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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Twee amende-
menten en een motie werden gis-
teren ingediend tijdens de raads-
behandeling van het Uitvoerings-
programma Fort Henricus. Bij het 
ter perse gaan van deze courant 
zag het er naar uit dat alleen het 
amendement van de coalitiepar-
tijen Gewoon Lokaal!, Volkspartij 
en CDA het zou gaan halen. Hier-
mee wordt geregeld dat, de door 
het college gevraagde, €285.000,- 
pas beschikbaar gesteld wordt op 
het moment dat de ondernemers-
plannen definitief en haalbaar zijn. 

De motie werd niet in behandeling 
genomen omdat deze bij wijze van 
ludieke actie was ingediend door 
Chiel Veraart, één van de onder-
nemers die brood ziet in de ont-
wikkeling van het fort. Mits de ge-
meente geen onhaalbare eisen aan 
deze ondernemers stelt tenminste.

Uit de pittige behandeling van 
het collegevoorstel in de oordeel-
vormende vergadering eerder 
deze maand werd al duidelijk dat 
er niet zonder slag of stoot inge-
stemd ging worden met het uit-
voeringsprogramma. Het debat 
werd op verzoek van de raad zelfs 

nog gevolgd door een werkbe-
zoek aan het fort waarna de PvdA 
de conclusie trok dat het voor-
stel bij lange na niet voldeed aan 
de wensen van de raad. Middels 
een amendement stelde de frac-
tie daarom voor om de behande-
ling een maand of zes uit te stel-
len. Tijd die het college kon be-
nutten om met een reëel plan te 
komen waar alle betrokken partij-
en daadwerkelijk mee aan de slag 
konden.

De raad wil de regie
De coalitiepartijen ging dat voor-
stel echter veel te ver. Zij vinden 

dat het uitvoeringsprogramma 
met een kleine aanpassing ge-
woon doorgang kan vinden. Con-
creet willen Volkspartij, CDA en 
Gewoon Lokaal! de benodigde 
investering ( 285.000,00) pas be-
schikbaar te stellen wanneer dui-
delijk is welke ondernemers met 
welke uitvoerbare plannen aan de 
slag gaan: “De raad wil na zoveel 
jaar wachten zelf de regie hebben 
over de keuze van de plannen en 
investeert geen grote bedragen tot 
dat duidelijk is,” aldus de coalitie. 

Er wordt niet geluisterd
Bij aanvang van de vergadering 
sprak Chiel Veraart in. Hij wil sa-
men met zijn partner Esther 
Moors onder meer een camping 
met dagbesteding bij het fort be-
ginnen. Hij legde de vinger na-
mens de zeven geïnteresseerde 
ondernemers op de zere plek: ”Er 
wordt gesproken óver onderne-
mers en er zijn summier ook ge-
sprekken mét ondernemers. Er 

wordt alleen niet geluisterd naar 
ondernemers.” 
En dat terwijl volgens Veraart ie-
der van hen bereid is om de no-
dige investeringen te doen zolang 
deze binnen reëel zijn. Een aan-
tal van de voorstellen die het col-
lege in het uitvoeringsprogram-
ma heeft opgenomen, vallen daar 
niet onder. 

Alsnog in gesprek
Om de raad ’een handje te helpen’ 
bereidde Veraart een motie voor 
die volgens hem direct inzetbaar 
was om de besluitvorming rond te 
krijgen. 
De concluderende opdracht daar-
van was dat ”het college alsnog 
met geïnteresseerde onderne-
mers het gesprek aangaat om alle 
prachtige plannen gezamenlijk 
definitief vorm te geven”.

Hoewel de raad de motie niet 
overnam, onderschreef ook zij 
deze conclusie. 

Meerderheid raad stemt in met programma:

Uitvoering plannen ‘Fort Henricus’ 
naar de volgende fase 

STEENBERGEN – Simone de Kock 
zocht contact met Steenbergse 
Courant. Haar zoon  Rijk is een van 
de kinderen in groep 8a van de 
Gummarusschool. De klas krijgt les 
van leerkracht Dennis Apeldoorn. 
Ze willen graag goudvissen in de 
klas hebben om er als groep voor 
te kunnen zorgen en zeker ook 
voor de gezelligheid. Vandaar hun 
zoektocht naar een geschikt aqua-
rium.

De hoop is daarbij gevestigd op 
inwoners van de gemeente Steen-
bergen die een ongebruikt aqua-
rium in hun bezit hebben en 
dit aan de klas willen schenken. 
Ook attributen die het aquari-
um nog leuker kunnen maken 
zijn zeker welkom. Wie de jonge-
ren verder kan helpen wordt ver-
zocht om een mailberichtje te stu-
ren naar saedekock@gmail.com. 

Inmiddels is Rijk met zijn klasge-
noten een koekjes-actie gestart 
met zelf gebakken koekjes, waar-
mee ze middelen willen vergaren 
om de vissen en hun voer te kun-
nen financieren.

Foto: Rijk Verhagen en Jens Vrieling 
bakten koekjes om te kunnen bij-
dragen in de kosten.

Inzetfoto: van links naar rechts 
Jens Vrieling, Rijk Verhagen Ryan 
Balgit met leerkracht Dennis 
Apeldoorn

Groep 8a Gummarusschool 
op zoek naar een aquarium

Dit jaar weer 
het traditionele 
Loofbal in 
Peeloofdurp
DINTELOORD – Na een jaar ge-
dwongen te hebben overgesla-
gen start Stichting Carnaval Peel-
oofdurp het carnavalsjaar met het 
Loofbal. Dat wordt op zaterdag 6 
november gehouden in ’t Cafeetje 
aan de Westvoorstraat. Het bal be-
gint om 19:11 uur.

Dit wordt een heel bijzonder bal 
want de Stichting gaat iets spe-
ciaals presenteren. Wat dit is 
wordt angstvallig geheim gehou-
den. Daarnaast wordt het motto 
2022 bekend gemaakt, komen de 
schijnwerpers te staan op de win-
naar van de Gouwe Pee en wordt 
het nieuwe carnavalslied gezon-
gen. 

Open Dag 
modelbouw
vereniging 
STEENBERGEN – Zondag 31 okto-
ber houdt Modelbouw Vereniging 
Steenbergse Vliet (MVSV) haar 
jaarlijkse Open Dag in het scou-
tinggebouw aan de Oudevest 9 te 
Steenbergen.

Tijdens deze open dag worden 
tientallen radiografisch bestuur-
bare schaalmodellen van stoom-, 
zeil-, marine- en werkschepen 
gepresenteerd. Deze modellen 
zijn ‘van museumkwaliteit’. Ook 
is er een presentatie van model-
len vrachtwagen en diorama’s, 
schaalmodellen van landschap-
pen. Verder krijgen bezoekers de 
jongste technieken op het gebied 
van 3D printen te zien en is er aan-
dacht voor computergestuurde 
CNC technieken. Een doorlopen-
de diavoorstelling toont de evene-
menten waaraan MVSV de afge-
lopen jaren heeft deelgenomen. 
MVSV laat weten dat de club be-
staat uit een mix van top-model-
bouwers tot beginners. Nieuwe 
leden zijn altijd welkom. Meer 
informatie is te vinden op www.
mvsv.nl.



UITVAARTVERZORGING
LEEUW

0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw

Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

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

www.debolusberg.nl
Sinds 
   1987

De Bolusberg

Boerenweg 7

 potchrysanten vanaf €1,75

 plantbakken en bloemstukjes 

speciaal voor Allerheiligen

Na een voorbereidingsperiode van vele jaren en een bouwtijd 
van 7 maanden hebben wij op vrijdag 8 oktober jl. onze nieuwe 
kleedaccommodatie officieel mogen openen.

Vele bedrijven hebben middels een financiële bijdrage, het 
leveren van gratis arbeid of het leveren van materialen een 
bijdrage geleverd bij de totstandkoming hiervan.

Onderstaande bedrijven willen wij daarvoor hartelijk bedanken:

Bouwbedrijf Verkaart Steenbergen, Madri Totaalinstallateur 
Steenbergen, Albert Heijn Achterberg Steenbergen, 
Aannemingsbedrijf A.van Tilburg Nieuw-Vossemeer, 
Damen van Elzakker Voegersbedrijf Steenbergen, 
Kraak Bouwtechnisch Management Buro Steenbergen, 
Raab Karcher Bouwstoffen Roosendaal, Rabobank Zuid-West 
Brabant, R & R Kunststoftechniek Steenbergen, 
Tamoil Nederland, Donex Logistics Rotterdam, A.V.R. 
Afvalverwerking Rozenburg, Exxon Mobil-Botlek Rotterdam, 
Kroon Daken en Goten Steenbergen, Kluswijs Steenbergen, 
Keller Keukens Bergen op Zoom, Vrotech Steenbergen, 
Sign Partners Steenbergen, Gemeente Steenbergen, 
Fysiotherapie Melief Steenbergen, Schoonmaakbedrijf 
Schoonstad Steenbergen, G.& M. Forwarding Rotterdam, 
Plompen Steigerservice Steenbergen,  Sanitair en Tegelhuis 
Steenbergen, Leys Bouw en Industrie Steenbergen, 
Lamb Weston Meijer Bergen op Zoom, SKupan Varsseveld, 
Metselbedrijf Japjo Oud Vossemeer, Timmerfabriek Bebu 
Oude Tonge, Lucite Verven en Steenbergse Courant.

Bestuur en sponsorcommissie  
van voetbalvereniging ”Steenbergen”

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Via deze willen wij iedereen bedanken voor het overweldigende 
aantal steunbetuigingen via whatsapp, kaarten, telefoontjes, 

fruitmanden en bloemen.

Dit doet ons goed en geeft ons de kracht 
die we nu zo hard nodig hebben.

Heel erg bedankt namens alle betrokkenen van de gewapende overval.

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw

Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

Te Koop aangeboden: 
Unisex winterjack Prijs @45,-

Wolfgang Bladblazer: zuigt en blaast
 Prijs @30,-

Koffiezetapparaat Philips Prijs @30,-
Het is allemaal nieuw.

Telefoon: 0167 56 58 93

Beschikbaar op Reinierpolder I

Vrachtwagen-
parkeerplaatsen

Camera bewaakt

06 53 42 01 27

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

Vlamingvaart 49 Steenbergen
0167-560799 of 0622757344
Auto- motor- en spoedopleidingen

Gevraagd: 
betrouwbare 

huishoudelijke hulp 

Eén ochtend per week 
 

 (06) 21 29 25 62

Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!

 www.ditsletselschade.nl |  info@ditsletselschade.nl |  0167-500899

Bent u slachtoff er als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval ? Ik help u graag.
Met een deskundige en persoonlijke benadering zal ik uw belangen behartigen.

Ook bied ik u de kans op een second opinion. 

