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Steenbergen Live
in de startblokken
(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Feestgangers uit
Steenbergen en omstreken kunnen
vanavond weer losgaan tijdens het
festival Steenbergen Live. De felgekleurde tenten zijn dit jaar een
stukje opgeschoven naar de kant
van de Moerstraatseweg, maar net
als bij voorgaande edities kunnen
de auto’s en fietsen ernaast geparkeerd worden, ditmaal via een ingang direct vanuit de Hoogstraat.
Er worden zo’n 3000 bezoekers
verwacht. Op het terrein wordt
nog hard gewerkt om alles op tijd
klaar te hebben.

met lichtjes. De goede kaartverkoop en alle positieve reacties
op social media geven ons een
adrenaline boost om net dat stapje extra te zetten. We realiseren
ons dat we het echt gemist hebben die twee jaar, en de bezoekers
blijkbaar ook.”

“Het is twee maanden lang één
grote rush geweest. Eind februari
zaten we voor het eerst met elkaar
rond de tafel om te kijken wat er
mogelijk was. We zijn voorzichtig
begonnen, maar toen op de eerste avond al 1200 kaarten werden
verkocht, hebben we al snel besloten om een tweede podium te
bouwen.
Nu zijn er uiteindelijk drie area’s,
wat meer diversiteit op het gebied van muziek oplevert en het
is beter voor de spreiding van de
mensen”, vertelt organisator Erik
Scherpenisse.

Steenbergen Live begint vanavond om 19:00 uur en duurt tot
01:00 uur. Op zaterdag van 13:00 –
23:00 uur is Bassrulers Outdoor. Er
zijn nog enkele kaarten beschikbaar.

Adrenaline boost
Samen met zijn kompanen Jeroen
Gramsma en Malcolm Macgregor
en de rest van het team wordt er
van ’s ochtends 8:00 tot ’s avonds

23:00 uur gewerkt om het terrein
zo in te richten zoals ze het voor
ogen hebben. “We willen de bezoeker die normaal alleen naar de
kroeg gaat een ‘festival-beleving’
geven. Daarom ligt er dit keer bijvoorbeeld ook weer een catwalk

Weer volop activiteiten
tijdens Hemelvaartsdag
in Stadshart Steenbergen
STEENBERGEN – Tijdens de koopzondag op Hemelvaartsdag zijn
de winkels in het stadshart tussen
12:00 en 17:00 uur geopend. Het
wordt voor de bezoekers leuk winkelen, want er zijn tal van activiteiten die Ons Steenbergen voor hen
in petto heeft.
Zo is er een kofferbakverkoop in
de Grote Kerkstraat. Op de Steenbergse Markt kunnen bezoe-

Kaartmiddag
WELBERG – Dinsdag 24 mei zijn
liefhebbers van Rikken en Jokeren welkom tijdens de kaartmiddag die KBO Welberg in gemeenschapshuis De Vaert organiseert.
Het kaarten begint om 13:30 uur,
de zaal is een half uur daarvoor
al open en bezoekers wordt een
euro entreegeld gevraagd.

shows die op het podium bij
het Oude Stadhuis worden gehouden. Deze shows starten om
13:00 uur, 14:15 uur en 15:30 uur.
Aan de shows werken veertien lokale winkels mee: De Suijkerpot,
Sense of Style, Van der Ven Fashion, Vato en Vata Moda, Tof & Trendy, Goudsmederij Keizer, Shoeby,
De Moor Optiek, Hema Steenbergen, Durlinger Steenbergen, De
Ontmoetingswinkel, Hans Anders
en Oerlemans Mode.

kers terecht op de rommelmarkt
voor kinderen. De kinderen kunnen zich overigens zelf ook uitleven op de Springkussen en tijdens
de Oud Hollandse spellen die in
de Kaaistraat en op de Markt een
plekje krijgen.
Op de Markt komt een grote
stormbaan, gesponsord door Marina Bar, Brasserie Op de Mart en
d’un Jayce.

Foto: De laatste editie van Steenbergen Live was in 2019. “We moesten er bij de opbouw wel weer even
inkomen, maar alles loopt goed en
we voelen als team een enorme drive om er een onvergetelijke editie
van te maken”, aldus Erik Scherpenisse, een van de organisatoren.

Muziek
Modeshows
Ook deze keer werken diver-

Zebrapad moet oversteek
Kruislandse Molenweg
veiliger maken

Donderdagavond is er in de zaal
van Het Wapen van Steenbergen
een optreden van Zero Friction.
se
Steenbergse
modezaken
en winkels mee aan de ModeKRUISLAND – Leden van Dorpsraad Kruisland en wethouder
Wilma Baartmans hebben afgelopen maandagochtend samen
met kinderen en leidsters van
Zo Kinderopvang het zebrapad
over de Molenweg feestelijk in gebruik genomen. Het pad moet ervoor zorgen dat de oversteek daar
een stuk veiliger is. Weggebrui-

kers worden via opvallende palen er op attent gemaakt dat kinderen hier dagelijks oversteken.
Er kan nu weer een activiteit uit
het Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan worden afgevinkt.
Bij de locaties van Zo Kinderopvang wordt overigens regelmatig
voorlichting over verkeersveiligheid gegeven. Dat gebeurt vanuit
het programma ‘JONGleren in het
verkeer’ door de organisatie Edux.

26, 27, 28-05
Tussen 09.00
en 11.00 uur

20%
korting

op het gehele
assortiment*
*intratuinhalsteren.nl

“Nooit meer samen opa dag
Nooit meer samen Formule 1 kijken
Nooit meer samen langs de lijn
Nooit meer samen de grootste fan van een spreekbeurt
Nooit meer samen onderweg in de auto naar ….”

Het verlies was er al, voor het afscheid kwam, omdat een onzekere verwarring
bezit van haar gedachten nam.
Omringd door de mensen die haar het meest nabij waren, is in alle rust
overleden mijn lieve moeder, schoonmoeder en onze trotse oma

Ria Dam - Rommers
echtgenote van

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid genomen
van mijn vader, schoonvader en onze trotse opa

Piet Dam †

Jozef Johannes Adrianus Bastians
Sjef
Lepelstraat, 25 augustus 1944

–

* 26 januari 1941

Steenbergen

Lisette en Marcel
Jorick en Serena
Kyara

Brasschaat, 14 mei 2022
Marloes en Johan
Max, Fleur

Correspondentieadres:
Familie de Groot - Dam, Wisselkom 23, 4651 WP Steenbergen
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Raemdonck 5
4661 LS Halsteren
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 20 mei om 10.30 uur in de
H. Antonius van Paduakerk, Kerkstraat 53 Lepelstraat. Aansluitend zullen we
hem naar zijn laatste rustplaats begeleiden op de begraafplaats in Lepelstraat.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn op de zaak,
Franseweg 17 te Steenbergen.

Bedroefd, maar vooral dankbaar voor wat hij voor ons en zijn bedrijven heeft
betekend, hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Sjef Bastians
Sjef heeft gedurende zijn hele leven vorm gegeven aan de ontwikkeling van
de bedrijven van de Bastians Groep zoals we die heden ten dage kennen. Hij
was sinds enige tijd ziek en hij hoopte op genezing. In zijn laatste weken werd
duidelijk dat genezing niet meer mogelijk was. Zijn afscheid komt voor ons toch
nog onverwacht.
Sjef was trots op zijn bedrijven en haar medewerkers. Zijn betrokkenheid en
gedrevenheid waren kenmerkend voor hem en een inspiratiebron voor velen. We
zullen ons boegbeeld missen maar hij zal voortleven in de Bastians bedrijven.

† 3 mei 2022

Voor uw belangstelling en
medeleven na het overlijden
van mijn man, onze vader,
opa en over-opa

In liefdevolle herinnering

Koos Verhagen
Geboortedatum 19 December 1928
Overleden 7 Mei 2022 te
Nieuw Vossemeer
Jaantje Verhagen - Cools
Julianastraat 26
4681 AM Nieuw Vossemeer

Jac Maas
zeggen wij u hartelijk dank.
Naan Maas - Peeters
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Steenbergen, mei 2022

Een bijzonder leven verdient
een bijzonder afscheid

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.
Medewerkers van de Bastians Groep.
0167 76 72 74

Het laatste levensblad is gevallen.....
Na een periode van afnemende gezondheid, hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn zorgzame man en pa

Cor Timmermans
echtgenoot van

Jo Luijks
* 2 oktober 1934

† 16 mei 2022

Jo Timmermans-Luijks
Iwan
Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging C.P.F.C. van Meel
Lepelstraatseweg 5
4664 RP Lepelstraat
De afscheidsdienst zal gehouden worden
op zaterdag 21 mei om 14.30 uur in de
kerk van de H.Antonius van Padua, Kerkstraat 53 te Lepelstraat, waarna de begrafenis zal volgen op het parochiekerkhof
aldaar.
Na afloop is er gelegenheid tot persoonlijk condoleren in het Gemeenschapshuis,
Kerkstraat 84 te Lepelstraat.

In alle vrede is toch nog plotseling
heengegaan,onze moeder,
oma en omi
Wij zijn intens dankbaar voor alle
liefde, warmte en genegenheid
die zij ons heeft gegeven
tijdens haar leven

Cor Dam - de Kock

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

Shirley van Overveld

06-14143263
Rouwcentrum
Vestinghlaan 2c
Steenbergen
Iedereen is welkom;
ongeacht of en waar
men verzekerd is.

www.hetkoestermoment.nl
uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl

in de gezegende leeftijd van 96 jaar
weduwe van Dingeman Dam
Rien en Corrie
Piet en Carolien in herinnering
Dion en Maria
Janus en Gonny
Ger en Nancy
Johan en Marianne
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Nieuw-Vossemeer, 16 mei 2022
Correspondentieadres:
Familie Dam
Dorpsweg 19, 4655 AA De Heen
Vrijdag 20 mei heeft de
uitvaartdienst plaatsgevonden
in de Joannes de Doperkerk,
Nieuw-Vossemeer, waarna we
haar hebben begraven op de
R.K. begraafplaats in De Heen.

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

Voor
een piëteitsvolle Nieuw-Vossemeer
verzorging
Bergen op
Zoom
Bergen
op Zoom
Nieuw-Vossemeer
Aula,
Marconilaan
2
Afscheidskamer
24-uurs
familiekamer,
13
Aula, Marconilaan
2 Melanendreef 31 Achterstraat
Afscheidskamer
24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 Achterstraat 13

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

JJ

H
H

Uitvaartverzorging
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Seinen op groen voor
de tiende KMC
( door Jac van Leent )

STEENBERGEN - De Markt is weer
ingedeeld voor een sfeervol vertrek en een gezellige aankomst.
Alle pauzeposten zijn weer bezet. De routes zijn tot in de puntjes uitgezet en gecontroleerd. Een
groot aantal vrijwilligers staat zaterdag 21 mei klaar om de deelnemers veilig te begeleiden door
het prachtige landschap van de
Zeeuwse waterwerken, de polders van Goeree Overflakkee en
het groene landschap van de Brabantse Wal. Kortom alle voorbereidingen zijn getroffen om de deelnemers een onvergetelijke jubileumeditie van de Koos Moerenhout
Classic te bieden.
Het belooft zaterdag 21 mei een
drukke dag te worden in het centrum van Steenbergen, waar de
Koos Moerenhout Classic van
start gaat vanaf de Markt. Dat ge-

beurt tussen 7.30 uur en 10.30 uur.
Op de voorinschrijvingslijst prijkt
ondertussen al een aantal van
bijna 850 deelnemers. De weersvooruitzichten geven de organisatie daarnaast goede hoop op een
groot aantal dag inschrijvers. De
deelnemers hebben de keuze uit
een drietal afstanden, 85 km, 125
km of 170 km, die allemaal duidelijk zijn uitgepijld. Ook downloaden van de internetsite is mogelijk.
Verreweg de meeste deelnemers
rijden, evenals Koos Moerenhout zelf, de 125 km. In deze route zijn de Philipsdam en Oesterdam opgenomen. Burgemeester Ruud van den Belt van Steenbergen zal naar verwachting omstreeks 09.30 uur het startschot
geven voor de deze tocht. Koos
Moerenhout zal dit niet alleen rijden, want veel oud profs zijn ook
dit jaar weer van de partij voor
de 10e editie. Alex Zülle, Michael

Aan prijsrijden doet de Koos Moerenhout Classic niet, maar naast
een heerlijke fietsdag in een fantastisch gebied, met naar verwachting mooi fietsweer valt er dit
jaar toch veel te winnen bij KMC.
Aan het einde van de dag gaat na
de 10e editie ook weer een deelnemer naar huis met een gloednieuwe Giant Contend AR2.
Het enige dat men daarvoor moet
doen is inschrijven en deelnemen
aan een van de afstanden tijdens
de KMC op 21 mei 2022. De winnaar wordt na afloop, via loting,
bekend gemaakt. Alle deelnemers
hebben een gelijke kans.
Boogerd, Guus Bierings, Bart van
Est, Jan van Houwelingen, Adrie
van Houwelingen, Aad van den
Hoek en Kees Bal zijn slechts enkele namen.

Terug op de markt in
Steenbergen
Naast het gratis bakje koffie dat
alle deelnemers kunnen nuttigen
in de tent op de markt voor vertrek van hun KMC-tocht, geeft de
organisatie de deelnemers graag

iets om hun energieniveau weer
op peil te brengen na hun tocht.
Dit jaar kunnen alle deelnemers
genieten van een gratis broodje
hamburger bij terugkomst op de
Markt. Vanzelfsprekend is Chrisje Antonissen de gehele dag aanwezig op de markt om de sfeer te
verhogen.

Er valt wel het een
en ander te verdienen
bij de KMC

Uitvoering Fanfare orkest is
start van groei West-Brabantse
fanfarecultuur
( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Afgelopen zondagmiddag 15 mei verzorgde het
nieuw opgerichte West-Brabants
Fanfare Orkest (WBFO) onder leiding van Junior Huigen een eerste uitvoering in de evenementenzaal van het Cromwiel. Op het programma stond een reeks authentieke arrangementen voor fanfare.
Dirigent Junior Huigen richtte samen met Ralf Godderie – beiden

Inmiddels al
vijftig muzikanten

uit Steenbergen – het WBFO op.
Beide oprichters kennen elkaar
van het Fanfare corps Nationale Reserve, waarin ze als beroepsmuzikanten werkzaam zijn.
“We kregen in het najaar 2021 tijdens de corona lockdown het idee
om voor deze regio een fanfare orkest op te richten.
Dit met het doel om de fanfare
cultuur in West-Brabant te laten
groeien. In onze regio spelen na-

melijk grotendeels harmonieorkesten. De fanfare cultuur heeft
hier de laatste decennia weinig

stimulans gekregen. Hier willen
we graag verandering in brengen”.

Gezellige dag met een groen tintje en een gouden randje:

Iedereen is welkom op het
’Wij van de Welberg-feest’
(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Op zondag 29 mei van
11.00 tot 18.00 uur staat er iets
nieuws te gebeuren op de Welberg:
Het ‘Wij van de Welberg’-feest!
Een dag waarop inwoners, verenigingen en ondernemers van
de Welberg laten zien wie ze zijn
en wat ze te bieden hebben. “Een
feest van ons allemaal, voor iedereen,” zo laten de initiatiefnemers,
de stichting Ontspanning Voor
Welberg en de Dorpsraad Welberg
weten.
Het ‘Wij van de Welberg’-feest is
een beetje uit nood gebeuren.
Normaal gesproken organiseert
de stichting Ontspanning voor
Welberg in juni de braderie van
de Welberg wordt gehouden. Als
gevolg van de coronacrisis zijn er
echter geen marktkooplui meer en
daarmee geen gezellig dorpsfeest.
OVW stak samen met de Dorpsraad Welberg de koppen bij elkaar
en kwam met een nieuw initiatief:
het ‘Wij van de Welberg’-feest.
“Een gezellige dag met een groen
tintje en een gouden randje,” kon-

digt de organisatie aan.

In eigen huis
“Waarom zouden we het ver gaan
zoeken wanneer we het in eigen
huis hebben?,” vraagt een woordvoerder retorisch. “Heel veel Welbergenaren doen iets vanuit een
hobby of werk, we hebben een
bloeiende verenigingsleven en
meer ondernemers dan je op het
eerste gezicht zou denken. We
hebben gewoon iedereen die we
konden bedenken benaderd en
iedereen is enthousiast.”
De activiteiten spelen zich grotendeels af op en rond het nieuwe dorpsplein van de Welberg,
maar ook de horecalocaties Partycentrum Duiventoren aan de
Hoogstraat en ’t Hart van Welberg
aan de Kapelaan Kockstraat doen
mee.

Wat en waar
Dorpsplein: Stichting Ontspanning Voor Welberg: Verkoop promotieartikelen Welberg en Eendjesrace; Dorpsraad Welberg: Verkoop Klaproosschildjes; Kwekerij en imkerij Landjuweel & Bijen

Daarnaast maken alle deelnemers kans op een gratis verblijf
voor twee personen met half pension bij Costa Blanca Cycling, gerund door Eef Brand in Guardamar Spanje.
Ook Kwaremont Bier, gebrouwen
voor kopmannen, doet een duit
in het zakje tijdens de 10e KMC en
stelt een proefpakket Kwaremont
en een wieleroutfit ter beschikking om te verloten onder de deelnemers.

Bij1: Verkoop producten en informatie biodiversiteit; Kopjes en Zo:
Verkoop cadeauartikelen; Jeroen
Horstman: Verkoop aardbeien en
noten; IJssalon Boon: Verkoop van
schepijs; Zadenbibliotheek + stekjesmarkt: Ruil zaden en stekjes 
informatie biodiversiteit; Tuinadvies t Landje: Informatie door eigenaren voedselbos; De Drie Bogen: Verkoop cadeauartikelen gemaakt door cliënten zorgboerderij; Evy van Keulen © Customyves: Maken en verkopen van zelf
beschilderde sneakers; Het Koestermoment: Informatie over uitvaartzorg; Bootcampgroep Jesper
Antonissen en Luuk Elzinga: Diverse sportactiviteiten door bootcampgroep; Speelkwartier: Diverse spellen zelf te beoefenen door
publiek. Bijvoorbeeld jeu de boules en KUB; Schoolplein Pius X:
Rommelmarkt: Verkoop tweedehandsartikelen door kinderen op
kleedjes; Voorleeshoek: Voorlezen in combinatie met kabouterpaadje met opdrachten en blotevoetenpad voor de kleintjes; Gebied vissteiger: Waterdiertjes zoeken: Aan de hand van zoekkaar-

ten ontdekken wat er allemaal in
de Boomvaart leeft. Aquaworld:
Een kenner legt een (dag)aquarium aan geïnspireerd op het waterleven in de Boomvaart; John
F- Kennedygroep: Luchtkussenspel; Ponyclub Strieneruitertjes;
Gemeenschapshuis de Vaert: Horeca met terras; Expositie Charlotte Mangnus: bijzondere wandkleden rond het thema ‘Natuur’; Expositie WO II: door Robert Catsburg en William Jansens; Vertrekpunt excursie ‘Pad van de Oorlog’:
gids Robert Catsburg; Werkgroep
‘Herdenking & Bevrijding’ Pius X:
Expositie Vrijheid, tevens is hier
de maquette te bewonderen die
gemaakt is in het kader van het
project Brabant Remebers. Escaperoom MJW de Klup (Kiss &

En dus formeerde het tweetal een
fanfare orkest dat inmiddels al uit
vijftig muzikanten bestaat. Samen
hebben deze vier repetities gehad
en waren ze klaar voor een eerste
uitvoering. Zondagmiddag werd
het concert – ‘een Tribute tot the
Fanfare’ – toepasselijk geopend
met ‘Fanfare for a Friend’ van Bert
Appermont. Vervolgens kwamen
composities langs van Jan Bosveld, Richard Wagner in een arrangement van Jos Stoffels en
Waespi. Ook speelde het nieuwbakken orkest ‘Symphonic Suite
from Rio, Call of the Cossacks en
werd de uitvoering besloten met
Atlantic Quest van Goff Richards.

