanavond wordt bekend welke drie
kandidaten doorgaan naar de finaleronde.
De Steenbergse Saboteur is vanaf 20.00 uur (inloop 19.30 uur)
te zien bij Stella Maris. Bij warm
weer is dit op het terras.

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.

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

Voordelen van zonnepanelen?

Bijzonder Vaderdagcadeau?
Vind je bij Marskramer!

webwinkel:kaaistraat50.nl www.marskramersteenbergen.nl

STEENBERGEN

Like ons op facebook en Instagram

VoorleesExpress
zoekt vrijwilligers

De belangrijkste momenten
in je leven goed geregeld!

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

Wat doet een voorlezer?
Wekelijks voorlezen

Als voorlezer lees je wekelijks
voor aan kinderen die opgroeien
in een taalarme omgeving.

Twintig weken

Je komt twintig keer, op een
vast moment, bij het gezin
thuis.

Kennismaking met taal

Je laat kinderen én ouders op
een actieve manier
kennismaken met de taal.

Begeleiding

Je wordt begeleid door een
coördinator van
WijZijn Steenbergen.

Meer weten?

welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl
0167 - 750 850

www.lignenotarissen.nl

Kol. den Oudenstraat 24
4751 HJ Oud Gastel
tel. (0165) 51 21 54
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Goed initiatief om dierenleed bij het
maaien van grasland te voorkomen
( door Peter Vermeulen )

WELBERG – Welbergenaar Roland
Aarts van Aarts Bouwconstructies aan de Hoogstraat kwam op
het idee om zijn drone met warmtebeeldcamera te gebruiken om
grasland te inspecteren voordat
het gemaaid zou worden. Het betrof percelen van bio-melkveehouderij Van Eert die in het Oudland liggen. “Zo kon worden voorkomen dat er slachtoffers zouden

vallen”, aldus Aarts.
De inspectie kon redelijk eenvoudig gebeuren via de drone, die
een goed beeld van het te maaien
land liet zien. De warmte camera waarmee de drone is uitgerust
hielp daarbij uitstekend. “Door de
drone werd een deel van het aanwezige wild al verjaagd. Met de
warmtebeeldcamera konden ook
de kleinere dieren worden opge-

Inschrijving Avond Wandel
vierdaagse vanaf nu mogelijk
STEENBERGEN – Ook dit jaar is Albert Heijn Achterberg de hoofdsponsor van de Steenbergse
‘Avond4Daagse’ die van dinsdag
13 tot en met vrijdag 16 september wordt gehouden. Inschrijven
is vanaf heden mogelijk. Er kan
online een ticket worden aange-

schaft via Albertheijnachterberg.
nl/avond4daagse.
Een ticket voor deelname kost 5
euro. Daarvoor ontvangt een deelnemer een bidon, een tas, een versnapering, een programmaboekje
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Elkaar
versterken

spoord. Met behulp van GPS zijn
de locaties in beeld gebracht en zo
konden we heel efficiënt de plekken nazoeken. Het voorkwam dat
het gehele gebied van 12 hectare
te voet moest worden doorzocht.
De dieren die werden aangetroffen waren voornamelijk fazanten
en hazen. Maar ook bij drie reekalveren werd voorkomen dat ze
slachtoffer werden van de maaimachine.”

“Ik vind dit een leuk
voorbeeld van lokale ondernemers die
elkaar
versterken”,
zegt Roland Aarts. Hij
kreeg goede reacties
op zijn initiatief.
“Het bleek een succes en ook andere
veehouders hebben
al aangegeven dat dit
ook bij hen een goede
zaak zou zijn. Ze willen graag dierenleed
voorkomen”.

en een medaille.
Via de website kan een ticket worden aangeschaft. Op dinsdag 13
september ontvangen deelnemers op vertoon van hun ticket –
uitgeprint of op de smartphone –
met de tas, de bidon en een armband. Wie zo’n armband draagt
krijgt elke avond iets lekkers en
op de laatste avond een medaille.
Tot en met maandag 12 september kunnen de tickets worden besteld, op de startdag kan ook nog

worden ingeschreven, echter zijn
de kosten dan 7,50 in plaats van 5
euro.
De verschillende routes staan in
het programmaboekje dat wordt
verstrekt.
Naast door hoofdsponsor en organisator Albert Heijn Achterberg
wordt het evenement mede mogelijk gemaakt door Het Bakhuys,
SNS Steenbergen, Verbeek Fruit
en Tuinplanten, Dawn Foods en
Vermeulen Steenbergen.

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,
Woensdag en Donderdag 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.

PASTORAAL WOORD
Wijsheid
God is één vierden we in de liturgie. Iedere keer als we samenkomen gebeurt dit in de naam van de
drie-ene God. Daar beginnen we
mee en sluiten mee af. In Spreuken
8, 22-31 wordt Gods aanwezigheid
vooral in de natuur verkend: van
het diepe blauw van de oceanen
tot aan het heldere blauw van de
hemel. Wat opvalt in deze tekst is
dat God niet alleen is. Voordat God
aan Zijn scheppingswerk begon
schiep Hij de wijsheid. Voordat de
aarde, de plaats van de oceanen en
de bergen geschapen werden, was
de Wijsheid aan de zijde van de
Kunstenaar.
Wijsheid en schepping hebben met
elkaar te maken. Maar wie goed
om zich heen kijkt en de mens beschouwt, ook het product van Gods
schepping, kan zich met recht en
reden afvragen: hoe kan het dan dat
sommige mensen zulke onmensen
zijn? Die misbruik maken van hun
macht, die geen oog hebben voor
het bestaansrecht van de ander,
die met onmenselijk geweld tekeer
gaan. En over de schepping valt
ook veel te vragen. Hoe kan het dat
we zo slecht met de schepping omgaan? Dat we haar laten lijden, dat
we geen oog hebben voor wat goed
voor haar is, dat we haar gebruiken
voor ons eigen gewin.
Vele malen kunnen we in de Bij-

bel lezen dat Jezus het menselijke
gezicht draagt van de Eeuwige.
Laten we bidden en hopen dat het
nog niet te laat is om die menselijke
maat te vinden en in wijsheid met
onze wereld om te gaan.
Lenie Robijn, Pastoraal werkster
Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie

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.
Zaterdag 18 Juni 17.00 uur: Pater
Bertus van Schaik en past. w. Lenie
Robijn.
Peet Schijvenaars echtgenoot van
Toos Bosters, Ton van der Ham
echtgenoot van Nel Mooijekind,
Thomas van de Riet, Piet
Mangelaars, Rinus Luijks
Maandag 20 Juni 19.00 uur:
Past.w. Lenie Robijn

doordenkertje
Als je een stuk fruit eet,
denk dan aan de persoon
die de boom plantte.
(Vietnamees spreekwoord)
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.