U kunt contact met mij opnemen voor een afspraak. 
Ons vertrouwde kantoor is gevestigd aan de Blauwstraat 3

Persoonlijke aanpak in 
rechtshulp bij letselschade

Uitvaartzorg Leeuw

Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde alles in jouw gezicht.

Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het einde gebleven.

Flink wil je nu dat wij zullen zijn,
maar afscheid nemen doet ons zo’n pijn...

Geert Ligtenberg

* 4 november 1933 
† 19 oktober 2021

Echtgenoot van

† Riet Ligtenberg - 

van der Vloet

 Kees en Teddy
 Kinderen en kleinkinderen

 
 Gerda en Jan
 Robin en Nadia

 
 Marco en Diana
 Joeri, Dani, Davy

 Levi, Xavi, Ziva

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Leeuw t.a.v. 
Fam. Ligtenberg
Postbus 68, 4650 AB Steenbergen

Geert is opgebaard in rouwcentrum 
Leeuw, Kapelaan Kockstraat 50 te 

Welberg, waar gelegenheid tot 
afscheid nemen is op zondag 

24 oktober van 16.00 tot 16.30 uur.

De afscheidsdienst zal op woensdag 
27 oktober om 11.00 uur plaats-

vinden in crematorium Zoomstede, 
Mastendreef 5 te Bergen op Zoom.

Na de dienst is er een samenzijn in de 
koffiekamer van het crematorium.
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De belangrijkste 
punten op het lijstje van Leefbaar-
heid De Heen klonken de raads-
leden bekend in de oren. De ver-
keersveiligheid op de Dorpsweg, 
de verouderde riolering en het 
ontbreken van een zendmast staan 
al jaren op de agenda, maar er is 
nog niets veranderd. Daarom is het 
puntje communicatie dit keer bo-
venaan het lijstje gezet. “We val-
len in herhaling. Op wie wachten 
we nu eigenlijk?”, was de vraag 
van Jacqueline Pop, secretaris bij 
Leefbaarheid De Heen.

De leden van Leefbaarheid De 
Heen nemen geen blad voor de 
mond. In klare taal vertellen ze ie-
der kernbezoek opnieuw wat de 
knelpunten zijn in het dorp met 
ongeveer 600 inwoners. “Liever 
hadden we gehad dat jullie bij ons 
langskwamen, want dan konden 
jullie met eigen ogen aanschou-
wen wat er speelt”, zei voorzitter 
Piet de Jong. 

“Problemen met de 
Dorpsweg weten jullie  

al tien jaar”

Bij eerdere kernbezoeken is er 
wel gewandeld over de Dorps-
weg, waar de auto’s uit nood op 
de stoep geparkeerd staan. “Men-
sen met een kinderwagen of rolla-
tor kunnen er niet langs, en lopen 
dan maar over de weg. Daar wordt 
door de meeste automobilisten 
geen 30 kilometer per uur gere-
den. Zelfs de tractoren rijden har-
der. Dit hebben we ook allemaal 
verteld aan iemand die zich bezig-
houdt met het Gemeentelijk Ver-
keers- en Vervoersplan (GVVP)”, 
zegt Jacqueline Pop. “Maar van 
die stoep weten jullie al tien jaar”, 
voegde Piet de Jong toe.

Creatief kijken naar  
verkeerssituaties 

Raadslid Michel Lambers (Volks-
partij) gaf ze helemaal gelijk. “Na-
tuurlijk is het hoog tijd dat er iets 
gebeurt. Maar die punten over de 
Dorpsweg worden wel degelijk 
opgenomen in het GVVP. Iets ver-
anderen in die straat is alleen niet 
eenvoudig want de ruimte is er 
simpelweg niet.”
Volgens Jacqueline Pop kan er 
best creatief naar worden geke-
ken. “Met wegversmallingen de 
snelheid eruit halen. De proble-
men stapelen zich op met de toe-

nemende scheuren in de huizen. 
Ook zijn er oplossingen te vin-
den om de aansluiting met de 
N257 veiliger te maken.” Daar was 
D66’er Ad Theuns het mee eens. 
“Daar wordt ook flink voor gelob-
byd bij de Provincie.”

Ook zonder  
voorzieningen  
een fijn dorp

Toch blijft De Heen een dorp waar 
mensen graag wonen, zo werd er 
gesteld door de leden van Leef-
baarheid De Heen. “Natuurlijk 
zou het prachtig zijn als de school 
en voetbalclub weer terug zou-
den komen, maar ook zonder die 
voorzieningen willen ze graag op 

De Heen blijven. En waarom zou 
het dorp niet mogen groeien?”, 
aldus Jacqueline Pop. Volgens 
Wim Pop wonen er momenteel 
zelfs meer kinderen in het dorp 
dan op het moment dat beslo-
ten werd de school weg te halen. 
Joop Stoeldraijer (PvdA) was het 
hier roerend mee eens. “Laten we 
De Heen zo groot maken dat de 
school weer terugkomt.”

Zendmast cruciaal  
voor bereikbaarheid
Verder werd er uitgebreid gespro-
ken over de bomen aan de Heen-
sedijk, Schansdijk en Dwarsdijk 
die uit de kluiten gegroeid zijn. 
“Met stormachtig weer levert dat 
gevaarlijke situaties op.” 

Ook wachten de inwoners van De 
Heen al jaren op de komst van een 
zendmast zodat de bereikbaar-
heid verbetert. Al eerder werd hier 
aandacht voor gevraagd omdat er 
bij calamiteiten 112 soms niet kan 
worden gebeld. 

“We weten dat het balletje bij KPN 
ligt, maar we willen zo graag dat 
de gemeente ons zelf op de hoog-
te houdt. Het is niet leuk om er tel-
kens maar achteraan te bellen.” 

De raadsleden knikten en beloof-
den de onderwerpen aan te kaar-
ten waar mogelijk. Piet de Jong gaf 
ze nog een laatste waarschuwing 
mee: “Als jullie volgend jaar weer 
op De Heen komen en er is niks 
gebeurd, dan kan ik niet garande-
ren dat er inwoners staan.”

De Heen kritisch op  
gemeente tijdens ‘ 
kernontvangst’

Foto: Piet de Jong, voorzitter van Leefbaarheid De Heen, vindt dat de communicatie vanuit de gemeente te wen-
sen overlaat. Andere leden van de stichting die mee waren gekomen: Jacqueline en Wim Pop en Kees Hensen.

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De raadsleden 
waren afgelopen zaterdag aange-
naam verrast door de presentatie 
die drie leden van de Kruislandse 
dorpsraad gaven. “Een duidelijk 
en realistisch leefbaarheidsplan, 
en een opvallend positieve grond-
houding”, zo klonken de compli-
menten tijdens het kernbezoek 
op het gemeentehuis. Voor dorps-
raad-voorzitter Ad Hellemons en 
leden Rob van Eekelen en Ber-
nard Hack is hun opstelling niet 
meer dan normaal. “We zijn geen 
vechtdorpsraad; we bereiken lie-
ver overeenstemming met de ge-
meente dan de confrontatie op te 
zoeken. Al zou het wel fijn zijn als 
plannen sneller uitgevoerd zouden 
worden”, sprak Hellemons de aan-
wezige raadsleden toe. 

Dat die daadwerkelijke uitvoer 
van plannen regelmatig blijft ste-
ken, was het enige kritiekpuntje 
van de dorpsraad. “Het lijkt erop 
dat de gemeente de uitvoering 
van genomen besluiten moei-
lijk kan bijhouden. Dat is denk ik 
geen onwil, het is het systeem van 
regeltjes en procedures”, stelde de 
voorzitter van de dorpsraad.

“Leefbaarheidsplan is 
onze bijbel”

Het kernbezoek, helaas nog in 
de raadszaal vanwege corona, 
kwam op een goed moment voor 
het dorp. De afgelopen maanden 
is er namelijk hard gewerkt aan 
het Leefbaarheidsplan 2021-2025 
waarin alle onderwerpen worden 
behandeld die voor Kruisland van 
belang zijn. “Wij durven te zeggen 
dat dit plan weergeeft wat er in de 
Kruislanders omgaat. Dit is voor 
de komende jaren onze bijbel. We 
willen af van ad-hoc vragen zodat 
de gemeente op deze manier be-
ter kan inschatten wat de finan-
ciële gevolgen zijn van onze wen-
sen.”

Wandelroutes  
veilig maken
Wonen, verkeer en groen zijn 
daarbij de trefwoorden. Volgens 
de leden zijn er zo’n 30 woningen 
nodig voor starters of voor oude-
ren die kleiner willen gaan wo-
nen. “Beide groepen willen graag 
in Kruisland blijven wonen. Maar 
dan moeten die huizen er wel zijn. 
Voor ouderen maken voorzienin-
gen als het huiskamerproject het 
mogelijk om zelfstandig, maar wel 
kleiner, hier te blijven wonen”, zei 
Rob van Eekelen van de dorps-
raad. Wel is het dorp te ‘stenig’, 
en is het plan om 60-70 bomen te 
planten. “We hebben samen met 
de gemeente heel Kruisland al op 

z’n kop gezet om te kijken waar 
geschikte plekken zijn.”

In het verlengde daarvan is de 
dorpsraad zelf al proactief aan de 
slag gegaan om wandelroutes in 
en rond Kruisland te realiseren. 
“Rondje brug is bij ons een begrip, 
maar je kan nu niet overal veilig 
lopen. Wij kunnen heel veel zelf 
doen, hebben ook contact met 
de instanties, maar als het om be-
wegwijzering en verharding van 
de paden gaat, zouden wij 10.000 
euro nodig hebben om de eerste 
routes te realiseren”, rekende Hel-
lemons voor. 

Gedegen  
verkeersonderzoek
En niet in de laatste plaats wil 
Kruisland graag af van het zwa-
re landbouwverkeer dat door het 
dorp dendert. 
“Wat we het liefste willen is een 
totaalonderzoek waarbij gede-
gen metingen worden gedaan. 
Dan spreken de feiten voor zich 
en wordt het weggehaald van de 
emotionele discussie “dat het zo 
druk is”. Dan zal hopelijk blijken 
of een rondweg tot de mogelijk-
heden behoort of dat we de situa-
tie moeten accepteren zoals hij is”, 
aldus de voorzitter. 

Wensenlijstje van de dorpsraad: wandelpaden, 
woningen en onderzoek naar verkeersstromen 

“Kruisland is organisatorisch  
en sociaal een sterk dorp”

Foto: Een afvaardiging van de dorpsraad Kruisland was zaterdag op het 
gemeentehuis om hun Leefbaarheidsplan toe te lichten. V.l.n.r.: Bernard 
Hack, Rob van Eekelen en Ad Hellemons.

Ten Brinke 
geeft lezing  
in Hervormd 
Centrum 
Dinteloord
DINTELOORD – Woensdagavond 10 
november komt christelijk spreker 
en presentator Jurjen Brinke naar 
Dinteloord. Hij spreekt over het 
thema ‘Kerk zijn in je omgeving, 
lessen uit Oeganda en Amster-
dam’. Toegang tot de lezing in het 
Hervormd Centrum aan de West-
voorstraat 18 is gratis.

