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STEENBERGEN – De uitslag van 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van afgelopen woensdag laat zien 
dat Steenbergen voor links kiest. 
Grootste partij Gewoon Lokaal! 
behoudt haar zes zetels, maar de 
afstand tot de andere partijen, 
waarvan er niet één meer dan drie 
zetels haalde, wordt wel aanmer-
kelijk groter. Nieuwkomer Progres-
sief Samen krijgt het vertrouwen 
van de kiezer en krijgt drie zetels 
in de raadsarena. De Volkspartij, 
coalitiepartner in de raadsperiode 
2018-2022, verloor juist een groot 
deel van dit vertrouwen en moest 
twee van haar vijf zetels inleveren. 
Het is aan de grootste partij en dus 
aan Gewoon Lokaal! om de start 
voor een nieuwe coalitie te maken. 
Gezien het DNA van deze partij is 
het aannemelijk dat zij daarbij de 
samenwerking met de links geori-
enteerde winnaar Progressief Sa-
men zoekt.  Maurice Remery, frac-
tievoorzitter van Gewoon Lokaal!, 
nam er gisteren al een voorschot 
op: “Ik herken veel in het verkie-
zingsprogramma van Progressief 

Samen. Ik zie mogelijkheden om 
een goede samenwerking aan te 
gaan.” 

Remery reageerde direct nadat 
bekend werd dat zijn partij de gro-
te winnaar van de verkiezingen 
was, opgelucht: ”Natuurlijk zijn 
we enorm blij. We hebben een ste-
vig mandaat van de kiezer gekre-
gen. Vorige keer was de zesde zetel 
een restzetel, dit keer heeft de kie-
zer bewust gekozen.” Overigens 
zal aanstaande maandag de defi-
nitieve uitslag pas bekend zijn en 
kan er als gevolg van de restzetel-
verdeling nog wel wat veranderen. 

Links progressief  
heeft gewonnen
Nadir Baali, kopman van Progres-
sief Steenbergen, voelt zich ”be-
loond voor de concrete plannen 
en de terugkoppeling naar de bur-
ger” die hij de afgelopen raadspe-
riode samen met partijgenoot en 
burgerraadslid Joop Stoeldraijer 
heeft laten zien. Toen nog wel on-
der de vlag van PvdA Steenber-
gen. Deze partij verdween uit het 

Steenbergse raadsbeeld en maak-
te de transformatie naar Progres-
sief Steenbergen. De kiezer volg-
de en verdriedubbelden zich tot 
vreugde van de paarse progressie-
ven. Baali: “Het is sowieso een po-
sitieve avond omdat de linkse pro-
gressieve partijen hebben gewon-
nen in Steenbergen.”

Opvallend
De verzilverde positie van Ge-
woon Lokaal! is nog opvallender 
omdat de kiezer beide andere co-
alitiepartners Volkspartij en CDA 
juist stevig afrekende op het be-
leid van de afgelopen periode. De 
Volkspartij die in 2018 nog in een 
nek-aan-nekrace met Gewoon 
Lokaal! zat en uiteindelijk op vijf 
zetels eindigde, behaalde nu ruim 
duizend stemmen minder dan 
Gewoon Lokaal!. De partij gaat 
daarmee van vijf naar drie zetels. 
Het blijft overigens wel de tweede 
grootste partij van Steenbergen.

Tikken gehad
Het CDA raakte haar tweede ze-
tel kwijt en zal verder moeten als 
eenmansfractie. Het verlies van 

de christendemocraten is overi-
gens wel een tendens die giste-
ren landelijk naar voren kwam. 
Desalniettemin reageerde Jeroen 
Weerdenburg (CDA) teleurge-
steld: ”Het is niet helemaal on-
verwacht. De landelijke tendens 
van het CDA heeft ons parten ge-
speeld. Uit het lage opkomstper-
centage blijkt helaas dat er ook 
veel kiezers thuis zijn gebleven. 
Maar, de Volkspartij en wij hebben 
allebei tikken gehad in de coalitie. 
We zullen een stapje terug moe-
ten doen en ons vanuit de oppo-
sitie opnieuw moeten bewijzen.” 

Aan onszelf te wijten
Danker Kouwen, nummer één 
van de Volkspartij had het verlies 
niet aan zien komen, maar stak 
de hand eveneens in eigen boe-
zem: ”We hebben blijkbaar onvol-
doende laten zien waar we voor 
staan en wat we hebben bereikt.” 
Een eerste analyse wijst uit dat de 
stemmenwinst van Progressief Sa-
men voornamelijk ten koste van 
de Volkspartij is gegaan. Laatst-
genoemde partij was in 2018 met 
name sterk in de stad Steenber-
gen, maar had daarbij dit jaar flin-
ke concurrentie van Progressief 
Samen. Ook op de Welberg kreeg 
deze nieuwkomer een warm wel-
kom.  Danker Kouwen: ” We heb-
ben duidelijk stemmen verloren 
aan Progressief Samen en dat is 
bij Gewoon Lokaal! niet gebeurd, 
dus we hebben dit aan onszelf te 
wijten.” 

Opkomstpercentage

Het opkomstpercentage bij de 
Steenbergse gemeenteraadsver-
kiezingen was dit jaar 43,06%, 
ruim 4% minder dan tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
2018. Landelijk lag dit percentage 
op 50,3%. 

Definitieve uitslagen
De definitieve uitslag van de ver-
kiezingen wordt maandag 21 
maart om 10.00 uur definitief 
vastgesteld tijdens een openbare 
zitting op het gemeentehuis. Tij-
dens deze bijeenkomst presen-
teert burgemeester Van den Belt 
het definitief aantal zetels van 
alle partijen en welke kandidaten 
-door voorkeursstemmen- een ze-
tel krijgen in de gemeenteraad. 
Dit laatste wordt aanstaande vrij-
dagmorgen al voorlopig bekend-
gemaakt. Op 29 maart wordt er af-
scheid genomen van de oude ge-
meenteraad en op 30 maart wordt 
de nieuwe raad geïnstalleerd. 
Deze bijeenkomsten worden uit-
gezonden via SLOS TV.

Gewoon Lokaal! blijft de grootste;  
Progressief Samen grootste winnaar:

Gemeenteraad Steenbergen  
maakt ruk naar links 

Kern Stembureau Gewoon Lokaal! Volkspartij VVD CDA D66 Progressief Samen Stem0167 Uitgebrachte stemmen Blanco stemmen Geldige stemmen Ongeldige stemmen Aantal kiezers Aantal opgeroepen Opkomst percentage
Steenbergen Gemeentehuis (Steenbergen) 195 245 165 76 108 187 77 1053 3 1056 4 1060 2413 43,93%
Steenbergen 't Cromwiel (Steenbergen) 74 65 65 13 41 81 51 390 3 393 2 395 1281 30,84%
Steenbergen Basisschool Gummarus (Steenbergen) 249 210 116 55 95 151 62 938 0 938 1 939 2453 38,28%
Steenbergen Scoutinggeb.Wallenburch (Steenbergen) 160 139 98 36 70 131 42 676 3 679 0 679 1739 39,05%
Steenbergen Gemeenschapshuis De Vaert (Steenbergen) 123 90 103 25 88 95 39 563 1 564 1 565 1688 33,47%
Kruisland Dorpshuis Siemburg (Kruisland) 401 62 285 18 18 50 23 857 0 857 1 858 1924 44,59%
De Heen Dorpshuis De Stelle (De Heen) 99 75 63 24 5 31 16 313 1 314 0 314 743 42,26%
Dinteloord De Buitelstee A (Dinteloord) 67 12 43 60 41 26 18 267 1 268 1 269 1750 15,37%
Dinteloord De Buitelstee B (Dinteloord) 49 15 22 33 34 21 20 194 0 194 3 197 1789 11,01%
Nw-Vossemeer Gemeenschapsh. De Vossenburcht (Nw-Vossemeer) 493 99 82 70 22 47 26 839 2 841 1 842 1891 44,53%
Steenbergen Kantine Sportpark (Steenbergen) 35 35 21 15 10 27 10 153 1 154 0 154 1230 12,52%
Dinteloord Dorpshuis (Dinteloord) 256 59 81 122 91 51 60 720 4 724 3 727 1208 60,18%
Steenbergen 't Cromwiel  (Steenbergen) maandag 52 101 82 22 55 85 27 424 0 424 1 425 0 0.00%
Dinteloord Dorpshuis  (Dinteloord)  maandag 74 26 22 54 56 39 12 283 0 283 1 284 0 0.00%
Steenbergen 't Cromwiel  (Steenbergen) dinsdag 90 123 68 28 64 123 40 536 3 539 4 543 0 0.00%
Dinteloord Dorpshuis (Dinteloord)  dinsdag 124 48 52 69 63 20 30 406 1 407 0 407 0 0.00%

Totaal Totaal 2541 1404 1368 720 861 1165 553 8612 23 8635 23 8658 20109 43,06 %

Foto:  Gejuich bij nieuwkomer Progressief Samen na de eerste uitslagen. De partij komt de gemeenteraad bin-
nen met drie zetels.

Foto: Gewoon Lokaal! blijft de grootste partij en behoudt haar zes zetels. 
Opgeluchte gezichten bij de Edwin Maas (nr.2), lijsttrekker Maurice Re-
mery en Mitchell Rijshouwer (nr. 5) (v.l.n.r.)



Afscheid is pijn
Afscheid is kil

Afscheid is moeten gaan,
terwijl ik dat niet wil

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij afscheid moeten 
nemen van mijn geweldige vrouw, onze allerliefste moeder en trotse oma

Mariëlla Verhoeven - van Oorschot
* 7 augustus 1965 † 14 maart 2022

Wim

Steffi & Przemek

Adje & Shelly, Mylo

Kimmy & Wouter, Hailey

Nikki, James, Jimmy

Didi

Jordy & Rita

Loyd & Shabnam

Correspondentieadres: 
Van Polanenstraat 6, 4651 LP  Steenbergen 

De rouwdienst zal gehouden worden op zaterdag
19 maart om 15.00 uur in crematorium Zoomstede, 
Mastendreef 5 in Bergen op Zoom.

Mariëlla vindt het mooi als je, wanneer je dat graag wilt, 
een onverpakte roze bloem meeneemt naar de dienst.

 Je moeder blijft je moeder,
 zo eigen en vertrouwd.
 Je wilt haar niet graag missen,
 omdat je van haar houdt.
 Maar eens dan komt de dag,
 dat je haar moet laten gaan.
 Je verstand zegt dat het goed is,
 maar in je ogen blinkt een traan.......

Ons ma, oma en ouwe-omaatje

Marie van der Wegen
weduwe van

Bart Gorissen

in de leeftijd van 89 jaar.

 † Jan en Conny
  Barry en Yvette, Lisa, Roos
  Marlon
 Karin en Ad

Steenbergen, 14 maart 2022
Correspondentieadres:
Hof  van Steenbergen 32
4651 CB Steenbergen

De crematiedienst zal gehouden worden 
op maandag 21 maart om 11.30 uur in 
crematorium Zoomstede, Mastendreef  5 
te Bergen op Zoom.

Na afloop is er gelegenheid tot persoon-
lijk condoleren in de koffiekamer van 
voornoemd crematorium.

Zonder Peter is alles anders…

Er is niets wat dat kan veranderen, 
maar het is een troost voor ons
dat wij niet de enigen zijn die hem 
missen. Dit is gebleken uit de vele 
lieve kaarten, warme woorden, 
bloemen en hulp die we hebben 
ontvangen. Het gaf en geeft ons 
veel steun. 

Langs deze weg willen we een
ieder bedanken die, op wat voor 
manier dan ook, aan ons gedacht 
heeft. 

Onze speciale dank gaat uit naar 
Muziekvereniging Volharding en 
de Gemeente Steenbergen.

 Ben en Elly Zwijgers
  Robin en Fleur
  Lizet en Kevin
 Iris
 Oma Kommers

Uitvaartzorg Leeuw

Zoveel kaarten, zoveel warme woorden

zoveel belangstelling en zoveel troost.

Langs deze weg willen wij u onze 
dank betuigen voor de vele blijken

van medeleven, in welke vorm 
dan ook, en u kennis geven dat,

na een snel afnemende gezondheid, 
is overleden mijn lieve man, ons pa, 

opa en opa ‘boerderij’

Rien Verbeek

* 2 augustus 1939        † 2 maart 2022

Echtgenoot van

Corrie Verbeek - Wezenbeek

 Corrie Verbeek - Wezenbeek
 Leonard en Sylvia
  Fabiënne, Djayson, Gyvanni

  Macey en Jurre, Zjolie

 Joost en Pam
  Diomy

Afgeslechtedijk 25
4651 RK Steenbergen

Rien is op 7 maart j.l. begraven op de 
R.K. begraafplaats Steenbergen.

Vanaf het moment dat ik 
geaccepteerd heb dat ik 

zou gaan sterven
is de mooiste tijd van mijn 

leven begonnen.

Wij hebben afscheid moeten 
nemen van onze moeder,
schoonmoeder en oma

Maria Simons - de Wit

* 5 juni 1933     † 13 maart 2022

weduwe van

Wil Simons

 Carina en Wilhelm
  Chi

 Marianne en Piet
  Piet en Suzan
  Anton

 Peter en Ad

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging 
Jannie Hulsbergen
T.a.v. Familie Vijverberg - Simons
Postbus 808
4600 AV Bergen op Zoom

De afscheidsdienst heeft op 
vrijdag 18 maart plaatsgevonden

in crematorium Zoomstede, 
Bergen op Zoom.

Ad Augustijn 
Als leven lijden wordt, 
is sterven een gewin. 

5 Welberg, 6 september 1944 
c Roosendaal, 6 maart 2022 

echtgenoot, vader en opa van 

Jopie Augustijn-Otto 
Adriene en Sofie 

Shirley van Overveld
06-14143263

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

Rouwcentrum 
Vestinghlaan 2c 
Steenbergen

www.hetkoestermoment.nl 
uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

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

Contactpersoon Nieuw-Vossemeer, Steenbergen e.o.
Jeanne Huijsmans: 06-13433461
                      

   

annie HulsbergenJ
Uitvaartverzorging

Postadres: Loonberg 26
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0164-246664 / 06-51910414

annie HulsbergenJ

uitvaartverzorging

Jeanne Huijsmans 

jeannehuijsmans@home.nl

Telefoonnummer 06-13433461

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Aula, Marconilaan 2

24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 

Afscheidskamer  

Achterstraat 13
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Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwers

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

Vlamingvaart 49 Steenbergen
0167-560799 of 0622757344
Auto- motor- en spoedopleidingen
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(Door Nicole van de Donk)

NIEUW-VOSSEMEER – Camping 
Mattenburg in Nieuw-Vossemeer 
is in beeld voor de opvang van 25 
gevluchte gezinnen uit Oekraïne. 
Dat heeft de gemeente Steenber-
gen deze week bekendgemaakt. 
Er worden op dit moment nog ge-
sprekken gevoerd met de eigenaar 
van de camping, Avoned, over de 
invulling. Vooruitlopend op het de-
finitieve besluit is de buitendienst 
van de gemeente wel alvast aan 
het opruimen en schoonmaken op 
het terrein. 

Volgens Astrid Potters, commu-
nicatieadviseur bij de gemeente 
Steenbergen, zal de inrichting van 
het terrein in verschillende fases 
gaan. “In eerste instantie zullen 

de vluchtelingen worden onder-
gebracht in de caravans en chalets 
die er nog staan, en in caravans 
die van een andere plek daarheen 
worden gebracht. Omdat er nog 
wel achterstallig onderhoud is op 
het terrein, zal het waarschijnlijk 
enkele weken duren voordat het 
klaar is.”
Op dit moment is er overleg met 
de Veiligheidsregio of deze loca-
tie geschikt wordt bevonden. “Het 
moet schoon, heel en veilig zijn. 
Maar het restaurant van de cam-
ping zou bijvoorbeeld een goede 
plek kunnen zijn waar ze elkaar 
kunnen ontmoeten.”

Met eigenaar in gesprek 
over opvang in toekom-
stige vakantiewoningen

Er is de afgelopen tijd behoor-
lijk wat commotie ontstaan over 
camping Mattenburg. Nadat het 
van eigenaar is gewisseld, werden 
de standplaatshouders door Avo-
ned overdonderd met het nieuws 
dat de camping ging sluiten om-
dat het er vanwege achterstallig 
onderhoud niet meer veilig zou 
zijn. Avoned zou plannen hebben 
om er nieuwe vakantiewoningen 
te bouwen. 