Ride strook achter de Vaert): Professioneel luchtkussen met interactief spel; Corneliuskerk: Rens
Swart: Openstelling kerk; Uilenwerkgroep Steenbergen: informatie onder meer over de kerkuilen
die in de kerk wonen; ’t Hart van
Welberg: Horeca met terras en eigen activiteiten; Partycentrum
Duiventoren: Horeca met terras;
Vertrekpunt excursies door Bos en
Dorp: Onder begeleiding van de
Stadsherauten Ad van Sittert en
Hanneke Meulblok zijn er op gezette tijden rondleidingen door
het Slinger- en Krabbenbos en
door de dorpskern; Vertrekpunt
Het Slingerpad: speurtocht voor
de jeugd op eigen gelegenheid;
Jeugdbrandweer
Steenbergen:
Brandsimulatiespel van de Veiligheidsregio; Hondenspeelveld aan
’t Tussendoortje: Trainingen en
workshops door hondengedragsdeskundige Rosemarie Stevenson.

Meedoen?
Iedereen die op de Welberg woont,
werkt of er een andere link mee
heeft, kan meedoen aan het ‘Wij
van de Welberg’-feest. Heb je iets
wat je wilt laten zien, heb je wat
te vertellen, te verkopen of weg te
geven? Heb je een idee voor een
leuke activiteit die je tijdens deze
dag wilt organiseren? Stuur dan
een berichtje naar ovw.welberg@
gmail.com of bel (06) 51742572.
Deelname is gratis!

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

rustig gelegen / ruime opbaarkamer / afscheidsaula

Kapelaan Kockstraat 50 te Welberg

Speciaal!
PIOENROZEN Grote,rode
pioenrozen
€3,50
per bos

€5,00
per bos

Oude Heijdijk 16 Steenbergen / Tel: 06 - 23758418

Kijk op onze website: www.pioenbrooijmans.nl
Nieuw schoonmaakbedrijf
in Steenbergen

Werkster gezocht

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

voor de dinsdagochtend of
woensdagochtend van
8:30 tot 12:30 uur.

Middels klittenband-, rits- en knoopsluitingen die
in de kleding zijn verwerkt, wordt het aan- en
uitkleden een stuk makkelijker gemaakt.
Ruiterstallen 8 • Steenbergen
0167-561214 • info@jokim.nl

Tel. 0167-523107
Mevrouw Dierks
Europastraat 9, Dinteloord

Bosch Car Service Cuelenaere

’t Is lastig kiezen uit het
€35.890,- enorme aanbod…

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?

Gevestigd in Sint-Maartensdijk en Dinteloord, met
als verzorgingsgebied Zeeland en West-Brabant,
maar eventueel ook daarbuiten.

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

De Ruyterstraat 37
4671 AW Dinteloord
0167-523222

Markt 56
4695 CH Sint-Maartensdijk
0166-603766

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

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

€6 KORTING
OP EEN SCHONE AUTO!

WashinPantser

KNIP UIT
&
NEEM ME
E
Nu slechts

€11

Het beste wasprogramma voor jouw auto.
Binnen 5 minuten schoon, droog & beschermd!
Normaal €17, nu €11! *

*Actie geldig t/m 03-07-2022

Washin7 Bergen op Zoom
Rooseveltlaan 196
4624 DG Bergen op Zoom
Ook in te leveren bij Washin7 Roosendaal

20 jaar de Suijkerpot

€9.950,- -

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

€ 13.900,--

HYUNDAI IX35 2.0I STYLE

RENAULT ARKANA TCE 140 EDS

BOUWJAAR 08-2010 103.917 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. TREKHAAK,
EXTRA GETING GLAS, DAKRAILS

BOUWJAAR 04-2021 8.262 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. GROOT NAVI,
STOELVERWARMING, AUTOMAAT, FULL LED

€14.690,- -

€33.890,- -

BMW 118I EXECUTIVE

Ford C-MAX 1.6-16V TREND

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

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

€ 15.450,--

€ 10.900,--

RENAULT KANGOO FAMILY TCE 115

VW TAIGO 1.0 TSI 110 DSG STYLE

BOUWJAAR 07-2014 59.697 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. CLIMA,
EERSTE EIGENAAR, START&STOP NAVI

BOUWJAAR 12-2021 3.906 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. DIGITALE
COCKPIT, STOELVERWARMING

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

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

occasionaanbod naar

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

om niet alleen nu, maar ook over een lange

Ook
uw leaseauto
vanuharte
welkom!
tijd nog
zeker te zijnis dat
de juiste
keuze
heeft gemaakt.

RENAULT KANGOO FAMILY 1.6-16V

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

APK benzine
€ 29,95
25,-en
APK
benzine
€ 20.900,-APK
diesel
€ 49,95
40,-€ 25,-en “All-In”
APK diesel € 40,-- “All-In”
Leaserijders opgelet!
Uw
auto wordt
gratis
Leaserijders
opgelet!
gewassen
bij
reparatie
Uw auto wordt gratis
of onderhoud!
gewassen
bijGT-LINE
reparatie
MEGANE
ESTATE
TCE130
BOUWJAAR 2012
15958 KM
onderhoud!
OPTIES of
EN ACCESSOIRES:
O.A. ABS, AIRCO, CRUISE
CONTROLE, METAALKLEUR,
SLECHTS 15958 KM!,
Gratis
pechhulp
LICHTMETALEN VELGEN.
Europa
bij
Gratis pechhulp
aanschaf
occasion
Europa
bij

aanschaf occasion

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

Actie t/m eind mei
20% korting op alles!!

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

de Suijkerpot
ot
Lifestyle

Openingstijden

Hemelvaartsdag 26 mei geopend
Ma:
13.00 - 17.30 uur
Di t/m Vr: 09.30 - 17.30 uur
Za:
09.30 - 17.00 uur

Kaaistraat 22 | 4651 BN Steenbergen | tel. 0167 541 012
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Bewoners Seringenlaan
balen van overlast opslag
(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Bewoners van een
huizenblok in de Seringenlaan, tegenover de nieuwe parkeerplaats
van het sportpark, zijn boos op de
gemeente. Een gedeelte van de
parkeerplaats heeft de gemeente
ingericht als opslag, en dat levert
problemen voor de buurt op. “Er
worden vanaf 7:00 uur ’s ochtends
stoeptegels in een container gegooid, terwijl de bestemming van
die plek recreatie is”, aldus Nika
Franken, die al meermaals heeft
geklaagd bij de gemeente maar
nog zonder resultaat. Wethouder
Wilma Baartmans zegt dat de opslag kleiner zal worden gemaakt,
maar kan nog niet zeggen wanneer dat zal gebeuren.
Raadslid Danker Kouwen van de
Volkspartij stelde er aan het begin
van het jaar al vragen over, maar
kwam nu opnieuw bij de wethouder terug omdat de situatie voor
de bewoners nog niet is verbeterd.

Maar volgens wethouder Baartmans zou dat wel binnen afzienbare tijd moeten gaan gebeuren.
“De renovatiewerkzaamheden in
de wijk Zuid en de aanleg van het
glasvezelnetwerk zijn klaar. Dus
de opslag wordt kleiner gemaakt,
er blijft alleen een keet over voor
het wijkteam. Om het uitzicht
voor de bewoners te verbeteren
zal er een ligusterhaag tegen het
hek worden geplant.”

“Deze activiteiten horen
op een industrieterrein”
Maar daar hebben Nika Franken en haar buurman Kevin Kulik een hard hoofd in. “We worden
van het kastje naar de muur gestuurd. Toen we hier kwamen wonen werd de nieuwe parkeerplaats
aangelegd, maar die opslag kwam
erop en die werd groter. Dat die
keet blijft staan vinden we geen
probleem, het gaat om die vrachtwagens die laden en lossen”, zegt

Foto (l): Een groep bewoners van de Seringenlaan kijkt uit op de opslag van de gemeente en is de overlast van de
vrachtwagens en containers beu.
Foto (r): Nika Franken maakte meerdere foto’s vanuit haar raam om te laten zien hoe er geparkeerd wordt op
drukke dagen.
Franken. “De hele dag door kabaal: dat hoort op een industrieterrein”, aldus Kulik.
Volgens een woordvoerder van de
gemeente is het inderdaad de bedoeling dat de materialen zo snel
mogelijk terug naar de gemeentewerf gaan. “Maar daar wordt momenteel het asfalt hersteld, dus
dat moet eerst worden afgerond.”

“Opslag neemt plek in
van parkeerplaatsen die
hard nodig zijn”
Naast de geluidsoverlast heeft de
opslag nog een ander ongewenst
neveneffect: als het druk is op het
sportpark zijn er te weinig parkeerplaatsen en worden er auto’s
in de groene perken gezet. “Die
extra parkeerplaats is juist aange-

Met Crapshoot en W. Ox:

geestelijk welzijn. Zij bieden de
kinderen een kans om een evenwichtige toekomst op te bouwen.

Muziekmiddag voor
Oekraïne aan Visvlietseweg
STEENBERGEN – Er druipt dit
weekend muziek uit iedere porie
van Steenbergen. Met Steenbergen Live! op vrijdag, Bassrulers op
zaterdag en Fortissimo op zondag
staan er drie evenementen van
groot formaat op programma. Wie
de muziek liever wat intiemer beleeft en daarbij ook nog het goede doel wil helpen, kan op zondag
22 mei vanaf 14.00 uur terecht aan
de Visvlietseweg 4 in Steenbergen
(achter het Krabbenbos). Daar organiseert Bob Mühlnickel in de
tuin van zijn woning een ’Muziekmiddag voor Oekraïne’ met optredens van onder meer blues-rockband Crapshoot en country- en
westernzanger W. Ox, beide uit
Breda.
Bob Mühlnickel woont inmiddels
al ruim een kwart eeuw aan de
Visvlietseweg. Een jaar of vijftien
geleden organiseerde hij daar de
eerste editie van Bobpop, een muziekfestival ter gelegenheid van
zijn verjaardag in september. “Ik

Al vanaf die eerste keer besloot
Bob een goed doel aan het festival
te verbinden.
“Dat is ieder jaar een ander doel
en kan echt alles zijn. Een paar
jaar geleden was het de carnavalsclub van Moerstraten.”
Na een paar coronalastige jaren,
besloot Mühlnickel een speciaal
evenement te organiseren.”In eerste instantie wilde ik een benefietmiddag voor een ander doel

Met KBO-Steenbergen naar
Loonse en Drunense Duinen
STEENBERGEN - Op dinsdag 5 juli organiseert KBO-Steenbergen een dagtocht naar de Loonse en Drunense Duinen en Heusden. Die dag vertrekt de
bus om 8.30 uur uit Steenbergen en
om 8.45 uur uit Dinteloord en brengt
de deelnemers naar Biezenmortel voor
koffie of thee en een lekkere Brabantse Broeder.
Daarna is er de opstap op de Duinexpres voor een rondrit, waarbij genoten
kan worden van het natuurschoon in
en rondom Nationaal Park De Loonse
en Drunense Duinen. De wagons van
de Duinexpres hebben een lage instap
en comfortabele stoelen. Deze rit met
uitleg duurt een uurtje, waarna een
koffietafel aangeboden wordt.

“Dat zij de kinderen echt begeleiden op weg naar een volwaardige plaats in de maatschappij waar
ze een gelukkig leven op kunnen bouwen, vind ik zelf erg belangrijk,” vertelt Bob. “Naar mijn
idee is het de enige manier om de
neerwaartse spiraal waarin deze
kinderen terecht zijn gekomen te
doorbreken.”

was toen nog druk aan het werk
en het leek me leuk om al mijn sociale contacten weer eens te zien.
Ik nodigde iedereen uit voor een
feestje en vroeg mijn zoon of hij
op wilde treden met zijn band.
Die nam vervolgens weer een hele
schare vrienden en fans mee en
voor ik het wist was de eerste editie van Bobpop een feit. Veel bezoekers bleven slapen in een tent.
Een grote chaos maar ontzettend
gezellig. De traditie was geboren.”

Oorlog

Schilderachtig Heusden
Hierna vertrekt de bus naar het schilderachtige vestingstadje Heusden,
waar tot 17.00 uur de tijd vrij wordt
besteed. Van de parkeerplaats voor de
bus naar het centrum van Heusden is
het overigens wel zo’n 1 à 1,5 km lopen geblazen.
Om 17.00 uur vertrekt de bus naar Terheijden, waar de dag afgesloten wordt
met een diner. Vervolgens rijdt de bus
weer naar Dinteloord en Steenbergen.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Ook
niet-leden zijn welkom. Leden betalen € 70,-; niet-leden betalen € 75,-.
Wie belangstelling heeft om mee te
gaan neemt contact op met het secretariaat op tel.nr. 563588.

legd om dit tegen te gaan; des te
gekker dat de gemeente die opslag laat staan. Er passen wel 50
auto’s op die plek”, zegt raadslid
Kouwen.
“Zodra de opslag kleiner is gemaakt, verwacht ik dat die parkeerproblemen ook minder worden. Maar enige overlast bij het
sportpark hoort er ook bij, dat is al
vele jaren zo”, aldus de wethouder.

De rode brievenbus

Foto: Ter voorbereiding op de benefietmiddag bouwt Bob Muhlnickel een
podium in de achtertuin. “Het valt natuurlijk weer wat groter uit dan
van tevoren verwacht, maar daar wordt het alleen maar leuker van.”
maar toen begon de oorlog in Oekraïne en vond ik dat ik daar niet
omheen kon of wilde. Op televisie
zag ik de stichting ‘Breath Care For
Kids’. Daar werd ik echt door getroffen.”

Kans op een toekomst
De stichting is in 1995 opgericht
met als doel het ondersteunen

van kwetsbare kinderen waar ook
ter wereld op weg naar een zelfstandig leven. Dit gebeurt onder
meer in Oekraïne waar de stichting huizen heeft gekocht die speciaal voor deze kinderen zonder
ouderlijke zorg geschikt gemaakt
zijn. De stichting zorgt voor voorzieningen op het gebied van gezondheid, educatie, veiligheid en

Nominaties aandragen voor
Sportverkiezingen 2022
DE ZES KERNEN – De Sportverkiezingen zijn weer terug van weggeweest. Ze worden in het jubileumjaar 2022 extra feestelijk. Het
is tot en met zondag 5 juni mogelijk om inwoners uit de gemeente
Steenbergen voor te dragen voor
nominatie. De uitreiking is op zaterdag 2 juli.
Dat gebeurt op het grote Sportfestival dat ter gelegenheid van
750 jaar Steenbergen en 25 jaar
één gemeente wordt gehouden.

Er zijn zeven categoriën: Sportvrouw, Sportman, Sportploeg,
Sporttalent, Sportsenior, Unieke Sporter en Vrijwilliger/Trainer
van het jaar en er is een speciale
aanmoedigingsprijs. Het is mogelijk om in elke categorie iemand
te nomineren die in de afgelopen
vijf jaar een prestatie van formaat
heeft neergezet.

Indienen maar
Esther Prent, wethouder sport,
kijkt uit naar de Sportverkiezin-

Naast optredens van Crapshoot
en W. Ox is ook de Moerstraatse
DJ Lars van de partij en zorgt het,
eveneens Moerstraatse, cateringbedrijf ’De BBQ-mannen’ voor de
hapjes. Alle artiesten treden voor
niets op en alle helpende handjes
zijn vrijwillig.
De opbrengst voor de middag
wordt opgebracht door de verkoop van consumpties á 2 euro,
maar een extra bijdrage voor het
goede doel wordt uiteraard gewaardeerd. Deze kan in een envelopje gedeponeerd worden in de
rode brievenbus bij de bar.
Voor meer informatie:
www.benefietsmuziekske.nl

gen: “In de gemeente Steenbergen
wordt volop gesport. We hebben
echt veel talent in onze gemeente,
zowel topsporters, amateursporters en kampioenen. En aan vrijwilligers ontbreekt het ook zeker
niet. Het is geen makkelijke klus
om iemand te nomineren, of uiteindelijk tot winnaar uit te roepen. We hebben volop kanshebbers! Ik wens de jury alvast heel
veel succes. Maar tot die tijd zijn
vooral de inwoners aan zet. Ken je
dus iemand die een sportprijs verdient, nomineer hem of haar. Ik
kijk uit naar de uitreiking.”
Op de website steenbergen2022.
nl is het nominatieformulier te
vinden, samen met aanvullende
informatie.

Waterpoort Rondvaarten
MS. Waterpoort
MS. Merijntje Gijzen

Laat u verrassen,
kom varend genieten!

Test
eGym
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6x
gratis
uit
Test
eGym
nu
6x
gratis
uit
Test
eGym
nu
6x
gratis
uit
Daarnaast mag je ook deelnemen aan de groepslessen
Daarnaast
mag jejeook
deelnemenaan
aan
de groepslessen
Daarnaast mag
ook deelnemen
de groepslessen
en
trainingen
in
de
fitness.
en
fitness.
entrainingen
trainingen inindedefitness.

Fit
&
Vitaalin
35 minuten
minuten
FitFit
& &Vitaal
Vitaal
inin35
35
minuten
met
de
revolutionaire
revolutionaire eGym-cirkel
eGym-cirkel
metmet
dede
revolutionaire
eGym-cirkel

geheim
van
eenprettig
prettig en
en gezond
Het Het
geheim
van
een
gezondleven?
leven?
Het Blijven
geheim
van
een
prettig
en
gezond leven?
bewegen!
Blijven bewegen!
Blijven bewegen!

Sneller fit en in vorm
Sneller
fit
en
Sneller
fiteGym-cirkel
en in
in vorm
vorm
met de
met
de
eGym-cirkel
Tamelijkmet
fit of geheel
uit vorm …. met de
de eGym-cirkel

Maak een rondvaart van maar
liefst ruim 4 uur en stap op in
een van de volgende havens:
Dinteloord - Willemstad (Fort Sabine)
Ooltgensplaat - Sluishaven
Benedensas

Doe eens de Merijntje Gijzen
Route (3 uur). Stap op te
Steenbergen, Lindenburghlaan,
achter Hof van Nassau.
Kijk op de website welke dagen
nog beschikbaar zijn.

Boek nu!

Boek nu!

waterpoort-rondvaarten.nl

merijntje-gijzen.nl

Sasdijk 18, 4671 RN Dinteloord
0167-528024 (boekingen) 0653-818888 (schipper)
Waterpoort 0167-528022 (fax)
info@waterpoort-rondvaarten.nl
Google Beoordelingen

4.9

Wil jij resultaat
uit social media?

van

Bekijk de
uitlegvideo
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….instappen.
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eGym-cirkel
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uit vorm
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eGym-cirkel
kun je opis elk
instappen.
eGym-cirkel
kun
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instappen.
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volautomatische
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Het eGym-systeem is een gevarieerde
Het waarbij
eGym-systeem
is 35
een
gevarieerde
in slechts
minuten
een
training opjevolautomatische
toestellen
training
op volautomatische
toestellen
complete
training doet.
waarbij je in slechts 35 minuten een
waarbij je in slechts 35 minuten een
complete
Wist je training
trouwensdoet.
dat spiertraining ook zeer
complete
training
doet.
effectief is als je wilt afvallen? Mooi

Wistmeegenomen
je trouwens dat spiertraining ook zeer
Wist je trouwenstoch.
dat spiertraining ook zeer
effectief is als je wilt afvallen? Mooi
effectief is als je wilt afvallen? Mooi
meegenomen toch.
meegenomen toch.

