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KijkopSteenbergen.nl

(door Nicole van de Donk)

DE HEEN/NIEUW-VOSSEMEER – Be-
woners van de Oude Heijdijk voe-
len zich totaal overvallen door 
de verkeersstroom die vanwege 
de afsluiting van de Zeelandweg 
Oost langs hun huizen wordt ge-

leid. De omleidingsroute gaat over 
de Oude Heijdijk naar Nieuw-Vos-
semeer en wordt niet alleen ge-
bruikt door automobilisten, maar 
ook door vrachtwagens. “De dijk 
is totaal niet geschikt voor deze 
drukte en het levert levensgevaar-

lijke situaties op”, zegt Hans van 
der Stroom namens de bewoners. 

“Er spelen eigenlijk twee dingen: 
er wordt door de bewoners al 
minstens 20 jaar gepraat met de 
gemeente over de verkeersveilig-
heid op de dijk. Er wordt altijd be-
gripvol geluisterd maar er veran-
dert niets. En nu wordt er ook nog 
eens deze omleiding ingesteld 
zonder dat we er vooraf van op de 
hoogte worden gesteld. Het is we-
derom een slag in ons gezicht.”

Bewoners willen dat 
gemeente ingrijpt 
Ook op social media stromen 
de reacties over de situatie op 
de Oude Heijdijk binnen. Er zijn 
bijvoorbeeld veel zorgen over 
de scholieren die deze weg als 
schoolroute gebruiken. Diverse 
mensen hebben al gebeld met de 
gemeente om hun beklag te doen. 
Een woordvoerder bevestigt dat 
deze klachten zijn binnengeko-
men. “Inmiddels heeft onze ver-

keerskundige contact gehad met 
de uitvoerder en daar is meteen 
een actie uit voortgekomen. Ze 
gaan nu de verkeersveiligheid in-
specteren en brengen ons daar-
over verslag uit.”  
Volgens Van der Stroom zijn er al 
bewoners die zelf het heft in han-
den hebben genomen door hun 
auto op zo’n manier op de dijk te 
parkeren, dat langskomend ver-
keer wel moeten remmen. “Het is 
wachten op een ongeluk.”

Bewoners Oude Heijdijk 
boos over omleiding 

(door Nicole van de Donk)

DE HEEN – Vanaf afgelopen maan-
dag is de provinciale weg N257 
ter hoogte van de Heense Molen 
in beide richtingen dicht voor het 
verkeer. In opdracht van de pro-
vincie worden de middengeleiders 
(de zwart-wit geblokte heuvels 
tussen de rijbaan en het fietspad) 
vervangen door beplanting. 

Vanuit de werkgroep Heense Mo-
len klinkt al jarenlang de roep om 
iets te doen aan de inrichting van 
de weg die volgens hen meer op 
een racebaan lijkt dan op een weg 
door de bebouwde kom. Het ont-
werp voor de beplanting in plaats 
van stenen is dan ook in samen-
werking met de werkgroep ge-
daan. 

“Graag camera’s terug 
en 30 km-zone”

“Dit is een eerste stap, maar het 
gaat eigenlijk puur om het zicht. 
Het zou snelheid verminderend 
kunnen werken, maar ik ben bang 
van niet. Om dat te bereiken zou-
den we het liefst zien dat het een 

30 km-zone wordt, en de rest van 
de weg een maximum van 60 km 
per uur. Want ze komen nu nog 
steeds te hard aanrijden. 

Of de camera’s weer terug, want 

die hadden effect: 1500 boetes 
in drie dagen tijd. Maar dat is af-
wachten wat de provincie beslist”, 
vertelt Daan Spieringhs namens 
de werkgroep.

Omleiding via 
Nieuw-Vossemeer
De werkzaamheden duren t/m 2 
december. Tot die tijd wordt het 
verkeer met borden omgeleid via 
Nieuw-Vossemeer. Bezoekers van 
Akkermans kunnen via De Heen 
rijden. Er zijn wel uitzonderingen, 
want bewoners en ander bestem-
mingsverkeer wordt via de paral-
lelweg doorgelaten. Dat geldt bij-
voorbeeld voor de Plusbus, lijn-
bussen en Postnl. 
Voor Spieringhs betekent de af-
sluiting straks niet alleen een 
groenere omgeving, maar ook een 
tijdelijke pauze van het voorbij-
razende verkeer. “Ruim 14 dagen 
rust.”

Foto: Het afsluiten van de N257 
heeft ingrijpende gevolgen. Alleen 
bestemmingsverkeer wordt door-
gelaten, het overige verkeer wordt 
omgeleid via Nieuw-Vossemeer. 

Afsluiting N257 Heense Molen vanwege werkzaamheden 

NIEUW-VOSSEMEER – Woensdag 
23 november staat een busje van 
het Watersnoodmuseum en Om-
roep Zeeland bij de Vossenburcht. 
Tussen 10:00 en 17:00 uur hoopt 
de busbemanning bezoek te krij-
gen van inwoners uit Nieuw-Vos-

semeer en omgeving die hun ver-
haal willen delen over wat ze heb-
ben meegemaakt tijdens of na de 
Watersnoodramp.

Van de verhalen wordt een kleine 
documentaire gemaakt, zoals dat 
ook gebeurt voor een zestal ande-
re getroffen plaatsen. Wie de bus 

‘Ik ben van 1953’ wil bezoeken is 
van harte welkom. Ook Dorpsraad 
Nieuw-Vossemeer hoopt dat een 
aantal inwoners van Nieuw-Vos-
semeer er hun verhaal doen. 

De documentaires worden vanaf 
januari 2023 uitgezonden via Om-
roep Zeeland. Data en tijdstippen 
volgen in een later stadium.

Watersnoodbus haalt verhalen over 
Watersnoodramp op in Nieuw-Vossemeer

Laatste Alzheimer 
café in 2022
WELBERG – Zaterdag 26 november 
wordt in gemeenschapshuis De 
Vaert tussen 9:30 uur en 11:30 uur 
het Alzheimercafé gehouden. Het 
thema van deze bijeenkomst heeft 
betrekking op zaken die het bes-
te via een notaris geregeld kunnen 
worden, zoals bijvoorbeeld het le-
venstestament.

Over dit onderwerp komt de 
Steenbergse LigneNotaris Karina 
Schutz uitleg geven over tal van 
zaken waarvan het goed is dat ze 
vooraf correct geregeld zijn. 
Vervolgens wordt er in de pauze 
genoten van koffie en thee met 
een seizoensgebonden lekkernij 
en van een muzikale verrassing. 
Daarna wordt er tijdens een gezel-
lig samenzijn nog wat nagepraat. 
De zaal gaat zaterdag 26 novem-
ber om 9:00 uur open.



een persoonlijk afscheid, 
een warme herinnering
Anita Nuiten

0167 76 72 74
Rouwkamer | Oudlandsestraat 202, Steenbergen
www.uitvaartzorgnuiten-groffen.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

Uitvaartzorg 
vanuit het hart

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

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

Provincialeweg 11 4695 RM Sint Maartensdijk
M 06 53 78 80 35

www.bootkussens.com • info@bootkussens.com

Informeer naar onze interessante prijzen

Geef een tweede leven aan uw 
goedzittende bank, stoel of fauteuil.

U zult versteld staan. Wij stofferen met 
ambachtelijke vakkundigheid.

Nieuw schoonmaakbedrijf 
in Steenbergen

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

Ook voor speciaal aangepaste kleding
voor senioren en gehandicapten.

Kijk op www.jokim.nl
Middels klittenband-, rits- en knoopsluitingen die

in de kleding zijn verwerkt, wordt het aan- en
uitkleden een stuk makkelijker gemaakt.

De Sint en zijn grote & 
kleine Piet op bezoek??

Mail naar 
sintspanje@planet.nl

GEVRAAGD
Huishoudelijke hulp 

(schoonmaak)

• Via PGB met overeenkomst
• Bij voorkeur dinsdagmiddag

of in overleg)

Telefoon: 06-22160897 
Mail: irenevansundert@zonnet.nl

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

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN * SPEELGOED EN TUIN
4671 CA DINTELOORD * 0167-523909 

O, kom er eens kijken
BIJ H-BLOK

Onze dikke Sintfolder is uit!
Bekijk hem online of 

haal hem op in de winkel!

O, kom er eens kijken

Onze dikke Sintfolder is uit!

Al onze folders zijn 
nu ook online te bekijken!

WWW.HBLOK.NL

Dagelijks nieuws & aanbod 
uit de gemeente Steenbergen

KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 80.000  bezoekers 
per maand per maand. 

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen 
inmiddels gevolgd door 6.500 fans.

UW BADKAMERZA AK
IN STEENBERGEN!

PRINS REINIERSTRAAT 1C
0167 53 11 28  

 WWW.BADENENZO.NL

MA / DI       9.30-14.30
DO / VR / ZA   9.30-17.00
WO / ZO       GESLOTEN

 

PANTY/CORSELETS • BORSTPROTHESEN • NACHTMODE 
ONDERGOED • PANTYSLIPS • GORDELS • BEHA’S

PINNEN? OK!

Voor persoonlijk advies en
verkoop van onderkleding,

nachtmode en borstprothesen
bij u thuis  

PANTY/CORSELETS • BORSTPROTHESEN • NACHTMODE 
ONDERGOED • PANTYSLIPS • GORDELS • BEHA’S

Nicole Foundation Service
Nicole Jansen Taheij   Rode Schouw 17a, Halsteren
Tel. 0164 68 77 99 of mobiel 06 53 26 69 44

Niet meer de deur uit 
voor een nieuwe beha!
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(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De gemeente-
raad heeft vorige week na een 
urenlange vergadering de begro-
ting voor 2023 en de jaren daar-
na vastgesteld. De oppositiepartij-
en D66, Volkspartij en CDA stem-
den echter tegen. Vanwege ziekte 
van voorman Luc Aben was de par-
tij Stem0167 niet aanwezig bij de 
stemming. Raadslid Jos Verbeek, 
die zich onlangs van de VVD heeft 
afgesplitst, verklaarde het coali-
tieakkoord nog te ondersteunen 
en stemde in met de begroting, 
ondanks zijn kritiek op het colle-
ge dat in zijn ogen schulden maakt 
maar daar niet duidelijk over is.  

De vergadering nam behoorlijk 
wat tijd in beslag omdat er aan-
vankelijk 14 moties en 4 amen-
dementen werden ingediend. Het 
merendeel hiervan haalde het 
echter niet of werd ingetrokken na 
toezeggingen van de wethouders. 

Bij de stemmingen werd duidelijk 
dat de verhouding tussen coali-
tie en oppositie op scherp stond, 
omdat voorstellen van Gewoon 
Lokaal!, Progressief Samen en 
VVD veelal niet werden gesteund 
door de partijen van de  ‘overkant’, 
Volkspartij, D66 en CDA, en vice 
versa. Dat zorgde voor frustra-
tie bij de Volkspartij, die de mees-
te moties had ingediend. “Het ge-
tuigt van weinig respect als we al-
leen horen dat jullie tegen zijn, 
maar er wordt niet toegelicht 
waarom”, aldus Danker Kouwen. 

Volkspartij: ”Niet meer 
opvang verzorgen dan 
strikt noodzakelijk”
Kouwen wilde onder andere dat 
er geen extra vluchtelingen, asiel-
zoekers en statushouders worden 
opgenomen. De gemeente Steen-
bergen loopt namelijk voor op de 
taakstelling vanuit het Rijk. Wet-
houder Nadir Baali vond dit een 
onverstandig voorstel vanuit de 

Volkspartij. “We lopen iets voor 
op de taakstelling van volgend 
jaar, maar daar zou u juist blij 
mee moeten zijn gezien de recen-
te ontwikkelingen. Doordat we als 
gemeente nu laten zien dat we het 
maximale doen qua opvang, voor-
komen we dat we straks gedwon-
gen worden.” Het voorstel werd 
alleen gesteund door Ad Theuns 
van D66 en de Fractie Verbeek. De 
VVD vond de verklaring van de 
wethouder voldoende en ging niet 
mee. “Bovendien gaat het maar 
om een klein aantal, het loopt de 
spuigaten niet uit”, aldus fractie-
voorzitter Tineke Feskens.

College gaat algemeen 
crisisfonds instellen
Een motie van de coalitie die het 
wel haalde, was het verzoek aan 
het college om het coronasteun-
fonds om te buigen naar een al-
gemeen crisisfonds. Geld uit dit 
fonds kan dan gebruikt worden 

om inwoners, verenigingen en 
stichtingen die door bijvoorbeeld 
de energiecrisis in zwaar weer zijn 
gekomen, te ondersteunen. De 
overige partijen vonden dit een 
onverstandig plan omdat volgens 
hen moeilijk te bepalen is wan-
neer iets als crisis kan worden 
bestempeld. Verder werd de mo-
tie met de toepasselijke titel ‘nu 
even niet’ aangenomen vanwege 

het personeelstekort binnen de 
gemeente. “Vanwege de druk op 
het ambtenarenapparaat moet er 
kritisch worden gekeken naar nut 
en noodzaak.” D66 kreeg het voor 
elkaar dat er voor elke gerooide 
boom, er twee bomen terug moe-
ten worden geplant. 

Begroting 2023-2026 nu vastgesteld 
door de gemeenteraad

(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Progressief Sa-
men is de eerste politieke partij 
in de gemeenteraad die heeft la-
ten weten een zienswijze te heb-
ben ingediend voor het openbaar 
vervoer in de directe omgeving. De 
provincie is van plan vanaf 2025 
een aantal wijzigingen door te 
voeren in de buslijnen en dat baart 
Progressief Samen grote zorgen.

“Een frequent en betrouwbaar 
openbaar vervoersnetwerk is voor 
veel inwoners van essentieel be-
lang in hun dagelijks leven. 

Denk bijvoorbeeld aan school-
gaande jeugd, mensen zonder 
auto, ouderen en noodzakelijke 
bezoeken aan het ziekenhuis. Als 
dat wegvalt komt onze leefbaar-
heid serieus in het gedrang”, stelt 
raadslid Edwin van Thillo namens 
de partij.

“Gemeente moet eigen 
netwerk opzetten”
De provincie heeft de regie over 
de nieuwe plannen voor het OV, 
maar Progressief Samen vindt dat 
de gemeente haar verantwoorde-
lijkheid moet pakken bij zo’n be-
langrijk onderwerp. 
“Laat de gemeente zelf een dus-
danig netwerk opzetten dat iedere 
inwoner, in iedere kern, ieder uur 
een busverbinding heeft naar de 
hoofdader van de grote vervoers-
bedrijven. Er zou dus een kleine 
bus heen en weer van onze kernen 
naar het centrale punt in Steen-
bergen kunnen rijden waar de ‘di-
rect lijn’ tussen Bergen op Zoom 
en Rotterdam langskomt. We ho-
ren graag wat onze inwoners vin-
den van dit idee.”

Progressief Samen wil 
dat gemeente opkomt 
voor goed OV

Foto: De urenlange begrotingsvergadering leverde vooral veel vragen en 
moties op, maar weinig inhoudelijk debat. De meeste moties sneuvelden 
door een gebrek aan steun vanuit de rest van de raad. 

Foto: Vanaf 2025 komt er een nieuwe dienstregeling die bijvoorbeeld van 
invloed is op reizigers die gebruikmaken van buslijn 310. Volgens Progres-
sief Samen is goed OV van essentieel belang en moet de gemeente snel in 
actie komen. 

STEENBERGEN – Het is inmiddels 
in de afgelopen jaren gegroeid 
naar een fenomeen dat menigeen 
inmiddels al wel kent: Black Fri-
day. Oorspronkelijk in Amerika de 
dag na de zo bekende ‘Thanksgi-
ving’, de vierde donderdag van de 
maand november. De dag na deze 
feestdag is voor vele Amerikanen 
een vrije dag waarop winkeliers 
inhaakten met bijzondere aanbie-
dingen en koopjes. Omdat dit met-
een ook de start van het kerstsei-
zoen is, zijn die koopjes zeer wel-
kom en werd Black Friday een on-
gekend succes. Ook de winkeliers 
van Ons Steenbergen haken nu in 
op dit thema, waarbij de klanten 
speciaal voordeel krijgen.

Black Friday in het Stadshart 

Steenbergen wordt gehouden op 
vrijdag 25 november en zater-
dag 26 november. De binnenstad 
krijgt met Black Friday-ballonnen 
een feestelijk tintje en belangrij-
ker: de winkeliers in Steenbergen 
komen op deze twee dagen met 
bijzondere aanbiedingen. 

De eerste meldingen
Het is de bedoeling dat de deelne-
mers aan Black Friday in hun ei-
gen winkels de betreffende voor-
deeltjes afficheren. Op het ver-
zoek om aanbiedingen vooraf al 
bekend te maken kwamen alvast 
de volgende reacties: De Moor 
Optiek 50 % BlackFriday korting 
op alle Prada en D&G zonnebril-
len en bij aankoop van een Ray-
Ban Bril 1 brillenglas cadeau – De 

Ontmoetingswinkel op vrijdag 25 
november 10 % Black Friday-kor-
ting op alles – LinFina Lingerie: 
kortingen van 20 tot 50 % tijdens 
de Black Friday dagen – Clara & 
Roxane hair face body: van 23 t/m 
26 november: een Black Friday 
Mystery Bag met voor meer dan 
100 euro producten voor slechts 
29,95. DA Van Oers: tal van Black 
Friday-deals: met 60 % korting of 
gratis extra producten. Boekhan-
del Vermeulen: 10% korting op de 
artikelen van Happy Horse en Lil-
liputiens.

Bij het ter perse gaan van deze 
editie zijn dit de eerste reacties, 
maar volgens organisator Michiel 
den Doelder zullen alle winkeliers 
met bijzondere aanbiedingen ko-
men.

Winkeliers ‘Ons Steenbergen’ maken 
zich op voor Black Friday

Laatste Matinee van dit jaar
STEENBERGEN – Aanstaande zondag is de laatste Matinee Tussen Thee 
en Diner van dit jaar. Die wordt gehouden vanaf 14:30 uur in het Wapen 
van Steenbergen. De matinee wordt opgeluisterd door ‘De Buren’, die 
daarmee meteen hun laatste optreden hebben.
Toegang tot het Matinee is gratis en alle belangstellenden die onder het 
genot van een kopje koffie, thee, een drankje of een hapje wat lokale ge-
zelligheid zoeken zijn van harte welkom. 

DINTELOORD – Woensdagavond 23 
november organiseert cultuurhis-
torische vereniging ‘Nyen aenwas 
van Nassau’ haar najaarslezing 
in het Hervormd Centrum aan de 
Westvoorstraat 18. Aanvang van 

de lezing is 19:30 uur.

Willem van Opdorp blikt terug op 
het ontstaan van Dinteloord en 
laat zien hoe het dorp zich in de 
loop der jaren heeft ontwikkeld. 

Frans van Bergen verzorgt een le-
zing over de vesting Steenbergen 
en hoe deze uitgroeide tot de hui-
dige stad.
Toegang tot de najaarslezing 
is gratis, zowel voor leden als 
niet-leden. Bij binnenkomst is er 
koffie of thee.

Ontstaan van Dinteloord tijdens 
najaarslezing Nyen aenwas van Nassau



STEENBERGEN - Afgelopen week ontving huidcoach Anja 
Luykx een Glazen Aloë Award van Deynique Cosmetica. 
Deze Glazen Aloë staat voor professionaliteit, inzet, kennis, 
expertise en succes.

Anja Luykx zit al bijna 35 jaar in het vak. Zij won voor de derde 
keer een prestigieuze Award. Door samen te werken met 
Deynique Cosmetica, houdt Anja haar kennis en expertise 
regelmatig up-to-date, wat enorm wordt gewaardeerd door 
haar klanten.

Anja is erg blij met de Glazen Aloë Award.  
De onderscheiding getuigt van echt vakmanschap in de 
schoonheidsbranche.  

Via de webshop www.verzorgingvanbinnenuit.nl zijn de 
hoogwaardige producten ook voor thuis te verkrijgen. Het 
gehele assortiment Deynique producten op basis van Aloë 
Vera is via de webshop te koop. En ook hier kan men rekenen 
op de kennis en de persoonlijke aanpak van Anja, met een op 
maat gemaakt huidverzorgingsplan om thuis mee aan de slag 
te gaan. 
Tevens is de bekende Kiowa Kruiden afslankthee (tijdelijk met 
gratis theeglas!) verkrijgbaar via de webshop.  

www.verzorgingvanbinnenuit.nl

info@anjaluykx.nl | www.anjaluykx.nl | www.verzorgingvanbinnenuit.nl |
www.kiowathee.nl | (0167) 85 40 33 | Lindenburghlaan 2 | 4651TN Steenbergen

HUIDEXPERT ANJA LUYKX BEKROOND  
MET GLAZEN ALOË AWARD

STEENBERGEN - Onlangs ontving huidcoach Anja Luykx 
een Glazen Aloë Award van Deynique Cosmetica. Deze 
Glazen Aloë staat voor professionaliteit, inzet, kennis, 
expertise en succes. 

HUIDEXPERT ANJA LUYKX BEKROOND 
MET EEN GLAZEN ALOE AWARD 

info@anjaluykx.nl   www.anjaluykx.nl   
www.verzorgingvanbinnenuit.nl   

www.kiowathee.nl   (0167) 85 40 33   
Lindenburghlaan 2   4651TN Steenbergen

ZUIDWESTHOEK
Wij komen graag langs voor 
alle grote en kleine klussen.

Bel 0164-311960 
of mail naar bergenopzoom@deklusbakfiets.nl

of kijk op www.deklusbakfiets.nl

      KLUSBAKFIETSDE

      KLUSBAKFIETSDE

je persoonlijke
huishoudspecialist

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

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

Volg ons op Facebook en/of Instagram

“Ook voor je Sintkado’s 
ga je naar Heshof”

Plaats hier 
uw afbeelding

Het lekkerste rundvlees voor fijnproevers
Uitsluitend vlees van luxe vleesvee
Altijd mals met het juiste vetrandje
Op en top Hollands van boer tot slagerij
Verantwoord, gezond én smaakvol

kWALITEIT EN SMAAK 

Littooij, Keurslager
Raadhuisplein 29
4671DA Dinteloord
0167522307
info@littooij.keurslager.nl
www.littooij.keurslager.nl Aanbieding geldig van 21 november 2022 tot 27 november 2022

Mix en Match
Huisgemaakte
salade naar
keuze
3 stuks 

3 stuks 995

Maaltijd van de week
Gado Gado
met Sate van
Baas

1 portie 995

Keurslagerkoopje
Mexicaanse
'smash'-burgers

2 stuks 390

Trots van de Keurslager
Pampaschijven

2 stuks 550

Vleeswarenkoopje
Winters gebraad

100 gram 295

lEKKER STOVEN 
Hachee pakket 

Gratis 

uien en kruiden 

per pakket 995

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom
info@debolusberg.nl
tel: 0165 - 303 708
www.debolusberg.nl

Bestel nu uw vuurwerk of kom langs in onze showroom
Zondag 4 en 11 december Koopzondag 

van 11 tot 16.00 uur
Tevens volop keuze uit diverse Kerstbomen 

“De Bolusberg’’

Tuincentrum    Hoveniersbedrijf

OPENINGSTIJDEN:
     Vrijdag:         12:00 - 19:00 uur

Westzijstraat 2 - Dinteloord
tel. (0167) 729 055

www.kruidenthee.nl

Vanaf 1 november alleen op 
vrijdag geopend!