Ten Brinke is voorganger in het 
multiculturele gemeente Hoop 
voor Noord in het Amsterdamse 
stadsdeel Noord. Sinds november 
2015 is hij een van de presentato-
ren van het EO-televisieprogram-
ma ‘De Kapel’. Ook presenteert hij 
voor de EO de ‘Beam-kerkdienst’ 
op zondagochtend en het radio-
programma ‘Vroeg op 5’. 

Daarnaast is hij als ambassadeur 
betrokken bij de Stichting Tear. 
Een ontwikkelingsorganisatie die 
opkomt voor  mensen die leven 
in armoede en wie onrecht wordt 
aangedaan.

De lezing in Dinteloord begint op 
10 november om 19:45 uur. 
Vooraf is er vanaf 19:30 uur een 
koffie-inloop. 
Er wordt een collecte gehouden 
voor Stichting Tear. Alle belang-
stellenden zijn zeer welkom.



27 oktober van 18.00 tot 21.30 uur

Eindelijk mag het weer!
Een gezellige Ladies Night 
in Ons Steenbergen. Kom jij 
ook ontspannen een avondje 
winkelen met speciale acties 
en extra aanbiedingen?

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

Zet het in je agenda en 
geef het door aan je 
vriendinnen, zus(sen), 
moeder en collega’s!

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

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen

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

  

Gezellige Ladies Night in het Stadshart

Like ons op facebook en Instagram
STEENBERGEN

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

Maak  je  herfsttafe l  compleet  met  a l 
het  moo is  van  Marskramer  S teenbergen

Gevraagd
bezorger/ster

voor 
kern Steenbergen

Telefoon: (0167) 56 59 30
E-mail: bezorging@steenbergsecourant.nl

vanaf 13 jaar

GevraagdGevraagdGevraagdGevraagdGevraagdGevraagdGevraagd
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 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

                        

13°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Redelijk rustig en 
droog weekeind voor 

de boeg
Zaterdag is er in de ochtend nog een 
enkel buitje mogelijk in de gemeente 
steenbergen maar zaterdagmiddag 
blijft het droog. Wel is veel bewolking 
en maar ook zeker af en toe zon. 
Het wordt zo rond de 13 graden. De 
zuidwestenwind is zwak tot hooguit 
matig en dat maakt het aangenaam 
weer voor buitenactiviteiten. 
Zondag lijkt een wederom een 
grotendeels droge dag te worden in onze 
regio maar wel vooral later op de dag 
weer een kleine buienkans. Ook zien 
we de zon af en toe. Het wordt net als 
zaterdag 13 graden in onze regio bij een 
zwakke zuidenwind. 
Volgende week loopt de temperatuur 
wel weer is iets op naar een maximum 
van 15 graden. Het is daarbij vrij 
wisselvallig met dagelijks zo’n  60% 
kans op regen. Ook is de wind soms 
weer wat nadrukkelijker aanwezig dan 
tijdens dit weekend.

Weerspreuk: 
“ Is oktober warm en fijn, het zal een 
scherpe winter zijn, maar is het nat 
en koel, ‘t is van een zachte winter 

een voorgevoel ! ”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – De leden van 
heemkundekring De Steenen Ka-
mer wisten even niet wat ze hoor-
den toen voorzitter Ger Baten af-
gelopen maandag de ledenverga-
dering begon met de mededeling 
dat de opening tevens zijn laatste 
agendapunt zou zijn. Direct daar-
na gaf hij de voorzittershamer 
over aan Hanneke Meulblok. Ove-
rigens neemt de vereniging nog 
lang geen afscheid van de bevlo-
gen oud-voorzitter. Om dat te be-
nadrukken werd hij tijdens de ver-
gadering benoemd tot erelid van 
De Steenen Kamer.

Eerder dit jaar deed het bestuur 
via deze courant een oproep om 
tot een nieuwe voorzitter te ko-
men. Zoals verwacht stonden de 
belangstellenden niet in rijen van 
drie voor de deur te trappelen. 
Met de toevoeging van twee nieu-
we bestuursleden, Philip Damen 
en Geo Pelle, kwam er echter wel 
ruimte om een kleine stoelendans 
te doen. Nieuwkomer Pelle neemt 
het penningmeesterschap over 
van Hanneke Meulblok waardoor 
zij door kan schuiven naar de 
voorzittersstoel. Robert Catsburg 
is en blijft secretaris.  

Erelid
Hoewel Baten het liefst met stille 
trom een stapje terug had gedaan, 
kwam hij er volgens troonopvol-

ger Meulblok “zo gemakkelijk niet 
vanaf “.  “Gerard, wij hebben jou 
leren kennen als een fijne man die 

zich met heel veel humor en inzet 
voor onze heemkundekring heeft 
ingezet. Je hebt heel veel kennis 
en drive aan deze club gegeven. Je 
hebt aangegeven dat je meer tijd 
vrij wilt hebben om leuke dingen 
te doen. Daar hebben we natuur-
lijk alle begrip voor, maar al ben je 
dan uit het oog van het bestuur, je 
bent zeker niet uit het hart. We ho-
pen nog heel lang van jouw exper-
tise gebruik te mogen maken.” 

Steenbergs dialect
Als dank voor alle jaren inzet werd 
Baten uitgeroepen tot erelid van 
de heemkundekring. De rasechte 
Steenbergenaar zal er dubbel en 
dwars gebruik van maken, want 
hij heeft nog de nodige plannen 
op de plank liggen, waaronder een 
onderzoek naar het Steenbergse 
dialect. 

Binnenkort in deze courant een 
uitgebreid interview met Gerard 
Baten over zijn jaren bij heem-
kundekring De Steenen Kamer.

Benoemd tot erelid: 

Gerard Baten nam afscheid 
als voorzitter van de
heemkundekring

FOTO:  Afgelopen maandag nam Gerard Baten afscheid als voorzitter van 
de heemkundekring De Steenen Kamer. Uit handen van zijn opvolger, 
Hanneke Meulblok,  ontving hij de oorkonde die hoort bij het erelidmaat-
schap. Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

[ door Peter Vermeulen ]   

STEENBERGEN – Een dertig tal hu-
welijksparen die het predicaat Di-
amant, Briljant en zelfs Platina mo-
gen dragen zijn afgelopen vrijdag 
door de gemeente Steenbergen 
verrast met een feestelijke middag 
in de Evenementenzaal van het 
Cromwiel. Zij kregen een bijzonder 
programma voorgeschoteld, ont-
vingen de persoonlijke felicitaties 
van burgemeester Ruud van den 

Belt en keerden huiswaarts met 
een plezierig gevoel, een bijzon-
der kleinood en een bos bloemen. 
De middag was georganiseerd om-
dat de jubilarissen in de coronatijd 
niet persoonlijk bezocht konden 
worden.

“Welkom, wat ontzettend fijn dat 
we elkaar hier vandaag – einde-
lijk – kunnen ontmoeten. Jam-
mer genoeg was het de afgelo-

pen anderhalf jaar niet moge-
lijk om u thuis te bezoeken en u 
daar persoonlijk te feliciteren met 
uw huwelijksjubileum. Dus dat 
doe ik dan graag nu eerst. Dia-
mant, briljant en platina, zo heet 
dat als je 60, 65 of zelfs 70 jaar 
bent getrouwd”, zo begon de bur-
gemeester zijn welkomstwoord 
en hij ging even terug in de tijd 
en memoreerde wat unieke mo-
menten in de wereldgeschiede-
nis uit die afgelopen jaren. Waar-
onder de eerste televisie-uitzen-
ding, de eerste mens in de ruimte 
en de prestaties van The Beatles, 
Elvis Presley en Anton Geesink.  
“Jullie weten dat allemaal veel be-
ter dan ik, ik moest 60 jaar gele-
den nog geboren worden en ben 

nog maar 31 jaar getrouwd”, al-
dus de burgemeester die de hoop 
uitsprak dat de jubilarissen in 
hun jaren ook veel persoonlijke 
hoogtepunten hebben gekend.  
 
Hij wist van sommigen dat ze na 
het bereiken van hun huwelijksju-
bileum afscheid hebben moeten 
nemen van hun geliefde echtge-
noot of echtgenote. Wie dan toch 
de moed had opgebracht om deze 
middag aanwezig te zijn kreeg 
daarvoor lof,  met zeker ook alle 
begrip voor wie er niet bij kon zijn.

Geschiedenis  
van de kernen
De burgemeester verklapte zijn 
gehoor dat ze deze middag wat 
over de historie van hun betref-
fende kern verteld zouden krijgen. 
Maar voor dat dit gebeurde zette 
het duo ‘De Buren’ uit volle borst 
het ‘Lang zullen ze leven in’.
De jubilarissen luisterden vervol-
gens vol aandacht naar de lezing 
van Frans van Eekelen, die in twee 
delen wat uit de geschiedenis van 
de diverse kernen vertelde. Droe-
vige en trieste zaken, maar vervol-
gens ook plezierige en leuke ge-
beurtenissen.
Het Duo ‘De Buren’ zorgde voor 
muzikaal vermaak, Bram Glad-
dines was te zien en te horen in 
een clip met ‘Marina’, tonpra-
ter D’n Teun kreeg de lachers op 
zijn hand en dat deden ook d’Ou-
we Stukke in de vorm van het ne-
pechtpaar De Bok.

Al bij al een plezierige, leerzame 
en amusante middag die bij de 
betrokkenen goed in de smaak 
viel.

 
 

Jubilerende huwelijksparen 
plezierig gefêteerd met 
een feestmiddag 

Foto: burgemeester Van den Belt maakte een praatje met de jubilerende huwelijksparen.
Foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Foto: Tonprater d’n Teun kreeg de lachers op zijn hand. Een dertig tal jubilerende huwelijkspa-
ren kregen afgelopen vrijdagmiddag een leuk programma voorgeschoteld.
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(door Tineke Feskens)

DE HEEN – Dat van uitstel niet al-
tijd afstel komt bleek zondag maar 
weer in het kerkje van De Heen. 
Ruim één jaar na dato vierden de 
leden van Cameleon hun 30-jarig 
bestaan. Mét lekker eten, mét lek-
ker drinken en uiteraard, mét the-
ater!

De genodigden werden vanaf vier 
uur verwacht, maar de leden van 
theatergroep Cameleon waren al 
vanaf half twee in het kerkje in De 
Heen aanwezig. Niet om de boel te 
versieren, dat was zaterdag al ge-
daan. Maar om samen hun gevoel 
voor Cameleon uit te drukken. Op 

doek. Want dat is voor alle leden 
van de theatergroep onbekend ter-
rein. Het jubileum zou eigenlijk vo-
rig jaar al gevierd worden, maar ook 
hier gooide Corona roet in het eten. 