PAROCHIE
KERN
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zaterdag 18 Juni Sacramentsdag
19.00 uur: Eucharistieviering Pater
Bertus van Schaik. Jolanda van
Terheijden verzorgt de muzikale
invulling. Wij gedenken Rien van
der Heijden echtgenoot van Riet
van der Heijden - Buijs, Corrie
Reuvers - Ernest weduwe van Toon
Reuvers, Siem en Joke Boyen Raadsen.
Woensdag 22 Juni, 9.30 uur:
Woord- Communieviering in de
Vonk, Past. w. Lenie Robijn.
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

Zondag 19 juni, Sacramentsdag,
09.00 uur: Woord Gebed
Communieviering,
voorganger
p.w. Lenie Robijn. Intenties:
Lindert en Pietje Bosters - Laane
en hun kinderen Truus en Anneke
en schoondochter Riet; b..g.v. de
geboortedag van Leo Dekkers e.v.
Nell Dekkers-Schoutens ; Koos
Verhagen e.v. Jaantje Verhagen
- Cools; Cor Dam - de Kock; Ad
Heijboer e.v. Corrie Rozendaal;
Maandag 20 juni -18.00 uur: H.
Mis.
Woensdag 22 juni -19.00 uur: H.
Mis.
Donderdag 23 juni-19.00 uur: H.
Mis.

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA

Aarsen; Sjef Bastians; Cor Timmermans e.v. Jo Luijks; Marja van
Dongen e.v. John Wanrooij; o.o.
Marinus Ooms en Cornelia Ooms
- Heijnen; o.o. Hector - van den
Aarsen en zoon Matjas; o.o. Wouts
- IJzermans en dochter Cor - Leen;
Dina Konings e.v. Dolf Boenders;
Opa en Oma Beijaerts; Frans Beijarts e.v. Nannie Schrier; Norah;
Anneke - de Bruijn e.v. Tiest de
Visser; Rinus Bakx e.v. Mien Jochems; Voorganger: Past. L. Robijn, lector: F. Veraart en H. Wouts,
m.m.v. het gemengd koor Samen
Sterk en Harmonie St.Antonius.

PAROCHIE
KERN
GEORGIUS
TEL. 563 129

Zondag 19 juni 11.00 uur: Woorden Communieviering. Zang:
Gemengd koor. Misintenties: Jgt.
Janus Valkenburg; Voorganger:
Dhr. Jan Gelten; Lector: Adrie
van Etten; Koster: Ad Huijsmans.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

TEL. 0164 - 682 525

Ons parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur. tel.: 0164682525.
Zaterdag 18 juni 19.00 uur Euch.
Gezinsviering. In deze viering gedenken wij: Jan de Jong e.v. Lenie
Smout en overleden ouders; o.o. de
Blaaij - van Loon en zoon Jan; o.o.
Bom - Bogers; Kees Schetters w.v.
To Quintus; An Snoeren w.v. Martien van den Aarsen; Sjef Bastians;
Cor Timmermans e.v. Jo Luijks;
Marja van Dongen e.v. John Wanrooij; o.o. Marinus Ooms en Cornelia Ooms - Heijnen; Voorganger:
Past. P. Verbeek, lector: M. de Ruiter, zang: Kinderkoor.
Zondag 19 juni 11.00 uur dienst
van W.G.C. Antonius slotviering:
In deze viering gedenken wij:
Jaan van Tillo e.v. Rinus Nijssen;
Jan en Truus Rens Frijters; Jan en
Mien de Groot - Gabreëls; Thomas
en Bep van Eck - van Gils en dochter Bep; Henk en Lies Timmers;
Louis de Herdt; o.o. Mertens - van
der Plas; Jo Mertens; Leo de Kock;
familie de Kock; fam. Blom - Boot;
o.o. van den Enden - Schetters; o.o.
Snepvangers - Otte; Christ Elzakkers e.v. Nel Luijks; o.o. Luijks
- Clarijs; o.o. Bom - Bogers; An
Snoeren w.v. Martien van den

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 19 juni 10.00 uur:
Eredienst in de Protestantse kerk
te Nieuw-Vossemeer. Ds. J.P.
Schouten.

PROTESTANTSE
KERK GASTEL
EN KRUISLAND
Zondag 19 juni 09.00 uur: Ds. P.
de Nooij, Den Haag.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 19 juni 10.00 uur: Ds.
Timmers-Huigen, Roosendaal.

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.

HERVORMDE
GEMEENTE
DINTELOORD
Zondag 19 juni 10.00 uur: Ds. A.
Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. M.A.
Post, Stavenisse.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

Maria met het Gouden Hart
Op de vroege morgen van 11 juni
kwamen ongeveer 250 pelgrims
uit onze geloofsgemeenschappen
bijeen in Bergen op Zoom. Grote
dubbeldekkers stonden klaar om
ons te vervoeren naar de Belgische
Bedevaartplaats Beauraing. De
Moeder Gods heeft daar de titel:
“Maria met het Gouden Hart”.
De busreis werd al een onderdeel
van de bedevaart door meerdere
gebedsmomenten. In de grote
basiliek vierden we de feestelijke
eucharistie. Pastoor Hans van
Geel, vicaris Paul Verbeek, de
Rector van Beauraing en Pater
Bertus stonden aan het altaar. Kort
na het middageten hielden we een
plechtig lof met de ziekenzegen.
In de overwegingen gedurende
de dag kwam de Boodschap van
Maria (1932-1933) duidelijk naar
voren. Maria vroeg allereerst om
gebed, om liefde en om offer. In
de twee vrije uren, die de pelgrims
na het lof kregen, heb ik tijd
genomen voor aanbidding bij het
Allerheiligste, het Kruisweggebed
in de basiliek en een langdurig stil
gebed in de schaduw van enkele
bomen vlak bij het beeld van Maria
met het Gouden Hart. De thuisreis
na deze zinvolle dag in Beauraing
voelde als extra lang, omdat de
chauffeur in een omweg al het
moois van de Belgische Ardennen
wilde laten zien. Pater Bertus.