Leerlooierij 15 4651 SM Steenbergen
Telefoon 0167-566090
www.dinamisteenbergen.nl
Email: receptie@dinamisteenbergen.nl

Leerlooierij 15 4651 SM Steenbergen
Leerlooierij 15 4651 SM Steenbergen
Telefoon 0167-566090
Telefoon 0167-566090
www.dinamisteenbergen.nl
www.dinamisteenbergen.nl
Email: receptie@dinamisteenbergen.nl
Email: receptie@dinamisteenbergen.nl

Bij aankoop van
@ 25,- ontvangt
u GRATIS het
schilderij

MAN CAVE

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

ONDERDELEN VOOR
ELK AUTOMERK
1.100 auto’s en bestelbussen op 30.000 m2
2.200 m2 magazijn. Tweedehands onderdelen
gemakkelijk bestellen via autodemontagefranken.nl
de beste keuze voor
social media marketing
van jouw bedrijf
Heimolendreef 36a - Rucphen • info@autodemontagefranken.nl • autodemontagefranken.nl
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Dinteloordse Vis Siwa
officieel onthuld
( door Peter Vermeulen )

DINTELOORD – Gistermiddag – zaterdagmiddag 14 mei – is het inmiddels
derde door Dorpsraad Dinteloord gerealiseerde kunstwerk voor Dinteloord officieel onthuld. Het is feitelijk een revival van een vroeger geplaatst en vervolgens vernietigd kunstwerk: De Vis van de Zundertse kunstenaar Henk Groenhuis. Het is een ook staaltje van samenwerking tussen
Dinteloorders en een kunststukje van de inmiddels bekende kunstenaar
Hans Hanssen uit Dinteloord.
Tijdens een bijeenkomst in het
Dorpshuis lichtte Dorpsraadvoorzitter Hakim Tampoebolon de geschiedenis van ‘De Vis’ toe. Via een
door hem gemaakt filmpje werd
die zeer beeldend. Hoe in 1972 de
Kreek op de plek van het huidige Raadhuisplein werd gedempt.
Bij de ingebruikname van het
plein dat op die plek kwam werd
het kunstwerk van Henk Groenhuis geplaatst. Jaren later in 1996
kreeg het plein een renovatie en –
hoe vreemd ook – toen verdween
het kunstwerk ‘in de container’.
Gelukkig bewaarde Dinteloorder
Dion van Tilburg de brokstukken
26 jaar lang en dat ontdekte Willem van Opdorp.

Metamorfose
met mozaïek

De kunstenaar die de Vis creëerde
werd achterhaald en gaf toestemming aan zijn collega Hans Hanssen om er een metamorfose op
toe te passen. In navolging van de
Social Sofa die reeds bij de Kreek
was geplaatst maakte Hanssen
er een prachtig mozaïek na een
groot aantal uren noeste arbeid.

Prettige samenwerking
Vervolgens verleenden diverse
Dinteloorders hun medewerking.
Pieter en Jessica Maris stelden
ruimte beschikbaar voor de restauratie en verleenden assistentie bij de plaatsing. Hun kinderen Florianne, Jasmijn en Verena
maakten een tekening die nu in
de buik van de Vis zit. Theo Maris hielp bij de restauratie en verleende hand- en spandiensten.

Wim en Ina Hopmans hebben een
schuur beschikbaar gesteld voor
het uitvoeren van de metamorfose, Kuun de Boer regelde de vergunning en Anton Breure leverde
kosteloos de voet waarop de Vis
nu staat. Frans-Jan Moonen adviseerde over de aanlichting en
de dorpsraad is in overleg met de
gemeente over de mogelijkheid
daartoe.

De naam Siwa

Dorpsraad echter nog niet klaar.

De Vis kreeg de naam Siwa en is
genoemd naar de kleindochter
van kunstenaar Groenhuis. Hans
Hanssen heeft er ziel en zaligheid
ingelegd en vond het werk aan
Siwa ‘een echte Zen-beleving”.
Hij hoopt dat de Vis na 26 jaar
een glimlach op ieder gezicht zal
brengen. Het verhaal is volgens de

“Twee zaken ontbreken nog bij
Siwa: de verlichting om dit prachtige kunstwerk ook ’s avond te laten stralen. En een bordje met namen van de kunstenaars en een
QR-code die verwijst naar een uitgebreide beschrijving. Maar dit
komt eraan!”

Bouw appartementen
Hartje Steenbergen
ernstig vertraagd
(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Toekomstige bewoners van Hartje Steenbergen,
het appartementencomplex tussen de Kaaistraat en de Berenstraat, maken zich zorgen over de
voortgang van het project. Als gevolg van bezwaren, archeologisch
onderzoek en een overspannen
bouwwereld is de start inmiddels
al ruim een half jaar uitgesteld. De
initiatiefnemers van Hartje Steenbergen, bouwbedrijf De Langen &
Van den Berg en Memo Projectontwikkeling erkennen de problemen.
“Wij vinden het als ontwikkelaars
jammer dat een project met betaalbare woningen, waar volgens
iedere woonvisie behoefte aan is,
door wet- en regelgeving maanden vertraging oploopt,” aldus
Joost Meerman van Memo.
Meerman hoopt dat het einde van
de tegenslag in zicht is, maar kan
het niet garanderen. “We stoppen
veel geld en energie in deze locatie. Er wordt dagelijks gewerkt met
maar één doel voor ogen: dat we

Schade voorkomen

zo snel mogelijk een sleutel in de
voordeur kunnen steken.

Communicatie ontbreekt
Afgelopen maandag stelde Nadir
Baali namens Progressief Samen
vragen over de voortgang. Volgens
de fractie ontbreekt het aan een
gedegen communicatie met zowel de toekomstige bewoners als
de huidige omwonenden van het
complex.
Desgevraagd ontkent Meerman
deze bewering. Volgens hem
wordt iedere stap en tegenslag
steeds met de bewoners is gecommuniceerd. “Een aantal kopers
vindt dat niet acceptabel en een
enkeling heeft besloten af te zien
van koop. Daar hebben wij begrip
voor, maar we kunnen er echt niks
aan doen. We vinden het allemaal
onnoemlijk vervelend wat er in dit
project gebeurt. Ook voor de omwonenden. Er zijn alleen maar
verliezers.”

Hogere prijs
De vraag of het mogelijk is dat kopers straks met een hogere aan-

Kunstexpositie ‘Waterspiegel’
in Heense Kerk
DE HEEN – Elf kunstenaars, bekend
van de expo ‘Lucht en Polder’ die
in oktober vorig jaar werd georganiseerd – exposeren ditmaal in het
kerkje met als thema ‘Waterspiegel’. De tentoonstelling kan op
twee momenten worden gezocht.
Van donderdag 26 tot en met zondag 29 mei en van zaterdag 4 tot
en met maandag 6 juni. Steeds tussen 11:00 en 17:00 uur.

daar al mis. “Dit hele proces is
achterstevoren aangepakt. Alles
was al in kannen en kruiken en
toen pas werden de bewoners van
Berenstraat ingelicht. Dat is natuurlijk vragen om problemen.”

Tijdens de expositie is muziek te
horen van Jan van de Velde (zang
en gitaar) en Martine Westenbroek (zang). Ook treedt ‘Musica
Cordis’ met a capella koorzang op.
Deelnemende kunstenaars zijn:
Ton Bruyns (glas) – Lia BruynsSchoonen (glas) – Frans van Drunen (beeldhouwen) – Willemien
van Dijke (mixed media) – Martin

schafprijs voor hun appartement
geconfronteerd gaan worden, kan
Meerman bevestigen noch ontkennen. “Ik hoop het in ieder geval niet, maar dit is een tijd waarin
veel aan de hand is. Meer dan ik in
25 jaar in de vastgoedwereld heb
meegemaakt. Mocht dat aan de
orde komen, dan zullen we uiteraard met iedere koper individuele
gesprekken voeren.”

Depressief
De Steenbergse Gonny Slokkers,
één van de toekomstige bewoners
van Hartje Steenbergen, wacht
al een jaar met smart op het moment dat de eerste paal de grond
in gaat. “Ik heb er gelukkig voor
gekozen om mijn huidige woning
nog niet te verkopen. Anderen
Hoevenaars (mixed media) – Puck
Meijer (schilderijen) – Liesbeth
Romeijn (textiel) – Esther Timmermans (mozaiek) – Riena Valkhoff (schilderijen) – Martin Valkhoff (schilderijen) en Josje Verton
(schilderijen).

Herhaling
Wie de kunstexpositie op genoemde tijdstippen niet kan bezoeken kan op zaterdag 2 juli tot
en met zaterdag 20 augustus altijd
nog een kijkje nemen in de Kunstkamer Hollandhuis in Scherpenisse. (Laban Deurloostraat 28).

hebben dat wel gedaan en moeten binnenkort verhuizen of wonen al ergens op een chaletpark.”
Volgens haar zijn de gevolgen verstrekkend. “Er is al iemand die zijn
appartement teruggegeven heeft.
Sommige mensen slapen er slecht
door of zijn depressief.”

Achterstevoren
aangepakt
In 2020 kondigden de initiatiefnemers de bouw aan van 29 appartementen in het centrum van Steenbergen. Direct na de bekendmaking ontstonden er problemen
doordat bewoners van de Berenstraat zich overvallen voelden
door de komst van het complex.
Volgens Gonny Slokkers ging het

Zoals gebruikelijk bij bouwprojecten op locaties met geschiedenis, was ook voor Hartje Steenbergen een archeologisch onderzoek
verplicht. Het eerste deel daarvan
is in het voorjaar al gebeurd. Het
onderzoek kan echter pas afgerond worden nadat de resterende
bebouwing is gesloopt. Voordat
daarmee begonnen kan worden,
moet er een zogenaamd stempelraam aangebracht worden.
Dit voorkomt dat de belendende
panden schade oplopen. Dit werk
is volgens Joost Meerman echter vertraagd vanwege de extreme
drukte in de bouwwereld.

Teleurgesteld
Oorspronkelijk was het de bedoeling om in het voorjaar van 2022
met de bouw te beginnen. Die
planning is bijgesteld naar september. Voor Gonny Slokkers is de
voorpret van de verhuizing naar
een nieuw appartement bedorven. “Je wordt keer op keer teleurgesteld en dat vreet energie. Ik wil
optimistisch blijven maar ik weet
soms niet waar ik het vandaan
moet halen.”

Verjaardagskalender Stadsraad
STEENBERGEN - Het gaat goed met de verkoop van de verjaardagskalender die
de Stadsraad Steenbergen uitbracht vanwege het 750-jarig jubileum van de stad
Steenbergen. Een uniek cadeau voor Vaderdag en vanzelfsprekend ook voor een
verjaardag. De verjaardagskalender kun je natuurlijk ook ‘zomaar’ cadeau doen.
Marianne van den Bosch-Rietveld heeft op een unieke en kunstzinnige wijze de oude
prenten met nieuwe foto’s samengesmolten tot een prachtig geheel. De archieffoto’s
zijn ter beschikking gesteld door Ad van de Par & Heemkundekring De Steenen Kamer.
Het idee voor deze verjaardagskalender is afkomstig van Rene Smout , lid van de Stadsraad Steenbergen. Deze unieke verjaardagskalender wordt verkocht voor een symbolisch bedrag van 7,50 euro en is te verkrijgen bij de volgende verkooppunten: Boekhandel Vermeulen; Jolanda’s bloemenshop; Marskramer; Kaashuis Marcel; Ontmoetingswinkel; Primera; Wereldwinkel; VVV punt; Autobedrijf Cuelenaere.
De verkooppunten zijn te herkennen aan de mini-posters. De opbrengst van de verjaardagskalender zal de Stadsraad Steenbergen ten goede laten komen aan een burgerinitiatief uit de Steenbergse gemeenschap.
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Van de gemeenteraad
Op 9 mei was de eerste
ordeelvormende vergadering van
de nieuwe gemeenteraad.
Gewoonlijk bestaat een raadscyclus uit
twee oordeelvormende vergaderingen.
De eerste, op maandag, gaat over
onderwerpen binnen de thema’s Mens en
Maatschappij. De tweede, op woensdag,
gaat over Ruimte en Economie.

Fietsen voor
Oekraïense
vluchtelingen
Onlangs werden zes nieuwe
fietsroutes binnen het gebied van
Waterpoort gelanceerd. Toen mocht
Petra Wevers van KrachtigBuiten
ook een mooie cheque van €1.000 in
ontvangst nemen.
Met deze mooie cheque worden
fietsen gedoneerd aan Oekraïense
vluchtelingen van alle leeftijden in het
Waterpoort-gebied, waaronder de
gemeente Steenbergen.
Fietsen overhandigd aan
vluchtelingen
Petra Wevers heeft op vrijdag
13 mei samen met wethouder
Esther Prent een bezoek gebracht
aan de vluchtelingenopvang aan de
Vestinghlaan in Steenbergen.
Tijdens dit bezoek zijn er fietsen
voor jong en oud overhandigd aan
de vluchtelingen. Ook ontvingen ze
een reparatieset en een fietspomp.
Gevoel van vrijheid
Voor Petra Wevers is fietsen het gevoel
van vrijheid en dat wil zij ook meegeven
aan Oekraïense vluchtelingen. Esther
Prent omarmt het initiatief met beide
handen. “Ik hoop dat de vluchtelingen
met het gebruik van de fietsen een
aangenamer verblijf hebben. We
hebben een prachtige gemeente met
mooie fietsbestemmingen. Ik hoop
dat ze hier de komende tijd extra van
kunnen genieten”.

Aangezien er deze raadscyclus een klein
aantal agendapunten kent is ervoor
gekozen om alle onderwerpen op één
vergadering te plannen. Dit betekende
niet dat het een korte zit was. De raad
had zeer veel ingekomen stukken op
de agenda staan. Voor een aantal
ingekomen stukken heeft de raad een
agenderingsverzoek gedaan.

Tijdens de besluitvormende vergadering
van 19 mei wordt besloten of deze
ingekomen stukken tijdens de vergadercyclus van juni als bespreekpunt
terugkomen.
Op de website van de gemeenteraad
– www.raadsteenbergen.nl – kunt u
de agendapunten, bijhorende stukken
en bijlagen inzien. Raadsvergaderingen
zijn openbaar. U kunt vanaf de publieke
tribune meekijken maar u kunt ook live
de vergadering volgen via de website van
de raad of de SLOS.
Spreekrecht burgers
Misschien wilt u een keer langskomen om
te reageren op een stuk dat op de agenda
staat, of om een vraag voor te leggen
aan de raad. Elke oordeelvormende- en

et

H

Wilt u een keer komen inspreken tijdens
een raadsvergadering? Neem dan contact
op met de griffie van de gemeente
Steenbergen. U kunt zich aanmelden tot
’s middags twaalf uur op de dag van de
vergadering.
Agenda
• 7 juni: oordeelvormende vergadering
• 8 juni: oordeelvormende vergadering
• 30 juni: besluitvormende vergadering

Peuterparade Steenbergen
Iedere laatste woensdag van de maand
wordt er in Bibliotheek Steenbergen
voorgelezen aan peuters. Samen gaan
we lezen, leren en spelen.
Op woensdag 25 mei staat de
Peuterparade in het teken van het
nieuwe blokboekje: ‘Vlieg mee met de
IJsvogel’, een rondje door de gemeente
Steenbergen.
IJsvogel neemt de kinderen mee neemt
langs de zes kernen van de gemeente
Steenbergen. Tijdens de Peuterparade
wordt er interactief voorgelezen. Ook
krijgt u tips voorleuke activiteiten die
passen bij het boekje.

Steenbergen een gratis exemplaar
van dit boekje mee naar huis nemen.
Kom samen met uw (klein)kinderen,
oppaskind, broertje of nichtje langs om
voorgelezen te worden uit dit boek.
Datum: woensdag 25 mei 2022
Tijd: 10:00 uur - 11.00 uur
Locatie: Bibliotheek Steenbergen,
Blauwstraat 30

Na afloop kunnen alle kinderen van 0 tot
3 jaar die woonachtig zijn in de gemeente

Deze activiteit is gratis. We vragen u wel
om u vooraf aan te melden:
www.bibliotheekwb.nl/peuterparadesteenbergen

Formulierenbrigade van start bij Vraagwijzer
In het pand van Vraagwijzer aan
de Fabrieksdijk 6 in Steenbergen)
zijn meerdere (hulpverlenende)
organisaties gevestigd. WijZijn
Steenbergen is hier één van.
WijZijn Steenbergen start naast het
inloopspreekuur van het DigiPunt vanaf
2 juni met de Formulierenbrigade.

Wat is het verschil? Het DigiPunt is er
voor al uw digitale formulieren en de
Formulierenbrigade voor uw papieren
formulieren.

2 juni elke donderdag van 9.00 - 11.00 uur
terecht tijdens het inloopspreekuur van
de Formulierenbrigade. U hoeft hier geen
afspraak voor te maken.

Formulierenbrigade
Heeft u hulp nodig bij het invullen van
papieren formulieren? Iedere inwoner van
de gemeente Steenbergen kan vanaf

DigiPunt
Heeft u hulp nodig bij het invullen van
digitale formulieren? Hiervoor kunt u
terecht bij het DigiPunt. Iedere dinsdag,
woensdag en donderdagochtend is er
spreekuur tussen 9.00 en 11.00 uur.
Ook dit kan zonder een afspraak. Zij
helpen u bijvoorbeeld bij het inschrijven
bij de woningstichting, doorgeven van
wijzigingen in verband met uw uitkering
of het aanvragen van een DigiD.

Stem voor de Rookvrije Generatie Award
an de li
je a
mi
u
o

besluitvormende
vergadering kent
het agendapunt
‘spreekrecht
burgers’. Inwoners krijgen vijf minuten de
tijd om van hun spreekrecht gebruik te
maken. Vervolgens kunnen raadsleden
vragen aan u stellen.

De stemfase voor de Rookvrije
Generatie Award is van start!
Welk initiatief heeft volgens u
in de regio impactvolle stappen
gezet voor een Rookvrije
Generatie?
SV Diomedon uit Steenbergen heeft
een rookvrije sportomgeving voor
atletiek, trimmen en survival en is
genomineerd voor de Rookvrije
Generatie Award.

Bekijk alle genomineerden en stem op
uw favoriete initiatief. Stemmen kan
tot en met 15 juni 2022 op de website
awards.rookvrijegeneratie.nl
De beweging ‘Op weg naar een
Rookvrije Generatie’ is een initiatief
van de Hartstichting, KWF en het
Longfonds vanuit de samenwerking
Gezondheidsfonden voor Rookvrij.
Ga voor alle informatie naar:
rookvrijegeneratie.nl

Vrijwilligers
Tijdens deze inloopspreekuren wordt
u geholpen door goed opgeleide en
ervaren vrijwilligers. U brengt zelf de
juiste informatie mee en krijgt na de
afspraak alles weer mee terug.
Contact
Heeft u vragen? WijZijn is iedere werkdag
bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 op het
telefoonnummer (0167) 75 08 50.

Fotowedstrijd
Bijenlandschap
West-Brabant
2022
Voor het zevende jaar op rij
organiseert Groene Cirkel
Bijenlandschap uit Zuid-Holland een
fotowedstrijd. Vanaf dit jaar doet ook
Bijenlandschap West-Brabant mee
met deze wedstrijd.
Tot 14 juni kunt u uw mooiste foto’s
van een bij, een bijentuin of een
bijenlandschap insturen.
Wie meedoet maakt kans om een
prijs te winnen en stelt de ingezonden
foto’s beschikbaar voor communicatieuitingen van de Bijenlandschappen. Zo
steunt u op een leuke en waardevolle
manier dit project.

Start jeugdbrandweer gemeente Steenbergen
Op woensdag 25 mei gaat de
jeugdbrandweer in de gemeente
Steenbergen officieel van start.
De burgemeester geeft hiervoor het
startsein.
Dat gebeurt op spectaculaire wijze
bij het gemeentehuis in Steenbergen.
Van 13.45 tot 15.00 uur is er een leuk
programma voor iedereen.

Bij de jeugdbrandweer leren kinderen
met theorie en praktijk meer over de
brandweer.

Heeft uw (klein-)kind ook interesse in
de jeugdbrandweer? Kom dan samen
naar de opening op 25 mei. Hier
kunnen ze kennis maken met de
jeugdbrandweer en wie weet worden
ze later een echte brandweerman of
-vrouw.

Met wedstrijden en oefeningen wordt
hun kennis regelmatig getest.

Kijk voor meer informatie op:
www.jeugdbrandweer.nl

De jeugdbrandweer is een onderdeel
van de Regionale brandweer en is een
‘kweekvijver’ voor de jeugd.