Ad Vermeulen
Toch was het voor de leden belang-
rijk dit jubileum niet voorbij te laten 
gaan. Niet in het minst om alle ju-
bilarissen in het zonnetje te zetten. 
Want er zijn nogal wat leden die al 
lange tijd verbonden zijn aan Ca-
meleon. Neem zangcoach Kees, of 
Frank de geluidsman, allebei man-
nen die achter de schermen van 
groot belang zijn voor de theater-
groep. Maar vandaag ging de mees-
te aandacht uit naar Ad Vermeulen. 
Al 30 jaar actief binnen de vereni-

ging, al 30 op het toneel. Daar kwam 
vandaag een einde aan. Ad legt na 
30 jaar zijn actieve rol op het toneel 
neer. “Het is tijd om een ander in de 
schijnwerpers te laten staan” leg-
de Vermeulen desgevraagd uit. “Ik 
heb prachtige tijden bij Cameleon 
meegemaakt. Ik voel nog steeds de 
warmte die de leden onder elkaar 
verspreiden. Maar nu is het tijd een 
stapje terug te doen, mezelf ook be-
zig te houden met andere zaken die 
erg belangrijk zijn.” 
Zijn echtgenote kan dit enkel be-
amen. “Cameleon is een prachtige 
club, maar nu, na 30 jaar, is het tijd 
meer te genieten van onze kleinkin-
deren en de tijd die we samen nog 
mogen delen.” De vereniging zette 
Ad om die reden graag in het zonne-
tje, maar zonder afscheid te nemen, 
want Ad Vermeulen blijft als voor-
zitter aan Cameleon verbonden. 

‘Eindelijk een solo  
voor Giscard’
Het feestelijke programma voor de 
actieve leden van Cameleon begon 

met een opdracht. Ze kregen op-
dracht om hun gevoel bij Cameleon 
op papier te zetten. Niet geschre-
ven, maar als schilderijtje. Het re-
sultaat mocht er zijn. 20 kameleons 
stonden nadrukkelijk in het kerk-
je. 20 kameleons met elk hun eigen 
verhaal, met elk hun eigen gevoel. 
“Mijn kameleon staat voor warmte” 
aldus scheidend acteur Ad Vermeu-
len. “Warmte van een groep men-
sen die , zoals een kameleon doet, 
kleurt bij emotie. Een warmte die 
ik altijd voel als we samen zijn.” Die 
warme sfeer is ook duidelijk te voe-
len aan de afzonderlijke tafels waar 
leden en hun naasten met elkaar 
genieten van een drankje. “Weet je” 
bedenkt Coen Hoppenbrouwers, 
de benjamin van de groep. “Je hoeft 
nooit bang te zijn om een fout te 
maken. Je krijgt altijd steun van de 
groep. Toen ik bij Cameleon kwam, 
een kleine drie jaar geleden, wilde 
ik graag acteren, maar niet zingen. 
Uiteindelijk, dankzij de lessen van 
onze zangcoach, sta ik zingend op 
het toneel. Met steun van de hele 
groep.”

 Kortjakje
Frank van der Heijden kan dat en-
kel beamen. “We hebben een hecht 
team. We maken samen de teksten, 
verzinnen samen de rode draad 
door het verhaal. Wat mij betreft 
blijven we nog jaren doorgaan.” 
Voor Giscard van Tilburg ligt het wat 
zingen betreft allemaal wat gevoeli-
ger. “Ik mag nooit eens een solo zin-
gen” klaagt hij met een knipoog. “Als 
we samen zingen zet Frank mijn ge-
luid wat lager. 

Zelfs tijdens de voorstelling ‘Leeve 
de Vereeniging’ ging het over mijn 
gebrek aan zangkunsten!” De overi-
ge leden aan de tafel kunnen harte-
lijk om Giscard lachen, het geeft de 
onderlinge sfeer binnen de groep 
weer. Als aan het einde van de mid-
dag, even voor het warme en kou-
de buffet begint, het spel ‘Wie van 
de drie” wordt gespeeld, krijgt Gis-
card eindelijk zijn podium. Hij mag 
voor een volle zaal ’Altijd is Kortjak-
je ziek’ ten gehore brengen. Blaf-
fend. Maar je moet tenslotte ergens 
beginnen.

Receptie en reünie:  
“gewoon 30 en 1” jaar  
theatergroep Cameleon

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant  Foto: Ad Vermeulen (links op bovenstaande foto) blijft als voorzitter verbonden aan Cameleon.

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN –Heemkundekring 
De Steenen Kamer hoopt dat de 
drempel naar de vereniging letter-
lijk en figuurlijk lager is nu de club 
verhuist naar de Blauwstraat 30 
(de bieb). Met een nieuw clubhuis, 
een nieuwe voorzitter, een nieuw 
logo en de prikkelende slogan ‘Ons 
Erfgoed, een gedeeld verleden’ is 
de club klaar voor de toekomst. 

Iedere vrijdagmiddag wordt er 
hard gewerkt in de bieb. Met re-
gelmaat krijgen de heemkundi-
gen dozen vol documenten, foto’s 
of kranten binnen die bekeken en 
gearchiveerd worden. Ook lopen 

er altijd onderzoeken onder de le-
den of komen er van buitenaf vra-
gen binnen waarvoor het archief 
van ‘De Steenen Kamer’ wordt 
aangesproken.

Onpraktisch
Alle archiefstukken blijven voorlo-
pig overigens nog in de oude wer-
kruimte boven de Vredeskerk. “De 
klimatologische omstandigheden 
zijn daar perfect en er is hier nog 
geen geschikte ruimte voor,” legt 
Niek van Beers uit. “We hopen 
overigens wel dat die er snel komt, 
want het is nu erg onpraktisch om 
voor iedere vraag terug te moeten 
naar ‘t Zolderke.” 

Ouwehoeren
Momenteel neemt de vrijdagmid-
dag-groep dozen vol Steenbergse 
Couranten door en categoriseert 
Co Oerlemans honderden foto’s 
uit een geschonken privécollec-
tie. ”En in de tussentijd komen we 
natuurlijk met talloze oplossingen 
voor actuele problemen in Steen-
bergen, want ouwehoeren hoort 
er ook bij,” knipoogt Van Bers. 
Tijdens de werkmiddagen houdt 
de Steenbergse genealoog Chris 
Kuipers kantoor in de bieb en wil 
iedereen met een vraag over af- 
en herkomst graag verder op weg 
helpen. 

Verhalen vertellen

De heren hopen dat steeds meer 
mensen (ook vrouwen dus!) op 
vrijdagmiddag bij hen aanschui-
ven. “De deur van de bieb staat 
open en iedereen is van harte wel-
kom. Gewoon, om eens te komen 
kijken waar wij mee bezig zijn of 
om een vraag te stellen. Wat we 
vooral hopen is dat er aan deze ta-
fel verhalen verteld worden en ge-
sprekken ontstaan over het Steen-
bergen van vroeger.” 

Ons erfgoed
De slogan ‘Ons erfgoed, een ge-
deeld verleden’ sluit direct aan bij 
die oproep. “We hebben bewust 
gekozen voor het ‘Ons’ omdat we 
de verbinding willen leggen met 

‘Ons Steenbergen’ dat zich steeds 
meer ontwikkelt als de merknaam 
van de stad,” aldus bestuurslid en 
ontwerper Philip Damen tijdens 
de algemene ledenvergadering 
van afgelopen maandag. “Vanuit 
heemkundig oogpunt benadrukt 
het dat erfgoed van ons allemaal 
is en dat we er samen invulling 
aan geven.” 
De werkmiddagen van heemkun-
dekring De Steenen Kamer zijn ie-
dere vrijdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur aan de Blauwstraat 30 
(de bieb). 
Voor meer informatie over de ver-
eniging: heemkundekringdestee-
nenkamer.nl of Facebook (heem-
kundekringdesteenenkamer).

Heemkundekring De Steenen Kamer zit klaar met koffie: 

Verleden delen op vrijdagmiddag in de Steenbergse bibliotheek

Foto: Aan tafel in de bieb wordt op vrijdagmiddag hard gewerkt en veel gepraat door de le-
den van heemkundekring De Steenen Kamer. De deur staat open en iedereen is van harte 
welkom om aan te schuiven.   Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Foto: Co Oerlemans brengt de vrijdagmiddagen momenteel door met het bekijken, categori-
seren en archiveren van honderden foto’s uit een privé collectie die aan de heemkundekring 
geschonken zijn. Een tijdrovende, maar leuke, klus.  Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant
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 potchrysanten vanaf €1,75

 plantbakken en bloemstukjes 

speciaal voor Allerheiligen

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

Wij zijn op zoek naar drie collega’s
Wij zijn op zoek naar een ervaren e-monteur, ervaren w-monteur 
en een ervaren service monteur die ons team komen versterken.

Wij bieden:
• Een zelfstandige functie met ruimte voor eigen inbreng
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Een prettige werksfeer in een goed team
• Bij gebleken geschiktheid: een vast arbeidscontract.
• Je hebt 25 vakantiedagen en 13 atv-dagen

Wij vragen:

Een zelfstandige w-monteur 
Werkzaamheden:
•  Zelfstandig en samen met (leerling- en hulp)monteurs realiseer je W- installaties   
 op basis van instructies en tekeningen.
•  Regelmatig check je bij een project of er nog genoeg materiaal voorhanden is.   
 Grijp je mis op spullen? Dan zoek je contact met de uitvoerder, die vervolgens   
 een bestelling plaatst.

Mogelijk ben jij diegene die past binnen de hierboven staande functieomschrijvingen. 
Reageer dan snel. Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen 
met Marc Adriaansen. Stuur je sollicitatiebrief met daarbij ingesloten jouw C.V. 
graag binnen 14 dagen naar onderstaand (mail) adres t.a.v. Marc Adriaansen.

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

Een ervaren e-monteur
Werkzaamheden:
•   Zelfstandig en samen met (leerling- en hulp)monteurs realiseer je elektrotech-nische  

installaties op basis van instructies en tekeningen.
•   Regelmatig check je bij een project of er nog genoeg materiaal voorhanden is.Grijp 
  je mis op spullen? Dan zoek je contact met de uitvoerder, die vervolgens een 
  bestelling plaatst.
•   Je houdt toezicht op de kwaliteit van de elektrotechnische installaties.
•   Je overlegt met het team over de planning en de werkzaamheden. Bij kleinere  

projecten kan het ook voorkomen dat je hierover contact hebt met de klant.

Functie-eisen: 
•   Minimaal een mbo 3-diploma elektrotechniek of vergelijkbaar niveau door 
  werkervaring.
•   Enkele jaren ervaring als (eerste) monteur elektrotechniek.
•   VCA. Heb je dit certificaat nog niet, dan kun je het bij ons behalen.
•   Een rijbewijs B.
•   Heb je niet alle diploma’s maar wel ervaring in ons vak en wil je je verder laten 
  ontwikkelen neem dan ook contact met ons op.
•   Flexibel en stressbestendig.