Aan de gemeente dus de vraag of 
die plannen nu eventueel gecom-
bineerd gaan worden met de tij-
delijke opvang van vluchtelingen. 
“Het klopt inderdaad dat we met 
hen in gesprek zijn over de moge-
lijkheden wat betreft wooneenhe-
den. Maar dat is pas in de tweede 
fase. 
We concentreren ons nu eerst op 
de eerste opvang voor een periode 
van drie tot zes maanden.”

Zorghoeve Kakelbont 
biedt zich ook aan
Camping Mattenburg is niet de 
enige opvanglocatie die momen-
teel wordt bekeken. Stadlander 
heeft een woonlocatie aan de Ves-
tinghlaan in Steenbergen aange-
boden en Zorghoeve Kakelbont 
in Dinteloord laat weten dat er 
woonunits op hun terrein ge-
plaatst mogen worden. “Maar dat 
is nu niet direct aan de orde, wel-
licht op een later moment.”
In totaal zegt de gemeente Steen-
bergen 75 gezinnen te kunnen op-
vangen, verdeeld over de kernen. 
De gemeente kan melden dat tot 
op heden er 21 personen zich heb-
ben ingeschreven bij de gemeen-
te. Deze vluchtelingen verblijven 
op tien verschillende adressen in 
vijf kernen. 

Foto: Camping Mattenburg biedt 
op dit moment een troosteloze 
aanblik. Vrijwel alle standplaats-
houders hebben hun biezen ge-
pakt en wat overblijft is een enor-
me puinhoop. De gemeente is in-
middels begonnen aan een grote 
schoonmaak om de locatie op orde 
te krijgen voor de vluchtelingen. 

Camping Mattenburg 
wordt voorbereid voor 
opvang vluchtelingen

(Door Nicole van de Donk)

NIEUW-VOSSEMEER – De dorps-
raad is in een vroeg stadium op de 
hoogte gesteld van de plannen om 

Oekraïense gezinnen op te van-
gen op camping Mattenburg. Vo-
rige week heeft de burgemeester 
hen bijgepraat. “Alle complimen-
ten daarvoor. En we zitten er als 
dorpsraad hetzelfde in: het kan 

een goede plek zijn voor die men-
sen, mits het opgeknapt wordt. 
Want in de staat hoe het nu is, kan 
je ze er niet onderbrengen”, zegt 
voorzitter Leon Havermans van de 
dorpsraad. 

“Daarnaast speelt er nog de kwes-
tie van de voormalige bewoners 
die zich niet gehoord voelen. Dat 
snappen wij ook. Wij kunnen daar 
als dorpsraad niet veel aan doen 
maar hopen wel dat er aandacht 
voor is.”

“Ze kunnen hier rust  
en ruimte vinden”

Havermans denkt dat als het ter-
rein is opgeknapt, het een goede 
opvanglocatie kan zijn. “Ze kun-
nen er de rust en ruimte vinden 
die ze zo hard nodig hebben. Het 

dorp zal ze met open armen ont-
vangen. Wij hebben als inwoners 
immers laten zien dat we ook 
goed kunnen omgaan met de ar-
beidsmigranten die aan de over-
kant op Sunclass verblijven.”

Havermans is niet bang dat door 
de opvang de recreatieve ontwik-
keling voor het gebied in gevaar 
komt. “De Toekomstvisie die wij 
als dorpsraad hebben geschreven, 
is voor de lange termijn. Dit gaat 
vooralsnog om opvang voor een 
beperkte periode.”

Dorpsraad Nieuw-Vossemeer ontvangt vluchtelingen met open armen

“Maar er moet nog heel veel gebeuren 
om van de camping een humaan  
onderkomen te maken”

(Door Nicole van de Donk)

DINTELOORD – Na een reis uit Oe-
kraïne die ruim een week duurde, 
werd het gezin Bandurova afgelo-
pen zondag met open armen ont-
vangen door Dinteloorder Peter 
Joustra en zijn vrouw. In hun B&B 
was alles in orde gemaakt om va-
der Aleksandr, moeder Olesia en 
de kinderen Kyrye en Lina een 
warm welkom te geven. De gezel-
lige woonkamer met bloemen op 
tafel, de gevulde koelkast en op-
gemaakte bedden moeten voor 
de familie als een enorm contrast 
aanvoelen met de situatie in hun 
thuisland. Hoewel ze verscheurd 
worden door onzekerheid, zijn ze 
wel vastbesloten om er hier in Ne-
derland het beste van te maken. 

Dat ze zich niet als slachtoffers ge-
dragen, blijkt wel uit het feit dat ze 
meteen een typisch Nederlandse ge-
woonte willen leren: fietsen. Op de 
weg naast hun huisje waar ze mogen 
verblijven, zijn ze druk aan het oefe-
nen. “Het is nog een beetje onwennig, 

want in ons land wordt er niet veel ge-
fietst”, vertelt vader Aleksandr. Zijn 
Engels is behoorlijk goed, en hij wil 
graag hun verhaal vertellen, dat sym-
bool staat voor zoveel andere verha-
len van landgenoten die momenteel 
op de vlucht zijn. 

Door snelle beslissing 
kon gezin samen  
vluchten
“Wij wonen in de stad Chornomorsk, 
ongeveer 30 kilometer van de haven-
stad Odessa. In de nacht dat de oorlog 
begon, hebben wij dat niet direct ge-
merkt. Pas bij het opstaan hoorden we 
op het nieuws dat de eerste bommen 
waren gevallen. Toen er een paar uur 
later opnieuw een aanval kwam, heb 
ik niet getwijfeld en tegen mijn vrouw 
gezegd dat we zo snel mogelijk onze 
tassen moesten pakken.”
Een beslissing die later cruciaal bleek 
te zijn, want ook al stonden ze uren in 
de file samen met andere vluchten-
de burgers, het lukte ze om als ge-
zin de grens met Moldavië te passe-
ren. Slechts korte tijd daarna werden 
mannen bij de grens tegengehouden 

omdat ze moeten vechten tegen de 
Russen. 

Na autopech met  
vliegtuig naar België
De reis richting het Westen verliep 
echter niet zonder problemen. Om-
dat de 12-jarige Kyrye en 6-jarige Lina 
geen eigen paspoort hadden, konden 
ze aanvankelijk niet verder reizen. Ge-
lukkig lukte het om in Roemenië de 
kinderen bij te laten schrijven in het 
paspoort van moeder Olesia. Helaas 
bleek de auto van de familie Band-
urova niet bestand tegen de lange reis 
en besloot Aleksandr over te gaan op 
plan B. Vanuit Debrecen, een grote 
stad in Hongarije, kon het gezin een 
zeer goedkope vlucht (“slechts een 
paar tientjes”) boeken naar Charleroi. 
Hulpverleners hebben hen vervol-
gens naar hun verblijf in Dinteloord 
gebracht. 

Vader Aleksandr  
heeft al eerste  
sollicitatiegesprek gehad
Dankbaar zijn ze voor alle hulp, maar 

ze voelen zich naar eigen zeggen nog 
onrustig en angstig. “Het gaat wel 
steeds beter, we kunnen inmiddels 
iets beter eten en slapen.”
Hun familie is nog in Oekraïne en daar 
maken ze zich uiteraard grote zorgen 
over. Maar ze zijn niet van plan om bij 
de pakken neer te zitten. Aleksandr 
heeft al zijn eerste sollicitatiegesprek 
gehad, omdat hij hoopt in een haven 
te kunnen gaan werken. Dat deed hij 
ook in Odessa. Een Olesia werkte als 
receptioniste in een medisch cen-
trum, dus misschien kan zij hier ook 
werk vinden. Maar dan zal eerst dui-
delijk moeten worden of de kinderen 
naar school kunnen. Gastheer Peter is 
daar al voor aan het rondbellen. 

“Maar vier tassen  
kunnen meenemen”

Het hele gezin is inmiddels ook sa-
men met Peter naar het gemeente-
huis in Steenbergen gegaan, om te 
zorgen dat ze ingeschreven staan. Het 
is momenteel nog onduidelijk waar 
ze recht op hebben. Gelukkig komt er 
van alle kanten hulp; de kleine Lina 

deelt met haar broer Kyrye een nieu-
we slaapkamer waar het gezellig is in-
gericht. Hij kan zelf inloggen op de 
computer om online les te volgen met 
de klasgenoten die dat ook nog kun-
nen doen. Lina speelt met haar nieu-
we pop. Ze waarderen het enorm dat 
er spullen worden gedoneerd, want 
volgens Aleksandr hebben ze in de 
haast niet goed ingepakt. “Bovendien 
hebben we maar vier tassen mee kun-
nen nemen.”

Hun bereidheid om te werken en deel 
te nemen aan de Nederlandse samen-
leving wordt overschaduwd door de 
grote vraag of en wanneer ze terug 
kunnen naar Oekraïne. ”Ik weet niet 
wat de toekomst gaat brengen. Hoe-
wel we positief zijn over de mogelijk-
heden die we hebben om hier wat op 
te bouwen, denken we nu toch voor-
al aan wat we hebben achtergelaten.”

Foto: Het Oekraïense gezin Bandurova 
heeft een veilig heenkomen gevonden 
in een B&B aan de Galgendijk in Din-
teloord. V.l.n.r: vader Aleksandr, doch-
ter Lina, moeder Olesia en zoon Kyrye.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

Het persoonlijke verhaal van een Oekraïens gezin dat 
moest vluchten voor het oorlogsgeweld

”We zijn blij met de  
prachtige opvangplek, 
maar met onze gedachten 
zitten we in Oekraïne”



Uitvaartzorg 
vanuit het hart

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

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

Van Haaften uitvaartverzorging

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

Markt 56
4695 CH Sint-Maartensdijk
0166-603766

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

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

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

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

maar eventueel ook daarbuiten.

De Ruyterstraat 37
4671 AW Dinteloord
0167-523222

24 uur per dag
Ook voor informatie

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

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

www.debolusberg.nl

Sinds 
   1987

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

 SUPER VOORDEEL

op kamerplanten

De belangrijkste momenten
in je leven goed geregeld!

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

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

START VOORVERKOOP ABONNEMENTEN
Maandag 28 maart tot en met vrijdag 8 april.

Persoonlijk abonnement* € 54,40 (normaal € 63,05)
Gezinsabonnement** € 156,75 (normaal € 188,90)

* vanaf 4 jaar
** max. 4 personen, €10,- voor een extra persoon.

Openingstijden verkoop abonnementen 
Maandag t/m donderdag   9.00 - 16.00 uur 
Vrijdag  9.00 - 12.00 uur 

Abonnementen zijn voor banenzwemmen en vrij zwemmen. 
Abonnementen koop je bij de kassa van het zwembad. Je kunt hier alleen 
pinnen. Vul het formulier in dat je vindt op de website en lever deze in bij de 
zwembaden met een recente pasfoto van elk gezinslid. Abonnementen kun je 
ophalen vanaf 25 april 2022 bij de zwembaden.

ZWEMLESSEN
• A, B, C • Vaardigheid 1, 2, 3, 4
• Snorkelen • Plankspringen
• Survival • Waterpolo (De Meermin)
• Aquasport (Aquadintel) • Trimzwemmen voor volwassenen
 voor volwassenen

De zwemlessen starten vanaf 2 mei in Aquadintel en 3 mei in zwembad De Meermin. 
Zwemlessen zijn altijd in combinatie met een abonnement, dit kan een 
gezinsabonnement of persoonlijk abonnement zijn.

Meer informatie en tarieven vind je op de websites.

ZWEMBAD DE MEERMIN
Open: 1 mei t/m 11 september 2022
Dinsdag t/m vrijdag van 13.00 -19.00 uur. 
Tijdens de zomervakantie van 10.00 tot 19.00 uur. 
Weekend 10.00-17.00 uur.
Tel. 0167-563722
meermin@gemeente-steenbergen.nl
www.zwembaddemeermin.nl

ZWEMBAD AQUADINTEL
Open: 1 mei t/m 11 september 2022
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 
13.00 -19.00 uur. Tijdens de zomervakantie van 
10.00 tot 19.00 uur. Weekend 10.00-17.00 uur.
Tel. 0167-522777
aquadintel@gemeente-steenbergen.nl
www.zwembadaquadintel.nl

START VOORVERKOOP ABONNEMENTEN
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Steenbergen, Floraplein 2
399
500 GRAM

JUMBO KOFFIE
SNELFILTER

Hallo
lekker bakkie
100% duurzame
snelfilter
koffie

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – “Er was een tijd 
dat het hier mooi een vredig was. 
Dit continent. Een plek van vre-
de en rust. Ik kan alles zeggen. 
Mijn eigen mening telt. Maar op-
eens, klinkt ver weg het geweld”, 
zo luidt het eerste couplet van het 
Oekraïnelied dat Woensdagmid-

dag door de 330 leerlingen van 
de Maria Regina basisschool werd 
gezongen. Op het schoolplein di-
rigeerde vakdocent Pieter-Jan van 
den Berg de zangers op de wijze 
van “We are the world”.

Schooldirecteur Willian Hees-
ters vertelt namens haar team 
de reden van het initiatief. “Wij 

zijn aangehaakt bij een landelij-
ke actie. Het is een fijn moment 
om hier met zijn allen de schou-
ders onder te zetten. In de klassen 
wordt over de oorlog in de Oekra-
ine gesproken met de kinderen. 
Er komen van hen tal van vragen 
over de leeftijdgenootjes uit dat 
land die hier naar Steenbergen 
komen. En er zijn ook zorgen bij 

de kinderen. We praten er met hen 
over. Het gezamenlijk zingen van 
dit lied is ook een manier om aan-
dacht te geven aan Oekraïne en 
wat de mensen daar meemaken. 
Het is laagdrempelig en weer een 
aanknopingspunt om het er sa-
men over te hebben”.

Paasmarkt
Willian Heesters maakte van de 
gelegenheid gebruik om na het 
zingen met de pet rond te gaan. 

Die werd goed gevuld met dona-
ties van de ouders die getuige wa-
ren van de zangpartij. “Dit geld 
storten we op giro 555. 

Verder organiseren we op don-
derdagmiddag 14 april een Paas-
markt. Hier op het schoolplein of 
bij minder weer in de gymzaal. Dit 
gebeurt die dag tussen 13:30 en 
15:00 uur. 
De opbrengst gaat eveneens naar 
giro 555”.

Maria Regina zong voor Oekraïne

(Door Nicole van de Donk)

NIEUW-VOSSEMEER – Wie over het 
terrein van camping Mattenburg 
loopt, zal bijna niet geloven dat 
er nog mensen wonen in een van 
de chalets die nog overeind staan. 
Toch zijn er nog enkele bewoners 
die een strijd blijven voeren met 
eigenaar Avoned over een afkoop-
som of alternatieve woning.
Adrianus Brands is een van hen. 
“Er worden continu allerlei toe-
zeggingen gedaan, maar ze komen 
niks na.”

Brands is meermaals op het kan-
toor van Avoned geweest en heeft 
naar eigen zeggen de hand ge-
schud op een overeenkomst om 

hem een afkoopsom te geven voor 
zijn chalet en caravan. �Maar nu 
zit ik nog steeds te wachten op de 
officiële bevestiging en mijn geld. 
Overigens veel te weinig, maar ik 
wil er gewoon vanaf zijn. Ande-
re campinggasten hier hebben 
allang eieren voor hun geld ge-
kozen, want ze weten dat ze toch 
niet kunnen winnen.”

“Krom dat er wel  
vluchtelingen mogen  

komen”
Brands woont grotendeels in het 
buitenland, maar verblijft nu bij 
vrienden. De ironie is dat hij de 
restanten van zijn inboedel van 
het chalet schenkt aan een lief-

dadigheidsorganisatie voor Oe-
kraïne. De dag erna hoort hij het 
nieuws dat er hoogstwaarschijn-
lijk vluchtelingen gaan worden 
opgevangen op de camping.

“Natuurlijk heel fijn voor die men-
sen, maar het is wel krom. Ik vond 
het al verdacht dat de gemeen-
te hier aan het opruimen is, want 
normaal kijken ze er niet naar 
om.”

Laatste bewoners zijn af- 
gesloten van elektriciteit  
Terwijl Brands zich wel zal redden 
qua onderkomen, zit Martin Teu-
nisse een straatje verder in een 
benardere situatie. Hij wacht nog 
steeds op een alternatieve woon-
plek die hem naar eigen zeggen is 
beloofd door Avoned. “Eerst zou 
ik naar de overkant kunnen waar 
de arbeidsmigranten zitten, maar 
nu is het laatste wat ik heb ge-

hoord dat ze iets in Gorkum voor 
me hebben.”
Maar ondertussen is deze week 
de elektriciteit afgesloten. “Ik heb 
gisteravond waxinelichtjes aange-
stoken. Ze bellen niet terug terwijl 
ik ze wel heb zien lopen hier op de 
camping. Het gaat ze alleen maar 
om geld verdienen.”