Kom je online bestelling ophalen of kom lekker shoppen!

Neem je eigen 

theeblikje 

mee en krijg 

10% korting!



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

 5

( door Tineke Feskens )

KRUISLAND – Na 38 jaar lijkt er 
een einde te komen aan TV Souf-
flé. Leden én oud-leden zijn hard 
aan het repeteren voor de laatste 
show. Op 25 en 26 november zal 
deze show in de Siemburg worden 
opgevoerd. Wie nog wil komen kij-
ken moet snel zijn, er zijn nog en-
kele kaarten beschikbaar.

Elke donderdagavond verzame-
len de leden van TV Soufflé zich 
tegen achten bij de Siemburg. Een 
avond vol serieus oefenen maar 
vooral ook veel plezier staat op de 
agenda. Helaas zal na het laatste 
weekend van november het doek 
definitief vallen. �We hadden zo-
veel leuke plannen” verzucht re-
gisseur Peet van Giels. “We wilden 
een dinnershow opvoeren ter ge-
legenheid van het jubileumjaar. 
Helaas loopt het allemaal anders.”

‘Veel leden  
hebben opgezegd’

TV Soufflé heeft een lang verle-
den. 38 jaar is niet iets om zomaar 
op te geven. “Ook wij kregen te 

maken met Corona” legt Van Giels 
uit. “Dan raken mensen gewend 
aan ’s avonds thuis zijn en zeggen 
ze hun lidmaatschap op” vult Els 
den Tuinder aan. “Want het valt 
niet ook mee, een gezin, oefenen 
en tekst leren.” Daar weet Els alles 
van, ze is een van de langst zitten-
de leden van TV Soufflé. �Toos We-
zenbeek heeft de club opgericht. 
Zij kan helaas niet meedoen. En 
ik ben een jaar later lid geworden� 
zegt Els lachend. 
“Wat hebben we een plezier ge-
had!”

‘En weet je nog’
En dan komen bij Peet en Els de 
herinneringen boven. “Weet je 
nog de musical?” vraagt Els aan 
Peet. “Die heb ik zelf geschreven” 
herinnert Peet zich. “Met liedjes 
van Randy Newman, want daar 
was Kees Hagens fan van.” “En 100 
jaar harmonie of Souffledo?  Dat 
was een parodie op Cluedo” weet 
Els.  Wat te denken van Wiite Da? 
Het spookstuk waarvan niemand 
wist hoe het nou eigenlijk afliep. 
Maar Els en Peet deden meer dan 
alleen het toneel. “We deden met 
‘Frietschandaal’ mee op de jaar-
markt in Kruisland.” En met kof-

fers sjouwden ze samen door 
Steenbergen. Het enige wat Els 
zei was ‘Kom, kom!’ en Peet maar 
sjouwen. Het was een succes. “En 
dan zit ik oude foto’s te zoeken. De 
hele tijd denk ik ‘Ach ja’. Uren kan 
ik er mee bezig zijn” vult Els aan.

‘Al veel geoefend?’
Toen TV Soufflé weer nog repete-
ren bleken er nog 5 spelers en 2 
techneuten over te zijn. Het be-
sluit om te stoppen werd met pijn 
in het hart genomen. “We willen 
afscheid nemen met een show vol 
oude en nieuwe sketches, maar 
ook met zoveel mogelijk oud-le-
den erbij” vertelt Peet van Giels. 
“We hebben alle oud-leden die we 
konden achterhalen benaderd. Er 
is heel positief op gereageerd en 
we hebben nu een groep van 25 
spelers.” Een van de oud-leden 
is Peter Heeren. Hij speelt samen 
met Winnie Buron ‘Nieuwe laar-
zen’. “Ze pakken het weer op als 
vroeger. De tekst zat er nog hele-
maal in!” merkt Els verbaasd op. 
“We zijn allemaal zo eigen aan el-
kaar. De jaren vallen weg.” 

‘Alle muziek is er nog’

De reünie dinnershow staat in het 
teken van herinneringen. Oude 
sketches, liedjes vanaf show 1, al-
les is bewaard gebleven. “Ruud 
Hagens had de muziek nog!” 
merkt Els verbaasd op. Maar er 
staan ook nieuwe nummers op 
het programma. En soms wordt 
een nummer een beetje aange-
past aan het huidige tempo van de 
spelers. “Want het ging soms heel 
snel, dat lukt gewoon niet meer” 
knipoogt Peet.

‘De gemeente  
die viert feest’

Als op donderdagavond de spelers 
bij de Siemburg binnendruppelen 
blijkt dat de chemie er inderdaad 
nog steeds is. Het is een weer-
zien van vrienden. “Eej, hoe is het 
met jou? Heb je al veel geoefend?� 
vraagt één van de leden. �Veel te 
weinig� is het antwoord. Het hele 
gezelschap gaat naar de zaal en de 
repetitie gaat van start. Het ope-
ningsnummer, ja dat snelle, be-
staat uit zang én dans. Op de val-
reep komt Kees Hagens binnen. 
Elke week komt hij vanuit Doe-
tinchem naar Kruisland. Vlug de 
jas uit en opstellen. Rechts, links, 

en dan nog een keer, en de armen 
één voor één omhoog. De man-
nen zuchten, dat valt nog lang niet 
mee. 

‘Tussen de soep  
en de errepels’

Het zijn de laatste dagen vóór 
de uitvoering. Kees Bellemans is 
druk met het decor. De afspraken 
met  Koch, voor het diners, zijn 
gemaakt en de Kruislandse band 
Jeepster heeft de muzikale bege-
leiding op orde. Peet zet nogmaals 
de puntjes op de i. “We spelen tus-
sen de tafels, let dus goed op waar 
je moet staan. En vergeet niet om 
eens ergens aan te schuiven, even 
een praatje maken.” En ja, straks 
als het decor staat is het gemakke-
lijker. 

‘De laatste keer?’
Vrijdag 25 november is het zover, 
dan start om acht uur de eerste 
voorstelling. Hoe het precies gaat 
lopen? Dat is bij TV Soufflé nooit 
helemaal zeker, er wordt nog wel 
eens geïmproviseerd. Zaterdag-
avond valt voor de laatste keer het 
doek. Of toch niet? Wie weet, mis-
schien toch, als er veel spelers wil-
len? 

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

Laatste keer TV Soufflé; valt het doek?
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Groot onder-
houd aan de 
N268 in 2024
De provincie Noord-Brabant gaat 
vanaf medio februari 2024 tot en 
met juli 2024 groot onderhoud 
uitvoeren aan de N268 tussen 
de aansluiting met de A4 en de 
aansluiting met de A17.

Wilt u hier meer over weten? Kom dan 
naar de inloopavond in Oud Gastel. 
U kunt de tekeningen bekijken en uw 
vragen stellen aan het projectteam. 

De inloopavond vindt plaats op 
23 november 2022 vanaf 19.00 
tot 21.30 uur in ’t Veerhuis, 
Veerkensweg 22 in Oud Gastel. U 
kunt zich aanmelden via N268@
brabant.nl

Meer informatie vindt u op: 
www.brabant.nl/N268

Van de 
gemeenteraad

jeugd aan de Heen weet te binden. In 
Nieuw-Vossemeer was de raad welkom 
op de voetbalvereniging waar voorzitter 
Ron Bosters ons onder andere bijpraatte 
over het benodigde onderhoud aan de 
kantine. In Welberg bezochten we de 
Klup, een stichting die nog niet bij alle 
raadsleden bekend was. Ook bezochten 
we de natuurspeeltuin in de Landerije 
waar ondanks de regen enthousiast door 
buurtkinderen gespeeld werd. 

Toekomstvisies
De stad- en dorpsraden die bij de 
kernbezoeken aanwezig waren hebben 
de raad verteld over hun wensen voor 
de toekomst, maar zij waren ook kritisch. 

Toekomstvisies en lijstjes met punten 
die tijdens andere kernbezoeken 
besproken waren kwamen wederom 
op tafel. Zo is tijdens het bezoek aan 
Dinteloord uitgebreid gesproken over 
de rondweg om Dinteloord en over de 
betonblokken op Steenbergseweg. Uit 
een enquêteonderzoek van mevrouw 
van Loon blijkt dit een doorn in het oog 
van omwonenden, daarnaast werken de 
blokken agressief rijgedrag in de hand. 

Wensboom
Elk kernbezoek is 
een wensboom 
neergezet waar 
alle aanwezigen 
wensen in mochten ophangen. 
Hier kwamen mooie wensen uit zoals 
bijvoorbeeld meer speeltoestellen bij 
Schutbocht in de Heen en spiegels bij 
de uitritten Landerije en Hoogstraat 
in Welberg. Alle wensen staan op de 
Facebookpagina en Instagrampagina 
van de gemeenteraad. Er wordt 
een boekje gemaakt met alle 
bespreekpunten, wensen en 
beeldmateriaal van de kernbezoeken. 
Deze bundeling wordt op korte 
termijn gepubliceerd op de website 
van de gemeenteraad en onze social 
mediapagina’s.

Terugkijkend kunnen we zeggen dat de 
kernbezoeken succesvol waren. Er zijn 
veel mooie en inspirerende verhalen 
gedeeld maar ook kritische discussies 
gevoerd. In mei 2023 gaat de raad 
graag opnieuw op bezoek in de kernen. 

Meer informatie volgt begin volgend jaar. 

De maand oktober stond in het 
teken van de kernbezoeken. Op drie 
zaterdagen is de raad op bezoek 
geweest in alle kernen van de 
gemeente Steenbergen. Tijdens deze 
bezoeken is gesproken over wat er 
leeft in de kern en wat men hoopt 
voor de toekomst. Vervolgens zijn 
de raadsleden de kern in gegaan om 
plekken te bezoeken. 

Bij deze kernbezoeken is onder andere 
aandacht besteed aan plekken waar de 
jeugd naartoe kan. Zo is het Jeugdhonk 
in Steenbergen bezocht waar beheerster, 
Ingrid Wagenaar, de raad vertelde over 
het belang van het Jeugdhonk, maar ook 
over de overlast waar zij en de jeugd vaak 
mee te maken krijgen. In de Heen is de 
raad rondgeleid door ’t Kot door Miranda 
Cools en Anuschka van der Wulp. 
’t Kot is een fi jne plek die hopelijk de 

   |   Welberg

Kernbezoeken

Bewegen voor senioren
Sport en bewegen is voor iedereen 
goed. Wanneer u ouder wordt, kan 
sport en bewegen ervoor zorgen dat 
u zich niet alleen lichamelijk, maar 
ook mentaal beter voelt. De kans op 
chronische ziektes vermindert en u 
kunt uw dagelijkse activiteiten langer 
blijven doen. 

De gemeente Steenbergen vindt het 
belangrijk dat de ouderen een divers 

aanbod krijgen om zo lang mogelijk 
vitaal te blijven. Om hieraan bij te 
dragen organiseren de buurtsport-
coaches beweegpunten voor senioren 
in verschillende kernen van de gemeente. 

De beweegpunten zijn op verschillende 
locaties te vinden en zijn voor iedereen 
toegankelijk. Tijdens de beweeglessen 
komen verschillende vaardigheden 
aan bod, zoals kracht, balans, 

coördinatie en uithoudingsvermogen 
maar ook spel. Het sociale aspect is 
natuurlijk ook een belangrijk 
onderdeel. 

Deelname aan de beweegpunten 
is gratis. De beweegpunten voor 
senioren vinden elke week (behalve 
tijdens de schoolvakanties) plaats 
op de onderstaande momenten en 
locaties.

Regelingen om uw huis te verduurzamen 
Wilt u uw huis verduurzamen? 
Dan kunt u gebruik maken 
van de gemeentelijke 
Stimuleringsregeling of de Lening 
Nationaal Warmtefonds (De 
Energiebespaarlening).

Bij een verzamelinkomen onder 
de € 45.014,00 is de lening van 
het Nationaal Warmtefonds 
wellicht nog interessanter dan de 

gemeentelijke stimuleringslening. 
De Energiebespaarlening 
is een aantrekkelijke lening 
waarmee eigenaar-bewoners 
energiebesparende investeringen 
voor hun eigen woning kunnen 
fi nancieren. Ook huizenbezitters die 
ouder zijn dan 75 jaar of onvoldoende 
leenruimte hebben, komen mogelijk 
in aanmerking voor deze lening. 
Als uw verzamelinkomen onder de

Dag Tijd Locatie Activiteit
 Maandag 9.45 - 10.30 uur Dorpshuis Dinteloord Beweeggroep
Maandag  10.30  - 11.15 uur Dorpshuis Dinteloord Beweeggroep
Dinsdag 9.30 - 10.15 uur Oosthavendijk Steenbergen Beweeggroep
Dinsdag 16.00 - 17.00 uur Atletiekbaan Steenbergen Wandelgroep
Woensdag 9.00 - 9.45 uur De Stelle De Heen Beweeggroep
Woensdag 10.30 - 11.15 uur Kreekplein Nieuw-Vossemeer Beweeggroep
Woensdag 13.00 - 14.00 uur Atletiekbaan Steenbergen Medische wandelgroep
Woensdag 13.30 - 14.15 uur Dorpshuis Siemburg, Kruisland Beweeggroep
Donderdag 9.30 - 10.15 uur 't Cromwiel, Steenbergen Beweeggroep 

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen?
Neem dan contact op met Lieke van Dongen 06-53 40 16 82 of l.vandongen@ssnb.nl

€ 45.014,00 ligt, dan betaalt u 
geen rente voor de lening.
Kijk voor meer informatie over 
de Energiebespaarlening op: 
bit.ly/3Ty1P62

Meer informatie over de 
gemeentelijke Stimuleringsregeling 
vindt u op: bit.ly/2NXdmKT

𝘓𝘓𝘓𝘓𝘓𝘓 𝘰𝘰𝘰𝘰: geld 𝘭𝘭𝘓𝘓𝘭𝘭𝘓𝘓𝘭𝘭 𝘬𝘬𝘰𝘰𝘬𝘬𝘓𝘓 𝘨𝘨𝘓𝘓𝘭𝘭𝘨𝘨



Gemeentehuis
Buiten de Veste 1 
4652 GA Steenbergen

Contact
140167
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

Begroting
2023 
Nadat het college van B&W op 
6 oktober de begroting voor 2023 
en de drie jaren daarna heeft 
vastgesteld, volgde de gemeenteraad 
op donderdag 10 november. Dat 
betekent dat het college aan de slag 
kan met de plannen en prioriteiten 
die hierin staan opgenomen.

Verschil maken in moeilijke tijden
In de begroting zijn de plannen van het 
college opgenomen. Daarbij is het 
college niet blind voor de wereld om 
ons heen. Kees Gommeren, wethouder 
fi nanciën: “We hebben te maken met 
verschillende crises in Nederland. 
Wij willen onze inwoners niet in de 
kou laten staan. Daarom hebben wij 
bij onze plannen uit het raadsakkoord 
Van ambitie naar actie gekeken waar 
we het verschil kunnen maken voor 
onze inwoners in deze moeilijke tijden.”

Stevige fi nanciële basis
Het college kan de plannen gaan 
uitvoeren met een goed gevulde 
portemonnee. Wethouder Gommeren: 
“Het Rijk (de belangrijkste inkomsten-
bron voor de gemeente) maakt de 
komende jaren fl ink wat meer geld over 
aan gemeenten. Dat loopt op tot ruim 
5 miljoen euro over de hele periode van 
2024 - 2026. Dat bedrag zetten we nu 
nog niet in, maar houden we achter 
de hand om ons eigen vermogen te 
versterken. Dat hebben we afgesproken 
in het raadsakkoord”. 

Wat betekent dit voor u?
De lasten voor de inwoners worden 
aan het eind van het jaar exact berekend. 
In de begroting is uitgegaan van het 
gemiddelde infl atiepercentage van 
4,2% voor de Onroerende Zaakbelasting 
(OZB). Wethouder Gommeren: “Elk 
jaar kijken we naar mogelijkheden 
om de lasten voor onze inwoners en 
ondernemers zo laag mogelijk te houden. 
Dat doen we ook nu weer.”

Meer informatie
Benieuwd naar de volledige begroting? 
Lees alle informatie  vanaf 21 november 
op:
https://programmabegroting.
gemeente-steenbergen.nl. 

Sinterklaas is weer in het land
En afgelopen weekend is Sinterklaas 
ook aangekomen in een aantal van 
onze kernen. 

Overal werden Sinterklaas en de pieten 
onthaald door veel enthousiaste kinderen. 
Wethouder Remery heette de Sint van 

harte welkom in Nieuw-Vossemeer en in 
De Heen. In Steenbergen was de intocht 
dit keer extra feestelijk omdat het de 
100e keer was dat Sinterklaas de stad 
bezocht. Burgemeester Van den Belt 
verwelkomde de Sint in Steenbergen. En 
in Kruisland werd Sinterklaas ontvangen 

door wethouder Prent. 

Ook komend weekend is het feest. 
Zaterdag 19 november wordt de Sint 
in Dinteloord verwacht. En zondag 20 
november komen Sinterklaas en de pieten 
naar  Welberg. 

Foto: Niek Perdaems



Black Friday Deals
Vrijdag 25 & zaterdag 26 november

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 
boodschappen doen en waar we shoppen. Waar we ontspan-
nen 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. 

Met korting shoppen in Ons Steenbergen!
Op vrijdag 25 november is het Black Friday! Dat 
vieren we in Ons Steenbergen met acties en 
kortingen op vrijdag 25 en zaterdag 26 november. 
Grijp nu je kans om voordelig inkopen te doen! 
Met de feestdagen voor de deur is dit hét moment 
om binnen te lopen bij een van de deelnemende 
winkels. 

Vrijdag 25 & zaterdag 26 november

  

Met korting shoppen in Ons Steenbergen!

Kaaistraat 45 • 4651 BM Steenbergen • Tel.: 06-48682342
www.goudsmederijkeizer.nl

Actie:
Bij aankoop van 
een Changeling 

sieraad van 
Per Borup Design 
krijgt u een mooie 

opbergetui voor 
de edelstenen  

en sieraden 
t.w.v. 65 euro

Like ons op facebook en InstagramSTEENBERGEN

webwinkel:kaaistraat50.nl  www.marskramersteenbergen.nl

De Sint is in 
het land! 

Dus tijd voor 
cadeautjes!

In één keer klaar 
voor december
Koop je Oudejaarsloten bij Primera 
de Gilles en maak kans op de 
hoofdprijs van 30 miljoen!

...even naar
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Geldig t/m di 6 december 2022

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

DR. OETKER RISTORANTE
2 verpakkingen
M.u.v. Ristorante Glutenvrij

2 VOOR

5,-
a5,38 -a8,38 2e

HALVE
PRIJS*

BEEMSTER KAAS PLAKKEN
Uit de wandkoeling 
2 verpakkingen à 125-250 gram

OPTIMEL DRINKYOGHURT
Alle soorten 
2 pakken à 1 liter

a3,18 - a3,66

2 VOOR

275

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*
 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

( door Tineke Feskens )

DE HEEN – Traditiegetrouw be-
zocht Sinterklaas ook dit jaar als 
eerste De Heen. Zaterdagmid-
dag stond de kade volgepakt met 
nerveuze kinderen. Want zou Sin-
terklaas ook dit jaar komen? Dat 

deed hij, samen met heel veel Pie-
ten. 

Om ongeveer kwart over twee 
werd Sinterklaas zaterdagmiddag 
verwacht. Maar al ruim van tevo-
ren kwamen kinderen met papa’s 

en mama’s, opa’s en oma’s naar 
de haven. Sinterklaasliedjes wer-
den gespeeld door De Vosseblao-
zers uit Nieuw - Vossemeer, de zon 
scheen, het beloofde een prachti-
ge middag te worden. Langzaam 
maar zeker nam de spanning toe. 

Zou Sinterklaas wel komen?  Plots 
klonk in de verte een bekend ge-
luid. De hoorn van een schip. En 
ja hoor! Daar kwam een boot aan-
gevaren, met Sinterklaas en heel 
veel Pieten.

‘Dag burgemeester’
Toen Sinterklaas aan wal kwam 
stond Anjella Neelen hem al op 
te wachten. “Dag burgemees-
ter” lachte Sinterklaas vriende-
lijk. “Och nee, dag Anjella! Wat fijn 
je weer te zien in dit mooie dorp” 
herstelde de Sint zijn vergissing 
snel. Wethouder Remery heette 
de Sint van harte welkom in De 
Heen. �Bent u met één boot Sinter-
klaas?� vroeg de wethouder. �Ja �zei 
de Sint, �U heeft wel gezien op de 
tv wat er gebeurd is. Daarom lag 
de boot zo diep, veel Pieten en ca-
deautjes aan boord”. Daarna was 
het eindelijk zover. De Sint be-
groette alle kinderen die stonden 
te wachten. Er waren tekeningen, 
er werden handjes geschud en de 
Pieten deelden boxen en heerlijke 
pepernoten uit.

‘In een lange tocht de 
straten door’
Sinterklaas stapte in de prachti-
ge oldtimer die hem naar De Stel-
le zou brengen. Begeleid door ‘de 
Vosseblaozers’ liepen alle kinde-

ren, familie en Pieten door de stra-
ten van De Heen. De Sint genoot! 
Het was een bont gezelschap. De 
Pieten dansten en haalden stre-
ken uit. De ‘Vosseblaozers’ speel-
den swingende muziek, er was 
maar 1 persoon die niet genoot. 
Dat was de Hoofdpiet. Hij maak-
te zich zorgen over de cadeautjes. 
Hij was erg gestrest.