• Je houdt toezicht op de kwaliteit van de installaties.
• Je overlegt met het team over de planning en de werkzaamheden. Bij kleinere   
 projecten kan het ook voorkomen dat je hierover contact hebt met de klant.

Functie-eisen: 
•  Minimaal een mbo 3-diploma w-installatie of vergelijkbaar niveau door werkervaring.
•  Enkele jaren ervaring als (eerste) monteur w-installaties.
•  VCA VOL. Heb je dit certificaat nog niet, dan kun je het bij ons behalen.
•  Een rijbewijs B.
•  Heb je niet alle diploma’s maar wel ervaring in ons vak en wil je je verder laten ont- 
 wikkelen neem dan ook contact met ons op.
• Flexibel en stressbestendig.

Een ervaren servicemonteur 
Werkzaamheden:
•  Onderhoud van verbrandingstoestellen
•  Het zelfstandig oplossen van storingen
•  Bereidheid tot storingsdienst

Functie-eisen: 
•  Minimaal 3 jaar ervaring met onderhoud van gasverbrandingstoestellen
•  Zelfstandig kunnen werken
•  Communicatieve eigenschappen
•  Geen 8.00 tot 17.00 uur mentaliteit
•  Flexibel en stressbestendig

JOIN OUR TEAM!
SNEL AAN DE SLAG IN HET MAGAZIJN OF DE BUITENDIENST? 
Bel direct 0167-523925 en vraag naar Kristel of Joost.
De koffie staat altijd klaar voor gemotiveerde aanpakkers!

MEER WETEN OVER WERKEN BIJ JMT? LEES VERDER! 
Wil jij graag bijdragen aan de realisatie van de grootste beurzen, belangrijke 
congressen en de tofste events? 

WIJ ZOEKEN: 
-  Orderpickers/magazijnmedewerkers 
-  Op- en afbouwmedewerkers events 
-  Medewerkers reiniging 
 Al vanaf 12 uur per week, flexibel in te delen!

-  Algemeen medewerkers magazijn/events 
-  Projectleiders events 
-  Chauffeurs 
-  HeftruckchauffeursJOIN OUR TEAM!

CHECK:
WWW.WERKENBIJJMT.NL

Wij zijn JMT!
JMT is de grootste Europese speler in de meubel verhuurbranche voor beurzen, congressen en 
evenementen.  Wij maken voor onze klanten het onmogelijke mogelijk. 
Om dit te kunnen doen zoeken we teamplayers waarbij het service bloed door de aderen stroomt!  
Met ruim 450 collega’s in 8 Europese landen is JMT een absolute 
topspeler op het gebied van event inrichting. Wil jij daar deel van uitmaken? Solliciteer dan snel 
op een van de vacatures of stuur een open sollicitatie.

Wij zoeken:
- Chauffeurs
- Orderpickers
- Projectleiders 
- Heftruck Chauffeurs 
- Medewerkers op- en afbouw

MEER INFO OF SOLLICITEREN?
CHECK WWW.WERKENBIJJMT.NL
OF BEL DIRECT MET 0167-523925.
LIEVER MAILEN? STUUR JE BERICHT
NAAR ILSE@JMT.NL 
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www.werkenbij.tantelouise.nl

Zorgdiploma op zak? 
Kom eens langs!

Heb jij een diploma Verzorgende IG of Verpleegkunde - 
of sta je op het punt dat te behalen - stap dan eens bij ons 
binnen. Tante leert je graag beter kennen! Kom gezellig 
langs, zeg ons wat je ambities zijn, dan vertellen wij wat 
tanteLouise voor jou kan betekenen. En geloof ons, dat 
is meer dan je denkt! Maak een afspraak met recruiter 
Henriëtte via werkenbij@tantelouise.nl. Gewoon doen! 

volg tante op social media



STEENBERGEN – “Het is 
bijzonder dat wij binnen 
de gemeente Steenbergen 
in coronatijd minder ver 
zijn teruggevallen en weer 
sneller zijn hersteld dan 
de rest van Brabant. We 
hebben nu te maken met 
een heel lage werkloosheid. 
Het nadeel hiervan is dat 

veel bedrijven op zoek 
zijn naar werknemers en 
heel moeilijk aan mensen 
kunnen komen. Dat vormt 
een groot probleem 
voor onze bedrijven. De 
economie gaat heel goed, 
maar uitbreiden is hierdoor 
moeilijk mogelijk”, zo stelt 
wethouder Willy Knop.

Hij vervolgt: “Ons 
werkloosheidcijfer is 
slechts 3 %. Eigenlijk 
heb je minimaal 5 % 
werkloosheid nodig om 
goed te kunnen putten 
uit werkzoekenden. Toch 
zijn er kansen, want veel 
inwoners uit onze gemeente 
Steenbergen werken 

buiten de gemeente. Ik kan 
me voorstellen dat deze 
mensen het beu zijn om 
dagelijks te moeten reizen, 
zeker zij die dagelijks voor 
de Haringvlietbrug staan 
of te maken hebben met 
terugkerende files. Voor hen 
zou het toch heerlijk zijn als 
ze op de fiets naar hun werk 

kunnen of te maken krijgen 
met slechts korte reistijden 
in deze regio”.

Nieuw 
industrieterrein 
in voorbereiding
De wethouder geeft aan dat 
Steenbergen bezig is met 
het ontwikkelen van nieuwe 
economische kracht. 

“We zijn bezig met een nieuw 
industrieterrein. Dat is nodig, 
want alle bedrijfsterreinen in 
de gemeente zijn uitverkocht. 
Als de plannen klaar zijn gaan 
ze naar de gemeenteraad en 
zal deze er haar mening over 
geven”. 
Hij realiseert zich overigens dat 
anderhalf jaar corona een zware 
stempel heeft gedrukt op met 
name de horeca. 

“Nu de steun per 1 oktober is 
stopgezet ben ik bang dat er 
nog wel wat facturen liggen 
die betaald moeten worden. 
We proberen als gemeente te 
faciliteren door het aanreiken 
van tips en hulp op korte 
termijn”.

Wethouder Economische Zaken 
gemeente Steenbergen  

Willy Knop:

“We hebben 
ondanks corona een 

periode met lage 
werkloosheid, dus 

een schaarste op de 
arbeidsmarkt”

STEENBERGEN – “Het is 
goed zoeken naar de juiste 
personen met de juiste 
motivatie en vaardigheden. 
Om mensen te vinden 
die 1 op 1 matchen is als 
een lot in de loterij. De 
werkzoekenden hebben 
in deze tijd volop keuze”, 
vertelt Kees Aarden van 
Agridienst Uitzendbureau. 

Hij kent de waarde van het 
gesprek om de juiste kwaliteiten 
te ontdekken.

“Wij staan bekend om onze 
persoonlijke benadering. 
We begeleiden ook mensen 
die nog niet eerder van baan 
zijn veranderd en kijken hoe 
we het beste wat voor hen 
kunnen betekenen. We helpen 
hen zo nodig ook om een 
carrièreswitch te maken. 

Je moet in staat zijn om door de 
persoon heen te kunnen kijken 
en de kwaliteiten te vinden die 
ze nog niet bij zichzelf hebben 
ontdekt. 

Kees Aarden, Agridienst 
Uitzendbureau: 

“Aan geschikt 
personeel komen 
zorgt in deze tijd 

voor een ware 
uitdaging”

HALSTEREN – “Tot nog toe 
konden wij gelukkig nog 
aan goed personeel komen. 
We hebben voldoende 
chauffeurs en al onze 
wagens zijn bezet”, zegt 
Maarten Bernaards van 
Bernaards Transport. 

“Bij onze concullega’s 
merken we dat het werven 
van nieuw personeel voor 
hen moeilijk is”.

Maarten Bernaards weet dat 
er sprake is van een forse 
arbeidskrapte. 

“Dat betekent dat we moeite 
moeten blijven doen om aan 
goed personeel te komen. 

Wij investeren ook in onze 
mensen. We zijn goed voor hen 
en vinden het belangrijk dat er 
een goede werksfeer is”

Maarten Bernaards,  
Bernaards Transport:

“Ook wij moeten 
moeite blijven 

doen om aan goed 
personeel te komen” 

STEENBERGEN – “Voor 
de coronaperiode stond 
de horeca er al zwak 
voor. De corona lock 
down verergerde de 
situatie. Wij hebben toen 
al ons personeel kunnen 
aanhouden. Toen we 
opengingen zochten een 
aantal collega’s echter naar 

een andere baan. De situatie 
bij veel branchegenoten 
is identiek. Er zijn veel 
mensen uit de horeca 
gestroomd, op zoek naar 
werk dat meer tussen 
de reguliere werktijden 
ligt. We verwelkomen dus 
graag nieuwe collega’s. 
Medewerkers die er plezier 

in scheppen om het onze 
gasten goed naar de zin te 
maken”.

“Het is een prachtig vak. 
Er is wel veel veranderd. 
Veel bedrijven zijn naar een 
4-daagse werkweek gegaan. 
De tijd van vroeger, waarin 
iemand 60 tot 80 uur in de week 
stond te buffelen is niet meer. 

Toen ik vroeger begon was dat 
heel normaal. Ten opzichte van 
vroeger is uit eten gaan nog veel 
meer een beleving geworden. 
Onze gasten willen ook graag 
dat we een hoge kwaliteit 
bieden. Wij maken onze soepen, 
sauzen, ijssoorten allemaal 
zelf. Ik bak al veertien jaar m’n 
eigen appeltaarten. Het koken is 
een passie voor me en gelukkig 

levert dat een uitstekende 
waardering op. We staan in 
de Michelingids en hebben 
een Bib Gourmand, de kleine 
Michelinster. Daarmee bewijzen 
we dat we een goede prijs-
kwaliteitverhouding bieden. 
Die prestatie moet je 
blijvend kunnen waarmaken. 
Dat betekent dat onze 
medewerkers vakbekwaam 
moeten zijn en gemotiveerd. 
Helaas is het animo voor de 
horecaopleidingen afgenomen. 

Het tekort aan personeel 
betekent wel dat ook wij ons 
wat moeten aanpassen. We zijn 
creatief met het samenstellen 
van onze menukaart. Met 
een iets kleiner aantal maar 
overigens zeer smakelijke 
gerechten. Hierdoor kunnen 
we sneller inspelen op onze 
situatie”.

Chef-kok Mark van Loon 
Brasserie Puur en  

‘In de Oude Stempel’ 

“Ook wij zijn op zoek 
naar gemotiveerde 

en vakkundige 
medewerkers” 



Bergen op Zoom -  
Halsteren - Steenbergen 
www.mamaloekinderopvang.nl

Deel je met ons de passie voor de begeleiding,  
ontwikkeling en verzorging van kinderen?

Dan is werken bij Kinderopvang Mamaloe iets voor jou!

Scan de code of bezoek onze website voor alle informatie.