Avoned is gevraagd om een reac-
tie maar laat tot op heden niets 
horen.

Laatste bewoners camping Mattenburg 
voeren strijd met Avoned

“We worden totaal  
onfatsoenlijk behandeld”

Foto: Adrianus Brands (l) en Martin Teunisse voeren nog steeds een strijd met eigenaar Avoned om een afkoop-
som te krijgen voor hun onderkomen op camping Mattenburg.  

Politieke pubquiz succesvol nieuw event
STEENBERGEN – Afgelopen zaterdag werd in bar-bistro Dok in Steenber-
gen een nieuwe verkiezingsactiviteit gelanceerd. Om de jongeren op ei-
gentijdse wijze bij de plaatselijke politiek te betrekken, organiseerde de 
gemeente Steenbergen een politieke pubquiz getiteld ‘Ben jij ook van de 
partij?’. Dertien teams streden in vier rondes om de eer en een dinerbon. 
De rondes werd afgewisseld door korte ‘stemhokjepitches’ waarin de zeven 
fracties die deelnamen aan de verkiezingen een minuut tijd kregen om uit 
de doeken te doen waar zij voor stonden. Team de Camping Crew won uit-
eindelijk de quiz die gepresenteerd werd door Sieb Martens.



informatie
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Start voorverkoop 
abonnementen 
zwembaden op  
28 maart
Het zwemseizoen 2022 staat voor 
de deur. Zwembaden Aquadintel en 
De Meermin zijn geopend van 1 mei 
tot en met 11 september. 

Komt u ook weer genieten van onze 
mooie zwembaden? We hopen u te 
mogen begroten in onze verwarmde 
zwembaden dit aankomende seizoen. 

Kijk voor meer informatie over de 
openingstijden, zwemlessen en 
tarieven verderop in deze krant of ga 
naar www.zwembaddemeermin.nl  
of  www.zwembadaquadintel.nl

Van de  
gemeenteraad  
Afscheid

worden. Als de raad op 29 maart afscheid 
neemt zal de raadzaal weer naar de oude 
staat teruggebracht zijn. En zo hopen 
we enigszins als vanouds met de nieuwe 
raad van start te kunnen gaan. 

Inwerkprogramma
De eerste weken worden de nieuwe 
raadsleden klaargestoomd voor 
de komende vier jaar. Er is een 
inwerkprogramma voorbereid waarbij 
de raad inhoudelijk voorbereid wordt en 
kennis kan maken met de gemeentelijke 
organisatie. De nieuwe raadsleden 
gaan een uitdagende en interessante 
raadsperiode tegemoet met grote 
thema’s zoals onder andere de nieuwe 
omgevingswet, de rondweg Dinteloord, 
het stadspark en gezondheidscentrum. 
Daarnaast leven we in een tijd van 
onzekerheden. Wat zullen de gevolgen 
zijn van de invasie in Oekraïne, wat gaan 
de effecten zijn van de stijgende gas- en 
energieprijzen, hoe zal de huizenmarkt er 
de komende jaren uit gaan zien?  

We weten 
het niet, 
maar het zijn 
onderwerpen die 
onze aandacht 
vasthouden. En 
laten we in de tussentijd vooral zoveel 
mogelijk naar elkaar omkijken. 

Afscheid en installatie bijwonen
Wilt u het afscheid van de zittende raad 
en de installatie van de nieuwe raad 
bijwonen? Dan bent u van harte welkom. 
Kijkt u liever vanuit huis mee, dan kunt 
u de vergaderingen live volgen via de 
uitzending van de SLOS en via  
www.raadsteenbergen.nl 

Agenda
•    21 maart: Openbare zitting  

10.00 uur.
•    29 maart: Afscheid zittende raad  

19.30 uur.
•    30 maart: Installatie nieuwe raad  

19.30 uur.

Na een intensieve campagnetijd 
en een spannende uitslagenavond 
weten we na 16 maart dan eindelijk 
hoe de zetelverdeling van de nieuwe 
raad eruit gaat zien. De nieuwe 
gemeenteraad van de gemeente 
Steenbergen wordt op woensdag  
30 maart geïnstalleerd in de raadzaal. 
Van de huidige gemeenteraad wordt 
op 29 maart afscheid genomen. 

De raad zal terugkijken op een bijzondere 
raadsperiode. Door de pandemie 
konden veel bezoeken niet doorgaan en 
moesten de werkzaamheden zoals de 
raadsleden deze kenden opeens anders 
uitgevoerd worden. De indeling van de 
raadzaal werd aangepast zodat er op 
een verantwoorde manier vergaderd kon 

Openbare zitting Hoofd en Centraal  
stembureau op maandag 21 maart 2022

indienen dan kunt u zich aanmelden 
via info@gemeente-steenbergen.nl 
onder vermelding van:
• Uw naam
• Telefoonnummer
• E-mailadres

U ontvangt dan een eigen toegangslink 

Op maandag 21 maart 2022 om 
10.00 uur vindt de openbare 
zitting van het Hoofd en Centraal 
stembureau plaats in de raadszaal 
in het gemeentehuis van 
Steenbergen.

Belangstellenden kunnen deze  
zitting fysiek bijwonen. Deze zitting  
is ook digitaal bij te wonen via  
 www.raadsteenbergen.nl 

Bezwaar indienen
In deze zitting wordt de uitslag van  
de gemeenteraadsverkiezingen van 
16 maart 2022 bekend gemaakt.  
Na bekendmaking wordt de zitting 
tijdelijk geschorst zodat er de 
mogelijkheid is om bezwaren in te 
dienen. Wilt u digitaal bezwaar 

Discriminatie is het ongelijk 
behandelen van mensen op basis van 
persoonlijke kenmerken die er in die 
situatie niet toe doen. Bijvoorbeeld  
als mensen geen baan krijgen vanwege 
hun afkomst, worden uitgescholden 
omdat ze homo, lesbienne of een 
transgender persoon zijn, vanwege hun 
beperking geen toegang hebben tot 
een winkel of geweigerd worden bij een 
discotheek vanwege hun huidskleur.

Bent u slachtoffer of getuige van 
discriminatie of wordt u beschuldigd 
van discriminerend gedrag? 
Neem dan contact op met het 
steunpunt discriminatie van RADAR. 

Medewerkers van RADAR luisteren 
naar uw verhaal, geven informatie en 
bieden ondersteuning bij mogelijke 
vervolgstappen. Ook als u twijfelt of er 
sprake is van discriminatie, kunt u RADAR 
benaderen. 

Samenwerking
Gemeente Steenbergen werkt samen 
met anti-discriminatievoorziening RADAR. 
RADAR bevordert gelijke behandeling en 
zet zich in voor een inclusieve samenleving 
die iedereen gelijke kansen biedt. 

Meer informatie of een melding doen? 
Kijk op www.radar.nl of bel  
013 - 820 0212.

Steunpunt discriminatie

(MS-teams) om na schorsing uw 
bezwaar mondeling toe te lichten. 

Proces-verbaal
Na de zitting ligt het proces-verbaal 
tijdens openingstijden ter inzage bij 
het team inwonerszaken in het 
gemeentehuis in Steenbergen.



Deze organisaties staan op de woensdagmarkt (13 tot 16 u) in 

Steenbergen op 23 maart en op de donderdagmarkt (9 tot 12 u) 

in Dinteloord op 24 maart. U ziet daar een SRV-wagen staan 

met medewerkers van de organisaties die kennis hebben van 

energiebesparen en u daarbij kunnen helpen. Ook kunnen 

medewerkers meer informatie meegeven om thuis rustig 

na te lezen.

Vraag het de energiecoaches 

De energiecoaches vertellen u meer over concrete maatregelen, hoe  

ze toe te passen zijn en wat dat betekent voor uw portemonnee. Ook kunt 

u een afspraak inplannen voor een huisbezoek. Huurders van Woonkwartier 

kunnen dit doen bij de energiecoach van Woonkwartier, andere huurders 

bij één de vrijwillige energiecoaches. De energiecoach is een gratis service. 

Let op: u krijgt van de energiecoaches tips over hoe u zelf energie  kunt 

besparen, maar deze geeft geen advies over onderhoud van uw woning.

Gratis cadeaubon ter waarde van 70 euro 

De prijzen voor gas en elektriciteit zijn de afgelopen periode enorm 

gestegen. Dus energie besparen wordt extra belangrijk. Er zijn nog 

gratis cadeaubonnen voor huurders uit gemeente Steenbergen beschikbaar 

om kleine energiebesparende maatregelen te nemen zoals ledlampen, 

radiatorfolie en tochtstrips. Wij helpen u op 23 en 24 maart om de 

cadeaubon aan te vragen. Tot dan!

Ook geschrokken van de 
        hoge energierekening?

Vragen over besparen op uw energierekening kunt u 
23 en 24 maart stellen aan de medewerkers van de 
gemeente Steenbergen en organisaties Stadlander 
en Woonkwartier.

Gemeentehuis 
Buiten de Veste 1 
4652 GA Steenbergen

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

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

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

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

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

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

Volg ons op

Levensbos De Jaarring wordt een 
plek waar inwoners van de gemeente 
Steenbergen een boom aan kunnen 
planten met een voor hen speciale 
betekenis. 

Denk aan een boom om een geboorte 
of jubileum te vieren, of een boom ter 
nagedachtenis aan een dierbare. Inwoners 
kunnen hier het leven vieren of stilstaan 

Levensbos De Jaarring 
Het is hartverwarmend om te zien 
hoeveel inwoners van onze gemeente 
zich inzetten voor hulpacties voor 
vluchtelingen uit Oekraïne en 
achterblijvers in het oorlogsgebied. 

In overleg met onze buurgemeenten en de 
Veiligheidsregio doen wij ons best om te 
zoeken naar plekken waar wij hen het best 
kunnen onderbrengen. In al onze kernen zijn 
hiervoor grotere en kleinere initiatieven, 
zowel van ondernemers als van particulieren. 
 
Inschrijven  
Voor de gemeente is het belangrijk om in 
beeld te hebben waar mensen worden 
opgevangen. Op deze manier kunnen we 
hen ook het beste helpen, bijvoorbeeld als 
het gaat om zorg en onderwijs. We willen 
daarom iedereen die Oekraïners opvangt 
vragen om hen in te laten schrijven in de 
Basis Registratie Personen (BRP) van onze 
gemeente. U kunt hiervoor samen naar 
ons gemeentehuis komen.  
 
Heeft u vragen over de opvang van én de 
hulp aan Oekraïense oorlogsvluchtelingen? 
Op www.gemeente-steenbergen.nl 
hebben we onder het kopje ‘Samen 
solidair voor Oekraïne’ alle informatie voor 
u op een rijtje gezet. U kunt ons uiteraard 
ook bellen via: 14 0167. 

Het Rode Kruis heeft twee landelijke 
nummers geopend, één voor vluchtelingen 
en één voor hulpvragers en 
hulpaanbieders in Nederland: 
•     Via 06 - 48 15 80 53 kunnen mensen via 

Whatsapp hun vragen stellen in het 
Oekraïens en Engels. Ze ontvangen een 
antwoord in de taal waarin ze een 
bericht sturen.

•     Telefoonnummer 070 – 44 55 888 is de 
hulplijn voor zowel hulpvragers als 
hulpaanbieders. Hier worden mensen in 
het Nederlands te woord gestaan.

bij bijzondere gebeurtenissen. Het bos 
heeft ook een functie als park waar 
mensen kunnen wandelen, picknicken en 
waar kinderen kunnen spelen. 

Coronabomen
De eerste 22 bomen staan in het 
levensbos De Jaarring aan de Krommeweg 
in Steenbergen. Deze staan voor de 
coronaslachtoffers die zijn gevallen in de 

gemeente Steenbergen. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft deze 
bomen op 8 maart 2022 gepland.

Inwoners planten bomen
Het levensbos De Jaarring wordt dit 
voorjaar feestelijk geopend. Dan wordt 
ook bekend gemaakt hoe het voor 
inwoners mogelijk is om een boom in het 
bos te planten.

Vangt u  
vluchtelingen 
op? Wij helpen  
u graag verder 
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Het platform Kunst en Cul-
tuur Steenbergen heeft een 
wedstrijd uitgeschreven, 
speciaal voor het jubileum-
jaar. Kunstenaars werden ge-
vraagd om in het kunstwerk 
één kern centraal te zetten. 
Maar liefst 36 kunstenaars 
hebben gehoor gegeven aan 
de oproep en een bijzonder 
ontwerp ingediend. Het vari-
eerde van schilderijen tot beel-
dende kunst en tekeningen.  

 
Zes winnaars
Een jury van het platform heeft 
van alle inzendingen zes win-
nende ontwerpen gekozen. 
Deze ontwerpen zijn afgebeeld 
op banieren en geplaatst op 
de Markt in Steenbergen. De 
zes ontwerpen laten zes ken-
merken uit de kernen zien.  
Karla van Kakerken zette de 
klaprozen van de Welberg cen-

traal in haar ontwerp. Hans 
Hanssen deed dat met de sui-
kerbiet uit Dinteloord. Rina 

Valkhoff dacht bij de Heen aan 
het peilhuisje van Benedensas. 
Cisca Gramsma gaf de Meermin 

een plekje en Conny Jansen 
deed dat met de brug over de 
Kruisbeek in Kruisland. Tot slot 
is Nieuw-Vossemeer ook zicht-
baar op de banieren met ‘De 
handen ineen’ van Henk Braat.  
 
Bezichtigen 
Nieuwsgierig geworden? Neem 
dan een kijkje op de Markt in 
Steenbergen. De banieren zijn 
niet te missen! De banieren blij-
ven het hele jaar hangen.

foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Jubileumbanieren  
zichtbaar op de Markt 

(Door Dasja Abresch)
WELBERG – ”Denk jij erover na 
om vluchtelingen uit Oekraïne in 
eigen huis op te vangen?” Inwo-
ners van de gemeente Steenber-
gen die deze vraag met een  ’ja’-
beantwoordden, konden afgelo-
pen zaterdag terecht in gemeen-
schapshuis ‘de Vaert’ op de Wel-
berg.  Daar werd op initiatief van 
de Dorpsraad Welberg een in-
loopochtend georganiseerd waar 
Vluchtelingenwerk Steenbergen 
en de gemeente Steenbergen zo 
goed mogelijk antwoord probeer-
den te geven op vragen die over 
dit onderwerp leven. Ruim 35 be-
langstellenden sloten aan. 

Dat aantal was aanmerkelijk ho-
ger dan verwacht. “Van tevoren 

aanmelden hoefde niet omdat 
we de toegang zo laagdrempelig 
mogelijk wilde houden,” legt een 
woordvoerder van de dorpsraad 
uit. “Daardoor hadden we geen 
idee hoeveel mensen er aan zou-
den schuiven. Dat bleken er veel 
te zijn, zeker gezien het feit dat we 
de bijeenkomst in een paar dagen 
geregeld hadden omdat we snel 
wilden schakelen.” 

Warm hart, koel verstand
Die snelheid van handelen werd 
ingegeven door de actualiteit. “We 
kregen vanuit het dorp en via de 
gemeente geluiden binnen dat 
best veel mensen de opvang in 
eigen huis overwegen, maar met 
vragen zaten. Ook bestond vooral 
bij de gemeente de zorg dat men-

sen niet goed overzagen wat het 
eigenlijk betekent om mensen in 
huis nemen. Dat is wel belangrijk, 
want de impact op je gezinsleven 
is groot. Dat wil niet zeggen dat 
je het niet moet doen, maar wel-
overwogen. Met een warm hart en 
koel verstand, zeggen de profes-
sionals en dat is een goed advies.”

Alle kernen
De groep mensen die zich afgelo-
pen zaterdag meldden, was divers 
en van alle leeftijden. “We vonden 
het heel bijzonder dat er mensen 
uit alle zes de kernen van de ge-
meente Steenbergen aanwezig 
waren. Het geeft duidelijk aan dat 
het onderwerp in de hele gemeen-
te leeft. Het zou een goed idee zijn 
wanneer een dergelijke bijeen-

komst op meer plaatsen in de ge-
meente Steenbergen wordt geor-
ganiseerd.” 