Nominaties Sportverkiezingen 2022
In dit speciale feestelijke jubileumjaar
worden de sportverkiezingen weer
georganiseerd. Op dit moment is
het mogelijk om inwoners te
nomineren in meerdere categorieën.
De uitreiking is op 2 juli 2022.
De categorieën
De Sportverkiezingen kent deze editie
zeven categorieën en een speciale
aanmoedigingsprijs.
Wie wordt in dit jubileumjaar
sportman, sportvrouw, sportploeg,
sporttalent, sportsenior, unieke sporter
en vrijwilliger/trainer van het jaar en
wie verdient de aanmoedigingsprijs?

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

Nominaties
Het is mogelijk om in elke categorie
iemand te nomineren die in de
afgelopen vijf jaar een prestatie van
formaat heeft neergezet. Dit kan tot
en met zondag 5 juni. Op zaterdag
2 juli, tijdens het Sportfestival, worden
de winnaars bekend gemaakt.

uiteindelijk tot winnaar uit te roepen.
We hebben volop kanshebbers!
Ik wens de jury alvast heel veel
succes. Maar tot die tijd zijn vooral
de inwoners aan zet.
Ken je dus iemand die een sportprijs
verdient, nomineer hem of haar.
Ik kijk uit naar de uitreiking!”

Esther Prent, wethouder sport,
kijkt uit naar de Sportverkiezingen:
“In de gemeente Steenbergen wordt
volop gesport. Sportclubs hebben
leden die zich graag inzetten voor de
vereniging, zowel de sporters als de
vrijwilligers. Het is geen makkelijke
klus om iemand te nomineren, of

Hoe werkt het?
Wilt u iemand nomineren?
Kijk dan op www.steenbergen2022.nl.
Hier leest u hoe het in zijn werk gaat en
vindt u het nominatieformulier.

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)

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

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

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

Netwerk van leefgebieden
In West-Brabant wordt sinds 2017 met
vele partners – gemeenten, waterschap,
natuurbeheerders, bedrijven, agrarische
natuurverenigingen, kabel- en
leidingbedrijven, vrijwilligersorganisaties
et cetera – samengewerkt aan een
sterk en aaneengesloten netwerk van
leefgebieden voor bijen (honingbijen en
wilde bijen) en andere bestuivers.
Meedoen
Een deskundige jury bepaalt welke
drie bijenfoto’s een prijs winnen. Voor
inzendingen uit West-Brabant wordt bij
de beoordeling onderscheid gemaakt in
jongeren tot en met 16 jaar en iedereen
van 17 jaar en ouder.
U kunt tot 14 juni uw mooiste foto’s
uploaden en delen via social media. Meer
informatie over de wedstrijd, aanmelden
en de spelregels vindt u hier:

https://bit.ly/bijenlandschap

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

voor
persoo
(elektrisc
ga je n

Voor al uw massages, sportblessures,
rugproblemen en cursussen
Behandelingen:
• Haptische en energetische
massage
• Blessurebehandelingen
• Wervelkomcorrectie
• Dry Needling

Cursussen:
• Sportverzorger
• Tapen en bandageren
• Klassieke massage

Wilt u van het voorjaar al van een nieuwe fiets
genieten, wacht dan niet langer en bestel hem alvast

Veel fietsen direct uit
Stel voorraad
je eigen, unieke enleverbaar
persoonlijke fiets

VOOR EEN
PERSOONLIJK
(ELEKTRISCHE) FIETS
GA JE NAAR

HERMES
FIETSEN!

samen van Velo de Ville of kies een fiets
van een van onze andere topmerken van
o.a. QWIC, Kalkhoff of Specialized.

TRAETS INSPECTIE & OPLEIDINGEN

voor een
persoonlijke
(elektrische) fiet
ga je naar

Ook voor al uw reparaties, onderhoud en
accessoires voor uw (elektrische) fiets.

Noorddonk 105, 4651 ZD Steenbergen
www.traetsinspectieenopleidingen.nl

HERM
FIETS

HERMES
FIETSEN!

Wilt u van het voorjaar al van een
nieuwe fiets
Antwerpsestraatweg
25/27, 4615 AK Bergen op Zoom
genieten, wacht dan niet langer Telefoon:
en bestel 0164-241844
hem alvast Email: info@hermesfietsen.nl
WhatsApp: 0647213086 Facebook: /hermesfietsen
Stel je eigen, unieke en persoonlijke fiets
samen van Velo de Ville of kies een fiets
van een van onze andere
van
Steltopmerken
je eigen, unieke
en persoonlijke fiets samen
o.a. QWIC, Kalkhoff of
Specialized.
van
Velo de Ville of kies een fiets van een van
onze andere topmerken van o.a. QWIC,
of Specialized.
Ook voor al uw reparaties, onderhoudKalkhoff
en
accessoires voor uw (elektrische)
Ook voor alfiets.
uw reparaties, onderhoud en accessoires
voor uw (elektrische) fiets.

Antwerpsestraatweg 25/27, 4615 AK Bergen op Zoom
Telefoon: 0164-241844 Email: info@hermesfietsen.nl
WhatsApp: 0647213086 Facebook: /hermesfietsen

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

Schoenen Roosendaal

VIP
DAGEN
€15,- KORTING

“De Bolusberg’’

Hemelvaartsdag
11:00 - 16:00 uur

2e Pinksterdag
11:00 - 16:00 uur

®

Alles voor huis, tuin, dier en hovenier!

OP DE GEHELE ECCO
DAMES & HEREN COLLECTIE

*NIET GELDIG IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES
ACTIEPERIODE LOOPT VAN 20 T/M 29 MEI 2022

29 MEI KOOPZONDAG
Hogestede 11 (Molenstraat ) Roosendaal
Betaald kort parkeren in de gehele straat

Tel. 0165-532656 www.riobello.nl

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

Adresgegevens
De Bolusberg
Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

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

www.debolusberg.nl

Deze kwaliteitschilder heeft nog ruimte . . .

Maximal Bouw- & Schilderwerken heeft voor haar afdeling
schilderwerken nog ruimte voor nieuwe opdrachten. En dat
is voor opdrachtgevers die vóór 30 juni reageren nu extra
voordelig, want bij opdrachten in deze periode krijgen zij
5% extra korting op buitenschilderwerk.
Maximal verzorgt zowel binnen- als buitenschilderwerk.
We doen dit goed en keurig volgens afspraak.
Maximal schildert in opdrachten van bedrijven, organisaties
en particulieren in West- en Midden-Brabant.

Naast het traditionele schilderwerk doet Maximal meer:
– lakken en spuiten van keukenkasten
– schadeherstel aan muren, deuren en kozijnen
– schilderwerk in nieuwbouw eventueel in samenwerking
met stucadoors, aannemers of onderaannemers
– schilderwerk en spuitwerk in utiliteitsbouw
Vraag vrijblijvend een offerte.

Maximal
Bouw- & Schilderwerken
Maximal

www.maximalbouw.nl

Bouw- & Schilderwerken
telefoon
06 23 76 31 28

Maximal

Bouw- & Schilderwerken
info@maximalbouw.nl

Wij kennen flexibele werktijden • Wij werken milieuvriendelijk • Wij geven vrijblijvend advies • Wij werken volgens voorschriften

E-Chopper huren?

VAN NIEUWENHUYZEN

Voor al uw
grondwerk
groot en klein
Ook voor
vrijblijvend advies
en informatie

Grondwerk

Verhuur

Handelsonderneming

Kapelaan Kockstraat 1  4651 XB Steenbergen  Tel. (0167) 561 561  info@vannieuwenhuyzen.nl
www.vannieuwenhuyzen.nl

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

Bezoek onze showroom aan
Leerlooierij 17, Steenbergen
Openingstijden zaterdagen van
10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

Mart Brusselaars Rolluiken
en Zonwering staat al meer
dan 20 jaar garant voor
betrouwbaarheid, kwaliteit
en service.

Rolluiken - Markiezen

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

Bourgondisch genieten naast de deur?
Je voelt je thuis in het Wagenhuis!
Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

MART BRUSSELAARS
ROLLUIKEN • BINNEN- EN BUITENZONWERING
KUNSTSTOF KOZIJNEN

Hoogte 15 – Nieuw-Vossemeer – telefoon (0167) 50 24 75
Noordwal 14
4651 AH Steenbergen NB
(0167) 56 61 71 • 06 53 26 30 52
info@martbrusselaarszonwering.nl
www.martbrusselaarszonwering.nl

e-mail: info@wagenhuis.nl – www.wagenhuis.nl
Eeterij • Bar • Barbecue • Zalencentrum • Catering

Vleeswarenkoopje

Grillworst
+
Zeeuws spek

Kip met asperge
en pepersaus

1 portie

200 gram

320

Trots van de Keurslager

Keurslager
biefstukspiesen

4 stuks

BBQ time

Littooij, Keurslager

Bij mooi weer
meer dan 40 soorten
bbq vlees.
ook verschillende
soorten groot vlees
voor de bbq

695

Special

Vanaf maat S t/m XXL

Kip-rucola rolletje

100 gram

295

Sokken van gerecyclede visnetten,
zwembroeken van hergebruikte
petflessen en boxers van
biologisch GOTS
gecertificeerd
katoen?

Keurslagerkoopje

Shoarmapakket
Gratis
broodjes en saus

per pakket

895

Aanbieding geldig van 23 mei 2022 tot 29 mei 2022

Het Amsterdamse merk
maakt iconische designs
met slimme innovaties
en comfortabele
pasvormen

ma n n en m

De belangrijkste momenten
in je leven goed geregeld!

Vo

or

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

995

Nieuwe printjes in
de A-dam Shorts

Maaltijd van de week

et l

ef !

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

www.lignenotarissen.nl

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

aanbiedingen
geldig van 13 t/m 28 mei 2022

- Garnalenspies,

per stuk € 2,29! 3 + 1 gratis
- Paella, heerlijk Spaans
rijstgerecht met
verschillende soorten vis
500 gram € 7,50
- Pizzabroodje zalm,
per stuk € 4,75
2 stuks € 8,-Geldig in de winkel en op vrijdagmorgen bij
de viskar op het Floraplein.

STANDPLAATS
VERKOOPWAGEN
STEENBERGEN
Vrijdag van
09:15 tot 13:00 uur
Floraplein

www.vishandeldemeerpaal.nl
Blauwstraat 77 • 4651 GB Steenbergen • 0167 564 470
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Doe mee met de Poldertocht op 11 en 12 juni
Maak op 11 en 12 juni kennis met de gemeente Steenbergen tijdens de Poldertocht. Al 25 jaar vormen de
Heen, Dinteloord, Kruisland,
Nieuw-Vossemeer,
Steenbergen en Welberg
één gemeente. Een gemeente die bekend staat
om historie, cultuur, landschap, polders en akkers.
Tijdens de Poldertocht gaat
u dit allemaal ontdekken.

60 km

De tocht is ongeveer 60 km.
Dat lijkt een flinke afstand.
Maar het raast voorbij door de
veelzijdigheid van de tocht, de
vele terrassen die u onderweg
passeert en cultuurverenigin-

gen die paraat staan om hier
en daar meer te vertellen
over de kernen en bezienswaardigheden.

Geen stempelkaart, wel een
tegoedbon

In de Jubileumkrant is eerder gecommuniceerd dat via
de supermarkten stempels
verzameld konden worden
voor de Poldertocht. Deze
stempelkaart heeft plaatsgemaakt voor een tegoedbon
(de stempelkaart gaat dus
niet meer door).
Met deze tegoedbon, verkrijgbaar vanaf 20 mei, is op
zaterdag 11 juni een smul-

pakketje op te halen voor
onderweg. De tegoedbon is
gratis verkrijgbaar bij Albert
Heijn in Dinteloord en Steenbergen, Jumbo Steenbergen
en de Spar in Nieuw-Vossemeer. Het smulpakketje bestaat uit diverse lekkernijen
voor onderweg.
Het pakketje is alleen op zaterdag tussen 10.00-12.00
uur op te halen (in ruil voor
de tegoedbon).
Fietst u op zondag? Haal ook
dan het pakketje op zaterdag
op bij één van de supermarkten.
Kijk voor meer informatie op
www.steenbergen2022.nl

Foto: Met trots en blijdschap onthulden Dami Koevoets, voorzitter van de Holle Roffel
en wethouder Wilma Baartmans de gedenksteen van meestoof ‘De Kruislandsche Welvaart’. Vanaf nu is de steen tijdens openingstijden van het museum voor ieder zichtbaar.

Meekrap was weer even
het belangrijkste gewas
van Steenbergen
(door Dasja Abresch)

KRUISLAND/STEENBERGEN/DE HEEN – Door een samenloop van toevalligheden bleek afgelopen vrijdag de dag van de meekrap te zijn in de
gemeente Steenbergen. In Kruisland keerde in de ochtend de 170 jaar
oude ‘eerste steen’ van meestoof ‘De Kruislandsche Welvaart’ terug op
het dorp en schonk kunsthistoricus Jan Peeters een oude notulenboek
van meestoof ‘Het Gulden Kruis’ aan de gemeente Steenbergen. ’s Avonds
verzorgd historicus drs. Frans van Eekelen een lezing over de historie van
de meekrapteelt in de bibliotheek in Steenbergen. Hij deed dit samen
met het echtpaar Martin en Riena Valkhoff uit De Heen. Zij gebruikten
het rode pigment dat gemaakt wordt van de wortels van het gewas voor
een reeks schilderijen.
Nadat het zout dat uit de Steenbergse veenbodem gewonnen
werd uit de gratie raakte, maar
nog voordat de suikerbiet hét gewas op de akkers in deze gemeente werd, kleurden de bloemen van
de meekrap de akkers geel. Het
was de boeren echter om de wortels te doen die verwerkt konden
worden tot een rood pigment dat
zeer gewild was als kleurstof in de
textielindustrie.

Oude stadhuis
Het proces om aan die kleurstof
te komen, was complex en tijdrovend. Bovendien was er een zogenaamde meestoof voor nodig.
Een groot gebouw dat fungeerde
als een droogoven. Om die te realiseren vormden meerdere boeren tezamen een coöperatie. In
de gemeente Steenbergen had bijna iedere kern één of meerdere

meestoven.
Nadat er andere goedkopere manieren gevonden waren om rode
kleurstof te maken, verdwenen
de meestoven uit het landschap.
De ovens en schuren werden afgebroken en de onderdelen verkocht.
Opvallend genoeg bleef de
plaquette die herinnert aan de
eerste steenlegging van meestoof
‘De Kruislandsche Welvaart’ op
de hoek van de Langeweg met de
Tweede Boutweg bewaard. Om redenen die niet meer te achterhalen zijn, werd hij tegen de tuinmuur van het oude stadhuis aan
de Kaaistraat in Steenbergen bevestigd en bleef daar vele decennia hangen. Ook toen het pand
verkocht werd aan een particulier.
De steen bleef overigens gemeentelijk eigendom.

Foto: Aan de schenking van het notulenboek van meestoof ‘Het Gulden Kruis’ ligt een overeenkomst tussen de schenker, Jan Peeters uit Steenbergen, en de gemeente Steenbergen, vertegenwoordigd door wethouder Baartmans ten grondslag. Beiden zetten hun handtekening onder het document.

Aanhouder wint
Al in 1999 diende Dami Koevoets, huidig voorzitter van het
ambachts- en gereedschappenmuseum, een verzoek in om de
steen over te brengen naar Kruisland. Een vraag die hij in de ruim
twintig jaar die volgden nog een
paar keer herhaalde. Dat het aloude gezegde ‘de aanhouder wint’
een waarheid als een koe is, blijkt
maar weer eens.
Afgelopen vrijdag kon de steen,
vakkundig gerepareerd door Ad
van de Par, eindelijk officieel onthuld worden bij de Holle Roffel.
Een handeling die werd uitgevoerd door Koevoets zelf, samen
met wethouder Wilma Baartmans.
Voorafgaand aan de onthulling
legde lokaal geschiedkenner Hans
Slokkers de historie en de werking
van de meestoven uit.

Niet zelf bewaren
Voor kunsthistoricus Jan Peeters

uit Steenbergen was het een mooi
moment om het oude notulenboek dat al decennialang in het
bezit is van zijn familie officieel
over te dragen aan de gemeente
Steenbergen. Het boek vol gedetailleerde verslagen is afkomstig
van meestoof ‘Het Gulden Kruis’
die ooit bij de Blauwe Sluis op de
grens van Kruisland met Steenbergen stond. “Ik heb zelf geen
kinderen aan wie ik dit na kan laten,” lichtte Peeters de schenking
toe. “Het boek biedt echter dusdanig gedetailleerde en interessante informatie dat ik vind dat ik het
niet zelf mag bewaren. Het moet
ergens opgeslagen worden waar
onderzoekers in de toekomst verder studie kunnen doen naar dit
aspect van de geschiedenis.” Namens de gemeente ondertekende Wilma Baartmans de overeenkomst die aan de overdracht ten
grondslag lag. Daarna werd het
boek overhandigd aan een medewerker van het West-Brabants Ar-

Foto: Kunstenaar Martin Valkhoff nam het publiek in de Steenbergse bibliotheek mee terug in tijd naar een periode waar meekrap nog volop als
kleurpigment werd gebruikt. Foto’s: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

chief waar het veilig opgeslagen
wordt.

Voor iedereen zichtbaar
De wethouder die over enkele weken met pensioen gaat, beleefde
een mooie morgen in Kruisland.
Als liefhebber en beschermvrouw
van het Steenbergs erfgoed noemde zij zowel de terugkeer van de
gedenksteen als de schenking van
het boek, “bijzonder waardevol”.
“Het is belangrijk dat het historische sculptuur zijn rechtmatige
plek kreeg en dat is vooral te danken aan Dami Koevoets die zich er
jarenlang voor ingespannen heeft.
Ons erfgoed wordt in de Holle Roffel goed bewaard op een plek waar
het voor iedereen zichtbaar is.”

Meekrap en schietgeel
Wie na deze morgen naar nog
meer informatie over de meekrap
en meestoven hunkerde, werd in
de avonduren op de wenken bediend. Historicus en oud-Steenbergenaar Frans van Eekelen vertelde de tientallen aanwezigen in
de bibliotheek van Steenbergen
alles over de geschiedenis van gewas en proces. Hij werd opgevolgd
door Martin Valkhoff die aan de
hand van voorbeelden uit de
kunstgeschiedenis uitleg gaf over
het gebruik van het rode pigment
in de kunst. De schilderijen die
het echtpaar Valkhoff zelf maakte met behulp van meekrap en
schietgeel zijn nog tot eind mei te
zien in de bibliotheek van Steenbergen. Daarna maakt de expositie plaats voor de werken van de
Steenbergse kunstschilder Bert
van Drunen.

Een Hemelvaartsdag als vanouds
Ons Steenbergen bruist van de activiteiten

Kom op donderdag 26 mei naar de
activiteiten in het Stadshart:
• Koopzondag van 12:00 - 17:00 uur
• Modeshows voor het oude stadhuis om
13:00, 14:15 en 15:30 uur
• Koﬀerbakverkoop in de Grote Kerkstraat
• Rommelmarkt voor kinderen op de Markt
• Springkussens en Oud Hollandse spellen
in de Kaaistraat en op de Markt
• Zero Friction bij het Wapen vanaf 21:00 uur

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

Op de hoogte blijven van alles uit Stadshart
Steenbergen? Volg Ons Steenbergen:
Facebook.com/OnsSteenbergen
Instagram.com/OnsSteenbergen

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

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

Ga voor een nieuwe look, wij staan voor je klaar!
Plan zelf eenvoudig een afspraak in via www.haervandenadel.nl

Tuinkussens nieuw in ons assortiment!!
vanaf €11,99

Volop keuze uit
opblaasbare zwembaden

webwinkel:kaaistraat50.nl www.marskramersteenbergen.nl
Openingstijden
Dinsdag, woensdag & vrijdag: 08.30 - 17.30 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Zaterdag:
08.00 - 15.00 uur
Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 -

STEENBERGEN

Like ons op facebook en Instagram
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‘Kunst Kieke-route’ geeft
naast Kijkje op Kunst ook
beeld van Eiland Tholen
REGIO – Ook dit jaar gaat tijdens
Hemelvaartsdag – donderdag 26
mei – de ‘Kunst Kieke’-route van
start. Negentien deelnemers tonen
op zes locaties in Sint-Annaland
en Scherpenisse laagdrempelig
hun kunst en de route geeft meteen een mooi beeld van dit deel
van het eiland Tholen. Ze is ook
heel goed per fiets af te leggen en
heeft een lengte van 32 kilometer.