Bedankt voor de
samenwerking bij de
gezamenlijke sportdag
“Namens onze werkgroep binnen het Genootschap willen we
badmeester Leo en zijn team van
zwembad de Meermin hartelijk
bedanken voor de fijne samenwerking tijdens de gezamenlijke
sportdag voor alle basisscholieren
in de gemeente Steenbergen die in
het kader van het jubileumjaar is
georganiseerd. Speciale dank gaat
ook uit naar Martijn ( van Marty
Party ) en zijn enthousiaste crew.
We hebben er samen een onvergetelijke sportdag van kunnen maken.”
Ruud van Kaam,
Genootschap van de Meermin

Bingomiddag
KBO Welberg
WELBERG – Dinsdagmiddag 21
juni zijn alle bingoliefhebbers
welkom tijdens de bingo die KBO
Welberg organiseert in gemeenschapshuis De Vaert. Het spel begint om 13:30 uur, zaal gaat om
13:00 uur open, de prijzen worden in contanten uitgekeerd en
rond de klok van 16:15 uur wordt
de middag afgesloten.

Bingo-avond
Herwonnen
Levenskracht
WELBERG – Stichting Herwonnen
Levenskracht organiseert morgen,
zaterdag 18 juni een bingo-avond
in de zaal van gemeenschapshuis
De Vaert. Aanvang van de bingo is
om 20:00 uur, de zaal gaat een half
uur eerder open. Alle bingoliefhebbers zijn welkom.

Garagesale
Kruisland krijgt
vervolg in 2023

KRUISLAND – Organisator Sem
Theuns laat weten dat de op 11
juni gehouden tweede aflevering
van de Kruislandse garagesale een
succes mag worden genoemd. Aan
de sale namen 24 adressen deel.
“De gastvrijheid van Kruisland was deze dag duidelijk
voelbaar”, aldus Sem Theuns.
Voor volgend jaar wordt voor één
datum gekozen en zal ingehaakt
worden bij de activiteiten van het
Oranjecomité.

Huurders Stadlander dolblij met hun grotere ontmoetingsruimte:

Nieuw Praathuis geeft bewoners van
De Clockskens hun zo gewenste ruimte

 Valentina Jonkers-van Kuijk en Corrie van Tilburg wonen met veel plezier in De Clockskens. Ze voerden met resultaat actie voor een ruimer Praathuis. Deze voorziening op het
binnenterrein is belangrijk als ontmoetingsplek voor de 55 bewoners.

“Wij willen hier nooit meer weg. We wonen veilig en tussen de bewoners is een
goed contact. We overlopen elkaar niet,
maar indien nodig is er hier altijd wel
iemand op wie we een beroep kunnen
doen. En je komt altijd wel een bewoner
tegen als je naar buiten gaat. Dan is er
vaak tijd voor een praatje en dat is toch
heel belangrijk.”
Hoe belangrijk werd in de afgelopen twee
coronajaren helemaal duidelijk. “We konden
elkaar niet gezamenlijk ontmoeten in het
Praathuis, een tuinhuis op de binnenplaats. Dat
betekende voor een aantal bewoners dat ze
vereenzaamden”, vertellen Valentina Jonkers van Kuijk en Corrie van Tilburg. Valentina woont
al twaalf jaar in De Clockskens. “Ik woonde hier
aanvankelijk schuin tegenover, op de Westdam.
En ik wist meteen: dat als ik zou verhuizen, dat
het hier naar toe moest zijn”. Corrie woont er
sinds vijf jaar. “Het voelt hier als een warm bad”.

In actie

Beide dames werden goede vriendinnen. En
toen Valentina in actie wilde komen voor een
groter Praathuis, vond ze Corrie meteen aan
haar zijde. “Het oude Praathuis was voor de
grote groep bewoners echt veel te klein. We
zaten tegen elkaar aangepakt. Het werd helemaal duidelijk toen een van de bewoonsters er
onwel werd. Er was gewoon te weinig ruimte
om haar gemakkelijk achter de tafel vandaan te
halen. Toen zeiden we tegen elkaar ‘dit kan zo
niet langer’. We zijn toen een actie gestart.”

Medebewoners stonden
er volledig achter

De Lions werden benaderd, maar voor hen
was het project helaas te groot. De gemeente
reageerde binnen enkele dagen op hun verzoek
om ondersteuning. “We kregen te horen dat we
eerst een stichting moesten oprichten. Daarvoor
moesten we naar de notaris en kosten maken,
die waren voor ons te hoog. Tijdens een inloopdag bij Stadlander lanceerden we ons idee.
Daar werd aangegeven dat we de handtekening
moesten vragen van onze medebewoners.
Daarbij moest 70 procent achter ons idee staan.
Dat was niet moeilijk, binnen een halve dag al
hadden we ruim voldoende handtekeningen.”

Veel geduld nodig

Daarna was er heel lang geen voortgang. “Wij
hebben heel wat mailtjes verstuurd en telefoontjes gepleegd. Maar corona gooide danig roet
in het eten. Twee jaar lang gebeurde er niets.
We werden al die tijd bestookt met vragen van
de andere bewoners. We moesten veel geduld
hebben. Tot nu toe, want sinds eind vorige
maand verrees een nieuw Praathuis. Het is nog
even wachten op de afwerking, maar dat zal
niet lang meer duren. Er komt nog een keukentje in, met aan- en afvoer van water. Ook daar is
veel behoefte aan.”

