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KijkopSteenbergen.nl

(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – “Het ziet er al 
met al goed uit.” Wethouder Kees 
Gommeren (Financiën) kon tot zijn 
tevredenheid vorige week een be-
groting met positieve cijfers pre-
senteren. De gemeente Steen-
bergen blijft elk jaar in de plus 
staan en hoeft niet in te teren op 
de spaarpot, mede dankzij de ver-
hoogde bijdrage van het Rijk. Dat 
betekent overigens niet dat er 
geen uitdagingen zijn. De verschil-
lende crises in Nederland en daar-
buiten hebben grote invloed. “De 
hoge inflatie is een grote bedrei-
ging voor onze begroting. Daarom 
hebben we onze risicoreserves op-
gehoogd. En tegelijkertijd willen 
we onze inwoners niet in de kou 
laten staan dus de lasten moeten 
zo laag mogelijk blijven.” De loka-
le lasten worden pas in december 
bekend als de belastingverorde-
ningen worden vastgesteld. 

Het college van b&w heeft voor 
de komende vier jaar een lijst van 
negen prioriteiten opgesteld. Wat 
opvalt is dat er realistischer is ge-
keken naar wat er nodig is aan 
geld en capaciteit om die ambi-
ties te verwezenlijken. Er zijn in 
de begroting behoorlijke bedra-
gen gereserveerd voor de ambte-
lijke organisatie. “Een deel van het 
geld valt onder ‘projectbudget’ zo-
dat complexe vraagstukken zoals 

bijvoorbeeld de uitwerking van 
een randweg Steenbergen beter 
zullen verlopen. De ambtenaren 
die aan dat project werken, kun-
nen zich daar dan op focussen, in 
plaats van alles een beetje doen”, 
zo klonk de toelichting van wet-
houder Maurice Remery. De krap-
pe arbeidsmarkt heeft overigens 
wel een negatieve invloed op de 
ambities, zo valt te lezen. 

Ontwikkelplan per kern: 
Dinteloord als eerste 
Wat betreft die randweg staan er 
nog geen concrete bedragen op-
genomen in de begroting. 2023 
moet het jaar worden waarin dui-
delijk wordt wat de financiële dra-
gers worden van zo’n miljoenen-

project. “Zoiets kost tijd.”

Wel wordt er voor elke kern een 
ontwikkelplan gemaakt waar-
in breed wordt gekeken naar alle 
thema’s die per kern spelen. Din-
teloord is als eerste aan de beurt. 
“Dat heeft te maken met de ver-
nieuwing van de scholen in het 
dorp. Dat hangt samen met waar 
het beste een omleidingsrou-
te kan komen”, aldus wethouder 
Esther Prent. 

Actieplan wonen
Het realiseren van voldoende wo-
ningen in de gemeente blijft een 
thema waar het college vol op wil 
inzetten, zo zei wethouder Nadir 
Baali. “Begin volgend jaar komt er 
een actieplan en dat gaan we di-
rect uitvoeren. We willen dat bij 
elk project met betaalbare wonin-
gen het aantal te bouwen wonin-
gen verdubbeld wordt. Het voor-

deel is dat wij de ruimte ervoor 
hebben.”

Hulp om gasrekening  
omlaag te krijgen

Het betalen van de rekeningen 
is voor veel inwoners een van de 
grootste zorgen op dit moment. 
Het college werkt aan een een-
voudiger digitaal systeem waar-
door inwoners in een oogopslag 
kunnen zien voor welke steun zij 
in aanmerking komen. Maar ook 
de verenigingen en bedrijven die 
momenteel geconfronteerd wor-
den met hoge energierekeningen 
krijgen een helpende hand toege-
stoken. 

“Via een investeringsfonds wil-
len we verduurzamingsmaatre-
gelen voorfinancieren. Maar ook 
voor oplossingen die snel effect 
hebben willen we meedenken”, 
zei wethouder Prent. De gemeen-
te wil zelf overigens ook een slag 
slaan en heeft een bedrag van 
250.000 euro gereserveerd om op 
gemeentelijke gebouwen zonne-
panelen te leggen.

Gemeentelijke begroting 2023:  
met goed gevulde portemonnee  
voorbereid op tegenvallers

Foto: Dinteloord is de eerste kern 
waar een ontwikkelplan voor 
wordt gemaakt. Een omleidings-
route is een grote wens vanwege 
het zware verkeer dat door het dorp 
rijdt. 

Foto: De eerste begroting van het college in deze huidige samenstelling: 
de wethouders Esther Prent, Nadir Baali, Kees Gommeren en Maurice Re-
mery. 

Foto: Het actieplan wonen: vol-
doende woningen in het betaalba-
re segment. 

Foto: De gemeente trekt geld uit 
om zonnepanelen te leggen op ge-
meentelijke gebouwen en wil bij-
voorbeeld sportverenigingen hel-
pen om dat ook te gaan doen, nu 
ze daar zelf de middelen niet voor 
hebben vanwege de hoge energie-
kosten. 

WELBERG – Nog niet eerder huis-
vestte gemeenschapshuishuis de 
Vaert zulke waardevolle schatten 
als vorige week vrijdagmiddag. 

Aan ieder tafel in de grote zaal 
schitterden briljanten, diaman-
ten en platina echtparen die zich 
er op uitnodiging van de gemeen-
te Steenbergen hadden verzameld. 

Burgemeester Ruud van den Belt 
heette hen allemaal van harte 
welkom op hun eigen huwelijks-
jubilarissenfeest. “U heeft lief en 
leed gedeeld, goede en slechte tijd 
doorgemaakt maar altijd zij aan 
zij gestaan. U bent elkaars steun 
en toeverlaat en daarom: Hulde 
aan u allen!”

Gouden tip
De burgervader zelf is al 32 jaar 

getrouwd met Angela. In verge-
lijking met de 60-, 65- en 70-jari-
ge bruidsparen komt hij dus nog 
maar net kijken in huwelijksland. 
“Daarom hoor ik graag van u van-
daag de gouden tip, want wie zo-
lang getrouwd is, moet het ge-
heim van zo’n langdurige echtver-
bintenis kennen.”  Na dit warme 
welkom werden de echtparen uit 

bijna alle kernen van de gemeen-
te Steenbergen getrakteerd op een 
optreden van theatergroep d’Ou-
we Stukken. Bij het vertrek kregen 
de echtparen nog een geschenk 
van de gemeente Steenbergen: 
een 3D-afbeelding van een ken-
merkend element uit de kern waar 
het echtpaar woont in een glazen 
blok gevangen. 

Foto: 
In gemeenschapshuis de Vaert 
kwamen de huwelijksjubilarissen 
van de gemeente Steenbergen bij-
een voor een feestmiddag ter ere 
van hen. 
Ouderentheatergroep d’Ouwe 
Stukken vermaakte de echtparen 
met liedjes en sketches. 

Briljanten, diamanten en 
platina juwelen schitterden 
in Welbergse ‘de Vaert’



Na een mooi, gezond en 
sportief leven is mijn geliefde, 

onze fantastische vader en 
lieve opa na een zeer kort 

ziekbed in alle rust overleden.

Ad van Drunen
 weduwnaar van

Julia Veraart

 * Steenbergen, 16 maart 1937     
† Bergen op Zoom, 11 oktober 2022

 Riet Kouters 
  Kinderen 
  Kleinkinderen

 Theo en Monique van Drunen
  Juriaan en Cecile
  Rutger
  Olivier

 Hans en Judith van Drunen
  Didi
  Aniek
  Nanni

Correspondentieadres:
Blauwstraat 71
4651 GB Steenbergen

Het afscheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

Jan Zantboer
weduwe van

Corry Zantboer-Rens
Heden overleed zacht en kalm

Als het leven niet meer gaat zoals je had gehoopt
Als je zoveel wordt ontnomen
En het leven niet meer leven is
Dan komt de tijd dat je erin berust
Dat het einde gekomen is.

Zij overleed in de leeftijd van 82 jaar.

5 oktober 2022
Correspondentieadres:
Wijngaardstraat 2, 4357 AR Domburg

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkind

De tijd is sneller gegaan dan we hadden gehoopt. 
Na een kortstondige ziekte is toch nog onverwacht overleden 

mijn man, onze pa, schoonvader en opa

Piet Smout
 *Steenbergen, 29 april 1938  †Roosendaal, 11 oktober 2022

echtgenoot van Riet Smout-Ridderhof

  Riet, kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres: 
Het Koestermoment Uitvaartzorg
T.a.v. familie Smout
Kinderbaantje 9, 4651 XX  Steenbergen

De crematiedienst heeft plaatsgevonden op woensdag 19 oktober.

Wij willen Shirley van Overveld, 
van uitvaartcentrum 
het Koestermoment,

bedanken voor de goede zorg 
m.b.t. het overlijden van mijn man, 

(schoon)vader en opa.

Riet Smout-Ridderhof
Kinderen en kleinkinderen

Intens bedroefd, maar zeer dankbaar voor de bijzondere plaats die 
zij in ons leven heeft ingenomen, hebben wij afscheid genomen van 
onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en ouwe oma 

Jo IJzermans – de Kock
echtgenote van 

Piet IJzermans †

in de leeftijd van 84 jaar.

 Ad en Margriet

  Jim en Kelly, Sander

  Davey

 Mariëtte en Walter 

Bergen op Zoom, 18 oktober 2022

Correspondentieadres:
Mariëtte IJzermans
Burgemeester van Loonstraat 36
4651 CD Steenbergen

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden. 

Onze dank voor de fantastische en liefdevolle zorg gaat uit naar 
de medewerkers van afdeling 802 van Residentie Moermont.

Het is onmogelijk om iemand te vergeten
die zoveel gaf om te herinneren

Shirley van Overveld
06-14143263

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

Rouwcentrum 
Vestinghlaan 2c 
Steenbergen

www.hetkoestermoment.nl 
uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl

een persoonlijk afscheid, 
een warme herinnering
Anita Nuiten

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

Man die de oorlog zag
Man die de oorlog leed

Man van Welberg
Man van het herdenken

Man van de klok
Vriend van ons.

Werkgroep 
Bevrijdingsmonument

Welberg

In Memoriam
Piet Smout

Nieuw schoonmaakbedrijf 
in Steenbergen

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

Ook voor speciaal aangepaste kleding
voor senioren en gehandicapten.

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

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

GEVRAAGD
Nette werkster 

voor appartement

• Centrum van Steenbergen
• ± 3 uur

Telefoon: 0167-567202

GEVRAAGD
Huishoudelijke hulp 

(schoonmaak)

• Via PGB
• Bij voorkeur dinsdag

13.00-17.00 (evt. in overleg)

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

Steenbergse Courant
zoekt bezorgers

Steenbergse Courant zoekt voor de 
kernen Steenbergen & Nieuw-Vossemeer 
bezorgers die op vrijdagen tussen 11.00 
uur en 19.00 uur een krantenroute 
willen bezorgen. 
Als bezorger verdien je een leuk zakcentje en je 
ontvangt nu een welkomstbonus van 320,-!

Vereisten:
Minimale leeftijd 13 jaar.

Aanmelden: 
tel. (0167) 565930 of 
bezorging@steenbergsecourant.nl
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(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – “Doodzonde, dat 
een plek waar zoveel goed werk 
wordt gedaan voor jongeren, zo-
veel last heeft van mensen die er 
niks te zoeken hebben.” Tot deze 
conclusie kwamen de gemeente-
raadsleden afgelopen zaterdag tij-
dens een bezoek aan het jeugd-
honk. In de inmiddels prachtig be-
schilderde keet aan de Wipstraat 
vertelde beheerster Ingrid Wage-
naar haar verhaal. Over de steun-
pilaar die ze als ‘buurtmoeke’ is 
voor haar vaste club jongeren, 
maar ook tegen welke problemen 
ze moet opboksen. “Als ik hier op 
maandag kom, kan ik eerst al het 
drugsafval en de lege blikken bier 
opruimen.”

Het zal de gemiddelde inwoner 
van Steenbergen niet vreemd in 
de oren klinken, en ook bij de ge-
meenteraad en het college is de 
overlast rond het jeugdhonk be-
kend. Er wordt gedeald in gepar-
keerde auto’s en arbeidsmigran-
ten die niet meer welkom zijn in 
Stella Maris, zoeken hun heil op 

het terrein rond het jeugdhonk. 
Heel vervelend, al is beheerster 
Ingrid voor geen kleintje vervaard. 
“Ik heb vaak genoeg dat er hier zes 
man voor de deur onder het afdak 
staan en ik ze wegstuur omdat het 
hier voor de jeugd is. Dan krijg ik 
vaak een middelvinger. Maar ik 
blijf net zolang volhouden tot ze 
weggaan.”

Overlastgevers 
Burgemeester Ruud van den Belt, 
als voorzitter van de raad aanwe-
zig tijdens het bezoek, bevestigt 
desgevraagd dat er regelmatig ge-
sprekken worden gevoerd tussen 
Stella Maris, gemeente en ande-
re betrokken partijen. “Het lastige 
is dat na dit soort gesprekken er 
weer opnieuw mensen buiten het 
pension worden gezet en dat die 
dan rechtstreeks naar de overkant 
lopen. Die cyclus herhaalt zich.” 
De aanwezige leden van de stads-
raad Steenbergen beamen dit. 
“Ze krijgen zelfs geld mee om op 
de bus naar Polen terug te gaan, 
maar dat doen ze niet. Vervolgens 
gaan ze zwerven of ze proberen 
het bij een ander uitzendbureau.”

Tentje op het voetbalveld
CDA-raadslid Jeroen Weerden-
burg stond even met zijn ogen te 
knipperen toen hij hoorde dat als 
gevolg hiervan er mensen in de ge-
meente Steenbergen op verschil-
lende plekken buiten slapen. “Dat 
hoor ik voor het eerst.” Maar Wim 
Roovers, voorzitter van VV Steen-
bergen, herkent het probleem. 
“Op het voorste veld hebben we er 
drie betrapt die daar in een tentje 
lagen te slapen.” De burgmeester 
reageerde door te zeggen dat de 
gemeente hiervan op de hoogte 
is. “Er wordt op geacteerd. Wel wil 

ik toevoegen dat deze mensen uit 
Europa komen. Het is niet “wij” of 
“zij”, maar “ons”. 

“Ze kunnen hun hart bij 
me uitstorten”
Iedereen in het gezelschap was 
het erover eens dat het onrecht-
vaardig is dat het jeugdhonk op 
deze manier wordt meegetrokken 
in een bepaalde beeldvorming, 
terwijl het zo’n belangrijke func-
tie heeft. Beheerster Ingrid doet 
geen moeite meer om zich te ver-
dedigen tegen dergelijke praatjes. 
“Ik ben er gewoon voor de jonge-

ren. Ze kunnen hun hart bij me 
uitstorten, of ze nu ruzie met hun 
ouders hebben of voor de eerste 
keer liefdesverdriet. Als de pro-
blemen te ernstig zijn, verwijs ik 
ze door naar een professional. En 
wat betreft het imago: de mensen 
hadden al vanaf dag één hun oor-
deel klaar. Terwijl ik juist streng 
en duidelijk ben: alcohol, roken 
en drugs zijn hier uit den boze. Ze 
poolen, gamen of kletsen gewoon 
wat. Soms zit ik hier alleen binnen 
en staan ze met z’n allen buiten. 
Als ik daar dan om moet lachen, 
zeggen ze dat alleen het gevoel dat 
ik in de buurt ben, al genoeg is.”

Gemeenteraadsleden worden tijdens 
kernbezoek bijgepraat in jeugdhonk 
aan de Wipstraat

“Overlastgevers  
bezorgen het jeugdhonk  
een slecht imago”

Foto: Een gezelschap bestaande uit o.a. gemeenteraadsleden en leden van de stadsraad nam afgelopen zater-
dag een kijkje in het jeugdhonk aan de Wipstraat. Beheerster Ingrid Wagenaar vertelde over de voldoening die ze 
krijgt uit het helpen van jongeren, maar ze ervaart overlast van drugsgebruikers en arbeidsmigranten die rond-
hangen op het terrein.

( door Tineke Feskens )

WELBERG – Wie ‘De Klup’ zegt, 
noemt Janny Broos in een adem. 
Want Janny hoort bij De Klup. 
Daarom werd ze zaterdagavond 
door het bestuur uitgeroepen tot 
erelid. Compleet met erespeld, 
speciaal voor haar gemaakt.

Zaterdagavond werd ze naar ei-
gen zeggen al overdonderd. Maar 
toen zondagmiddag het bestuur 
van MJW De Klup onverwacht bij 
Janny Broos voor de deur stond 
werd het haar een beetje te veel. 
Bloemen, koffie met iets lekkers 
en een huis vol volk. Niet iede-
re zondag verloopt zo chaotisch. 
Pas als de bloemen in ontvangst 
zijn genomen en Leo, haar part-
ner, met koffie en appelflappen 
in de kamer verschijnt gaat Jan-
ny een licht op. “Wat ben jij ge-
meen!” zegt ze met een stralende 
lach op haar gezicht. “Je zat in het 
complot.” Dat laatste was ook no-
dig, als Janny van tevoren geweten 
had dat ze zo in het zonnetje gezet 
zou worden, zou ze dit zeker niet 
gewild hebben. 

‘Zonder Janny geen Klup’
“Want” zo vertellen bestuursle-
den Bo, Rieneke en Barbara “Jan-
ny vindt alles wat ze voor De Klup 
doet heel normaal. Ze wil niet op 
de voorgrond, maar zonder haar 
inzet zou De Klup jaren geleden al 
gestopt zijn.” Met deze woorden 
zal iedereen die ooit bij De Klup 
geweest is het eens zijn. Als Jan-

ny terug gaat tellen wanneer ze als 
hulpmoeder begonnen is reageert 
ze zelf verbaasd. “Het was toen 
ons Marijke bij De Klup ging. Dat 
is ergens is 1986 geweest. Goh, dat 
is best een hele tijd.”

‘Ik vond het leuk!’
Dan komen bij Janny de herin-
neringen boven. “In die tijd was 
Carla Tullenaar voorzitter. Wij, de 
hulpmoeders, waren er ook altijd. 

Maar na verloop van tijd werd het 
minder. Weinig vrijwilligers, dus 
maar een kleine groep die de kar 
trok. Toen vroeg Carla of ik voor-
zitter wilde worden. Ik zei gelijk 
ja. Waarom? Ik vond het leuk!” 
Janny vertelt over de groep leden 
die, toen ze groter werden bij De 
Klup bleven. Betty, Eline en Mo-
niek, zomaar een paar namen van 
vrijwilligers. “Wij zaten op dans-
les, en een hele groep die daar ook 
danste sloot aan” weet Bo zich te 

herinneren.

‘Alle dagen, behalve  
dinsdag en zondag’

Dat waren hoogtijdagen voor De 
Klup. Alle avonden werd er iets 
voor de jeugd georganiseerd. De 
marathon, instuif en niet te ver-
geten de Playbackshow en het 
Harry Potter thema. “De dinsda-
gen waren we dicht, tenminste, 

als we geen vergadering hadden” 
zegt Janny Broos. Het Klup kamp 
roept ook veel herinneringen op. 
“Bij boer Nelen in Huijbergen” 
schatert Janny. “We sliepen op de 
zolder en keken door de gaten in 
het dak zo tegen de sterren aan. 
Er was ook maar een WC, die pro-
beerden we voor de meiden te re-
serveren, dus de jongens moes-
ten buiten plassen.” Bo herinnert 
zich de Hete Bliksem nog. “Er za-
ten hele pepers in, het was vrese-
lijk!” Er wordt pas echt gelachen 
als Janny opbiecht dat ze ’s avonds 
naar de cafetaria gingen, om stie-
kem  een frietje te gaan eten.