Netwerk
Wie vluchtelingen uit Oekraïne 
in eigen huis opneemt, moet zich 
vooral realiseren dat veel nog niet 
duidelijk is en er nog geen ver-
goeding tegenover staat, al wordt 
daarover wel gesproken. De acu-
te medische zorg en onderwijs 
voor kinderen onder de 18 jaar 
zijn geregeld, maar de vluchteling 
zal zich in eerste instantie tot het 
gastgezin wenden om benodigde 
hulp daadwerkelijk te krijgen. Het 
is daarom belangrijk dat het gast-
gezin ondersteund wordt door 
een netwerk dat kan helpen. Ge-
durende de inloopochtend wer-
den hierover al onderlinge afspra-
ken gemaakt. 
Daarnaast leefden er veel prak-
tische vragen onder de aanwezi-
gen. Bijvoorbeeld of een tuinhuis-
je bij een woning in het buitenge-

bied gebruikt mag worden voor de 
opvang van vluchtelingen en of er 
gevolgen zijn voor de belastingen. 
Niet op alle vragen kon ter plek-
ke beantwoord worden, maar de 
professionele organisaties zegden 
toe daar zo snel mogelijk voor te 
zorgen.

Onder de aanwezigen waren ook 
mensen die geen rol voor zichzelf 
als gastgezin zagen, maar wel on-
dersteuning wilden bieden met 
hand- en spandiensten. “Het zou 
mooi zijn wanneer vraag en aan-
bod ergens bij elkaar kwamen,” 
was een suggestie die door Ruud 
Peters van de gemeente Steenber-
gen dankbaar omarmd werd 

De aanwezigen is toegezegd dat 
zij na afloop een verslag krijgen 
van hetgeen besproken is. Wie 
niet bij de bijeenkomst was, maar 
hier wel interesse in heeft, kan 
zich melden via info@dorpsraad-
welbverg.nl.

Heel wat inwoners overwegen opvang 
van vluchtelingen in eigen huis

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Stel dat je tijdens 
een wandeling door Steenbergen 
de wereld door een bril van hon-
derd jaar geleden kon zien. Dat het 
glorieuze hotel Van Tilburg weer 
op de plek van De Tilleborgh staat 
en de tramlijn weer door de Nas-
saulaan loopt. Een tijd waarin De 
Gruyter levensmiddelen verkocht 
op de hoek van de Markt en mo-
len ‘Rust Niet’, de Boetse Molen, 
nog aan de kop van de Molenweg 
stond. Een tijd waarin mannen pet-
ten droegen, de vrouwen ruisten, 
meisjes strikken in hun haar had-
den en jongens met klompen over 
kinderkoppen kletterden. Goed 
nieuws: voor een bedrag van 7,50 
kunt u deze tijdreis beleven. Dank-
zij de Stadsraad Steenbergen die 
het idee had en dankzij fotografe 

Marianne van den Bosch die er een 
oogstrelende uitvoering aan gaf.

Een kalender waarin oud en 
nieuw Steenbergen samenkomen. 
Dat was het idee dat in het brein 
van René Smout van de Stadsraad 
Steenbergen rondspeelde en werd 
overgenomen door de rest van 
de raad. ‘Marianne Eye for mo-
ments’,  wist er wel raad mee. Uit 
historisch fotomateriaal, beschik-
baar gesteld door Ad van de Par en 
Heemkundekring De Steenen Ka-
mer, selecteerde zij twaalf beelden 
in en om het centrum van Steen-
bergen. Vervolgens ging zij op 
zoek naar de exacte plek waar de 
fotograaf van toen gestaan moest 
hebben en reproduceerde zij de 
foto in het heden. Beide afbeel-
dingen voegde zij vervolgens sa-

men tot één prachtige plaat waar-
in zwart-wit en kleur naadloos in 
elkaar overvloeien. Een proces dat 
in enkele zinnen beschreven is, 
maar talloze uren bewerking ge-
kost moet hebben. 

Burgerinitiatief
De Stadsraad Steenbergen be-

taalde de kosten voor de kalen-
der uit eigen kas en stelde de ver-
koopprijs vast op  7,50 symbolisch 
verbonden met het 750-jarig be-
staan van vestingstad Steenber-
gen. De opbrengst van de kalen-
der gaat ten goede komen aan de 
stad Steenbergen. Iedere inwoner 
van de jarige vestingstad die plan-

nen heeft voor een burgerinitiatief 
kan zich melden bij de stadsraad 
die een keuze uit de aanmeldin-
gen zal maken.

Acht verkooppunten
De eerste oplage van de verjaar-
dagskalender bestaat uit 500 
exemplaren. Wie er daar één van 
wil, zal snel moeten zijn, want 
de verwachting is dat ze van-
af morgen als warme broodjes 
over de toonbanken van één van 
de acht verkooppunten vliegen: 
Kaaistraat: Boekhandel Vermeu-
len; Jolanda’s Boeket; Marskra-
mer Steenbergen; De ontmoe-
tingswinkel; Primera ’De Gilles’; 
Wereldwinkel Wereldwijd; Blauw-
straat: Kaashuis Marcel; Markt: 
VVV in de Gummaruskerk. 

Foto: Voor 7,50 is de verjaardags-
kalender waarin oud en nieuw 
Steenbergen samenvloeien te koop. 
De leden van de werkgroep ‘Kalen-
der’ van de Stadsraad Steenbergen 
zijn trots op het resultaat en heb-
ben daar het volste recht toe. 

Jubileumcadeau van Stadsraad Steenbergen: 

Verjaardagskalender 
voor tijdreizigers

Vredeskerk houdt boekenmarkt  
voor noodhulp aan Oekraïne
STEENBERGEN – Zaterdag 2 april organiseert de Vredeskerk aan de 
Magnoliastraat in Zuid tussen 11:00 en 15:00 uur. De opbrengst van de 
boekenverkoop is ditmaal niet voor de kerk, maar om noodhulp te on-
dersteunen aan Oekraïne. Er worden hulpgoederen gekocht die op dat 
moment hard nodig zijn. Deze gaan mee op transport naar Oekraïne.
Ook deze maal wordt de prijs per boek een euro en kosten zes boeken 
vijf euro. Ook de opbrengst van de koffie en thee met wat lekkers wordt 
bestemd voor de aanschaf van voedsel, luiers en verzorgingsproducten 
die naar Oekraïne gaan.

Open Dag  
Kunstcentrum 
Steenbergen
STEENBERGEN – Na een gedwon-
gen afwezigheid van twee jaar is 
er op zaterdag 26 maart tussen 
13:00 en 16:30 uur een Open Dag 

bij het Kunstcentrum Steenber-
gen. Die middag wordt ook het 
gezamenlijk vervaardigde werk-
stuk onthuld dat dat in de cursus 
Tekenen, schilderen en keramiek 
is gemaakt ter gelegenheid van 
het 750 jarig bestaan van Steen-
bergen.

Wethouder Esther Prent zal deze 
onthulling officieel verrichten. 
Tijdens de open dag presente-

ren cursisten hun werk om te la-
ten zien wat deelnemers van het 
Kunstcentrum zoals kunnen ver-
wachten. Naast deze expositie 
worden ook foto’s getoond die ge-
maakt zijn door cursisten fotogra-
fie. Zij hebben ook een beamer-
presentatie samengesteld.

Plaats van handeling is als van-
ouds gemeenschapshuis het 
Cromwiel.
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Het Broekenpaleis 
Merken voor jong en oud!

Angels
Ltb 
Coj 
Enjoy 
Tramontana 
Geisha 
Esqualo 
Yaya 
Ichi

Red butt on 
Bluefi elds 
Wrangler 
Lee 
Scotch  
Qubz
Hatt ric
Newstar 
Garage

maan  12.30-17.30 
di t/m do  9.00-17.30 
vrijdag  9.00-21.00 
zat  9.00-17.00

Elke laatste zondag van 
de maand koopzondag

Zuidzijde Haven 25 • 4611 HB Bergen op Zoom • 0164-324800

Bluefi elds 
Wrangler 

Scotch  

Hatt ric
Newstar 
Garage

Parkeren 
voor de
deur!



Woensdag 30 maart van 18.00 tot 21.00 uur

Deze avond mag je niet missen!
Geniet van een ontspannen avondje 
winkelen met speciale acties, extra 
aanbiedingen en meer. 

Deelnemers: Durlinger, Vata, Instinct, 
Wereldwijd, Oerlemans Mode, Tof 
& Trendy, Shoeby, De Suijkerpot, 
Marskramer, Van de Ven, Hema, 
Sense of style, Keizer Goudsmederij, 
De Moor optiek, Trekpleister, DA 
van Oers en De Ontmoetingswinkel.

Het voorjaar begint: 
ontdek de nieuwste 
collecties, laatste 
trends en geniet!

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

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen

Ons Steenbergen. De plek waar we elkaar ontmoeten. Waar we bood-
schappen 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 wij - ondernemers uit het stadshart 
- met u delen. 

  

Ladies Night in het Stadshart

Heb jij ook al zomerkriebels?
Zin in cocktails, zand tussen je tenen en de warme zon op je rug?

Het bikini of badpak gevoel kunnen wij je alvast geven.
Die hangen namelijk al in de winkel.

 
Wij bieden je een grote collectie badmode voor dames, heren en kinderen.

Prothese badmode en Zwemprotheses.
 

Kom langs en neem vrijblijvend een duik in onze badmode!

Kaaistraat 57 - 4651 BM Steenbergen
0167 - 500 005 

www.demooroptiek.nl

De actie loopt t/m 3 april
OP

OP
=



NIEUW-VOSSEMEER – Eigenaresse 
Marieke Visser geeft aan dat zij 
en haar team zich voortdurend 
ontwikkelen en de huidige trends 
– zowel op het gebied van haar 
en make-up als op het gebied 
van kleding - op de voet volgen. 
“Laatst was ikzelf nog op zoek 
naar de laatste trends in Parijs. Dat 
was mijn eerste keer en ik vond 
het heel tof om het modebeeld 
hier te aanschouwen. Ik heb dan 
ook meteen de leukste items 
meegebracht voor in mijn shop. 

Je ziet deze zomer heel veel prints 
en een explosie aan kleur. En dat 
past helemaal in mijn straatje.” 

De salon is gevestigd aan de 
Voorstraat 54.

“Op make-up gebied is de ‘space 
eyeliner’ helemaal trending. 
Gekleurde eyeliners, van pastel 
tot neon, zelfs roodtinten zijn 
hot. Het contouren van de lippen 
is daarnaast weer terug van 
weggeweest. Dus heb je een feestje 
of een bijzondere dag, laat de 
visagisten binnen ons team je eens 
van een trendy look voorzien”.

Lichtere of fellere haarkleur
Op het gebied van de haarkleur zijn 
soft cool black, warme toners en 

‘dye’ technieken dé hits. 
“Dat betekent dit voorjaar en 
zomer een lichtere óf fellere kleur 
op de aanzet dan op de lengten 
en punten. Al verwacht ik dat deze 
opvallende techniek een langere 
weg te gaan heeft. Dit is namelijk 
echt ‘out of the box’.

Nieuwe verzorgingslijn
“Onlangs zijn we gestart met de 
verzorgingslijn van ‘Authentic 
beauty concept’. Dit is een merk 
dat vrij is van parabenen, siliconen 
en sulfaten. Het is volledig ‘Vegan’ 
en geregistreerd bij de ‘Vegan 
Societytm’. 
Hun visie is dat je helemaal jezelf 
moet zijn. Echt en open. Eerlijkheid 
is aantrekkelijk en het zijn onze 
persoonlijkheid en ons karakter die 
ons schoonheid geven. Hier staan 
wij volledig achter”.

OUD-GASTEL – Rosemary’s Lingerie 
heeft een grote collectie lingerie, 
ondermode, badmode, nachtmode 
en huispakken. 

“Daarnaast hebben wij een 
gespecialiseerde ‘Mammacare’ 
afdeling voor de aanmeting 
van borstprotheses, prothese 
lingerie en prothese badmode”, 
onderstreept eigenaresse Rosemarie 
Englebert.

Ze licht de kleuren van de nieuwe 
voorjaarsmode toe. “Karakteristiek 
zijn de kleuren: veel groen en 
pastel tinten. De kleur groen voert 
vooral de boventoon in de lingerie 
als in de badmode. Ook de vele 
bloemenprintjes vallen op. 

Toch zie je ieder seizoen weer het 
klassieke marine blauw. Daarnaast 
de kleur rood bij de lingerie om 
onder witte kleding te dragen, dit 

als vervanger voor de huidskleur”.
Voor wat de gebruikte materialen 
betreft ziet Rosemary de badstof 
weer terugkomen. Dit in zowel 
de huispakken als in korte 
pyjamabroekjes met shirts. Deze zijn 
ook te dragen als strandkleding. In 
de ondermode wordt meer en meer 
naadloos gewerkt.

Rosemary Englebert wijst ook op 
de jurkjes van ‘WOW’ – “die zijn 
geweldig” – en op de tuniken 
van (bad)jurkjes van Cyell.  
“Kortom ik nodig iedereen uit om 
onze grote collectie badmode te 
bewonderen en te passen. Deze 
collectie gaat voor de dames bij de 
bikini’s tot de maten 46 en 48 en in 
de badpakken tot en met maat 56”. 

ROOSENDAAL – Van Mook Schoen-
techniek, Schoenmode en Voetzorg 
is gespecialiseerd in kwaliteits-
schoenen voor zowel dames als he-
ren. Het zijn de betere schoenen, 
heel geschikt ook om er de eigen 
steunzool in te leggen. 
“Onze collectie is heel uitgebreid 
en ook zeer divers. Van schoenen in 
mooie gladde leersoorten tot schoe-
nen met drukke prints in fantasti-
sche kleuren”, zegt Monique van 
der Have. 

“Onze schoenen van gerenommeer-
de bekende merken zien er niet al-
leen onwijs goed uit, ze hebben 
ook een uitstekend draagcomfort 
en zijn van hoge kwaliteit. Dat be-
tekent echt lekker lopen . . . daar 
wordt toch iedereen blij van?”.

Monique van der Have over de 
trend van dit voorjaar: “Kleur is echt 
dé trend. En ook printjes op het leer 
zijn veelvuldig te zien”. Ze somt de 
merken op die Van Mook voert:  

Lerora – Piedi Nudi – Solidus – Du-
rea – Gijs – Australian – Verhulst – 
Finncomfort – Mephisto – Lowa en 
Xsensible. “We hebben voor ieder-
een volop keuze. Ook verschillende 
wijdte en breedtematen, voor een 
perfecte pasvorm”.

Winkel en website

De collectie van Van Mook Schoen-
techniek, Schoenmode en Voetzorg 
is te zien en te passen in de winkel 
aan de Bosstraat 79 in Roosendaal. 

Zie ook de website www.van-mook.
nl. Hier staan ook de spreekuurloca-
ties waar de collectie eveneens kan 
worden gepast. 

STEENBERGEN – Vanuit zijn nieuwe 
optiekzaak die vanuit de Grote 
Kerkstraat naar Kaaistraat 57 
verhuisde licht opticien Michiel 
de Doelder de voorjaarsmode 
trends voor wat betreft brillen en 
zonnebrillen toe. “Karakteristiek 
is bij de kunststof modellen veel 
oversized monturen. Terwijl de 
metalen monturen juist getailleerd 
zijn met bijzondere modellen. 
Opvallend dit voorjaar zijn ook de 

kleuren en vormen en daarnaast 
juist ook transparante monturen. 
Dit geldt zowel bij de mannen als 
vrouwenbrillen. Bij de kinderen 
blijft het juist transparant of 
minimalistisch.

Accessoires en glazen
“Helemaal hip zijn gepimpte 
brillenkoortjes. En de gekleurde 
glazen zijn steeds meer in opkomst. 

Zij geven de bril een heel bijzondere 
uitstraling.

Welkom
“Wij zijn Moor dan gewoon een 
brillenwinkel”, zeggen Michiel en 
zijn echtgenote Lianne. Ze brengen 
met de Moor Optiek hun visie over 
hoe ze met hun klanten om willen 
gaan in werkelijkheid. 

Belangrijk daarbij is dat ieder een 
passend advies krijgt. “Soms is een 
bril de oplossing, soms zijn het er 
twee. Maar een goede oplossing 
kunnen ook lenzen zijn, hard of 
zacht. Het kopen van een bril mag 
weer een feestje zijn. We heten 
daarom graag iedereen welkom in 
onze zaak”. 