Activiteitencommissie

Beide dames hopen dat de activiteitencommissie wat leuks verzint voor de naderende
opening. Deze commissie wordt thans gevormd
door Rinus en Joke Koolen, Cor de Groen en
Tonia de Jong. Er worden diverse leuke activiteiten georganiseerd. “Bingo’s, feestjes, de
nieuwjaarsreceptie en voorheen ook busreisjes

die met de opbrengst van de bingo werden bekostigd. Daar komt straks een andere activiteit
voor in de plaats.”

Stoelen gezocht

Valentina en Corrie kijken met smart uit naar
deze opening. Zijn er dan geen wensen meer?
“Ja, toch wel. We zouden heel graag voldoende
stoelen en tafels willen hebben. We hopen dat
er een organisatie is die ons daarbij zou kunnen
helpen. Misschien iets voor een van de plaatselijke serviceclubs als die op zoek zijn naar een
goed doel? Ze kunnen ons altijd benaderen.”
Tot die tijd is het behelpen geblazen, al weten
beide dames het zeker: alle 55 bewoners zullen
graag gebruik maken van hun nieuwe Praathuis,
een prachtige plek om elkaar te ontmoeten.
“Daarvoor verdient Stadlander en zeker ook
woonconsulent Renate Quirijns, die zich hiervoor zo heeft ingezet, een dikke pluim.”
Tekst en foto: Peter Vermeulen
Woningstichting Stadlander
Contactgegevens:
telefoonnummer: 088 562 6000
e-mail: info@stadlander.nl
www.stadlander.nl
Bezoekadres:
Rooseveltlaan 150, Bergen op Zoom
Postadres:
Postbus 203
4600 AE Bergen op Zoom
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Scholieren genoten van
sportdagen Jubileumjaar
DE ZES KERNEN – De gemeente kan terugkijken op een ge-

slaagd sportfeest voor alle
scholieren. Verdeeld over drie

Foto: Wanneer de tent te weinig flexibiliteit bood, trok Van
Kempen zijn camouflagepak aan, nam stelling tussen het
struikgewas en wachtte. “Wanneer ik wat wilde drinken
wachtte ik tot er een windvlaag voorbij kwam.” Of hij de wolven ooit echt om de tuin heeft kunnen leiden met deze vermomming, betwijfelt hij. “Ik heb echter menig gesprek opgevangen van mensen die nooit hebben geweten dat ik daar
was.” Om met een knipoog te vervolgen: “Geen angst: “Hun geheimen zijn veilig bij mij.”
Foto: Nicole van de Donk
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dagen konden zowel de basisschoolkinderen als de leerlingen van ’t Ravelijn zich uitleven
tijdens de verschillende spellen
in de Meermin en op de sportvelden. Het sportfeest was een
van de hoofdactiviteiten van
dit Jubileumjaar waarin wordt

gevierd dat de stad Steenbergen 750 jaar bestaat en de gemeente 25 jaar. Een groep vrijwilligers uit het Genootschap
van de Meermin had alles prima verzorgd. Het doel wat de
gemeente had, namelijk laten
zien dat het in mei en juni de

Foto: Na afloop van de voorstelling werd de aanwezige pers
uitgenodigd om mee te gaan het Planken Wambuis, één van
de natuurgebieden waar Van Kempen talloze uren in stilte doorbracht in de hoop een wolf te treffen. In de gebieden
waar Van Kempen filmde, stelden hij en zijn collega’s tientallen wildcamera’s verdekt op. Dusdanig gecamoufleerd
dat ook de verzamelde pers moeite had om ze te spotten. Het
leverde duizenden uren aan materiaal op, dat uiteindelijk
teruggebracht werd tot één bioscoopfilm: WOLF. Het opnemen van geluid bleek zijn eigen uitdagingen te bevatten:
“Op zeker moment zag ik vanuit mijn schuilplaats een jonge wolf voorbij komen. Met mijn microfoon in zijn bek.”

sportiefste gemeente van ons
land is, lijkt ruimschoots behaald want alle kinderen gingen volop de strijd aan op het
gras en in het water.
Foto’s: Peter Vermeulen en Nicole van de Donk

Foto: Aan de hand van het leven van de pup Scout wordt de
terugkeer van de wolf naar Nederland verteld.
Foto © Cees van Kempen

Foto: Nicole van de Donk

Cees van Kempen presenteerde film WOLF aan de pers:

“De terugkeer van de wolf is de kroon op
ons werk om de natuur te herstellen”
(Door Dasja Abresch
en Nicole van de Donk)

UTRECHT/NIEUW-VOSSEMEER
–
“Ik wilde een mooi verhaal vertellen. Een verhaal waar je naartoe
gaat met je kind omdat je het samen wilt beleven,” vertelde Cees
van Kempen afgelopen dinsdag tijdens de persvoorstelling van de
film WOLF. Als dat inderdaad het
doel was waarmee de Nieuw-Vossemeerse natuurfilmer in 2017 begon aan een reis die drie jaar van
zijn leven zou beheersen, dan rest
maar één conclusie: Missie geslaagd.
WOLF vertelt het verhaal van
Scout, een jonge wolf die als pup
opgroeit in een roedel in de bossen van Duitsland. Hij verlaat het

nest op zoek naar een eigen territorium om zich te vestigen en
voort te planten. Wat volgt, is een
lange, gevaarlijke reis die eindigt
op de Nederlandse Veluwe.

Stampende everzwijnen
Het avontuur speelt zich af in een
indrukwekkend decor: de natuur.
Zinderend hete zomers gevolgd
door onweersbuien die over uitgestrekte bossen razen. Eindeloze sterrenhemels en paarse heide
in de ochtendmist. De acteurs die
daarin onbewust hun rol spelen,
zijn de dagelijkse gebruikers van
die natuur. Burlende edelherten
en stampende everzwijnen die geluidloos gevolgd worden door hun
gestreepte nakomelingen. Een
zwarte specht hakt er lustig op los

terwijl moeder damhert met haar
bambi over een spoorweg trippelt.