‘Weer ouderwets  
gezellig’

Als bestuur, Janny en Leo zo sa-
men zitten te praten, worden met-
een al nieuwe plannen gesmeed.  
“We moeten eigenlijk de activi-
teiten in een nieuw jasje gieten” 
stelt Bo voor. De Playbackshow 
omtoveren tot �De Klup�s got ta-
lent�. Of de marathon nieuw leven 
inblazen.� Ideeën genoeg, maar 
voor de kids is vaak het eenvou-
digste het leukst. Want stampen 
in de plassen, of lekker vies wor-
den in het zand, daar geniet elk 
kind van. Zaterdag werd de herf-
stinstuif gehouden. Ruim 25 kin-
deren vermaakten zich opperbest. 
Maar voor de vrijwilligers was het 
stevig aanpoten.  “We zijn met een 
kleine groep vrijwilligers. Maar de 
sfeer is prima, het was weer ou-
derwets gezellig” glundert Janny. 
Daar zijn Bo, Rieneke en Barbara 
het volmondig mee eens. 

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

MJW De Klup zet Janny Broos in het zonnetje



Uitvaartzorg 
vanuit het hart

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

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

Van Haaften uitvaartverzorging

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

Markt 56
4695 CH Sint-Maartensdijk
0166-603766

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

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

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

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

maar eventueel ook daarbuiten.

De Ruyterstraat 37
4671 AW Dinteloord
0167-523222

24 uur per dag
Ook voor informatie

In ons “Parijse Café” is het heerlijk genieten in een huiselijke omgeving 
met een kopje goed gezette koffie, thee of echte chocolade melk. 

Voor iets lekkers erbij hebben wij huisgemaakte patisserie en bonbons. 
Een extra verwennerij kan met een “Sweet Afternoon Bordje” 

met diverse kleine lekkernijen. 

Verschillende speciale bieren en wijnen staan op onze drankenkaart.

Alle bonbons en chocolade cadeautjes zijn te koop in onze winkel.

Heel graag tot binnenkort,

Franca Verhoeven

Markt 15 • 4651 BC Steenbergen • 06-42 17 40 69
www.chocolatfranca.nl
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Geldig t/m di 1 november 2022

DANIO LUCHTIGE KWARK
Verpakking met 2 stuks à 125 gram
a1,35

COCA-COLA ZERO,
COCA-COLA LIGHT,
FANTA NO SUGAR
OF SPRITE
Fles 1 liter
a1,67 - a1,93

CRYSTAL CLEAR
Flessen of pakken à 1,5 liter
a1,45 - a1,83

 

Steenbergen, Floraplein 2

(Door Dasja Abresch)

DE ZES KERNEN – Afgelopen dins-
dag kwamen 58 organisatoren 
van evenementen uit de zes ker-
nen van de gemeente Steenber-
gen bijeen voor een evaluatie van 
het evenementen- en vergunnin-
genbeleid van de gemeente Steen-
bergen. Het feit dat de avond door 
zovelen werd bezocht was een te-
ken aan de wand dat er nog ruimte 
voor verbetering is.

Tijdens de pandemie stonden 
veel evenementen gedwongen in 
de wachtstand in afwachting van 

betere tijden. Toen die aanbraken 
gingen de, voor het grootste deel 
vrijwillige, organisaties weer vol 
aan de slag met hun evenemen-
ten die over het algemeen terug-
kerend van aard zijn. Bij het aan-
vragen van de vergunningen kwa-
men zij echter tot de conclusie 
dat die procedure aanmerkelijk 
zwaarder en strenger is geworden. 
De strengere eisen drukken bo-
vendien behoorlijk op de beschei-
den begrotingen. 

Integrale aanpak
De oorzaak is volgens de gemeen-
te Steenbergen terug te herlei-
den naar corona. In die jaren is 

er door de ambtelijke organisa-
tie en de hulpverleningsdiensten 
veel ervaring opgedaan met het 
organiseren van evenementen in 
crisis. Dat heeft ertoe geleid dat 
de processen zijn doorgelicht en 
het de aanvragen veel meer inte-
graal opgepakt worden. Tijdens 
een zogenaamde ‘Evenementen-
tafel’ nemen medewerkers van 
de gemeente (verkeer, veiligheid 
en vergunningen), brandweer, 
politie en de GHOR (geneeskun-
dige hulp) samen de aanvragen 
door. Dit leidt tot strengere eisen 
met betrekking tot het aanleveren 
van stukken en de kwaliteit daar-
van, maar ook met betrekking tot 
het evenement zelf. Dit heeft on-
der meer tot gevolg dat er (meer) 
gecertificeerde verkeersregelaars, 
beveiligers en EHBO-ers bij prak-
tisch ieder event nodig zijn. 

Kosten drukken
Aandacht voor veiligheid is ui-
teraard geen slechte zaak, zo er-
kennen ook de organisaties. Dat 
neemt niet weg dat financiën die 

ermee gepaard gaan een punt van 
zorg zijn. De extra kosten daarvan 
lopen al snel op; zelfs voor kleine-
re evenementen al met drie- tot 
vijfhonderd euro. Een stevige kos-
tenpost voor organisaties die zich 
afvroegen hoe lang zij dit vol kun-
nen houden. 
Hoewel de gemeente benadrukte 
dat de kosten van het evenement 
altijd bij de organisatie liggen, 
klonk vanuit de aanwezigen na-
drukkelijk de vraag om de moge-
lijkheden om die kosten te druk-
ken te onderzoeken. Bijvoorbeeld 
via een subsidie of een, door de 
gemeente georganiseerde, ge-
meenschappelijke inkoop van bij-
voorbeeld beveiligerscontracten.

Gestraft door regels
Ook werd vanuit verschillende 
zijden de vraag gesteld of er niet 
doorgeschoten wordt wanneer 
het gaat om regelgeving. Veel van 
de verscherpingen zijn ingege-
ven door calamiteiten zoals bij-
voorbeeld de monstertruck die 
in 2014 tijdens een auto-event in 

Haaksbergen het publiek inreed. 
Een vreselijk incident, “ maar”, 
vertolkte één van de aanwezigen, 
�hoe erg is het nu echt in Steenber-
gen gesteld met die veiligheid?�. 
�Wij denken namelijk dat we best 
heel goed bezig zijn, maar we wor-
den toch �gestraft� door strengere 
regels.� 
Een andere deelnemer bracht de 
professionals aan de andere kant 
van de tafel onder de aandacht 
dat het gros van de evenementen 
wordt georganiseerd door vrijwil-
ligers die daarnaast nog een ge-
wone baan hebben. “Het moet wel 
allemaal te behappen blijven an-
ders gaan er evenementen stop-
pen en dat moeten we toch niet 
willen?” 

Een retorische vraag die desal-
niettemin instemmend werd be-
antwoord door de gemeente. Alle 
op-, aanmerkingen en vooral ook 
tips worden bekeken en gewogen. 
De organisaties krijgen in een vol-
gende stap in het proces te horen 
wat er met hun input gebeurd.

Kritische noten tijdens 
evaluatie van het 
evenementenbeleid

STEENBERGEN – Ook dit jaar 
wordt de zogeheten Bietentocht 
gehouden, een evenement waarbij 
historische zeilschepen een tocht 
maken langs plaatsen aan de Oos-
terschelde en het Volkerak. Van-
wege het 750 jarig jubileum van 
Steenbergen start deze tocht van-
af de Steenbergse Vliet en eindigt 
ze volgende week donderdag in 

Dinteloord bij jachthaven De Wa-
terkant.

Zondag om 11:00 uur start het ja-
gen van de oude zeilschepen op 
de Vliet. Hierbij worden de sche-
pen voortgetrokken door paar-
den, altijd een prachtig tafereel. 
De schippers vervoeren een sym-

bolische hoeveelheid suikerbie-
ten en varen met 25 schepen vijf 
dagen lang over het Volkerak en 
de Oosterschelde, waarbij elke 
dag een andere haven wordt aan-
gedaan. Donderdag 2 oktober ein-
digt de tocht bij jachthaven De 
Waterkant in Dinteloord. Hier zijn 
’s middags festiviteiten rondom 
het 750 jarig jubileum van de ge-

meente Steenbergen. Bezoekers 
kunnen meerijden in een Engelse 
pendelbus tussen het Raadhuis-
plein, het sportpark (waar gepar-
keerd kan worden) en de jacht-
haven, een Dj draait toenmalige 
hits via ouderwetse grammofoon-
platen, er is live entertainment 
met zeemansliederen en er staan 
foodtrucks. Ook voor kinderen 

zijn er leuke activiteiten. Een en 
andere vindt plaats tussen 14:00 
en 18:00 uur. Tot slot is er een 
prijsuitreiking voor de bietencre-
aties die de deelnemende schip-
pers hebben gemaakt. 

Foto’s: Twee beelden uit de Bieten-
tocht die in 2019 werd gehouden.
Fotografie: Thomas Weezenbeek

Historische Bietentocht start deze zondag op de Vliet

                            

18°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Vrij zacht weekeinde 
en waarbij de 

neerslagkansen klein 
blijven.

Dit weekeinde manifesteert zich net ten 
noordwesten van Spanje een nieuwe 
depressie.
 Onze omgeving lijkt echter te profiteren 
van een rug van hogedruk boven het 
Europees vasteland. Daardoor houden 
we het in de gemeente steenbergen 
zaterdag en deels ook zondag (vooral ’s 
ochtends) overwegend droog met zo nu 
en dan ook wat zonneschijn.
 De temperatuur loopt op naar circa 
18 graden. Later op zondag en in de 
nacht naar maandag neemt de kans op 
‘n regen en/of onweersbui toe in onze 
regio. Mocht het maandag enige tijd 
opklaren dan kan het in onze omgeving 
nog zo’n 20 graden worden.
Midden volgende week echter wordt 
het zeer zachte en wisselvallige 
weerbeeld vervolgd. Een zuidwestelijke 
hoogtestroming, waarmee storingen 
naar onze omgeving trekken, blijft 
overheersend en in de aangevoerde 
veelal subtropische lucht wordt het dan 
in de middag zo rond de 19 graden !  
Doordat de luchtdrukverschillen groter 
worden gaat het wel wat meer waaien, 
maar ronduit onstuimige condities zijn 
niet erg waarschijnlijk.

Weerspreuk:  
“Blinkt oktober in zonnen goud , de 

winter volgt dan snel en koud”.

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

DINTELOORD – Tijdens de KWF-col-
lecteweek in Dinteloord is door de 
vrijwilligers een bedrag opgehaald 
van niet mindere dan 4038,08 
euro. Zo laat Ellen Bierkens weten. 
Bijzonder is dat dit keer uitslui-

tend gecollecteerd is met een zo-
genaamd QR collectebord, geheel 
zonder collectebus. Dat weerhield 
de gulle gevers niet om te doneren 
en dit betekende zelfs de hoogste 
opbrengst in jaren. Met dank van 
Ellen Bierkens en het KWF, dat de 
gelden gebruikt voor de bestrij-
ding van Kanker.

Overigens zijn nieuwe collectan-
ten meer dan welkom. Aanmel-
den kan bij kwfdinteloord@gmail.
com of via facebook. Het bestuur 
van KWF Dinteloord bestaat uit 
Ineke Breure, Geeske Vogelaar, 
Anja van den Doel, Wilma Voge-
laar en Ellen Bierkens.

Meer dan 4000 euro opbrengst 
collecte KWF Kankerbestrijding 
in Dinteloord

Cromwiel-bingo
STEENBERGEN – Donderdag 27 
oktober ontvang bingo-master Jo-
han Gietman graag bingoliefheb-
bers in gemeenschapshuis het 
Cromwiel. In 13:30 uur gaan de 
balletjes daar rollen, de zaal gaat 
een half uur eerder al open en 
deelnemers betalen vijf euro voor 
een boekje met 12 rondes. Ieder-
een is welkom, dus ook vrienden 
en kennissen meenemen is een 
prima idee.

Zondagmiddag
concert Volharding 
en Amicitia
STEENBERGEN – Dirigent Bas Ab-
benhuis laat weten dat twee 
Steenbergse harmonieën  - Volha-
ring en Amicitia – aanstaande zon-
dagmiddag 23 oktober een geza-
menlijk vriendschapsconcert ver-
zorgen in gemeenschapshuis het 
Cromwiel. 

“In het jaar waarin Steenbergen 
750 jaar bestaat maken deze twee 
verenigingen samen al meer dan 
300 jaar muziek. Zondagmid-
dag spelen ze zowel apart als ge-
zamenlijk. Iedereen is van har-
te welkom om hen te beluisteren. 
Het concert begint om 13:30 uur 
in de theaterzaal en de toegang is 
gratis”.
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Interessepeiling
elektrische 
deelauto's
De gemeente Steenbergen en 
OnzeAuto onderzoeken de 
belangstelling om elektrische 
auto’s te delen met inwoners en 
organisaties met een interesse-
peiling. Hoe meer mensen de peiling 
invullen, hoe groter de kans is dat er 
deelauto’s worden geplaatst. 

Veel mensen hebben een auto die het 
grootste deel van de tijd stilstaat. Door 
de kosten van een auto te delen kunt 
u geld besparen en bijdragen aan 
meer ruimte in uw buurt. Daarnaast 
is het een duurzame vorm van reizen 
omdat alle deelauto’s elektrisch zijn. 
Verder is het een leuke manier om 
buurtgenoten (beter) te leren kennen. 

Doet u ook mee? Vul de interessepeiling 
uiterlijk 31 oktober in via bit.ly/autodelenstb
of scan onderstaande QR code. 

Meer informatie is te vinden op
www.steenbergen.ikpraatmee.nl 

Van de gemeenteraad

zij het college toestemming om geld uit 
te geven, beleid te ontwikkelen en 
projecten uit te voeren binnen de 
fi nanciële kaders die de gemeenteraad 
heeft vastgesteld. Als de raad van 
mening is dat er zaken ontbreken 
kunnen zij dit kenbaar maken door het 
indienen van een motie. 

Programmabegroting en 
meerjarenraming
Bent u benieuwd wat er in de begroting 
staat? U vindt de programmabegroting 
2023 en de meerjarenraming 2024-2026 
op de website van de gemeenteraad. 
De programmabegroting is een 
fl ink document van meer dan 200 
pagina’s. Als voorbereiding op de 
Begrotingsraad hebben ambtenaren op 
11 oktober toelichting gegeven op de 
programmabegroting 2023 tijdens het 
Technisch Beraad. De raadsleden kregen 
hier de mogelijkheid om alvast vragen 
te stellen om zich  goed voor te kunnen 
bereiden op de politieke discussie op 
10 november. 

Begrotingsraad 
Wilt u de Begrotingsraad bijwonen? 
Dat kan, net als bij alle andere 
raasvergaderingen bent u van harte 
welkom om mee te luisteren. U hoeft 
zich hier niet voor aan te melden. 

Raadsvergaderingen vinden plaats in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 
Wilt u de vergadering liever vanuit 
huis volgen? 
Via SLOS TV en de website van 
de gemeenteraad kunt u vergaderingen 
live meekijken of later terug kijken. 

Agenda
•  10 november: Begrotingsraad
•  6 december: oordeelsvormende     
    vergadering
•  7 december: oordeelsvormende 
    vergadering
•  12 december: beeldvormende 
    vergadering
•  15 december: besluitvormende 
    vergadering

De novembermaand staat in het 
teken van de begroting. 
Dat betekent dat we deze maand 
geen oordeelsvormende 
vergaderingen hebben, alleen de 
Begrotingsraad op 10 november. 

De begroting is een document 
waar alle verwachtte inkomsten en 
uitgaven voor het komende jaar in 
staan. De gemeentebegroting wordt 
programmabegroting genoemd omdat 
het per beleidsterrein vaststelt wat er 
bereikt moet worden, wat daarvoor 
gedaan moet worden en wat dit mag 
kosten. Naast een programmabegroting 
voor het komende jaar bevat het 
document ook een meerjarenraming 
voor de periode 2024-2026. 

Budgetrecht
De gemeenteraad heeft budgetrecht. 
Dat betekent dat de raad fi nanciële 
middelen beschikbaar mag stellen. 
De raad moet de begroting van de 
gemeente vaststellen. Hiermee geven 

Welberg

Programmabegroting 2023

Heeft u iets verloren of gevonden in 
de gemeente Steenbergen? Dan kunt 
u dat vanaf nu melden via de website 
www.verlorenofgevonden.nl.

Voorwerp gevonden?
Als u een voorwerp aanmeldt op 
www.verlorenofgevonden.nl, kan 
de eigenaar het voorwerp makkelijk 
terugvinden. 

Voorwerp verloren?
Op www.verlorenofgevonden.nl kunt u 
gemakkelijk zelf zoeken, om te zien of uw 
voorwerp gevonden is. Nog niet terecht? 

Iets verloren of gevonden?
U kunt uw voorwerp via de website 
aanmelden. Heel veel andere gemeenten 
zijn ook bij deze website aan-gesloten. 
Daardoor kunt u op één plek zoeken naar 
uw verloren voorwerp en hopelijk.. vinden!

Hulp nodig?
De website maakt het voor veel inwoners 
gemakkelijker om hun eigendommen 
terug te vinden en alles digitaal te volgen. 
Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan 
om tijdens openingstijden in het 
gemeentehuis of telefonisch (14 0167) 
een verloren of gevonden voorwerp te 
melden.

Fietsbrug 
Benedensas
afgesloten
Op dinsdag 1 en woensdag 
2 november aanstaande is 
de fi etsbrug bij Benedensas 
afgesloten. 

Waterschap Brabantse Delta 
voert op deze dagen werk-
zaamheden uit aan de brug.

Stichting SpeelGoed Voor Elkaar 
organiseert ook dit jaar weer een 
speelgoed inzamelingsactie. Met 
deze actie zamelen ze speelgoed in 
voor kinderen t/m 12 jaar. 

Dit speelgoed geven ze vervolgens graag  
door aan gezinnen die het fi nancieel 
niet zo makkelijk hebben. Zo kunnen zij 
dit tijdens de feestdagen cadeau doen 
aan hun kind(eren). Bijvoorbeeld in de 
zak van Sinterklaas of als pakje onder de 
kerstboom. 

Aanmelden
Wilt u gebruik maken van deze actie? 
Meld u dan voor 31 oktober aan via 
info@speelgoedvoorelkaar.nl
Geef aan om hoeveel kinderen het 
gaat. Na uw aanmelding ontvangt u een 
bevestiging en kunt u tussen 5 en 18 
november 2022 op afspraak langskomen 
om zelf cadeautjes uit te zoeken voor uw 
kind(eren). 

Speelgoed doneren kan elke woensdag 
tussen 10.00 en 16.00 uur in de winkel. 
U kunt ook in één van de deelnemende 
winkels een artikel kopen en in de 
daarvoor bestemde mand te doen. 
Voor meer informatie neemt u contact 
op met Ingrid van Bezooijen via 
info@speelgoedvoorelkaar.nl of 
06 -10 32 39 19.

Sinterkerst
Speelgoedactie



Gemeentehuis
Buiten de Veste 1 
4652 GA Steenbergen

Contact
140167
info@gemeente-steenbergen.nl
www.gemeente-steenbergen.nl

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

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

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

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

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

Volg ons op

Dag van de armoede - Deelkastjesproject

Lezing 
'Eén tegen 
Eenzaamheid' 
in Dinteloord

Op 17 oktober was het de ‘Dag van 
de Armoede’. Een onderwerp dat de 
laatste maanden erg actueel is. Ook 
in de gemeente Steenbergen leven 
inwoners in armoede.

Wanneer leef je eigenlijk in armoede? 
Je leeft in armoede als je niet meer 
kunt voorzien in de eerste 
levensbehoeften. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan (gezond) voedsel, 
huisvesting en zorgverzekering. 

Deelkastjesproject
Niet iedereen die leeft in armoede kan 
of durft hulp te vragen. We spreken dan 
van ‘stille armoede’. Voor deze groep 
inwoners is WijZijn Steenbergen in 
samenwerking met zorgboerderij 
De Drie Bogen en middelbare 

Inwoners uit de gemeente 
Steenbergen zijn van harte welkom 
om op donderdagmiddag 27 oktober 
naar een lezing over ‘Eén tegen 
Eenzaamheid’ te komen. 

Lezing
De interactieve lezing wordt 
georganiseerd in het Dorpshuis in 
Dinteloord. De KBO Dinteloord nodigt 
alle inwoners van de gemeente uit om 
hierbij aanwezig te zijn. 