Bij Marieke haar & make-up: 
“Laatste trends uit Parijs”

Rosemary’s Lingerie: 
“Veel groen- en pasteltinten 
en tal van gekke printjes”

Van Mook: “Onze collectie kwaliteitsschoenen is heel divers, 
van gladde leersoorten tot drukke prints in fantastische kleuren”

De Moor Optiek: 
“Opvallende kleuren en vormen 
zijn de trends van dit voorjaar”

Al ruim 45 jaar heeft het Broekenpa-
leis haar domicili op het adres Zuid-
zijde Haven 25 – op de Kaai – in Ber-
gen op Zoom. Rozan Schot nodigt 
ieder uit om hier eens een kijkje te 
komen nemen. “Wij hebben zowel 
dames- als herenkleding met mer-
ken voor jong & oud. We zijn goed 
bereikbaar en de auto kan gemak-
kelijk voor de deur worden gepar-
keerd. 

Het Broekenpaleis doet zijn naam 
eer aan: we hebben een groot assor-
timent broeken met voor iedereen 
een perfect passende broek. Dat 
betekent verschillende pasvormen, 

lengtematen en kleuren. Zowel 
voor een goede jeans of een heer-
lijk zittende zomerbroek in de nieu-
we felle kleuren zullen onze klanten 
zeer slagen”. 

Kleurrijke mode
Rozan Schot vervolgt: “Wij advi-
seren onze klant graag bij het uit-
zoeken van een leuke outfit. We 
zijn namelijk niet alleen in broeken 
gespecialiseerd, maar hebben ook 
voor iets erop een groot aanbod. De 
mode is dit seizoen weer heel mooi. 
Vrolijke kleuren, mooie accenten, 
prints en details maken de outfit he-
lemaal af”.

STEENBERGEN – Na de succesvolle 
najaarseditie van Ladies Night in 
oktober vorig jaar maakt het stads-
hart zich op voor de komende voor-
jaarseditie. Die wordt gehouden op 
woensdag 30 maart tussen 18:00 en 
21:00 uur.

Het bezoek aan Ladies Night 
wordt door steeds meer ladies 
uit de zes kernen als bijzondere 
shopmogelijkheid in de agenda 
genoteerd. En dat is niet 
verwonderlijk want ook de laatste 
editie bleek een zeer geslaagd 
evenement dat heel wat dames 
naar het Steenbergse stadshart 
trok. Zij worden tijdens deze 

Ladies Night in de deelnemende 
winkels flink in de watten gelegd. 
Ze genieten van smakelijke 
cocktails, drankjes, hapjes en 
andere lekkernijen. En bovenal ze 
maken met seksegenoten op een 

aangename manier kennis met de 
nieuwe collecties – in dit geval de 
voorjaarsmode – en genieten van 
tal van speciale aanbiedingen.

Deelnemers
Aan de Ladies Night in het stadshart 
nemen op woensdagavond 30 
maart deel: 
Durlinger – Vata Moda – Instinct – 
Oerlemans Mode – Wereldwinkel 
Wereldwijd – Tof & Trendy – Shoeby 
– Lifestylewinkel De Suijkerpot – 
Marskramer – Van de Ven Mode – 
Hema Steenbergen – Sense of Style 
– Goudsmederij Keizer – De Moor 
Optiek – Trekpleister – DA van Oers 
en De Ontmoetingswinkel.

Het Broekenpaleis heeft 
vorstelijk assortiment 
dames- en herenbroeken

Stadshart maakt zich weer klaar 
voor een sfeervolle Ladies Night

  



De lente/zomercollectie 
dames- en heren-
schoenen is compleet! 

De lente/zomercollectie 
dames- en heren-
schoenen is compleet! 

• LERORA • PIEDI NUDI • SOLIDUS • DUREA • GIJS • AUSTRALIAN • VERHULST • FINNCOMFORT • MEPHISTO • LOWA • XSENSIBLE •

...met jouw 
favoriete paar 

schoenen 

Kom naar onze introductieweek

26 maart t/m 2 april 
Deze introductieweek bij ieder

paar schoenen gratis sokken,
 veel keus in dessins!

Winkel: Bosstraat 79 - Roosendaal T. 0165 - 55 09 45  www.van-mook.nl

UITNEEMBAAR
VOETBED

VERWISSELBAAR MET UW 
EIGEN STEUNZOOL

Voorstraat 54 - Nieuw-Vossemeer - Tel: 0167 502 113

essential
looks

1:2022 COLLECTIE

Uw zonnebril 
als UV-fi lter

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

Een goede zonnebril als uv-fi lter is onmisbaar! 

Raadhuisplein 9 – Dinteloord – tel. 0167-520 018 – info@bestersopticiens.nl – www.bestersopticiens.nl
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Ook de ge-
meenteraad is afgelopen 
woensdag op de hoogte ge-
steld door het college van 

b&w over camping Matten-
burg als mogelijke opvanglo-
catie voor Oekraïense vluch-
telingen. Hoewel de fractie 
van Gewoon Lokaal! de op-
vang van vluchtelingen in 

Nieuw-Vossemeer van harte 
ondersteunt, hebben ze wel 
artikel 40 vragen gesteld over 
de locatie. 

“Het bevreemdt ons dat de 
camping als mogelijke op-
vanglocatie wordt genoemd, 
omdat deze locatie onlangs 
door de eigenaar per direct 
is gesloten vanwege veilig-
heidsredenen. Daarom wil-
len wij weten of een veilige 
opvang van vluchtelingen op 
de camping überhaupt mo-

gelijk is”, schrijft fractievoor-
zitter Maurice Remery. 

Morele verplichting
Ook wil de partij weten hoe 
het zit met de recent ver-
trokken bewoners van deze 
camping. Ze wil weten of 
deze mensen nieuwe huis-
vesting hebben gevonden 
of dat ze dakloos zijn gewor-
den. “Mochten ex-bewo-
ners dakloos zijn geworden, 
is dit dan niet schrijnend 
ten opzichte van dat we 

een groep vluchtelingen te-
recht onderdak bieden ter-
wijl de oud-bewoners dak-
loos worden?” Gewoon Lo-
kaal! hoopt dat de gemeen-
te in gesprek wil gaan met 
Avoned over de morele ver-
plichting jegens deze men-
sen. Tenslotte vraagt Re-
mery naar de toekomstige 
plannen voor camping Mat-
tenburg en of er nog plaats 
is voor de recreatieve ont-
wikkeling van het gebied zo-
als dat voorzien is.

Gewoon Lokaal! stelt  
artikel 40 vragen over  
opvanglocatie Mattenburg

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – De mannen van 
Van Leeuwen en zonen trans-
port hebben een passie voor hun 
vrachtwagens. Zij en hun chauf-
feurs zijn vaak op de weg te vin-
den, ze verzorgen met veel plezier 
transport en willen ook heel graag 
nare ongelukken voorkomen. Als 
geen ander kennen ze het gevaar 

van ‘de dode hoek’. Een gevaar 
waar veel weggebruikers – en dan 
met name fietsers, bromfietsers 
en voetgangers – zich niet van be-
wust zijn. Reden voor Barry van 
Leeuwen om een dag voorlichting 
te geven op de Gummarusschool. 
Dat gebeurde afgelopen dinsdag.

Leerlingen van de groepen vijf tot 
en met acht kregen van Barry van 
Leeuwen deskundig uitleg over 

die ‘dode hoek’. Daartoe parkeer-
de deze een van de grote trekkers 
bij de school. Met krijtstrepen en 
pionnen had hij naast de trekker 
aangegeven wat de chauffeur nu 
wel en vooral ook niet kan zien. 
De kinderen – toch redelijk nietige 
figuurtjes naast die reus – konden 
zelf achter het stuur ervaren hoe 
groot die gevaarlijke dode hoek 
dan wel niet is. En ook hoe lang 
een trekker met oplegger en aan-

hanger in de praktijk meet. “Kan 
jij stappen van een meter maken? 
Nou zet dan maar een 18 passen 
vanaf hier”. 

Hoewel de trekker toch een aar-
dig eindje van het hek van de Vre-
deskerk stond geparkeerd, bleek 
de afstand tot het hek 13 meter en 
was het einde nog niet in zicht. 

Bewust zijn van  
het gevaar
“Ik vind het heel belangrijk dat 
de kinderen zich bewust worden 
van het gevaar dat een passeren-

de vrachtwagen kan bieden. En 
dat de chauffeur door die dode 
hoek de weggebruikers naast hem 
niet kan zien. Een goed chauffeur 
is zich daar zeker van bewust en 
kijkt daardoor extra uit bij het pas-
seren van fietsers en andere weg-
gebruikers. Maar deze moeten 
zich ook terdege bewust zijn van 
het gevaar”, vertelt Barry. Hij zelf 
is naast transporteur, vader van 
Gijs en Bram, twee scholieren van 
de Gummarus. 

“Een extra goede reden om hun 
klasgenootjes over het gevaar van 
de dode hoek te vertellen”, aldus 
Barry van Leeuwen.

Kinderen opgepast! Zo’n reuze 
vrachtwagen heeft een grote ‘dode hoek’

( door Peter Vermeulen )
STEENBERGEN – Stichting ‘Just 
Grow’ zag in september 2019 het 
levenslicht. Het bestuur en haar 
vrijwilligers heeft een duidelijk 
doel: “We willen ons maatschap-
pelijk inzetten. Dat doen we van-
uit ons ‘winkeltje’ dat op door de 
weekse dagen is geopend in het 
pand van Evangelische kerk ‘Open 
Deur’. Ons aanvankelijke aan-
tal van 25 vrijwilligers breidt zich 
steeds verder uit. En dat geldt ook 
voor onze activiteiten”, zo laat 
voorzitter Elise Stoks enthousiast 
weten.

“Elke vrijdag kookt onze vrijwillig-
ster Johanna van der Est een lek-
ker gerecht. Zij is  gastvrouw in 
ons winkeltje en heeft als passie 
koken. Onder de noemer ‘Just Eat’ 
kunnen bezoekers op vrijdagen 
om 12:00 uur aanschuiven en mee 
eten tot 13:00 uur, de sluitingstijd 
van het winkeltje. Wie een smal-

le beurs heeft hoeft niets te beta-
len, aan bezoekers met een bre-
dere beurs wordt een donatie ge-
vraagd. Johanna heeft de maaltijd 
tot nu toe uit eigen zak bekostigd 
en ze krijgt hulp van vrijwilligers 
bij het bereiden van deze maal-
tijd. Bezoekers die overigens een 
handje hierbij willen helpen zijn 
zeker ook welkom”, zo vertelt Eli-
se Stoks.

Fietsenreparatie  
gaat voorspoedig
Een andere activiteit van ‘Just 
Grow’ wordt geleid door Jel-
le Boersma. Hij repareert fietsen 
tegen slechts de materiaalkos-
ten. Dit eveneens voor de min-
der draagkrachtigen. Het initiatief 
kreeg steun van onder meer Twee-
wielercentrum Steenbergen dat 
onderdelen voor een fietsrepara-
tie schonk en ook van een andere 
fietshandelaar kreeg Boersma on-

derdelen geschonken. De fietsen 
die hij nu heeft opgeknapt hebben 
reeds een bestemming. Een ervan 
gaat naar een lokale inwoner, een 
andere is geschonken aan een Oe-
kraïens gezin dat in Steenbergen is 
opgevangen. 

Handige vrijwilligers  
gevraagd
Wie overigens een helpende hand 
wil bieden als vrijwilliger bij het 
repareren van fietsen is zeker wel-
kom. Jelle Boersma kan best wat 
hulp gebruiken. En waar ‘Just 
Grow’ eveneens mee kan worden 

blij gemaakt is de schenking van 
overtollige fietsen. Inwoners die 
een dergelijke twee wieler over 
hebben willen die hopelijk do-
neren. Dit allemaal voor mede 
plaatsgenoten met een krappe 
beurs.

Kinderkleding Ruil  
Steenbergen
Just Grow vond een samenwer-
king met Kinderkleding Ruil 
Steenbergen. Met deze lokale or-
ganisatie zijn inmiddels vier ruil-

dagen gepland: op 24 maart, 30 
juni, 22 september en 24 novem-
ber. Steeds tussen 16:00 en 19:00 
uur in de grote zaal van Open 
Deur Steenbergen. Het principe is 
dat bezoekers kleding één op één 
ruilen, dus 1 kledingstuk inbren-
gen en na het ontvangen van een 
bon met punten hiervoor 1 kle-
dingstuk uitzoeken. 

De opbrengst van een Kinderkle-
ding Ruildag gaat naar de andere 
activiteiten van Just Grow.

Just Grow blijft actief 
bouwen aan een  
prettige samenleving

Foto: Just Grow voorzitter Elise Stoks

Kaartmiddag 
KBO Welberg
WELBERG – Dinsdag 22 maart orga-
niseert KBO Welberg een Rik- en Jo-
kermiddag in gemeenschapshuis De 
Vaert. 

Die begint om 13:30 uur, de zaal 
is een half uur eerder al open, het 
entreegeld bedraagt 1 euro en ie-
dereen is welkom, dus ook niet-le-
den.



Een zelfstandige w-monteur

Heb jij interesse in een van deze functies? Reageer dan snel! 
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar marc@madri.nl t.a.v. Marc  Adriaansen. 
Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen via (0167) 561720.

T O TA A L I N S T A L L A T E U R

Madri install service bv
Steenbergen, Zilverhoek 5
E marc@madri.nl
T (0167) 56 17 20 
 I www.madri.nl 

Wij zoeken 3 collega’s

MEER INFO: MADRI.NL/VACATURES

CV&GAS

ELEKTRA

WATER

WARMTEPOMPEN

DAKEN

ENERGIE

Een ervaren servicemonteur

Een ervaren e-monteurEen ervaren e-monteur
CV&GAS

ELEKTRA

WATER

WARMTEPOMPEN

DAKEN

ENERGIE

Een zelfstandige w-monteur

CV&GAS

ELEKTRA

WATER

WARMTEPOMPEN

DAKEN

ENERGIE

Dorpsweg 136 - De Heen - Tel: 0167 - 560000
info@de-uitwijk.nl

www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl

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

* Medewerkers bediening

* Keukenmedewerkers

* Terreinmedewerkers

Hiernaast zijn wij op zoek naar een: 

* Huishoudelijke hulp

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

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

Bij Maincowel Glasvezeltechniek werk je samen met collega’s aan het aanleggen 
van de glasvezelverbindingen en de uitbreiding van het glasvezelnetwerk in 
Midden- en Zuid-Nederland. Werk jij graag buiten en heb je ervaring in de 
glasvezelsector? Solliciteer dan op een van onze functies. 

Glasvezelblazer op Plumett-inblaasmachines 
Wij zoeken iemand met ervaring met verschillende inblaasmachines 

en die in bezit is van Rijbewijs BE. 

Grondwerker 
Wij zoeken iemand met ervaring met handholes en sub-ducts 

en die zelfstandig kan werken a.d.h.v. tekeningen.

Wij bieden: Een functie met voldoende afwisseling. Een goed salaris en prima secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 13 ATV-dagen & 25 vakantiedagen. Pensioenvoorziening volgens de 
CAO metaal en technniek. 

Ben jij onze nieuwe enthousiaste collega? 
Solliciteer dan direct en mail naar gvt@maincowelbv.nl of bel naar 06-51029309.
Kijk voor meer informatie op onze website www.maincowelbv.nl

Maincowel Glasvezeltechniek BV
Vestiging Vianen - De Limiet 22a - 4131 NR Vianen

Vacatures
Glasvezelblazer en Grondwerker

JOIN OUR TEAM!

(LEERLING) STOFFEERDER

SALESMANAGER BINNENDIENST
THE SHOW MUST GO ON!

Ben jĳ de persoon die wĳ zoeken en zie je jezelf al zitten bĳ JMT Floorcoverings? Stuur dan je korte 
motivatie en CV per mail aan Kees Jansen: kees@jmtfloco.nl. We laten je dan snel weten of we 
jou ook beter willen leren kennen en een gesprek met je willen plannen.

Wie zĳn wĳ?
JMT Floorcoverings is sinds 1982 dé specialist voor perfecte 
vloerbedekking op beurzen, zakelĳke evenementen en congressen. Een 
modern familiebedrĳf, met een klein en vakkundig kernteam en 
internationale businesspartners: zo maken we voor onze klanten het 
onmogelĳke mogelĳk. 