Ingehouden adem
De opnames in beeld en geluid
zijn dusdanig perfect dat de toeschouwer op sommige momenten met ingehouden adem in de
bioscoopzaal zit, uit angst het dier
op het witte doek te verjagen. Als
een soort Cees van Kempen, maar
dan vanuit de comfortabele luxe
van een bioscoopstoel en niet zoals de filmmaker zelf vanuit een
minuscuul tentje bedolven onder een stapel dennentakken. Of
tussen het struikgewas, verhuld
als struik, meebewegend met de
wind. Van Kempen: “Het klinkt romantisch, maar wanneer je maar
lang genoeg alleen in een tentje

zit, word je knettergek.” Hij koestert zich overigens geen enkele illusie over het effect ervan. “Ik ben
er eigenlijk heilig van overtuigd
dat de wolven altijd wisten dat wij
er waren.”

Eigen karakter
Blijkbaar besloten de dieren dat
de vreemde tweevoeter geen direct gevaar vormde en leefden zij
gewoon hun leven. Het biedt na
duizend dagen filmen een unieke kijk in het dagelijks bestaan
van een roedel wolven. Een bijzonder hecht gezinsleven waarin
de oudere kinderen op de jongere
broers en zussen passen die hun
dagen zorgeloos spelend doorbrengen. Welpen die met een gedumpte tuinslang spelen op een
manier die we herkennen van
onze eigen huishond. ”Wat mij
het meest heeft verrast is hoezeer
iedere wolf te herkennen is aan
zijn karakter,” vertelt Van Kempen. ”De één is nieuwsgierig en
onderzoekend, de ander terughoudend en angstig. Deze eigen-

schappen zijn net zo herkenbaar
als bij de mens.”

Veilig schaap
Sinds de terugkeer van de wolf in
Nederland is het roofdier onderwerp van felle discussies tussen
voor- en tegenstanders. Ook in
Nieuw-Vossemeer waar nota bene
de schapen van een buurman van
Cees van Kempen vorig jaar een al
te makkelijke prooi voor een jonge
wolf op doorreis bleken.
WOLF daarentegen is geen promotiefilm voor de wolf of een aanklacht tegen de veeteelt. “Het is
in de loop van het maken van de
film wel een doel geworden om
feitelijke informatie in de film te
stoppen omdat er ontzettend veel
onzin over wolven wordt uitgekraamd.” Verder dan een oproep
om het schaap met gedegen hekwerken te beschermen tegen de
wolf, gaat Van Kempen in de film
niet: “Want een veilig schaap, is
een veilige wolf”.
Het verhaal van WOLF wordt verteld
door Matthijs van Nieuwkerk. Het
grote publiek kan WOLF vanaf 15
september in de bioscopen in Nederland bekijken.
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Jeugdvoetbaltoernooi
vv Steenbergen:
Alléén maar winnaars!
( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Zaterdag stond bij vv
Steenbergen in het teken van de veertiende editie van het internationale
jeugdvoetbaltoernooi. Voetballertjes
uit Heel Nederland en België streden
om de eer. Voor elk spelertje was een
medaille, dus aan het einde van de dag
was iedereen winnaar.
Het 14e Internationale Albert Heijn Achterberg Jeugdvoetbaltoernooi.
Dat is de officiële naam van het in
heel Nederland geprezen voetbaltoernooi georganiseerd door vv Steenbergen. Dat het een populair toernooi is
blijkt wel uit het aantal deelnemende verenigingen uit heel Nederland
en België. Maar liefst 55 verenigingen
met 105 teams deden mee, van kabouters, de allerkleinsten, tot JO13,
de oudste pupillen. ’s Morgens mochten ook de kabouters meedoen en na
hun prijsuitreiking ging het toernooi
verder voor alleen de pupillen. ”We
werken met een strak schema” legt
Jan Heshof uit. ”Elk team is ingedeeld
in een poule en speelt steeds op hetzelfde veld. Dat voorkomt gezoek tussen de wedstrijden, én ze zien elkaar
allemaal spelen.” Dat strakke schema is één van de redenen dat teams
zo graag aan het toernooi deelnemen.
”Je weet op welk veld je moet zijn. Er

”Jullie zijn
allemaal winnaars!”

is geen gedoe met spullen die steeds
van de ene naar de andere plaats gesjouwd moeten worden. De kids kijken ook naar de tegenstanders en dat
verhoogt zeker de onderlinge sfeer. ”
weet één van de begeleiders van de
Alphense Boys te vermelden.

”De kaboutertjes
zijn zó leuk”
Voor de meeste kaboutertjes is zo’n
groot toernooi erg spannend. Ze doen
voor het eerst mee, vinden het spannend en zijn vaak afgeleid door alles wat er om hen heen gebeurt. Het
zijn vaak de leukste wedstrijden om,
als buitenstaander naar te kijken. Ze
hadden hun eigen velden, op het terrein van Diomedon, verder weg van
de drukte op het terrein van vv Steenbergen. Vanaf het startsein renden ze
allemaal op de bal af. Links over het
veld, de hele groep weer naar rechts,
de bal achterna.
Verantwoordelijk voor het verloop
van de wedstrijden was Levi. Hij zag
erop toe dat de kids zich vermaakten,
ouders buiten de lijnen bleven en er
geen rommel op het veld achterbleef.
Binnen de lijnen waren, logischerwijze, de scheidsrechters de baas. In kabouterpak, de voetballertjes vonden
het prachtig!