VACATURE
PEDAGOGISCH MEDEWERKER

KDV/PO/BSO

085-2736039
info@pro-verkeer.nl

Kaartenmakerstraat 7
2984 CB Ridderkerk

Kijk dan op

Wil jij opgeleid worden
tot verkeersregelaar
met baangarantie?

www.werkenbijpro-verkeer.nl

kapsalon | schoonheidssalon | nagelsalon | visagie | massages | productadvies

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

SCHOONHEIDSSPECIALIST / NAGELSTYLIST
Als schoonheidsspecialist / nagelstylist moet je een klantvriendelijke instelling hebben 
en zorgzaam zijn. Je bent representatief en je kunt goed met mensen omgaan. Naast 
het verwennen van de klanten met gezichtsbehandelingen en massages hoort het 
verzorgen van Gelcolor, gelnagels, manicure en cosmetische voetverzorging er ook bij.

Wat bieden wij?
• 32uur contract bepaalde tijd met mogelijkheid tot een vast contract met loon conform 

kappers CAO
• on-the-job training en cursussen van de mooie merken waar we mee werken
• een warme maaltijd als je op de vrijdagavond moet werken
• en natuurlijk de leukste klanten, gezellige collega’s plus een prachtige totaal conceptsalon 

om in te werken

Herken je jezelf in dit profiel en spreekt een baan in onze salon je aan? 
Stuur dan je C.V. en foto naar: clararoxanehairfacebody@gmail.com

Profiel
• Je bent in het bezit van een diploma schoonheidsspe-

cialiste
• Een certificaat of diploma van specialisaties is een pré; 

zoals  nagelstyling, pedicure, voetreflexologie, visagie, 
acné, bindweefselmassage of shiatsu

• Je bent leergierig en bereid om trainingen en cursussen 
te volgen

• Kennis van het kappersvak is een voordeel, maar het is 
vooral belangrijk dat je ervoor openstaat om je collega’s 
te helpen en bijvoorbeeld onze wasmassage te leren

• Je bent flexibel inzetbaar van woensdag t/m zaterdag, 
ook vrijdagavond

• Ervaring met onze merken is een pluspunt: OPI nagel-
verzorging, Gelcolor en Pronails gels / LOOkX make-up / 
Lycon wax treatment / [comfort zone] / Janssen Cosme-
tics / MILU / Spot away thermocoagulatie



Ben jij op zoek? 
Wij wel naar jou!

PHP developers
Consultants Service 

en Support
Business Counsultants

Maak jij het verschil?
Voor meer informatie neem gerust een kijkje 

op onze website: www.fasterforward.nl 
of stuur een reactie naar 

solliciteren@fasterforward.nl

>
>

>

Poelier Vugts
Blauwstraat 63 • Steenbergen

www.poeliervugts.nl

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een 

enthousiaste winkelmedewerk(st)er
voor 24 - 36 uur

Ligt jouw passie bij het werken met ambachtelijke versproducten, met als 
doel om te zorgen dat het voor de klanten telkens weer een belevenis is 

om van onze producten te genieten, dan zijn we wellicht op zoek naar jou!

Dit kan o.a. een heerlijk stukje vlees zijn tot aan diverse salades, hapjes 
(schalen), gegrilde producten, BBQ- en Gourmetschotels, verse soepen en 

verschillende kant en klaar maaltijden en producten. Allemaal ambachtelijk 
bereid in eigen keuken met zoveel mogelijk ingrediënten uit onze regio.

Een afwisselende baan, waarbij de werkzaamheden o.a. bestaan 
uit het portioneren, verkoop klaar maken en het bereiden van 

onze producten. Maar ook het presenteren in de toonbank, 
adviseren van klanten en het verkopen van onze producten 

behoren tot de werkzaamheden. Ervaring is gewenst, maar zeker 
geen vereiste. De motivatie om te leren is het belangrijkste.

Heeft deze vacature je interesse gewekt en wil jij graag ons 
team komen versterken, mail dan je sollicitatie met C.V. 

naar info@poeliervugts.nl of bellen mag ook naar 
tel.nummer 0167 - 530 265.



Gevraagd

bezorger/ster
voor 

kern Steenbergen

Telefoon: (0167) 56 59 30
E-mail: bezorging@steenbergsecourant.nl

vanaf 13 jaar

Steenbergse Courant zoekt met spoed voor de kern 
Steenbergen bezorgers die op vrijdagen tussen 

11.00 en 18.00 uur een krantenroute 
willen bezorgen.

Ben jij betrokken, behulpzaam en bekwaam?

HUISHOUDELIJKE HULP
KOM DAN ONS TEAM VERSTERKEN ALS

Wat bieden wij?
• Salaris conform de CAO-VVT
• Flexibele werkuren en tijden die je zelf kan indelen
• Vakantiegeld en vakantiedagentoeslag
• Eindejaarsuitkering
• Reiskostenvergoeding
• Telefoon en internetvergoeding per maand 
• korting op CZ verzekering

Interesse? Mail je CV en motivatie naar:
hrm@thuiszorg-matilda.com 

Voor vragen of meer informatie:
076 - 888 28 42 | www.thuiszorg-matilda.com

Wil je van je hobby 
je beroep maken?

Wij zijn op zoek naar een

MOTORFIETS-MONTEUR
ter uitbreiding van 
onze werkplaats.  

Je werkzaamheden bestaan o.a. 
uit onderhoud, reparatie, revisie 
en restauratie van BMW motoren 

van jong tot oud.
We vinden het belangrijk dat je 

affiniteit hebt met motoren.

Heb je interesse en wil je 
meer informatie. Bel gerust of

kom langs in onze zaak. 

Wil je van je hobby je beroep maken?
Wij zijn op zoek naar een

MOTORFIETS-MONTEUR
ter uitbreiding van ons werkplaats team.

Je werkzaamheden zijn o.a. onderhoud, reparatie, revisie 
en restauratie van BMW motoren van jong tot oud. 

Ook is het de bedoeling dat je leiding geeft aan de werkplaats.
We vinden het belangrijk dat je affiniteit hebt met motoren.

Heb je interesse en wil je meer informatie, 
bel gerust of kom langs in onze zaak.

DE KNALPOT, VAN BMW ONDERDEEL TOT GEHEEL
Haltestraat 55, 4411 NE Rilland, info@knalpot.nl, www.deknalpot.nl

✆ +31 (0)113 55 22 98

 S P E C I A L I S T  I N  B M W  M O T O R E N ,
O N D E R D E L E N  E N  R E P A R A T I E

WijZijn op zoek naar sociaal werkers 
die de ambitie hebben om samen 
met ons, vanuit gedeelde waarden, 
optimaal te presteren. Professionals 
die doelgericht aan de aanpak en het 
voorkomen van problemen van 
inwoners willen werken. Met lef, 
verbeeldingskracht, creativiteit, 
ondernemerschap en een goed 
ontwikkeld analytisch vermogen.

WijZijn Traverse Groep werkt aan 
maatschappelijk welzijn in 7 
gemeenten in West-Brabant en 
Tholen. We zijn er voor alle 
inwoners, ongeacht hun leeftijd, 
achtergrond of beperking. Alles wat 
we doen is gericht op het (weer) 
zelfredzaam maken van mensen.

WijZijn op zoek naar jou!
Vacature sociaal werker

Meer weten? 
Bekijk onze vacatures op www.wijzijntraversegroep.nl/vacatures

Ben jij die sociaal werker die samen met ons het verschil gaat maken en 
inwoners in hun kracht zet? Dan komen we graag met jou in contact.



perflexxion.nl

Word wakker 
wij hebben jouw 
droombaan. 

SCAN VOOR MEER INFO

Bekijk al onze vacatures.

Corné de Blaaij

Bovenbouw monteur camper/caravan 

APK monteur

Aankomend magazijn- en receptiemedewerker

Heb jij interesse in een van deze functies? Stuur dan jouw reactie naar 
corne@deblaaij.nl of neem telefonisch contact op via 0165 - 304395 
en vraag naar Corné de Blaaij.

Herelsestraat 159, 4726 AD Heerle  
 (0165) 30 43 95 /  info@deblaaij.nl

www.campercaravanservice.nl
www.deblaaij.nl

BEN JIJ KLAAR VOOR EEN NIEUWE UITDAGING?
Camper Caravan Service de Blaaij en 
Bosch Car Service de Blaaij zoeken collega’s:

WIJ ZIJN 
OPZOEK 

NAAR 
JOUW 

GOUDEN 
HANDEN!!

V A N  L E N T  

I N T E R D E S I G N

I N T E R I E U R

A D V I S E U R
Flexibel

Gedreven

Vakkundig

Inventief

Werken in team verband

Creatief
Hout bewerker

Allround 
Stoffeerder..
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V A N  L E N T  

I N T E R D E S I G N

I N T E R I E U R

A D V I S E U R
Flexibel

Gedreven

Vakkundig

Inventief

Werken in team verband

Creatief
Hout bewerker

Allround 
Stoffeerder..

Wij zijn opzoek naar jou!

Wij van Van Lent Interdesign zijn opzoek naar de gouden handen die 
ons team komen versterken.

Ben je gemotiveerd, veelzijdig, leergierig, zelfstandig, klant 
gericht en vind je niets leuker dan met je handen aan de 
slag te gaan? Dan ben je bij ons aan het goede adres.

Wij bieden jou een stabiele werkplek binnen een 
gezellig en warm team met veel uitdagingen en leren 
je alle kneepjes van het vak op het gebied van 
woningstoffering. Je komt binnen in een familie-
bedrijf met passie voor het vak en nemen je mee 
in de wereld van vloeren leggen, raamafwerking, 
wandafwerking, maatwerk kasten en meubels.

Ga je de uitdaging samen met ons aan? Neem 
contact met ons op via 06-55146598 of mail 
je motivering naar info@vanlentinterdesign.nl 
of neem een kijkje in onze winkel aan de 
Fortuinstraat 6 in Bergen op Zoom!

Groetjes Team Van Lent Interdesign



Carrièreswitch?Carrièreswitch?Carrièreswitch? 

Denk jij aan een compleet andere                              
’vaste’ baan als  je tot nu toe gehad hebt?  

Weet je niet waar je moet beginnen? 

Kun je wel wat hulp gebruiken?  

Kom dan eens bij ons langs voor een      
vrijblijvend gesprek. De koffie staat klaar! 

Hoogstraat 7                             
4651 VA Steenbergen     

vacature@agridienst.nl 

Bel of  whatsapp om een afspraak te maken 
016 7—56 35 00  

www.agridienst.nl 

Carrièreswitch? 

Denk jij aan een compleet andere                              
’vaste’ baan als  je tot nu toe gehad hebt?  

Weet je niet waar je moet beginnen? 

Kun je wel wat hulp gebruiken?  

Kom dan eens bij ons langs voor een      
vrijblijvend gesprek. De koffie staat klaar! 