Dit ga je doen:
Je bent de salesmanager voor onze commerciële binnendienst: met een 
scherp commercieel inzicht schakel je gemakkelĳk van advies en 
prĳsopgave naar verkoop en aftersales. Je krĳgt ruim baan om jezelf te 
verdiepen en te ontwikkelen in onze dynamische branche, binnen en 
buiten ons bedrĳf! Samen met het verkoopteam zorg je uiteindelĳk dat 
de klant altĳd hoort wat wél kan. In een goede sfeer en met een 
up-to-date systeem!

Wat bieden wĳ jou?
• Een prima salaris en een goede CAO met o.a. pensioenregeling en 
    reiskosten
• 36 vakantiedagen! (24 + 12 ATV)
• Een gedegen inwerkperiode waarin je ook fabrieken en projecten 
    kunt bezoeken
• Een heerlĳk ruim, licht en modern kantoor
• Teamspirit en begeleiding van ervaren collega’s
• Een leuke attentie met de feestdagen
• Een kantine met goede ko�e! 
• Eén keer per maand een gezellige VRĲMIBO met leuke collega’s
• De mogelĳkheid om jezelf verder te ontwikkelen door bĳvoorbeeld het 
volgen van een cursus

Wat ga je doen?
In deze functie ben je dagelĳks actief bezig met het sto£eren van 
vloeren op diverse beurs- en eventlocaties in binnen- en buitenland. Je 
bewaakt samen met je collega’s de kwaliteit en draagt eraan bĳ dat onze 
klanten de juiste afwerking van vloeren op tĳd én in perfecte staat 
ontvangen. Kortom, je staat letterlĳk aan de basis van een succesvol 
event!

Wĳ vragen:
We zĳn op zoek naar een fĳne nieuwe collega met een flexibele 
werkhouding die van aanpakken weet! 
In deze voltĳd functie zĳn, door het (inter)nationale karakter van de 
werkzaamheden, overuren, weekendwerk en hotelovernachtingen geen 
uitzondering. Zo kom je nog eens ergens!

Wĳ bieden jou:
• Prima salaris en een goede CAO met o.a. pensioenregeling, reiskosten, 
    interessante overwerk regeling, etc. 
• 36 vakantiedagen! (24 + 12 ATV) Indien gewenst een éxtra lange 
    vakantie in de zomer, door de mogelĳkheid tot (veel) overuren in de 
    rest van het jaar. Je kan natuurlĳk ook voor een extra luxe vakantie 
    gaan door je overuren uit te laten betalen
• Eén keer per maand een gezellige VRĲMIBO met leuke collega’s
• Je bent actief bezig gedurende de dag, dus een sportschool heb je niet  
    meer nodig ;-)
• In de loop van het jaar een personeelsfeest
• De mogelĳkheid om jezelf verder te ontwikkelen door bĳvoorbeeld het 
    behalen van een heftruckcertificaat of andere (bĳ)scholing op kosten 
    van JMT

Bellen voor informatie kan ook: 0167-528339
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WELBERG – Sinds deze week is het 
klaproosviaduct tussen Welberg en 
Steenbergen verlicht in de kleuren 
van de Oekraïense vlag. De Dorps-
raad Welberg diende hiertoe een 
verzoek in bij de gemeente Steen-
bergen die er graag aan voldeed. 
Volgens een woordvoerder van de 
dorpsraad is het belangrijk om in 
deze tijd de boodschap van het vi-
aduct nog nadrukkelijker onder de 
aandacht te brengen: “Het klap-
roosviaduct vertolkt de boodschap 

van vrijheid. Een vrijheid die ie-
dereen op deze wereld zou moe-
ten hebben. Helaas is de dagelijk-
se realiteit anders.” De dorpsraad 
hoopt dat de vluchtelingen die 
zich de komende tijd in deze ge-
meente Steenbergen zullen vesti-
gen zich dankzij de symboliek wel-
kom en gesteund zullen voelen. 
Eerder werd ook het kunstwerk ‘de 
Suikerpee’ op de rotonde bij Dinte-
loord al in het blauw-gele licht ge-
zet.

Klaproosviaduct benadrukt 
de boodschap van vrijheid

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – “Ik heb nog wat 
oude films van mijn vader liggen. 
Willen jullie ze komen bekijken, 
misschien zijn ze interessant voor 
jullie?” Het is om en nabij de bood-
schap die Robert Catsburg als se-
cretaris van heemkundekring De 
Steenen Kamer enkele maanden 
geleden telefonisch ontving. Aan 
de andere kant van de lijn was Rini 
van Mechelen, zoon van Henk van 
Mechelen, Steenbergse fotograaf 
en filmmaker. Het leidde tot een 
vondst die voor heemkundigen ge-
lijk staat aan de ontdekking van 
een pot goud aan het einde van 
een regenboog. De hoogtepunten 
zijn de opnames van de daadwer-
kelijke beschieting van de Gum-
maruskerk tijdens de aftocht van 
de Duitsers en de registratie van 
een begrafenis waarvan inmiddels 
bijna zeker is dat het om die van 
Gibson en Warwick gaat.

“Toen Rini belde, wist hij al te ver-
tellen dat er opnames van de oor-
log bij zaten en van de vernieti-
ging van de Gummaruskerk,” ver-
telt Robert Catsburg, secretaris 
van de heemkundekring. Reden 

genoeg voor deze oorlogskenner 
om snel en met hooggespannen 
verwachting een afspraak te ma-
ken. “Ik kon me bijna niet voor-
stellen dat er beelden bij zouden 
zitten van de daadwerkelijke ver-
nietiging van de kerk,” aldus Ca-
tsburg. Een projector was niet bij 
de hand en dus werden de films 
beeld voor beeld bekeken. “Het 
bleek echt waar te zijn. We zagen 
de inslagen in de kerk, gevolgd 
door beelden van het interieur 
van de vernietigde kerk. Een kip-
penvelmomentje.” 

Tot in detail
Het bleek nog maar het topje van 
de ijsberg te zijn. De eerste keer 
dat de bestuursleden met elkaar 
de  films bekeken, zullen zij niet 
snel vergeten. “Het was een aan-
eenschakeling van uniek mate-
riaal,” aldus voorzitter Hanneke 
Meulblok. ”Er kwamen gebeurte-
nissen voorbij waarvan we het be-
staan niet wisten. Een optocht die 
vlak na de bevrijding gehouden 
was, maar ook één ter gelegen-
heid van het huwelijk van Juliana 
en Bernhard in 1937. Het mooie is 
dat we verslagen van die optoch-

ten terug hebben gevonden in de 
kranten van toen. De verslagleg-
ging was toen nog tot in detail dus 
we weten precies welke organisa-
ties voorbij trekken.”

 Hulp bij herkenning
De diepste indruk werd gewekt 
door de rauwe beelden van de ver-
nietiging van Steenbergen direct 
na de bevrijding. Hanneke Meul-
blok: ”Het is erg confronterend 
om te zien wat voor puinhoop 
er achterbleef. Huizen die com-
pleet verruïneerd zijn en waarvan 
je weet dat de bewoners het niet 
overleefd hebben.” Urenlang keek 
het bestuur naar de beelden met 
als doel zoveel mogelijk woningen 
en straten te determineren. Een 
monnikenwerk dat grotendeels 
wel gelukt is. Het bestuur hoopt 
op de hulp van Steenbergenaren 
om de nog onbekende beelden te 
herleiden. “Ook wanneer het gaat 

om het herkennen van mensen. 
De opnames zijn dusdanig duide-
lijk dat oudere Steenbergenaren 
zichzelf of bekenden moeten kun-
nen herkennen.” Bestuurslid Phi-
lip Damen presteerde het om een 
deel van opnames in te kleuren, 
wat de herkenbaarheid ten goe-
de komt.

Niet zonder risico
Het meest geïntrigeerd waren de 
heemkundigen door de opnames 
van een passerende rouwkoets 
die Van Mechelen stiekem vanuit 
zijn bovenhuis aan de Kaaistraat 
maakte. Vanachter de vitrages 
liet de filmmaker zijn camera lo-
pen, wat zeker niet zonder risico 
geweest moet zijn. Dankzij kran-
tenberichten uit die tijd kwam het 
bestuur de vermoedelijke waar-
heid op het spoor. Catsburg: “Het 
is bijna onomstotelijk vast komen 
te staan dat het de begrafenis van 

Gibson en Warwick is. Als dit be-
kend wordt in Engeland, waar met 
name Guy Gibson nog altijd een 
grote naam is, dan kan deze ont-
dekking nog wel eens een staartje 
krijgen.” 
Lepelstraat

Wielerkoers Welberg
Ander bijzonder materiaal is aan-
zienlijk luchtiger: het zijn films 
van wielerkoersen waaronder één 
uit het Welberg van 1937, gescho-
ten vanuit de Corneliuskerk. Ook 
is er een privé-film van een be-
zoek aan Parijs wat heemkundig 
van minder belang is, maar wel 
een erg leuk tijdsbeeld geeft. Ook 
is er een filmrol met opnames 
van een optocht met bijbels ka-
rakter in Lepelstraat. Deze wordt 
geschonken aan de collega’s van 
heemkundekring Halchterth. 

De films worden allereerst exclu-
sief vertoond aan de leden van 
heemkundekring De Steenen Ka-
mer. Daarna wordt ook de rest 
van Steenbergen uitgenodigd om 
de bijzondere beelden te bekijken 
en hopelijk mee te helpen om alle 
plaatsen en personen een naam te 
geven. 

Foto: Eén van de talloze bijzonde-
re beelden uit oorlogstijd die dank-
zij Rini van Mechelen boven wa-
ter zijn gekomen. Ze zijn gemaakt 
door zijn vader, Henk van Meche-
len, die jaren later de Brabantse Af-
werk Centrale (BAC) op zou rich-
ten, nu beter bekend als Fujifilm.

Heemkundekring is de koning te rijk:

Nieuw beeldmateriaal 
biedt unieke blik op  
historisch Steenbergen

Nicole nog altijd aan de haak
STEENBERGEN – Enkele hartjes werden tientallen hartjes en tientallen 
hartjes werden honderden hartjes. Sinds de Steenbergse Nicole Bruynseels 
via Facebook aankondigde blauw-gele hartjes voor het goede doel te ma-
ken, gaat zij ieder vrij momentje aan de haak. Samen met haar moeder 
maakte zij al een eindeloze rij harten en inmiddels heeft zij er nog bijna 
200 in bestelling staan. De Steenbergse benut er de momenten voor die 
zij toch al moet zitten, zoals bijvoorbeeld afgelopen woensdagavond toen 
zij de verkiezingsuitslag via de SLOS op de voet wilde volgen. “Dat haak-
te lekker weg,” aldus Nicole. De hartjes gaan voor € 2,50 de deur uit en van 
de opbrengst koopt Nicole zelf hulpgoederen die zij ook zelf aflevert bij het 
inzamelpunt van haar keuze. Inmiddels is er al een pakket met een waar-
de van zeshonderd euro op plaats van bestemming via het hulpgoederen-
transport dat vanuit Wouwse Plantage vertrok. “Nu zag ik dat de BIB Ver-
loskundigen uit Steenbergen hulpgoederen inzamelen, dus daar gaat de 
volgende opbrengst naartoe.” 

TCS verliest en wint
Het eerste team van TCS heeft het opnieuw zwaar 
in deze competitie. Zo werd er vrijdag 25 februari 
nog met 7-3 verloren van Arnemuiden en afgelopen 
vrijdag speelde men thuis gelijk tegen Hotak’68 uit 
Hoogerheide. Peter Bogers haalde in deze wedstrijd 
zijn tweede overwinning. Ronald Minkman bleef ook 
nu weer ongeslagen.

TCS 2 doet het een stuk beter, al werd er op 25 
februari nog wel verloren omdat men maar 
met twee spelers achter de tafel kon verschij-
nen. De volgende wedstrijd verliep veel beter 
en werd er een klinkende 10-0 zege behaald 
op Kapelle 3. Hierdoor staan ze bovenaan in 
de stand met 2 punten voorsprong.
Programma vrijdag 18 maart: 

Het Markiezaat 3 – TCS 1 en Witac’89 2 – TCS 2  

WELBERG – Op zaterdag 26 maart 
doet de Welberg traditiegetrouw 
weer mee aan de jaarlijkse Op-

schoondag. Die wordt plaatselijk 
georganiseerd door de Dorpsraad 
Welberg in samenwerking met de 

gemeente Steenbergen. Wie wil 
helpen om het dorp te ontdoen 
van zwerfvuil kan zich om 9.00 
uur ’s ochtend melden in gemeen-
schapshuis de Vaert. Hier wordt 
allereerst de schoonmaakstrate-
gie doorgenomen onder het ge-
not van een bakje koffie of thee en 
een lekkernij van de plaatselijke 

‘bakker Broek’. Na afloop, zo tegen 
het middaguur, krijgen de deelne-
mers als dank voor hun inzet een 
bakje soep en een broodje. Alle 
materialen voor het opruimen zo-
als handschoenen, veiligheids-
hesje, tangen en vuilniszakken 
worden geleverd door de gemeen-
te Steenbergen. Heijmans Dienst-

verlening rijdt gedurende de mor-
gen rond om het vuil naar de ver-
zamelplek te brengen. De dag er-
voor steken de leerlingen van ba-
sisschool Pius X de handen uit 
de mouwen voor een opgeruimd 
Welberg. 

Handen uit de mouwen voor 
een opgeruimd Welberg 



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

bevestigd op 
kunststof kozijnen.

DUS ZONDER  BOREN

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

Bent u op zoek naar de ideale raamdecoratie?

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

MS Wandbekleding

Speciaal

voor

draai/kiepramen

van kunststof

Test de krachtige STIHL tuinmachines zelf 
tijdens de demodag op zaterdag 2 april! 
      Probeer zoveel je wil zonder aankoopverplichting

      Profi teer van aantrekkelijke lentekortingen

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

Welkom bij het voordeligste
tankstation van Nederland

20 cent
korting op 
brandstof

heerlijke
voordelige

broodjes

Verse 
Piacetto 

ko�  e

Sparen
voor korting

wasstraat

Sparen
voor bad-

handdoeken

Service met een glimlach, al bijna honderd jaar.
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Aspergeboerderij Ooms
T.a.v.: Marion van Eekelen
Kruisweg 2, Lepelstraat
Telefoon: 06-47100310
E-mail: info@aspergeboerderijooms.nl

Voor het aspergeseizoen 2022 (± medio april t/m eind juni) 
zijn wij op zoek naar:
 Aspergestekers
 Medewerker(st)ers voor in de sorteerloods, eventueel in  
 combinati e met het bij springen in onze boerderijwinkel

Enthousiast, of zijn er nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op.

Wie wil ons gezellig “aspergeteam” 
komen versterken?

Anjerstraat 42, 4651 MJ Steenbergen
Tel. (0167) 565600, Fax (0167) 565903
E-mail: abos@adviesbureaubos.com

Het is weer tijd voor de
jaarlijkse belastingaangifte.

Wij vullen uw
belastingaangifte

deskundig in.

Gezocht:

Gepensioneerd echtpaar zoekt 

HULP IN DE HUISHOUDING

Voor 3 uur per week.
Bij voorkeur in de ochtend.

Telefoon nummer: 06 82659355

Gevraagd:

Nette huishoudelijke hulp

Voor ± halve dag in de week.

Tel. (0167) 567202
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Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie is gevestigd in de 
Gummaruskerk, ingang marktzijde 
en is geopend op maandag, 
woensdag en donderdag van 9.15 
uur tot 11.30 uur.
Voor het ontvangen van de 
ziekenzalving, Pastoor Hans de 
Kort 0167-563129
U kunt uw parochiebijdrage 
overmaken op rekeningnummer          
NL42RABO 0191 8492 94 t.n.v. St. 
Annaparochie onder vermelding 
van uw parochiekern. Iedere 
donatie is meer dan welkom. 
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.