”Zonder vrijwilligers
geen toernooi”
Tussen alle wedstrijden door heeft Jan
Heshof wel even tijd voor een praatje. Tenminste, na te omroepen van het
einde van de wedstrijd. “Ik geniet met
volle teugen” lacht Heshof. “We hebben met het team afgesproken te genieten van deze dag. Het is ook voor
ons een feestje.” Dat iedereen het naar
de zin heeft valt van de gezichten af te
lezen. De toernooileiding ontvangt
alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Keurig worden ze op stapels
gelegd en verwerkt. In alle rust, geen
hectiek. Vragen worden beantwoord,
een klein probleempje opgelost. Geen
paniek. “Met deze negen mannen lukt
het gewoon elk jaar weer. “ glundert
een trotse Heshof. “Maar vergeet ook
onze vrijwilligers niet. 75 mensen die
zich belangeloos inzetten. De hele
dag in de weer zijn. Fantastisch! Zonder hen zouden we dit toernooi niet

in deze omvang kunnen organiseren.”

”Er gebeurt
nog veel meer”
Als er zoveel wedstrijden gespeeld
worden moet er natuurlijk ook veel
gewacht worden. Tussen de wedstrijden door keken de voetballertjes natuurlijk veel naar clubgenootjes, of de
eigen tegenstanders. Maar er was nog
méér te beleven. Een wedstrijd stropdasschieten bijvoorbeeld. Of winkelwagenschieten op drie winkelwagentjes van de hoofdsponsor. Maar ook
snelheidsschieten, simpel, zo hard
mogelijk de bal wegschieten. En dat
ging flink hard!
Tijdens de grote prijsuitreiking werden de winnaars bekendgemaakt. Wie
niet goed overweg kon met een voetbal kon loten voor de loterij kopen, zo
viel er voor iedereen wat te winnen.

Er werd ook door iedereen gewonnen.
Want voor alle deelnemertjes was er
een medaille. Of je nu eerste of laatste werd, dat maakte helemaal niets
uit. Natuurlijk dachten de voetballers
daar toch anders over. Want uiteindelijk wilden ze allemaal die grootste
beker. De prijsuitreiking van de ochtendwedstrijden werd door burgemeester Ruud van den Belt gedaan.
“Supergoed gedaan!” prees hij alle
deelnemers. “Maar ook een groot applaus voor je leiders, trainers en de
organisatie” Dat lieten de kids zich
geen twee keer zeggen. Een luid gejoel
steeg op, er werd geklapt en gejuicht.
Het was een kabaal van jewelste. Elk
team mocht naar voren komen. Ze
kregen de felicitaties van de burgemeester én hun gewonnen prijs. De
drie beste teams mochten op het podium. Met een grote glimlach de beker waar ze zo hard voor hadden gewerkt aan het publiek laten zien. Nog
even frietjes of een ijsje eten, en dan
weer naar huis.

”Volgend jaar editie 15”
Na de prijsuitreiking is het voor de
organisatie nog lang niet afgelopen.
De teams voor de middagwedstrijden staan klaar. De wedstrijdleiding
is weer paraat en de scheidsrechters krijgen hun startsein. “Volgend
jaar wordt onze vijftiende editie, op
10 juni 2023. Zet deze maar vast in
de agenda, want dat wordt een jubileum. Dat gaat zeker weer een mooie
dag worden!” blikt Jan Heshof alvast
vooruit.
Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Of u nu kiest voor kunststof of hout

ons werk is voordelig en extreem duurzaam

Dakkapellen

20% KORTING

Kozijnen

OP SIGMA/SIKKENS/BOONSTOPPEL BUITENLAKKEN

Overkappingen

Veranda’s

Vraag naar de voorwaarden.

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

vv Steenbergen 1 in
promotiewedstrijd
van de hemel in de hel
( door John Rommers )

Fc. Perkouw - Steenbergen 2-2
(Fc.Perkouw wint na
strafschoppen).
Als de promotiewedstrijd die het 1e
elftal van v.v. Steenbergen afgelopen
dinsdagavond in Berkenwoude moest
spelen tegen Fc.Perkouw zou eindigen
in een gelijkspel zou er 2 keer 15 minuten verlengd gaan worden. Mocht
dan de stand nog steeds gelijk zijn dan
zouden strafschoppen de beslissing
moeten gaan brengen. Allemaal scenario’s die mogelijk zouden zijn, maar
waarmee Steenbergen eigenlijk geen
rekening wilde houden. De werkelijkheid was echter helaas anders.
De stand na 2 x 45 minuten was gelijk
(2-2) dus ging er verlengd worden.
En ook na een verlenging van 2 x 15
minuten was de stand nog steeds gelijk (2-2) dus moesten er strafschoppen genomen gaan worden. En dat
strafschoppen nemen werd een horrorverhaal met een voor Steenbergen
dramatisch einde.
Volgens de regels moesten beide
teams om en om 5 strafschoppen nemen hetgeen ook gebeurde. Zowel de
pingels van Fc.Perkouw als van Steenbergen werden onberispelijk ingeschoten, dus was de stand op dat gebied 5-5 en moest er om en om worden doorgegaan totdat er een beslissing was gevallen.
Na 9 strafschoppen was er nog steeds
niet één strafschop gemis,t dus was de
stand 9-9.
Strafschop nummer 10 van Fc.Per-

kouw werd door blauwwit doelman
Max Knook (de absolute uitblinker tijdens de wedstrijd) gestopt en vervolgens moest Max zelf strafschop nummer 10 voor Steenbergen nemen.
De vele Steenbergse supporters hoopten vurig dat de uitblinkende blauwwit doelman de beslissende strafschop zou binnen schieten (hij had
dat zo verdiend) maar helaas voor
Steenbergen werd ook zijn inzet gestopt door de doelman van Fc.Perkouw.
Bij strafschop nummer 11 ging het
voor Steenbergen mis. Fc.Perkouw
schoot deze 11 meterschop binnen,
blauwwit speler Mike de Hoog mikte
de bal helaas naast.
En zo kwam er op dinsdagavond 14
juni om 23.15 uur een eind aan de
promotie aspiraties van v.v. Steenbergen.
Wat voor het elftal van oefenmeester Robin Borremans, die zijn laatste
wedstrijd meemaakte als coach van
v.v. Steenbergen, een glorieuze avond
leek te gaan worden eindigde uiteindelijk in Berkenwoude, een mooi
klein dorpje met ca.1700 inwoners en
een prachtige sportaccommodatie, in
een grote teleurstelling.
En dan te weten dat Steenbergen een
kwartier voor tijd nog op rozen zat
met een 0-2 voorsprong.