‘Ow, waar zijn die pakjes 
toch gebleven?’
In De Stelle zaten alle kinderen 
voor Sinterklaas en de Pieten. 
Eén Piet was erg ondeugend. Hij 
wist dat de Hoofdpiet zich zor-
gen maakte over de pakjes en de 
pepernoten en haalde stiekem 
één pakje, de pepernoten en ook 
het boek van Sinterklaas weg. De 
Hoofdpiet raakte helemaal van 
streek. Toen kwam Sinterklaas en 
wisten de kinderen wel te vertel-
len waar alles was gebleven. Ge-
lukkig kwam alles goed en hoefde 
Hoofdpiet zich geen zorgen meer 
te maken. Er werd flink gezongen 
en gedanst in De Stelle. Sint in het 
land dat is wel een feestje waard. 
Tot slot mochten de kinderen die 
dat wilden bij Sinterklaas komen. 
Alle kinderen kregen volop peper-
noten van de Pieten, er was ge-
noeg voor iedereen.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

Sinterklaas door heel veel kinderen  
warm ontvangen in De Heen

(door Nicole van de Donk)

DINTELOORD/STEENBERGEN – Jo-
landa Fierens, woonachtig aan de 
Steenbergseweg in Dinteloord, 
kreeg woensdagochtend een 
vroeg Sinterklaascadeautje met 
een duurzaam tintje. Via het pro-
ject Natuur in de Wijk kreeg ze uit 
handen van wethouder Maurice 
Remery maar liefst drie mussen-
kasten om in haar tuin op te han-
gen. Natuur in de Wijk is een ge-

subsidieerd project vanuit de pro-
vincie dat als doel heeft meer bio-
diversiteit in de woonwijken te 
brengen. 

Een stedelijke omgeving is na-
melijk een ideale omgeving voor 
soorten die graag in of om bebou-
wing leven, zoals de vleermuis, 
huismus en de gier- en huiszwa-
luw. Medewerkers van Natuur in 
de Wijk zoeken de meeste idea-
le plekken uit die wel een impuls 

kunnen gebruiken en stoppen in 
die wijk flyers in de bus. “Het is 

een populaire actie. In de gemeen-
te Steenbergen komen we bij zo’n 

160 adressen. Overigens leveren 
we ook hagen waar vogels graag 
in schuilen. We hebben nog iets 
over voor de gemeente Steenber-
gen, dus mensen kunnen zich nog 
opgeven”, aldus Sandra Verhagen 
namens het project. De resulta-
ten worden ook gemonitord: over 
een aantal jaar wordt bekeken of 
de populatie is toegenomen. Meer 
informatie: www.natuurindewijk.
nl/gemeenten/steenbergen 

Foto: v.l.n.r.: Sandra Verhagen, 
van bureau Orbis voor Natuur in 
de Wijk geeft uitleg aan bewoon-
ster Jolanda Fierens over de mus-
senkasten. Daarnaast wethou-
der Maurice Remery en Diwi Za-
gers-Nieboer, adviseur natuur en 
landschap bij de gemeente. 

Vleermuizen, zwaluwen  
en huismussen worden  
verwelkomd in woonwijken

STEENBERGEN – In de nieuwe af-
levering van ‘Thuis in Steenber-
gen’ gaat programmamaker Peter 
van Langerak in op de brand die 
in 1936 het voormalige gemeente-
huis verwoestte, dat ook toen ge-
vestigd was aan de Kaaistraat. Het 
verhaal is omweven met een mys-

terie over de oorzaak van brand.

Langerak ontmoette Toon Michiels 
uit Vierlingsbeek, die verre relaties 
heeft met een van de hoofdrolspe-
lers van deze geheimzinnige ge-
beurtenis. Het betreft een bekend 
klokkenmaker en fotograaf in die 

tijd:  Francois Snels, die een winkel 
had aan de markt in Steenbergen. 
Michiels is hier via zijn vrouw aan 
verwant. “Michiels heeft me op het 
spoor gezet en van het een kwam 
het ander”, vertelt Peter Langerak. 

Verschillende verhalen
In het Steenbergse zijn heel veel 
verhalen rondgegaan over de oor-
zaak van de brand. Verschillende 
scenario’s komen aan bod in deze 
uitzending. “Of we de vinger op de 

juiste plek hebben gelegd moet de 
kijker zelf maar gaan zien “Feit is 
dat er veel in nevelen gehuld is over 
het verleden en er zelfs gesproken 
wordt over een moord in relatie tot 
deze brand . Omdat Snels en Mi-
chiels iets met tijd en klokken had-
den hebben we alles in een mooi 
verhaal kunnen verfilmen”.

Beelden van de brand
Dankzij de medewerking van een 
aantal Steenbergenaren hebben 

de makers beelden van de bewus-
te brand kunnen vinden.  “De beel-
den zijn natuurlijk niet meer in 
perfecte staat, maar nog steeds de 
moeite waard om te bekijken, “zegt 
cameraman Mark van den Broek.

De bewuste aflevering wordt uit-
gezonden op Zondag 20 novem-
ber en steeds tot middernacht her-
haald. Later is de aflevering te zien 
via YouTube.

 ‘Thuis in Steenbergen’ belicht 
gemeentehuis brand uit 1936



21% korting op alle boxsprings 
in alle maten & kleuren!

Kom snel langs voor jouw droombed!

Wegens groot succes ver-
lengd: wij zijn op zoek naar 

mensen met migraine of 
clusterhoofdpijn. Haal nu een 

gratis kussen af!

Leerlooierij 26 Steenbergen  06-82808083
www.usabedding.nl

BLACK FRIDAY!

Hou de btw in je portemonnee!

Actie t/m 26 november



Meer informatie: www.atapi.nl • 0167-700522 • info@atapi.nl

maatwerk • service voor scherpe prijzen
webhosting • systeembeheer

websites automatiseringwebapplicaties

Kansen voor
uw bedrijf 
liggen online.

Het is tijd voor ATAPI.

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

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

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

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

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

€ 13.900,--

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

€ 15.450,--

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

€ 10.900,--

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

€ 20.900,--

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

www.cuelenaere.nl 

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

 Bosch Car Service Cuelenaere

RENAULT TWINGO Z.E. R80
BOUWJAAR 04-2021    2.199 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. LM “16”,
STOELVERW., P-SENSOR + CAMERA

PEUGEOT 2008 1.2 PURE TECH
BOUWJAAR 10-2020    25.330 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. FULL LED,
TREKHAAK, P-SENSOREN + CAMERA 

€24.890,- -

RENAULT CLIO TCE ZEN
BOUWJAAR 04-2021    25.272 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. P-SENSOR, 
FULL LED

€17.490,- -

RENAULT ARKANA TCE 140 EDC 
BOUWJAAR 06-2021    12.472 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. STOEL & 
STUURVERWARMING, P-SENSOR + CAMERA

€31.990,- -€21.490,- -

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!

Ga voor een actueel
occasionaanbod naar
www.cuelenaere.nl

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

APK benzine € 29,95, 
APK diesel € 44,95 “All-In”
APK EV (elektrische auto’s)

€ 49,95

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

Gratis pechhulp
Europa bij 

aanschaf occasion

Wij doen alles voor uw auto

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

PVC VLOER AL GELEGD 
VANAF € 42,95

Kijk voor alle 
activiteiten op 

curio.nl/steenspil

Kom je kennismaken?
vmbo en mavo+

Wil je graag sfeer proeven op
school? Je kan je inschrijven 
voor Kom proeven en beleven. 
Volg mini-lessen en ontdek 
onze leerroutes.

Op 27 januari en zaterdag 
28 januari ben je van harte 
welkom op de open dag. De 
open dag is een ideale manier 
om kennis te maken met onze 
school.

Het is ook mogelijk om je aan 
te melden voor een
vip-rondleiding.



’t Ravelijn, een innovatieve school 
die in ontwikkeling blijft

Rapporten:
Zowel leerlingen als hun ouders kunnen 
het gehele schooljaar door nagaan wat de 
gemiddeldes zijn voor de verschillende 
vakken. We geven onze leerlingen dan ook 
geen rapporten meer mee, met uitzonde-
ring van het eindrapport aan het einde van 
het schooljaar.

Ouderavonden/tafeltjesavonden:
Ook hebben we er voor gekozen om de ou-
deravonden/tafeltjesavonden n.a.v rappor-
ten te vervangen door voortgangsgesprek-
ken met de leerlingen, ouders en coaches. 
Deze voortgangsgesprekken vinden meer-
dere keren per schooljaar plaats. Ze kunnen 
zowel bij ons op school gevoerd worden als 
ook online. Een en ander afhankelijk van 
wat ouders en leerlingen willen.

Coaches:
Alle teamleden hebben een scholing tot 
coach gevolgd. We hebben dus geen mento-
ren meer. Elke coach neemt de begeleiding 
van een aantal leerlingen voor zijn/haar 
rekening. Samen met die leerling voert de 
coach meerdere gesprekken per jaar, waar-
bij de leerling aangeeft wat de doelen zijn, 
hoe die bereikt gaan worden en wat de leer-
ling daarvoor nodig heeft. Op die manier be-
geleiden coaches hun leerlingen naar meer 
eigenaarschap van hun eigen leerproces.

Meer eigenaar eigen leerproces:
Leerlingen krijgen meer inspraak in wat ze 
willen bereiken en hoe ze dat willen berei-
ken.
Dat begint al in onze brede brugklas, waar-
bij leerlingen in overleg met vakdocenten, 
coaches en ouders aan kunnen geven op 
welk niveau (basis, kader, mavo/havo) zij 
een bepaald vak willen volgen. Dat noemen 
we maatwerk.
Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 kunnen zelf 
een keuze bepalen wat zij tijdens Xplore 
uren willen gaan doen. Er zijn vier gebie-

den, waaruit leerlingen kunnen kiezen: 
sport&beweging, de wereld, artistiek en 
wetenschap. Vanuit deze gebieden wordt er 
gedurende enkele weken gewerkt aan een 
thema.

Het vak Technologie&Toepassing (T&T) 
wordt door onze mavo-leerlingen een aantal 
uren per week gevolgd. Leerlingen worden 
aan de hand van praktische opdrachten uit-
gedaagd om (technologische) oplossingen te 
bedenken. 
Ook basis- en kaderleerlingen kunnen vanaf 
dit schooljaar er voor kiezen om T&T te 
volgen.
Bij het vak Arts maken leerlingen uit onze 
onderbouw een keuze uit de vakken muziek, 
2dimensionaal (2d, bijvoorbeeld tekenen) of 
3 dimensionaal (3d, bijvoorbeeld techniek). 
Ze volgen dat vak dan gedurende een vooraf 
vastgestelde periode en rouleren daarna.

Basis- en kaderleerlingen kiezen halver-
wege leerjaar 2 een profi el. We hebben drie 
profi elen: Economie&Ondernemen, Tech-
niek (Programmeren, Installeren Energie of 
Bouwen, Wonen, Interieur) en Zorg&Welzijn. 
Nadat leerlingen tijdens hun lob-lessen 
(loopbaanoriëntatie en begeleiding) met 
deze profi elen kennis hebben gemaakt, ge-
ven ze in een lob-gesprek met hun ouders, 
coach en lob-docent aan voor welk profi el ze 
gaan kiezen.

Leerlingen uit leerjaar 3 en 4 maken een 
keuze wat zij tijdens de wekelijkse keu-
zewerktijduren (kwt) gaan doen. Dit kan 
bijvoorbeeld examentraining zijn, dyslexie-
begeleiding of extra uitleg voor een vak.

Leerlingen uit leerjaar 4 maken een keuze 
uit 4 keuzevakken (basis-en kader) of 2 
keuzevakken (mavo). Voordat ze die keuze 
maken, bezoeken ze de keuzevakmarkt, 
waarbij docenten uitleg geven over hun 
keuzevak.

Predicaat excellente school:
Al een aantal jaren zijn wij een excellente 
school. Daar zijn wij heel trots op.
Medio 2023 verloopt ons huidige predicaat. 
Wij zijn momenteel druk doende met het 
indienen van een nieuwe aanvraag en heb-
ben er het volste vertrouwen in dat we het 
predicaat wederom zullen krijgen.

Pilot met MollerJuvenaat:
Samen met het MollerJuvenaat is ’t Ravelijn 
aan het afstemmen om leerlingen, die heb-
ben laten zien dat ze meer aan kunnen dan 
het mavoniveau ook havo-stof en toetsen 
aan te bieden. Ook over de doorstroming 
van mavo naar havo worden onderling 
gesprekken gevoerd om te komen tot een 
meer geleidelijke weg.

Met enkele basisscholen is er een inten-

sievere samenwerking op het gebied van 
begrijpend lezen, zodat de manier van 
aanpak op de scholen meer op elkaar wordt 
afgestemd.

Toetsbeleid:
We hebben voor onze leerlingen het aantal 
toetsen gedurende het schooljaar vermin-
derd. We maken meer gebruik van forma-
tieve toetsen, waarbij leerlingen feedback 
krijgen over hun ontwikkeling en inzicht 
krijgen of ze de stof beheersen.

We kunnen dus concluderen dat er volop 
mooie ontwikkelingen zijn op ’t Ravelijn.
Bezoek onze website met informatie over 
onze events en hoe u zich hiervoor kunt 
aanmelden. Wellicht tot binnenkort.
’t Ravelijn: een innovatieve school, die zich 
blijft door ontwikkelen. 

Pak je kans
op de volgende
momenten

’t Ravelijn is een school binnen de

R@velijn Café (online): 21 november 2022 20.00 – 21.00 uur
R@velijn Agora open avond 17 januari 19.00 – 20.30 uur

Meeloopdagen R@velijn Domeinleren van 10.00 – 14.00 uur:
19 januari – 26 januari – 2 februari – 9 februari – 16 februari – 2 maart – 9 maart
Meeloopdagen R@velijn Agora van 9.15 – 14.30 uur:
19 januari –  26 januari – 2 februari – 10 februari – 10 maart

R@velijn Escape/open dag groep 8 4 maart 10.00 – 13.00 uur
Aanmeldavond A t/m K 14 maart 17.00 – 20.00 uur
Aanmeldavond L t/m Z 15 maart 17.00 – 20.00 uur
R@velijn Escape/open middag groep 7 17 mei 13.30 – 17.00 uur

Nieuwsgierig gewordennaar onze school?Check onze website voor onze  verschillende voorlichtingsmomenten!

Ga naar onze website (www.ravelijnstb.nl) om je in te schrijven.

Vorig schooljaar vierde ’t Ravelijn haar tienjarig bestaan met 
activiteiten voor leerlingen, personeelsleden en oud-personeelsleden.
Met een tevreden gevoel hebben we terug geblikt om wat we hebben 
bereikt en vooruitgekeken op komende ontwikkelingen, waarbij we 
vooral gefocust zijn op wat onze maatschappij voor eisen stelt aan 
onze leerlingen.
Naast het succesvolle R@velijn Domeinleren zijn we vijf jaar geleden 
gestart met een nieuw onderwijsconcept, namelijk R@velijn Agora. 
Afgelopen schooljaar heeft de eerste lichting Agorianen hun examens 
behaald met een 100 % score. Sommige leerlingen hebben zelfs vak-
ken afgerond op een hoger niveau dan wat hun basisschool destijds 
adviseerde. Wij zijn erg tevreden met deze resultaten.
Ondanks corona hebben we de laatste jaren niet stil gezeten en zijn we 
doorgegaan met nieuwe ontwikkelingen.

Voorstraat 54 - Nieuw-Vossemeer
Tel: 0167 502 113

Voor reserveringen en prijzen
kunt u terecht op onze website
www.bijmarieke.nl

Bij ons kunt u ook terecht voor:

wax behandelingen in het gezicht • 
wenkbrauw- en wimperlift + verven •

wimperextensions • Shellac • schouder- en hoofdmassage •
diverse haar- en make-up workshops

Noordwal 14
4651 AH Steenbergen NB
(0167) 56 61 71 • 06 53 26 30 52
info@martbrusselaarszonwering.nl
www.martbrusselaarszonwering.nl

Rolluiken - Markiezen

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

Rolluiken - Markiezen - Fakrodakramen - Keralite Gevelbekleding 
Uitvalschermen - Lamelgordijnen - Horren voor kunststof - Knikarmschermen

Ons assortiment bestaat uitsluitend uit topmerken zoals: Smits - Heroal  
Somfy - Keralit - Velux - Fakro en vele andere topmerken

Mart Brusselaars Rolluiken 
en  Zonwering staat al meer 

dan 20 jaar garant voor 
 betrouwbaarheid, kwaliteit 

en service.

MART BRUSSELAARS
R O L L U I K E N  •  B I N N E N -  E N  B U I T E N Z O N W E R I N G

K U N S T S T O F  K O Z I J N E N

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 
10.00 - 16.00 uur of op afspraak.



Slapen doe je  Natuurlijk

- authentiek katoen
- 100% natuurlijk
- vulling van 100% speltkaf
- ambachtelijk gemaakt
- gratis thuisbezorgd

op  het originele 

 Nu: € 32,50 
met een gratis sloop!

Biodream Speltkaf kussen

www.natuurvoordeel.nl/slapen
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MARQUARDT KÜCHEN SINTMAARTENSDIJK

WĲ  HELPEN JE GRAAG!
Kom langs in onze nieuwe showroom 
of maak een afspraak via 
www.marquardt-kuchen.nl.

LAAT JE INSPIREREN
Wij houden van keukens met natuursteen,
direct uit eigen fabriek. Laat je inspireren door
onze grote collectie stenen werkbladen.

Marquardt Sint-Maartensdijk 
Nijverheidsweg 1, 4695 RC Sint-Maartensdijk | 0166 782 505 
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( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Het was zondag-
middag de honderdste intocht van 
Sinterklaas in Steenbergen. Reden 
om dat uitbundig te vieren. En een 
feest werd het. Vier boten vol Pie-
ten honderden mensen op de kade, 
het was een geweldige middag.

Zondagmorgen waren Mirella en 
Menno Ooms van Myra Ceti al vroeg 
bezig om de haven van Steenbergen 
om te toveren tot feestlocatie. Want 
honderd jaar intocht, dat moet ge-
vierd worden! Er was een podium om 
Sinterklaas op te ontvangen. En er 
werd een school voor nieuwe Pieten 
opgebouwd. Al eerder waren alle kin-
deren opgeroepen een Pietenpak aan 
te trekken om Sinterklaas te helpen 
met alle cadeautjes die door het land 
bezorgd moeten worden. Want, zo 
werd verteld, er zouden weleens veel 
te weinig Pieten kunnen zijn dit jaar. 

‘De kade stond  
vol kleine Pietjes’

Naar die oproep was geluisterd. Over-
al stonden kinderen verkleed als Piet. 
De één met roetveegstrepen, de ander 
met een bontgekleurd pak. Van heel 
jong tot al best groot, de kinderen uit 
Steenbergen willen Sinterklaas maar 
wat graag helpen. Maar het liefst wil-
den ze Sinterklaas zien. Want na die 
lange, vervelende reis was het hele-
maal niet zeker of de Sint nog wel een 
geschikte boot had! Het werd steeds 
later, zelfs de burgemeester raakte be-
zorgd. “Sinterklaas komt toch wel?” 
vroeg hij zich hardop af.

‘Maar liefst vier  
boten vol Pieten!’

Maar plots klonk er gejuich. In de 
verte kwam een schip de haven bin-
nenvaren. Vol met Pieten! Maar geen 
Sinterklaas. Wat was daar nou aan de 
hand? Vlak achter het eerste schip 
kwam een tweede schip. En ook hier 
alleen maar Pieten. Daar kwam der-
de schip de haven binnenvaren. En 
op dat schip stond Sinterklaas, vrolijk 

te zwaaien naar iedereen op de kade. 
“Dag allemaal, daar ben ik weer!” riep 
Sinterklaas. 

‘Ik ken jou nog  
van vroeger’

Ook Mirella Ooms en de burgemees-
ter waren opgelucht dat Sinterklaas 
Steenbergen weer had weten te vin-
den. “Welkom Sinterklaas” begroette 
burgemeester Ruud van den Belt de 
goedheiligman. “Al honderd jaar be-
zoekt u trouw onze stad. Daar zijn wij 
erg blij mee. Van harte gefeliciteerd!” 
Sinterklaas kon zich nog goed herin-
neren hoe hij vroeger was. “Wat zijn 
er vandaag veel hulppietjes. Gewel-
dig!” juichte de Sint. “En natuurlijk 
verdient u ook een felicitatie. 750 jaar 
Steenbergen. Dat is niet niks. Ik hoop 
u nog lang te mogen bezoeken.”

‘Honderden kindjes,  
honderden handjes  

te schudden’

Na nog een kort gesprekje met Mirel-
la en Menno ging Sinterklaas op weg 
naar zijn troon. Die stond helemaal 
aan de andere kant van de haven en 
Sinterklaas liep onderweg langs heel 
veel kinderen. Er werden heel handjes 
geschud, sommigen kregen een box. 
En kindjes die nog een beetje bang 
werden kregen een vriendelijke lach. 
Het duurde héél lang voor Sinterklaas 
bij zijn troon was. Maar dat maakte 
helemaal niet uit. Iedereen genoot, 
zelfs de papa’s en mama’s, opa’s en 
oma’s  die wat verder achteraan ston-
den.

‘Eerst langs  
de Pietenschool’

Toen Sinterklaas eindelijk bij zijn 
troon was aangekomen mochten alle 
kinderen bij hem langskomen. Maar 
eerst gingen ze langs de Pietenschool. 
Er moest over een smalle balk gelopen 
worden. Pakjes werden in de schoor-
steeg gegooid. En dat was echt niet 
gemakkelijk. En via een donkere gang, 

kwamen ze naar beneden gegleden. 
Even dansen bij de discopiet. De dan-
seressen van Myra Ceti voerden aller-
lei leuke dansjes uit. En dan was het 
eindelijk zover. Daar was Sinterklaas! 

‘Honderden tekeningen’
Voor ieder kind nam Sinterklaas de 
tijd. Of je nou twee of twaalf was, het 
maakte niet uit. Samen naar de teke-
ning kijken, even praten en dan op de 
foto. Soms alleen, soms een selfie met 
de hele familie. De tekeningen werden 
allemaal opgehangen zodat al snel en 
gekleurde slinger aan de hekken hing. 
Na nog één keertje zwaaien was het 
volgende kind aan de beurt. Voor ie-
der kind was er een mandarijntje en 
natuurlijk handen vol pepernoten. De 
honderdste intocht van sinterklaas 
was een geweldig feest. Dat dankzij de 
inzet van de organisatie en iedereen 
die hieraan heeft meegewerkt, 

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

100 jaar Sint in Steenbergen. Wat een feest!

(door Peter Vermeulen)

NIEUW-VOSSEMEER – Ook dit jaar 
is de Sint hartelijk onthaald in het 
kerkdorp. Onder muzikale begelei-
ding van Semper Crescendo en de 
Vosseblaozers werd de Goedhei-

ligman afgehaald bij het werkha-
ventje. Vanuit hier vertrok hij met 
paard en wagen gemend door 
Sylvia Brooijmans voor een tus-
senstop bij de senioren van De 
Vossemeren om uiteindelijk te be-

landen in De Vossenburcht. Daar 
wachtten de kleintjes met stevig 
kloppend hart op de Sint en zijn 
Pieten.