Flyer met locaties

Dertien jaar geleden werd het evenement voor de eerste maal georganiseerd. Dit door een aantal en-

De locaties in Sint-Annaland en
Scherpenisse zijn gemakkelijk
te herkennen aan hun kleurrijke
vlaggen. Startpunt van de route is
bij Jos Boogaard aan de Anna van

dag open tussen 13:30 en 17:30
uur. En ook op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei, dan echter tussen
10:30 en 17:00 uur. Toegang is geheel gratis.
Een van de locaties – ‘Uw Huiskamer’ in Scherpenisse – is niet alleen een expositieruimte, maar
de bezoekers kunnen hier ook terecht voor koffie of thee en iets
lekkers.

thousiaste cursisten bij Atelier Jos
Boogaard. Vervolgens kreeg het
een vervolg en wordt iedere twee
jaar gehouden, dit jaar dus met
19 deelnemers. Zij vertellen graag
over hun inspiratie, het ontstaan
van hun kunstwerken en de gebruikte technieken.

Kans op schilderworkshop

Bourgondiërstraat 58 in Sint-Annaland. Bezoekers ontvangen hier
een flyer met informatie over de
andere vijf adressen. Deze kunnen
willekeurig worden bezocht, de

flyer geeft slechts een adviesvolgorde aan. De flyer is ook te downloaden via www.josboogaard.nl
onder het kopje ‘Kunst Kieke’.
De locaties zijn op Hemelvaarts-

Deelnemers aan ‘Kunst Kieke’
ontvangen bij aanvang een stempelboekje en kunnen op iedere
locaties een stempel ontvangen.
Met een vol stempelboekje wordt
kans gemaakt op deelname aan
een schilder-workshop bij Atelier
Jos Boogaard. Voor de kinderen is
er een speurtocht uitgezet.

Havendagen Tholen
in het teken van 75+2
jaar vrijheid
THOLEN – Eindelijk is het weer zover.
Stichting Tholen Sterk gaat er vanuit
dat de Havendag na een gedwongen
uitstel van twee jaar door kan gaan
op zaterdag 11 juni. Twee jaar geleden in 2020 had het evenement geheel in het teken van 75 jaar bevrijding willen staan. Dat wordt nu 75
+ 2 jaar.

softvereniging, brandweerplein,
helmduik demonstraties, straattheater, koopjes en gezelligheid
met circa 150 kramen, nostalgische kermis met o.a. een reuzenrad, amfibie voertuigen en een
optreden en Imca Marina.

Artiestenavonden

Die zaterdag staat er tussen 10:00
en 17:00 uur een bomvol programma op de agenda. Zo is er bijvoorbeeld het kampement op de
Oesterputten. Meer dan 70 legervoertuigen, reenactors en legertenten. Met een Amerikaanse legertank en een veldhospitaal. Ook
geeft de Koninklijke Marechaussee een concert en er zijn exposities van diverse musea.

Er zijn twee artiesten avonden op
vrijdag en zaterdag met tal van bekende artiesten.
Alle leeftijden kunnen een ticket
kopen. Grote namen zoals Captain Jack, Thomas Berge, Belle Perez, T-Spoon en Danny de Munk
zullen optreden. Tickets zijn te
koop via de website: www.tholensterk.nl

Een greep uit
het programma

Parkeren

Maar er is nog veel meer te zien.
Een aantal historische schepen,
waaronder de mijnenveger Mahu
en diverse andere vaartuigen uit
de geschiedenis. Er kan een rondvaart gemaakt worden en er is een
visplein met een overvloed aan
heerlijke vishapjes.
De Nationale Reserve, Douane,
een exercitiepeleton geven demo’s, een doedelzakband laat
van zich horen en de Koninklijke
Luchtmacht zorgt voor een Memorial Flight.

Tal van andere
programma onderdelen
Politie Mobiel Media Lab, een Air-

Een groot deel van Tholen zal zaterdag 11 juni van 07.00 t/m 19.00
uur afgesloten zijn voor het verkeer. Advies aan bezoekers is om
de P-borden en de instructies van
de verkeersregelaars te volgen om
stressvrij en veilig te kunnen parkeren. Vanaf de Stevinweg zal een
gratis pendelbus aanwezig zijn.

ACCOUNTMANAGER

AGRARISCHE & GROENE SECTOR
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 accountmanager 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.

Informatie
Het grootste evenement van de
gemeente Tholen staat voor een
uniek dagje uit, vol activiteiten
voor jong en oud. Meer informatie
en het volledige programma via
www.tholensterk.nl
of via Facebook: www.facebook.
com/tholensterk

BEKIJK DE VACATURE OP WWW.AGRIDIENST.NL EN SOLLICITEER!
Hoogstraat 7 in Steenbergen | 0167-563500 | agridienst.nl

VACATURES
Gezocht  Gevonden
Wil jij werken met de
allerlekkerste American
cookies & muffins?

Wij
zoeken
jou!

Voor onze
productielocatie in
Steenbergen (NB)
zijn wij op zoek naar:

Export Customer Service
Medewerker

Onze cookies en muffins gaan de hele
wereld over! Als Export Customer
Service medewerker ben jij de degene
die zorgt dat onze producten zonder
problemen vervoerd kunnen worden
naar het buitenland.

Continuous Improvement
Coördinator
Als CI-Coördinator ben jij degene
die onze productielocatie elke dag
beter maakt! Jij support onze teams
bij de uitvoering van het Continuous
Improvement programma zodat zij
optimaal ondersteund worden bij het
behalen van de doelen en initiatieven.

Allround monteur

Je werkt samen in een klein, dynamisch,
hecht en gezellig team om alle
werkzaamheden bij de technische
dienst op te pakken in ploegendienst.

Operator /
Productiemedewerker

Als operator/productiemedewerker
werk jij in het hart van onze organisatie.
Bij de beslagafdeling zorg je voor de
productie van onze cookies en muffins
en bij de inpakafdeling zorg je ervoor
dat deze ingepakt worden zodat onze
klanten snel kunnen genieten van een
heerlijke cookie of muffin!

Heb je interesse?

Bekijk onze
website!

Neem dan contact op met onze HR-afdeling via
HR-NL@dawnfoods.com of kijk op onze website.

Zilverhoek 1 | 4651 SP Steenbergen | T 0167 543 543
E HR-NL@dawnfoods.com | www.dawnfoods.com

WĲ ZĲN OP ZOEK NAAR:
Zelfstandig werkende kok voor 24 uur
Afwashulp en personeel voor in de bediening
Informatie:
Vraag naar Noortje Krinkels of
Karin Baartmans of stuur een mail
naar info@restaurantDintelmond.nl
Markweg Zuid 1-4 Heĳningen 0167 - 52 24 90

www.restaurantdintelmond.nl

Wij zijn op zoek naar een

Medewerk(st)er
voor 16 - 24 uur

De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van o.a. sanitaire ruimtes,
kantine, kantoor en winkel op onze beide locaties in Steenbergen.
Eveneens het wassen van bedrijfskleding en eventueel productie-/inpakwerk
behoren tot de werkzaamheden.
Ervaring is gewenst, maar niet vereist.
Ben jij die flexibele duizendpoot die op zoek is naar een afwisselende baan
en net als wij hygiëne hoog in het vaandel heeft staan, stuur dan

je sollicitatie naar info@poeliervugts.nl
of bel naar: 0167 - 530265

www.poeliervugts.nl

tanteLouise zoekt vakantiekrachten!

Vakantiewerk bij tante.
Da’s pas cool!
Op zoek naar een leuke, afwisselende
Zorg
en flexibele vakantiebaan? Dan ben je
bij tanteLouise aan het juiste adres! Zowel
in de zorg, horeca als facilitaire dienst kunnen we
jouw hulp deze zomer goed gebruiken.
Scan een van de QR-codes om direct
naar de vacature te gaan of kijk op
www.werkenbij.tantelouise.nl.

TOE AAN
EEN NIEUWE
UITDAGING?
Wij zoeken een collega
PROJECTLEIDER en WERKVOORBEREIDER!
Van prachtig landhuis tot bedrijfspand voor een wereldspeler,
de restauratie van een eeuwenoude kerk of dierentuin:
bij Bouwbedrijf Boogert werk je áltijd aan bijzondere projecten.
De vriendelijke setting met vaste, eigen mensen maken het écht fijn werken
bij Boogert. En zo zetten we ons als bekroonde bouwers in voor een
resultaat met een gouden randje, al meer dan 130 jaar.
Bouw jij mee aan de mooiste projecten van Zuidwest Nederland?
Kijk op bouwbedrijfboogert.nl/werken-bij en reageer!

Facilitair/horeca

Volg tante op social media

Bouwbedrijf Boogert | Manteling 8, Oosterland | T 0111641596 | bouwbedrijfboogert.nl

VACATURES
Gezocht  Gevonden

Wij zoeken COLLEGA’S!

Meerkerk | De Lier | Blaricum | Steenbergen | www.thuisinbouwen.nl

Pak je telefoon en
maak een foto van
de QR-code

J&W Bouwpartners is een zelfstandige bouwmaterialengroothandel,
aangesloten bij 4PLUS; een landelijke inkoopgroep van zelfstandige
ondernemers. Wij zijn op zoek naar een magazijnmedewerker. In deze
functie lever je een belangrijke bijdrage in de teamprestatie en
doe je mee in het totale proces.

MAGAZIJNMEDEWERKER
M/V | FULLTIME/PARTTIME
Als magazijnmedewerker help je de klanten, laad en los je vrachtwagens
en zet je orders klaar voor levering en afhaling. Daarnaast pak je
gerelateerde zaken mee op, zoals het op peil houden van de voorraad,
klanten informeren over leverdata en meedenken over leveringen.

JOUW WERKZAAMHEDEN:
• Correct klaarzetten van goederen voor
levering en afhaling
• Klanten / leveranciers laden en lossen
• Voorraad aanvullen in magazijn en bouwshop
• Opruimwerkzaamheden en terreinonderhoud

WAT BIEDEN WIJ?
•
•
•
•
•

Een dynamische werkomgeving met veel variatie
Verloning en voorwaarden volgens Hibin cao
Scholings- en doorgroeimogelijkheden
Ruimte voor eigen inbreng in een platte organisatie
Ambitieuze collega’s met veel werkervaring

Denk jij dat deze functie jou op het lijf geschreven is?
Stuur dan je motivatie met cv naar:
vacature@jw-bouwpartners.nl t.a.v. Dhr. J. van Limpt

2021
1

Kijk op onze site voor de openingstijden

’t Cromwiel zoekt personeel
’t Cromwiel is al bijna vijftig jaar de plek waar Steenbergen haar vrije tijd goed besteedt.
Waar sport en cultuur zij aan zij beoefend worden en de kleinste voorstelling net zo belangrijk
is als het grootste evenement.
’t Cromwiel is een familie, maar ook een bedrijf. Dat moet in goede banen geleid worden om te
zorgen dat iedereen zich welkom voelt binnen de muren van het huis van onze gemeenschap.
Op dit moment zijn we op zoek naar twee nieuwe medewerkers.

Medewerker horeca
Minimaal 15 uur - exact aantal uren in overleg
Flexibel inzetbaar ook ‘s avonds en in het weekend

Locatiemanager horeca
Minimaal 20 uur - exact aantal uren in overleg
Flexibel inzetbaar ook ‘s avonds en in het weekend
Leidinggevende capaciteiten
Enige ervaring in de horecabranche is een pre
Voor beide vacatures geldt: ervaring en diploma’s zijn mooi meegenomen, maar waar we écht
naar op zoek zijn, zijn mensen die begrijpen wat ’t Cromwiel eigenlijk is: een plek waar onze
gasten zich gastvrij onthaald, graag gezien en goed verzorgd voelen.
Denk jij dat je de juiste persoon bent om van ’t Cromwiel die fijne plek te maken?
Stuur dan je sollicitatie met motivatie naar info@cromwielsteenbergen.nl.
Wil je meer weten? Bel dan naar Peter Suijkerbuijk (06) 53724146.

BOUWPARTNER J&W BOUWPARTNERS
Plantagebaan 227
4725 AC Wouwse Plantage
T: 0165-379655
E: vacature@jw-bouwpartners.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures stellen wij niet op prijs.

‘t Cromwiel:
Waar al het goede van Steenbergen samenkomt

VACATURES
Gezocht  Gevonden
Wie zijn wij?
De Labee Group is een familiebedrijf gevestigd in Moerdijk en is een continu (24/7) productie- en handelsbedrijf dat meerdere
milieuvriendelijke producten maakt uit hout, houtkrullen en houtzaagsel. Hoofdproducten zijn houtpellets, woodchips en
haardblokken. De houtpellets en woodchips worden gebruikt in energiecentrales en verwarmingssystemen in zowel de
industriële- als particuliere markt. Daarnaast worden haardblokken geproduceerd voor open haarden, vuurkorven en gesloten
kachelsystemen voor de particuliere markt. Het afzetgebied is Europa.
Door onze voortdurende groei zijn wij voor onze diverse werkmaatschappijen op zoek naar nieuwe collega’s:

Energy Pellets Moerdijk BV

Productiemedewerkers M/V
5 Ploegendienst

Energy Pellets Trading BV

Productiemedewerkers M/V
2 Ploegendienst

Werkzaamheden:
• volgt de instructies van de operator op voor het samenstellen van de
grondstofmix en het schoonhouden van de gebouwen en terreinen.
• voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit aan machines- en
installaties, shovel en andere transportmiddelen of inventaris
• verhelpt kleine storingen conform de instructies
• bedient een shovel met kiepbak voor het transporteren van houtvezels
of vergelijkbare bulk grondstoffen
Wij vragen:
• Gezonde portie werklust
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Collegialiteit
• Eigen initiatief, zie het werk
• Positieve werkhouding
• Ervaring niet vereist wel een pré
Wat wij bieden:
• Brutosalaris 2.000-2.300 EUR excl.
Toeslagen afhankelijk van leeftijd en ervaring
• Ploegentoeslag
• Een premievrij pensioen
• Reiskostenvergoeding
• Prettige werksfeer
• Goede doorgroeimogelijkheden tot bijvoorbeeld Operator

Werkzaamheden:
• Bedienen van de productielijnen, schoonhouden van de werkplek.
• bedienen van een heftruck voor ondersteunende werkzaamheden
• Verhelpt kleine storingen conform de instructies
Wij vragen:
• Gezonde portie werklust
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Collegialiteit
• Eigen initiatief, zie het werk
• Positieve werkhouding
• Ervaring niet vereist wel een pré
Wat wij bieden:
• Brutosalaris 2.000-2.300 EUR excl.
Toeslagen afhankelijk van leeftijd en ervaring
• Onregelmatigheidstoeslag
• Een premievrij pensioen
• Reiskostenvergoeding
• Prettige werksfeer
• Goede doorgroeimogelijkheden

Wood Flame Moerdijk BV

Wood Flame Moerdijk BV

Financieel
Administratief
medewerker M/V
(32-40uur)
Werkzaamheden:
• Het maken van verkoopfacturen voor onze klanten
• Interne facturatie tussen de diverse werkmaatschappijen
• Het organiseren van Containertransporten naar het buitenland
• Het voeren en controleren van financiële administraties. Invoeren van
crediteuren-, debiteuren- en bankadministratie
• Chauffeurs helpen aan het loket
• Telefoon aannemen
• Bijhouden mailbox voor binnenkomende facturen
Wat vragen we voor deze functie:
• Een afgeronde MBO niveau 4 opleiding in een financieel/administratieve
richting (Bedrijfsadministrateur) of MBA
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een financieel administratieve
functie bij een soortgelijke organisatie
• Behoefte aan een functie voor de lange termijn
• je bent secuur, punctueel, flexibel, zelfstandig en hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
• Eigen initiatief en oplossingsgericht
Wat wij bieden:
• Brutosalaris 2.500-3.100 EUR afhankelijk van leeftijd en ervaring
• Een premievrij pensioen
• Reiskostenvergoeding

Allround Electricien /
Storingsmonteur
Jouw dagelijkse werkzaamheden bestaan onder meer uit:
• Het voorkomen en oplossen van diverse technische problemen op elek
trotechnisch mechanisch, hydraulisch en pneumatisch gebied.
• Storingen oplossen in de PLC’s en frequentieregelaars.
• Begeleiden van externe monteurs.
• Bewaken van richtlijnen en procedures.
• Rapporteren van werkzaamheden in onderhoudsprogramma’s.
• Pro-actief meedenken ten behoeve van het verbeteren en
moderniseren van de diverse bedrijfsprocessen.
Jouw profiel:
• Je hebt bij voorkeur een afgeronde MBO-4 opleiding in de richting van
Elektrotechniek of Elektronica.
• Je hebt kennis van Siemens en ABB PLC’s en frequentieregelaars.
• Je hebt kennis van hydrauliek en pneumatiek.
• Je hebt kennis van basis elektrische besturingstechnieken en NEN3140.
• Je hebt ervaring met TIA-portal (Siemens)
• Je hebt ervaring met E-plan (electro schema’s) en kunt tekeningen lezen
• Je hebt een aantal jaren werkervaring op het gebied van storingsdienst
medewerker binnen een onderhoudsafdeling van een productiebedrijf.
• Je herkent jezelf als pro-actief en resultaatgericht.
• Je kunt zowel zelfstandig werken, maar ook als teamspeler.
• Ervaring met Ultimo is een pré;
• Je communiceert makkelijk met operators, collega-monteurs en leiding,
voor jou is dat geen enkel probleem.
Wat wij bieden:
• Als allround Electricien / Storingsmonteur krijg je veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in je werk.
• Een bruto basissalaris tussen 3500 - 4000 EUR per maand (afhankelijk
van ervaring)
• Ruime opleidingsmogelijkheden en zowel persoonlijke als vakinhoudelijke ontwikkeling
• Een premievrij pensioen
• Reiskostenvergoeding

Voor vragen of extra informatie kunt u bellen met Tekke Huizinga 0168-382110
Sollicitaties met CV kunt u sturen naar: tekke@labeegroup.com
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Gezellige indoor-picknick
voor gasten van Zonnebloem
Nieuw-Vossemeer
NIEUW-VOSSEMEER – Afgelopen
zaterdag werd een veertigtal gasten van de Zonnebloem Afdeling
Nieuw-Vossemeer getrakteerd op
een smakelijke picknick. Dat gebeurde in de grote zaal van dorpshuis De Vossenburcht. Het werd
een gezellig samenzijn, waarbij de
genodigden zich de picknick goed
lieten smaken.
Na de maaltijd kwam een medewerkster van WijZijn Traverse
Steenbergen de aanwezigen het
nodige vertellen over de activiteiten die deze organisatie voor ouderen pleegt. En er was een verlo-

ting met aantrekkelijke prijsjes.
“Die verloting wordt gehouden
om de kosten voor een volgende
activiteit die we voor onze gasten
organiseren zo laat mogelijk te
houden. Want dat vinden we belangrijk. Hierdoor blijft het voor
onze gasten nog enigszins betaalbaar. Een voorbeeld is de kosten van deelname voor deze picknick. Die hebben we op acht euro
per deelnemer kunnen houden”,
vertelt voorzitter Tilly Heijboer.
Met 11 vrijwilligers organiseert
Zonnebloem Nieuw-Vossemeer

regelmatig activiteiten. Zo wordt
in juli een zomeractiviteit georganiseerd en staat ook voor september een activiteit op de rol. In
november is er een Sinterklaasbijeenkomst.

Huisbezoeken
De Zonnebloem doet echter nog
meer dan dat. “We verzorgen regelmatig huisbezoeken aan onze
gasten. Want de eenzaamheid ligt
voor hen op de loer.
“Deze week zijn overigens acht

van onze gasten op vakantie in De
Lutte een plaatsje in de gemeente Losser in Overijssel. Zij logeren
daar in een huis en worden begeleid door vijf van onze vrijwilligers. Er is een heel weekprogramma met tal van leuke activiteiten,
maar ook met rustmomenten.
Onze gasten konden zich voor
deze vakantie aanmelden. Uit de
aanmeldingen is een keuze gemaakt en wie niet gekozen is komt
op de wachtlijst voor volgende
jaar”, aldus de voorzitter.