Fysiek sterke
tegenstander
Fc.Perkouw - Steenbergen was een
wedstrijd met een beter voetballend
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Steenbergen maar met een fysiek sterke thuisploeg die de vaak forse duels
niet schuwde.
De Steenbergse verdediging had dikwijls moeite met de lange harde ballen die werden gehanteerd maar gelukkig stond er als sluitpost doelman
Max Knook die zijn ploeg menigmaal
op de been hield.
Steenbergen nam vanaf het begin
het initiatief zonder echt gevaarlijk
te worden maar de eerste echte doelkans was er in de 10e minuut voor
Fc.Perkouw. De Steenbergse doelman
wist het goede schot echter te pareren.
Na een periode waarin Steenbergen
het betere van het spel had, volgde
in de 24e minuut een verre inworp
van Dorus Bakker. Via enkele spelers kwam de bal uiteindelijk bij Jordy
Dam die met een bekeken kopbal de
0-1 op het scorebord zette.
Op het half uur werd een gevaarlijke vrije trap van Fc.Perkouw op het
nippertje een prooi voor Max Knook
waarna in de 36e minuut Mike de
Hoog op aangeven van Nathan van
Beers een kans kreeg op de 0-2. Hij
speelde zich keurig vrij maar zijn
schot werd gepakt door de doelman
van de thuisploeg. Met een aanval van
Perkouw besloten met een schot dat
rakelings naast ging kwam een einde
aan de 1e helft.

Snelle verdubbeling
van de voorsprong
Ook vanaf het begin van de 2e helft
pakte Steenbergen de draad weer
goed op met reeds na 10 minuten een
2e treffer als vervolg.
Thijs Zantboer werd door Mike de
Hoog de diepte ingestuurd, omspeelde de doelman en kon vervolgens
eenvoudig de 0-2 binnenschieten.
HET sein voor Fc.Perkouw om er
vooral fysiek nog een schepje bovenop te gooien.

Er volgden vele aanvallen richting
Steenbergen doel maar de verdediging van Steenbergen hield vooralsnog stand.
Na een dik uur dacht iedereen dat
Steenbergen een tegentreffer moest
incasseren echter alleen voor doelman Max Knook kon laatstgenoemde
het schot keren.
Even later was het Tim den Houting
die in stelling werd gebracht door Nathan van Beers maar zijn krullend
schot ging rakelings naast de voor
Steenbergen verkeerde kant van de
paal.
Met nog 20 minuten op het scorebord
wist de thuisploeg na een vrije trap
dan wel te scoren maar werd deze
treffer wegens buitenspel afgekeurd.
Het bleek echter uitstel. In de 80e minuut gaf Steenbergen onnodig een
vrije trap weg die gevaarlijk werd voorgetrokken en uiteindelijk va dichtbij
kon worden ingeschoten. (1-2).
Na deze treffer ontstond er een opstootje in het Steenbergse strafschopgebied waarna Tim den Houting tegen een domme rode kaart opliep
en Steenbergen met 10 man verder
moest spelen.
Het was in die periode tegenhouden
voor de blauwwitten waarbij doelman Max Knook tot 2 keer toe bij een
één tegen één situatie redding wist te
brengen.
Maar net voordat de blessuretijd zou
ingaan slaagde Fc.Perkouw er toch
nog in de gelijkmaker te scoren, wederom nadat Steenbergen een onnodige vrije trap had weggegeven.
In blessuretijd was Steenbergen nog
een keer heel dicht bij de 2-3 toen
Thijs Zantboer op rechts werd gelanceerd maar zijn schot werd gepakt
door de doelman.

2 x 15 minuten verlengen

Winnaars

Om tien uur was het startschot
voor de zes flights van vier die 18
holes lang het beste van hun golfspel moesten laten zien. Rond
de klok van half een kwamen de

Nadat alle scores waren verzameld, werden de winnaars van de
stablefordwedstrijd bekend gemaakt. De prijzen werden uitgereikt aan Lieneke Krijnen bij de
dames en Dyan Dhamaperwira

Met de minste strokeplay slagen
kwamen er bij de dames drie potentiële kandidaten voor de titel
Clubkampioen naar voren en bij
de heren waren dat er zeven. De
beslissende ronde voor het Clubkampioenschap werd na de lunch
gespeeld over 9 holes, allen te beginnen na elkaar op hole 1.

flights van de baan en werden zowel de strokeplay als de stablefordpunten door de wedstrijdleiding genoteerd. Intussen konden de deelnemers genieten van
een lekkere lunch en weer nieuwe
krachten opdoen.

Er wordt gestreden in 3 poules van
4 teams bij de heren en er is een
damespoule met 3 deelnemende
teams bij de dames.
In divisie 1 spelen bij de heren:
Van Gils Autoschade, Stukadoorsbedrijf Verwijs, FC Stimberregun
en Verbeek Boomkwekerijen.
In divisie 2: Kazooie FC, Greene-

Rond 23.00 uur moest, als slot van
dit toch wel merkwaardige duel, uiteindelijk begonnen worden aan de
strafschoppenreeks die de beslissing
moest gaan brengen met, zoals reeds
gememoreerd, een voor Steenbergen
teleurstellende afloop.
Strafschop nummer 11 van v.v. Steenbergen werd helaas gemist, waardoor
Steenbergen werd uitgeschakeld en
promotie naar de 3e klasse dit seizoen
niet zal gaan gebeuren.
Over enkele weken zal de KNVB de indelingen van de diverse competities
bekend maken en zal duidelijk worden met welke tegenstanders het elftal van de nieuwe trainer Peter van
Poortvliet te maken gaat krijgen.
Jammer dat oefenmeester Robin Borremans zijn streven om met v.v. Steenbergen te promoveren naar de 3e klas
op het laatste moment niet heeft kunnen waarmaken, want ook hij en zijn
spelers hadden dat zeker verdiend.