Hoogstraat 7                             
4651 VA Steenbergen     

vacature@agridienst.nl 

Bel of  whatsapp om een afspraak te maken 
016 7—56 35 00  

www.agridienst.nl 
Kaaistraat 19 - 4651 BL Steenbergen

Zelfstandig werkend Kok 
Aankomend Sous-Chef

Zelfstandig werkend 
Gastheer / Gastvrouw

Medewerker 
spoelkeuken /  keukenhulp vanaf 15-16 jaar

PUUR
GRAND CAFÉ EN BRASSERIE

In de Oude Stempel
RESTAURANT

In de Oude Stempel
RESTAURANT

In de Oude Stempel
RESTAURANT

Restaurant in de Oude Stempel en 
Brasserie Puur is op zoek naar jou!

 
Vanwege de aanhoudende drukte zijn wij op zoek naar Toppers! 

Wij zoeken gemotiveerde mensen, zowel parttime als fulltime.

Vind je het leuk en een mooie uitdaging om ons 
team te komen versterken? 

Waarbij ook ruimte is door te kunnen groeien. 

Meer informatie: info@brasseriepuur.nl
of bel 0167-567381

Gezocht Metaalbewerker 
Wat ga je doen? 
Heb jij een passie voor metaal? Ben je uitgekeken op je huidige functie en ben je 
toe aan een nieuwe uitdaging? Dan is dit de nieuwe stap voor jou! Wij zijn gespe-
cialiseerd in het bewerken van bijna alle metalen, constructie werk en machinaal 
onderhoud. Ook voor het maken van bijzondere maatwerk projecten kun je bij ons 
terecht. Ben jij op zoek naar een afwisselende baan bij een veelzijdig bedrijf met 
groeimogelijkheden? Solliciteer dan snel! 

Hoe zien je werkzaamheden eruit? 

-  MIG/MAG en TIG lassen van staal en RVS 
-  Lezen en samenstellen van een tekening 
-  Hechten van stalen constructies 
-  Optimaliseren en modificeren en repareren van bestaande onderdelen/ machines 
-  Veelzijdig plaatwerk: kanten, knippen en zagen 
-  Klanten adviseren
 
Wat heb je nodig? 

-  MBO werk- en denkniveau, met als voorkeur een afgeronde opleiding richting de   
 metaal, zoals VMBO Metaaltechniek of MBO Metaalbewerker (niveau 1 tot en met 3) 
-  Ervaring binnen het bankwerken, plaatwerken, conventionele werkzaamheden en  
 het samenstellen d.m.v. MIG/MAG en TIG lassen 
-  Affiniteit met metaalbewerking 
-  Een flinke dosis enthousiasme om alle (bijzondere) aanvragen aan te kunnen pakken 

Wat bieden wij: 

-  Prettige werksfeer 
-  Goede arbeidsvoorwaarden (CAO -Kleinmetaal) 
-  Goede begeleiding en mogelijkheden voor het behalen van verschillende certificaten 
-  Een sociaal bedrijf dat de mens en klant centraal stelt 
-  Uitzicht op een vast dienstverband 

Solliciteren doe je door een e-mail te sturen of te bellen voor een gesprek. Ook voor 
vragen kun je contact opnemen. 
Contact persoon: Lars van Meer 
E-mail: Info@lvanmeer.nl 
Telefoon: +31 63 00 95 692 Website: lvanmeer.nl

Stuur een e-mail voorzien van motivatie, cv en recente 
foto naar: carolienhaverkamp@phonehouse.nl

 Je staat klaar voor de klant
 Je werkt graag met gadgets & telecomproducten
 Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden 
en min. MBO werk- & denkniveau

 Je bent flexibel inzetbaar in onze winkels in  
Bergen op Zoom en Hoogerheide

PHONE HOUSE THUIS IN TELECOM
WWW.PHONEHOUSE.NL

Wij zijn op zoek naar 
een enthousiaste 
collega voor de functie 
van verkoopadviseur  
(24 tot 40 uur). 

Werk je graag bij een 
leuk bedrijf in een 
leuke branche? Dan 
werken wij graag met 
jou!



Vanwege de groei van ons familiebedrijf zijn wij op zoek naar:

ALLROUND MEDEWERKER
Voor deze afwisselende functie leren wij je alles over het reinigen en ontsmetten van kassen 

zodat je breed inzetbaar bent binnen ons bedrijf.  

Gespecialiseerd in het compleet reinigen en onderhouden van alle soorten kassen. Sinds 1986 is het familiebedrijf een begrip in de regio en ver daarbuiten. 

Van Andelstraat 12, 4651 TA Steenbergen | 0167-561092 / 06-29071451 | info@de3koningen.nl | www.de3koningen.nl

Wij bieden:
- Fulltime job met vast werk volgens Tuinbouw cao
- Goed salaris passend bij de functie
- Enthousiast en gezellig team

ALLROUND MONTEUR
Voor ons machinepark zijn wij op zoek naar twee rechterhanden ten behoeve van het onderhoud 

en doorontwikkeling van de machines. Met jouw ervaring ga je het verschil maken 
en storingen oplossen in onze werkplaats en bij de klant. 

Wij vragen:
- MBO werk- en denkniveau
- Fulltime beschikbaar en fl exibel inzetbaar
- Goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal

Solliciteren:
Ben jij de aanpakker die wij zoeken? Solliciteer dan door jouw motivatiebrief en cv te mailen naar barry@de3koningen.nl

Gezocht: Administratief / commercieel medewerk(st)er (full time)

Ben jij een enthousiast actieve persoon en geen dagdromer, dan pas je goed bij Daydream dus lees snel verder! Wij 
zijn een snel groeiend bedrijf wat op het gebied van home decoratie artikelen snel de markt aan het veroveren is. Het 
assortiment van Daydream omvat vele kwalitatieve en prijsvriendelijke producten. Hierbij kan gedacht worden aan 
klein meubilair, potten, vazen, windlichten, dienbladen, droog -en kunstbloemen en nog veel meer …… Wij verkopen 
en leveren deze producten aan de grote retailers in Europa, dit zowel voor online en offline shops.

Functieomschrijving 

We willen ons kantoor in Oud Gastel uitbreiden met een administratief / commercieel medewerk(st)er. We zoeken 
iemand die leergierig is en die het een uitdaging vindt om mee te bouwen aan het succes wat Daydream nastreeft. 
De administratieve werkzaamheden zijn o.a. op het gebied van inkoop, verkoop en logistiek. 

Wat ga je doen?
• Offertes maken
• Contact onderhouden met onze suppliers
• Logistieke opvolging van dit inkoopproces
• Contact onderhouden met klanten over lopende orders
• Facturering

Wat breng je mee
• HBO werk -en denkniveau
• Kennis en ervaring met Word, Excel, Powerpoint en Navision (Microsoft Dynamics)
• Goede beheersing in woord en geschrift van de Engelse en Duitse taal
• Enige ervaring met photoshop
• 1 a 2 jaar ervaring in een vergelijkbare rol 
• Je bent enthousiast en leergierig
• Ook ben je loyaal en kwaliteitsbewust
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
• Je kunt goed werken in een klein team

Wat bieden wij?
• Een leuke werkomgeving
• 25 vakantiedagen
• Korting op leuke home-deco artikelen
• Winstdeling
• Studie budget
• Goede sfeer met leuke collega’s 

Wordt je blij van wat je leest?
Reageer dan uiterlijk voor 8 november a.s. 
Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen. Het betreft hier een fulltime functie. 
Mail je motivatie en Curriculum Vitae naar Harry Schaap, hschaap@daydreamhomedeco.nl of stuur het naar 
Daydream Benelux BV, Pietseweg 13a, 4751 RT Oud Gastel.

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

Gezocht: Administratief / commercieel medewerk(st)er (full time)

Ben jij een enthousiast actieve persoon en geen dagdromer, dan pas je goed bij Daydream dus lees snel verder! Wij 
zijn een snel groeiend bedrijf wat op het gebied van home decoratie artikelen snel de markt aan het veroveren is. Het 
assortiment van Daydream omvat vele kwalitatieve en prijsvriendelijke producten. Hierbij kan gedacht worden aan 
klein meubilair, potten, vazen, windlichten, dienbladen, droog -en kunstbloemen en nog veel meer …… Wij verkopen 
en leveren deze producten aan de grote retailers in Europa, dit zowel voor online en offline shops.

Functieomschrijving 

We willen ons kantoor in Oud Gastel uitbreiden met een administratief / commercieel medewerk(st)er. We zoeken 
iemand die leergierig is en die het een uitdaging vindt om mee te bouwen aan het succes wat Daydream nastreeft. 
De administratieve werkzaamheden zijn o.a. op het gebied van inkoop, verkoop en logistiek. 

Wat ga je doen?
• Offertes maken
• Contact onderhouden met onze suppliers
• Logistieke opvolging van dit inkoopproces
• Contact onderhouden met klanten over lopende orders
• Facturering

Wat breng je mee
• HBO werk -en denkniveau
• Kennis en ervaring met Word, Excel, Powerpoint en Navision (Microsoft Dynamics)
• Goede beheersing in woord en geschrift van de Engelse en Duitse taal
• Enige ervaring met photoshop
• 1 a 2 jaar ervaring in een vergelijkbare rol 
• Je bent enthousiast en leergierig
• Ook ben je loyaal en kwaliteitsbewust
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
• Je kunt goed werken in een klein team

Wat bieden wij?
• Een leuke werkomgeving
• 25 vakantiedagen
• Korting op leuke home-deco artikelen
• Winstdeling
• Studie budget
• Goede sfeer met leuke collega’s 

Wordt je blij van wat je leest?
Reageer dan uiterlijk voor 8 november a.s. 
Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen. Het betreft hier een fulltime functie. 
Mail je motivatie en Curriculum Vitae naar Harry Schaap, hschaap@daydreamhomedeco.nl of stuur het naar 
Daydream Benelux BV, Pietseweg 13a, 4751 RT Oud Gastel.

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

Ontdek hoeveel impact jij kunt hebben bij Bravis!

Kijk voor onze actuele vacatures op www.werkenbijbravis.nl

Kom jij samen met ons 
de zorg van morgen beter maken?

Ik ben 
de doorzetter
die steeds een nieuwe uitdaging zoekt

Ik ben 
de idealist 
die zich inzet voor een gezondere regio

Ik ben 
de durfal

die de overstap dur�  te maken



 

Vacature (inter)nationaal chauffeur 

Werken in een professioneel transportbedrijf met een goed onderhouden modern 

wagenpark en omringd door leuke collega’s, zoek niet verder! 

Wij zijn op zoek naar gedreven chauffeurs die hun vak goed begrijpen. De vacature 

betreft het vervoeren van groepage tussen Benelux – Frankrijk of binnenlands 

vervoer.   

Bernaards Transport luistert goed naar zijn werknemers en vindt het daarom 

belangrijk om een optimale sfeer te creëren. Gedurende het jaar worden diverse 

evenementen georganiseerd door de personeelsvereniging en is er een jaarlijks 

bedrijfsfeest. Doorgroeimogelijkheden zijn aanwezig. 