Tijdens de lezing wordt er aandacht 
gevraagd voor eenzaamheid, hoe dit te 
herkennen is en wat eraan te doen is. 
U kunt bijvoorbeeld iemand eens 
uitnodigen voor een kopje koffi  e of 
vragen om mee op pad te gaan. 
Een klein gebaar kan een groot verschil 
maken.   

Andere activiteiten
De lezing vindt plaats tijdens de 
herfstmiddag van de KBO. Tijdens 
de herfstmiddag staan er ook andere 
activiteiten op het programma, zoals 
een bingo. Uiteraard onder het genot 
van een kopje koffi  e of thee. 

Aanmelden
Iedereen die zich betrokken voelt of 
meer wil weten is van harte welkom. 
Graag uiterlijk 24 oktober 2022 
aanmelden. Dit kan door een mail te 
sturen naar:
Algemeen@KBO-Dinteloord.NL
of bel met 06 - 4938 6511. 

school ’t Ravelijn gestart met het 
Deelkastjesproject. Een deelkastje is 
een kast waarin inwoners levens-
middelen kunnen delen. Iedereen mag 
er producten in plaatsen, en producten 
uitnemen als dit nodig is. 

Iedere kern
Het streven is om in iedere kern van de 
gemeente Steenbergen een deelkastje 
te plaatsen. Heeft u ideeën over waar we 
een deelkastje zouden kunnen plaatsen? 
Neem dan contact met ons op.  

Contact
Wilt u graag hulp op fi nancieel gebied? 
U kunt iedere werkdag tussen 9.00 uur 
en 13.00 uur bellen naar 0167- 750 850.
U spreekt dan direct met een 
hulpverlener. 

U kunt ookeen e-mail sturen naar 
welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl. 

Voor meer informatie kijkt u op de 
website www.wijzijnsteenbergen.nl.

Huwelijksjubilarissen in het zonnetje gezet 
Op vrijdag 14 oktober genoten 
18 jubilerende huwelijksparen die dit 
jaar 60, 65 of 70 jaar getrouwd zijn 
van een bijzondere feestmiddag. 

Burgemeester Van den Belt 
had de inwoners uitgenodigd in 
gemeenschapshuis De Vaert op de 
Welberg. Ze kregen een gevarieerd 

programma aangeboden met onder 
meer optredens van theatergroep 
d’Ouwe Stukke en tonprater Peter 
van der Maas. 

Felicitatielied
Ook was er een speciaal felicitatielied 
voor de huwelijksjubilarissen, waarin 
werd teruggeblikt op de jaren dat zij 

elkaar het ja-woord gaven. 

Speciale mijlpaal
De paren werden door de burgemeester 
en wethouder Remery persoonlijk 
gefeliciteerd met de speciale mijlpaal 
die zij in hun leven hebben bereikt en 
gingen uiteraard niet met lege handen 
naar huis. 



Ladies Night in het Stadshart
Woensdag 26 oktober van 18.00 tot 21.00

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

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen

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

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

Deelnemers:  DA van Oers, Vata, 
 de Moor Optiek, Keizer Goudsmederij, 
Tof & Trendy, Shoeby, Wereldwinkel  
Steenbergen, Durlinger, 
Oerlemans Mode, de Suijkerpot, 
Hema Steenbergen, Van de Ven, Instinct, 
Sense of Style

Ontdek de nieuwste 
collecties, laatste 
trends en geniet!

  

Like ons op facebook en InstagramSTEENBERGEN

webwinkel:kaaistraat50.nl  www.marskramersteenbergen.nl

Nieuwe 
vazen & kussens!!!

Heerlijke Fleecedekens en uiteraard 
Electrische dekens voor de echte 

koukleumen!!!

Kaaistraat 67, Steenbergen 
tel (0167) 56 56 50 • mobiel 06 54 25 23 46 

www.woningstoffeerder.com

Wij zijn gespecialiseerd in vloeren, raamdecoratie en gordijnen/vitrage.

OOK GESPECIALISEERD IN PVC, VINYL EN LAMINAAT

PVC VLOER AL GELEGD 
VANAF € 42,95

kapsalon | schoonheidssalon | nagelsalon | visagie | massages | productadvies

Julianastraat 13 | 4651 BX | Steenbergen | 0167-565641 | www.clararoxane.nl 

Nu voor @35,- inclusief boekje met tips en 
stappenplan voor 5-minute make-up & glamourlook!

Sublime Winter Special
Inclusief:
• warm voetenbad en huid analyse
• aromatherapie & rugmassage
• reiniging met Microsonic Facial Device
• wenkbrauw analyse en epileren
• Sublime Double Peel met melkzuur
• keuze uit hoofdhuid- of voetmassage
• Kobido massage met Sublime Lift Mask
• Sublime Neck&Decolleté treatment
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De bezorging van Steenbergse Courant wordt binnen de bebouwde kom gedaan 
door eigen bezorgers. Wekelijks besteedt de hiervoor verantwoordelijk collega zo’n 
8 uur om dit traject te begeleiden. Het betreft in totaal een 40-tal routes waarbij de 
bezorging gedaan wordt door jeugdige bezorgers. Dat gaat helaas niet altijd zoals 
het hoort. Ook de postbezorging – waarvoor we dik betalen – loopt zo nu en dan 
verkeerd. Hiervoor is PostNL verantwoordelijk. Om er voor te zorgen dat leden van 
onze Courant wel altijd kunnen lezen is er een nabezorging. En door uw e-mail 
adres aan ons door te geven, ontvangt u als lid de krant ook digitaal. 
S.v.p. doorgeven via: administratie@steenbergsecourant.nl

Stuur ons uw e-mail adres en u ontvangt 
Steenbergse Courant ook digitaal.

BENT U LID VAN STEENBERGSE COURANT ?

STEENBERGEN – Aanstaande 
woensdagavond 26 oktober ma-
ken 14 deelnemende modewin-
kels in het Steenbergse Stads-
hart zich op voor een gezellige 
Ladiesnight. Zij ontvangen tus-

sen 18:00 en 21:00 uur dan met 
plezier belangstellende dames. 
Alle deelnemende winkels hebben 
dan speciale acties en aanbiedin-
gen en de bezoekers worden op 
bijzondere wijze gefêteerd.

Ze kunnen genieten van een ge-
zellig en zeker ook ontspannen 
avondje. De vorige Ladiesnight 
werd drukbezocht en de reac-
ties waren na afloop lovend. Ook 
deze keer mag verwacht worden 
dat het een leuke avond wordt. 
Deelnemende winkels zijn: de 
Moor Optiek, Vata Mode, DA van 
Oers, Goudsmederij Keyzer, Tof 
& Trendy, Shoeby, Wereldwin-
kel Wereldwijd, Durlinger, Oer-
lemans Mode, De Suijkerpot, 
Hema, Van der Ven, Instict en 
Sense of Style.

Woensdagavond  
Ladiesnight in  
Stadshart Steenbergen

Foto: Vorig jaar werd de Ladiesnight in Stadshart Steenbergen 
druk bezocht. De reacties van de bezoekers waren lovend.

NIEUW-VOSSEMEER

(Door Dasja Abresch)

WELBERG/KRUISLAND/
NIEUW-VOSSEMEER – Angsthazen 
en bangepoeperds doen er ver-
standig aan om zich op zaterdag 
29 oktober met voldoende provi-
and achter de bank te verschan-
sen. Het is de avond waarop in 
veel kernen Halloween wordt ge-
vierd. Zombies, vampieren, dolen-
de doden en seriemoordenaars zijn 
deze avond heer en meester in de 
straten van de gemeente Steen-
bergen. 

Aangezien het als gevolg van de 
pandemie alweer een paar jaar ge-

leden is, dat er echt uitgepakt kon 
worden door de Halloween-fans, 
wordt door de organisatie van 
Halloween op de Helberg al aan-
gekondigd dat het griezelgehal-
te hoog komt te liggen. Nu al zijn 
er aankondigingen van Helbergse 
horror-hengsten en ook het zoon-
tje van de kaasboer dat sinds 1927 
vermist is, schijnt zijn rentree op 
het dorp te maken. 

Hoewel de stichting Ontspanning 
Voor Welberg de overkoepelen-
de zaken regelt, zijn het de dorps-
bewoners die er met elkaar een 
spektakel van maken. Overigens 
zijn er ook voor de jongere grie-

zelfans leuke activiteiten die wat 
minder schrikbarend zijn. 

Verzamelaarsobject
Halloween op de Helberg begint 
om 19.30 uur en duurt tot 22.30 
uur. De entreeprijs bedraagt  2,-.
euro. Voor dit bedrag krijgt men 
een plattegrond en een glow-in-
the-dark bandje dat inmiddels 
een echt verzamelaarsobject is. 
Het kan nu al aangeschaft worden 
bij dierenspeciaalzaak Wevo aan 
de Wouwsestraat in Steenbergen. 

De startpunten voor de griezel-
tocht liggen aan de Hoogstraat en 
de Kapelaan Kockstraat. 

Ieder voor zich
In Kruisland gaat het er niet min-
der spannend aan toe tijdens de 
Halloweenroute met de onheil-
spellende titel ‘de Cruislandse 
Sprookjes boomgaerd’. Een tocht 
die volgens de organisatoren an-
ders dan andere jaren gaat ver-
lopen en dat is al voldoende om 
de haren recht overeind te doen 
staan. De tocht begint om 19.00 
uur met een kindvriendelijke ver-
sie. Vanaf 20.30 uur gaan alle rem-
men los en is het ieder voor zich. 
Aangeraden wordt om laarzen of 
in ieder geval oude schoenen aan 
te trekken. Deelname is gratis en 
het vertrekpunt is de loods van de 

Begienurs aan de Molenweg 11.

Tipje van de lijkwade
Ook de kern Nieuw-Vossemeer 
sluit aan in de horrorkaravaan 
met een lange Halloweenroute die 
maar liefst 35 adressen in het dorp 
aandoet. Wat daar allemaal te be-
leven valt, zal ieder deelnemer zelf 
aan den lijve moeten ondervin-
den. Om een tipje van de lijkwade 
op te lichten raadt de organisatie 
wel aan om zeker het speeltuintje 
aan de Stellingmolen niet over te 
slaan. Bijkomen van de schrik kan 
bij café By Ons aan de Voorstraat 
waar een dampende kop chocola-
demelk wacht.

Advies voor angsthazen: Blijf op 29 oktober binnen!

Halloween beheerst de straten in de gemeente Steenbergen

STEENBERGEN – Zondag 30 okto-
ber houdt Modelbouwvereniging 
‘Steenbergse Vliet’ haar jaarlijkse 
open dag. Dat gebeurt in het club-
huis in het gebouw van de Scou-
ting aan de Oude Vest 9 en bij het 
ernaast gelegen vaarwater. Tussen 
11:00 en 17:00 uur zijn belangstel-
lenden welkom. Toegang is gratis.

De leden van de modelbouw-
vereniging bouwen een gro-
te verscheidenheid aan model-
len. Scheepsbouw, (vracht)auto’s, 
stoommachines en modelspoor. 
Ze beschikken over een verschei-
denheid aan kennis, die ze graag 
delen met anderen. Tijdens de 
open dag worden tientallen radio-
grafisch bestuurde schaalmodellen 

van museumkwaliteit gepresen-
teerd. Ook zijn er diverse diorama’s 
en worden de jongste technieken 
op het gebied van 3D-printen en 
computergestuurde CNC-techniek 
getoond. De club verwelkomt al-
tijd met veel plezier nieuwe leden. 
Meer informatie over de vereni-
ging is te vinden op de website 
www.mvsv.nl. 

Open dag bij Modelbouw vereniging 
‘Steenbergse Vliet’

Toneelvereniging ‘Boerre Geluk’ 
op de Lepelstraatse planken
LEPELSTRAAT – Drie dagen lang presenteren de spelers van ‘Boerre Ge-
luk’ hun blijspel ‘Wanorde in de kloosterorde’. Ze nodigen alle belangstel-
lenden uit om naar hun voorstelling te komen. 
Die wordt gehouden in het gemeenschapshuis St Antonius aan de Kerk-
straat 84, op vrijdagavond 4 november en zaterdagavond 5 november 
om 19:30 uur, waarbij de zaal een uur tevoren al is geopend. Zondag-
middag gaan de zaaldeuren open om 13:00 uur en start het blijspel om 
14:00 uur. ‘Wanorde in de kloosterorde’ wordt op de planken gebracht 
door zeven dames en een onzichtbare man.
De entree bedraagt 5 euro per persoon, kaarten kunnen worden besteld 
bij Nel Janssen via 06 14 897 694.



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

MAAND TOPPER
Palm van @ 34,95 voor @ 25,95

Op = op 

“De Bolusberg’’

Tuincentrum    Hoveniersbedrijf

FREEK METAAL
In & Verkoop

Freek Metaal 
Van Heemskerckstraat 1, Dinteloord

06-13407493

Haalt o.a. bij u op:

* Oud gereedschap
* Oude fietsen / bromfietsen

* Zonneschermen
* Wasmachines
* Wasdrogers

En voor u onbruikbaar oud ijzer en metalen
(echter geen koelkasten en vriezers)

Na een belletje halen wij het morgen bij u op tussen 09.00 en 13.00 uur

MARQUARDT KÜCHEN SINTMAARTENSDIJK

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

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

Marquardt Sint-Maartensdijk 
Nijverheidsweg 1, 4695 RC Sint-Maartensdijk | 0166 782 505 

4 punts laser uitlijning 
vanaf €79,95 

nu voor €49,95

 www.cuelenaere.nl

1922 - 2022

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

➧
Nieuw bij Cuelenaere: 

Uitlijnbrug met 
4 punts laser
uitlijnapparatuur

Wij doen alles voor uw auto

Actie vanaf 01-10-2022 t/m 31-12-2022

Aanbieding geldig van 24 oktober tot 30 oktober 2022

Pollo Tarfuto
Mals kippenvlees, omwikkeld met ontbijtspek en met 
een milde Truffelsmaak.

Bereiding:
Circa 12-14 min. bakken in koekenpan op 
middelmatig vuur.

Bereiding:Bereiding:Bereiding:

150 gram 
Beenham

Vleeswarenkoopje

Boerenkool
met rookworst

Maaltijd van de week

Erwtensoep

Trots van de Keurslager

2de Liter halve prijs

500 gram satevlees, gebakken
uitjes, saus, rijst en kroepoek

Saté pakket compleet

per pakket 995

alle soorten gehakt
Heel de week gehaktweek

per portie 695
Maaltijd van de week
Hachee met puree en rode
kool

1 portie 650

Special
Oriëntaals Cakeje

per stuk 295

Vleeswaren koopje 
Zeeuwsspek 100gram 

Gratis 

vlees-salade 

Keurslagerkoopje
VIB-burger pakket
(broodjes saus burgers)

1 pakket 895

Vleeswarenkoopje
100 gram Gebraden gehakt +
100 gram Cervelaatworst

200 gram 295

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

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

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

1000 gram 995

2de pond
HALVE PRIJS

Gratis bakje
Beenhamsalade

Rookworst salade
met een goud
randje

Salade van het huis

150 gram halen
100 gram betalen

Fysiotherapie - Oedeemtherapie
Kinderfysiotherapie - Osteopathie

Sportfysiotherapie - Revalidatietraining
Handtherapie - Echografi e

De Vijzel 2
4681 AL Nieuw-Vossemeer

Tel: 0167-503368

Wilhelminastraat 4
4675 BT Sint-Philipsland
Email: info@affectum.nl

Kromme Elleboog 19
4615 BG Steenbergen

www.affectum.nl
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(Door Dasja Abresch)
WELBERG – De huidige en toe-
komstige generaties kleuters van 
basisschool Pius X op de Welberg 
hebben een belangrijke missie. Zij 
gaan ervoor zorgen dat de Vrij-
heidsboom die aan het begin van 
dit jaar op het plein voor hun klas-
lokalen werd geplant, veilig groot 
en sterk wordt. 

Eerder dit jaar zagen de kleuters 
tot hun schrik hoe de boom bij-
na werd bedolven onder een berg 
zand die gebruikt werd voor werk-
zaamheden op het plein. Zij on-
dernamen gelijk actie waardoor 
erger voorkomen kon worden. 
Voor juf Heleen en de kids was 
echter duidelijk dat iemand hier 

de leiding moest nemen en dus 
besloten zij met elkaar de hand-
schoen op te pakken en de boom 
te adopteren. 

Schroefje los
Onder het mom van een reken-
les houden zij vanaf nu de lengte 
van de boom goed in de gaten en 
in het kader van de natuurlessen 
zorgen zij ervoor dat hij voldoen-
de water krijgt. Bovendien letten 
ze er nauwlettend op dat hij vei-
lig groot kan worden. Dat laatste 
ondervond een medewerker van 
de gemeente aan den lijve toen 
hij nietsvermoedend een schroef-
je van het hekwerk rond de boom 
aan kwam draaien. Alerte kleuters 
alarmeerden de juf en met man 

en macht stapten zij op de man af 
om te vragen ‘wat hij daar aan het 
doen was’. Gelukkig was er dit keer 
niks aan de hand, maar kwaad-
willende personen zijn gewaar-
schuwd! De kleuters van de Pius X 
are watching you!

Fout
De jonge Vrijheidsboom op het 
dorpsplein is een afstammeling 
van het oorspronkelijke exem-
plaar dat aan de Pastoor Kerc-
kersstraat stond. Deze werd op 4 
mei 1955 geplant ter nagedachte-
nis aan de burgerslachtoffers op 
de Welberg. De boom stond op 
de beschermde bomenlijst, maar 
door een ambtelijke fout werd er 
in 2021 toch een kapvergunning 
voor de boom verleend. Gelukkig 
laat een treurwilg zich gemakke-
lijk stekken en zodoende kan de 
boom weer uitgroeien tot een vol-
wassen boom. 

Kleuters adopteren  
Vrijheidsboom

Foto: De boom bleek al drie meter lang te zijn. Maar hoeveel kleuters is 
dat nu precies? Om dat uit te vogelen gingen de Pius kleuters op de grond 
naast het meetlint liggen. Superslim. 

Foto: Om in de gaten te houden of de Vrijheidsboom goed groeit, gaan de kleuters hem regelmatig meten. Dat is 
een hele klus, want de boom is nu al veel langer dan de kinderen en zelfs langer dan juf Heleen. 

NIEUW-VOSSEMEER – Heemkun-
dekring Ambachtsheerlijkheid 
Nieuw-Vossemeer is op zoek naar 
herinneringen aan de Watersnood-
ramp van 1 februari 1953. Volgend 
jaar is het 70 jaar geleden dat deze 
ramp de kern in alle hevigheid 
raakte en verwoest achterliet. 

Vijftig dorpsgenoten kwamen tij-

dens de Rampnacht om in de gol-
ven. De materiële schade was im-
mens. Tot op de dag van vandaag 
speelt deze gebeurtenis een be-
langrijke rol in Nieuw-Vossemeer. 
Vanwege de 70ste herdenkings-
dag wil de heemkundekring vol-
gend jaar een extra tentoonstel-
ling naast de vaste expositie in 
het A.M. de Jonghuis organiseren. 

De kring is daarom op zoek naar 
verhalen, foto’s en andere tastba-
re herinneringen aan die tijd. “We 
horen regelmatig van bezoekers 
van het museum dat zij nog ‘er-
gens’ een  ‘schoenendoos’ met fo-
to’s of objecten uit de tijd van de 
Watersnood hebben liggen. Dat is 
nou precies waar wij naar op zoek 
zijn,” aldus Jan Bosters van Heem-

kundekring Ambachtsheerlijk-
heid. 

Verhaal vertellen
Bosters benadrukt dat de orga-
nisatie met iedere inbreng blij is: 
“Foto’s van woningen, straten, fa-
milies van voor, tijdens of na de 
ramp, verhalen over of foto’s van 
evacuatieadressen, schoolop-
stellen, scripties van na de ramp. 
Noem het maar op.” Ook wie zijn 
verhaal alsnog wil vertellen of op-
schrijven kan hiermee terecht in 

het museum waar het voor vol-
gende generaties bewaard blijft. 