“Het was echt heel gezellig in de Vos-

senburcht. En we mochten tijdens 
onze tocht er naar toe genieten van 
mooi weer. Dankzij de gulle gaven 
van de Vossemeerse bevolking tijdens 
de collectie die we in de herfstvakan-
tie hielden, dankzij ook onze sponso-
ren en een bijdrage van de gemeente 
Steenbergen had de Sint voor alle kin-
deren een cadeautje meegebracht. En 
dat werd met enthousiasme ontvan-
gen”, vertelt Guido Simons namens 
het Sinterklaascomité. De Sint zelf 
nam de vele mooie tekeningen met 

plezier in ontvangst. 
Al bij al een goed geslaagde intocht 
van de Sint op Nieuw-Vossemeer. 
Daar kijkt het Sinterklaas comité te-
vreden op terug. Dat comité heeft Jos 
van Treijen als voorzitter en bestaat 
verder uit Wijnand van den Beemd, 
Yvette Mathijssen, Ad Cools, Esmee 
Hoffman, Rascha de Gast en Guido Si-
mons. 
Foto’s: Niek Perdaems ©

Cadeautjes voor de kleintjes bij  
ontvangst van Sint in De Vossemeren

KRUISLAND – Ook in Kruisland 
is de Sint hartelijk ontvangen. 
Als vanouds arriveerde hij met 
zijn Pieten op de boot van ka-
pitein Fred bij de commissa-
ris Van Hartenbrug. Daar werd 
het gezelschap verwelkomd 
door voorzitter Rob Rijshou-
der van het feest comité – dit 

keer voor het laatst in functie 
– en wethouder Esther Prent, 
terwijl er een grote opkomst 
van kinderen met hun begelei-
ders was.

Sinterklaas nam plaats op de 
muziekwagen tussen de muzi-
kanten van de Sinterband Wor-
kus Digt en de tocht naar Siem-

burg kon beginnen. In het kiel-
zog reden drie lange appeltrei-
nen met daarin Kruislandse kin-
deren. Onderweg zorgden de 
Pieten ervoor dat de kleintjes rij-
kelijk werden voorzien van pe-
pernoten. De stoet arriveerde 
bij gemeenschapshuis Siemburg 
waar Harmonie St. Caecilia voor 
een muzikale aubade zorgde. 
Binnen in de grote zaal was een 
circustent gebouwd voor het Pie-
tencircus door de leden van de 
elf-elf. Er stond een levensgroot 
kanon waaruit cadeaus werden 
geschoten die hun weg naar de 
kleintjes vonden.
Foto: Rob Rijshouwer ©

Kanon schiet  
cadeaus voor  
Kruislandse kinderen



OPENINGSTIJDEN: Maandag gesloten • Dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.30 uur 
Zaterdag van 10.00-17.00 uur • ZONDAG GESLOTEN!

Sint Janstraat 93 • 4741 AN  Hoeven • 06 434 83 398

KOCX
Wonen en Slapen

IS FAILLIET! 
FAILLISSEMENTS
VERKOOP!
Wegens defi nitieve sluiting 

moet alles weg!

DE VERKOOP IS IN VOLLE GANG!

ALLES MAAR DAN OOK 
ALLES MINUS40%SLUITINGSKORTING

40%SLUITINGS

Alles 
moet 
weg! SLUITINGS

SLUITINGSweg!

PLUS

10%
EXTRA
KORTING

SJÀZZ
APARTE DAMESMODE IN ROOSENDAAL

SJÀZZ

HEART

RIMINI

ABSOLUT

STEHMANN

LA HAINE

LOINTS

ELSEWHERE

BLACK LABEL

OF GA NAAR ONZE WEBSHOP

 WWW.SJAZZDESIGN.NL

STEHMANN

ELSEWHERE

BLACK LABEL

STEHMANN

ELSEWHERE

BLACK LABEL

Dinsdag en woensdag   10.00 -17.30 
Zaterdag      10.00 -13.00

BEZOEK ONZE WINKEL

T: 088 – 730 77 00  •  E: info@overbeeke.nl  •  I: www.overbeeke.nl Kaaistraat 6, Steenbergen 

    verduidelijk 
financieel advies van Overbeeke

Particulier verzekeren
U kunt bij ons terecht voor 

particuliere verzekeringen, zoals 

een auto-, reis-, rechtsbijstand- 

of inboedelverzekering.

Hypotheken
Als u een huis gaat kopen heeft 

u waarschijnlijk een hypotheek 

nodig. Wij zijn onafhankelijk 

en bieden u keus uit veel 

verschillende aanbieders.

Uitvaartverzekeringen
Een belangrijk aspect. Wilt 

u de kosten van uw uitvaart 

goed en naar wens afdekken? 

Wij denken graag met u mee!

Betalen & sparen
Wilt u een rekening of spaar-

rekening openen? Dan bent u bij 

ons aan het goede adres. Ook 

een rekening voor uw kind met 

bijhorende pinpas is zo geopend!

Zakelijk verzekeren
Onze adviseurs begeleiden u bij een 

risico-analyse binnen uw onderneming. 

Wij geven u graag professioneel advies 

bij het afsluiten van uw zakelijke 

verzekeringen in duidelijke taal.

Pensioenen
Nadenken over later? 

Wij bekijken graag wat u kunt 

doen om te zorgen dat u van uw 

oude dag kunt genieten. Kom bij 

ons langs voor persoonlijk advies.

U vindt 
ons hier



Voorprogramma: DJ Styloomma: DJ Stylo

Het Wapen van Steenbergen  |  Kaaistraat 12  |  4651 BN STEENBERGEN  |  0167 - 72 93 11  |

14 januari 2023

Gezocht:
Verkoopmedewerker m/v

Vermeulenboek
handel

KAAISTRAAT 17 | STEENBERGEN |  WWW.VERMEULENBOEKHANDEL.NL

Vermeulenboek
handel

KAAISTRAAT 17 | STEENBERGEN |  WWW.VERMEULENBOEKHANDEL.NL

Boek- en Kantoorvakhandel Vermeulen is al meer dan een eeuw een 
begrip in Steenbergen.  

Wij zoeken ter versterking van ons team een enthousiaste, vriendelijke, betrokken, 
representatieve, spontane en flexibele
 

verkoopmedewerker m/v  ca. 16 uur gemiddeld per week 
(verdeeld over meerdere dagdelen en op toerbeurt ook op zaterdag).
 
Wij bieden leuk en afwisselend werk in onze druk bezochte winkel, waarin wij naast de 
verkoop van boeken, kantoorartikelen, wenskaarten, tijdschriften en cadeauartikelen,
ook het servicepunt van ING voor de regio Steenbergen vormen. Daarnaast zijn 
wij ook vele klanten behulpzaam met allerlei handelingen voor Postnl.
 
Om actuele diensten op gebied van post en bankzaken te verlenen volgen wij allen 
gecertificeerde opleidingsmodules d.m.v. e-learning op de computer.
Wij verzorgen zelf een grondige interne opleiding, waardoor je samen met ons klanten 
op de juiste manier behulpzaam kunt zijn.
 
Ben jij flexibel en kun je hierdoor ook extra invallen in geval van drukte, ziekte en vakantie?
Reageer dan nu en stuur een mail met je CV en een recente pasfoto van jezelf naar 
mv@vermeulenboekhandel.nl t.a.v. Marco Vermeulen.

Prijzenfestival
18 november t/m 24 december

Koop lokaal en 
maak kans op 
schitterende prijzen!

Hoe werkt de actie?
1. Bij iedere aankoop ontvang  
    je één voucher. 
2. Ga hiermee naar de Scan 
    & Win zuil bij Boekhandel 
    Vermeulen, Kaaistraat 17.
3. Scan de code en maak kans 
    op prachtige prijzen!
4. Heb je prijs? Dan print de 
    zuil direct een bon om de 
    prijs op te halen.

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen

Ons Steenbergen. De plek waar we elkaar ontmoeten. Waar we 
boodschappen doen en waar we shoppen. Waar we ontspan-
nen 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. 

  

Op de hoogte blijven van alles uit Stadshart 
Steenbergen? Volg Ons Steenbergen:
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( door Dasja Abresch )

STRIENESTAD – De leut kan weer 
beginnen in Strienestad. Afgelo-
pen vrijdag, de ellufde van de el-
lufde, om elluf over elluf, maakte 
Prins Strienius bekend dat de Biet-
boeren en Meerminnen dit jaar 
het hooggeëerd publiek zijn van 
een carnavalsfeest met als motto: 
Komt da zien! Het werd een  avond 
met een lach en een traan want de 
prins zelf kondigde aan dat �dees 
karneval zijn leste karneval� gaat 
zijn. Na elf jaren de leut in Strie-
nestad aangevoerd te hebben, 
werpt Dennis Vermeulen in 2024 

de handdoek in de piste. 

Dat het circus in de stad was, 
werd al direct bij binnenkomst in 
’t Wapen van Steenbergen duide-
lijk. Voor iedere leutvierder was er 
popcorn en een suikerspin zodat 
het energielevel een stevige boost 
kreeg. Op het podium zweep-
ten de dweilbands het publiek op 
met als grote verrassing de nieu-
we, piepjonge dweilband ‘Da gao 
nogal’.  

Ongekend talent
Nog ruim voor de klok elluf over 
elluf sloeg, werden de Bietboeren 
en Meerminnen opgeroepen om 

hun jassen aan te trekken en mee 
te dweilen naar d’Aove van Strien-
stad. Daar lieten prins, nar en 
driemanschap zien over ongeken-
de talenten te beschikken door 
samen met de danseressen van 
Sjappoo een spectaculaire entree 
te maken. Het moment ook waar-
op Prins Strienius bekendmaakte 
na elf mooie jaren afscheid te zul-
len nemen van Strienestad en om-
melàànde. 

Tot in de kleine uurtjes
Na bekomen te zijn van de erg-
ste shock, trok de stoet naar het 
beeldje van De Meermin aan het 
Strieniusplein waar onder leiding 
van Jan Oorlog de eed werd afge-
legd. Zoals verwacht beloofde ie-
dereen er weer een mooie carna-
val van te maken en om dat te be-
wijzen, ging het feest tot in de klei-
ne uurtjes verder. 

Ook ging de verkoop van het nieu-
we leutinsigne van start dat vanaf 
heden voor € 3,- te koop is bij Pri-
mera de Gilles. Het insigne is dit 
jaar ook weer in embleemvorm 
verkrijgbaar. Eveneens voor drie 
euro bij de Gilles.

Voor nadere informatie zie de 
website www.strienestad.nl en de 
facebookpagina van de Stichting 
Karnaval Steenbergen

Komt da zien!
Het circus komt naar 
Strienestad 

DINTELOORD [ PEELOOFDURP ] – 
Vrijdagavond vierde Stichting Car-
naval Peeloofdurp elf-elf tijdens 
het loofbal in het Cafeetje. Daar 
werd niet alleen het nieuwe mot-
to bekend gemaakt – ‘We pakkûh 
uit’ – maar werd duidelijk dat Sûû-
kertáánte Kaat de hofhouding ver-
sterkt. Zij zal voortaan naast prins 
Siem I te vinden zijn. Ook kwam 
het nieuwe carnavalsliedje uit ‘De 
Koffer’ en kreeg Sandy de Jager de 
‘Gouwe Pee’ uitgereikt.

“Carnaval zit in Peeloofdurp dui-
delijk in de lift”, stelt Carlo Baas 
namens de Stichting. 

“We hebben al vanaf het begin 
van ons bestaan in 2016 aangege-
ven dat we het anders wilden gaan 
doen. En dat laten we zien met de 
uitbreiding van de hofhouding. 
Naast de Prins nu geen nar, poli-
tie of grote boer, maar een Sûû-
kertáánte. Die rol wordt ingevuld 
door Erica Willemse. Zij is door de 
Prins zelf benaderd, opdat hij niet 
langer overal alleen naar toe hoeft 
te gaan”.

Nieuw lied
Het motto ‘We pakkûh uit’ is geba-
seerd op dat van BC De Leuttrap-
pers die hun 3x11-jarig bestaan 

gaan vieren. Vanwege hun vakan-
tiethema werden bezoekers van 
het loofbal gevraagd om in vakan-
tie outfit naar het Cafeetje te ko-

men. Op die vakantie werd ook in-
gespeeld met het nieuwe lied ‘De 
Koffer’. Wendy van Oosterhout 
deed hiervoor de zangpartij, Ine-

ke van den Bosch schreef de tekst 
en Stefan Uijtdewilligen schreef 
de muziek. 

Gouden Pee
Sandy de Jager werd verrast 
met de Gouden Pee 2023. Dit 
vanwege de grote inzet voor 
het carnaval in Peeloofdurp. 
Verder kan worden gemeld dat El-
len Verhoeven de functie van pen-
ningmeester heeft overnomen 
van Erica Willemse nadat die Sûû-
kertáánte werd. 

De Stichting Carnaval Peeloof-
durp meldt verder verheugd de 
komst van drie nieuwe stichtings-
leden: Claudia van Lindt, Linda 
van Agtmaal en Ron Koekoek. Zij 
brachten het aantal leden op der-
tien.

Nog meer nieuws vanuit Peeloof-
durp: de optocht staat gepland 
voor maandag 20 februari 2023 
en naast de reguliere evenemen-
ten is er voor de dinsdag een echte 
afsluiter bedacht voor zowel jong 
als oud.

Peeloofdurp pakt bijzonder uit met de ‘Sûûkertáánte’

NIEUW-VOSSEMEER [VOSSE-OL] 
– De elf-elf viering op ‘t Vosse-ol 
bij eetcafé By Ons startte met het 
heffen van het glas. Een toast op 
het heuglijke feit dat er weer eens 

een normale elf-elf gevierd kon 
worden. Gevolgd door een rond-
toer op het dorp, waarbij het aan-
staande paar Ronny de Pig (Ronny 
de Wit) en Marieke van Takel (Ma-

rieke Zwagemaker) van huis werd 
opgehaald. 

Eenmaal terug in By Ons nuttig-
de het gezelschap een eenvoudi-
ge dis en maakte men zich ver-
volgens op voor een huwelijks-
voltrekking waarbij een Babs van 
de gemeente Steenbergen in actie 
kwam. 
Langzaamaan maakten de feest-

gangers – dik honderd in getal – 
zich op voor het moment suprê-
me: om 11 over 11 maakte Prins 
Peer het motto bekend. Hij be-
loofde de Vosse-Ollers dat het er 
met carnaval stevig aan toe zou 
gaan: ‘Wa d’un spektakel’. 

En bij dat spektakel hoort een 
feestelijk lied. Uit volle borst werd 
het nieuwe carnavalsliedje gezon-

gen en namen de Vosse-ollers zich 
voor om er een werkelijk spekta-
kel van te gaan maken.

Foto’s : Ronny de Pig en Marieke 
van Takel sloten een Vosse-ols hu-
welijk. Aan het eind van de avond 
om 11:11 uur luisterde de hofhou-
ding het feest in vol ornaat op.
Foto’s: Marianne van Tilburg ©

‘t Vosse-ol vierde elf-elf: 
Wa d’un Spektaokel



VACATURES

Chugoku Paints BV  
Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen

Heb jij affi niteit met de maritieme sector? Wij produceren coatings voor 
met name de maritieme sector voor leveringen wereldwijd. 
Word jij onze nieuwe collega?

OPERATORS
Vast/fulltime/vmbo
Als operator heb je verschillende werkplekken binnen onze fabriek. Elke dag is 
weer anders!
Je stelt machines in en bedient deze. Je zorgt voor aanvoer van de grondstoffen 
en de juiste doseringen. Je controleert producten en verwerkt deze in het 
softwaresysteem. Je repareert kleine storingen en lost deze op.

REACHTRUCK CHAUFFEUR in ons splinternieuwe magazijn in Heijningen 
in februari 2023!
Vast/fulltime/vmbo
Als reachtruck chauffeur werk je hoofdzakelijk in het magazijn. Je voert laad- en 
loswerkzaamheden en opslag- en bevoorradingswerkzaamheden uit met een 
reachtruck volgens een specifi eke opdracht en (ont)stapelt goederen op diverse 
hoogten. Dit kan oplopen tot hoogtes van ±8,50 meter. Je controleert op 
hoeveelheden, soort goederen en visuele beschadiging volgens opdracht en 
meldt afwijkingen aan SCM. In het magazijn wordt gewerkt met scanners. Je 
bent ook verantwoordelijk voor transport en verplaatsen van goederen naar en 
op diverse locaties.

(ASSISTENT) APPLICATIEBEHEERDER
Vast/fulltime/mbo
Als (assistent) applicatiebeheerder treed je op als tussenpersoon tussen de 
gebruikers in al onze vestigingen binnen Europa en de ERP-leverancier. Je 
analyseert problemen in de diverse processen en levert een bijdrage aan de 
oplossing hiervan. Je organiseert, faciliteert en voert eventueel testactiviteiten 
uit. Je stelt systeemdocumentatie en handleidingen op en inventariseert en 
specifi eert de gewenste en noodzakelijke aanpassingen van processen.

Ben je enthousiast, mail jouw cv en motivatie naar hr@cmpeurope.eu.
Heb je vragen, bel ons gerust, 
T 0167-5261154, Karina Specht, HR Medewerker 
of T 0167-526124, Michelle Kleingeld, HR Adviseur

Wij zijn op zoek naar jou!

Kunststofmonteurs (M/V)
(met en zonder ervaring)

Bekijk de volledige vacature op www.rkttholen.nl 

Ben je op zoek naar een nieuwe 
uitdaging en ben je leergierig? Lijkt het 
je leuk om het vak van kunststofmonteur 
van ervaren vakmensen te leren? 
Of ben je al bekend met het vak en wil je 
in een dynamische omgeving met leuke 
collega’s werken? Dan leren we jou 
graag kennen!

Neem contact op met José Stadhouders 
via e-mail: PenO@rkttholen.nl
of telefonisch: 0166 745 118

Kom jij werken bij 
Cosun Beet Company?  

Samen met zo’n 90.000 bietentelers en 850 
medewerkers weren wij aan plantaardige oplos-
singen voor een duurzame toekomst.   

Bij Cosun Beet Company staat de mens centraal. 
Zij zijn tenslotte de ruggengraat van onze 
organisatie. We zijn altijd op zoek naar nieuwe 
enthousiaste collega’s die ons kunnen helpen bij 
het realiseren van onze ambities. 

Ontdek onze vacatures 
en solliciteer direct!   

Scan de QR-code en ontdek welke vacatures 
we momenteel hebben.  Solliciteren doe je snel 
en gemakkelijk online!  

Maken we binnenkort kennis met jou? 

Bright Beet Solutions

Advertentie vacaturegids.indd   1 16-11-2022   09:24:52



VACATURES

IK VERDIENDE HET
ALTIJD AL, MAAR
BIJ KIBEO KRIJG IK HET...

    opleidingsmogelijkheden      
    de kans om door te groeien 

    werkdrukverlaging;  onder 
steuning in je dagelijkse werk 
dankzij groepshulpen en je
collega’s op het Servicekantoor

    waardering in de vorm van 
leuke presentjes

    altijd een Kibeo vestiging 
dichtbij

Kinderopvang is belangrijk voor ieder kind. 
Kinderen leren hoe ze contact krijgen met 
andere kinderen, ze maken er hun eerste 
vriendjes, ze leren zich goed voelen in een 
groep en krijgen zelfvertrouwen. 

Door laagdrempelige en leeftijdsgerichte 
activiteiten werken we aan de ontwikkeling 
van de kinderen. Jij hebt hier als pedagogisch 
medewerker een belangrijke rol in. 

Kinderopvang is een vak dat 
nooit stil staat. Kibeo vindt het 
daarom belangrijk dat ook jij 
jezelf blijft ontwikkelen in je 
vakgebied. Zo zorgen we 
voor kwalitatief goede 
opvang en voldoende 
uitdaging voor jou.

IK VERDIENDE HET
ALTIJD AL, MAAR
BIJ KIBEO KRIJG IK HET...

Kinderopvang is belangrijk voor ieder kind. 
Kinderen leren hoe ze contact krijgen met 
andere kinderen, ze maken er hun eerste 
vriendjes, ze leren zich goed voelen in een 
groep en krijgen zelfvertrouwen. 

Door laagdrempelige en leeftijdsgerichte 
activiteiten werken we aan de ontwikkeling 
van de kinderen. Jij hebt hier als pedagogisch 
medewerker een belangrijke rol in. 

Kinderopvang is een vak dat 
nooit stil staat. Kibeo vindt het 
daarom belangrijk dat ook jij 
jezelf blijft ontwikkelen in je 
vakgebied. Zo zorgen we 

BENIEUWD NAAR JE 
NIEUWE  COLLEGA’S?
Op onze website lees je over 
hun ervaringen en wat werken bij 
Kibeo zo leuk maakt!

Hoogstraat 7 in Steenbergen | 0167-563500 | agridienst.nl 

KIJK OP WWW.AGRIDIENST.NL EN SOLLICITEER!
VERTEGENWOORDIGER

AGRARISCHE & GROENE SECTOR en/of
GROND-, WEG-, WATERBOUW

Ben jij op zoek naar een nieuwe stap in je loopbaan, binnen de arbeidsbemiddeling? 
Ligt jouw praktische werkervaring en kennis in de groene, agrarische sector of de grond-, 
weg-, en waterbouw en heb jij commerciële ervaring of ambities? Maak dan nu de volgende 
stap in je loopbaan bij Agridienst uitzendbureau als Vertegenwoordiger en help mensen aan 
een nieuwe baan in de sectoren waarin jij bekend bent!

Wat wordt jouw uitdaging?
Als onze nieuwe collega kom je terecht in een klein, familiair en hardwerkend team. Je onderhoudt 
de contacten met onze opdrachtgevers en werkzoekenden. 

Wat zoeken wij?
     Werkervaring in de groene-, agrarische sector of grond-, weg-, en waterbouw
     Communicatief sterk, initiatiefrijk, energiek, gedreven en stressbestendig
     Minimaal mbo+ werk- en denkniveau verkregen uit werkervaring of opleiding
     In bezit van rijbewijs B en woonachtig op maximaal 40 km van Steenbergen

Interesse?
Bekijk de volledige vacature op www.agridienst.nl. Is deze functie jou 
op het lijf geschreven? Stuur dan jouw motivatie en cv naar 
steenbergen@agridienst.nl. Voor vragen kan je contact 
opnemen met Kees Aarden via 0167-563500, 24/7 bereikbaar.

Word dan onze nieuwe collega!

Wil jij mensen aan een baan helpen?

We plannen graag een 

kennismakingsgesprek met je in!  



VACATURES

Bekijk de volledige vacatures op

Remmerswaal.nl/werken

Accountancy
Belastingadvies
Bedrijfsadvies
Lonen en salarissen
Personeels- 
management

Wij zijn op zoek naar fulltime versterking!

Loonadministrateur
Vestiging Bergen op Zoom

Ervaren assistent-accountant
Vestiging Roosendaal & Sint Maartensdijk

Wij zijn op zoek naar (fulltime) versterking! 