Foto’s: Zonnebloem Nieuw-Vossemeer krijgt de ondersteuning van
elf vrijwilligers. Vijf van hen waren afgelopen zaterdag actief tijdens de indoor-picknick in De Vossenburcht. Van links naar rechts:
Voorzitter Tully Heijboer, secretaris Gerarda van Gaal, hoofd bezoekwerk Marianne Suijkerbuijk
en Conny en Ton de Klerck. Zij
zorgden ervoor dat hun gasten het
naar de zin hadden.
Foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Curiosamarkt moet clubkas
Stadsarcheologen wat spekken
( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Dankzij hun belangstelling en enthousiasme
voor het verleden, in het bijzonder dat van Steenbergen, hebben
de stadsarcheologen in de afgelopen decennia heel wat archeologische vondsten uit de plaatselijke bodem gehaald. En belangrijker
wellicht nog, hierover veel kennis
verzameld. Regelmatig wordt een
open dag gehouden in hun onderkomen aan het Doornedijkje. Zo
ook afgelopen zondag.
Ditmaal werd tijdens het Open
Huis ook een curiosamarkt gehouden. Hierop geen bodemvondsten, maar gewoon de gebruikelijke artikelen en snuisterijen die de op de standjes van
dergelijke markten te vinden zijn.

Voor de stadsarcheologen hebben
de spulletjes op een andere manier waarde: met de verkoop ervan hopen de mannen en vrouwen een deel van de benodigde
financiële middelen te vergaren
waarmee ze hun activiteiten wat
kunnen bekostigen.

Stenen tijdperk
In het historische gebouwtje
van de voormalige noodslachterij aan het Doornedijkje zijn de
vaak waardevolle bodemvondsten overzichtelijk uitgestald. Het
is een bijzonder museumpje. De
archeologen geven interessante
informatie aan de bezoekers die
gestaag binnendruppelen en beantwoorden met kennis van zaken de vragen die er bij hen leven.
Er is ook een demonstratie: Hans
Hanssen laat zien hoe in het
Stenentijdperk pijlen werden ver-

vaardigd. Met vlijmscherpe punten, in de pijlschachten gefixeerd
met berkenteerlijm en afgebonden met Yucca vezeltouw. Hanssen verstrekt er enthousiast info
over.

Nationale Archeologie
dag komt er aan
Hij verzorgt regelmatig workshops
en demonstraties bij de Stadsarcheologen. Zo ook op de komende
opening op zondag 19 juni tijdens
de Nationale Archeologie dag,
waarop ook aandacht is voor de
steentijd. “Dan laat ik de bezoe-

Stadsherauten staan weer te popelen
STEENBERGEN - De Steenbergse Stadsherauten - herkenbaar aan hun witte bodywarmers zijn een onderdeel/werkgroep van Heemkundekring De Steenen Kamer. Iedere laatste zaterdag van de maand organiseren zij een stadswandeling.
Deze is vrij toegankelijk voor iedereen en start om 13.00 uur vanaf het VVV steunpunt in de

kers zien hoe op vier verschillende manieren in die tijd vuur kon
worden gemaakt. Hier heb ik me
de afgelopen jaren in bekwaamd
en daarbij maak ik gebruik van
de tondelzwam. Via een langdurig procedé heb ik zeer brandbaar
materiaal gemaakt. Net als vroeger wordt dit ontstoken met een
vuursteen”, vertelt Hans Hansen.
Tijdens de opening op Nationale Archeologie dag worden ook
demonstraties touw-maken met
Yucca vezel en uit wilgenbast getoond. “Als het even kan komt ook
een andere deskundige van het
Stenentijdperk. Dat is Aaike Jor-

de Welberg en de algehele vormgeving lag in handen van Mirjam
Drenth van Hotelzeezicht Creatief
Collectief eveneens uit Bergen op
Zoom.
Het tweede deel van de ‘Hier
woon ik’-reeks zal een zoekboek
voor de leerlingen van de onderbouw zijn. Het derde en laatste
deel, een doe-stripboek voor bovenbouwers, staat gepland voor
het voorjaar van 2023.

klonk de nadrukkelijk vraag om
dat zeker wel te gaan doen.

Ambassadeur

In ‘Vlieg mee met IJsvogel’ reizen
kinderen van 0-3 jaar samen met
IJsvogel langs de mooiste plekjes van deze gemeente. Onderweg
brengen ze een bezoekje aan de
haven van De Heen, ontmoeten
zij Merijntje in Nieuw–Vossemeer

Het huidige stadsarcheologenteam wordt gevormd door Chris
Duyvestein, Ad van Tilburg, Hans
Hanssen, André de Kock, Theo
Derksen, Aad de Loome, Maria
Karsdorp en Jeanine Visser. Nieuwe leden zijn overigens altijd welkom. Op de website sites.google.
com/view/archeologie-steenbergen is meer informatie over de
Stichting Stadsarcheologie Steenbergen te vinden.

Aanmelden is ook mogelijk via de plaatselijke VVV of via één van de Herauten.Telefonisch
kan ook altijd : 06-20981024

Echt Steenbergs prentenboekje
voor iedere baby en peuter
Het prentenboek is in opdracht
van de gemeente Steenbergen
en Bibliotheek West-Brabant gemaakt voor de jongste kinderen
van de gemeente Steenbergen.
Het is mede mogelijk gemaakt
dankzij Erfgoed Brabant en het
Mastboomfonds.

Nieuwe leden
altijd welkom

Gummaruskerk op de Markt. Duur van de wandeling is 2 uur. De kosten bedragen €2,50 per
persoon. Aanmelden kan vooraf via het emailadres stadsherauten2019@gmail.com, maar is
niet noodzakelijk.

‘Vlieg mee met ijsvogel’

STEENBERGEN – Vanaf nu is voorlezen nog leuker voor alle jonge
ouders van Steenbergen. Afgelopen vrijdag overhandigde Roos
Herman, directeur-bestuur van de
Bibliotheek West-Brabant, namelijk het eerste exemplaar van het
blokboekje ‘Een rondje Steenbergen. Vlieg mee met IJsvogel’ aan
de wethouders Wilma Baartmans
en Esther Prent. Vanaf nu wordt
het vrolijke prentenboek geschonken aan iedere nieuwgeborene in
deze gemeente. Alle baby’s en peuters tot 3 jaar die voor die tijd geboren zijn, krijgen het met terugwerkende kracht. Het boekje is
vooralsnog niet te koop in de winkels, maar vanuit het publiek dat
bij de presentatie aanwezig was,

dans uit Goes”.

Peuter Parade
en maken ze een tussenstop op de
Markt in Steenbergen. Ook luiden
de kinderen samen met IJsvogel
de klok in Welberg, zien ze hoe de
aardappelen van het land komen
in Kruisland en bewonderen ze vis
Siwa in Dinteloord.
Dat de hoofdpersoon een IJsvogel
is, is een zeer bewuste keuze. Al
sinds 2012 is de ijsvogel namelijk
de ambassadeur voor biodiversiteit in de gemeente Steenbergen.

De kleurrijke vogel is in alle kernen van de waterrijke gemeente
Steenbergen te vinden en is dus
de beste gids voor het veelzijdige
gebied.

Zoekboek
De prachtige prenten zijn van de
hand van Wouter Goudswaard
van Studio Goudbaard uit Bergen op Zoom, de teksten van Dasja Abresch van Dasklare Taal uit

Woensdagochtend 25 mei ontvangen alle aanwezige kinderen
tussen 0 en 3 jaar uit de gemeente Steenbergen het blokboekje
’Vlieg mee met IJsvogel’ tijdens
de Peuter Parade in de bibliotheek
in Steenbergen. De Peuter Parade start om 10.00 uur in de bibliotheek in Steenbergen. Vooraf aanmelden is verplicht via: https://www.bibliotheekwb.nl/
agenda/peuterparade-steenbergen.25052022.html.

VACATURES
Gezocht  Gevonden
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste,
flexibele en leergierige leerling kapper.
Durf jij een praatje te maken en werk je graag in een gepassioneerd team?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
1ste of 2e jaar BOL of BBL leerling

Mail, schrijf of bel ons!

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

* Medewerkers bediening
* Keukenmedewerkers
* Terreinmedewerkers

• visser.marieke@hotmail.com
• Bij Marieke HAAR & MAKE UP
• Voorstraat 54
4681 AE Nieuw-Vossemeer
• 0167 502 113

Hiernaast zijn wij op zoek naar een:

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

fulltime
(parttime bespreekbaar)

Administratief
Medewerker
gezocht
Vestiging Sint Maartensdijk

Remmerswaal.nl/werken

FUJIFILM Imaging Products & Solutions in Steenbergen heeft
een vacature voor een Administratief Medewerker op de
afdeling Customer Service.
De functie
Je bent onderdeel van het Customer Service Team met als doel
om de klant naar maximale tevredenheid te helpen binnen de
gestelde normen. Een greep uit je werkzaamheden:
• Je verzorgt de administratieve afhandeling van de commerciële afspraken tussen de klant en accountmanager
• Je bent verantwoordelijk voor alle invoer en verwerking
van acties, producten en prijzen
• Je maakt overzichten voor de accountmanagers
• Je beheert de relatiegegevens en je zorgt ervoor dat deze
up to date zijn
• Je bent dagelijks in contact met onze accountmanagers
• Telefonisch en via e-mail voorzie jij onze accountmanagers van een gepaste terugkoppeling

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

We vragen
• Een afgeronde MBO 4 opleiding
• Relevante administratieve werkervaring, bijvoorbeeld in
een commerciële rol
• Kennis van Word, Excel, Outlook
• Kennis van applicaties zoals Navision, SAP of ODAT
• Goede communicatieve vaardigheden, waarbij de Engelse
taal belangrijk is en Duitstalig een pré
Waar ga je werken
FUJIFILM Imaging Products & Solutions B.V. is één van de
grootste fotofinishingbedrijven in Europa met ongeveer 180
medewerkers.
Fotoafdrukken (zowel analoog als digitaal), wall deco, photogifts, kalenders, wenskaarten en fotoboeken, ook op echt
fotopapier, vormen de kern van onze dienstverlening.
Daarnaast zijn ook postorderactiviteiten onderdeel van de
bedrijfsvoering.

Wij bieden
• Een 28-36-urige werkweek (verdeeld over 5 werkdagen)
• Salarisrange € 2017,00 - € 2478,00 (afhankelijk van
opleiding en ervaring)
• 25 vakantiedagen
• Een reiskostenvergoeding
• Een goede pensioenregeling
• Een collectieve zorgverzekering
• Personeelskorting
• Goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
Solliciteren
Ben jij die enthousiaste administratieve duizendpoot die ons
team wil komen versterken, stuur dan je CV en motivatiebrief
naar: hr_recruitment_fipsb@fujifilm.com

VACATURES
Gezocht  Gevonden
Gezocht:
voorzitter
De
Rooy
&
Rijnart
B.V.
De Rooy & Rijnart B.V.
Ons Steenbergen
Heijningen
Heijningen

bekijk de proﬁelschets op onssteenbergen.nl/vacature

De Rooy & Rijnart B.V.
CHAUFFEURS
Heijningen
***CHAUFFEURS
GEVRAAGD***GEVRAAGD***
***CHAUFFEURS

GEVRAAGD

ĞŶũŝũĚĞŐĞŶĞĚŝĞŽƉǌŽĞŬŝƐŶĂĂƌĞĞŶŶŝĞƵǁĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐ͍
ĞŶũŝũĚĞŐĞŶĞĚŝĞŽƉǌŽĞŬŝƐŶĂĂƌĞĞŶŶŝĞƵǁĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐ͍
tŝůũĞǁĞƌŬĞŶďŝũĞĞŶďĞĚƌŝũĨĚĂƚŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚŝƐŝŶŚĞƚǀĞƌǌŽƌŐĞŶǀĂŶƐƉĞĐŝĂůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶ͍
tŝůũĞǁĞƌŬĞŶďŝũĞĞŶďĞĚƌŝũĨĚĂƚŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚŝƐŝŶŚĞƚǀĞƌǌŽƌŐĞŶǀĂŶƐƉĞĐŝĂůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶ͍
EĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŽƉϬϲͲϱϭϱϮϵϱϮϯͬŽĨŬŽŵǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚůĂŶŐƐĂĂŶĚĞ^ůƵŝƐǁĞŐϮƚĞ,ĞŝũŶŝŶŐĞŶ
Ben jij degene die op zoek is naar
een nieuwe uitdaging?
***CHAUFFEURS
GEVRAAGD***

EĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŽƉϬϲͲϱϭϱϮϵϱϮϯͬŽĨŬŽŵǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚůĂŶŐƐĂĂŶĚĞ^ůƵŝƐǁĞŐϮƚĞ,ĞŝũŶŝŶŐĞŶ
Wil je werken bij een bedrijf dat gespecialiseerd is
in het verzorgen van speciale transporten?

ĞŶũŝũĚĞŐĞŶĞĚŝĞŽƉǌŽĞŬŝƐŶĂĂƌĞĞŶŶŝĞƵǁĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐ͍
Neem dan contact op met 06-51529523
tŝůũĞǁĞƌŬĞŶďŝũĞĞŶďĞĚƌŝũĨĚĂƚŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚŝƐŝŶŚĞƚǀĞƌǌŽƌŐĞŶǀĂŶƐƉĞĐŝĂůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶ͍
Ons Steenbergen zoekt jou!
of kom vrijblijvend langs aan de
Heb jij aﬃniteit met Steenbergen en
EĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŽƉϬϲͲϱϭϱϮϵϱϮϯͬŽĨŬŽŵǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚůĂŶŐƐĂĂŶĚĞ^ůƵŝƐǁĞŐϮƚĞ,ĞŝũŶŝŶŐĞŶ
Sluisweg 2 te Heijningen.
het Steenbergse bedrijfsleven?

Ben je een inspirerende teamplayer en
bekwame vertegenwoordiger?
Kan jij goed communiceren, eﬀectief
leiden en proactief coachen?
Kijk dan op onssteenbergen.nl/vacature

Op de hoogte blijven van alles
uit Stadshart Steenbergen?
Volg Ons Steenbergen:
Facebook.com/OnsSteenbergen
Instagram.com/OnsSteenbergen

Van Domburg BV is gevestigd te Oud Gastel. Wij verkopen, produceren,
monteren overheaddeuren, rolluiken en buitenzonwering voor industrie,
woningcorporaties, overheid, P-garages en woningbouw in Nederland maar
voornamelijk in Brabant, Zeeland en Zuid Holland.
Wij zoeken een

(junior)monteur
t.b.v. het bij onze klanten installeren van onze
mooie en kwalitatief beste maatwerk producten.
Je krijgt waardering voor jouw vakwerk in de vorm van een vast salaris wat
ruim boven de pas afgesloten CAO Metaalunie ligt, gemiddelde werktijd is
ca. 40 uur per week.

Leerwerktraject Groene Banen
Laat je groene hart groeien bij Rijk Zwaan!

Maak jij graag de switch naar groen, maar heb je geen ervaring?
Tijdens het leerwerktraject van een jaar maak je uitgebreid kennis met het
groene vak op één van onze locaties. Je gaat direct praktisch aan de slag en
met behulp van vakgerichte trainingen ontwikkel je je tot een zelfstandig
medewerker. Maakt dit jou enthousiast en ben je leergierig? Meld je dan aan!

Als je niet klantvriendelijk, niet technisch en niet op een lader of
hoogwerker durft te werken hoef je niet te solliciteren. Rijbewijs B is een
must. Opleidingen VCA en hoogwerker certificaten kun je bij ons volgen.
Een ervaren monteur heeft de beschikking over een volledig ingerichte
bestelbus. Je werkt met jaarlijks gekeurde en beste materialen en kan zo
veilig je werk doen.
Na een interne opleiding zal je zelfstandig en in teamverband naar onze
klanten gaan.
Bij interesse bel 0165 511297 en vraag naar Richard of stuur een e-mail
naar r.smits@vandomburgbv.nl

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijkzwaancareers.com/leerwerktraject

Sharing a healthy future

Van Domburg BV Oud Gastel 0165 511297 www.vandomburgbv.nl

VACATURES
Gezocht  Gevonden

Vacature Verkoopadviseur
Phone House Steenbergen
Ter uitbreiding van ons team in Steenbergen zijn wij per
direct op zoek naar een Verkoopadviseur (32-40 uur).

Wat bieden wij:
✓ een afwisselende baan waar geen dag hetzelfde is
✓ de kans om jezelf te ontwikkelen
✓ een goede beloning
✓ diverse bonussen te behalen
✓ gezellige collega's
Wat vragen wij:
✓ je bent klantvriendelijk, sociaal en service gericht
✓ je bent representatief en beheerst de Nederlandse taal
✓ je hebt affiniteit met telefoons, tablets, etc.
Heb je interesse naar de functie van verkoopmedewerker
en wil je snel aan de slag?

Stuur ons dan direct een mailtje:
linseykwaijtaal@phonehouse.nl

VACATURES
nden
Gezocht  Gevo
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Fred Raaijmakers wil
Koetsenruyter makelaardij
verder uitbouwen
STEENBERGEN – Per 1 juni draagt
makelaar Clemens Suijkerbuijk
zijn makelaardij over aan Fred
Raaijmakers (53). Die wil het vertrouwde van de makelaardij behouden en er zijn enthousiasme en
gedrevenheid aan toevoegen. “Ik
woon al sinds mijn tiende jaar in
Steenbergen, ken de stad en zijn
omgeving heel goed en beschik
hier over een groot netwerk van
goede bekenden”.
Fred Raaijmakers begon ooit in de
makelaardij van wijlen Jack Buuron, destijds aan de Seringenlaan.

Hij keerde in januari vorig jaar terug in het makelaarsvak en bouwde met zijn enthousiasme en betrokkenheid bij deze regio al snel
een goede naam op. Vanuit Bergen op Zoom werden klanten bediend in deze omgeving. Toen bekend werd dat Clemens Suijkerbuijk zijn makelaardij wilde verkopen greep Fred Raaijmakers
zijn kans.

Betrokken en bevlogen
“Koetsenruyter makelaardij is hier
wijd en zijn bekend. Ik wil de grote klantenkring graag van dienst

goed, kan goed naar de wensen
van mijn klanten luisteren en doe
mijn werk bekwaam, betrokken
en bevlogen”.

Taxatie
Clemens Suijkerbuijk wil het na
19 jaar en zo’n 2000 verkochte
woningen wat rustiger aan gaan
doen. Hij gaat verder als taxateur
onder de naam ‘Taxatiemeester’.

Foto: Fred Raaijmakers (l) en Clemens Suijkerbuijk (r)
blijven en door mijn betrokkenheid, kennis van zaken en manier
van omgang met mensen voor
vele nieuwe huisverkopers en -ko-

pers zorgen voor een uitstekende dienstverlening”, aldus makelaar Raaijmakers. “Ik heb plezier
in mijn vak, ken de markt heel

“Dat we door onze klanten
worden aanbevolen is een
prachtig compliment”
STEENBERGEN – Het gaat goed met
Visio Vireo Tuinen. Een grote groep
klanten waarvoor tuinaanleg en
tuinonderhoud wordt verzorgd, is
dik tevreden met hun tuin. “We
krijgen ontzettend veel positieve
reacties. Een prachtig compliment
waar we zeker trots op zijn, is dat
klanten ons aanbevelen bij andere
tuinbezitters”, vertellen John Bijlsma en Arno Ooms. Onlangs is Arno
mede-eigenaar geworden van het
mooie bedrijf. “Dit is weer een
stap verder naar een mooie groene toekomst”.
John en Arno hebben de taken
goed verdeeld. John bezoekt nieu-

we klanten en werkt de plannen
en offertes uit. Hij doet waar hij
al twintig jaar lang sterk in is en
waaraan hij veel plezier beleeft.
“Het contact met onze klanten
vind ik boeiend en heel stimulerend. Hun advies geven en ontdekken wat ze belangrijk vinden
in hun tuin en waar hun voorkeuren liggen. Vervolgens op basis daarvan aan de slag gaan om te
komen tot een passend tuinontwerp. Dat geeft enorme voldoening en ruimte voor mijn passie”.