Wie een bijdrage heeft voor het 
‘Schoenendoosproject’ van de 
heemkundekring kan dit laten 
weten via  hkk4681secretaris@zig-
go.nl of mobiel 0613744337. Het 
verhaal, aandenken of herinne-
ring wordt desgewenst gedigitali-
seerd waarna men het weer terug-
krijgt. Schenken is uiteraard ook 
mogelijk. 

Schoenendoosproject Ambachtsheerlijkheid: 

Herinneringen aan de Watersnoodramp gezocht

‘Natuurwelzijn’ 
organiseert 
bijeenkomst
STEENBERGEN – Carola van Wijk 
uit deze plaats organiseert zon-
dagochtend 30 oktober om 11:00 
uur een bijeenkomst in gemeen-
schapshuis het Cromwiel. 

Het centrale thema daarbij is het 
zoeken naar ‘houvast in deze ver-
anderende wereld’. De bedoeling 
daarbij is het vinden van samen-
werking om te komen tot een fij-
nere wereld waarbij de deelne-
mers het beste in elkaar naar bo-
ven brengen. 

Wie zich tot deze doelstelling 
aangetrokken voelt wordt uitge-
nodigd om bij deze bijeenkomst 
aanwezig te zijn. Er wordt een bij-
drage in de zaalhuur gevraagd van 
5 euro per persoon. Aanmelden 
voor de bijeenkomst kan via 06 
41 955 963 of via info@natuurwel-
zijn.com.

STEENBERGEN - Op zaterdag 5 no-
vember vanaf 20.00 uur organi-
seert Jan de Groot & vrienden weer 
een ‘Vuist tegen kinderkanker’. Dit 
keer bij ’t Hart van Welberg aan de 
Kapelaan Kockstraat 55 op de Wel-
berg. De opbrengst van deze en de 
volgende editie komen ten goede 
aan de zorg voor de Nieuw-Vosse-
meerse Mex Stoel (5).

Mex werd in 2017 na 25 weken 
zwangerschap geboren als zoon 
van Martin Stoel en Manon van 
Treijen.  Als gevolg van zijn prema-
ture komst kreeg hij talloze com-
plicaties te verwerken die leidden 
tot veel lichamelijke uitdagingen. 

Zijn ouders geven hem de zorg 
die hij nodig heeft aan huis, maar 
daar zijn dure voorzieningen voor 
nodig. Ook het vervoer van Mex 
in een speciaal busje is een grote 
kostenpost. Om hen een handje te 
helpen, besloten Jan de Groot en 
zijn team om de ‘Vuist tegen kin-
derkanker’ twee edities te bestem-
men voor dit vrolijke mannetje en 
zijn ouders. 

De optredens tijdens het benefie-
tevent worden verzorgd door ‘De 
mannuh van Gastel ‘ en zangeres 
Nikki.

De entreeprijs is tien euro en dat 
geld gaat naar het goede doel.

Zaterdag 5 november  
in ’t Hart van Welberg:

Twee edities van ‘Vuist  
tegen Kinderkanker’ voor 
Vosmeerse Mex Stoel 
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HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN * SPEELGOED EN TUIN
4671 CA DINTELOORD * 0167-523909 

Kwaliteit &
Betaalbaar

WWW.HBLOK.NL

STEENBERGEN – Nikita Flux (25) en 
Lotte Aanraad (24) beide uit Steen-
bergen – links en rechts op de foto 
-  zijn twee hartsvriendinnen. Lotte 
heeft de pech dat ze lijdt aan een 
progressieve slechthorendheid. Ze 
hoort steeds slechter en beschikt 

door een fout bij haar audicien en 
haar verzekeraar niet over de juis-
te hulpmiddelen. Ze moet nu van 
de verzekeraar nog drie jaar wach-
ten op een geschikt hoorapparaat, 
waarmee zij zich beter kan redden 
in sociale situaties en op haar werk.

 Vriendin Nikita startte een crowd 
funding actie waarmee ze haar 
maatje hoopt te kunnen helpen.

 “Hiervoor is 7000 euro nodig en 
als dit met een grote groep men-
sen bijeen wordt gebracht moet 
het toch te doen zijn”. 

Door de QR-code te scannen is 
het doneren heel gemakkelijk. 
Het volgende in de browser intik-
ken kan ook: 
gofund.me/526A76B6.

Crowdfunding actie 
voor hartsvriendin

KRUISLAND – Het bestuur van de 
Georgiuskerk bedacht de uitgave 
van een verjaardagskalender om 
de zwaar gestegen energiekosten, 
waarmee de kerk te maken heeft, 
voor een deel te kunnen dekken. 
De bedoeling van het kerkbestuur 
is om ondanks de hoge stookkos-
ten er in koude dagen toch nog 
voor te zorgen dat de kerk wordt 
verwarmd.

“Het bestuur wil voorkomen dat 
vooral ook ouderen die de kerk be-
zoeken en die gevoeliger zijn voor 

temperatuurswisselingen met 
verkleumde handen in de kerk-
banken moeten zitten”, zo laat 
koster Ad Huijsmans weten. “De 
kerk moet open blijven voor men-
sen die even willen komen om er 
een kaarsje op te steken, een vie-
ring willen bijwonen of even wil-
len binnenlopen tijdens de aan-
komende Kerststallentocht”.

De verjaardagskalender kenmerkt 
zich door het groen en het boe-
renleven uit Kruisland. “Het groe-
ne boeren uiterlijk laat daarbij 

meteen ook een trots op de boer 
zien, omdat Kruisland nu een-
maal rijk is aan landbouw en agra-
riërs. Dit stukje schepping met het 
boerenleven wordt gekoesterd in 
het dorp en dat straalt de kalen-
der uit”.

Bestellen
De kleurrijke verjaarskalender is 
op A4-formaat en kost 10 euro. 
Na een berichtje aan de koster via 
huijsmans4756@gmail.com wordt 
deze gratis in de omgeving be-
zorgd. “We hopen dat veel men-

sen en ook bedrijven die het als 
relatiegeschenk kunnen geven de 
verjaardagskalender zullen be-
stellen. Met dit kleurrijke cadeau 

wordt er voor gezorgd dat de kerk 
verwarmd blijft”, aldus koster Ad 
Huijsmans.

Speciale verjaardagskalender Georgiuskerk om 
kosten energierekening enigszins te dekken

STEENBERGEN – Zaterdag 19 en 
zondag 20 november verzorgt 
muziekvereniging Volharding in 
gemeenschapshuis het Cromwiel 
een ‘Superstars Concert’. Dan be-
klimmen alle supersterren van de 

vereniging het podium voor een 
spetterend optreden.

“Op zaterdagavond zetten de Per-
cussiegroep, het Klein Orkest, 
JONG Volharding, Persi Swing 

Collective Bigband en het Harmo-
nieorkest verschillende interna-
tionale supersterren in de spot-
lights. Elk orkest heeft een eigen 
sub thema om er een mooie diver-
se avond van te maken”. 

Talentenjacht
“Op zondagmiddag vullen de 
jeugdorkesten van Volharding het 
programma. Daarnaast is er een 
zoektocht naar het grootste ta-
lent van Steenbergen. In de talen-
tenjacht Steenbergen’s Got Talent 
gaan de kinderen in de boven-
bouw van de Steenbergse basis-
scholen de strijd met elkaar aan. 

In de weken voorafgaand aan het 
concertweekend vindt op elke ba-
sisschool een voorronde plaats. 
De winnaars van deze voorron-
des mogen tijdens het zondagpro-
gramma hun act nogmaals uit-
voeren. Hier bepaalt een speciaal 
samengestelde jury samen met 
de publieksstemmen de eindwin-
naar”, zo laat Teun Geers namens 
Volharding weten.

Kaartverkoop ‘Superstars concert’  
Volharding Steenbergen gestart

KBO Steenbergen 
naar ‘Lady’s Day’
STEENBERGEN – Dinsdag 29 november 
organiseert KBO Steenbergen een bus-
reis naar Boskoop, waar Van der Kloos-
ter Mode wordt bezocht. Dit bedrijf 
ontvangt de bezoekers met koffie en 
gebak en presenteert vervolgens een 
modeshow. 
Na de lunch wordt de groep bezoe-
kers in tweeën gesplitst en neemt 
de ene helft deel aan een bingo of 
andere activiteit, terwijl de ande-
re groep start met het winkelen.  
De bus vertrekt die dag om 9:00 uur 
vanuit Steenbergen en om 9:15 uur 
vanuit Dinteloord. Aanmelden tot ui-
terlijk 25 oktober bij het secretariaat 
van KBO via telefoon (0167) 563 588.

Vriendelijk verzoek
Wil diegene die van vrijdag op za-
terdag onze mooie pot met heide-
plantjes uit onze voortuin heeft 
meegenomen, zo goed zijn om 
deze weer terug te zetten?

Familie van Loenhout, 
Gummarusvelden 4, Steenbergen

DE ZES KERNEN – Ingrid van Be-
zooijen laat namens Stichting 
‘Speelgoed voor Elkaar’ weten dat 
er ook dit jaar een speelgoedactie 
is gestart. Hierbij kunnen inwoners 
speelgoed en snoepgoed voor kin-
deren tot en met 12 jaar doneren 
aan de stichting, die via hun ‘win-
keltje’ aan de Steenbergseweg 2 
in Dinteloord worden verspreid. 
In de kernen Dinteloord, Steenber-
gen en Kruisland zijn inzamelpun-
ten. Het speelgoed en snoepgoed 
is bedoeld voor alle inwoners van 
gemeente Steenbergen die het fi-

nancieel moeilijk hebben.

In Steenbergen ondersteunen 
Hema, Jumbo, Albert Heijn Ach-
terberg en Marskramer deze ac-
tie, in Dinteloord doen dat Albert 
Heijn, H-Blok en Kruidvat en in 
Kruisland neemt de Coop deel. In 
deze winkels staan manden, do-
zen of karren waarin de klanten 
een extra product dat ze voor deze 
actie kopen kunnen doneren. 
Het gaat hierbij om speelgoed of 
snoepgoed. Ouders, grootouders 
of familieleden die het financieel 

moeilijk hebben kunnen vervol-
gens in de ‘winkel’ van de stich-
ting aan de Steenbergseweg 2 in 
Dinteloord speelgoed en snoep-
goed uitzoeken. Dit nadat ze een 
aanmeldformulier hebben inge-
leverd voor een decemberpakket. 
Tussen 5 november en november 
kunnen vervolgens cadeautjes 
worden uitgezocht. 

Aanmelden
Aanmelden kan tot vrijdag 28 ok-
tober via info@speelgoedvoorel-
kaar.nl, bij Ingrid van Bezooijen, 
Steenbergseweg 90 in Dinteloord 
of via telefoon 06 10 323 919. “Om-
dat ieder kind recht heeft op een 
onvergetelijke Sinterkerst”, zo laat 
Ingrid namens de stichting weten.

‘Speelgoed voor Elkaar’-actie 
van start gegaan



VACATURES

Montage medewerker
Als montage medewerker werk je in teamverband, waarbij 
je samen verantwoordelijk bent voor het correct en op tijd 
versturen van onze klantorders. Het monteren bestaat uit het 
samenstellen en het instellen van producten. Je zal starten met 
de eindmontage van rolstoelen, rollators en scootmobielen en 
zal verder doorgroeien totdat je al onze producten ordergericht 
kan behandelen. Je draagt een hoge verantwoordelijkheid dat 
de producten correct en tijdig gebruiksklaar worden gemaakt.

Werkzaamheden:
•	 Montage werkzaamheden aan rolstoelen, rollators  

en scootmobielen;
•	 (Kleine) reparaties verrichten aan onze producten; 
•	 Het gebruiksklaar en verzendgereed maken van  

deze producten; 
•	 Ondersteunen van magazijnwerkzaamheden.

Functie-eisen:
•	 Technische achtergrond is een pré, wij hechten net zo 

veel waarde aan ervaring als aan een opleiding;
•	 Pro-actief, secuur en zelfstandig;
•	 Flexibel inzetbaar;
•	 20 – 40 uur beschikbaar.

Magazijn medewerker
Als magazijn medewerker ben je verantwoordelijk voor het 
picken en verzendklaar maken van orders. Het magazijn is 
jouw domein, dus je bewaakt en controleert de inname en 
uitgifte van producten en draagt er aan bij dat het magazijn er 
netjes uitziet. Aan het einde van de dag zorg je ervoor dat alle 
orders gereed staan voor transport en kun je met een tevreden 
gevoel naar huis.

Werkzaamheden:
•	 Picken, controleren en verpakken van orders;
•	 Assisteren met het lossen van binnenkomende vrachten;
•	 Assisteren met het laden van uitgaande vrachten;
•	 Verwerken van voorraadverplaatsingen;
•	 Uitvoeren van overige in het magazijn voorkomende 

werkzaamheden.

Functie-eisen:
•	 Logistieke achtergrond is een pré, wij hechten net zo  

veel waarde aan ervaring als aan een opleiding;
•	 Secuur, aanpakkers mentaliteit, teamspeler;
•	 Geldig	heftruck-	of	reachtruckcertificaat	is	een	pré;
•	 20 – 40 uur beschikbaar.

Administratief medewerker
orderverwerking

Als administratief medewerker orderverwerking zorg jij voor 
de dagelijkse verwerking van de door de klant geplaatste 
orders. Je voert de orders in het systeem in en communiceert 
met de klanten over de orders als dat nodig is. Je zorgt met 
jouw	nauwkeurige	en	efficiënte	manier	van	werken	voor	
correct en snel verwerkte orders, wat een grote bijdrage 
levert aan de klanttevredenheid. Naast de werkzaamheden 
rondom orderverwerking ben je ook verantwoordelijk voor 
de administratieve verwerking van geretourneerde en 
gerepareerde producten. Je vormt dus een belangrijke 
schakel binnen het bedrijf!

Werkzaamheden:
•	 Je bent verantwoordelijk voor orderbehandeling vanaf het 

invoeren van de orders tot en met het monitoren van de 
feitelijke uitlevering; 

•	 Administratie van reparaties en retouren;
•	 Het	opstellen	van	offertes;
•	 Ondersteuning van afwisselende werkzaamheden voor 

afdelingen Sales en Ordermanagement.

Functie-eisen:
•	 MBO werk- en denkniveau;
•	 Goede communicatieve vaardigheden;
•	 Gestructureerd	en	flexibel;
•	 Resultaat- en klantgericht, zelfstandig, stressbestendig 

en een teamspeler;
•	 Ervaring met Microsoft applicaties;
•	 20 - 40 uur beschikbaar.

Van Os Medical is op zoek naar jou!

Van Os Medical B.V.
Koperslagerij 3
4651 SK  Steenbergen
0167 57 30 20
www.vanosmedical.nl

Van Os Medical staat voor het ontwikkelen en verkopen van mobiliteitshulpmiddelen onder de merknaam Excel, die de zelfstandigheid van mensen vergroten en verlengen. Wij vinden dat 
deze oplossingen laagdrempelig, betaalbaar en ruim beschikbaar moeten zijn, omdat iedereen recht heeft op een hogere kwaliteit van leven. Wij zijn op zoek naar talenten die graag samen 
met ons hier zorg voor willen dragen. Wil jij je inzetten voor het maatschappelijk belang? Bekijk dan snel onze openstaande vacatures!

Ben jij degene die onze organisatie samen met enthousiaste collega’s naar een hoger niveau 
gaat tillen? Reageer dan snel! Stuur jouw CV en je persoonlijke motivatie naar Lisa Bendsneyder,  
e-mail adres: lisa.bendsneyder@vanosmedical.nl onder vermelding van de betreffende 
functietitel. Mocht je nog vragen hebben over één van deze leuke vacatures, dan kun je uiteraard 
ook even bellen naar 0167 - 57 30 20. 

Housekeeping + ontbijt medewerker 20 uur

In deze gecombineerde functie wordt je onderdeel van ons housekeeping team en draag je 
zowel zorg voor het schoonhouden van onze 3 locaties (Hotel-Brasserie de Kaai, BISTRO-BAR 
DOK & Het Wapen van Steenbergen) als onze gasten in de watten leggen met een heerlijk 
ontbijt. 

Dus ben jij die vroege vogel die flexibel inzetbaar is, spontaan is en een echte niet lullen maar 
poetsen mentaliteit heeft? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wij bieden jou een salaris conform cao, flexibele roostering, korting bij onze restaurants én 
een gezellig team waar veel vrijheid is. 

Parttime medewerker bediening Hotel-Brasserie de Kaai / BISTRO-BAR DOK

Ben jij op zoek naar een bijbaantje in de horeca en krijg je energie van onze gasten in de 
watten leggen en een fijn bezoek laten beleven? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Met onze restaurants die bijna 7 dagen per week geopend zijn, zijn wij op zoek naar zowel 
medewerkers voor het weekend als door de weeks. 

Wij bieden jou en gezellig en hecht team, roosters in overleg, korting bij onze restaurants en 
salaris conform cao. 
 
Parttime medewerker bar Het Wapen van Steenbergen

Het Wapen van Steenbergen is druk bezig om de omslag te maken van café naar de poptem-
pel van Steenbergen. Met grotere evenementen in het vooruitzicht zijn we dan ook op zoek 
naar extra bar medewerkers.

Vind jij het leuk om tijdens grote evenementen onze acts te beleven en geld te verdienen 
tegelijk? Meld je dan nu aan. 

Wij bieden een salaris conform cao, korting bij onze restaurants en een gezellige werkplek. 

Benieuwd geworden en meer informatie? Stuur dan een mailtje 
naar tom@hoteldekaai.nl  of een whatsapp naar 06-51270170 en 
we nodigen je graag uit voor een kennismaking!



VACATURES

Recruiter (32-40 uur)  
Ben jij op zoek naar een baan met veel afwisseling? Wil jij werken in een klein 
team en ben je allround inzetbaar? Dan nodigen wij jou graag uit voor een 
persoonlijke kennismaking! Kom sfeer proeven bij DG Select in Steenbergen 
zodat je kunt kijken of deze baan bij jou past! Wij bieden jou een functie met 
veel eigen verantwoordelijkheid en flexibiliteit.

Wat ga je doen?
Centraal in de functie van recruiter staat het maken van de juiste match 
tussen werkzoekenden en opdrachtgevers. Daarnaast onderhoud je contact 
met uitzendkrachten en opdrachtgevers tijdens de plaatsing. Je bent tevens 
inzetbaar op de afdeling facilitair. 

De werkzaamheden bestaan uit
•	 Actieve	benadering	van	wervingsbureau’s	en	(nieuwe)	kandidaten;
•		Kandidaten	interviewen,	inschrijven,	matchen	en	begeleiden;
•		Beheer	van	de	website,	vacaturesites	en	social	media;
•		Vraagbaak	voor	kandidaten,	werknemers,	klanten	en	collega’s;
•		Administratief	verwerken	van	de	in-,	door-	en	uitstromingen;
•		Maken	van	personeelsplanningen;
•		Ondersteunen	bij	facilitaire	zaken	(het	maken	van	indelingen	in	
	 de	huizen	en	het	maken	van	vervoersplanningen).

Wat vragen we van jou?
•	 MBO/HBO	denk-	en	werkniveau;
•		Je	bent	stressbestendig	en	werkt	nauwkeurig;
•		Beheersing	van	de	Nederlandse	en	Engelse	taal;
•		Ervaring	met	MS	Office;
•		Ervaring	met	social	media	is	een	pre.	

Wat wij jou bieden
•	 Een	uitdagende	baan	binnen	een	dynamisch	groeiend	bedrijf;
•		Afwisseling	in	werkzaamheden;
•		Opleidingsmogelijkheden;
•		Een	gezellige	informele	werksfeer	en	gedurende	het	jaar	
	 diverse	personeelsuitjes;
•	 Salarisindicatie	€2300,-	tot	€3000,-.	Afhankelijk	van	jouw	kennis	
	 en	ervaring; 
•	 Marktconforme	arbeidsvoorwaarden.

Wat te doen bij Interesse?  
Dan	ontvangen	we	graag	jouw	reactie!	Dat	kan	door	je	CV	te	sturen	naar	
m.vanderheijden@dgselct.nl.	Voor	meer	informatie	of	vragen	over	de	functie	kun	
je	ook	telefonisch	contact	opnemen	met	Marieke	van	der	Heijden	06	11	84	08	71.