Hartverwarmend om te merken dat 
er ook vanuit onze nabije omgeving 
mensen zijn binnen en buiten de 
kerken die zich inzetten voor de 
mensen in Oekraïne door gebed of 
door financiële of materiele hulp. 
Er zijn zelfs mensen die hun huis 
openstellen voor vluchtelingen. 
Mogen al deze inspanningen 
bijdragen aan een zeer spoedig 
einde van deze verschrikkelijke 
oorlog.
Deze hulp aan mensen hoort ook 
bij de fundamentele taken die we 
als kerken hebben: het christelijk 
geloof vieren, verkondigen en 
doen.  Op 24 en 25 maart wordt 
in Breda een congres gehouden 
over de missionaire parochie. Daar 
komen maar liefst 1000 mensen 
bijeen om na te denken over de 
zending van de kerk in de wereld 
van deze tijd. Zelf hoop ik daar met  
één van onze vrijwilligers aan deel 
te nemen.  O.a. een bekende priester 
J. Mallon die een boek geschreven 
heeft over de missionaire kerk zal 
een lezing houden. Daarnaast zijn 
er allerlei werkwinkels. We hopen 
met inspiratie en nieuwe ideeën 
weer thuis te komen, zodat we de 
zending van de kerk ook in onze 
streek  met de hulp van God nog 

beter waar kunnen maken. Zodat 
het Rijk van God kan groeien, hier 
op aarde al.  
pastoor Hans de Kort

Voor Inlichtingen:  Els Ver-
beek secr. telefoonnummer 0167-
566886 of Bram Hommel voorz. 
06-53802394. 
Wij gedenken: Adje Willems - 
van Kuijk echtgenote van Herman 
Willems, Toos van Meer – van der 
Kamp weduwe van Martien van 
Meer en Rien Verbeek echtgenoot 
van Corrie Wezenbeek. 
Zaterdag 19 Maart 17.00: Pastoor 
Hans de Kort.
Maandag 21 Maart 19.00 uur: 
Pastoor Hans de Kort. 

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

Zaterdag 19 Maart om 19.00 uur: 
Eucharistieviering Pastoor Hans 
de Kort. De muzikale invulling 
wordt verzorgd door Jolanda van 
Terheijden. Wij gedenken: Siem en 
Joke Boyen - Raadsen. 
Woensdag 23 Maart om 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

Zondag 20 maart 09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering 
door de Werkgroep.
Intenties: Riet Bosters - de Jong 
e.v. Jan Bosters; 
Maandag 21 maart 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 23 maart 19.00 uur: 
H. Mis.
Donderdag 24 maart 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozenkrans-
gebed.

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 0164-
682525. 
In onze kerk is gedoopt Kyan van 
Overveld. Dat hij een gelukkige en 
gelovige toekomst tegemoet mag 
gaan. 
Zaterdag 19 maart 19.00 uur 
Dienst van W.G.C.: In deze vie-
ring gedenken wij: o.o. Meesters 
- van Tilburg; Fieny Wiertz - Hor-
bach. Voorganger: Past. L. Robijn, 
lector: M. de Ruiter. 
Dinsdag 22 maart 16.00 uur 
Euch.: Ter ere van de H. Antonius 
voor onze gezinnen.

Zondag 20 maart 11.00 uur: 
Woord- en Communieviering. 

Zang: Gemengd koor; Mis-
intenties: Piet van der Heijden, 
Overl. Ouders Godschalk-Disco en 
broer Ad. Voorganger: Pastoraal 
werker Lenie Robijn; Lector:  
Adrie van Etten; Koster:Ad 
Huijsmans. 

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

Dienst in de Protestantse Kerk aan 
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. 
Predikant: Ds. H.C. van het 
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor 
informatie: mevr. Toke Knook, tel. 
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com. 
Zondag 20 maart 10.00 uur: 
Eredienst in de Protestantse kerk te 
Nieuw-Vossemeer, Ds. Hans de Bie.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Iedereen heeft hulp nodig 

van iedereen.
Bertolt Brecht                   

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 20 maart  10.00 uur: Ds. 
A. ten Kate, Bergen op Zoom.

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.

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 20 maart 10.00 uur: Mw. 
Ds. T. Veldhuizen, Zandhoven. 
Gasten van buiten mogen zich met 
vragen wenden tot onze scriba via 
scriba@pkndinteloord of bellen 
met +31 611 888 299.

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 20 maart 10.00 uur:   Ds. 
A. Slingerland, Klundert. 18.30 
uur: Prop. H. Russcher, Hendrik 
Ido Ambacht. De diensten zijn 
ook te beluisteren via onze website 
www.hervormd-dinteloord.com. 

Zondag 20 maart 10.30 uur: Ds. 
H.J. Inkelaar.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL  WOORD

Het Rozenhoedje
Bidt in deze oorlogsdagen vooral 
het rozenhoedje. Begin bij het 
kruisje van de rozenkrans met 
het Kruisteken. Dan “Ik geloof in 
God…”. “Eer aan de Vader…”. 
“Onze Vader…”. “Ik groet U, 
dochter van God de Vader”. 
“Wees gegroet…”. “Ik groet U, 
Moeder van God de Zoon”. “Wees 
gegroet…”. “Ik groet U, Bruid 
van God, de H. Geest”.  “Wees 
gegroet…”. “Eer aan de Vader…”. 
Eerste blijde, droevige, glorievolle 
of lichtgeheim… “Onze Vader…”. 
10-maal “Wees gegroet…”. 
“Eer aan de Vader…”.“O, mijn 
Jezus…”. Tweede blijde, droevige, 
glorievolle of lichtgeheim. 
“Onze Vader…”. 10-maal “Wees 
gegroet…”. “Eer aan de Vader…”. 
“O, mijn Jezus…”. Derde 
blijde, droevige, glorievolle of 
lichtgeheim. “Onze Vader…”. 10-
maal “Wees gegroet…”. “Eer aan 
de Vader…”. “O, mijn Jezus…”. 
Vierde blijde, droevige, glorievolle 
of lichtgeheim. “Onze Vader…”. 
10-maal “Wees gegroet…”.  
“Eer aan de Vader…”. “O, mijn 
Jezus…”. Vijfde blijde, droevige, 
glorievolle of lichtgeheim. 
“Onze Vader…”. 10-maal “Wees 
gegroet…”. “Eer aan de Vader…”.  
“O, mijn Jezus…”.  Kruisteken. 

In de Maria-kapel op het kerkplein 
liggen gratis boekjes, waarin de 
gebeden van het rozenhoedje 
uitgebreid in staan. Na de avondmis 
op maandag 18u. en op woensdag 
19u. bidden we altijd een gedeelte 
van het rozenhoedje. In de viering 
van donderdag 19u. bidden we 
altijd het hele rozenhoedje. U bent 
welkom. Pater Bertus.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100
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Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Dankzij een 
‘atmosferische 

krachtpatser’ is het 
vanaf vrijdag langere 

tijd droog en zeer 
zonnig. 

Vooral na het weekeinde loopt het kwik 
weer op naar waarden rond of iets boven 
16 graden: LENTE!
Het hogedrukgebied groeit op vrijdag 
en zaterdag uit tot een atmosferische 
krachtpatser boven de Noordzee. 
In onze regio wordt vrijdag, aan het 
einde van de dag, en zaterdagochtend 
barometerstanden omstreeks 1045-
1046 hPa verwacht. Dit zou voor een 
maartrecord aannemelijk kunnen zijn.
Vanaf zondag (begin van de 
astronomische lente) schuift het 
hogedrukcentrum door naar het 
Oostzeegebied waar het een aantal 
dagen min of meer pas op de plaats 
maakt. Later in de tijd (25-26 maart) 
ontstaat boven onze omgeving 
en de Britse Eilanden een nieuw 
hogedrukgebied.
De komst van dit indrukwekkende 
hoog betekent voor onze omgeving 
geruime tijd droog en zeer zonnig weer. 
De zonnigste maart ‘aller tijden’ kan 
ons al bijna niet meer ontgaan! De 
middagtemperaturen schommelen 
t/m zondag rond de 14  graden.  Na het 
weekeinde ruimt de wind van noordoost 
naar oost tot zuidoost en warmt de 
lucht op. De maxima komen dan uit op 
waarden zo rond de 16 graden bij weinig 
wind. Kortom: LENTE!

Weerspreuk: 
“Een droge maart, is een zomer 

te paard.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

Walking voetballers Sc Welberg 
zoeken versterking
WELBERG – Op het sportpark van sc Welberg spelen de ‘Old Stars’ weke-
lijks hun partijtje wandelvoetbal. Ze hopen dat er nog wat belangstellen-
den zijn die hun clubje komen versterken. Bij Walking voetbal is er geen 
sprake van lichamelijk contact, mag er niet worden hard gelopen en zijn 
de partijtjes bovenal heel gezellig. 

Wie eens wil ervaren hoe deze vorm van voetbal is kan meespe-
len in de proefwedstrijd – begeleid door een sportcoach van de ge-
meente Steenbergen – die volgende week vrijdag 25 maart om 
19:30 uur begint. (een kwartier voor aanvang graag aanwezig zijn).  
Aanmelden kan via info@scwelberg.nl. Vermeld wel naam, telefoon-
nummer en de omschrijving: ‘deelnemer WV 25-03-2022.

Klassiek concert in 
oude Stadhuis
STEENBERGEN – Claudia de 
Groen laat weten dat er zondag 
3 april weer een klassiek concert 
plaatsvindt in het oude Stadhuis 
aan de Kaaistraat. Het program-
ma blijft nog even een verrassing, 
maar voor belangstellenden is het 
handig om te weten dat het con-
cert begint om 15:00 uur. Kaarten 
zijn nu te bestellen via: cultuur-
steenbergen@outlook.com of te-
lefoon (0167) 566 453.

Bingo De Kleine Vos
NIEUW-VOSSEMEER – Zaterdag 
26 maart organiseert de Stich-
ting voor ouderen ‘De Kleine Vos’ 
een bingomiddag in De Vossen-
burcht. Aanvang is om 13:30 uur, 
de zaal gaat open om 13:00 uur. 
Er zijn in 11 rondes leuke prijzen 
te winnen die in het huishouden 
gebruikt kunnen worden. Daar-
naast ook een aantal levensmid-
delenpakketten. Het bingoboek-
je kost 11 euro. Bij voldoende be-
langstelling wordt een extra ron-
de gespeeld om de volledige in-
leg voor deze ronde. Deelnemers 
kunnen kiezen uit een schuif- of 
een kraskaart.

Nieuw jaar en nieuwe kansen voor 
kartcoureur Bas van Vlimmeren 
Voor het derde achtereenvolgende jaar komt de Steenbergse kartcoureur 
Bas van Vlimmeren uit in de Rotax Max DD2 klasse, voor het NK dat be-
staat uit 8 evenementen waarvan 4 in Nederland, 2 in Duitsland en 2 in 
België. De openingsrace staat gepland in het weekend van 26/27 maart 
op het circuit van Berghem en eindigt op 12/13 november in het Belgi-
sche Genk.

Er is afscheid genomen van het chassismerk Tonykart en tuner Kombi-
kart. Hiervoor in de plaats komt het eveneens uit Italië afkomstige chas-
sismerk Birel. De tuning van de motor wordt dit jaar in eigen beheer ge-
daan, in samenwerking met Jacco Paauwer van Paauwer karting. Ook is 
BKS bedrijfskleding uit Steenberfgen de nieuwe teamkleding sponsor. 
Mogelijk wordt ook deelgenomen aan het Benelux Kampioenschap. Dit 
kampioenschap bestaat uit 3 evenementen en wordt verreden op de cir-
cuits van Genk (2x) en Mariembourg (1x).

Bos sleutels 
verloren

Afgelopen week verloor een plaats-
genoot in de omgeving van Wel-
berg naar Steenbergen een bos 
sleutels. Een van die sleutels heeft 
een rood kenmerk. Wie deze sleu-
tels mocht hebben gevonden wordt 
met smart verzocht om even te bel-
len naar het telefoonnummer 06 
15 605 954. Alvast met dank van de 
eigenaar.

Carnaval in de Heen is 
een mooi feest

Het bestuur van Gemeenschapshuis 
De Stelle bedankt alle feestgangers 
die voor het gezellig feest in de loods 
van Van Trier gekomen zijn. Ook 
dank aan de gemeente Steenbergen 
die er op korte termijn voor heeft ge-
zorgd dat de vergunningen in orde 
kwamen. En super dank aan alle 
vrijwilligers die er de schouders on-
der hebben gezet waardoor het Heen-
se carnaval een groot succes is gewor-
den. We zijn trots op jullie.



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

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

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

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

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

• Drempelhulp / oprijgoten (merk: Rehasense)

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

Verkoop, reparatie 
en onderhoud 
van alle merken 
scootmobielen

Scootmobielshop.nu
Karel Doormanstraat 6  |  4671 AD Dinteloord  |  T. +31 167 524035
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(merk: Rehasense)

WIJ 
HOUDEN

U MOBIEL

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.

OOK GESPECIALISEERD IN PVC, VINYL EN LAMINAAT

Bedrijfshypotheek van RegioBank
 Zakelijke hypotheek bij RegioBank mogelijk tot € 1 miljoen
 Lange looptijd tot 20 jaar en gunstige rentetarieven
 Met hulp van een Zelfstandig Adviseur die zelf ook 
 ondernemer is

Groeien met uw bedrijf? 
De Bedrijfshypotheek helpt
Heeft u een eigen bedrijf en wilt u een bedrijfspand kopen of 
laten (ver)bouwen om verder te kunnen groeien? Of heeft u al een 
zakelijke hypotheek, maar wilt u deze oversluiten? Wij helpen u 
graag groeien, met onze Bedrijfshypotheek.

Bedrijfshypotheek in het kort
• Een hypotheekbedrag tussen € 50.000 en € 1.000.000
• Een lange looptijd tot 20 jaar
• Jaarlijks extra aflossen tot 5% van de hoofdsom
• Financiering standaard tot 80% van de marktwaarde en soms 

tot 90%
• 40% van het bedrijfspand mag u verhuren aan een andere 

ondernemer
• Bouwen of verbouwen? Het bouwdepot geeft inzicht en over-

zicht in de kosten.

Overbeeke
Kaaistraat 6, 4651 BN Steenbergen
Oudelandsestraat 9, 4691 BJ Tholen
Raiffeisenstraat 2, 4697 CG Sint-Annaland
T (088) 730 77 00
I www.overbeeke.nl

Vato Moda
Jolanda's Boeket

Tweewielercentrum Steenbergen
Stoffenboetiek Coco

Koop in de buurt. 
Beter voor de 
ondernemer, 
beter voor de buurt.

Koop
in de 
buurt!

Bel voor een afspraak
(088) 730 77 10

Rente: tussen 1,85% en 5,80% (1 maart 2022)

Bedrijfshypotheek van RegioBank

Like ons op facebook en Instagram
STEENBERGEN

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

Maak het gezellig in huis met woonaccesoires
Er zijn weer volop nieuwe items binnen gekomen

Maaltijd van de week
Hachee met puree en rode
kool

1 portie 650

Special
Oriëntaals Cakeje

per stuk 295

Vleeswaren koopje 
Zeeuwsspek 100gram 

Gratis 

vlees-salade 

Keurslagerkoopje
VIB-burger pakket
(broodjes saus burgers)

1 pakket 895

Vleeswarenkoopje
100 gram Gebraden gehakt +
100 gram Cervelaatworst

200 gram 295

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

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

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

1000 gram 995

Aanbiedingen geldig van 21 maart tot 27 maart 2022

Kipcervelaat +
Grillworst

          

Vleeswarenkoopje

200 gram

vleeswaren koopje

470

Kipschnitzels         
Keurslagerkoopje

4 stuks 795

Kloeke Kip         
Special

100 gram 255
Lentekriebels         
Trots van de Keurslager

500 gram 695

Minute-steaks       
Keurslagerkoopje

2 stuks 595

Pasta
Carbonara        

Maaltijd van de week 

1 portie 650

Maaltijd van de week

VAN IWAARDEN AUTO’S
LOW BUDGET OCCASIONS

Al meer dan 60 jaar ervaring op het eiland Tholen

Wij adverteren met netto prijzen. Op al onze autos krijgt u gratis:
• een afleverbeurt • APK • garantie • tenaamstelling

Nijverheidsweg 30
4695 RC Sint-Maartensdijk

Tel. 06-29127504
Email: angel5mei@zeelandnet.nl

Citroen C5 1.8, 16V   bj 2003   217000 km      @	1450,-

Volkswagen Passat 1.8 Turbo   bj 2002   232000 km      @	1450,-

Volkswagen Polo  1.4, 16V, 5 drs.   bj 2002   239000 km      @	1450,-

Daewoo Lacetti 1.6i, 5 drs.   bj 2004   132500 km      @	1450,-

Opel Zafira 2.2   bj 2004   232000 km      @	1650,-

Skoda Fabia  1.4i, 5 drs.  bj 2002   211000 km      @	1650,-

Renault Clio  1.2, 16V  bj 2008   225000 km      @	1995,-

Renault Modus 1.6, 16V bj 2006   107000 km      @	1995,-

Citroen C4  1.6, 16V, 5 drs.   bj 2006   164000 km      @	1995,-

Renault Laguna  2.0 Turbo  bj 2004   233000 km      @	2250,-

Peugeot 206 1.4, 16V   bj 2004   114000 km      @	2250,-

Kia Cerato  1.6, 16V, 5 drs. bj 2006   165000 km      @	2650,-

Citroen C1  1.0, 3 drs.  bj 2009   127000 km     @	2950,-

Audi A3  2.0 FSI   bj 2004   245000 km      @	3450,-
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( door John Rommers )

Steenbergen - Internos    2-1

Nadat het eerste elftal van v.v. Steen-
bergen na de lang uitgevallen winter-
stop in eerste instantie 2 wedstrijden 
moest spelen tegen teams uit de on-
derste helft van de ranglijst, kwam af-
gelopen zaterdag niemand minder dan 
koploper Internos op bezoek in Steen-
bergen. Een koploper met de volle 
winst uit 8 wedstrijden (24 punten) en 
een tegenstander met veel voetbalk-
waliteiten, waartegen het waarschijn-
lijk anders voetballen zou worden als 
in de andere wedstrijden. En dat bleek 
van begin af aan ook de realiteit.