Altijd plaats voor talent
Arno Ooms werkt al heel wat ja-

Er blijft een samenwerking met
Fred Raaijmakers, want deze
houdt zich alleen bezig met de
verkoop van woningen en panden
voor zijn klanten. Het taxateren
behoort niet tot zijn dienstverlening. ”Dat laatste is overigens in
lijn met de wensen van de overheid die vindt dat er een duidelijke scheiding moet zijn tussen
huisverkoop en taxatie”.

bijzonder veel werk. En ook voor
aankomend talent is bij Visio Vireo Tuinen altijd plaats. Wie meer
informatie over ons wenst kan dit
vinden via onze website: www.visiovireo.nl. Ook via deze Courant
en op sociale media is overigens
regelmatig informatie over ons te
vinden”.

Bijzondere tuinen

Foto: Arno Ooms (l) en John Bijlsma (r) van Visio Vireo Tuinen
ren in het team van Visio Vireo Tuinen. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering en stuurt
daarbij het enthousiaste en kundige team aan. “We zijn heel blij

met onze vakmensen. Ze zijn bekwaam, kundig en werken met
plezier. Overigens hebben we altijd plaats voor nieuwe enthousiaste vakmensen, want we hebben

Visio Vireo Tuinen is aangesloten
bij Dutch Quality Gardens, een coöperatie van hoveniersbedrijven.
“Deze hebben allemaal hetzelfde
doel: klanten het optimale tuingevoel geven. Iedere klant krijgt de
tuin die bij hem past. We komen
we met bijzondere tuinontwerpen
en praktische oplossingen voor
hun groene buitenruimte. Hierdoor krijgen onze klanten een
prachtige tuin die hun eigen karakter en smaak weerspiegelt. We
creëren dan ook echt Tuingeluk”.

Marsmuziek, Medleys en nieuwe munten tijdens Anjerconcert Veteranen
Burgemeester Ruud van den Belt
opende dit bijzonder concert met
woorden van lof aan het adres
van de veteranen uit de gemeente
Steenbergen. Zij verenigden zich
in de VeSt en organiseerden vijf
jaar geleden de eerste lokale veteranendag. Een belangrijke doelstelling van de VeSt is het zoeken
naar verbinding met inwoners
van de gemeente Steenbergen.
Zij doen dit onder meer door ook
jongeren bij hun veteranen dag
te betrekken en bijvoorbeeld ook
door het tonen van maatschappelijke betrokkenheid met als voorbeeld het organiseren van dit Witte Anjerconcert. Ook tijdens de
landelijke veteranen dag op 25 juli
zullen de leden van de VeSt zich in
Den Haag presenteren.

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Afgelopen vrijdagavond werd de inmiddels vijfde versie van de lokale Veteranendag in het Cromwiel besloten met
een ‘Witte Anjerconcert’ door het
orkest van de Koninklijke Marechaussee. Het 200 koppig publiek
werd vergast op een wervelende muzikale uitvoering met naast
mars en strijdmuziek ook zeer herkenbare medleys. Uit handen van
burgemeester Ruud van den Belt
ontvingen vier kartrekkers bij de
Steenbergse veteranen een bijzondere munt.
Liefhebbers van fanfaremuziek
kwamen vrijdagavond aan hun
trekken tijdens het concert dat
de Stichting Veteranen Steenbergen (VeSt) organiseerden ter gelegenheid van het jubileum 750
jaar Steenbergen en 25 jaar één
gemeente en hun eerste lustrum
van de Steenbergse veteranendag.

Gevarieerde reeks
Op het concertpodium in het
Cromwiel verzorgde het volledige
orkest van de Koninklijke Marechaussee een wervelend concert.
Onder leiding van dirigent Peer
Kleine Schaars speelden de beroepsmuzikanten een gevarieerde
reeks muziekstukken waaronder

Foto: Rob Matthijsen, Robin Oost, Attie Pot en Henri Stoffelen, kartrekkers bij de Stichting Veteranen Steenbergen (VeSt) ontvingen uit handen van burgemeester Ruud van den Belt een speciaal voor de veteranten ontworpen munt.
‘Hymn of the Highlands’ van Philip Sparke, een bewerkte versie van
Bernsteins ‘West Side Story’, maar
ook een ode aan de pas overleden
Henny Vrienten middels een Doe
Maar Medley, ‘Brothers in Arms’
van Dire Straits, terwijl ook George Baker, André Hazes, Teach-in,
Wim Sonneveld en Boudewijn de
Groot met zijn ‘Land van Maas en
Waal’ aan de orde kwamen.

Zoeken naar verbinding

‘Uitdaag-munt’
Als verrassing voor de groep van
inmiddels 150 lokale veteranen
introduceerde de burgemeester
een speciaal voor de VeSt vervaardigde munt, in navolging van de
zogeheten ‘Challenge Coin’ waarmee de veteranen zich onderling herkenbaar kunnen maken.
De kartrekkers van de VeSt: Attie
Pot, Henri Stoffelen, Robin Oost
en Rob Matthijssen kregen deze
munt uitgereikt. De begrippen
waardering, herkenning en erkenning horen hier volgens Ruud van
den Belt bij.

‘Dankzij zuurstoftherapie kan ik weer
rekken en strekken zonder iets te voelen’

Bea Hommel
kampte met pijn
en oedeem na
haar bestraling

De diagnose kwam als donderslag bij heldere hemel. “Ik was nog geen vijftig en had nergens last van”, vertelt
Bea Hommel. “Toch werd er anderhalf jaar geleden borstkanker ontdekt tijdens een bevolkingsonderzoek.”
Vanaf dat moment ging het allemaal
zo snel, dat Bea nauwelijks tijd
had om het slechte nieuws te laten
bezinken. Er volgden aanvullende
onderzoeken en twee weken later
werd ze geopereerd. “Dankzij dat
bevolkingsonderzoek waren we er op
tijd bij. Ik was heel strijdvaardig”, blikt
ze terug. “Vijf weken na de operatie
startte ik met de bestralingen en in
het begin dacht ik: ‘Het gaat best wel’,
maar later kreeg ik toch klachten. Ik
kreeg last van oedeemvorming en had
veel last van mijn ribben, waardoor ik
moeilijk kon bewegen.”
Bestraling kan het gezonde weefsel
aantasten
Bea is beslist geen uitzondering. Een
bestraling kan namelijk niet alleen
schadelijke cellen uitschakelen, maar
ook het gezonde weefsel aantasten.
De gevolgen daarvan zijn bij de één
heel snel merkbaar, terwijl bij de
ander pas jaren later problemen
ontstaan.
Bea hoorde bij die eerste groep
en kreeg al snel klachten. Om de
pijn te verminderen, werd er een
kuur voorgeschreven, maar die had
nauwelijks effect. “Op dat moment
las ik in de krant een artikel over
zuurstoftherapie. Ik had geen idee of

ik daar baat bij kon hebben, maar ik
besloot om naar dat zuurstofcentrum
te bellen.”
Hoe werkt zuurstoftherapie?
Het centrum voor hyperbare
zuurstoftherapie waar Bea op doelt,
is gevestigd in het Adrz in Goes.
Tijdens de therapie die hier wordt
gegeven adem je honderd procent
zuurstof in via een masker bij een
druk die hoger is dan de gebruikelijke
omgevingsdruk. Dat zorgt ervoor
dat weefsels die een tekort hebben
aan zuurstof, beter van zuurstof
worden voorzien. Hierdoor worden
nieuwe bloedvaatjes aangemaakt,
de doorbloeding wordt beter,
pijnklachten verminderen, het
bestraalde weefsel wordt soepeler en
problematische wonden en infecties
kunnen sneller én beter genezen.
De behandelingen
“Na mijn telefoontje kon ik al heel
snel terecht voor een intakegesprek
en een week later kreeg ik de eerste
behandeling. In het begin vond ik het
best wel spannend”, geeft Bea toe.
“Toch viel het allemaal erg mee. Je
wordt goed begeleid door het team,
ze zijn daar allemaal zo vriendelijk,
dat is heel fijn. Na een paar keer nam

ik een boek mee en ging ik zitten
lezen tijdens de behandeling. Dan
gaat de tijd zo voorbij.”
“Ik heb veertig behandelingen
gehad. En ja, dat is intensief, ik
werd elke dag om kwart over zeven
opgehaald en was pas aan het eind
van de ochtend weer thuis, maar ik
heb er zoveel voor teruggekregen.
Het bestraalde weefsel is soepeler
geworden, de oedeem in mijn arm
is weg en de bestraalde borst heeft
weer grotendeels z’n natuurlijke kleur
teruggekregen. 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 werkte in de
zorg en wilde heel graag terug in de
maatschappij. Voor ik startte met de
zuurstoftherapie had ik niet het idee
dat dat zou lukken, maar nu ben ik
weer voorzichtig aan het werk. Ik
ben dankbaar dat ik deze therapie
mogelijk was.”
Meer informatie
Hyperbare zuurstoftherapie wordt
gegeven in het Medisch Centrum
Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ)
in het souterrain van het Adrz in Goes
en wordt volledig vergoed vanuit de
basisverzekering.

Kijk voor meer informatie op www.
hyperbaarcentrum.nl of neem contact
op via 088 – 125 42 90 voor een
gratis intakegesprek bij één van de
medisch specialisten. Hiervoor is geen
verwijsbrief nodig.

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

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

088 - 12 54 290

info@hyperbaarcentrum.nl

www.hyperbaarcentrum.nl

ZIE OOK WWW.AUTOCENTRUMROOSENDAAL.NL
Merk

Model

Type

Km-stand Bouwjaar Prijs in €

Suzuki
Suzuki
Renault
Hyundai
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Hyundai
Suzuki
Fiat
Suzuki
Suzuki
Renault
Suzuki
Dacia
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki

Swift
Ignis
Grand Modus
I-10
Swift
SX4
Alto
Swift
Splash
Swift
Alto
I-10
Alto
Sedici
Celerio
S-Cross
Twingo
Ignis
Stepway
Baleno
Vitara
S-Cross
Vitara
Vitara
S-Cross
Swace

1.3 GLS AIRCO
1.5 Exclusive
1.2 Tce Dynamique AIRCO
1.1 Drive Cool AIRCO
1.3 Shogun AIRCO
1.6 Shogun 5 drs AIRCO
1.0 AUTOMAAT
1.3 GLS 5d
1.0 Comfort 5 drs AIRCO
1.5 GLS AIRCO AUTOMAAT
1.0 Comfort
1.1 Active
1.0 Celebration
1.6 Emotion 5 drs AIRCO
1.0 Comfort 5 drs AIRCO, Navigatie
1.6 High Executive 5 drs
0.9 Tce Intens Climate Control
1.2 Select
0.9 Tce SL AUTOMAAT Climate Control
1.2 Exclusive AUTOMAAT AIRCO
1.6 Exclusive Climate Control
1.0 Boosterjet Exclusive Climate Control
1.0 Boosterjet Select Climate Control
1.0 Select AUTOMAAT Climate Control
1.4 High Executive Climate Control
1.8i HYBRID Style AUTOMAAT

181269
116140
107867
148068
177035
150547
148638
109242
115065
133267
90458
40484
92664
131275
71527
45352
12477
18136
24888
36911
34574
72579
19212
79069
58528
11899

2005
2005
2008
2012
2007
2008
2009
2008
2012
2007
2014
2008
2015
2011
2017
2014
2019
2018
2018
2019
2016
2018
2019
2018
2018
2021

3500,00
3950,00
4249,00
4749,00
4949,00
4949,00
4950,00
5499,00
5749,00
5949,00
5950,00
5950,00
6250,00
6949,00
7949,00
12949,00
12949,00
13500,00
14949,00
15949,00
16949,00
17449,00
19949,00
21949,00
21949,00
25949,00

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

Onderhoud & reparatie
alle merken

st
SpeciaSliuzuki
in

entrum
Suzuki C
m
Voorheen
n op Zoo
aal/Berge
Roosend

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

Toe aan een ander interieur?

Kansen voor
uw bedrijf
liggen online.
Het is tijd voor ATAPI.

Binnenkort je eerste woning betrekken,
of toe aan een nieuw interieur?
Dan bent u bij DUIVELANDS MEUBELHUIS op het juiste adres.
Maar liefst 5000m2 showroom voor de complete woninginrichting.

maatwerk • service voor scherpe prijzen
geen kant-en-klare scripts • ook voor beperkt budget

webapplicaties

websites

automatisering

Meer informatie: www.atapi.nl • 0167-217032 • info@atapi.nl

Wij staan graag voor u klaar voor het geven van het juiste advies.

Wilgenstraat 1 • 4307 DA • Oosterland (ZLD)
0111-641213 • info@duivelandsmeubelhuis.nl

De brillenmerken
bij Besters Opticiens
Neem een kijkje
in onze collectie

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

Voordelen van zonnepanelen?
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Grote Prijs Steenbergen
korter dan gepland
( door Jac van Leent )

WELBERG - Bij de voorlaatste editie van de Grote Prijs Steenbergen op
31 oktober vorig jaar hadden toeschouwers en medewerkers een grote
paraplu nodig. Pluvius liet zich toen van zijn rijkste kant zien. Ook afgelopen zondag 15 mei voor de jongste editie kon dezelfde paraplu weer
mee. Maar dit keer dan wel tegen de zon. Diezelfde zon en de daaraan
gekoppelde hitte zorgde in de jongste Grote Prijs Steenbergen voor een,
op zijn minst gezegd, niet alledaags verloop. Veel valpartijen bij bijna alle
categorieën zorgden voor hectische wedstrijden.
Na de start van de junioren en
nieuwelingen meisjes was het de
beurt aan de jeugd categorie 6.
Reeds in de derde bocht raakte 2
renners elkaar waarbij er enkele renners lelijk ten val kwamen
en er zelfs een ambulance moest
worden ingeroepen voor assisten-

tie. Ook bij de categorie junioren en nieuwelingen meisjes ging
het mis in de sprint, zoals wel vaker het geval is bij wielrennen.
Bij de junioren jongens moest de
wedstrijd zelfs twee keer stil worden gelegd door de wedstrijdleider van de KNWU vanwege me-

Ronde Tafel Steenbergen haalt
ruim 21.000 euro op voor Zon
STEENBERGEN - Tijdens een kart
evenement, de “KWT Kart” dat
plaats heeft gevonden op 12, 13
en 14 mei heeft de Ronde Tafel
137 Steenbergen en omstreken
maar liefst € 21.344 opgehaald
dat gedoneerd is aan het goede
doel stichting ZON. Dat gebeurde middels een Kart-evenement in
een gedeelte van een hal van Van
Trier in Tholen.
Tijdens het evenement streden 72
teams om de bekers. Uiteindelijk
bracht het kart-evenement na af-

trek van de gemaakte kosten een
netto bedrag op van 11.344 euro.
Vervolgens verhoogde de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte kind (NSGK) de opbrengst
met nog eens 10.000 euro. En zo
ontvingen Mirjam Geers en Veronique Rijsdijk van stichting Zon
de forse donatie. Hiermee schaft
de stichting hulpmiddelen aan
om de dagbesteding voor gehandicapten kinderen nog completer te maken. Een gedeelte van
de opbrengst gaat naar de uitbreiding van de huidige 3 loca-
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dische noodzaak. Uiteindelijk viel
het aantal zware slachtoffers nog
mee. Wielerwedstrijden worden
echter uiteindelijk bijna altijd uitgereden, omdat verzorging altijd
is gegarandeerd.

Winst met een
decimeter verschil
De klassieker van de junioren/
nieuwelingen meisjes werd rond
het middaguur gewonnen door
Nienke Veenhoven. In de eindspurt was ze na 75 kilometer koers
Babette van der Wolf en Lisa van
Bellen te snel af. Nienke won uiteindelijk met tien centimeter
voorsprong in de sprint. De leider in de topcompetitie vertrouwt
op haar sprint. Met haar sprintcapaciteit verstevigde zij dus haar
leiderspositie in Steenbergen en
kan, zonder onvoorziene omstan-

digheden, de eindwinst in de topcompetitie haar nauwelijks ontgaan. Wel vond Nienke het aantal wedstijdkilometers wat aan de
lage kant en had liever een vergelijkbare afstand gereden met
de jongens junioren. In deze tijd
waarin de dames op gelijke voet
worden gewaardeerd met de heren niet een zo’n vreemde gedachte.

Hard gereden
bij junioren jongens
Bij de Topcompetitie junioren jongens werd er zeer hard gereden.
Sterke ploegen uit het buitenland
waren daar debet aan. Een Amerikaanse ploeg, de Duitse junioren
selectie, de junioren van het veldritteam van Sven Nijs en de opleidingsploeg van Alpecin-Fenix, het
WAC team uit België, maakte samen met de beste junioren uit Ne-

derland de wedstrijd verschrikkelijk hard. Diverse valpartijen leidden ertoe dat de wedstrijd twee
maal moest worden stil gelegd.
Omdat tweemaal stil staan tijdens
een wielerwedstijd, onder de omstandigheden van afgelopen zondag, niet echt bevorderlijk is voor
de renners, besloot de jury, in samenwerking met de organisatie,
de wedstrijd in te korten met twee
plaatselijke omlopen op Welberg.
Ook bij de junioren jongens werd
de Grote Prijs Steenbergen beslist in een zinderende eindsprint.
Winnaar werd De 17-jarige Aron
Dockx uit de opleidingsploeg van
Alpecin-Fenix. De man uit de Belgische Kempen heeft ondertussen
een indrukwekkend palmares; Europees veldrit kampioen, 2e plaats
op het WK veldrijden in Amerika.
Daar past winnaar van de Grote
Prijs Steenbergen zeker bij.

ties in Bergen op Zoom en Halsteren naar een vierde locatie.
De organisatoren van Ronde Tafel 137 Steenbergen spreken hun
dank uit richting de NSGK, de
sponsoren, Street Karting.nl en
aan Van Trier voor het gebruik van
zijn pand.
Foto: Op de voorste rij: Marco Hendrikse, Veronique Rijsdijk (stichting Zon), Mirjam Geers (stichting
Zon), Jeroen Ammerlaan, Robbert
Akkermans; middelste rij: Erik van
Buren, Jan Willem Goderie, Daniel
Kamp, Fabian Vermeulen, Piet van
de Werf, Frans Robbe, Hans Flameling; achterste rij: Gert Hamelink,
Leendert van Dijke, Frank Aarens,
Julien van Meer, Bart Verboven

Volledig programma muziekfestival Fortissimo: zondag 22 mei in het Stadshart

Een nieuwe keuken? Daar komt wel wat bij kijken.
Nieuwe kleuren, materialen, trends en ontwikkelingen. Wij helpen je graag
bij het vinden van jouw droom; een keuken die compleet voldoet aan jouw
persoonlijke wensen of liever nog: jouw wensen overtreft!
Onze vakmensen kunnen je niet alleen inspireren in onze showroom, die
van alle nieuwste trends voorzien is maar we kunnen je ook helpen met het
ontwerpen van je keuken, advies geven over materialen en kleuren.
Wij regelen alles; dus ook stucwerk, demonteren van de oude keuken,
verleggen van de leidingen, rommel opruimen, inmeetservice etc.
Wij vinden dat niet meer dan normaal: afspraak is afspraak en omdat we
achter onze kwaliteit staan, geven we 5 jaar garantie op alles.

Nieuwe keuken?