JOIN THE TEAM 

KUNSTSTOF • ALUMINIUM • GLAS

www.goemaat.nl

de 

In deze functie ben je vooral operationeel, strategisch en 
tactisch aan het werk. Dat betekent dat je aan de ene kant 
verantwoordelijk bent voor de operationele uitvoering van het 
inkoopproces zoals het maken van samenwerkingsafspraken en 
aan de andere kant richt je je op hoe het inkoopproces effi ciënter 
kan worden ingezet. Je bent gericht op het inkopen van alle 
materialen die benodigd zijn voor de productie en montage van 
kozijnen. Je bent verantwoordelijk voor afspraken rondom 
prijzen en contracten en zorgt voor een goede relatie 
met de leveranciers. In deze functie 
heb je ook een adviserende rol naar 
jouw collega’s met betrekking 
tot de inkoop van 
materialen. 

Wegens uitbreiding in 
Goedereede en Oud 
Gastel zoeken wij een

Strategisch 
inkoper

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
Je bent een ultieme relatiebouwer 
en hebt affi niteit met een 
productiebedrijf. Je bent op de hoogte 
van de ontwikkelingen in de markt en 
je weet hoe de inkoopwereld werkt. 
Daarnaast ben je communicatief 
sterk, heb je doorzettingsvermogen 
en kan je snel schakelen. Je bent 
gemotiveerd om zo effi ciënt mogelijk 
te werken en denkt graag mee aan 
het verder ontwikkelen en verbeteren 
van het inkoopproces. Je hebt enkele 
jaren ervaring in een soortgelijke 
functie en hebt HBO werk- en/of 
denkniveau. 

WAT BIEDEN WIJ?
Een leuke en uitdagende baan 
bij een bedrijf dat volop in 
ontwikkeling is en zeer betrokken 
medewerkers heeft. Ons bedrijf 
heeft een open en professionele 
sfeer en fi jne collega’s. Ook 
ontvang je een passend salaris en 
secundaire voorwaarden conform 
de cao vlakglas. Ben je enthousiast 
geworden na het lezen van de 
vacature? Solliciteer dan snel.

MEER INFO & SOLLICITEREN
Stuur je sollicitatie met cv en motivatie naar: 
Goemaat B.V. t.a.v. Elleke Buscop. Email: 
sollicitatie@goemaat.nl Meer info? Ga naar 
www.goemaat.nl en onze LinkedIn pagina.
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Als hoofd verkoop/calculatie ben je verantwoordelijk 
voor de verkoop van aluminium kozijnen en voor 
het zo effi ciënt en effectief mogelijk runnen van de 
afdeling verkoop/calculatie. De aluminium kozijnen 
worden verkocht aan bouw- en aannemingsbedrijven en 
in toenemende mate ook aan dealers. Je werkt nauw samen 
met de collega’s van werkvoorbereiding, projectleiding, 
productie en logistiek. Daarbij ben je onderdeel van 
het M.T. waardoor je mede verantwoordelijk 
bent voor het beleid, de strategie, de 
begroting en de groeiambities 
van ons bedrijf. 

Voor onze vestiging in
Oud Gastel zoeken wij een

Hoofd 
verkoop/
calculatie

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
Wij zijn op zoek naar een 
gemotiveerde teamplayer met 
technisch en analytisch inzicht, die 
weet van aanpakken, prioriteiten stelt 
en snel kan schakelen. Je bent klant-, 
kwaliteit- én servicegericht. 

Door intensief contact met klanten 
bij bedrijven of projecten, werk je 
dagelijks aan het vergroten van 
jouw netwerk. Zo weten klanten jou 
eenvoudig en goed te bereiken.

Je hebt ervaring in het aansturen van 
een team, maar ook ervaring in de 
verkoop en calculatie. Daarnaast wil 
je jezelf graag verder ontwikkelen en 
haal je motivatie uit het verder mee 
ontwikkelen en laten groeien van 
ons bedrijf. Kennis van aluminium 
kozijnen is een pre.

WAT BIEDEN WIJ?
Een leuke en uitdagende baan bij 
een innoverend bedrijf dat volop 
in ontwikkeling is en groeit. Je 
ontvangt een passend salaris, een 
auto en telefoon van de zaak en je 
komt in een goede sfeer met fi jne 
collega’s terecht.

MEER INFO & SOLLICITEREN
Stuur je sollicitatie met cv en motivatie naar:
Goemaat Aluminium B.V. t.a.v. Elleke Buscop. 
Email: elleke@goemaat.nl. Meer info? 
Bel 0165 - 32 22 62 of ga naar goemaat.nl.
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Strategisch
inkoper

Hoofd 
verkoop/
calculatie

Verantwoordelijk voor de operationele
uitvoering van het inkoopproces en op 
hoe het inkoopproces efficiënter kan 
worden ingezet. Je werkt voor onze drie 
vestigingen.
 

Verantwoordelijk voor de verkoop en het runnen van 
de afdeling verkoop/calculatie. Onderdeel van het 
managementteam, waardoor je meedenkt over onze 
groeiambities! Je werkt voor onze vestiging te 
Oud Gastel.

JOIN THE TEAM 
Goemaat is een gezond groeiend 

familiebedrijf met korte lijnen en een 
platte structuur. Het bedrijf is in 1987 

opgericht  en is gespecialiseerd in het produceren 
van  kunststof - en aluminium kozijnen. 

Wij hebben 3 vestigingen: Goedereede, Oud-Gastel 
en Goes. Hier werken in totaal ruim 100 mensen.
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Onze BBL-opleiding 
start in februari 2023!

Hoor jij vaker dat de ouderenzorg echt bij jou past? 
Of denk je er al langer aan om de stap te maken, maar 
kwam het er gewoon niet van? Dan is dit jouw kans! 

In februari starten bij tanteLouise de BBL-opleidingen tot 
verzorgende IG en verpleegkundige. Ideaal als je net van 
school komt en meteen aan de slag wil, of wanneer je 
een carrièreswitch wil maken. Je gaat direct aan de slag 
in één van onze verpleeghuizen (salaris!) en krijgt 
daarnaast één tot twee dagen per week les. 

Meer weten? Kijk op werkenbij.tantelouise.nl of bel onze 
afdeling HR op 0164 713 370.

Er zijn drie mogelijkheden:

 • opleiding tot verzorgende IG/
   MMZ of verpleegkundige in 3 jaar

 • verkorte opleiding tot 
    verpleegkundige in 2 jaar

 • verkorte opleiding tot 
   verzorgende IG in 1,5 jaar

Een baan in de ouderenzorg? 



VACATURESVACATURESVACATURESVACATURES

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

Functie eisen:
� Interesse in technologische ontwikkelingen
� Positief doorzettingsvermogen

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

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

ZOEKT TECHNEUTEN!

R&R Kunststoftechniek is op zoek naar een 

ALLROUND 
PRODUCTIEMEDEWERKER/MONTEUR 

(40 UUR)
voor de productie en montage van kozijnen.

 

Wie ben jij?
Jij bent iemand die:
• ZZP’er is of in loondienst wil werken;
• ervaring heeft in de kunststofbranche;
• een fulltime baan zoekt met de mogelijkheid tot 

overwerken.

Wie zijn wij?
R&R is specialist in het maken en plaatsen van kunststof 
kozijnen, horren, deuren, rolluiken, etc. De kozijnen worden 
in eigen huis geproduceerd en geplaatst. Je komt terecht in 
een fijn team van mensen met hart voor het vak. 

Iets voor jou?
Neem dan snel contact met ons op!
Tel: 0167-565852
Email: info@rrkunststoftechniek.nl
Adres: Koperslagerij 6
    4661 SK Steenbergen
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Door een toename van uitdagende opdrachten hebben wij binnen ons team 
ruimte voor een: 

Engineer Werktuigbouwkunde
Als CAD tekenaar/Engineer heb je contact met klanten over het                             
inventariseren van hun wensen. Je bent in staat die wensen om te zetten in       
werkbare ideeën die voldoen aan de veiligheidseisen en onderbouwt die met de 
benodigde berekeningen. Je bent ook in staat om ‘out of the box’ te denken en 
net dat stapje verder te gaan. Ervaring met AutoCAD en Inventor is een absolute 
must, ervaring met hydrauliek en elektrisch is een pré. Je komt terecht in een 
hardwerkend team waar ook voldoende ruimte is voor gezelligheid.

Functie-eisen:

• Minimaal MBO niveau met aantoonbare ervaring in engineering;

• Ruime kennis van en ervaring met AutoCAD en Inventor;

• Bij voorkeur ervaring met hydraulische en elektrische systemen;

• Klantvriendelijk en innovatief;

• Kennis in woord en schrift van de Nederlandse en Engelse taal;

• Praktijkgericht en een hands-on mentaliteit.

Wat bieden wij?

• Een uitdagende functie waarbij je nauw samenwerkt met alle aanwezige 

disciplines;

• Ruimte en vrijheid om je binnen de afdeling optimaal te ontplooien door 

middel van opleidingen en cursussen;

• Een marktconform salaris volgens de CAO kleinmetaal;

• Een gezellige en informele werkomgeving.

PLM Cranes B.V. produceert klantspecifieke hijs- en     
baggerkranen voor de Nederlandse en internationale 
markt. We zijn trots op onze kracht: oersterke kranen, 
die van begin tot eind in eigen productie zijn en volledig 
uitgerust worden naar de wensen van de klant. Ook 
draaien wij onze hand niet om voor het engineeren en 
bouwen van pontons, spudpalen en graafwielen.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en herken je jezelf in deze vacature? Neem dan 
contact op met Lisette Pulleman, 0167-528510 of stuur direct je motivatiebrief met CV 
naar lisette@plmcranes.com

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

KIJK OP WWW.AGRIDIENST.NL EN SOLLICITEER!
VERTEGENWOORDIGER

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

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

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

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

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

Word dan onze nieuwe collega!

Wil jij mensen aan een baan helpen?

We plannen graag een 

kennismakingsgesprek met je in!  
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IK VERDIENDE HET
ALTIJD AL, MAAR
BIJ KIBEO KRIJG IK HET...

    ‘welkom bij kibeo’ bonus  
van € 250,-

    vanaf 24 contracturen 
ontvang je een maandelijkse    
bonus bovenop je salaris

    opleidingsmogelijkheden 

    de kans om door te groeien 

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

    waardering in de vorm van 
leuke presentjes

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

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

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

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

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

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

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

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

(JUNIOR)
ACCOUNTMANAGER

K O M  J I J  O N S  T E A M
V E R S T E R K E N ?

Special ist in verbruik-,  en 
gebruiksart ikelen

S C H E L L I N G S T R A A T  2 2  
E T T E N - L E U R
I N D U S T R I E T E R E I N  V O S D O N K

Hybride werken | Ontwikkelen | Drive om te scoren

Inkoop | Verkoop | Logistiek

www.werkenbijvanderlogt.nl

Distributie chaffeur 
rijbewijs CE

De functie

• Fulltime of parttime chauffeur trekker / oplegger
• Afleveren en retourladen van pallets en stukgoed
• Eendaagse routes door zuidwest-Nederland
• Zelfstandig laden en lossen
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO

Functievereisten

• Rijbewijs CE + code 95
• Relevante ervaring als chauffeur
• Klantvriendelijk en representatief

De Werd Distributie - Bergen op Zoom

Het familiebedrijf is opgericht in 1953 en heeft ongeveer 25 
medewerkers in dienst. 
De Werd is actief in fijnmazige distributie en rijdt voor zowel eigen 
klanten als voor diverse distributienetwerken. 
Het bedrijf beschikt over een modern wagenpark en een gezellig 
team. 
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Naast Peugeot erkend reperateur zijn wij gestart met EuroRepar carservice 
om onderhoud te kunnen verlenen aan alle merken. Vanwege deze uitbreiding 
zijn wij op zoek naar een

Allround Automonteur (Steenbergen)
Met passie voor het vak

Ben jij die allround automonteur die graag in een hecht team 
zelfstandig reparaties en onderhoudswerk uitvoert aan alle merken en type 
auto’s? Dan zoek wij jou!

Jouw taken:
Je werkt aan alle merken en type auto’s maar met name Peugeot. Je voert 
reparaties en onderhoudswerk uit. Je bent op de hoogte van de technische 
ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. Je werkt in onze vestiging in 
Steenbergen. 

Wij bieden:
Wij bieden je een prima werksfeer met afwisselende taken. je krijgt alle ruimte 
om jezelf te ontwikkelen. Natuurlijk verdien je een prima salaris. 

Jij bent:
Je werkt graag in een hecht team: collega’s helpen elkaar, zorgen samen 
voor een prettige werksfeer, komen afspraken na en werken samen aan hoge 
kwaliteit, klanttevredenheid en commercieel succes. Je hebt interesse in elek-
tronica en ziet elektrisch rijden als een kans voor jouw vakmanschap. Je hebt 
tenminste een technische MBO-2 opleiding.

Soort dienstverband: Fulltime
Ervaring: Minimaal 2 jaar werkervaring als monteur
Andere taken: Basis computer- en internetvaardigheden, gebruik computer 
diagnose software.

Ben of ken jij onze nieuwe allround automonteur?
Mail je reactie dan naar m.schrauwen@bastians.nl. 
Eerst wat meer weten over ons of over de functie? Bellen mag: 0164-211 201, 
vraag naar Mark Schrauwen. 

Service Adviseur (Bergen op Zoom)
Heb jij enige ervaring in de Automotive branche en ben je administratief en 
communicatief sterk? Vind je afwisselend werk uitdagend? Denk hierbij aan 
het te woord staan van klanten, inplannen van afspraken, maken van offertes, 
het samenwerken met onze chef werkplaats, het regelen van vervangend 
vervoer, het verwerken van garantie claims en het logistiek begeleiden van de 
onderdeel bevoorrading? Lees dan snel verder!

Wat ga je doen?
Bastians is een familiebedrijf dat, naast twee Shell-tankstations en een schade 
herstelbedrijf, met twee autobedrijven actief is in de Automotive branche, en 
op zoek is naar een service adviseur/receptioniste (m/v) voor de vestiging in 
Bergen op Zoom. Je functie is zeer allround. Je bent de schakel tussen klant 
en de werkplaats, en zorgt dus voor de tevredenheid van de klant. 
Je zorgt voor aansturing van je collega’s en voor een optimale communicatie 
tussen de werkplaats en het receptieteam. Je bent verantwoordelijk voor het 
inplannen van afspraken, maken van offertes, het regelen van vervangend 
vervoer, het verwerken van garantie claims, het op peil houden/verhogen van 
de klant tevredenheid en het logistiek begeleiden van de onderdeel bevoorra-
ding. Daarnaast regel je ook de werkorders en facturatie; je maakt de planning 
over het werkproces en houdt daar controle over.
Wij zijn een erkend bedrijf voor het merk PEUGEOT, en voeren daarnaast de 
EUROREPAR formule om de overige merken ook te kunnen bedienen.

Solliciteren?
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacture en voldoe je aan de eisen, 
neem dan contact op met Mark Schrauwen van Autobedrijf Bastiaans via 
0164-211201 of stuur een email naar stb@bastians.nl.

Wat wij vragen:
•  Werk- en denkniveau MBO 3/4;
•  In het bezit van rijbewijs B;
•  Werkervaring met facturatie,
 werkorders en offertes;
•  Je bent communicatief sterk
 en commercieel ingesteld;
•  Minimaal 2 jaar werkervaring
 in een soortgelijke functie (in de
 autobranche)

Wat wij bieden:  
•  Mogelijkheid om een contract voor              
 onbepaalde tijd te verwerven;
•  Een prettige werksfeer
•  E-learnings voor het merk PEUGEOT
•  Veel afwisseling in een 
 verantwoordelijke job. 

Gevraagd:

Leerling poedercoater
40 uur / week

Onderhoudsmonteur
32-40 uur / week (op zzp basis)

Voor inlichtingen: tel: 0655321747

info@overveldcoating.com

Overveld Coating Bv Edisonweg 3

4631SN Hoogerheide www.overveldcoating.com

Wat vragen wij:
• Een gemotiveerde en         

ervaren tankwagenchaffeur uit 
de regio Roosendaal!

• Enkele jaren rijervaring.
 (Gevaarlijke stoffen-certificaat 

kan eventueel intern worden 
behaald.)

• Een grote mate van 
 zelfstandigheid!

Wat bieden wij:
• Een leuke, afwisselende 
   fulltime job! (40 uur)
• Arbeidstijden in overleg
• Salaris volgens CAO

Solliciteren?

Stuur je CV en motivatie naar 
richard@joraoliehandel.nl

We zien je reactie met genoegen 
tegemoet!

Contactgegevens
Koelestraat 33
4751 CA Oud Gastel
T 0165- 511 207
E info@joraoliehandel.nl



Lingerie en hemdjes in           
modekleuren: espresso,
chocoladebruin en print

Nieuwe collectie

Op = op

De belangrijkste momenten
in je leven goed geregeld!

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

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

Prins Reinierstraat 18E 
4651 RZ Steenbergen
06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl

Bezoek ons ook op:

yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen

UW KEUKEN, ONZE PASSIE!

Warwickstraat 2c 
4651SX Steenbergen

06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl 

 Bezoek ons ook op: 
yournewkitchen.nl

facebook.com/YNKitchen

VACATURES
R&L Machinery is een in Heerle gevestigde onderneming gespecialiseerd 
in Doosan grondverzetmachines voor de Nederlandse en Belgische markt. 
Vanwege uitbreiding van ons werkgebied zijn wij op zoek naar;

Service monteur (m/v)

Opbouw monteur (m/v)

BBL monteur (m/v)

Verkoop (m/v)

Fulltime (40 uur)

Je zal bij ons deel uit gaan maken van een jong, enthousiast en gezellig 
team welke je snel thuis zal laten voelen en je vertrouwd zullen maken 
met de Doosan machines.
 Voorkeur:
	 	 •	Motivatie en interesse in de grondverzetbranche.
	 	 •	VMBO	of	MBO-niveau	zoals	werktuigbouwkunde,	
	 	 mechatronica,	of	motorvoertuigentechniek
	 	 •	Goede	communicatieve	eigenschappen	en	een	
  klantvriendelijke houding.
	 	 •	In	bezit	van	een	geldig	B-rijbewijs.

Wij bieden:
	 	 •	Een	prettige	werksfeer.
	 	 •	Een	afwisselende	functie	met	ruimte	voor	ideeën	en	eigen	
  inbreng.
	 	 •	Goede	salariëring	en	arbeidsvoorwaarden	conform	CAO.
	 	 •	Goede	secundaire	arbeidsvoorwaarden.	
 

Denk jij dat je ons team kan versterken? Neem dan snel contact op!
 Informatie en verkoop: +31(0)6 5321 3519
 E-mail: sollicitaties@rlmachinery.nl
 Adres: Boerenweg 2a
      4726 SJ Heerle

Voor	meer	informatie	over	ons	bedrijf	kun	je	natuurlijk	kijken	op	onze	
website	www.rlmachinery.nl	of	onze	facebookpagina	R&L	Machinery
-	Acquisitie	via	wervingsbureau	niet	gewenst.
   

Zoek jij een leuke praktijk? Wil je in een ervaren team werken met 
6 gepassioneerde collega’s? 

Voor onze praktijk te Kruisland zijn wij op zoek naar een vriendelijke 
en four-handed preventie assistente. 

Ben je geïnteresseerd? Neem direct contact op!

Onze modern licht ingerichte praktijk is voorzien van de modernste 
apparatuur om al onze patiënten de best mogelijke mondzorg 

te kunnen bieden. 

We staan bekend als een kindvriendelijke praktijk. 

Bij ons krijg je veel verantwoordelijkheid en assisteer je voornamelijk 
de tandarts aan de stoel.

Kwalificaties en vaardigheden:

•  Je hebt goede sociale vaardigheden en een patiëntgerichte instelling.
•  Je bent een gediplomeerd tandarts assistente.
•  Je bent four-handed preventie assistente
•  Je bent flexibel en stressbestendig.
•  Beheersing Nederlandse taal
• Parttime of fulltime beschikbaar

Wil je meer weten of heb je vragen? Dan horen we heel graag van je. 
Neem gerust contact op met de praktijk.