Steenbergen - Internos werd een wed-
strijd van 2 ploegen die elkaar niet 
veel toegaven, met een Internos ploeg 
die Steenbergen voetballend de baas 
was, maar met een Steenbergen ploeg 
die stond als een huis en effectief ge-
bruik maakte van de sterke punten 
die het team van trainer Robin Borre-
mans heeft.
Niet voor niets sprak de Steenbergse 
oefenmeester van één van de mooi-
ste overwinningen die hij in zijn bijna 
3-jarig verblijf bij Steenbergen heeft 
behaald.
Internos voetbalde precies zoals te-
voren was verwacht, had veel balbe-
zit maar kon maar zelden gevaarlijk 
worden.
En juist dat was de verdienste van een 
collectief sterk Steenbergen, dat ver-
dedigend zo goed als niets weggaf, 
op het middenveld streed voor iedere 
meter en aanvallend via enkele snelle 
spelers diverse keren voor gevaar kon 
zorgen.
Met uiteindelijk dus een lekkere over-
winning in een alleraardigste wed-
strijd die het aankijken meer dan 
waard was.

Kans op snelle goal

Hoewel Internos vanaf het begin pro-
beerde het heft in handen te nemen, 
kreeg Steenbergen al na 5 minuten 
een uitstekende mogelijkheid om de 
score te openen.
Ahmed Dahir, in deze wedstrijd een 
stuk beter op dreef dan een week eer-
der tegen Sc. Welberg, ging op snel-
heid langs enkele tegenstanders en 
gaf Thijs Zantboer een niet te missen 
kans.
Maar diens iets te zacht ingeschoten 
bal werd op het allerlaatste moment 
toch nog door een speler van Internos 
van de lijn gehaald.
Een goed kwartier later volgde op 
links een 2e vlotte Steenbergse aan-
val, waarbij Nathan van Beers een die-
pe bal gaf op Ahmed Dahir die op zijn 
beurt Jordy Dam in stelling bracht. 
Het schot van Jordy Dam ging echter 
hoog over.

Meer balbezit  
voor Internos
Internos slaagde er vervolgens in om 
via veel balbezit de Steenbergse ver-
dediging onder druk te zetten, maar 
met aan het hoofd laatste man Dorus 
Bakker, gaf de laatste lijn van Steen-
bergen niets weg.
Op het half uur kreeg Internos op 
ruim 30 meter een vrije trap te ne-
men die uitstekend werd ingeschoten 
maar ook prima tot hoekschop werd 
verwerkt door blauwwit doelman 
Joost van der Ree. Ook een kopbal uit 
een hoekschop van Internos werd een 
prooi voor Joost van der Ree en een 
volgende kans voor Internos werd ge-
blokt door de overal aanwezige Pieter 
Suijkerbuijk.
Een 1e helft die vaak snel op en neer 
ging maar waarin niet werd gescoord.

Voorsprong voor  
Steenbergen
Steenbergen begon daarna goed aan 
het 2e gedeelte van de wedstrijd.

Al in minuut 1 volgde een goede actie 
van Ahmed Dahir die deze keer de bal 
voor gaf naar Mike de Hoog. Via een 
speler van de tegenpartij werd zijn 
schot nog tot hoekschop verwerkt.
In de 50e minuut was het wel raak.
Een verre ingooi van Dorus Bakker 
kwam in het strafschopgebied van In-
ternos terecht, werd in eerste instan-
tie uitverdedigd, maar werd opgepakt 
door aanvoerder Adnan Alisic.
Met een bekeken schot wist hij de 
doelman uit Etten Leur te passeren, 
1-0.
Internos antwoordde niet veel later 
met een snelle aanval die werd beslo-
ten met een schot dat hoog over vloog, 
maar 10 minuten later was het aan 
de andere kant voor de 2e keer raak. 
Nu was het de door Mike de Hoog de 
diepte ingestuurde Thijs Zantboer die 
het leer voortrok naar de vrijstaande 
Jordy Dam die de bal in één keer uit de 
lucht nam en achter de Internos doel-
man liet ploffen, 2-0.

Steenbergen in  
de verdediging
Dit was HET moment voor Inter-
nos om nog meer de aanval te kie-
zen maar de blauwwit verdediging gaf 
geen krimp. De meeste aanvallen van 
Internos werden besloten met een 

laatste pass die door Steenbergen on-
derschept kon worden en daardoor 
duurde het tot in minuut 85 voordat 
Steenbergen doelman Joost van der 
Ree handelend moest optreden.
Een goed schot van Internos werd 
toen door hem tot hoekschop ge-
stompt en ook de uit de hoekschop 
ingeschoten bal werd door de blauw-
wit doelman gestopt.
Kort daarvoor was het de net voor Ad-
nan Alisic (geblesseerd) ingevallen 
Tim den Houting die op aangeven van 
Ahmed Dahir de bal uitstekend in-
kopte, maar zijn inzet door de Inter-
nos doelman onder de lat uit getikt 
zag worden.
Toch kwam de ploeg uit Etten Leur 
nog tot de aansluitingstreffer toen in 
de 6e minuut van de blessuretijd een 
vlotte aanval van Internos werd beslo-
ten met een goed schot waarop doel-
man Joost van der Ree deze keer geen 
antwoord had. 2-1.
Nog in dezelfde minuut floot de 
scheidsrechter voor de laatste keer en 
nam Steenbergen de koppositie op de 
ranglijst over.

Periodekampioen
De overwinning op Internos van za-
terdag j.l. kreeg afgelopen dinsdag-
avond nog extra leuk tintje. Op die 
avond werd in Bergen op Zoom de 
eerder afgelaste wedstrijd tussen 

Moc’17 en Internos gespeeld.
Deze wedstrijd eindigde in een 3-3 ge-
lijkspel, waardoor Steenbergen na 10 
wedstrijden alleen bovenaan de rang-
lijst blijft staan.
En dat betekent dat de blauwwitten 
winnaar zijn geworden van de 1e pe-
riode.
Een heel mooi succes dat de spelers 
ongetwijfeld de nodige motivatie zal 
geven voor de nog resterende wed-
strijden.

Eerstvolgende wedstrijd 
tegen Fc Bergen
Morgen, zaterdag 19 maart, staat er 
voor Steenbergen geen wedstrijd op 
het programma.
De blauwwitten zouden een wedstrijd 
moeten spelen tegen Dosko maar 
omdat dat elftal is teruggetrokken uit 
de competitie gaat die dus niet door.
De eerstvolgende wedstrijd staat voor 
volgende week zaterdag 26 maart op 
het programma. Er zal dan moeten 
worden aangetreden in Bergen op 
Zoom tegen Fc. Bergen.

Uitslagen senioren van zaterdag 12 
maart: 
Steenbergen 1 - Internos 1: 2-1; Steen-
bergen 2 - Boeimeer 2: 6-1; Steenber-
gen 3 - Prinsenland 2: 1-2; Fc.Bergen 5 
-  Steenbergen 4: 3-2; Seolto 4 - Steen-
bergen 6: 6-1; De Fendert dames 1 - 
Steenbergen dames 1: 2-1; Steenber-
gen zondag 2 - NSV zondag 2: afgelast.

Programma senioren voor zaterdag 19 
maart: 
Steenbergen 2 - Tholense Boys 2, aan-
vang 13.15 uur; Smerdiek 2 - Steen-
bergen 3, aanvang 14.30 uur; Steen-
bergen 4 - V.V.C.’68 4, aanvang 15.15 
uur; Steenbergen 5 - Klundert 3, 
aanvang 15.15 uur; Steenbergen 6 - 
Sprundel 2, aanvang 13.15 uur; Steen-
bergen dames 2 - Klundert dames 1, 
aanvang 13.15 uur.

Programma voor zondag 20 maart:
Nw.Borgvliet zondag 3 - Steenbergen 
zondag 2, aanvang 13.00 uur    

Steenbergen 1 koploper na 
lekkere winst op Internos

Foto: Ook de pupil van de week, deze keer jeugdspeler Olivier Ham, was blij met de 
overwinning en laat dat hier samen met zijn vader Erik Ham ook merken.
”Ik heb een super leuke dag gehad”, zei de jonge blauwwitter.

( door Jesse de Decker )

Na de derby tegen Steenbergen 
stond voor de selectie van Sc Wel-
berg afgelopen zaterdag de uit-
wedstrijd tegen VVC’68 uit Hal-
steren op het programma. Helaas 
keek sc Welberg 1 al na een half 
uur tegen een 4-0 achterstand aan. 
Uiteindelijk werd de wedstrijd ver-
loren met 9-0.

VVC’68 heeft na 9 gespeelde wed-
strijden 16 punten behaald, en 
draait hierdoor mee in de sub-
top van de competitie. Ook tegen 
de bovenste ploegen wist VVC’68 
goed mee te voetballen, het zou 
dus voor de mannen van Toon 
Magielse een pittige middag gaan 
worden.
De wedstrijd op Sportpark de 
Beek was amper begonnen toen 
de bal al achter Welberg doelman 
Mitchell de Bruijn lag. Een minuut 
later moest de doelman wederom 
de bal uit het net vissen, na 6 mi-
nuten keek Welberg al tegen een 
2-0 achterstand aan.

Veel tegendoelpunten
De doelpunten volgden elkaar in 
de eerste helft vlug op, VVC’68 was 

duidelijk een maatje te groot. In de 
18e minuut kwam de thuisploeg 
op 3-0. Na dit doelpunt deelde 
Welberg een aantal speldenprik-
jes uit, maar zoals de laatste we-
ken wel vaker gebeurt waren de 
eindpasses niet zuiver waardoor 
echt grote kansen uitbleven.
Op het half uur maakte VVC-spe-
ler Toni Ngombo al zijn 4e van de 
middag. In de laatste 10 minuten 
van de 1e helft was het eenrich-
tingverkeer richting het doel van 
Welberg, er leek die middag geen 
rem op de thuisploeg te zitten. 
Met een 7-0 ruststand in het voor-
deel van VVC’68 zochten beide 
ploegen de kleedkamers op voor 
de thee.

Trainer Toon Magielse greep in de 
rust in en besloot te wisselen. 

Sterker Welberg in  
tweede helft 
In de tweede helft bood Welberg 
meer tegenstand. De formatie 
stond duidelijk beter dan de eer-
ste 45 minuten. Welberg wist ook 
wat kansen te creeëren, maar he-
laas bleef een doelpunt uit. In de 
65e minuut maakte Remy van 

Gaans de 8e voor VVC’68. Een 
kwartier voor het einde bepaalde 
Jaro van Elzakker de eindstand op 
9-0. 

Een wedstrijd om snel te verge-
ten aan Welberg zijde, VVC’68 was 
afgelopen zaterdag vooral in de 
1e helft de beter voetballende en 
kansen benuttende ploeg, in de 
tweede helft kon Welberg meer 
weerstand bieden en de score on-
der de 10 houden.

Thuiswedstrijd tegen  
Alliance
Aankomende zaterdag 19 maart 
speelt Sc Welberg een thuiswed-

strijd tegen Alliance uit Roosen-
daal. Voor de winterstop verloor 
Welberg de uitwedstrijd enigszins 
geflatteerd met 5-0, hopelijk kan 
de ploeg van trainer Toon Magiel-
se zaterdag na lange tijd weer eens 
een resultaat behalen op het eigen 
Sportpark ’t Zandbaantje. De wed-
strijd begint om 15:00 uur, en staat 
onder leiding van scheidsrechter 
Stan Goedhart.

Thuisprogramma zaterdag
19 maart:
Sc Welberg MO13-1 vs Unitas’30 
MO13-1, aanvang 9:00 uur; Sc 
Welberg MO13-2 vs WHS MO13-1, 
aanvang 9:00 uur; Sc Welberg JO8-
1 vs Prinsenland MO8-1, aanvang 

9:00 uur; Sc Welberg JO15-1 vs ST 
FC Moerstraten/Cluzona JO15-
1, aanvang 10:45 uur; Sc Welberg 
MO15-1 vs VVR MO15-1, aanvang 
10:45 uur; Sc Welberg MO17-1 vs 
Moerse Boys MO17-1, aanvang 
12:30 uur; Sc Welberg 1 vs Alliance 
1, aanvang 15:00 uur

Uitprogramma zaterdag 19 maart

Vosmeer JO9-2 vs Sc Welberg JO9-
1, aanvang 9:00 uur
SC Kruisland JO14-1 vs Sc Welberg 
JO14-1, aanvang 9:30 uur
SPS JO10-1 vs Sc Welberg JO10-1, 
aanvang 9:30 uur
SC Gastel JO11-2 vs Sc Welberg 
JO11-1, aanvang 10:30 uur
Lepelstraatse Boys JO18-1 vs Sc 
Welberg JO18-1, aanvang 11:00 
uur
DBGC 3 vs Sc Welberg 2, aanvang 
14:30 uur

Thuisprogramma zondag 20 
maart
Sc Welberg VR2 vs Nieuw Borgvliet 
VR1, aanvang 10:00 uur
Sc Welberg VR1 vs Virtus VR1, aan-
vang 12:15 uur

Uitprogramma zondag 20 maart
Odio 3 vs Sc Welberg 2, aanvang 
12:00 uur
Oranje-Blauw’14 3 vs Sc Welberg 
3, aanvang 12:15 uur

Sc Welberg gaat met ruime 
cijfers onderuit bij VVC’68

Foto: een beeld uit de wedstrijd VVC’68 - Sc Welberg 1.
Foto: VVC’68



Wij maken JOUW badkamer & keuken persoonlijk

- vanaf demonteren van uw badkamer & keuken, alles in 1 hand dus 1 aanspreekpunt
- eigen vakkundige montagedienst met ervaren en vakbekwame monteurs
- strakke gedegen planning
- korte montagetijd
- betrouwbaar familiebedrijf
-- no-nonsense: u krijgt praktische adviezen waar u echt iets aan heeft
- alle bijkomende werkzaamheden zoals tegelwerken, stuc-installatie-en electrawerk

Oude Moerstraatsebaan 6 - 4614 RP Bergen op Zoom
info@lindhout.nu - www.lindhout.nu - tel. 0164-650270

BADKAMERS EN KEUKENS

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

IS JOUW AUTO KLAAR VOOR DE LENTE?

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

De monteurs van Auto 
Kar zorgen ervoor dat 
jouw auto klaargemaakt 
wordt voor het voorjaar!

• Airco onderhoud
• Bandenwissel van winter- naar 
  zomerbanden

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

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

krachttraining en de meest effectieve manier om vet te verbranden.

Kijk op onze website www.kickboksen.info

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

2 GRATIS
proeflessen

GRATIS shirt 
bij aan-
melden

Klein schoonmaakbedrijf 
in Steenbergen

Ruiterstallen 8 • Steenbergen
0167-561214

info@jokim.nl

Wij maken graag schoon bij u

Uw kleding gerepareerd of versteld?
Hallo! Ik ben Cor Snepvangers en ik repareer, herstel en 

verstel kleding. Contact me voor vragen of als je 
iets wilt laten maken.

Molenweg 42 • 4651CL Steenbergen
tel. 06-22908125 • email: corsnepvangers@kpnmail.nl
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Nog meer
aandacht voor 
KijkopSteenbergen.nl
In de afgelopen 5 maanden 
van 2020 hebben bezoekers 

682.525 pagina’s
binnen het platform bezocht. 

Dit zijn er 221.104 meer 
dan in dezelfde periode

van vorig jaar. 
Een toename van 47%.

Nu nog 
meer aandacht