Loonadministrateur
Vestiging Bergen op Zoom

Assistent-accountant
Vestiging Roosendaal & Sint Maartensdijk

Accountancy
Belastingadvies
Bedrijfsadvies
Lonen en salarissen
Personeels- 
management

Bekijk de volledige vacatures op

Remmerswaal.nl/werken

Wij zoeken…
Voel jij je thuis in een hecht en divers team, dan is dit echt de 
vacature voor jou. Er wordt hard gewerkt aan de service en de kwaliteit. 
Patiënten komen graag mede door de ongedwongen sfeer en het hoge 
serviceniveau. Jij wordt lid van een hecht en professioneel team met 
een vaste kern. Velen uit het team werken er al jaren! Ze hebben veel 
voor elkaar over, wat zorgt voor een prettige werksfeer. Wil jij er ook bij 
horen?

Functieomschrijving;
Als tandartsassistent ben je de rechterhand van de tandarts en het 
aanspreekpunt voor de patiënten. Je weet precies hoe je mensen een 
welkom en veilig gevoel geeft, zowel voor als tijdens de behandeling. 
Je hebt verschillende verantwoordelijkheden, van het klaarleggen en 
aangeven van de benodigde instrumenten tot het maken van 
röntgenfoto’s en verwijderen van tandsteen. Daarbij werk je nauw 
samen met de rest van je team. Je bent communicatief, representatief, 
je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Functie-eisen
• Goede sociale vaardigheden: je weet hoe je iedere patiënt, jong of 

oud, op zijn gemak stelt – ook als iemand zenuwachtig is.
• Aan een paar woorden van de tandarts heb jij genoeg om te 
 begrijpen wat je moet doen.
• Je bent een teamplayer en je ziet het werk, ervaring met Exquise is 

handig, maar geen noodzaak.
• Uren en werkdagen zijn bespreekbaar.
• Ook als je interesse hebt om een opleiding tot tandartsassistente te 

gaan volgen, of je daar mee bezig bent, neem gerust contact met ons 
op.

Interesse?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en kun je niet wachten om aan 
deze job te beginnen? Neem dan contact met ons op.

Tandartspraktijk Miriam Apollonia BV
Meester Molstraat 7
4756 BN Kruisland
0167-533289
praktijk@miriam-apollonia.nl

Blaaksedijk 28
4793 RN Fijnaart
tel. (0168) 46 27 22   06 12 11 77 63
info@vanstrienhoveniers.nl

Ben jij verkikkerd 
op het hoveniersvak?

Van Strien Hoveniers verzorgt het onderhoud en aanleg van tuinen bij 
particulieren, bedrijven en instellingen. Wij bestaan uit een leuk team van 

12 personen en beschikken over een volwaardig machinepark.

Hovenier Onderhoud
Hovenier Aanleg

Interesse? Neem gerust contact op! 
Ben je zzp’er? Ook dan ben je van harte welkom.

Solliciteer via: info@vanstrienhoveniers.nl of 0168-462722

Ben jij:
• Een ervaren hovenier aanleg 
   of onderhoud
• Een buitenmens
• Gemotiveerd en enthousiast
• Een teamspeler

Wij bieden:
• Afwisselend werk
• Een gezellige werksfeer
• Groeimogelijkheden
• Leuke projecten
• Een goede uitrusting

www.vanstrienhoveniers.nl/vacatures

Kom ons team versterken als:

Gevraagd:

Leerling poedercoater
40 uur / week

Voor inlichtingen: tel: 0655321747

info@overveldcoating.com

Overveld Coating Bv Edisonweg 3

4631SN Hoogerheide www.overveldcoating.com



VACATURES

Bij DLG zijn we altijd in beweging, en niet alleen op de weg. Binnen onze afdelingen wordt elke dag een topprestatie 
geleverd om transportzaken vloeiend te laten verlopen. We bieden volop ruimte voor ontwikkeling en staan open 
voor eigen initiatief en ideeën. Voor onze vestiging in Nieuwe-Tonge zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s die een 
teamprestatie willen leveren. Stap jij in bij de leukste werkgever in de logistiek? 

Transportplanner 
Geen dag is hetzelfde als transportplanner. 
Houd jij ervan om iedere dag de puzzel 
op te lossen en ga jij geen uitdaging uit 
de weg? Word de nieuwe sterspeler 
van het DLG plannersteam! We zoeken 
oplossingsgerichte, nauwkeurige planners die 
samen met het team zorgen voor tevreden 
klanten én chauffeurs. Nog geen ervaring als 
planner? Geen probleem, bij DLG kun je ook 
beginnen als junior en al lerende doorgroeien.

Customer Service
Wij zijn op zoek naar versterking op de 
afdeling customer service. Ben je sociaal, 
communicatief sterk en ligt je interesse 
bij contact met klanten? Kom dan de 
salesafdeling versterken bij onze Perishable 
tak van (tran)sport! Samen met het team van 
Customer Service ben je de spil tussen de 
klant en onze planners. Van het verwerken 
van orders tot de opvolging bij problemen, 
men weet jou te vinden!

Fleet Operator 
Als fleet operator zorg je er iedere dag weer 
voor dat het wagenpark van DLG in kannen 
en kruiken is. Je bent trots op de kwaliteit 
van DLG, zowel in onze dienstverlening als op 
het materieel waarmee onze chauffeurs deze 
dienstverlening uitvoeren. Jij zorgt ervoor dat 
het materiaal in optimale conditie is door het 
beheren en coördineren van het onderhoud 
van de uitgebreide DLG vloot bij de diverse 
onderhoudspartners.

Soliciteer nu!  
Naast deze vacatures zijn we ook altijd op zoek naar nieuwe chauffeurs. Wil jij deel uitmaken van team DLG?
Neem contact met ons op via jobs@dlg-logistics.com of kijk op de website voor meer informatie.

We deliver jobs.

D L G - L O G I S T I C S . C O M



VACATURES

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

Functie eisen:
� Interesse in technologische ontwikkelingen
� Positief doorzettingsvermogen

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

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

ZOEKT TECHNEUTEN!

Wij zoeken gedreven kandidaten voor de volgende functies:

Allround monteur eindmontage
Allround constructiewerker
Elektromonteur

Carrosserie Touw B.V.
T.a.v. Monique Touw
Marconilaan-Noord 63, 4614 HB Bergen op Zoom
Tel. 06-46067492
monique.touw@carrosserietouw.nl 

WAT GA JE DOEN?
Als (electro)monteur/constructiewerker werk je zelfstandig aan verschillende werkzaamheden. 
Uiteindelijk bouwen we samen een uniek product: brandweervoertuigen die elke dag paraat staan. 
Jouw werkdag is een afwisseling van werkzaamheden en taken die juist telkens anders zijn omdat je ook 
de kans krijgt mee te werken aan diverse projecten. Jij maakt jouw werkdag!

WAT VRAGEN WE VAN JOU?
Je hebt een MBO- werk en denkniveau. Je hebt relevante ervaring in een soortgelijke functie en je 
hebt affi nitiet met techniek. Je wilt aanpakken, bent leergierig, nauwkeurig en hebt een enthousiaste 
houding. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en bent je bewust van de hoge kwaliteit 
die wij leveren aan onze klanten. 

WAT KAN CARROSSERIE TOUW JOU BIEDEN?
Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende functie, met vrijheid om initiatieven te nemen en jezelf te 
blijven ontwikkelen. Je werkt met een enthousiast en professioneel team in een informele, no-nonsense 
cultuur.

Wil je een actieve en uitdagende functie bij een uniek bedrijf, stuur dan een e-mail met je sollicitatiebrief 
en cv of andere vragen over deze functie naar onderstaande contactgegevens.

Help jij ons
uit de
Help jij ons

brand?



VACATURES

Damsigt b.v. in Roosendaal, is samen met Gebr Valstar in Maasland een kwekerij die gespecialiseerd is in de teelt van Calathea. 
Wij produceren, vermeerderen en veredelen Calathea’s op een oppervlakte van 115.000 m2 en zijn daarmee de grootste producent van 

Europa. Met onze eigen beschermde soorten die we kweken in 7 verschillende potmaten en in 21 verschillende variëteiten voorzien we de 
tuincentra, bloemisten, bouwmarkten, supermarkten en groothandels in geheel Europa van onze producten. Ook verkopen wij jonge 

planten, deze gaan de hele wereld over. Dit allen doen wij met een team van 70 medewerkers verdeeld over 3 vestigingen. 
Word jij onze nieuwe collega?

Ter versterking van het huidige team zoeken wij op de locatie Damsigt in 
Roosendaal per direct een:

Productiemedewerker
De werkzaamheden: we hebben diverse werkzaamheden op onze kwekerij die 
elke dag gedaan moeten worden. We zoeken collega’s voor het aflever klaar ma-
ken van de planten. De werkzaamheden zijn o.a. planten sorteren, schoonmaken, 

hoezen, stickers plakken, oppotten en wijder zetten. Kortom alle voorkomende 
werkzaamheden binnen onze kwekerij. De werkdag begint meestal om 07.00 uur 

maar bij drukte en in onze piek starten we ook wel eens om 06.00 uur

Ter versterking van het huidige team (4 collega’s op 3 locaties) zoeken 
wij op de locatie Damsigt in Roosendaal per direct een:

Technisch onderhoudsmedewerker
40 uur per week

De werkzaamheden: onderhouden van onze automatiseringssystemen en 
warenhuizen (kassen), oplossen van storingen en algemene reparaties.

De vaste standplaats is Roosendaal, echter komt het weleens voor dat er 
werkzaamheden zijn op een van onze andere locaties.

Jouw profiel:
-  Affiniteit met kamerplanten hebben is een pré
-  Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
-  Een nauwkeurige werkwijze hebben
-  Je bent een team-player en toont initiatief met een proactieve houding
-  Leeftijd: bij voorkeur 25 tot 50 jaar
-  Minimaal 38 uur per week beschilbaar (Fulltime)

Wij bieden:
-  Werken in een gezellig team met uitstekende werksfeer
-  Goede arbeidsomstandigheden
-  Prima arbeidsvoorwaarden
-  Uitstekend salaris volgens tuinbouw CAO

Jouw profiel:
-  Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
-  Een nauwkeurige werkwijze
-  Toont initiatief met een proactieve houding
-  Bij voorkeur een VCA certificaat
-  Een geldig rijbewijs

Wij bieden:
-  Werken in een gezellig team met uitstekende werksfeer
-  Goede arbeidsomstandigheden
-  Prima arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid je kwaliteiten verder te ontwikkelen
-  Uitstekend salaris volgens tuinbouw CAO

Solliciteren: Ben je na het lezen van deze vacatures enthousiat geworden? 
Stuur dan je schriftelijke sollicitatie met motivatie en cv naar: Damsigt b.v. via info@gebrvalstar.nl 

www.gebrvalstar.nl   •    www.calathea.nl

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

Vind jouw baan in een interna� onale organisa� e waar 
hoog temperatuur centraal staat. 

De technologie hiervan is te vinden in bijvoorbeeld 
cv-ketels, kachels, auto’s en industriële ovens.

Voor meer informa� e check 
www.insulcon.com/jobs

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

          Insulcon B.V. • Zilverhoek 4 • 4651 SP • Steenbergen • Tel: 0167 56 57 50 • E-mail: hr@insulcon.com

TECHNISCH 
PRODUCTIE 

MEDEWERKER

MECHANISCH 

OPERATOR A 

TECHNISCH 

COMMERCIEEL 

MEDEWERKER

MONTAGE 

BUITENDIENST 

MEDEWERKER

MEDEWERKER 

NAAIATELIER 

(IN OPLEIDING) 

MEEWERKEND 

VOORMAN

MANAGER 

CUSTOMER 

SERVICES 

ACCOUNT

MANAGER

LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

@insulcon-b-v

@insulconbvsteenbergen 

@insulcongroup 
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wat ga je doen en voor welke taken ben je verantwoordelijk:

• Als service- en onderhoudsmonteur Buitendienst ben je verantwoordelijk voor  
  het installeren van metaalbewerkingsmachines, luchtcompressoren, technische  
  leermiddelen en o.a. technieklokaal-inrichtingen bij bedrijven en scholen.
• Je kunt service en onderhoud verlenen aan geplaatste machines en 
  installaties.
• Periodiek keuren van machines op locatie (NEN3140 / ARBO).
• Oplossen van storingen; storingen en service wordt door de coördinator ingepland.
• Gebruikers van de installaties instrueren over het juist gebruiken van apparatuur.
 
onze functie-eisen:

• Een afgeronde MBO-opleiding metaal/elektro of werktuigbouwkunde.
• Je ben in het bezit van een VCA-certificaat of je bent bereid deze te willen halen.
• In het bezit van rijbewijs B.
• Je bent bereid om ontbrekende kennis bij te scholen.
• Bij voorkeur woonachtig in de regio West-Brabant.
 
wat kunnen wij bieden:

• Een goed salaris conform C.A.O.-richtlijnen.
• Goede opleidingsmogelijkheden om de kwaliteit van het werk te verbeteren.
• Doorgroeimogelijkheden in specialisatie van bepaalde productgroepen.
• Vast dienstverband op basis van een 38-urige werkweek.

A.M.T.C. bv (All-Round Machinery and Tool Company) is door zijn 40-jarige  
aanwezigheid een begrip op de Nederlandse markt. Opgericht in in 1977,  
gestart in Roosendaal nu al ruim 30 jaar gevestigd aan de Herelsestraat 
175B te Heerle (Noord Brabant). De verspanende en niet verspanende metaal- 
bewerkingsmachines zijn core business van A.M.T.C.

FLEC Nederland B.V. Gespecialiseerd in technische leermiddelen, kunststof- 
bewerkingsmachines en technisch meubilair.

Opgericht in 1982 en maakt sinds 2013 deel uit van AMTC BV. Met haar ruime 
pakket aan middelen zijn zij breed inzetbaar binnen het Technisch Onderwijs, 
maar mede door hun praktisch gerichte houding en aansluitende programma 
vinden tal van deze producten ook hun weg binnen het bedrijfsleven.

wat ga je doen en voor welke taken ben je verantwoordelijk:

• Het onderhouden en beheren van de webshop.
• Ondersteuning van de administratie.
• Ondersteuning van het inkoopteam.
 
onze functie-eisen:

• Enthousiast, inventief, creatief en leergierig.
• Kennis van de Engelse taal is een vereiste.
• Werkervaring op gebied van onderhoud/beheer webshop, bij voorkeur kennis
  van HTML.
 
wat kunnen wij bieden:

• Een goed salaris conform C.A.O.-richtlijnen.
• Werken in een prettige omgeving en ruimte om je te ontwikkelen.
• Vast dienstverband op basis van een 38-urige werkweek, minder werkuren   
  zijn bespreekbaar. 

geïntresseerd?

stuur je c.v. met een korte motivatie per e-mail t.a.v. dhr. k. huijsmans

naar j.huijsmans@amtc.eu.

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

SERVICE- EN ONDERHOUDSMONTEUR BUITENDIENST ADMINISTRATIE/ICT MEDEWERKER

TECHNIEK VOOR
ONDERWIJS &
INDUSTRIE

 
Herelsestraat 175B, 4726 SR Heerle (N-Br)  - Tel +31 165 304 188 - E-mail info@amtc.eu

OM ONS TEAM TE VERSTERKEN ZIJN WIJ PER DIRECT OP ZOEK NAAR COLLEGA’S:

WWW.AMTC.EU   WWW.FLECNEDERLAND.NL

 



Onbeperkte
Kilometer Garantie

Gecombineerd verbruik: 5,1 – 5,3 (l/100 km)/ 18,9 – 19,6 (km/l); CO2 - emissie: 115-120 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecom-
bineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die 
initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. Hyundai Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk 
Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. 
De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service- & garantieboekje. Afgebeeld model en kleur kunnen afwijken van standaarduitvoering en beschikbare productiekleur. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/bartelen

Autobedrijf Bartelen Roosendaal
Belder 37, tel. 0165 - 595 959

Klaar voor jou. Een dynamische en onderscheidende compacte auto met een opvallend nieuw design. 
De i20 is volledig uitgerust met slimme veiligheidstechnologieën en de beste connectiviteitsfuncties. 
Ook biedt de Hyundai i20 de beste hightech comfortvoorzieningen in zijn segment. Ervaar ‘m zelf en 
maak een proefrit. Kom verder.

De Hyundai i20.
Ervaar ‘m zelf en maak een proefrit.

€ 20.695
Hyundai i20 vanaf  

€ 310 p.m.

Private Lease vanaf

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

 2 jaar GRATIS onderhoud
Uit voorraad leverbaar

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

 2 jaar GRATIS onderhoud

MEERDERE 
VACATURES 

BESCHIKBAAR

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via: 
sales@vakantiemakelaar.nl, 088-1845555 of 06-18235540

vakantiemakelaar.nl

• 2 tot 8-persoons luxe appartementen en penthouses
• Interessant rendement
•  Een half jaar eigen gebruik mogelijk i.c.m. 

verplichte verhuur  

U bent van harte welkom 
tijdens ons 

OPEN HUIS               

Vrijdag 6 mei en 
zaterdag 11 juni

van 11.00 tot 14.00 uur op locatie 
Havenweg 8 Sint-Annaland.

Uw appartement op een prachtige 
locatie aan open vaarwater 

in Sint-Annaland?

Kom beslist kijken bij het splinternieuwe recreatieproject 
Vista Maris in Sint-Annaland

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via: 
sales@vakantiemakelaar.nl, 088-1845555 of 06-18235540

vakantiemakelaar.nl

• 2 tot 8-persoons luxe appartementen en penthouses
• Interessant rendement
•  Een half jaar eigen gebruik mogelijk i.c.m. 

verplichte verhuur  

U bent van harte welkom 
tijdens ons 

OPEN HUIS               

Vrijdag 6 mei en 
zaterdag 11 juni

van 11.00 tot 14.00 uur op locatie 
Havenweg 8 Sint-Annaland.

Uw appartement op een prachtige 
locatie aan open vaarwater 

in Sint-Annaland?

Kom beslist kijken bij het splinternieuwe recreatieproject 
Vista Maris in Sint-Annaland

• Verhuur mogelijk, niet verplicht!   

50%

verkocht!

Zaterdag 26 november
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(door Dasja Abresch)

POMPEDURP – Had Robbert Oo-
men geweten welke invulling ’Ut 
ôôg geneuk’ aan het door hem ver-
zonnen carnavalsmotto ’We kunne 
gaon’ zou geven, dan had hij het 
waarschijnlijk nooit ingediend. 
Waar de Pompedurper vooral een 
nieuwe start na moeilijke corona-
jaren in gedachten had, besloot 
het hele Kruislandse gevolg en de 
Pompeleedies dat het een mooi 
moment was om de pijp aan de 
Pomp te geven. Nog één keer fees-
ten Prins Jürgen en zijn hofhou-
ding het dak eraf en dan is het tijd 

voor een nieuwe generatie.
”We waren dit toch al van plan 
hoor”,  stelt Prins Jürgen gerust. 
”Eigenlijk wilden we met 11 jaar 
gaan, maar toen was alles nog raar 
door corona. Dat voelde niet goed 
en daarom besloten we er 11+1 
van te maken.” 

Hengel in een  
ander vijvertje
Beu is de prins het nog lang niet. 
“Je moet een keer stoppen en 
dan kun je dat het beste doen op 
een moment dat je het nog leuk 

vindt.” Maar moet dat dan persé 
met het hele gevolg? ”Nee, dat 
hoeft niet, maar het voordeel is 
wel dat je dan niet in je eigen vij-
vertje blijft vissen. De hengel kan 
nu in een heel ander vijvertje uit 
worden gegooid.”

Rijen van drie
Of er überhaupt wel een vijver is 
om in te vissen, dat zal het ko-
mende jaar moeten blijken. Van 
Osta: “We zitten niet in Valkens-
waard waar de mensen in rijen 
van drie staan wanneer er een 
functie in het gevolg vrij komt. De 

ervaring in Pompedurp leert dat 
mensen nooit uit zichzelf komen, 
maar wanneer je ze vraagt, ze ei-
genlijk altijd ‘ja’ zeggen.” 

Wintersport
Voorlopig blijft de prins zelf nog 
betrokken bij het bestuur van 
de Stichting Karnaval Kruisland 
(SKK) en kijkt hij er naar uit om 
carnaval ‘in burger’ te vieren. 
“Misschien ga ik wel op winter-
sport”,  lacht hij. “Nee hoor ik ga 
gewoon feesten als vanouds, maar 
dan iets minder intensiefs. Als 
groep blijven we bij elkaar. Mis-

schien gaan we wel  weer bouwen 
of ga ik weer bij een dweilband. 
De tijd zal het leren. Eerst gaan we 
deze carnaval gewoon gas geven 
als altijd. En het afscheid nemen, 
gaan we zeker niet zwaar maken.”

Foto rechts: Prins Jürgen (van 
Osta), nar Bobke (Rob de Jong), 
grootste boer Paul (van Loon), 
pompier Alex (Filius), en de Pom-
peleedies Judith (van Osta), An-
gelique (Korbijn) en Inge (Ruiten) 
kondigden tijdens de viering van 
11-11 aan dat 2023 hun laatste 
jaar ‘in pak’ wordt.

’Ut ôôg geneuk’ geeft letterlijke invulling aan 
Pompedurps motto ’We kunne gaon’

STEENBERGEN –Koorgroep Wel-
berg repeteert druk voor het ko-
mende adventsconcert dat samen 
met strijkorkest Divertimento op 
zondag 27 november in de Her-
vormde kerk wordt gegeven. Dat 
gebeurt onder het thema ‘Aarde 
wordt huis’. Er wordt tijdens het 
concert ook poëzie gedeclameerd. 
Aanvang van het concert is om 
14:30 uur.

“Onze prachtige blauwe planeet 
wentelt zich door de ruimte, maar 
welbeschouwd is zij nog lang geen 
veilig thuis voor mens en dier”, zo 
is het idee vanuit de organisato-
ren. In de koorstukken en via po-
ezie wordt het thema nader uitge-
werkt. Onder andere in John Rut-
ters ‘For the beauty of the earth’ en 

in ‘Et in terra pax hominibus’ van 
Antonio Vivaldi. Ook zullen ver-
schillende dichters op indringen-
de wijze het belang van de aarde 
voor de mensheid beschrijven. En 
vanzelfsprekend zullen ook tradi-
tionele adventsgezangen en tek-
sten niet ontbreken. Tijdens het 
concert worden in een kort me-
moriam de leden van koor en or-
kest die tijdens de coronaperiode 
zijn overleden herdacht.

Toegang tot het concert is gratis. 
Wel is er na afloop een collecte met 
open schaal. Tevens is er na afloop 
gelegenheid voor een praatje on-
der het genot van een drankje.  

Foto: Jan Schoonen ©

Adventsconcert met poëzie 
in Hervormde Kerk

NIEUW-VOSSEMEER – Donder-
dagavond 24 november ontvangt 
Heemkundekring Ambachts Heer-
lijkheid in de Vossenburcht de in 
Roosendaal geboren kunsthisto-
ricus Bart van Eekelen. Hij is een 
kenner van de beeldende kunst en 
architectuur van de Lage Landen in 
de late Middeleeuwen. In zijn le-
zing staat de adel in West-Brabant 
centraal in de vijftiende en zes-
tiende eeuw. Aanvang op 24 no-
vember is om 19:30 uur.