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

Ben jij een gediplomeerd en 
ervaren tandarts assistente?
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Hoe serieus herdenken ook is en hoe 
blij velen ook zijn met het daartoe 
opgerichte monument aan de Cana-
dezenweg, het begon met een grap-
je, vertelt Angelo. Het was in het jaar 
2000 dat hij in gesprek was met pas-
tor Theo Sanders, die onder meer de 
parochie in Welberg leidde. Die meld-
de dat hij een bestemming voor een 
kerkklok zocht en Angelo zei, zonder 
het op dat moment al te overzien, dat 
deze wel aan de Canadezenweg kon 
staan. Het begin van wat gerust een 
levenswerk mag worden genoemd.

Lokale nagedachtenis
“Er bleek serieuze behoefte te zijn aan 
een herdenkingsmonument bij veel 
vrijwilligers van de parochie”, vertelt 
Angelo. En er vielen wat puzzelstuk-
ken op hun plaats. Er speelde name-
lijk nog een ander punt. De familie 
van de in 1944 bij Welberg gesneu-
velde Piet Snoeijers maakte zich zor-
gen over het dreigende verdwijnen 
van diens eregraf. Het was een typisch 
voorbeeld van hoe in de loop der ja-
ren, ondanks gedenken en herden-
ken, bepaalde mensen en verhalen 
ook op de achtergrond kunnen gera-
ken.

Voor Somers was het reden om zich in 
te zetten voor de lokale nagedachte-
nis en tevens voor het in ere houden 
van de waarde van vrijheid. Daar is de 
klok met klokkenstoel een voorbeeld 
van, net als de straat die uiteindelijk 
naar verzetsheld Snoeijers werd ver-
noemd. De voormalige Steenberge-
naar (hij woont tegenwoordig in Kne-
gsel) vermeldt steevast dat hij al die 
dingen nooit alleen voor elkaar had 
gekregen. Velen hielpen hem daarbij.

Warme band met Canada
Inmiddels is de jaarlijkse herdenking 
bij het Bevrijdingsmonument Wel-
berg uitgegroeid tot een internatio-
naal moment. Als hier de klok van het 
monument klinkt, wordt in de Cana-
dese stad Edmonton tegelijkertijd de 
SALH Liberty Bell geluid, een repli-
ca van ‘de Klok’, geschonken vanuit 
onze plaatselijke bevolking. “Het is 
daar acht uur vroeger”, vertelt Angelo. 
“Met onder meer smartphones en via 
Facebook houden we dan contact om 
exact tegelijk te zijn.” Traditiegetrouw 
mag iedereen die dat wil de klok op de 
Welberg zelf luiden. Dit gebeurt aan 
het einde van de plechtigheid. Na de 
toespraken en officiële kransleggin-
gen, mogen ook alle bezoekers bloe-
men leggen bij het monument. Van de 
herdenking wordt een videoreportage 
gemaakt die de SLOS uit gaat zenden. 
In een van de Jubileumjournaal-edi-
ties zullen ook beelden van deze dag 
te zien zijn. 

Samen is het 
sleutelwoord
Herdenken moet meer zijn dan een 
jaarlijks ritueel dat uit een soort 
plichtsbesef wordt volgehouden. Dat 
is één van de gedachten waarom de 
gemeente Steenbergen zoveel aan-

dacht heeft voor de waarde van vrij-
heid en het levend houden van de 
herinneringen aan toen. De elk jaar 
weer bloeiende klaprozen op het veld 
tegenover de klok aan de Canade-
zenweg, de klaproosschildjes die in-
middels een lint van klaprozen over 
heel de wereld  vormen, de klapro-
zen op het viaduct tussen Steenber-
gen en Welberg; allemaal manieren 
om niet alleen de geschiedenis maar 
ook de gedachte aan vrijheid onder-
deel te maken van het alledaagse be-
staan. Somers: “Het moet verbinden. 
We willen samen vorm geven aan he-
dendaags besef.”
Verbinden en samenwerken komt ook 
volop terug in de wijze waarop op 6 
november wordt herdacht. Zo zal on-
der meer iemand van het South Alber-
ta Light Horse regiment uit Canada  
aanwezig zijn, en daar is de voorzit-
ter van de Stichting Bevrijdingsmonu-
ment Welberg zeer blij mee. “De vete-
ranen van toen leven niet meer maar 
hun opvolgers komen nog steeds. Vol-
gend jaar  waarschijnlijk weer een 
grote groep.” Dit jaar zullen voor het 
eerst ook de nieuwe vlaggenmas-
ten bij het monument gebruikt wor-
den, deels dankzij een gift van enkele 
SALH-leden.

Meet & greet
Vanwege het Steenbergse jubileum-
jaar 2022 is er op zondag 6 november 
meer te doen. Aan de Canadezenweg 
staan deze keer historische legervoer-
tuigen van de Rijdende Collectie Ko-
ninklijke Landmacht, passend bij de 
Slag om Welberg. De  herdenking be-
gint om 15.30 uur. Aansluitend vindt 

in het Welbergse gemeenschapshuis 
De Vaert een vrij toegankelijke meet 
& greet plaats. Lokaal historicus Ro-
bert Catsburg geeft hier een lezing en 
er zijn dan unieke filmbeelden te zien 
van de bevrijding.

Bijzonder seminar
Voordat de ceremonie bij de klok aan 
de Canadezenweg begint, is er eerst 
een andere bijeenkomst bij te wonen 
voor geïnteresseerden die zich heb-
ben aangemeld. In het gemeentehuis 
vindt van 13.30 tot 15.00 uur een se-
minar plaats, geheel in het teken van 
het herdenken. “Dat is natuurlijk 
een landelijk thema”, legt Angelo uit. 
“Maar we hebben er lokaal een eigen, 
inspirerende vorm voor gevonden en 
die willen we delen met anderen.” Hij 
is trots op de wijze waarop er hier een 
eigentijdse invulling aan wordt gege-
ven, met respect voor het verleden 
en met oog voor het heden en de toe-
komst. “Tegenwoordig is er een bre-
de discussie gaande over hoe te her-
denken. Ik denk dat wij een voorbeeld 
kunnen zijn voor anderen. Alleen al 
omdat we het echt samen doen, dat is 
specifiek Welbergs.” 

Herdenken toen, 
nu en hierna
Het seminar zoomt in op hoe herden-
ken zich in de loop der tijd ontwikkel-
de. Ook wordt ingegaan op de vraag 
of de huidige vorm die veel wordt ge-
bruikt het enige alternatief is. Moet 
het wellicht voor de toekomst anders? 
Tot de gastspreken behoren onder an-

dere de Canadese en inmiddels ge-
pensioneerde Captain Jason Watt en 
prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld van 
Tilburg University. 
Somers legt in de beweegredenen 
voor het seminar ook een breder 
maatschappelijk vraagstuk bloot. 
Herdenken en nadenken over vrijheid 
wordt vaak alleen gezien als een per-
soonlijke gewetenskwestie. Daarbij 
ligt de focus vooral op de vraag ‘Wat 
zou jij in die situatie gedaan hebben’? 
Je geweten is volgens Angelo gevormd 
door de omgeving en omstandighe-
den waarin je opgroeit en leeft. “Mis-
schien dat het samen dragen van de 
verantwoordelijkheid voor onze vrij-
heid daarom inmiddels meer gediend 
is met andere accenten in het herden-
ken en een meer alledaagse aanwezig-
heid van ‘reminders’ over de waarde 
van vrijheid in de leefomgeving.” 

Genodigden
Het dagprogramma wordt onder an-
deren ook bijgewoond door voorzit-
ter Wim van de Donk  van het Natio-
naal Comité 4 en 5 mei , een vertegen-
woordiging van de Canadese Ambas-
sade, van het Brabantse provinciebe-
stuur, collegeleden van de Brabantse 
Wal-gemeenten Steenbergen, Woens-
drecht en Bergen op Zoom, een af-
vaardiging van de in 1944 bevrijden-
de Canadese regimenten, lokale ve-
teranen, nabestaanden van de lokale 
burgerslachtoffers en vertegenwoor-
digers van andere herdenkings-initi-
atieven. En natuurlijk door de geïn-
teresseerde inwoners die zich vooraf 
hebben aangemeld. De termijn daar-
voor is inmiddels gesloten.

Angelo vat het belang van de bijeen-
komst nog even samen. De bood-
schap van het belang van samen her-
denken, op een wijze die past bij het 
leven van nu, moet verteld en gedeeld 
worden. “We willen van deze her-
denking iets bijzonders maken.” Het 
klinkt niet alleen als een voornemen, 
eerder zelfs als een belofte.

Seminar, herdenking en meet&greet op zondag 6 november

‘De bijzondere wijze waarop hier 
wordt herdacht willen we delen’

( Jubileumjaar Steenbergen 2022 )

Angelo Somers had nog geen idee van wat het allemaal 
los ging maken toen hij ruim twintig jaar geleden zijn 
toenmalige huis kocht aan de Canadezenweg bij Welberg. 
Daar kwam echter al snel verandering in, onder meer 
omdat hij merkte wat voor verhalen en zelfs verborgen 
leed er soms los kwam bij het noemen van die straatnaam. 
De Tweede Wereldoorlog en bevrijding waren allesbehalve 
vergeten, ontdekte hij. Het werd de aanleiding voor onder 
meer de huidige jaarlijkse herdenking bij het monument 
met de klok. En in dit jubileumjaar wordt daar een 
bijzonder seminar aan toegevoegd. 

Het seminar is ook live te volgen 
via een tv-uitzending en op het 
Youtube-kanaal van SLOS TV. Zo 

kan iedereen het zien, zelfs in 
Canada.
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Angelo Somers is voorzitter van de stichting 
Bevrijdingsmonument Welberg en kreeg 
in 2019 de Erepenning van de gemeente 
Steenbergen uitgereikt. Samen met zijn 
echtgenote Hanneke zet hij zich in om het 
herdenken van de Tweede Wereldoorlog en 
het besef van onze vrijheid uitgebreid onder 
de aandacht te brengen, in de gemeente 
Steenbergen maar ook daarbuiten.
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – In deze tijd van 
herdenken staan de media vol van 
herinneringen. Herinneringen aan 
hoe het was 78 jaar geleden. Her-
inneringen aan angst en verdriet, 
aan verlies en wederopbouw. Het 
zijn bouwstenen voor verhalen die 
vaak lezen als een spannend jon-
gensboek. Dat geldt ook voor het 
verhaal dat hieronder is opgete-
kend uit de mond van Piet Smout  
in zijn 81ste levensjaar. Zijn vader 
Kees was het eerste burgerslacht-
offer tijdens de Slag om Welberg. 
In zijn eigen achtertuin werd vader 
Smout dodelijk getroffen door een 
granaat. In de dagen die volgden, 
kwam de rest van het gezin van de 
ene in de andere hachelijke situa-
tie terecht. Toch begon het echte 
leed pas nadat de strijd gestreden 
was. De littekens die achterbleven, 
trekken nog altijd een beetje bij 
hen die overleefden. Dit artikel is 
dan ook geen spannend oorlogs-
verhaal. Het is de waargebeurde 
samenvatting van iemands leven 
in een periode waarin voor velen 
alles voor altijd veranderde.

“Een heel gewoon arbeidersge-
zin.” Zo omschrijft Piet Smout het 
gezin waar vader Kees  Smout en 
moeder To van de Boom aan het 
hoofd stonden. Samen met oude-
re broer en zus, Sjaak en Lien en 
jongere zus Cor groeide Piet op 
‘op de Welberg’. Hoewel de oor-
log er vanaf 1940 merkbaar was, 
ging het leven er toch ook gewoon 
door. Een feit dat wordt geïllu-
streerd door de ongeboren vrucht 
die moeder To in november 1944 
alweer een maand of drie in haar 
schoot droeg. Deze vierde telg zou 
geboren worden aan het Zand-
baantje (nu Hoogstraat –red-) 
waar een huisje werd gehuurd. 

Illegaal
Aan de aanwezigheid van Duitsers 
op het dorp, aan overvliegende en 
soms zelfs neerstortende bom-
menwerpers was men zo langza-
merhand gewend geraakt. “Ik her-
inner me nog dat ik van mijn va-
der op mijn kop kreeg wanneer 
ik stiekem naar de zolder kroop 
waar hij samen met Co Moerkens 
en Chris de Groen lijnzaad aan het 
draaien was om er olie uit te win-
nen,” vertelt Piet. “Dat was illegaal 
en hij was bang dat wij kinderen 
onze mond voorbij zouden pra-
ten.” 

Wir willen der Krieg nicht
Toen de Welberg zich vanaf 31 ok-
tober 1944 plotseling in de frontli-
nie van de gevechten rond de Slag 
om de Schelde bevond, kwam aan 
de vreedzame oorlogsjaren een 
abrupt einde. De woning van de 
familie Smout was in de dagen 
daaraan voorafgaand al gevorderd 
door Duitse verbindingstroepen. 
Het huis lag aan de rand van het 
dorp tegen de polders aan en was 
om die reden een goede uitkijk-
post. Piet: “Die Duitse soldaten 
waren jonge kerels die tegen wil 
en dank in de oorlog verzeild wa-
ren geraakt. ‘Wir willen der Krieg 
auch nicht’, zeiden ze tegen mijn 
moeder. Samen met ons baden 
ze het rozenhoedje,” herinnert hij 
zich. 

Ontreddering
Het gezin zelf werd naar de schuil-

kelder gedirigeerd die geluk-
kig buitengewoon stevig was ge-
bouwd door vader én relatief 
groot was. �Kort nadat de gevech-
ten waren begonnen, vroeg moe-
der of vader nog even iets uit het 
huis wilde halen. Vlak nadat hij 
uit de kelder stapte, klonk er een 
enorme klap en vader lag dood in 
de tuin,” vertelt Smout.
De ontreddering die moeder To 
gevoeld moet hebben, is onvoor-
stelbaar. Het huis in puin, het li-
chaam van haar overleden man 
bij haar in de schuilkelder en drie 
bange kinderen aan haar rok-
ken. Haar wereld kwam ten ein-
de, maar buiten ging de oorlog 
gewoon door. De woning van de 
familie Smout was in die tijd het 
laatste van de Welberg. Daarach-
ter lag niets anders dan bos en 
polder waar vijand en bevrijder 
elkaar bestookten. 

Levend begraven
Er restte moeder Smout dan ook 
geen andere keuze dan te vluch-
ten. Net als zovele van haar dorps-
genoten schatte zij in dat de rich-
ting van de Welbergsedijk de 
meeste bescherming bood. Niet 
wetende dat juist daar de Duitse 
en Canadese troepen elkaar zou-
den treffen. To had gehoord van 
een familielid aan de dijk die een 
grote schuilkelder had en klopte 
er samen met haar kroost en hond 
Pollie aan. Eenmaal binnen ont-
snapte het gezin voor de tweede 
keer aan de dood. De kelder werd 
vol getroffen door een granaat en 
de toegang geblokkeerd. “We zat 
levend begraven, samen met nog 
40-50 mensen in die kelder”, al-
dus Piet. “Dankzij twee luchtgaten 
hebben we het overleefd.” 

Genade

Nadat de groep vluchtelingen be-
vrijd was, trok To verder naar het 
Welbergswegje waar zij zich ver-
stopte in een varkensstal. Ze 
dacht er even uit te rusten, maar 
het bleek van korte duur. Twee 
Duitse soldaten verschenen in de 
deuropening met het voornemen 
granaten naar binnen te gooien. 
Zij vermoedden dat er Canadese 
soldaten verschanst zaten en wa-
ren ongetwijfeld verbaasd toen zij 
plots de stem van een Nederland-
se vrouw om genade voor haar 
kinderen hoorde roepen. Haar 
smeekbede werd verhoord en de 
soldaten vertrokken. 

Beloning
Een derde rustplaats bracht het 
gezin samen met Pollie naar de 
schuur van boer Bogers in de Kna-
pendreef waar meer mensen zich 
hadden verzameld. Piet: “Eén van 
hen was David Veraart, een boer 
en een rauwdouwer met een gro-

te mond. Maar, zo bleek, wel met 
het hart op de goede plek. Hij loof-
de een beloning uit van 25 gulden 
aan twee mannen die ons naar 
onze grootouders in Heerle wil-
den brengen.” Jan Oerlemans en 
Piet ‘de Wiep’ de Weert gingen 
hierop in en niet veel later vertrok 
het gezelschap via de Groenedijk 
in de richting van Heerle. 

Onze Pollie
Wederom spreidden beschermen-
gelen hun vleugels uit over het ge-
zin Smout. Piet: “We liepen in het 
pikkedonker om maar zo min mo-
gelijk op te vallen. Onze Pollie liep 
voor ons uit. Hij begon ineens te 
blaffen. Een van de mannen zei: 
‘Dat is niet goed’, en nam het risi-
co om de knijpkat (soort zaklamp 
– red.) te gebruiken. Het bleek 
dat er diagonaal over de dijk mij-
nen gelegd waren. Als onze Pol-
lie niet had geblaft dan waren we 
allemaal omgekomen op die dijk, 

daar ben ik zeker van.” 

Tafel en een stoel
In Heerle werden dochter To en 
de drie kleinkinderen met open 
armen ontvangen. In afwachting 
van de herbouw van hun huis ver-
bleven zij daar de maanden na de 
bevrijding. Tot hun verbazing en 
teleurstelling bleek het huis ech-
ter vergeven te zijn aan een an-
der. “Toen hadden we echt niets 
meer,” vertelt Piet. “Gelukkig was 
er een raadslid die vertelde dat er 
aan de Welbergsedijk 10 een huis 
leeg stond. ‘Zorg dat je een tafel 
en een stoel hebt, zet die midden 
in de kamer en ga voor niemand 
meer weg’, zei hij. 

Het benodigde meubilair werd ge-
leend en moeder Smout posteer-
de zich in de woning met de vast-
beradenheid van een leeuwin die 
haar welpen moet beschermen. 
Het plan lukte, ondanks het be-
zoek van de plaatselijke politie. 
Moeder To en de kinderen hadden 
weer een thuis. 

Samen één winterjas
Een gelukkig einde was het ech-
ter niet. “Het gemis om mijn vader 
was enorm, maar het waren ande-
re tijden. Iedereen was veel kwijt 
geraakt en je moest door. Moe-
der kreeg 14 gulden van het we-
duwen- en wezenfonds. Dat was 
veel te weinig om een gezin met 
inmiddels vier kinderen te voe-
den. Iedereen was in die tijd arm, 
maar wij hadden ook geen vader 
om de kost te verdienen. Soms lag 
er na de kerkdienst tweedehands 
kleding op de achterste banken 
van de kerk. Mijn broer en ik deel-
den één winterjas.� Iedere vrijdag 
gingen de drie oudste kinderen 
te voet naar Heerle om bij opa en 
oma te logeren. “Niet omdat we 
dat zo leuk vonden maar omdat 
moeder dan drie monden minder 
had om te voeden. Als ik toch be-
denk wat die vrouw allemaal heeft 
moeten doorstaan…,” blikt Piet 
met tranen in zijn ogen terug. 
Pas veel later kwam er een nieu-
we echtgenoot in het leven van To. 
“Ze heeft het geluk gevonden met 
vader Antonissen. Een fijne man 
en een goede vader voor ons. We 
zijn er nog altijd dankbaar voor 
dat haar dat gegeven is.” 

Lintje voor moeder
Hoewel Piet Smout zijn volwas-
sen leven in vrede, samen met zijn 
Riet, doorbracht, heeft de oor-
log grote invloed op hem gehad. 
Het dreef hem ertoe om zich on-
der meer in te zetten voor het on-
derhoud van het bevrijdingsmo-
nument aan de Canadezenweg 
op de Welberg. Enige jaren ge-
leden werd hij voor zijn vrijwil-
ligerswerk gedecoreerd met een 
koninklijke onderscheiding. “Het 
had voor mij niet gehoeven, maar 
nu het toch zo was heb ik hem ge-
lijk opgedragen aan mijn moeder, 
want zij was degene die hem echt 
heeft verdiend.” 