Clubkampioenen

Foto: Anouk Wensink werd clubkampioen bij de dames en ontving de
wisselbeker.
bij de heren. Ook waren er leuke
prijzen voor de meeste birdies, de

Zomeravondvoetbal 2022 gaat van start
STEENBERGEN – Vanavond – vrijdagavond 17 juni gaat het Autoschade van Gils Zomeravondvoetbal van start. Dat gebeurt op het
sportpark aan de Seringenlaan.
Wekelijks zullen diverse lokale ondernemingen vertegenwoordigd
worden door voetbalteams, maar
er zijn ook vriendengroepen en reguliere teams die aan de wedstrijden deelnemen.

Strafschoppen met
teleurstellende afloop
voor Steenbergen

Dus moest er vervolgens 2 keer 15 minuten verlengd gaan worden waarin

Anouk Wensink
en Robert Kievit
clubkampioenen
bij ‘De Heensche’
De Heen - Op zondag 12 juni heeft
Golfvereniging ‘De Heensche’ haar
2e Strokeplay Clubkampioenschap
nieuwe stijl georganiseerd. Er waren in totaal 26 deelnemers die de
uitdaging hadden om de clubkampioenen 2021, Robert de Kievit en
Mimi Akkermans van de troon te
stoten.

Steenbergen er ondanks een mannetje minder toch goed in slaagde om
stand te houden.
Zowel Fc.Perkouw als Steenbergen
kregen in de verlenging enkele kansen
om een 3e keer te scoren.
Namens Steenbergen was het Tijmen
Iriks die zijn schot gestopt zag worden
door de Fc.Perkouw doelman hetgeen ook gebeurde nadat Thijs Zantboer er op rechts weer vandoor ging
en zijn actie besloot met een prima
schot. Maar enkele minuten voor tijd
was het weer Max Knook die redding
bracht toen een speler van de thuisploeg wederom alleen voor hem verscheen.

ggtotaal.nl, Loupe (Quality Services) en De Schatkamer van Steenbergen.
In de derde divisie komen uit: Van
Der Riet Totaalbouw, Zorgwijzer.
nl, Marina Bar en Huisje op Wielen.
Bij de dames wordt strijd geleverd
door: SV Smerdiek Dames, Steenbergen VR1 en Steenbergen VR2.

neary’s, de meeste waterballen en
de meeste bunkerslagen.

Vrij toegankelijk
Alle teams zullen 1 keer tegen elkaar spelen, voor de dames is er
naast de reguliere wedstrijd (die
meetelt voor de competitie) op de
afsluitende speelavond op vrijdag
8 juli ook een toernooivorm, zodat
ook zij aan 3 avonden spelplezier
komen.
De eerste duels beginnen aanstaande vrijdag om 19.00 uur. Uiteraard zijn alle wedstrijden vrij te
bezoeken voor publiek.

In de eerste flight waren dat Laurent Jan Allewijn en Richard Krijnen. In de tweede flight startten
Dyan Dharmaperwira en Wim de
Kievit en in de derde flight David Janssen, Marco Ooms en Robert de Kievit. De dames sloten de rij met Lieneke Krijnen,
Betsy de Kock en Anouk Wensink.
Bij de heren bleek Robert de Kievit
zijn titel te kunnen prolongeren,
bij de dames werd Anouk Wensink
clubkampioen en ook zij mocht
de wisselbeker mee naar huis nemen.

Bingo in
het
Cromwiel
STEENBERGEN – Bingoleider Johan Gietman laat weten dat er
donderdagmiddag 23 juni weer
bingo wordt gespeeld in gemeenschapshuis het Cromwiel.
Zoals gebruikelijk start het spel
om 13:30 uur, gaat de zaal om
13:00 uur open en kosten de
bingoboekjes 5 euro voor 12 ronden.

Klachten na bestraling?
Zuurstoftherapie kan helpen

Ben je een paar maanden of misschien al jaren geleden bestraald in verband met borstkanker? Ben je wel
genezen verklaard, maar heb je vervelende klachten overgehouden aan de bestraling? Zoals je weet kan een
bestraling niet alleen schadelijke cellen uitschakelen, maar ook het gezonde weefsel aantasten. De gevolgen
daarvan zijn bij de één heel snel merkbaar, terwijl bij de ander pas jaren later klachten ontstaan.
Ben je minstens drie maanden
geleden bestraald en heb je één of
meerdere van deze klachten?
• Pijnlijke en/of harde schijf in borst
• Slecht genezende wond aan
bestraalde borst
• Bruinverkleuring van de huid
• Zwelling van de borst

• Lymfoedeem arm
• Pijn en beperking bij bewegingen
arm
• Spontane ribbreuk

Zuurstof kan u helpen
Ja, je leest het goed. Zuurstof.
Natuurlijk adem je continu zuurstof

in, maar in dit geval hebben we het
over hyperbare zuurstoftherapie.
Tijdens de therapie adem je honderd
procent zuurstof in via een masker
bij een druk die hoger is dan de
gebruikelijke omgevingsdruk. Dat
zorgt ervoor dat weefsels die een
tekort hebben aan zuurstof, beter
van zuurstof worden voorzien.
Hierdoor worden nieuwe bloedvaatjes
aangemaakt, de doorbloeding wordt
beter, pijnklachten verminderen, het
bestraalde weefsel wordt soepeler en
problematische wonden en infecties
kunnen sneller én beter genezen.

Vergoed vanuit elke
basisverzekering
Hyperbare zuurstoftherapie wordt
gegeven in het Medisch Centrum
Hyperbare Zuurstoftherapie in
het Adrz in Goes. Deze therapie
wordt volledig vergoed vanuit de
basisverzekering.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.hyperbaarcentrum.nl of neem
contact op via 088 - 12 54 290 voor
een gratis intakegesprek bij één van
de medisch specialisten. Hiervoor heb
je geen verwijsbrief nodig.

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

Medisch Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie
’s-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes

088 - 12 54 290

info@hyperbaarcentrum.nl

www.hyperbaarcentrum.nl