Boven ae verwachtingen

Dus kom langs in onze showroom en beleef het zelf:
wij vinden gewoon heel anders.
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1. Geen gestress
2. All inclusive
3. Eigen montagedienst

BADKAMERS EN KEUKENS

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

Realiseer jouw droomtuin samen met

Dutch Quality Gardens Visio Vireo Tuinen

Bravispunten
voor de juiste zorg op de juiste plek, dicht bij huis

Voor goede zorg hoeft u niet altijd naar het ziekenhuis. Vaak is het comforWij ontwerpen, maken en verzorgen de tuin die perfect bij je past.
Maak vrijblijvend een afspraak!

tabeler en handiger om in de eigen vertrouwde omgeving zorg te krijgen,
thuis of in de buurt. In onze Bravispunten Steenbergen en Tholen brengen
we, samen met onze partners, ziekenhuiszorg en onderzoek dicht bij huis.
Hier kunt u op verwijzing van uw huisarts of specialist terecht voor:

Franseweg 62a · 4651 GG STEENBERGEN
T 0167 560 619 E info@visiovireo.nl
W www.visiovireo.nl

• Bloedafname (zonder afspraak)

• Oogfotograﬁe bij diabetes

• Bloeddrukmeting

• Bloedtransfusie

• Hartﬁlmpje

• Videoconsult met uw arts

• Hartritme onderzoek

• Dialyse (alleen in Tholen)

Onze Stede | De Wei 26 | Steenbergen

Vliethof | Vliethof 10 | Tholen
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elshop.nu
Dinteloord | T. +31 167 524035
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hasense)

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

Scootmobielshop.nu

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

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

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

BILITEIT OP MAAT…

VOOR MOBILITEIT OP MAAT…

Dagelijks te koop

elshop.nu

Dinteloord | T. +31 167 524035
bielshop.nu

Verse Asperges (ook geschild)
Aardbeien
Achterham
Eieren
Nieuwe aardappelen (Doré)
Zeeuwse zeekraal
Zeeuwse lamsoren
Nu ook paarse asperges

EIT OP MAAT…

elshop.nu
elshop.nu
Dinteloord | T. +31 167 524035

bielshop.nu
Dinteloord | T. +31 167 524035
bielshop.nu

IT OP MAAT…
EIT OP MAAT…

(voor roerbakken of salades)

aravanservice

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

René & Anja Ooms
Zonnekreekseweg 4 - Steenbergen 0167-567182
www.ooms-asperges.nl
René & Anja Ooms asperges steenbergen
Open: dagelijks van 09:00 - 18:00 uur. Zon- en feestdagen van 10:00 - 14:00 uur

Een nieuwe Hyundai KONA
geeft je energie.
Profiteer nu van € 500 Smart bonus.

Ervaar de KONA zelf
en maak een proefrit.
Hyundai KONA vanaf

€ 27.495
(incl. € 500 Smart bonus)

KONA Hybrid vanaf

€ 30.195
(incl. € 500 Smart bonus)

Start dit voorjaar vol positieve energie. Want met een Hyundai geniet je niet alleen van veel vrijheid maar profiteer je ook
nogeens van een aantrekkelijke Smart bonus tot € 500 op een KONA benzine of een KONA Hybrid. De KONA zit boordevol
slimme technologieën en de allerbeste veiligheids- en connectiviteitsfuncties. Dus ervaar zelf waarom je meteen vrolijk
wordt van het sublieme rijcomfort en de vele voordelen van een nieuwe Hyundai. Kom nu langs voor een proefrit.
Hyundai is op weg om in 2045 klimaatneutraal te zijn.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/bartelen
Autobedrijf Bartelen Roosendaal
Belder 37, 4704 RK Roosendaal, tel. 0165 - 595 959
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Batterij
Garantie

Onbeperkte
Kilometer Garantie

Gecombineerd verbruik: 4.,9 - 6,1 (l/100 km) / 16,4 – 20,4 (km/l); CO2 - emissie: 112 - 139 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De 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. De Hyundai Smart bonus actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 500 op het aankoopbedrag van een Hyundai KONA benzine of KONA Hybrid. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-05-2022 t/m 30-06-2022 met een
uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model.
Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

20% KORTING
OP SIGMA/SIKKENS/BOONSTOPPEL BUITENLAKKEN

Vraag naar de voorwaarden.

Dagelijks nieuws
& aanbod
uit de gemeente
Steenbergen
Geef een tweede leven aan uw
goedzittende bank, stoel of fauteuil.
U zult versteld staan. Wij stofferen met
ambachtelijke vakkundigheid.

KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 80.000
bezoekers per maand.

Informeer naar onze interessante prijzen

Via Facebook wordt
KijkopSteenbergen inmiddels
gevolgd door meer dan 6.000 fans.
Provincialeweg 11 4695 RM Sint Maartensdijk
M 06 53 78 80 35
www.bootkussens.com • info@bootkussens.com
Google Beoordelingen

Of u nu kiest voor kunststof of hout

4.9

ons werk is voordelig en extreem duurzaam

Wil jij resultaat
uit social media?

Dakkapellen

Kozijnen

van

Overkappingen

Veranda’s

Bekijk de
uitlegvideo

Mike van Herel, MVH House & Garden

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

mvhhouse-garden.nl

de beste keuze voor
social media marketing
van jouw bedrijf

pagina
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Ook in 2e derby tegen
Welberg 1 overwinning
voor Steenbergen 1
( door John Rommers )

vv Steenbergen 1 - Sc Welberg 1: 7-0
Begin maart stond in Welberg de eerste wedstrijd van de huidige kompetitie op het programma tegen Sc Welberg en wist v.v. Steenbergen uiteindelijk een ruime 0-7 overwinning te
behalen. Afgelopen zaterdag stond op
het sportpark in Steenbergen de return gepland van deze derby en was
het wederom het elftal van oefenmeester Robin Borremans dat met precies dezelfde cijfers de wedstrijd in
haar voordeel wist te beslissen.
Een wedstrijd die eigenlijk helaas
weer geen echte wedstrijd was, want
daar waren de krachtsverschillen ook
deze keer te groot voor. Steenbergen
wist al binnen het kwartier op een 3-0
voorsprong te komen.
Vervolgens keken de toeschouwers
naar een gezapige wedstrijd waarbij
duidelijk was dat Steenbergen niet tot
het uiterste ging en Sc Welberg het wel
bleef proberen, maar niet bij machte
was het de blauwwitten echt moeilijk
te maken. Kortom, geen wedstrijd met
de echte ingrediënten van een derby.

Weer snelle voorsprong
Net als een week eerder in de wed-

strijd tegen Lepelstraatse Boys kwam
Steenbergen ook tegen Sc Welberg al
heel vroeg op voorsprong.
In de 3e minuut werd Thijs Zantboer
door Pieter Suijkerbuijk op rechts de
diepte ingestuurd en maakte alleen
voor de Welberg doelman geen fout,
1-0.
Een 5-tal minuten later was het Mike
de Hoog die Tim den Houting bediende.
Ook hij verscheen oog in oog met de
doelman van de tegenpartij die in
eerste instantie de inzet wist te keren maar vervolgens werd de rebound
door Nathan van Beers alsnog binnengeschoten (0-2).
En weer 5 minuten later konden we
doelpunt nummer 3 noteren.
Opnieuw was het Tim den Houting
die richting de Welberg doelman kon
lopen en deze keer wist hij met een
lob over de uitlopende keeper heen
wel te scoren, (3-0).
Vervolgens was het Nathan van Beers
die zijn schot via een speler van Sc
Welberg tot hoekschop verwerkt zag
worden en een volgende doelkans
niet ver over schoot, waarna op het
half uur een kopbal van Thijs Zantboer op aangeven van Lars Heshof
rakelings naast de voor Steenbergen
verkeerde kant van de paal ging.
Het mooiste doelpunt kwam 1 minuut
later op naam van Nathan van Beers.
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Een diepe bal van Mike de Hoog werd
door Nathan van Beers prachtig meegenomen en vervolgens laag in de linkerbenedenhoek onhoudbaar afgemaakt (4-0).
In de laatste 5 minuten van de eerste
helft zagen we de eerste aanvallende
acties van Sc Welberg.
Een aanval over rechts werd besloten
met een schot dat door Steenbergen
doelman Max Knook onschadelijk
werd gemaakt en een vrije trap van
Sc Welberg vanaf links werd door dezelfde Max Knook via zijn vingertoppen en de lat nog net tot hoekschop
gewerkt.

Prima kans voor
Sc Welberg
In de allereerste minuut na de thee zagen we direct een mogelijkheid voor
Sc Welberg om te scoren. Een Welberg
aanvaller verscheen oog in oog met
doelman Max Knook maar die wist
door snel uit te lopen een tegentreffer
te voorkomen.
In minuut 54 was het aan de andere
kant weer wel raak.
Deze keer was het Thijs Zantboer die
de bal voorgaf naar Nathan van Beers
en die zorgde met zijn 3e doelpunt
van de middag voor een 5-0 tussenstand.
De volgende kans was voor Pieter
Suijkerbuijk die uit een hoekschop
van Tim den Houting net niet wist te
scoren.
Oefenmeester Robin Borremans wisselde vervolgens een 4-tal spelers
waarna de invallers direct succes hadden.

Vanaf links was het Tijn van Broekhoven die een voorzet losliet richting
Marvin Braat en die kon met een simpele voetbeweging voor de 6-0 zorgen.
Een klein kwartier voor tijd was het
weer Tijn van Boekhoven die deze
keer de zojuist ingevallen Dennis
Duijvelaar wist te bereiken.
Met zijn eerste balcontact wist Dennis
Duijvelaar voor de 7-0 te zorgen.
Tien minuten voor tijd volgde een
vlotte aanval over rechts van Sc Welberg besloten met een prima schot.
Blauwwit doelman Max Knook kreeg
dan in deze wedstrijd wel niet veel
werk te verrichten maar wat hij te
doen kreeg deed hij prima, want ook
deze keer wist hij het schot van Sc
Welberg te pakken.
De laatste kans van de wedstrijd was 8
minuten voor tijd voor Tijn van Broekhoven maar, na goed voorbereidend
werk van Marvin Braat, schoot hij in
goede positie over de Welbergse lat.
Een verdiende overwinning voor v.v.
Steenbergen in een wedstrijd met
weinig echte hoogtepunten.

Uitwedstrijd tegen DHV
Voor morgen, zaterdag 21 mei, staat
voor Steenbergen de voorlaatste competitiewedstrijd op het programma.
De blauwwitten vertrekken daarvoor
naar Zevenbergschenhoek voor de
wedstrijd tegen de plaatselijke vereniging DHV.
DHV, momenteel 7e op de ranglijst,
heeft nog een kleine kans om op de
4e plaats op de ranglijst te gaan eindigen, hetgeen mogelijk nog nacompetitie zou kunnen gaan betekenen.

Maar dan zal het zaterdag wel moeten winnen van Steenbergen en zullen enkele verenigingen die momenteel hoger op de ranglijst staan, punten moeten laten liggen.
Steenbergen is dus gewaarschuwd en
zal ook nu weer vanaf het begin de
juiste instelling moeten laten zien om
een goed resultaat te behalen.
De wedstrijd begint in Zevenbergschenhoek om 14.30 uur.

Uitslagen senioren van zaterdag 14
en zondag 15 mei.
Steenbergen 1 - Sc Welberg 1: 7-0;
Steenbergen 2 - Seolto 2: 8-1;
DVO’60 3 - Steenbergen 3: 2-7;
Kogelvangers 3 - Steenbergen 5: 1-3;
Sternbergen dames 1 - Vosmeer dames 1: 1-1;
Steenbergen dames 2- Moc’17 dames
1: 0-3;
Odio zondag 3 - Steenbergen zondag
2: 3-3.

Programma senioren voor
zaterdag 21 mei.
DHV 1 - Steenbergen 1, aanvang 14.30
uur; WHS 2 - Steenbergen 2, aanvang
14.30 uur; Steenbergen 3 - Moc’17 4,
aanvang 13.15 uur; Grenswachters 2
- Steenbergen 4, aanvang 14.30 uur;
Steenbergen 5 - Prinsenland 3, aanvang 13.15 uur; Sc Gastel 3 - Steenbergen 6, aanvang 14.30 uur; Steenbergen dames 1 - Prinsenland dames
1, aanvang 11.30 uur; Oosterhout dames 1 - Steenbergen dames 2, aanvang 12.30 uur.

Programma voor zondag 22 mei.

Steenbergen zondag 2 - RSV zondag 2,
aanvang 11.30 uur.

Blauwwit speler Xander Burggraaff
in het zonnetje gezet
( door John Rommers )

Voor aanvang van de thuiswedstrijd
welke v.v. Steenbergen afgelopen zaterdag speelde tegen Sc Welberg werd
aanvoerder Xander Burggraaff van de
blauwwitten in het zonnetje gezet. Hij
speelde die dag zijn 250e wedstrijd
voor het 1e elftal van v.v. Steenbergen, reden genoeg om daar even bij
stil te staan.

bij oefenmeester Marco Ernest en 3
seizoenen onder leiding van de huidige trainer Robin Borremans.
Maar in 2006 maakte Xander al kennis met het 1e elftal toen hij als Pupil
Van De Week bij het 1e elftal zijn eer-

Xander Burggraaf , momenteel 27 jaar,
speelt al vanaf het seizoen 2012/2013
als vaste kracht in het 1e elftal van v.v.
Steenbergen en maakte zijn debuut
onder trainer Patrick Arnouts.
Na 2 seizoenen gespeeld te hebben bij
Patrick Arnouts volgden 5 seizoenen

Foto: Xander Burggraaff (rechts) met
zijn zojuist van elftalleider Francis
van Fessem (links) ontvangen jubileum shirt.

Sc Welberg speelt zaterdag
thuis tegen FC Bergen
( door Jesse de Decker )

WELBERG - Na de nederlaag tegen
buurman VV Steenbergen afgelopen
weekend speelt het 1e elftal van Welberg aanstaande zaterdag een thuiswedstrijd tegen FC Bergen. Welberg
kan op het eigen sportpark ’t Zandbaantje aankomende zaterdag tegen
FC Bergen uit Bergen op Zoom, welke
op bezoek komen hun sportieve plicht
een beter vervolg geven. Op 19 februari speelde Welberg de uitwedstrijd
tegen FC Bergen, na een vroege voorsprong werd er toen uiteindelijk onterecht met 3-1 verloren.
De tegenstander uit Bergen op Zoom
staat op dit moment een plekje hoger
op de ranglijst met 6 punten. Welberg
behaalde tot nu 4 punten, en kan dus
bij een overwinning op FC Bergen een

ste doelpunt mocht scoren.
Voorzitter Wim Roovers sprak de jubilaris kort toe waarna hij van elftalleider Francis van Fessem een speciaal ingelijst blauwwit shirt mocht ontvangen.
Namens de Steenbergse supportsclub
en het bestuur mocht de blauwwit
aanvoerder ook nog de speld van verdienste in ontvangst nemen.
Bestuur en spelers van v.v. Steenbergen hopen dat ze nog vele jaren gebruik mogen maken van de vele kwaliteiten van de sympathieke Xander
Burggraaff.

plekje opschuiven in de ranglijst.
Gezien de vechtlust welke Sc Welberg
zaterdag op de mat legde, moet het
met dezelfde inzet en vechtlust mogelijk zijn om tegen FC Bergen een goed
resultaat weg te zetten.
De thuiswedstrijd tegen FC Bergen begint aanstaande zaterdag om
15:00 uur, en staat onder leiding van
scheidsrechter Justin de Vlaming uit
Sliedrecht.

Kampioenswedstrijden
Voor de JO11-1 en MO13-2 van Sc
Welberg staat aankomende zaterdag een spannende wedstrijd op het
programma, beide teams kunnen bij
winst kampioen in hun competitie
worden!

Thuisprogramma zaterdag 21 mei

Sc Welberg J08-1 vs Tholense Boys
JO8-2, aanvang 12:00 uur; Sc Welberg

JO15-1 vs SSV’65 JO15-2, aanvang
12:30 uur; Sc Welberg 1 vs FC Bergen
1, aanvang 15:00 uur.

Uitprogramma zaterdag 21 mei

Halsteren JO9-2 vs Sc Welberg JO9-1,
aanvang 8:30 uur; SJO De Markiezaten JO10-1 vs Sc Welberg JO10-1, aanvang 9:00 uur; SC Stavenisse JO11-1 vs
Sc Welberg JO11-1, aanvang 9:30 uur;
FC de Westhoek’20/ZSC’62 MO15-1
vs Sc Welberg MO15-1, aanvang 11:00
uur; Terheijden JO18-1 vs Sc Welberg
J018-1, aanvang 11:30 uur; WDS’19
MO13-1 vs Sc Welberg MO13-2, aanvang 12:05 uur; NSV JO14-1 vs Sc Welberg JO14-1, aanvang 12:30 uur; Madese Boys JO18-1 vs Sc Welberg JO182, aanvang 12:30 uur; Roosendaal
MO17-2 vs Sc Welberg MO17-1, aanvang 13:15 uur;
SPS 2 vs Sc Welberg 2, aanvang 14:30
uur.

Thuiswedstrijden zondag 22 mei

Sc Welberg VR1 vs Rimboe VR1, aanvang 12:30 uur.

Uitwedstrijden zondag 22 mei

Victoria’03 3 vs Sc Welberg 2, aanvang
11:30 uur.

Niels Ernest wint golfwedstrijd
750 jaar Steenbergen
DE HEEN – Golfers uit de gemeente Steenbergen verzamelden zich afgelopen zondag 15 mei bij Akkemans Golf in De Heen waar 750 jaar Steenbergen met een golfwedstrijd en barbecue werd gevierd. Niels Ernest
sleepte tijdens deze zonovergoten middag de 1e prijs in de wacht en ging
met een mooie bokaal naar huis.
Inwoners en oud-inwoners van de gemeente Steenbergen met een minimale golf handicap van 54 waren uitgenodigd voor de strokeplay
wedstrijd waarbij 18 holes werden gespeeld. Golfers van alle leeftijden,
speelsterktes en clubs gaven hier enthousiast gehoor aan. Dit zorgde
voor een heel gevarieerd gezelschap.
Hapjes en drankjes in de baan, alsmede ludieke spelonderdelen als ‘Hit
the canoe’ – waarbij de bal terecht moest komen in een drijvende kano –
gaven de wedstrijd een feestelijk tintje. De flinke prijzenpot, waardoor er
maar liefst 15 golfers in de prijzen vielen, was een mooie kers op de taart.
Foto: Jos Akkermans (l) overhandigt winnaar Niels Ernest zijn prijs.

Inschrijving TVS Zomer
Challenge geopend
STEENBERGEN – Ook deze zomer
biedt Tennis Vereniging Steenbergen (TVS) de ‘Zomer Challenge’
aan. Dit is tennis voor sportievelingen van 16 jaar en ouder die een
zomerstop hebben. Ook voor binnen sporters die eens buiten willen
zijn is dit een goede gelegenheid
om die wens te vervullen.
De Zomer Challenge is een lidmaatschap voor de maanden juni
tot en met september waarbij spelers, jong en oud, (onbeperkt) vrij
kunnen tennissen wanneer het

hen uitkomt. Ook kunnen zij tijdens de Zomer Challenge deelnemen aan clubactiviteiten. Daarnaast krijgen de deelnemers 5 tennislessen onder begeleiding van
een gecertificeerde trainer. Deelnemers kunnen zich individueel
of met teamgenoten inschrijven.
Kosten bedragen €60,–.
Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Loes
Siderius via 06-23286724. Aanmelden kan via www.tvsteenbergen.nl/lid-worden. De inschrijving sluit op zondag 29 mei.

HOLLANDSE AARDBEIEN

CALVÉ VARIATIESAUZEN

SPARERIBS

2 bakken à 400 gram

2 verpakkingen à 250 of 320 ml

Naturel, gegrild, sweet of hot
Per 500 gram

2 VOOR

5,-

DUBBELFRISSS
3 pakken à 1,5 liter

2

e
HALVE
PRIJS*

a6,75

5,-

Kiloprijs 10,00

KIES & MIX FRUIT

Pitloze witte druiven bak 500 gram, frambozen bakje 125 gram,
Junami appels zak 1 kilo of Conference peren bak 1 kilo

a5,37 - a5,97

3 VOOR

3

50

2 VOOR

3

50

WATERVAL

JUMBO GROENE SALADES

Land van oorsprong: Zuid-Afrika
Alle soorten
2 flessen à 750 ml

2 bakken à 250-335 gram

a9,98

2 VOOR

7

50

a5,94 - a8,38

2 VOOR

5,-

LA PLACE OF JUMBO
ITALIAANSE MAALTIJDEN
Koelverse lasagnes of maaltijden
2 verpakkingen

2

e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

Geldig t/m di 21 juni 2022

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