 
Foto: 
Op deze foto uit 1944 is de enor-
me schade aan de woning van 
het gezin Smout goed te zien. Va-
der Smout werd dodelijk getroffen 
door een granaat op de korte af-
stand tussen de achterdeur van het 
huis en de schuilkelder.

Vader Piet Smout was eerste burgerslachtoffer tijdens de slag om Welberg:

“We hadden niets meer, maar we moesten door”

Piet Smout zette zich als vrijwilliger onder meer in voor het onderhoud van het bevrijdingsmonument aan de 
Welberg.     Foto: Marianne van den Bosch Eye for Moments

Eerbetoon aan Piet Smout
STEENBERGEN - Op 11 oktober overleed Piet Smout op 84-jarige leeftijd. Piet deed veel voor velen. 
Onder meer voor de werkgroep Bevrijdingsmonument Welberg. Hij was vanaf het allereerste begin 
betrokken bij bevrijdingsmonument ‘de Klok’ aan de Welberg en was daar de meest ‘wel luidende’ 
man van Welberg en Steenbergen. In aanloop naar de grote herdenking in 2019 tekende de Steen-
bergse Courant de herinneringen van Piet aan de oorlog en de jaren daarna op. Ter nagedachtenis 
aan en ter ere van Piet Smout publiceren we dit artikel nogmaals. Het team van de Steenbergse Cou-
rant wenst alle nabestaanden veel sterkte toe met het gemis van deze oprechte en markante man. 



Drie patiënten en een arts 
vertellen over 
zuurstoftherapie

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

‘Ik heb minder pijn en 
meer bewegingsvrijheid’
De diagnose kwam als donderslag bij hel-
dere hemel. “Ik was nog geen vijftig en 
had nergens last van”,  vertelt Bea Hom-
mel. Toch werd er borstkanker bij haar 
ontdekt tijdens een bevolkingsonderzoek. 
Twee weken later werd ze geopereerd 
en daarna volgde er een bestralingstra-
ject. ,,In het begin dacht ik: ‘Het gaat best 

wel’, maar later kreeg ik toch klachten, 
zoals  oedeemvorming en ik had veel last 
van mijn ribben, waardoor ik moeilijk kon    
bewegen.” In de krant las ze een artikel 
over zuurstoftherapie en nadat ze con-
tact had opgenomen met het hyperbaar 
centrum, kon ze al snel terecht voor een 
intakegesprek. “Uiteindelijk heb ik veertig 
behandelingen gehad. En ja, dat is inten-
sief, maar ik heb er zoveel voor terugge-
kregen. Het bestraalde weefsel is soepeler 
geworden en de oedeem in mijn arm is 
weg. Rekken en strekken of iets optillen 
ging moeizaam en nu kan ik dat zonder 
iets te voelen. Ik heb minder pijn en meer 
bewegingsvrijheid. Ik ben dankbaar dat 
deze therapie mogelijk was.”

‘De wond is genezen’
Meneer Gilde uit Terneuzen kwakkelde al 
maanden met een akelige open wond aan 
zijn voet. Hij heeft diabetes en door deze 
ziekte loopt hij een groot risico op ernsti-
ge infecties. Hij kreeg verschillende antibi-
oticakuren en werd een aantal keer opge-
nomen in het ziekenhuis, maar de wond 
genas nauwelijks. ,,In de krant had ik wel 
eens iets gelezen over zuurstoftherapie. 
Ik kaartte het aan bij mijn arts en vervol-
gens heb ik een afspraak gemaakt bij het 
hyperbaar centrum in Goes. Toen ging het 
snel hoor”, blikt meneer Gilde terug. “Tij-
dens het intakegesprek vroeg de arts wan-
neer ik wilde beginnen met de behande-
ling, waarop ik grapte: ‘Gisteren’. De arts 
ging even iets nakijken en zei: “Gisteren 
lukt niet meer, maar er is vanmiddag nog 
een plekje vrij. Als u wilt, beginnen we 
vandaag.’ Dat heb ik gedaan en wat ben 
ik daar blij om. Na tien behandelingen zag 
de wondverpleegkundige al verbetering. 
Drie weken na de laatste zuurstofbehan-
deling zijn er foto’s gemaakt en was de 
wond genezen.”

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

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

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

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



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

23

NIEUW-VOSSEMEER - vrijdag 7 ok-
tober opende Affectum Parame-
disch Centrum haar deuren in het 
kerkdorp. De opening van de over-
genomen praktijk aan de Vijzel 
werd uitgebreid gevierd met een 
gezellig en goed bezocht feest. Te-
gelijkertijd werd afscheid geno-
men van Karel en Lidian Varossie-
au, die na vele jaren hun praktijk 
overdragen aan Martijn den Ouden 
en Benjamin Brouwers. 

Affectum is al langer een begrip 
in de regio: naast een vestiging 
in Sint-Philipsland biedt het ook 

kinderfysiotherapie aan in Tholen 
en Steenbergen. Bij alle therapie-
en streeft het centrum naar volle-
dige zorg voor alle leeftijden. 

Klanten kunnen in de nieuwe 
praktijk in Nieuw-Vossemeer on-
der andere terecht voor handthe-
rapie, medical taping, sportfysio-
therapie en osteopathie. 
Ook is het mogelijk medische fit-
ness te volgen. Wie blessures of 
herhaaldelijke klachten heeft of 
wie meer informatie zoekt kan te-
recht op de website: www.affec-
tum.nl.

Affectum Paramedisch  
Centrum nu ook in 
Nieuw-Vossemeer

Expositie Sandra 
Houtepen in het 
Wagenhuis
NIEUW-VOSSEMEER – Op het 
Dorpspodium in het Wagenhuis ex-
poseert Sandra Houtepen-Strong 
haar werk. Ze nodigt belangstel-
lenden uit om er een kijkje te ko-
men nemen.

Sandra Houtepen leerde zichzelf 
schilderen en sloot zich aan bij 
het ‘Art Collectief Vrouwenstre-
ken’. Haar collectie bestaat uit 
werken van zowel acryl als olie-
verf, “die de kijker uitdagen en tot 
nadenken dwingen”.
Naast een bezoekje aan de expo-
sitie is het ook mogelijk om de 
schilderes in haar atelier te bezoe-
ken. Een afspraak maken hiervoor 
kan via sandrahoutepenstrong@
gmail.com of door te bellen naar 
06 51 060 950.

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Aan twee jaar 
van voorbereiding en een dave-
rend succesvolle editie van Kern 
& Kwis kwam zaterdagavond een 
feestelijk einde. In de bomvolle 
zaal bij ‘Het Wapen van Steenber-
gen’ troffen deelnemende teams 
elkaar. Het was gezellig en span-
nend, want alle teams wilden de 
titel winnen.

‘Applaus voor het team’
Al ruim voor aanvang van wat een 
spannende én feestelijke avond 
werd liep ‘Het Wapen van Steen-
bergen’ vol. Wat wil je ook met een 
aantal van maar liefst 33 deelne-
mende teams aan Kern & Kwis. 
Om klokslag half negen openden 
Dasja Abresch en Martijn Hoogers 
de avond. Natuurlijk werd het 
hele team dat verantwoordelijk 
was voor dit geweldige evenement 
in het zonnetje gezet. Het lever-
de een daverend applaus van de 
deelnemende teams op. 

‘Het was chaos, maar ook 
weer niet’
De hele Kern & Kwis was door 
de SLOS vakkundig in beeld ge-
bracht. De talloze plaatjes en film 
die dat had opgeleverd waren om-
gezet in een compilatie. Het was 
een film vol hilarische, hartver-
warmende en chaotische mo-
menten. Want iedereen was het 
erover eens. Het was spannend, 
druk, veel en chaotisch. Maar ook 

gezellig, boeiend en vooral hila-
risch. De beelden van ‘Met zoveel 
mogelijk mensen in de wc’, of ‘flip 
op beeld een pannenkoek’ spra-
ken voor zich. De kreten van her-
kenning uit de zaal zeiden genoeg.

‘Kern en Kijkerskwis’
Na de compilatie groeide de span-
ning. De eerste prijzen werden 
uitgereikt door wethouder Esther 
Prent, zelf ook fanatiek deelne-
mer aan de Kern & Kwis met team 
Prinsenland. “Wat hebben jullie 
geweldig werk geleverd” compli-
menteerde Prent het hele team. 
“Ik kan me niet voorstellen hoe-
veel uren jullie dit gekost heeft. 
Ik heb genoten!� Na deze mooie 
woorden werd één van de jeugdi-
ge deelnemertjes naar voren ge-
haald. Job mocht uit alle goede in-
zendingen de naam van de win-
naar van de Kijkerskwis grabbe-
len. Het werd de familie Keizer uit 
Welberg. Dochter Lotte kreeg een 
door de gemeente gesponsord ju-
bileumboek door de wethouder 
overhandigd.

‘Waar was Ruud?’
Alle teams moesten bij aanvang 
van de Kern & Kwis een grote doos, 
gevuld met allerlei spullen, opha-
len. Deze spullen waren nodig om 
een aantal opdrachten uit te kun-
nen voeren. Maar er zat méér in. 
Het antwoord op de vraag ’Waar 
is Ruud?’ Met Ruud werd uiter-
aard de burgemeester bedoeld die 
ook aan de Kern & Kwis meedeed. 
Zelfs hij kon niet het juiste ant-

woord geven. Toch had ook zijn 
team het antwoord de hele avond 
in handen. Het bleek een portret 
van hem, verstopt in de dubbele 
bodem van de kwisdoos. De da-
mes van team Oud Bruin Jong Be-
legen hadden het portret gevon-
den. “Maar we hebben het gehou-
den, het is veel te mooi!” schater-
den ze uit. 

‘De kids deden ook mee’
Het waren niet alleen volwasse-
nen die de uitdaging waren aan-
gegaan. Een aantal jeugdteams 
streed minstens even hard mee 
voor de overwinning. Met de ver-
schillende teams zaten ze al de 
hele avond vooraan, dicht bij het 
podium. De spanning op de ge-
zichtjes was duidelijk af te lezen. 
Van nummer drie naar boven wer-
den ‘Wouwpoort Kids en Kwishet-
nietmeer Kids naar voren geroe-
pen. De winst ging naar Game-
Set-Match Kids. Zijn kregen een 
feest bij In4Outdoor aangeboden. 

‘Messy Words’
Na dit eerste deel vol prijswin-
naars en terugblikken gaf Messy 
Words, een lokale coverband vol 
jeugdig talent, een uitstekend op-
treden. Nummers van Amy Wine-
house, Suzan en Freek, maar ook 
countrynummers werden door 
leadzangeres Doris en de band 
vertolkt.
 

‘Er komt een dilemma’
Na het optreden van Messy Words 
ging het volle programma ver-
der. Alle vrijwilligers die buiten 
de organisatie hadden meegehol-
pen werden in het zonnetje gezet. 
“Want zonder deze grote groep 
zou het ons nooit gelukt zijn!” 

dankt Dasja Abresch alle vrijwil-
ligers. Maar dan is het tijd voor 
weer een prijs. De winnaar van 
Kern & Prijs. Deze prijs gaat naar 
de kern wiens verschillende teams 
samen de meeste punten heb-
ben gehaald. Bij de teams stijgt 
de spanning, want als jouw kern 
deze prijs wint, dan is de kans gro-
ter dat jouw team in de top ein-
digt. Angelo van den Berg, voor-
zitter van het Genootschap van de 
Meermin en lid van team ‘Favo-
rieten’ kreeg de eer de eerste prijs 
uit te reiken. De winnaars kregen 
een paneel met de songtekst van 
‘You’re my best friend’ overhan-
digd. Het paneel zal in het loka-
le gemeenschapshuis een promi-
nente plaats krijgen. En dáár zat 
het dilemma. Want de winnende 
kern werd Nieuw-Vossemeer. Ver-
tegenwoordigd door team Mus-
ters uit de kern en team Nooten-
daal. Dus ja, komt het paneel nou 
in de Vossenburcht of in Plekzat te 
hangen? 

‘Feitjes en weetjes’
Na de overhandiging van de Kern 
& Prijs kreeg het publiek een aan-
tal feiten en weetjes voorgescho-
teld. Want hoeveel antwoorden 
waren er op de open vragen door 
de verschillende teams gege-
ven. 60, 34 of misschien wel 80?  
Het bleken er maar liefst 4720 te 
zijn. Tel daarbij de 725 foto’s en 
filmpjes op die door de jury be-
oordeeld moesten worden. Dan 
wordt snel duidelijk dat de jury 
een zware taak volbracht heeft. Ti-
tanic, ET en Dirty Dancing bleken 
de favoriete films van de deelne-
mers. En tegenwoordig staat een 
bijzonder kunstwerk in Steen-
bergen: ‘De Heerhout’. Alle boek-
werken van de teams werden aan 
het einde van de avond uitgereikt. 

Wie alles nog eens na wil kijken 
kan binnenkort de antwoorden 
nalezen op de website van Kern & 
Kwis.

‘En de winnaar is…’
Na alle leuke weetjes was het dan 
eindelijk zover. De winnaars van 
Kern & Kwis werden bekendge-
maakt. Naast de eer was voor de 
top drie een geldprijs beschikbaar 
gesteld. Deze geldprijs gaat naar 
een goed doel, gekozen door het 
team. Nummer drie werd team 
Musters uit Nieuw-Vossemeer. 
Vol verbazing kwamen de teamle-
den achter uit de zaal naar voren. 
“Waren jullie goed voorbereid?” 
vroeg Dasja. “Neuh” was het kor-
te antwoord van een van de team-
leden.  De kerstboomverbranding 
in Vosmeer mag rekenen op een 
mooie donatie. De tweede prijs 
ging naar �De Pinguïns�. Helaas 
ze waren niet aanwezig. Gelukkig 
was Esther Prent bereid de prijs in 
ontvangst te nemen. “Ik had lie-
ver de eerste prijs uitgereikt ge-
kregen” fluisterde ze buiten het 
gehoor van het publiek om. Het 
goede doel van �De Pinguïns� zal 
later bekendgemaakt worden. En 
toen was het eindelijk zover. Het 
winnende team is ..  team Prin-
senland! Een luid gejuich klonk 
op uit de zaal én uit de mond van 
de wethouder. Want het was haar 
team dat met de winst aan de haal 
ging. “Het is ongelofelijk, ik weet 
niet wat ik moet zeggen” stamel-
de Ingrid van Bezooijen. “Wat een 
organisatie, wat een geweldig ini-
tiatief!” Wie Ingrid van Bezooij-
en kent zal niet verbaasd zijn over 
het goede doel van team Prinsen-
land. De Kindervakantieweek zal 
volgend jaar in een grote, passen-
de tent gehouden worden.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Team Prinsenland wint 
Kern & Kwis 
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Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie is gevestigd in de 
Gummaruskerk, ingang marktzijde 
en is tijdens de vakantieperiode 
geopend op maandag en 
woensdagvan 9.15 uur tot 11.30 uur. 
Voor het ontvangen van de 
ziekenzalving, belt U naar 
Pastoor Hans de Kort 0167-
563129.
Weekend 22/23 oktober Missie-
zondag over de hele wereld wordt 
er dit weekend in alle katholieke 
kerken gecollecteerd voor het 
pastorale werk van parochies in 
Afrika en AziÎ. In het bijzonder 
in de grootste sloppenwijk van 
Nairobi: Kibera.
U kunt uw parochiebijdrag over-
maken op rekeningnummer          
NL42RABO 0191 8492 94 t.n.v. St. 
Annaparochie onder vermelding 
van uw parochiekern. Iedere 
donatie is meer dan welkom. 
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk wordt  iedere 
zaterdag om 17.00 uur uitgezonden 
via de SLOS:  Ziggo: kanaal 46, 
KPN: kanaal 1402, Delta : kanaal 
804 en Caiway: kanaal 12.

Oktober is in de katholieke kerk 
de wereldmissiemaand, de maand 
waarin wij samen met alle gelo-
vigen op de wereld onze verbon-
denheid met elkaar in de ene we-
reldkerk vieren en laten zien. Het 
hoogtepunt is de viering van Mis-
siezondag in het weekend van 22 
en 23 oktober. ëJullie zullen mijn 
getuigen zijní (Hand 1,8). Met dit 
citaat voert Missio dit jaar cam-
pagne. Elke christen is geroepen 
om te getuigen van Christus, aldus 
paus Franciscus. Wereldwijd hou-
den alle parochies een collecte ter 
ondersteuning van de armste pa-
rochies. U wordt ook uitgenodigd 
mee te doen aan de collecte op 
missiezondag. Kerk zijn houdt niet 
op bij de grenzen van een parochie 
, bisdom of zelfs een land. Door 
de verhalen en ontmoetingen met 
mensen uit de jonge kerken in Afri-
ka, Azie en Oceanie kan ons geloof 
gevoed worden. We worden gehol-

pen door hen bij onze eigen taak 
om ook in onze parochie missionair 
bezig te zijn.  De collecte van Mis-
siezondag is geheel bestemd voor 
het pastorale werk in parochies in 
Afrika, Azie en Oceanie. Er wordt 
met dit geld bijgedragen aan de 
verkondiging van het evangelie, de 
opvang en scholing van kwetsbare 
kinderen en de opleiding van pries-
ters, diakens en catechisten. U kunt 
uw bijdrage overmaken naar  NL 
65 INGB 0000 001566 t.n.v. Mis-
sio-Wereldmissiemaand, ’s Herto-
genbosch. pastoor Hans de Kort

Zaterdag 22 oktober 17.00 uur: 
Pastoor Hans de Kort. Rinus 
Luijks; Fam. Vermue- Rijk; Pas-
toor van der Riet; Verjaardag Sjar 
Buijs; Jrg. Joseph Letens; Mariëlle 
Smout.

Maandag 24 oktober 19.00 uur: 
Pastoor Hans de Kort.
Misintenties: Wilt u een misin-
tentie aanvragen? Indien mogelijk 
graag een week van tevoren (i.v.m. 
tijdige plaatsing in de krant) door 
te geven bij het secretariaat (zie 
gedeelte Sint Annaparochie) of via 
de website. De prijs voor het aan-
vragen van een misintentie is 11,00 
euro.

Zaterdag 22 oktober 19.00 uur: 
Eucharistieviering Pater Bertus van 
Schaik. Muzikale invulling Jolan-
de van Terheijden. Wij gedenken: 
ouders Nico Bakxen Nelly Bakx - 
Lijs, André Loos weduwnaar van 
Riet Loos - Mulders, o.o. Kroonen-
van Tilburg en Wim en Frans en 
Jan Iriks. 
Extra collecte Missiezondag.

Woensdag 26 oktober 9.30 uur: 
Eucharistieviering Pastoor Hans de 
Kort.
Opgeven van een misintentie: 
Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612, 
e-mail r.gelten@home.nl Het tarief 
van een misintentie is 11,00  euro.
Secretariaat Vredeskerk: Petra 
Geers 0167-565994 petrageers@
hotmail.nl

Zondag 23 oktober Missiezon-
dag,  09.00 uur: Eucharistievie-
ring, celebrant pater Bertus van 
Schaik. Misintenties:  Toon Tim-
mermans en Jacoba Brocatus; 
Tinus van Gaans e.v. Jo Timmer-
mans; Ran en Pietje Heijnen - Bro-
catus; 
Extra collecte t.b.v. Missiezondag
Maandag 24 oktober 18.00 uur: 
H. Mis.
Woensdag 26 oktober 19.00 uur: 
H. Mis.
Donderdag 27 oktober 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed

Ons parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. tel.: 0164 - 
682525. 
Zaterdag 22 okt. 19.00 uur 
Euch.: In deze viering wordt ons 
gebed gevraagd voor: Aad van 
Dijk; Jaan van Tillo e.v. Rinus 
Nijssen; o.echtp. van Tillo - Luijks 
en kinderen. Voorganger: H. de 
Kort, lector: H. Wouts  m.m.v. het 
koor: Samen Sterk. 
Dinsdag 25 okt. 19.00 uur Euch.: 

Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen. 
Mededeling: Vanaf heden staat er 
in het kerkportaal een Antoniusal-
taar, waar u een kaarsje aan kunt 
steken. Het hek voor het portaal is 
open.