Van Eekelen belicht de macht, 
de rijkdom en de levens van de 
adel in deze regio. Hij gaat terug 
naar de tijd van de Bourgondi-

ers en Habsburgers in de tijd van 
rijkdom en armoede, van politie-
ke hervormingen en regilieuze 
spanningen door Reformatie met 
de Beeldenstorm. Bart van Eeke-
len licht toe hoe de macht hier in 
West-Brabant verdeeld was. Over 
welke rijkdommen de lokale heer-
sers – voornamelijk de heer van 
Breda en de markies van Bergen 
op Zoom – beschikten en hoe zij 
hun rijkdom en macht gebruik-
ten.
Bekende namen als Willem van 
Oranje, Egmond en Horne en de 
heren van Bergen op Zoom en 
Breda passeren.

Markiezenhof
Bart van Eekelen werkt momen-
teel als medewerker collectiebe-
heer en conservator bij Museum 
het Markiezenhof in Bergen op 
Zoom. Ook werkt hij bij het His-
torisch Informatiepunt van muse-
um het Tongerlohuys in Roosen-
daal en is hij verbonden als extern 
promovendus bij de Universiteit 
van Utrecht op het onderwerp 
van de bouwgeschiedenis van het 
Markiezenhofcomplex.

Ambachts Heerlijkheid  
ontvangt kunsthistoricus  
Bart van Eekelen

STEENBERGEN – ‘Na een periode 
met tegenslag is het ons gelukt 
weer op te krabbelen en zijn ‘De 
Vrolijke Spelers’ weer met succes 
begonnen aan een tournee vol op-
tredens door West-Brabant. Daar-
bij brengen we het blijspel ‘Oma 
achter het internet’ op de plan-
ken”, zo meldt Fien Cools. Het blij-
spel staat onder regie van Jacky 
Dingemans.

In het blijspel blijkt oma ook te 
kunnen internetten, dat heeft ze 
geleerd van vriendin Dika. Haar 
kinderen Will en Ietje houden zich 
eveneens bezig met activiteiten 
op het web, helaas met duistere 
praktijken. Dit heeft danige gevol-
gen voor het hele gezin.
De Vrolijke Spelers nodigen ieder-
een van harte uit om hun voor-
stellingen te bezoeken en ze bie-
den graag de mogelijkheid aan om 

hen te boeken.
“We bezorgen vrouwenvereni-
ging, KBO’s, Seniorenverenigin-
gen en bewoners van verzorgings-
huizen graag een gezellige mid-
dag. Verenigingen die interesse 
hebben in een middagje amuse-
ment kunnen altijd contact op-
nemen met onze toneelclub. Dat 
kan het beste via e-mail: devro-
lijkespelers@live.nl”, aldus Fien 
Cools.

Vrolijke Spelers op tournee met de klucht 
‘Oma achter het internet’



modern- strak - nostalgisch - klassiek

ZWN DAKTECHNIEK 
ALTIJD EEN DAKKAPEL OP MAAT!

uitgebreid, eerlijk en        

vele mogelijkheden
       deskundig advies

Bent u aannemer, kleine zelfstandige of een ervaren klusser en
 u wilt uw dakkapel zelf plaatsen, ook dan bent u bij 

ons aan het juiste adres.

 Snelliusweg 9 Tholen | 085-30 38 219
           info@zwn-daktechniek.nl| www.zwn-daktechniek.nl

altijd maatwerk
gratis offerte
tot 10 jaar garantie

BINNEN 1 DAG GEPLAATST
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Het doel van de Stichting  
Het Vergeten Kind
Stichting Het Vergeten Kind zet zich in 
voor kinderen in Nederland die het moei-
lijk hebben, omdat er thuis veel proble-
men zijn. Soms is de situatie zo ernstig 
dat ze niet meer bij hun ouders wonen. 

Het doel is dat al deze kinderen zich ge-
hoord en gezien voelen, op een veili-
ge en stabiele plek wonen en zich posi-
tief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun 
eigen plek vinden in de maatschappij. 

Heppie-activiteiten 
voor kinderen
Het Vergeten Kind organiseert onder 
meer kinderactiviteiten onder de noemer 
Heppie. Deze activiteiten hebben direct 
een positieve invloed op het leven van 
kwetsbare kinderen. 

Onderzoek laat zien dat het voor kinde-
ren in moeilijke thuissituaties essentieel 
is om een fijne ervaring op te doen. Daar-
door worden ze veerkrachtiger en kijken 
met meer vertrouwen naar de toekomst. 

Jongerenraad  
The Unforgettables
Jongerenraad The Unforgettables bestaat 
uit dertig jongeren die  opkomen voor de 
vergeten kinderen van Nederland. Door 
hun ervaringen te delen hopen zij de 
jeugdzorg en de jeugdhulp te verbeteren.  
Samen vormen zij de stem van 100.000 
kwetsbare kinderen die opgroeien in ge-
zinnen met een meervoudige problema-
tiek. Iedere Unforgettable volgt een drie-
jarig programma gericht op het ontwik-
kelen van vaardigheden en persoonlijke 

ontwikkeling. 

Het Glazen Huis
3FM Serious Request is een inzamelings-
actie die al sinds 2004 wordt georgani-
seerd door DJ’s van NPO 3. In de week 
voor Kerst sluiten zij zich vijf dagen op in 
Het Glazen Huis dat ergens in een grote 
stad in Nederland staat. Dit jaar wordt er 
geld ingezameld voor Het Vergeten Kind. 
Dat gebeurt in de studio, maar ook door 
tal van organisaties en particulieren in 
het land. Het Glazen Huis staat dit jaar in 
Amersfoort voor Het Vergeten Kind. 

29

 ( door Dasja Abresch )

STEENBERGEN – Dit jaar komt 3FM 
Serious Request in actie voor stich-
ting Het Vergeten Kind. De deejays 
Barend van Deelen, Sophie Hijl-
kema en Rob Janssen sluiten zich 
van 18 tot en met 24 december 
op in Het Glazen Huis van waar-
uit zij zoveel mogelijk geld inza-
melen voor de stichting Het Verge-
ten Kind. De Steenbergse Fiorenza 
Marschal was zo’n Vergeten Kind. 
Deze 20-jarige jongedame weet 
dan ook precies welk verschil het 
werk van de stichting voor een op-
groeiend kind kan maken. Om die 
reden is zij haar eigen actie begon-
nen waarmee zij duizend euro voor 
het goede doel in wil zamelen. Of 
haar dat gaat lukken? Ongetwij-
feld. Want als Fiorenza ergens voor 
gaat, berg je dan maar!

Wie Fiorenza voor de eerste keer 
ontmoet, ziet een leuke jonge 
meid met een vlotte babbel en 
een open, vrolijke blik. Toch is zij 
anders dan de meeste van haar 
leeftijdgenoten. Fiorenza heeft 
namelijk een sociaal-emotionele 
achterstand waardoor zij op het 
niveau van een vier- tot zevenja-
rig meisje denkt en reageert. Haar 
cognitieve leeftijd ligt tussen de elf 
en veertien jaar. “Leren gaat okay”, 
legt ze uit, “maar sociaal-emotio-
neel loopt het niet altijd even lek-
ker.” Fiorenza’s dagen worden bij 
voorkeur gevuld met ‘glitterlijm 
en groene slijm’. Een knutselfase 
die kinderen normaliter ontgroei-
en, maar voor moeder Bianca een 
leven lang zal duren. “Ga er maar 
aan staan”, knipoogt zij.

“Je wilt je kinderen  
alles geven”
Op haar 35ste stond Bianca er na 
een moeilijke scheiding als moe-
der van twee jonge dochters al-
leen voor. “Financieel was het, op 
zijn zachtst gezegd, niet gemakke-
lijk. Als moeder wil je je kinderen 
alles geven en dat ging gewoon 
niet.” Vakanties zaten er al hele-
maal niet in totdat Bianca op de 

Heppie Vakanties en Weekenden 
van Het Vergeten Kind werd gewe-
zen. “Mijn oudste dochter kwam 
daarvoor in aanmerking omdat ik 
het financieel niet breed had en 
omdat zij een zusje met een be-
perking had.”

Superveilige omgeving
Een paar jaar later was ook Fio-
renza oud genoeg om op kamp te 
gaan en dat was het begin van een 
lange periode van onmetelijk veel 
plezier. �Door mijn achterstand 
werd ik best veel gepest,” vertelt 
zij. �Als er één ding op de Hep-
pie-kampen niet is, dan is het pes-
ten. Het is voor mij een supervei-
lige omgeving. Ik heb het er altijd 
zo naar mijn zin gehad.”

Schoen zetten
Dat ze het thuis niet breed had-
den, daar was het meisje van toen 
zich al wel van bewust: “Ik stond 
er niet zoveel bij stil, behalve in 
bepaalde periodes. De Sinter-
klaastijd bijvoorbeeld. Veel klas-
genootjes kregen iedere dag iets 
in hun schoen. Dat zat er bij ons 
echt niet in.” Met wat creativiteit 
wist Bianca er altijd wel een echt 
feest van te maken. ”In plaats van 
één pak stiften, verdeelde ik ze 
over meerdere pakjes. Dat is ook 
helemaal niet erg; kinderen vin-
den uitpakken toch het leukste.”

The Unforgettables
Kinderen mogen tot hun achttien-
de deelnemen aan de Heppie-ac-
tiviteiten. Een duidelijke grens die 
tot haar verdriet ook voor Fioren-
za gold. Een kampleider wees haar 
echter op The Unforgettables: De 
jongerenraad van het Vergeten 
Kind. De nooduitgang voor Fio-
renza die nog heel graag een paar 
jaar in de veilige omgeving wilde 
blijven: “Het eerste weekend was 
op een Utrechts landgoed. Ik zat 
alleen op een hotelkamer, ik had 
het een pasje en moest voor het 
eten naar een buffet. Heel raar al-
lemaal.” 

“Ze vonden me lastig”
Het ging niet van een leien dak-
je. “Ik had niet direct aansluiting 

bij de anderen. Ze vonden me las-
tig. Mijn niveau is laag en  ik kon 
niet goed mee met de groep. Ik zat 
best veel alleen.” Maar Fiorenza 
zette door en hoewel er nog altijd 
moeilijke momenten zijn, geniet 
ze met volle teugen van de week-
enden en is haar groep een ver-
lengstuk van haar familie gewor-
den. Ze ziet dan ook als een berg 
op tegen het moment in decem-
ber waarop ze als ‘Graduated Un-
forgettable’ afzwaait. 

Een geweldig mens
Voor het zover is, wil de onverge-

telijke Steenbergse nog één keer 
knallen voor Het Glazen Huis. Hét 
moment om alle kennis en erva-
ringen die zij opdeed tijdens vele 
trainingen en workshops met be-
kende Nederlanders zoals John-
ny de Mol en rapper Bizzey in de 
praktijk te brengen. Vaak denkt 
ze nog aan de wijze les die ze van 
Sylvana Simons kreeg: “Zij zei dat 
ik mezelf iedere dag in de spiegel 
aan moest kijken om tegen me-
zelf te zeggen dat ik een geweldig 
mens ben.” 

De duizend euro die Fiorenza zich 

ten doel heeft gesteld gaat heel 
veel vergeten kinderen helpen. Zo 
kan een kind na een Heppie-ac-
tiviteit al voor € 10,- een blijven-
de herinnering krijgen in de vorm 
van een ingelijste foto en een 
complimentenboekje waarin zij 
terug kunnen lezen hoe waarde-
vol zij zijn. Een prachtig cadeau 
want vaak hebben deze kinderen 
helemaal geen foto’s van zichzelf. 
Voor slechts €25,- bezorgt Heppie 
een kind een onvergetelijke mid-
dag met intensieve begeleiding 
en voor €45,- traint Het Vergeten 
Kind een vrijwilliger die de kinde-
ren pedagogisch kan begeleiden.

Fiorenza in actie
Op vrijdag 25 november is Fioren-
za een hele dag bij de Jumbo su-
permarkt aan het Floraplein te 
vinden. Daar vertelt zij iedereen 
die het horen wil over Het Verge-
ten Kind en haar Glazen Huis-ac-
tie. Ze hoopt vooral dat heel veel 
mensen hun statiegeldbon aan 
het goede doel willen geven.
Fiorenza heeft op heel veel plaat-
sen in de gemeente Steenbergen 
posters opgehangen waarop een 
QR-code staat. Wie de code scant 
komt gelijk op de Glazen Huis-ac-
tiepagina van de Steenbergse en 
kan doneren. Dat kan dus ook via 
de QR-code op de poster op deze 
pagina.
Vorige week is Fiorenza op bezoek 
geweest bij wethouder Esther 
Prent om te vertellen over Het Ver-
geten Kind. Dat was een heel leuk 
gesprek. Fiorenza hoopt dat ook 
de gemeente Steenbergen een 
steentje aan haar actie bij kan dra-
gen. 
Op haar Facebookpagina zorgt Fi-
orenza dat er steeds een update 
komt van haar actie. Ze heeft al 
meer dan 500 euro opgehaald 
en de actie loopt nog tot en met 
24 december! Met een beetje ge-
luk (en hulp van de lezers van de 
Steenbergse Courant) gaat ze haar 
streefbedrag van € 1.000 makke-
lijk voorbij!
Meer weten? https://www.
npo3fm.nl/kominactie/acties/fi-
orenza-in-actie-in-steenbergen

Steenbergse wil duizend euro naar Het Glazen Huis brengen

Fiorenza Marschal in actie voor Het Vergeten Kind

Poster: Fiorenza schittert vol zelfvertrouwen op haar eigen poster. Wie de 
QR-code scant komt bij haar actiepagina voor het Glazen Huis en kan 
daar een donatie doen. 

REGIO – Donderdag 17 november 
wordt op alle Curio-scholen een 
open avond gehouden. Voor onze 
regio gebeurt dat in Bergen op 
Zoom, Roosendaal en Hogerheide. 
Tijdens de avond wil Curio tonen 
dat een beroepsopleiding zorgt 
voor veel en leuke praktijkerva-
ring en dat de kans op een goede 

banen na de opleiding groot is.

Tijdens de avond delen docen-
ten en studenten hun kennis en 
ervaring. Ze geven daarbij een zo 
goed mogelijk beeld van de op-
leidingen. Naast de open avond 
biedt curio via de website een vol-

ledig keuzepakket voor toekom-
stige mbo-ers aan. De studiekie-
zer helpt bij het studiekeuzepro-
ces. Via voorlichtingsvideo’s wordt 
meer verteld over de domeinen. 
Daarnaast zijn er webinars over 
specifieke opleidingen in de re-
tail en er zijn meeloopdagen om 
in de lessen kennis te maken met 
docenten en studenten. Kortom 
het zijn uitstekende mogelijkhe-
den voor toekomstige leerlingen 
om de opleiding te vinden die bij 
hen past.

Open avond beroepsonderwijs 
bij alle Curio mbo-locaties

Groot aanbod op de 
boekenmarkt in de 
Vredeskerk
STEENBERGEN – Zaterdag 19 no-
vember organiseert de activitei-
tencommissie van de Vredeskerk 
boekmarkt. Dat gebeurt in de kerk 
zelf, waar de deuren om 11:00 uur 
worden geopend. Om 15:00 uur 
wordt deze halfjaarlijkse boeken-
markt gesloten.

Petra Geers laat vanuit de acti-

viteitencommissie weten dat er 
bijzonder veel boeken zijn inge-
leverd. “Streekromans, romans, 
thrillers, kinderboeken, geschie-
denis, hobbyboeken en boeken 
voor liefhebbers van koken, kunst 
en tuinieren. De prijs per boek is 
slechts een euro, zes boeken kos-
ten zelfs maar vijf euro”. 

De opbrengst van de boekenmarkt 
wordt onder meer gebruikt voor 
de hoge energiekosten, opdat de 
kachel – als is het dan een graadje 
lager – kan blijven branden.



Op onze bedden 
lig je écht een stuk 

lekkerder en gezonder

Burgerhoutsestraat 34 
Roosendaal 0165-568898

Niet duurder, Wel veel beter

Huberts-Slaapcomfort.nl

Uniek: Een 5-stappenplan incl. Lichaamsprofiel-metingen be-
palen jouw unieke Slaap-DNA. Deze test kost je niets en duurt
slechts 10 minuten. Je ervaart direct, op een leuke manier, het
enorme verschil tussen een standaard bed en een bed afge-
stemd op jouw lichaam. Tevens ontvang je een gratis slaapad-
vies op maat. Kom nu langs of kijk alvast even op onze website. 

Uw woning verkopen?
Laten we kennis maken!

“Het is erg belangrijk dat 
u vertrouwen heeft in 

de persoon die uw huis 
verkoopt. Ik kom daarom 

altijd persoonlijk langs 
om kennis te maken en te 
bekijken of dat wederzijdse 

vertrouwen er is. Neem 
vrijblijvend contact op via 

0167-563301” 

- Fred Raaijmakers
   Makelaar

Kaaistraat 6 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563301 
info@koetsenruyter.nl - www.koetsenruyter.nl

Telefoon 0167 - 56 59 30 tijdens kantooruren
of mail bezorging@steenbergsecourant.nl

Ben jij (bijna) dertien jaar?
En wil je met eenkleine twee uur 

werk een fors zakcentje verdienen?
Meld je dan aan als bezorger

voor één van de vier routes
in Nieuw-Vossemeer

Als bezorger verdien je een leuk zakcentje
 - de vergoedingen zijn verhoogd. 

En je ontvangt nu een welkomstbonus 
van €20,-!

Leeftijd vanaf 13 jaar, bezorgen op 
vrijdag vóór 19:00 uur.
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DINTELOORD – Sinds 2017 is het 
mogelijk om een groot en uitge-
breid assortiment thee en aanver-
wante producten online te bestel-
len. Vervolgens kan worden ge-
kozen om het bestelde bezorgd 
te krijgen of het persoonlijk af te 
halen in de winkel aan de Westzij-
straat. Dit kan voortaan alleen op 
vrijdagen tussen 12:00 en 19:00 
uur. “Op vrijdag is onze winkel aan 
de Westzijstraat 2 geopend voor 
het afhalen van bestellingen of om 
een leuk cadeautje te kopen dat 

vast te vinden is in ons bijzonde-
re assortiment”, vertelt Elna van 
den Hil.

Samen met haar dochter Lotte 
is zij de klanten graag persoon-
lijk van dienst in hun winkel. Die 
is echter alleen op vrijdagen ge-
opend. “De andere dagen bleek de 
aanloop de gering om de winkel 
ook dan geopend te houden. Van-
daar dat we er voor gekozen heb-
ben om vrijdag als openingsdag te 
bestempelen”.

Groot assortiment
Via de winkel en voorname-
lijk ook de website Kruidenthee.
nl wordt een enorm assortiment 
theesoorten aangeboden. Krui-
denfusiesoorten voor verschil-
lende toepassingen: om lekker te 

kunnen slapen, om te zuiveren of 
bijvoorbeeld om op te laden. “We 
verkopen ook (zoveel mogelijk bi-
ologische) zwarte, groene en rooi-
bosthee van superieure kwaliteit. 
Van onze klanten krijgen we vaak 
te horen dat als ze eenmaal losse 

thee hebben gedronken, ze hier-
voor beslist kiezen in plaats van 
thee in zakjes”.

En verder
Naast al die theesoorten heeft 
Kruidenthee ook mokken en thee-
potten in het assortiment, waar-
onder de bekende Saara mokken 
met inpandige zeef. “Ook hierover 
zijn klanten zeer enthousiast. Ze 
nemen deze zelfs mee op vakan-
tie”, weet Elna. Ze wijst op andere 
producten die Kruidenthee heeft: 
geurkaarsen, geuroliën sachets 
van het merk Bridgewater en bij-
voorbeeld ook wasparfum van ‘Le 
essenze di Elda. “Ik nodig ieder-
een uit om op vrijdag langs te ko-
men. We hebben leuke en origine-
le cadeau-ideeën, zeker ook voor 
de naderende feestmaanden. En 
een bezoekje aan onze website is 
zeker ook de moeite waard”.

Kruidenthee.nl: uitgebreid 
assortiment theesoorten 

online bestellen

STEENBERGEN – Twee jaar gele-
den startten twee Steenbergse on-
dernemers – Ton Gillesse van Pri-
mera de Gilles en Roel van Kaam 
van Vato en Vata mode – een voor 
Steenbergen nieuw initiatief: de 
boulevardloten. Een mogelijkheid 
voor inwoners om via het kopen 
van een aandeel een grotere kans 
te maken op een grote prijs bij de 

Oudejaarstrekking van de Staats-
loterij. Ook dit jaar is er een moge-
lijkheid tot deelname.

“De afgelopen twee jaar waren de 
Boulevardloten in no time uitver-
kocht. Dit jaar hopen we met een 
nog grotere groep mee te spelen.  
Iedereen die dat wil doen kan bij 

ons in de winkel een aandeel ko-
pen. Het aandeel kost 30 euro per 
stuk. Doordat er een flinke hoe-
veelheid loten wordt aangekocht 
is de kans op een grote prijs veel 
groter dan wanneer individueel 
wordt meegespeeld. De hoofd-
prijs is dertig miljoen euro. Het 
zou prachtig zijn als deze prijs in 
Steenbergen zou vallen. Die wordt 
dan verdeeld onder de ‘aandeel-
houders’, de deelnemers aan onze 
actie dus”, vertellen Gillesse en 
Van Kaam. De verkoop van de lo-
terij-aandelen is inmiddels ge-
start.

Jagen op de hoofdprijs in 
najaarsloterij via aandeel

STEENBERGEN – Onder het mot-
to ‘Scan en Win’ organiseert 
ondernemersvereniging ‘Ons 
Steenbergen’ in het stadshart 
een Prijzenfestival. Bij elke aan-
koop die wordt gedaan bij de 
deelnemende winkeliers ont-
vangt de kopende klant een zo-
geheten ‘actie-voucher’. Deze 
bevat een barcode. De code kan 
worden gescand bij de ‘Scan & 
Win’-zuil. Deze staat opgesteld 
bij boekhandel Vermeulen in de 
Kaaistraat. Na de scan weet de 
betreffende klant of er een prijs 
is gewonnen, wat deze prijs is en 
bij welke winkel deze kan wor-
den afgehaald.

Voor de actie zijn 100.000 vou-
chers vervaardigd. Dat is het aan-
tal aankopen dat wordt verwacht 
bij de deelnemende winkeliers in 
de actieperiode die start op 18 no-
vember en loopt tot en met 24 de-
cember. Er wordt voor meer dan 
10.000 euro aan prijzen uitge-
keerd. Wie tijdens de openingstij-
den van boekhandel Vermeulen 
een voucher met barcode scant bij 
de speciale ‘Scan en Win-zuil’, ziet 
meteen of het prijs is. 