Zondag 23 oktober 11.00 uur: 
Eucharistieviering. 
Extra collecte Missiezondag. Dit 
jaar richt Missio de blik speciaal 
op Kibera, de grootste sloppenwijk 
van Nairobi.
Zang: Gemengd koor; Voorgan-
ger: Pater Bertus van Schaik; 
Lector: Josephine Dingemans; 
Koster: Adrie van Etten.

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

Dienst in de Protestantse Kerk aan 
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. 
Predikant: Ds. H.C. van het 
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor 
informatie: mevr. Toke Knook, tel. 
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com. 
Zondag 23 oktober 10.00 uur: 
Eredienst in de Sint Martinuskerk 
te Halsteren. Heilig Avondmaal. Ds. 
H. de Bie.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEERdoordenkertje

Het enige dat je kan 
veranderen aan anderen is 
de manier waarop je naar 

hen kijkt.

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 23 oktober 10.00 uur: 
Mevr. B. de Waal, Zegge.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

Elke zondag om 10.30 uur 
kerkdienst. Elke maandag om 
20.00 uur bijbelstudie. U bent 
van harte welkom.  Voor meer 
informatie kunt u kijken op 
www.opendeursteenbergen.nl.   
De kerkdienst is tevens online mee 
te kijken via YouTube.

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 23 oktober 10.00 uur: Ds. 
P. van der Woel (Heiloo).

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

De zondagse ochtenddiensten worden 
verder uitgezonden via de SLOS op 
donderdagochtend. De diensten zijn 
ook te volgen via onze website www.
hervormddinteloord.com. 
Zondag 23 oktober 10.00 uur: 
Ds. Boers, Goudswaard. 18.30 
uur: Ds. T.W.H. van der Heijden, 
Dirksland.

Zondag 23 oktober 10.30 uur: 
Voorganger Ds. P. de Nooij, Den 
Haag.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL  WOORD Bidt voor de vrede 
Beste lezers van deze “Toegift”, 
u doet het misschien al elke dag: 
bidden voor de vrede. Ook in mijn 
gebed smeek ik Jezus en Maria 
dagelijks om een spoedige terug-
keer van de vrede in Oekraïne. In 
Medjugorje wordt Maria vereerd 
als Koningin van de Vrede. Bij een 
verschijning met het kind Jezus op 
haar armen (25-12-2001) vraagt 
zij ons: “Lieve kinderen, vandaag 
nodig ik u uit om te bidden voor 
de vrede. Speciaal vandaag, terwijl 
ik in mijn armen de pasgeboren 
Jezus breng, nodig ik u uit u met 
Hem te verenigen door het gebed 
en een teken te worden voor de 
verwarde wereld. Kinderen, moe-
dig elkaar aan om te bidden en te 
beminnen. Moge uw geloof voor 
de andere mensen een aansporing 
zijn om te geloven en ook lief te 
hebben. Ik zegen u allen en nodig 
u uit om dichter bij mijn hart en het 
hart van de kleine Jezus te zijn”. 
Bedankt voor uw gebed. Vrede en 
alle goeds. Pater Bertus.  

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

STEENBERGEN – De start van to-
matenkwekerij KBB Holland – een 
groot kassenbedrijf aan de Stie-
renweg – vormde de aanleiding 
voor echtgenote Georgette Bouw-
man – om een uitzendbureau op 
te richten. Aanvankelijk onder de 
naam ‘Green Work Holland’ als 
uitzendbureau voor de agrarische 
sector, maar nu opererend als ‘DG 
Select uitzendbureau’ voorname-
lijk werkzaam in de logistiek en de 
productie. Inmiddels viert het be-
drijf het koperen jubileum en de 

eigenaresse kijkt trots terug op de 
afgelopen jaren.

“Mijn man besloot in 2002 tot de 
oprichting van KBB Holland. Hij 
had daarbij de voorwaarde dat ik 
de werving en begeleiding van het 
personeel voor mijn rekening zou 
nemen. 
Dat lukte prima en na een aantal 
jaren besloten we om een eigen 
uitzendbureau te beginnen. Aan-
vankelijk in de agrarische sector, 
maar tegenwoordig zijn we zeer 

actief in de logistiek en productie. 
Onze mensen komen voorname-
lijk uit Oost en Zuid Europa”. 

Forse groei
De laatste jaren zijn we hard ge-
groeid. Inmiddels bestaan we 12,5 

jaar. Hier ben ik best trots op en ik 
ben helemaal trots op ons team. 
Samen met vestigingsmanager 
Marieke van der Heijden zoeken 
we dagelijks weer naar de juiste 
match voor onze klanten om hen 
optimaal te kunnen bedienen. 

We werken sinds dit jaar ook naar 
volle tevredenheid met medewer-
kers uit Oekraïne. Het is fijn om 
ook deze mensen een kans te kun-
nen geven. We verzorgen voor al 
onze uitzendkrachten voor huis-
vesting en vervoer”, zo verwoordt 
eigenaresse Georgette Bouwman 
de ontwikkeling van haar uitzend-
bureau. 

Binnenkort gaan ze bij alle klan-
ten langs met een feestelijk taartje 
voor hun uitzendkrachten.

DG Select uitzendbureau 
kijkt trots terug na  
bereiken koperen mijlpaal

Opnieuw verlies 
voor Tafeltennisclub 
Steenbergen

( door Jolanda Koenraadt )

Het eerste team van TCS leed af-
gelopen vrijdag een nipte neder-
laag tegen de Pin Pongers 1 uit 
Wouwse Plantage. Peter Bogers 
boekte twee overwinningen en 
Mark van Waterschoot en Chris-
tian Steijn beide één, waardoor er 
met 4-6 werd verloren van de kop-
loper. Zelf staat het team op de 
voorlaatste plaats zo halverwege 
de competitie, al zijn de verschil-
len niet zo groot.
TCS 2 moest aantreden tegen 
kampioenskandidaat in hun klas-
se, The Back Hands 8. De dames 
moesten een 3-7 verlies incasse-
ren. Sandra Adriaansen en Jolan-
da Koenraadt boekten een zege 
en samen wonnen zij ook nog het 
dubbelspel. Ondanks dit verlies 
voeren zij nog steeds de ranglijst 
al zijn ook hier de verschillen erg 
klein.

Programma 21 oktober: TCS 1- 
ODT Kanjers Uitzendburo 5, TCS 
2 is vrij

jaarlijkse bonbonactie. Voor de 
19e keer zullen de leden van v.v. 
Steenbergen hun beste (bonbon) 

beentje voorzetten om zoveel mo-
gelijk doosjes bonbons te verko-
pen. Een activiteit die binnen v.v. 

Steenbergen niet meer is weg te 
denken en die de vereniging jaar-
lijks een prachtig bedrag oplevert.

Was vorig jaar de opbrengst be-
stemd voor de aanschaf van trai-
ningsmaterialen en reserveshirts 
voor de diverse elftallen, deze keer 
zal de opbrengst ten goede komen 
aan diverse activiteiten voor alle 
leden t.g.v. het 90-jarig bestaan.

Op 18 maart 2023 bestaat de ver-
eniging nl. precies 90 jaar, in het 
kader daarvan zullen voor alle le-
den diverse extra sportieve activi-
teiten worden georganiseerd.
Het bedrijf Tosca uit Roosendaal 
levert ook deze keer de bonbons, 
dus de kwaliteit is daarmee weer 
gegarandeerd.

Er kan een keuze worden gemaakt 
uit een doosje van 1/2 pond voor 

de prijs van �5.25 of een doosje van 
1 pond voor de prijs van � 8.50.
Wanneer de bonbons uiterlijk 5 
november worden besteld zullen 
ze gegarandeerd voor Sinterklaas 
bij de besteller thuis worden afge-
leverd.

Bestellen kan bij alle leden van v.v. 
Steenbergen, maar is ook moge-
lijk bij de leden van de bonbon-
commissie: Marianne en Klaas 
de Wit. Zij zijn telefonisch of per 
whatsapp te bereiken op het num-
mer 06-36544359.

Een mailtje sturen kan natuurlijk 
ook naar het e.mail adres witver@
kpnmail.nl

Jaarlijkse bonbon-actie  
vv Steenbergen van start 

( door John Rommers )

Ook dit jaar organiseert de voetbalvereniging Steenbergen weer zijn 

Bingo Herwonnen 
Levenskracht
WELBERG – Voorzitter Toon Ko-
nings van de lokale afdeling van 
Herwonnen Levenskracht kondigt 
aan dat aanstaande zaterdag 22 
oktober een bingo-avond wordt 
georganiseerd in gemeenschaps-
huis De Vaert. De zaal gaat hier 
die avond om 19:15 uur open, om 
20:00 uur wordt gestart met het 
bingospel. Alle liefhebbers zijn 
welkom. Met de opbrengst wor-
den activiteiten van Herwonnen 
Levenskracht ondersteund.



vanwijkkeukenenbad.nl

Steenbergseweg 85a
4664 RW - Lepelstraat - 0164 68 09 00
info-algemeen@vanwijkkeukenenbad.nl
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Meer dan 50 jaar liefde voor het vak!

 
 

Voordelen van zonnepanelen?

  
  
  
  
  

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

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

Mike van Herel, MVH House & Garden

Dakkapellen

Kozijnen

Overkappingen

Veranda’s

Heeft u plannen voor uw huis? 

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl

Wij maken JOUW badkamer en keuken persoonlijk

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

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

                                                               

BADKAMERS EN KEUKENS
ANDERS DAN GEWOON...

AANBI EDINGNu bij aankoop van een keuken  
een gratis Quooker en GEEN aanbetaling
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Lepelstraatse Boys – Steenbergen 
1-4
Na de verloren wedstrijd van een 
week eerder tegen Vrederust (0-2 
verlies) stond er voor Steenber-
gen afgelopen zaterdag een uit-
wedstrijd op het programma te-
gen hekkensluiter Lepelstraat-
se Boys. Een wedstrijd waarvan 
op voorhand wordt verwacht dat 
de punten worden meegebracht, 
maar dan moet natuurlijk niet 
worden vergeten dat juist zo’n te-
genstander er iedere wedstrijd op 
gebrand zal zijn om eindelijk die 
eerste punten te gaan halen. De 
thuisploeg deed er dan ook alles 
aan om dat te bereiken maar on-
danks het feit dat Steenbergen be-
paald niet de sterren van de hemel 
speelde werd er door de blauwwit-
ten toch een relatief eenvoudige 
overwinning behaald. Maar hoog-
staand was het bepaald niet.

Steenbergen begon overigens heel 
goed aan de wedstrijd, stond bin-
nen het kwartier al met 0-2 voor, 
maar verzuimde vervolgens om 
de trekker definitief over te halen.
Het vervolg van de wedstrijd was 
een rommelige pot voetbal, veel 
foute passes en heel veel onder-

brekingen vanwege telkens weer 
maar de vele overtredingen die 
werden gemaakt. Geen leuke 
wedstrijd om naar te kijken dus, 
maar Steenbergen kon in ieder 
geval uiteindelijk wel de 3 punten 
mee naar huis nemen.

Goed begin blauwwitten
Zoals gezegd, Steenbergen be-
gon voortvarend aan de wedstrijd 
en kwam al in minuut 3 op voor-
sprong. Verdediger Nathan van 
Beers mocht vanaf eigen helft vrij 
oprukken richting doel van Lepel-
straatse Boys, kwam daardoor in 
het strafschopgebied om vervol-
gens met een droge knal de bal 
achter de doelman van de thuis-
ploeg te schieten, 0-1.
Nadat Steenbergen speler Dennis 
Duijvelaar al in de 6e minuut ge-
blesseerd moest afhaken en ver-
vangen werd door Tijn van Broek-
hoven en nadat Joep van Sittert 
een goede mogelijkheid over de 
Lepelstraatse lat had geschoten 
was het Vincent Mosmans die in 
de 13e minuut op aangeven van 
Mike de Hoog de 0-2 wist te sco-
ren.
Een tweede uitstekende scorings-
kans voor Vincent Mosmans werd 
door hem naast geschoten en een 

volgende mogelijkheid voor Mike 
de Hoog werd, alleen voor de 
keeper, te slap ingeschoten.
Aan de andere kant kreeg de 
thuisploeg halverwege de 1e helft 
een eerste doelkans maar was her 
Rens Cooijman die ten koste van 
een hoekschop een doelpunt wist 
te voorkomen.

Te slap Steenbergen
Het laatste kwartier van de eer-
ste helft was Lepelstraatse Boys 
steeds meer te zien op de helft van 
Steenbergen mede doordat de 
blauwwitten de duels te slap aan-
gingen.
Toch had Vincent Mosmans zijn 
ploeg kort voor rust op een 0-3 
voorsprong kunnen zetten toen 
hij na een pas van Mike de Hoog in 
goede positie de bal over schoot, 
maar in de 45e minuut kreeg de 
thuisploeg een kans de aanslui-
tende treffer op het scorebord te 
zetten en was het Steenbergen 
doelman Sebastian Stoop die zijn 
ploeg met een goede redding met 
een 0-2 voorsprong de rust in kon 
sturen.

Aansluitingstreffer  
Lepelstraatse Boys

In de rommelige 2e helft was het 
Steenbergen dat constant een 
overwicht had maar de ploeg van 
oefenmeester Peter van Poort-
vliet moest op zijn hoede blijven 
voor de uitvallen van Lepelstraat-
se Boys.
Zo’n uitval zorgde na een kwartier 
spelen voor de aansluitingstreffer 
van de thuisploeg toen Steenber-
gen niet voldoende attent reageer-
de op een diepe bal en een speler 
van Lepelstraatse Boys alleen voor 
doelman Sebastian Stoop kwam 
en geen fout maakte,1-2.
Daarvoor had spits Vincent Mos-
mans overigens al kunnen scoren 
voor Steenbergen maar de 2 doel-
kansen die hij kreeg kon hij helaas 
voor Steenbergen niet verzilveren. 
Dat deed hij direct na de treffer 
van Lepelstraatse Boys overigens 
wel, want vanaf de aftrap was 
het Mike de Hoog die in balbe-
zit kwam, de bal vanaf links goed 
voortrok en Vincent Mosmans zijn 
vizier deze keer wel op scherp had 
staan, 1-3.
In de laatste 15 minuten kreeg 
Lepelstraatse Boys nog een goe-
de kans op een 2e treffer die door 
doelman Sebastian Stoop pri-
ma werd gestopt, schoot Vincent 
Mosmans oog in oog met de sluit-
post van Lepelstraatse Boys nog 
maar eens een keer naast de voor 
Steenbergen verkeerde kant van 
de paal maar was het in de 78e mi-
nuut uiteindelijk Tijn van Broek-
hoven die de zoveelste assist van 
Mike de Hoog wist binnen te tik-
ken.
Met deze 4e treffer werd de 1-4 
eindstand bepaald van een wed-
strijd die Steenbergen 3 punten 

opleverde, maar dat was het dan 
ook.

Vrij weekend
Voor komend weekend heeft de 
KNVB een inhaal/bekerprogram-
ma op de rit staan maar omdat 
Steenbergen in de vorige ronde is 
uitgeschakeld voor de beker bete-
kent dat voor de blauwwitten een 
vrij weekend. De eerstvolgende 
competitiewedstrijd staat op het 
programma voor zaterdag 29 ok-
tober.
Dan speelt Steenbergen een thuis-
wedstrijd met als tegenstander 
D.V.O.’60 uit Roosendaal.

Uitslagen senioren van zaterdag 
15 oktober.

Lepelstraatse Boys 1 - Steen-
bergen 1: 1-4; Steenbergen 2 - 
D.V.O.’60 5: 1-3; Steenbergen 5 - 
Oranje Blauw’14 1: 4-3; Roosen-
daal onder 23 4 - Steenbergen on-
der 23 1: 2-1; Oranje Wit dames 1 
- Steenbergen dames 1: 3-0; Bruse 
Boys/Duiveland/SKNWK dames 
1- Steenbergen dames 2: 3-2; Dos-
ko veteranen - Steenbergen vete-
ranen: 2-9.

Programma senioren voor 
zaterdag 22 oktober

Alliance 3 - Steenbergen 3 (be-
kerwedstrijd), aanvang 12.30 uur; 
Steenbergen 2 - Bruse Boys 3 (be-
kerwedstrijd), aanvang 14.30 uur; 
Steenbergen 5 - Seolto 5 (compe-
titiewedstrijd), aanvang 15.15 uur.

Geen beste wedstrijd, wel 3 punten  
voor Steenbergen in wedstrijd  
tegen Lepelstraatse Boys

(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Een van de tes-
ten die de 16-jarige Sjoerd Bijlsma 
afgelopen zomer moest doen was 
vier minuten lang zijn longen uit 
zijn lijf fietsen. “Ik had uren daar-
na nog pijn in mijn benen, maar 
het resultaat was goed.” De uitsla-
gen van alle testen samen hebben 
ervoor gezorgd dat hij is geselec-
teerd voor het ontwikkelingspro-
gramma Cycling Class NL. Dit pro-
gramma is bedoeld om talentvol-
le wielrenners naar de top te bren-
gen. Deze week begint hij aan zijn 
eerste trainingsstage.

Sjoerd blijft nog gewoon een 
VWO-scholier op ’t Rijks, maar 
vanwege zijn status van nationaal 
talent heeft hij geen gewoon les-
programma. 
“Ik mag een examenvak laten val-
len en heb geen gym meer. Verder 
krijg ik dus vrij als ik zoals nu een 
trainingsweek heb in Drenthe. Het 
is druk, dus het is zaak om goed te 
plannen. En feestjes zitten er in-
derdaad niet in, maar dat heb ik 
ervoor over.”

Uitgekozen uit  
350 aanmeldingen
Juist om te zorgen dat jonge 
sporttalenten de kans krijgen om 
het beste uit zichzelf te halen, is 
deelname aan Cycling Class NL 
een unieke kans. “Ik heb een ei-

gen trainer met wie ik regelmatig 
contact heb. En er is een speciaal 
trainings- en voedingsplan voor 
mij samengesteld. Zulke begelei-
ding kan echt het verschil maken. 

Daarom ben ik echt heel blij dat ik 
bij de acht junioren hoor die zijn 
geselecteerd uit 350 aanmeldin-
gen. Ik stond echt te juichen toen 
ik dat bericht kreeg.” 

Regiokampioen  
Zuid-Nederland
Profwielrenner worden is zijn ul-
tieme droom. Een droom die nog 

niet eens zo lang geleden is ont-
staan, vooral door zijn deelna-
me aan de Kleine Tour. Inmiddels 
traint hij bij wielervereniging Wil-
lebrord Wil Vooruit (WWV) en af-
gelopen voorjaar werd hij Regio-
kampioen Wielrennen Zuid-Ne-
derland voor Nieuwelingen op de 
weg. Bij het NK behaalde hij daar-
na de 17e plek. 

“Op zich ben ik daar tevreden 
mee. Ik had hoger kunnen eindi-
gen maar kwam op het laatst klem 
te zitten in een groep.’’ Dit jaar 
heeft Sjoerd als 2de-jaars nieuwe-
ling nog bij vier andere wedstrij-
den gewonnen en diverse podi-
umplaatsen gehaald in wedstrij-
den in Nederland en België. 

“In de komende twee 
jaar moet het gaan ge-
beuren”

Het talentenprogramma van Cy-
cling Class NL is een initiatief van 
NOC*NSF, KNWU en Team Jum-
bo-Visma. Hun doel is om talent-
volle jonge wielrenners te begelei-
den tot oranjesucces; het behalen 
van de hoogste wielertop en podi-
umtrede. 

“In de komende twee jaar moet 
het dus gaan gebeuren. Dan hoop 
ik beter te worden en geselec-
teerd te worden voor belangrijke 
buitenlandse wedstrijden. En dan 
uiteindelijk een plek bemachtigen 
bij een profteam.”

Jonge wielrenner Sjoerd Bijlsma (16) geselecteerd als toptalent

Foto: Steenbergenaar Sjoerd Bijlsma (16) heeft afgelopen zomer een reeks testen doorlopen zoals de puntenkoers 
op het Tom Dumoulinpark in Sittard. Op basis van deze resultaten is hij geselecteerd voor het talentenprogram-
ma Cycling Class NL.