Hoofdprijs 500 euro
Er is een hoofdprijs ter waarde 
van 500 euro. Bij winst wordt een 
bon geprint met daarop de groot-

te van de prijs en de winkel waar 
deze kan worden afgehaald. 
Openingstijden van de boekhan-

del zijn op maandag tussen 13:00 
en 17:30 uur, op dinsdag tot en 
met vrijdag tussen 8:30 en 17:30 

uur en op zaterdag tussen 8:30 en 
17:00 uur.

Actie-voucher met barcode 
vervangt stempelkaart 

bij het Prijzenfestival van 
Ons Steenbergen

REGIO – “Iedereen heeft ze: van 
die klussen die je zelf niet uitge-
voerd krijgt, waarvoor de tijd je 
ontbreekt of waarvoor je kennis 
net iets tekortschiet. Een aanne-
mer haalt er z’n neus voor op, een 
specialist vraagt de hoofdprijs, en 
jij zit met het probleem. Dat kun je 
nu oplossen, door de Klusbakfiets 
Zuidwesthoek in te schakelen”, 
vertellen Fred en Bianca van den 
Corput uit Hoogerheide.

De Klusbakfiets is een landelijk 

initiatief dat in verschillende ste-
den actief is. Het is mooi in al z’n 
eenvoud en is daardoor toegan-
kelijk voor iedereen: een ervaren 
klusser rukt uit om kleine en ook 
grotere klussen te doen in en rond 
het huis bij particulieren maar ook 
bij bedrijven en instellingen zo-
als scholen, kinderdagverblijven 
of VVE’s. Hoogerheidenaren Fred 
en Bianca van den Corput vonden 
dat ook de regio Zuidwesthoek 
een Klusbakfiets verdient. “Toen 
wij hoorden van de Klusbakfiets 

wisten we het: dit wordt het!” 

Geen klus te klein
“De Klusbakfiets kun je inschake-
len voor een enorme waaier aan 
klussen: Van het schilderen van 
een muur tot het ophangen van 

een lamp. Geen klus is ons te klein 
maar we zijn er uiteraard ook voor 
de grotere klussen. Ook voor ver-
bouwing van de zolder, keuken of 
badkamer kun je ons bellen! Wij 
zijn er niet om een aanbouw te re-
aliseren, maar om de kleinere din-
gen te doen voor mensen die ze 

niet zelf willen of kunnen doen. 
We werken met een betaalbaar 
uurtarief en lage voorrijkosten en 
we werken in de gehele regio”.

Netwerk van klussers
Het tweetal heeft een netwerk van 
kundige klus-zzp-ers, allround 
klussers dat steeds verder uit-
breidt. “We zoeken altijd handige 
mensen, mensen die hun hele le-
ven al klussen of al werkzaam als 
klussers zijn. Of je nu fulltime of 
parttime wil klussen, bij De Klus-
bakfiets ben je altijd welkom. De 
Klusbakfiets begeleidt acquisi-
tie, marketing, administratie zo-
dat de klussers alleen maar hoe-
ven te doen waar ze goed in zijn, 
klussen”, aldus het echtpaar Van 
den Corput.

Klusbakfiets Zuidwesthoek: 
“duurzaam, snel en  

betrokken”



“Tijdens de behandeling adem je honderd procent zuurstof in via een masker 
bij een druk die hoger is dan de normale omgevingsdruk. Doordat de zuurstof 
onder druk wordt ingeademd, wordt er twaalf keer meer zuurstof in het 
lichaam opgenomen dan normaal”, vertelt Christian Heringhaus, arts Hyperbare 
Geneeskunde. “Dat zorgt ervoor dat de weefsels die een tekort hebben aan 
zuurstof, tijdens deze behandeling beter van zuurstof worden voorzien. En juist 
die zuurstof heeft het weefsel keihard nodig om aan het werk gezet te worden, 
waardoor de kans aanzienlijk groter wordt dat klachten en pijn na bestraling goed 
herstellen en problematische wonden en infecties sneller én beter genezen.”

‘Ik heb minder pijn en meer 
bewegingsvrijheid’
De diagnose kwam als 
donderslag bij heldere hemel. 
“Ik was nog geen vijftig en 
had nergens last van”,  vertelt 
Bea Hommel. Toch werd er 
borstkanker bij haar ontdekt 
tijdens een bevolkingsonderzoek. 
Twee weken later werd ze 
geopereerd en daarna volgde 
er een bestralingstraject. ,,In het 
begin dacht ik: ‘Het gaat best 
wel’, maar later kreeg ik toch 
klachten, zoals  oedeemvorming en ik had veel last van mijn ribben, waardoor 
ik moeilijk kon bewegen.” In de krant las ze een artikel over zuurstoftherapie 
en nadat ze contact had opgenomen met het hyperbaar centrum, kon ze al snel 
terecht voor een intakegesprek. “Uiteindelijk heb ik veertig behandelingen gehad. 
En ja, dat is intensief, maar ik heb er zoveel voor teruggekregen. Het bestraalde 
weefsel is soepeler geworden en de oedeem in mijn arm is weg. Rekken en strekken 
of iets optillen ging moeizaam en nu kan ik dat zonder iets te voelen. Ik heb minder 
pijn en meer bewegingsvrijheid. Ik ben dankbaar dat deze therapie mogelijk was.”

‘De wond is genezen’ 
Meneer Gilde uit Terneuzen kwakkelde al maanden met een akelige open wond 
aan zijn voet. Hij heeft diabetes en door deze ziekte loopt hij een groot risico 

op ernstige infecties. Hij kreeg 
verschillende antibioticakuren en 
werd een aantal keer opgenomen 
in het ziekenhuis, maar de wond 
genas nauwelijks. ,,In de krant 
had ik wel eens iets gelezen over 
zuurstoftherapie. Ik kaartte het 
aan bij mijn arts en vervolgens 
heb ik een afspraak gemaakt bij 
het hyperbaar centrum in Goes. 
Toen ging het snel hoor”, blikt 
meneer Gilde terug. “Tijdens 
het intakegesprek vroeg de arts 
wanneer ik wilde beginnen met 
de behandeling, waarop ik grapte: ‘Gisteren’. De arts ging even iets nakijken en 
zei: “Gisteren lukt niet meer, maar er is vanmiddag nog een plekje vrij. Als u wilt, 
beginnen we vandaag.’ Dat heb ik gedaan en wat ben ik daar blij om. Na tien 
behandelingen zag de wondverpleegkundige al verbetering. Drie weken na de 
laatste zuurstofbehandeling zijn er foto’s gemaakt en was de wond genezen.”

‘Ik ben een blij mens’ 
Ina Mensink werd tijdens de 
tweede golf in november 2020 
besmet met het coronavirus. Ze 
was drie weken ziek en daarna 
herstelde ze nauwelijks. Haar 
klachten waren zo ernstig, dat 
ze volledig arbeidsongeschikt 
dreigde te raken. Ze werd een 
schaduw van de krachtige en 
actieve vrouw die ze ooit was. Tot 
ze startte met zuurstoftherapie 
in het Medisch Centrum voor 
Hyperbare Zuurstoftherapie in 
Goes. Zij was de allereerste long-covid patiënt in Nederland die werd behandeld 
met zuurstoftherapie. “Ik ging ernaartoe met nul verwachting, maar heel veel 
hoop. Die eerste keren deed ik twee uur over een ritje van dertig kilometer. Als ik 
tien kilometer had gereden, moest ik stoppen om uit te rusten. Als ik binnenkwam 
moest ik eerst een kwartier uitpu� en voor ik mezelf kon omkleden. Ik moet heel 
eerlijk zeggen dat ik de eerste weken meerdere keren heb gedacht: ‘Waar ben ik 
aan begonnen?’ Maar toen, na een week of drie, begonnen me kleine dingetjes op 
te vallen. Ik had minder behoefte om 
overdag te slapen, merkte dat ik meer 
energie kreeg, het lopen ging beter en 
ik kon me steeds beter focussen. Na vijf 
weken kon ik er niet meer omheen. Ik 
reed gewoon in één ruk naar Goes, kon 
me gelijk omkleden en het lukte me weer 
om twee uur achter elkaar te lezen. Zoals 
het er nu naar uitziet, ga ik in november 
weer werken. Ik ben een blij mens.”

Vragen of een afspraak maken?
Heb je vragen of wil je een afspraak 
maken voor een vrijblijvend 
intakegesprek bij één van de medisch 
specialisten? Neem contact op via 
088 - 12 54 290. Hiervoor heb je geen 
verwijsbrief nodig. 

Drie patiënten en een arts 
vertellen over zuurstoftherapie

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

In het hyperbaar centrum in Goes worden elke dag mensen behandeld met 
zuurstoftherapie. Deze therapie wordt ingezet bij aandoeningen waarbij weefsels wel 
een extra zuurstofboost kunnen gebruiken. Denk daarbij aan wonden aan de diabetische 
voet die niet of nauwelijks genezen, klachten die ontstaan na bestraling van tumoren, 
crushletsel of infecties aan de weke delen. Sinds deze zomer worden er ook mensen met 
langdurige klachten na corona (long-covid) behandeld in dit zelfstandig behandelcentrum 
in het souterrain van het Adrz in Goes. Maar hoe werkt zuurstoftherapie en wat zijn de 
ervaringen van de mensen die hier zijn behandeld? We laten een arts en drie patiënten 
aan het woord. 

CONTACTGEGEVENS 
’s-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes
088 - 12 54 290
info@hyperbaarcentrum.nl
www.hyperbaarcentrum.nl

Zuurstoftherapie -



Wij maken JOUW badkamer en keuken persoonlijk

- vanaf demonteren van uw badkamer en 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
ANDERS DAN GEWOON...

AANBIEDINGNu bij aankoop van een keuken  
een gratis Quooker en GEEN aanbetaling

NIEUW! APPARTEMENTEN DE KLOKKENMAKERIJ

TEL: 0164-683842
MAIL: nieuwbouw@baasmakelaars.nl

Het nieuwbouwproject de Klokkenmakerij te Steenbergen bestaat uit totaal 14 luxe appartementen verdeeld over twee gebouwen 
met daartussen gelegen een afgesloten parkeerterrein. 
Het ene appartementencomplex is gelegen aan de Grote Kerkstraat 9, 11 en 13, waar 8 appartementen worden gerealiseerd. Het andere 
appartementencomplex is gelegen aan de Oostdam 14, waar 6 appartementen worden gerealiseerd met bergingen in de kelder. 
Bij beide complexen is het mogelijk om op de bovenste verdieping een penthouse te creëren.  
 
Bij dit project staan comfort, gemak, veiligheid en luxe hoog in het vaandel. 
Dit zal dan ook terug te zien zijn in het ontwerp en zult u zeker ervaren wanneer u er woont. 
Daarnaast zijn de appartementen zeer energiezuinig en volledig gasloos! 
 
De gebruiksoppervlaktes variëren van 71 m2 tot 83 m2 met een V.O.N. prijs vanaf €380.000,-.

HEEFT U INTERESSE IN DE KLOKKENMAKERIJ? 
NEEM DAN CONTACT OP MET DE VERKOOPMAKELAAR BAAS MAKELAARS

van 

de beste keuze voor  
social media marketing

van jouw bedrijf

Wil jij resultaat
uit social media?

Bekijk de 
uitlegvideo

Google Beoordelingen

4.9



Merk Model Type Km-stand Bouwjaar Prijs in €

Fiat  Panda 1.1 5drs 132158 2004 2750,00
Fiat Panda 1.2 Edition Cool 127151 2005 2950,00
Daihatsu Curo 1.0 AUTOMAAT AIRCO 10083  2001  1450,00
Hyundai I 30 1.0 GDI Wagon Climate Control 75230 2018 16950,00
Kia  Venga 1.4 CVVT 106815 2012 7500,00
Nissan Pixo 1.0 Look 124814 2011 4250,00
Peugeot 206 CC 2.0 16V Cabrio 203686 2002 1750,00
Suzuki  Swift  1.2 Dynamic 98014 2015 9950,00
Suzuki  Splash  1.0 Comfort 119895 2015 7950,00
Suzuki SX4 1.6 Shogun 5 drs. AIRCO 181339 2008 4950,00
Suzuki  S-Cross 1.0 Boosterjet Excl. Climate Control  72579 2018 17450,00
Suzuki  S-Cross  1.4 Style AUTOMAAT Climate Control 14965 2018 23950,00
Suzuki Alto 1.0 Comfort 73514 2014 6150,00
Suzuki Swift 1.2 Bandit 129428 2013 8950,00
Suzuki Ingnis 1.2 Style 59151 2017 13950,00
Suzuki Ignis 1.2 Comfort 45342 2018 12950,00
Suzuki  Swift 1.3 GLS 181269 2005 3500,00
Suzuki  Swift  1.2 Comfort  100675 2010 6950,00
Suzuki  Swift  1.3 Cool 153504 2010 5950,00
Suzuki  Swift 1.2 Select AUTOMAAT 21834 2019 18750,00
Suzuki  Baleno 1.2 Exclusive AUTOMAAT AIRCO 36911 2019 15949,00
Suzuki Vitara  1.4 Hybrid 4x4 Select 5207 2021 27500,00
Suzuki Vitara 1.6 Exclusive Climate Control 53824 2018 17950,00
Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet SELECT Climate Control 19212 2019 19950,50
Suzuki Vitara 1.0 Select AUTOMAAT 54909 2019 21950,00
Suzuki Vitara 1.4 HYBRID Comfort 1826 2021 22500,00
Suzuki Swace 1.8 I HYBRID Style AUTOMAAT 11899 2021 25949,00

ZIE OOK WWW.AUTOCENTRUMROOSENDAAL.NL 

Meer betrouwbare occasions staan op de website
www.autocentrumroosendaal.nl

Belder 39 “Borchwerf” | 4704 RK Roosendaal | Tel. 0165-550255
www.autocentrumroosendaal.nl | info@autocentrumroosendaal.nl

Voorheen Suzuki Centrum 

Roosendaal/Bergen op ZoomOnderhoud & reparatie 
alle merken

Specialist 
     in Suzuki

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

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

Mike van Herel, MVH House & Garden

Dakkapellen

Kozijnen

Overkappingen

Veranda’s

Heeft u plannen voor uw huis? 

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl

Zoekt u tapijttegels voor uw woonkamer, slaapkamer, zolder of kantoor...
bij ons vindt u een grote voorraad nieuwe tapijttegels in vele kleuren.

Prijzen: van €1,50 tot €3,50 per tegel (50x50cm).
Voor een kleurenmix betaalt u slechts €0,50 per tegel.

Wij zijn elke zaterdag geopend van 10.00 tot 15.00 uur
of telefonisch op afspraak. Tel.: 06 511 340 27

Adres:  Van Heemskerckstraat 5
  4671 RE Dinteloord

www.hetloodsje.nl
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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 en 
woensdagvan 9.15 uur tot 11.30 uur.
In het weekend van 19 en 
20 november vindt in Nederland 
de jaarlijkse landelijke 
Jongerencollecte plaats. De 
opbrengst van deze collecte wordt 
gebruikt voor de organisatie van 
landelijke jongerenprojecten én 
voor het jongerenwerk in ons 
eigen bisdom
Voor het ontvangen van de 
ziekenzalving, belt U naar Pastoor 
Hans de Kort 0167-563129.
U kunt uw parochiebijdrag over-
maken op rekeningnummer          
NL42RABO 0191 8492 94 t.n.v. 
St. Annaparochie onder vermelding 
van uw parochiekern. Iedere 
donatie is meer dan welkom. 
De viering op zaterdag om 17.00 
uur vanuit de Gummaruskerk 
wordt  uitgezonden via de SLOS:  
Ziggo: kanaal 46, KPN: kanaal 
1402, Delta: kanaal 804 en Caiway: 
kanaal 12.

We vieren in deze weken een 
soort oud en nieuw in de kerk. Op 
zondag 20 november vieren we de 
laatste zondag van het kerkelijk 
jaar en een week later beginnen 
we aan een nieuw kerkelijk jaar 
met de advent, de voorbereiding 
op kerstmis. De laatste zondag 
vieren we Christus Koning. Nu 
staan koningshuizen vaak nog wel 
behoorlijk in de belangstelling. 
Vele koningen hebben in deze tijd 
echter maar een beperkte macht. 
Het koningschap van Christus 
ligt op een ander niveau dan dat 
van koningen of regeringsleiders. 
Christus is koning zonder troon 
en zonder de wereldlijke macht 
van een leger. Hij zegt zelf dat zijn 
koningschap niet van deze wereld 
is. Zijn koningschap is al wel in 
deze wereld voelbaar wanneer zijn 
volgelingen de Geest van Jezus in 
hun harten laten werken. En dat is 
een Geest van liefde tot het einde 
toe. De liefde van Koning Christus 
is sterker is dan de dood, kan ons, 
waar nodig, vergeven. Zo horen we 

op het feest van Christus Koning 
dat Jezus aan het kruis tegen de 
berouwvolle zondaar  die met 
Hem  gekruisigd is zegt: ‘’Vandaag 
nog zult ge met Mij  zijn in het 
paradijs”. Zo ver reikt de macht en 
de liefde van deze Koning.
pastoor Hans de Kort

De overledenen die wij in ons 
gebed gedenken: Jan Veraart, Nel 
van der Ham-Mooijekind weduwe 
van Ton van der Ham. 
Zaterdag 19 november 17.00 uur: 
Eucharistieviering Pastoor Hans de 
Kort. Fam. Vermuë - Rijk; Gerard 
Roks vanwege zijn verjaardag; 
Anna Poulus; Joke Meeuwissen 
- Klijs en jgt. haar zoon Hans; 
Noud Nijssen - Hectors; Bas van 
Rosendaal (kruisje ophalen); Janus 
van Loon vanwege zijn verjaardag 
en jgt. Johanna Lucia van Loon - 
van Osta.
Maandag 21 november 19.00 
uur: Eucharistieviering Pastoor 
Hans de Kort. 

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

Zaterdag 19 november van 11.00 
- 15.00 boekenmarkt. 
Om 19.00 uur Eucharistieviering: 
Pater Bertus van Schaik en Past .w. 
Lenie Robijn, het koor “En Toch” 
o.l.v. Martien van Gaans verzorgt 
de muzikale invulling. Landelijke 
jongerencollecte. Wij gedenken: 
Siem en Joke Boyen - Raadsen, 
André Loos weduwnaar van Riet 
Loos - Mulders. 
Woensdag 23 november 9.30 
uur: Eucharistieviering in de Vonk, 

Pastoor Hans de Kort. 
Opgeven van een misintentie: 
Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612, 
e-mail r.gelten@home.nl  Het tarief 
van een misintentie is  € 11,00. 
Secretariaat Vredeskerk: Petra 
Geers 0167-565994 petrageers@
hotmail.nl 

Zondag, 20 november Christus 
Koning, 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pater 
Bertus van Schaik; Misintenties: 
Leonardus de Jong en Maria 
Baselier; Adrianus Goderie e.v. 
Johanna Timmermans; jgt. Ad 
Heijboer e.v. Corrie Rozendaal; 
Maandag 21 november 18.00 
uur: H. Mis.
Woensdag 23 november 19.00 
uur: H. Mis.
Donderdag 24 november 19.009 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed. 

Zondag 20 november 11.00 uur: 
Woord- en Communieviering. 
Zang: Gemengd koor; 
Misintenties: Petrus Crijnen en 
Maria Vitalia Adriaenssens, Le-
onardus Visser, Marie Mouwen 
Vrolijk, Servé Broos vanwege zijn 
sterfdag. Voorganger: Diaken Jan 
Foesenek; Lector: Petra Welten; 
Koster: Adrie van Etten. 

Ons parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 0164-
682525. 
Zaterdag 19 nov. 19.00 uur 
Euch.: Uw gebed wordt gevraagd 
voor: Frans Mouws e.v. Ad Boot; 
Jacqueline Rombouts e.v. Thijs 
Huijsmans; Jaan van Tillo e.v. Ri-
nus Nijssen; o.o. van Aert - Schet-
ters en zoon Kees; voorganger : 
Past. H. de Kort, lector : H. Wouts  

m.m.v. het Antoniuskoor. 
Dinsdag 22 nov. 16.00 uur  Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen.
Mededeling: We zijn u heel dank-
baar dat we zo vele donaties  ont-
vangen hebben  voor de wederop-
bouw  van de kapel. Dank u wel.

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 november 09.00 uur: 
Eredienst in de protestantse kerk te 
Nieuw-Vossemeer. Ds. H. van het 
Maalpad. Gedachtenisdienst.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
   Het mooiste van alles dat 

wijsheid ons biedt
 om het leven prachtig 

te maken, is zonder 
twijfel vriendschap.

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 20 november 10.00 uur: 
Eeuwigheidszondag. Ds. L. van der 
Eyk, Zwijndrecht.

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 november 10.00 uur: 
Mw drs. N. Roggeband (Tholen).

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

De zondagse ochtenddiensten worden 
verder uitgezonden via de SLOS op 
donderdagochtend. De diensten zijn 
ook te volgen via onze website www.
hervormddinteloord.com. 
Zondag  20 november 10.00 uur: 
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. 
J. Tadema, Nijkerk.

Zondag 20 november 10.30 uur: 
Voorganger Ds. CH. Inkelaar-de 
Mos. Laatste zondag kerkelijk jaar.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL  WOORD

Wonder in karmelietenklooster
In 1984 was het klooster van 
de zusters van de Carmel in 
Quito (Latijns-Amerika) bijna 
uitgestorven. Geen roepingen meer 
aan de horizon. Maar de priorin 
kreeg weer hoop, toen ze contact 
kreeg met de Italiaanse zuster 
Luicela, die vertelde dat ze op 
bedevaart ging naar Medjugorje. 
De priorin vroeg haar onmiddellijk 
om bij Maria in Medjugorje te 
bidden voor roepingen. Zuster 
Luicela was daar bij een publieke 
verschijning. Via de zieneres zei 
Maria: “Ik zal zorgen voor de 
gemeenschappen die elke dag 
samen de volledige rozenkrans 
bidden voor de intenties van mijn 
Onbevlekt Hart, en ik zal zelf 
hun roepingen kiezen”. Toen de 
priorin van het karmelietenklooster 
deze mooie boodschap hoorde, 
riep ze haar clubje oude zusters 
bijeen. Ze spraken af om iedere 
dag samen drie rozenhoedjes in 
de kapel te bidden. Het wonder 
geschiedde. Enkele maanden later 
kwam de eerste roeping, gevolgd 
door andere jonge zusters. Het 
klooster raakte zo vol, dat een 
andere Carmel gesticht kon worden 
in Ecuador. En daarna weer in 
Panama. Het hoeft geen betoog dat 
bij deze tientallen nieuwe zusters 
de hele rozenkrans bidden nog 
springlevend is. Je zou toch hopen, 
dat op voorspraak van Maria door 
het bidden van de rozenkrans 
samen met een groepje gelovigen 
tien jonge priesters gewijd mogen 
worden. Pater Bertus. 

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

( door Dasja Abresch ) 

STEENBERGEN – Op donderdag 8 
december wordt de geschiedenis 
van Steenbergen smakelijk opge-
diend. De chef-koks van Brasserie 
op de Mart, restaurant de Waterto-
ren, grand café Puur en bar-bistro 
DOK combineerden hun culinai-
re kennis met de historische ken-
nis van de Stichting Stadsherauten 
Steenbergen, met als resultaat een 
stadswandeling met sterallure. 

Het idee van de historische culi-
naire stadswandeling is een van 
de weinige positieve overblijfse-
len uit coronatijd. Horecaonder-
nemers lieten zich toen van hun 
creatieve kant zien met concep-
ten waarbij deelnemers diverse 
restaurants bezochten langs een 
belevingsroute. Ook in Steenber-
gen werd er een soortgelijk con-
cept gelanceerd, maar dat werd 
door strenge regelgeving beëin-
digd voordat het goed en wel be-
gonnen was. 

Aansluitende menu’s
Corona of geen corona, het idee 
blijft goed, zo concludeerden de 
vier deelnemende restaurants. 
Wel besloten ze zichzelf uit te da-
gen door niet ieder één gerecht te 
maken, maar alle vier een volledig 
menu samen te stellen. Dat moet 
vervolgens wel aansluiten op de 
andere menu’s. ”Het zal dus niet 
zo zijn dat je in het ene restaurant 
zalmsoep krijgt, in het volgende 
een zalmbonbon en in het derde 
een hoofdgerecht met zalm”, lacht 
Tim Adriaanse van Brasserie op de 
Mart. 

We dagen onszelf uit
Wat deelnemers wel mogen ver-
wachten zijn gerechten die wat 
anders zijn dan anders. “We da-
gen onszelf uit om iets bijzonders 
weg te zetten.” Terwijl de restau-
rants de magen vullen, zullen de 
stadsherauten de hoofden van de 
gasten vullen met wetenswaar-
digheden over stad en stedelin-
gen. “Het wordt echt hartstikke 
leuk”, verzekert Adriaanse. Met 

een knipoog: “Het is jammer dat 
ik moet werken want ik zou graag 
zelf meedoen.”

Er valt nog zoveel  
te beleven
Voor de deelnemende restaurants 
is het initiatief vooral een manier 
om het publiek op een andere 
manier in contact te brengen met 
hun etablissementen en menu’s. 
“Persoonlijk hoop ik dat we de 
gasten kunnen verleiden om in de 
toekomst af en toe eens iets an-
ders te proberen. Er valt op culi-
nair gebied nog zoveel te ontdek-
ken en beleven.”

Napraten
Wie mee wil doen, koopt via in-
ternet (scan de QR-code of ga 
naar https://eventix.shop/wud-
kqb8n) voor 65 euro per persoon 
een ticket. De deelnemers worden 
in vier groepen van ongeveer 30 
personen verdeeld. Na inschrij-
ving krijgt de deelnemer bericht 
bij welke restaurant hij of zij be-
gint met een amuse en het voor-
gerecht. Vanuit deze eerste locatie 
vertrekken de eters voor de wan-
deling naar het volgende restau-
rant. Op iedere locatie wacht een 
gerecht met bijpassend drank-
je. Na de vierde gang kunnen de 
deelnemers voor een afsluitende 
borrel naar DOK om samen met 
de chefs na te praten over de erva-
ring. Voor de groep die zich op dat 
moment in de Watertoren bevindt 
wordt vervoer geregeld. 

De Historische Culinaire Stadswan-
deling begint om 18.00 uur en zal 
rond 22.00 uur klaar zijn. Er kunnen 
116 wandelaars mee en vol = vol. 

Deelnemers die apart van elkaar 
tickets kopen, maar er zeker van 
willen zijn dat zij met elkaar in een 
groep zitten, kunnen mailen naar 
tom@hoteldekaai. Via dit mail-
adres kunnen ook dieet- of andere 
wensen doorgegeven worden.

Historische Culinaire Stadswandeling op 8 december

Smakelijke wandeling door de geschiedenis van Steenbergen

Kaartmiddag  
KBO Welberg
WELBERG – Dinsdag 22 novem-
ber organiseert KBO Welberg een 
Rik- en Joker-kaartmiddag in ge-
meenschapshuis De Vaert. Die 
middag opent de zaal om 13:00 
uur de deuren en worden vanaf 
13:30 uur de kaarten gedeeld. Ook 
niet-leden zijn welkom. Deelne-
mers betalen een euro entreegeld. 

Maandelijkse  
Cromwielbingo
STEENBERGEN – Bingoleider Johan 
Gietman kondigt de komende Crom-
wielbingo aan. Die is op donderdag-
middag 24 november. De zaal gaat 
dan open om 13:00 uur, het bingos-
pel start een half uur later. 

Deelnemers betalen vijf euro voor 
een boekje met twaalf rondes. Ie-
dereen is van harte welkom en Jo-
han Gietman spoort belangstellen-
den aan om ook vrienden en ken-
nissen mee te nemen voor een ge-
zellige middag.



De Motion Mirage, 
mobiliteit zonder rijbewijs!

ATOOMWEG 2 •  4706 PN ROOSENDAAL • 0165 553 343
INFO@AUTOBEDRIJFVANDENBROEK.NL
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBROEK.NL 

De Motion Mirage is een makkelijk te bedienen, elektrisch 
invalidenvoertuig, bedoeld voor mensen met verminderde 
mobiliteit door bijvoorbeeld oplopende leeftijd, ziekte of 
beperking, waarmee u zich niet alleen op wegen binnen 
en buiten de bebouwde kom kunt begeven, maar ook 
op fi etspaden. Een invalidenvoertuig mag overal 
geparkeerd worden, ook op de stoep. 

U heeft geen rijbewijs nodig. Met een opgeladen
accu heeft het standaard batterij pakket 50 km 
bereik en het Lithium pakket een bereik tot wel 75 km. 

Met de Motion Mirage rijdt u comfortabel overal naar toe. 
Standaard uitgerust met verwarming en radio. Compact, wendbaar, betaalbaar en volledig 
elektrisch, dat is de Motion Mirage. 

Komt u gerust langs voor een proefrit of maak een afspraak bij Autobedrijf Van den Broek.
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Met de Motion Mirage rijdt u comfortabel overal naar toe. 

SCHOLENMARKT
22 NOVEMBER 

Op dinsdag 22 november kun je om 19.30 uur onze digitale scholenmarkt live volgen via 
ons YouTube kanaal. Op een andere manier kennismaken met onze school? 

Bezoek onze website en meld je aan. Graag tot snel! 
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• 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 
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• Sierbestrating 
• Veranda’s 
• Schuttingen 
• Blokhutten 
• Kunstgras 
• Tuinhout 
• Aanleg 

 
 

Tevens groot assortiment keramische buitentegels. 
 

 
 

Showtuin op Woonboulevard Poortvliet XXL – 0166-619200 

sierbestratingvanhaaften.nl 

Dé dealer voor uw aluminium 
veranda of tuinkamer. 

Kwaliteit met 10 jaar garantie 
tegen scherpe prijzen. 

Rechtstreeks uit de fabriek 
en eigen montagedienst. 





Achterberg

steengoedt
WEKENAlbert Heijn Achterberg verwent 

klanten graag met eerlijke, lekkere, 
verse en kwalitatief goede producten 
die in de buurt zijn gemaakt door 
betrouwbare leveranciers. 

Deze heerlijkheden vallen goed op in de 
winkel als Steengoedt. 
Het zijn veelal producten die uniek zijn, 
bereid volgens soms jarenoude (familie)
receptuur en gemaakt door leveranciers 
met passie voor hun ambacht. Dat 
verdient volop de aandacht.

Het motto van Albert Heijn Achterberg 
is vertrouwd, persoonlijk en betrokken 
en dat geldt ook voor al deze lokale 
leveranciers. Maak kennis met de diverse 
Steengoedt leveranciers tijdens de 
Steengoedt weken!

Houd onze facebookpagina in de gaten 
voor alle activiteiten.

Haal het gloednieuwe 
Steengoedt magazine 
van Albert Heijn 
Achterberg dit weekend 
op in de winkel!

steenGOEDT magazine 1

Achterberg
steengoedt

binnenkijk-magazine van Albert Heijn Achterberg 2022/2023

Kijk achter de schermen en leer onze medewerkers 
kennenbij AH Achterberg

Ontdek de Steengoedt producten

Gall & Gall 
“ Stap binnen voor het beste advies”

Welkom

 / Albert Heijn Achterberg

2 NOVEMBER - 27 NOVEMBER

Lindenburghlaan 1, TM Steenbergen albertheijnachterberg.nl

WIN 
2 minuten 

gratis winkelen
met de kleur-

wedstrijd!*

*kleurplaat af te halen bij de klantenservice, deelname t/m 8 jaar



 
 

Voordelen van zonnepanelen?

  
  
  
  
  

Profi teer van de 
najaarsacties van 
STIHL: hoge kortingen 
op veel machines!

STIHL 
heggenschaar 
nu voor €119,-

STIHL 
Bladblazer
nu voor €159,-

STIHL 
kantenmaaier
nu voor €89,-

Verbeek Fruit en Tuinplanten
Afgeslechtedijk 25 - Steenbergen

Alle soorten fruit en sappen

Te Koop vanaf 24 november 

KERSTBOMEN
Diverse soorten en maten

Ambachtelijke 
producten!

Leuk voor een
cadeautje

Kom naar onze winkel voor 
herenmode van de beste kwaliteit 
voor de beste prijs!

Passage 8 - 14 • 4701AP Roosendaal

• Vermaken is altijd GRATIS 
• Wij staan voor goede service, aandacht & vriendelijkheid

DENIM - SHIRTS - COLBERTS VOOR MANNEN

Van Andelstraat   4651 TA Steenbergen

T: 06 57 29 07 92

E: info@dakraamsteenbergen.nl

W: www.dakraamteenbergen.nl
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Steenbergen - VVC’68: 0-3
Zaterdagmiddag 12 november, 
een zonovergoten sportpark aan 
de Seringenlaan te Steenbergen, 
lekker veel toeschouwers die op 
de topper zijn afgekomen tussen 
Steenbergen en VVC’68 en die een 
heerlijke wedstrijd voorgeschoteld 
krijgen.
Vooraf leefde een beetje de ge-
dachte dat VVC’68 wel eens een 
behoorlijk maatje te groot zou 
kunnen zijn voor dit Steenbergen. 
Een ervaren gelouterde ploeg uit 
Halsteren tegen een zeer jong en 
onervaren team van Steenbergen, 
dat zou wel eens behoorlijk mis 
kunnen gaan. Maar niets was min-
der waar.

Steenbergen - VVC’68 was een 
heerlijke wedstrijd tussen twee zo 
goed als gelijkwaardige ploegen 
die een lekkere pot voetbal op de 
mat legden.
We zagen een eerste helft waarin 
Steenbergen voetballend gezien 
zeker niet de mindere was. Beide 
teams kregen kansen om te sco-
ren maar beide teams wisten in 
die eerste periode het net nog niet 
te vinden.
We zagen een tweede helft waar-
in VVC’68 een goede eerste 15 mi-
nuten kende. Waarin de ploeg van 
voormalig Steenbergen oefen-
meester Marco Ernest ook op een 
0-1 voorsprong kwam, maar ook 
daarna gaf Steenbergen zich zeker 
niet gewonnen.
Zelfs nadat Steenbergen vanaf mi-
nuut 70 met 10 man verder moest, 
na een tweede gele kaart voor de 
overigens prima spelende Wou-
ter Sloekers, bleef Steenbergen de 
aanval zoeken en was het team 
van Peter van Poortvliet nog en-

kele keren heel dicht bij de gelijk-
maker.

Een gelijkspel zou ook wel degelijk 
verdiend zijn geweest maar de bal 
wilde er niet in.
Vanaf de 90e minuut koos de 
Steenbergse oefenmeester er (be-
grijpelijk) voor om alles of niets te 
gaan spelen en werd verdediger 
Nathan van Beers mee naar vo-
ren gedirigeerd, maar helaas voor 
Steenbergen werd het niets en 
kon VVC’68 daardoor in blessure-
tijd nog 2 keer scoren.
De punten moesten dus uiteinde-
lijk worden meegegeven met de 
ploeg die vooral net iets slimmer 
was dan Steenbergen maar het 
was verheugend om te constate-
ren dat de gehele blauwwit ploeg 
niet alleen keihard werkte maar 
ook voetballend stappen maakte.

Gelijk opgaand begin
Steenbergen begon zeer gemo-
tiveerd aan de wedstrijd met al 
in de 3e minuut een aanval over 
links via Nathan van Beers. Die 
werd binnen de 16 in zijn rug ge-
duwd waardoor hij ten val kwam, 
maar de scheidsrechter reageerde 
daar niet op.
De eerste echt goede scoringskans 
zagen we rond de 20e minuut voor 
Steenbergen.
Bij een voorzet van Dennis Duij-
velaar was het Vincent Mosmans 
die een fractie te laat was om de 
bal binnen te glijden. Daardoor 
kwam het leer voor de voeten van 
Nathan van Beers maar die vond 
een speler van VVC’68 op zijn weg 
waardoor de bal tot hoekschop 
kon worden verwerkt.
Een 5-tal minuten later volgde 
een lange bal van Lars Heshof die 

spits Vincent Mosmans bereikte. 
Die omspeelde zijn tegenstander 
maar schoot de bal, helaas voor 
Steenbergen, in het zijnet.
VVC’68 kreeg in de 37e minuut op 
de rand van de 16 een vrije trap 
te nemen die uitstekend laag in 
de hoek werd ingeschoten maar 
ook uitstekend werd gekeerd door 
doelman Max Knook.
Het slotakkoord van de 1e helft 
was voor Kai Heshof die op aan-
geven van Mike de Hoog een pri-
ma mogelijkheid kreeg maar zijn 
schot door de VVC’68 doelman tot 
hoekschop verwerkt zag worden.

Sterk begin 2e helft  
van VVC’68
De mannen van VVC’68 begon-
nen uitstekend aan de tweede 45 
minuten, waardoor Steenbergen 
terug werd gedrongen.
Een hoekschop van VVC’68 werd 
kort na rust in twee keer gekeerd 
door Max Knook en bij een vol-
gende aanval van de Halsterse 
ploeg werd de bal rakelings naast 
geschoten.
Maar in de 52e minuut was het 
wel raak. Steenbergen leed balver-
lies op het middenveld waardoor 
de VVC spits richting Steenber-
gen doel kon lopen. Naast de uit-
lopende doelman Max Knook ver-
dween de bal tergend langzaam in 
het doel en kwam verdediger Rens 
Cooijman net te laat om het leer 
nog voor de lijn weg te halen. (0-
1).
Steenbergen moest even bijko-
men van deze tegenslag en mocht 
enkele minuten later niet moppe-
ren toen een VVC-speler in eerste 
instantie de bal tegen de lat kop-
te waarna hij de rebound tegen de 

paal mikte.

Steenbergen met  
tien man verder
Net voordat de blauwwitten via 
een tweede gele kaart (en dus 
rood) voor Wouter Sloekers met 
10 man verder moesten, kwam 
Vincent Mosmans centimeters te 
kort om een voorzet van Nathan 
van Beers af te ronden.
Ondanks de numerieke minder-
heid bleef Steenbergen op zoek 
gaan naar de gelijkmaker. Er kwa-
men prima scoringskansen voor 
Mike de Hoog, die zich mooi vrij 
speelde maar zijn schot rakelings 
over zag vliegen en voor Gio van 
der Wegen die de bal via de VVC 
lat over het doel schoot.

Een opmerkelijk moment 
in de 89e minuut
Omdat Steenbergen speler Mike 
de Hoog geblesseerd op de grond 
lag schoot een speler van VVC de 
bal buiten.
Bij de spelhervatting werd de bal 
teruggegeven aan VVC’68 maar de 
net daarvoor ingevallen Leonid 
Leonodov begreep dat niet, on-
derschepte de bal en werd op de 
rand van de 16 neergelegd,
De scheidsrechter kon niets an-
ders doen dan een vrije trap toe-
kennen aan Steenbergen waar-
door de nodige irritatie ontstond 
bij VVC.
Aanvoerder Mike de Hoog loste 
dat vervolgens prima op door de 
vrije trap met een klein tikje naar 
de VVC-doelman te schieten en 
opgelost was het ‘probleem’.
In de ruime blessuretijd ging 
Steenbergen met nog meer ver-
dedigende risico’s alsnog op zoek 
naar de 1-1 maar zette daarmee 
wel de deur wagenwijd open voor 
de aanvallers van VVC’68. De pro-
fiteerden daar 2 keer van waar-

door de uitslag uiteindelijk in de 
96e minuut werd bepaald op 0-3.
Een ruime nederlaag dus uit-
eindelijk voor Steenbergen die 
geen recht doet aan de werkelij-
ke krachtsverhouding maar ja, zo 
kan het ook lopen.

Zaterdag 19 november 
derby tegen Sc Welberg
Morgen, zaterdag 19 november, 
staat er voor Steenbergen een uit-
wedstrijd op het programma te-
gen Sc. Welberg. De Welbergse 
ploeg is sinds vorig weekend al-
leen rode lantaarndrager door-
dat Lepelstraatse Boys zijn eer-
ste punten behaalde via winst op 
FC. Bergen. Sc Welberg zal er on-
getwijfeld alles aan doen om die 
laatste plaats op de ranglijst te 
gaan verlaten. Steenbergen is dus 
gewaarschuwd.
De wedstrijd wordt gespeeld op 
sportpark ‘t Zandbaantje te Steen-
bergen en begint (let op) om 15.30 
uur.

Uitslagen senioren van zaterdag 
12 november:
Steenbergen 1 - V.V.C.’68 1: 0-3; 
V.V.C.’68 3 - Steenbergen 2: 3-2; 
Steenbergen onder 23 - Roosen-
daal 4 onder 23: 2-2; Seolto 6 - 
Steenbergen 4: 3-2; De Fendert 
3 - Steenbergen 5: 3-0; Steenber-
gen dames 2 - Brouwershaven/
ZSC’62/De Westhoek dames 1: 10-
3; Steenbergen veteranen - N.V.S. 
veteranen: 5-3

Programma senioren voor zater-
dag 19 november: 
Sc.Welberg1 - Steenbergen 1, aan-
vang 15.30 uur; Moc’17 onder 23 
- Steenbergen onder 23, aanvang 
15.00 uur; Moc’17 8 - Steenbergen 
3, aanvang 17.00 uur; Steenbergen 
dames 1 - VVAC dames 2, aanvang 
11.30 uur

Steenbergen speelt prima wedstrijd maar 
moet punten met VVC’68 meegeven

STEENBERGEN – De deelname aan 
de jeugdcross stemde voor de or-
ganisatie bij Diomedon tot tevre-
denheid. “Er waren veel deelne-
mers, we hadden fantastisch weer 
en iedereen had er veel zin in. 
Daardoor zijn er mooie prestaties 
geleverd door de jeugd en vervol-
gens ook door de A-B junioren en 
de dames en heren groepen”, zo 
blikt Joke de Kock tevreden terug.

Afgelopen zondag hield sv Dio-
medon de jaarlijkse clubcross op 
het terrein bij het voetbalveld van 
fc Moerstraten. “Om 11:00 uur 
was de eerste start voor de jongste 

atleten. Er waren veel deelnemers 
voor de jeugdcross. Door het fan-
tastische weer had iedereen er zin 
in. Er zijn mooie prestaties gele-
verd door de jeugd en daarna ook 
door de A-B Junioren en de Da-
mes en Heren groepen.

Ook leden van Diomedon wisten 
het podium te halen en iedereen 
kon punten verzamelen voor het 
totaal klassement van de ARWB 
Crosscompetitie. Leuk hoe en-
thousiast ze allemaal zijn en goe-
de prestaties behalen,  met on-
der meer een 2de plaats voor Siem 
Nieuwkerk in zijn categorie. 

‘In alle opzichten  
geslaagd’

Bij de ouderen jeugd, JBJ, onder 
18 jaar, een mooie overwinning 
voor Jelle Kraak en bij de Mannen 
35+ voor Rudy van Mourik van Di-
omedon.

“Voor ons in alle opzichten  een 
geslaagde cross. Heel leuk von-
den we het ook dat we dankzij 
Verbeek Fruit alle deelnemers aan 
de finish konden trakteren op een 
smakelijke en gezonde appel”, al-
dus Joke de Kock.

Diomedon dik tevreden met goede  
deelname aan clubcross

Nipt verlies TCS  
tegen Pin Pongers

( door Jolanda Koenraadt )

Het eerste team van TCS kwam af-
gelopen week in actie tegen de 
Pin Pongers uit Wouwse Plantage. 
Dit team is een van de titelkandi-
daten, dus ze moesten vol aan de 
bak. Door twee overwinningen van 
Christian Steijn en een van Mark 
van Waterschoot en Erik van der 
Wegen wist TCS1 het verlies te be-
perken tot 6-4.

Het tweede team kwam niet in 
actie, hun wedstrijd is verplaatst 
naar woensdag 23 november te-
gen The Back Hands 8 in St Willi-
brord.

Programma vrijdag 18 novem-
ber: TCS 1 is vrijdag en TCS 2 – 
TCO ‘78 3

Portemonnee met 
inhoud gevonden
In de Van Boutershemstraat is vo-
rige week donderdagochtend een 
portemonnee met inhoud gevon-
den. 

De eigenaar kan bellen met tele-
foon (0167) 560 580 en deze na 
een juiste beschrijving van de 
portemonnee ophalen.

Opnieuw Europese 
titel voor karateka 
Valence Bickel
STEENBERGEN – Tijdens de Eu-
ropese kampioenschappen Kyo-
kushin karate in het Portugese Lis-
sabon veroverde Valence Bickel 
haar vijfde Europese titel op rij. 
Dat is een prachtig resultaat voor 
de getalenteerde karateka. 

Bickel draagt haar vaardigheden 
en ervaring over tijdens de lessen 
die ze op de Kyokushin karate-
school van haar moeder Lia Vliet-
land geeft. Naast een vijfde Euro-
pese titel is Valence Bickel ook al 
twee maal wereldkampioen.
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Bos Bright Blue Coltrui

Nu €29,90

Normaal €69.90

Baileys Trui
Nu €59,90
Normaal €89.90

DNR leren jack

Nu €139,90

Normaal €189.90

DNR jackNu €139,90Normaal €189.90

Nu €119,90
Normaal €199.90

Pierre Cardin Jeans

Nu €69,90
Normaal €99.99

60%

26%

26%

30%

30%

30%
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