Voor meer informatie over Bernaards Transport bezoek onze site www.bernaards.nl 

Wij bieden: 

- Mooi wagenpark 

- Hoogstaande ICT oplossingen  

- Vaste wagen 

- Goede betaling personeel volgens cao (paychecked gecertificeerd) 

- Divers werk 

- Collegiale sfeer 

Vereisten internationale chauffeur: 

- Rijbewijs CE 

- CODE 95 

- Mogelijkheid tot overnachtingen 

- Nederlands sprekend 

- Bij voorkeur in bezit van ADR 

 

U kunt contact opnemen met 
Maarten Bernaards 

0164636360 
0642709880 

maarten@bernaards.nl 

 

 

Wil jij werken bij de leukste kinderopvangorganisatie in de regio? Zoek jij een baan waar we 
samen met jou kijken naar de groep, de dagen en de locatie die het beste bij jou past? Dan zijn 
wij op zoek naar jou! Zo Kinderopvang zoekt per direct: 

Pedagogisch medewerker KDV of BSO 

Wij zijn voor onze vestigingen in de regio West-Brabant 
altijd op zoek naar enthousiaste en getalenteerde 
pedagogisch medewerkers om onze verschillende teams 
te versterken. Daarom kijken we graag samen met jou 
naar de baan die aansluit bij jouw wensen. Ben jij een 
echte babyleidster die dolgelukkig wordt van een 
babyglimlach? Of houd je juist van ondeugende peuters 
die schaterend op alles nee zeggen? Het kan allemaal, 
we bieden je de plek waar jij tot je recht komt en waar jij 
je kan ontwikkelen in je vak. 

Onze vestigingen 
 
De vestigingen van Zo Kinderopvang zitten verspreid 
door de regio Tholen, Bergen op Zoom, Halsteren en 
Steenbergen. Als jij uit de buurt komt, is er een grote 
kans dat we vlakbij zitten. Ook op dit gebied is er voor 
ieder wat wils. Grote vestigingen waar de vrolijk 
rondrennende kinderen je bij binnenkomst al tegemoet 
komen. Een kleinschalige vestiging in de duinen of een knusse vestiging vlakbij een 
kinderboerderij. Bij Zo hebben we voor ieder kind (en iedere pedagogisch medewerker) een 
plekje. 

Interesse? 
Hebben we jouw interesse gewekt? Of wil je graag wat meer weten over ons? Bel of app dan 
naar onze recruiter, Michiel: 0615692005 of mail naar recruitment@zokinderopvang.nl 
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Wil jij werken bij de leukste kinderopvangorganisatie in de regio? 
Zoek jij een baan waar we samen met jou kijken naar de groep, de 
dagen en de locatie die het beste bij jou past? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! Zo Kinderopvang zoekt per direct: 

Pedagogisch medewerker KDV of BSO 

Wij zijn voor onze vestigingen in de 
regio West-Brabant altijd op zoek naar 
enthousiaste en getalenteerde pedago-
gisch medewerkers om onze verschillen-
de teams te versterken. Daarom kijken 
we graag samen met jou naar de baan 
die aansluit bij jouw wensen. Ben jij een 
echte babyleidster die dolgelukkig wordt 
van een babyglimlach? Of houd je juist 
van ondeugende peuters die schaterend 
op alles nee zeggen? Het kan allemaal, we 
bieden je de plek waar jij tot je recht komt 
en waar jij je kan ontwikkelen in je vak. 

Onze vestigingen 

De vestigingen van Zo Kinderopvang 
zitten verspreid door de regio Tholen, 
Bergen op Zoom, Halsteren en Steen-
bergen. Als jij uit de buurt komt, is er een 
grote kans dat we vlakbij zitten. Ook op dit gebied is er voor ieder wat wils. Grote 
vestigingen waar de vrolijk rondrennende kinderen je bij binnenkomst al tegemoet 
komen. Een kleinschalige vestiging in de duinen of een knusse vestiging vlakbij een 
kinderboerderij. Bij Zo hebben we voor ieder kind (en iedere pedagogisch medewerker) 
een plekje. 

Interesse? 

Hebben we jouw interesse gewekt? Of wil je graag wat meer weten 
over ons? Bel of app dan naar onze recruiter, Michiel: 0615692005 of 
mail naar recruitment@zokinderopvang.nl
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Join the 
family!

Solliciteer op
jobs.jumbo.com

DE GEZELLIGSTE 
FULL- OF PARTTIME BAAN!

Werken bij 
Bruynzeel 
Keukens?

Bruynzeel Keukens staat al sinds 
1937 voor functionele, betaalbare 
en mooie keukens. Bij alles wat we 
doen maken we het dagelijks leven 
in en om de keuken makkelijker voor 
zoveel mogelijk mensen. In onze 
fabriek in Bergen op Zoom, één van 
de meest geavanceerde in Europa, 
produceren we onze keukens 
CO2-neutraal. Met het nieuwe 
hoofdkantoor in aanbouw en de 
groeiende capaciteiten blijven we in 
ontwikkeling.

Vind hier je nieuwe 
werkplek!

werkenbij.bruynzeelkeukens.nl



ACH T E R B E RG

Kom jij werken bij de leukste supermarkt 
of Gall & Gall van de regio?

Bij minimaal 6 maanden in dienst ontvang je een bonus van € 100,00*

Solliciteer nu!
albertheijnachterberg.nl/vacatures

De vacatures zijn voor zowel Fulltime als Parttime medewerkers 
voor minimaal 4 uur per week tot een maximum van 40 uur per week.

                                          * uitsluitend nieuwe medewerkers

Wij zoeken collega’s voor alle afdelingen...

• Vulploegmedewerkers  • Kassa en Service balie

• Bedieningsafdeling  • Groente en Fruit afdeling

• Broodafdeling en Versafdeling  • Shiftleider

Sasdijk 2Y 4671 RN Dinteloord. 
T 0167 522 844   

brasserieoverstag.nl

Brasserie Overstag zoekt 
personeel in de bediening en in de 
keuken Wij zoeken enthousiaste mensen die 

graag in onze gezellige Brasserie in 
Dinteloord willen werken. Wij hebben 
diverse functies, zowel in de keuken 
als in de bediening. Werkervaring 
is niet vereist. Wel is het belangrijk 
dat je flexibel en enthousiast bent en 
graag met ons meedenkt. Wij hebben 
vooral mensen nodig in de weekenden, 
tijdens de feestdagen en in de 
zomermaanden. Wij betalen goed. 
Zin in een flexibele baan in de ho-
reca? Kom ons team dan versterken! 
Bel Caroline op 0167-522 844 
of stuur een mail naar 
contact@brasserieoverstag.nl.

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

Wil jij werken met de 
allerlekkerste American 
cookies & muffins?

Heb je interesse?
Neem dan snel contact op met onze HR-afdeling 
of kijk op onze website.

Allround monteur
Je werkt samen in een klein, dynamisch, hecht en gezellig team 
om alle voorkomende werkzaamheden bij de technische dienst 

op te pakken in ploegendienst.

Import / Export coördinator
Onze cookies en muffins gaan de hele wereld over! Als import/export 

coördinator ben jij de degene die zorgt dat onze producten zonder 
problemen vervoerd kunnen worden van en naar het buitenland.

Bekijk onze 
website

Wij 
zoeken 

jou!

Voor onze 
productielocatie 
in Steenbergen 
(NB) zijn wij op 

zoek naar:



 
 

Met een grenzeloze liefde voor vernieuwing en vakmanschap reist PTMD sinds 1992 de hele 
wereld over om producten met een uniek karakter te creëren. Passie en vakmanschap vormen 

het kloppend hart van onze collectie. 
 

Onze Finance afdeling breidt zich uit en is op zoek naar een nieuwe: 

 
Financiële collega 

 
Onze Finance afdeling is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige boekhouding van de gehele 
organisatie. Samen met de afdeling bereid je de maand- en jaarafsluitingen voor en zorg je voor de 
juiste financiële informatievoorziening richting het management en de directie. Daarnaast verricht 
je allerlei operationele werkzaamheden ter ondersteuning van andere afdelingen. 
 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die het leuk vindt om in een dynamisch en groeiend 
bedrijf te werken en beschikt over de volgende eigenschappen: 
 
- Je denkt en werkt op HBO niveau 
- Je hebt werkervaring in een vergelijkbare functie 
- Denkt in en optimaliseert graag processen/procedures  
- Je bent proactief en flexibel ingesteld 
- Je bent een echte doorzetter die resultaatgericht en stressbestendig is 
- Kennis van Excel is een must (Power BI is een pré) 
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal (Frans is een pré) 
 
Wij bieden: 
 
-  Een uitdagende job in een ondernemend bedrijf met flinke groeiambitie en een  

enthousiast en gedreven team. 
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door het volgen van trainingen en opleidingen 
- Een mooie personeelskorting op onze producten 
 
Heb je interesse in deze functie en herken jij je in het profiel? 
Reageer dan direct! Solliciteren kan eenvoudig via jobs@ptmd.nl. 

Met een grenzeloze liefde voor vernieuwing en vakmanschap reist 
PTMD sinds 1992 de hele wereld over om producten met een uniek 
karakter te creëren. Passie en vakmanschap vormen het kloppend 

hart van onze collectie.

Onze Finance afdeling breidt zich uit en is op zoek naar een nieuwe:

Financiële collega

Onze Finance afdeling is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige boek-
houding van de gehele organisatie. Samen met de afdeling bereid je de 
maand- en jaarafsluitingen voor en zorg je voor de juiste financiële informatie-
voorziening richting het management en de directie. Daarnaast verricht je 
allerlei operationele werkzaamheden ter ondersteuning van andere afdelingen.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die het leuk vindt om in een dynamisch 
en groeiend bedrijf te werken en beschikt over de volgende eigenschappen:

-  Je denkt en werkt op HBO niveau
-  Je hebt werkervaring in een vergelijkbare functie
-  Denkt in en optimaliseert graag processen/procedures
-  Je bent proactief en flexibel ingesteld
-  Je bent een echte doorzetter die resultaatgericht en stressbestendig is
-  Kennis van Excel is een must (Power BI is een pré)
-  Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal  
 (Frans is een pré)

Wij bieden:

-  Een uitdagende job in een ondernemend bedrijf met flinke groeiambitie en  
 een enthousiast en gedreven team.
-  Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door het volgen van trainingen en  
 opleidingen
-  Een mooie personeelskorting op onze producten

Heb je interesse in deze functie en herken jij je in het profiel?
Reageer dan direct! Solliciteren kan eenvoudig via jobs@ptmd.nl.

Bij Koopman TransMission
Bergen op Zoom zijn wij op
zoek naar C/CE chauffeurs
voor de regio West-Brabant en
Zeeland. Flexibiliteit, kwaliteit
en maatwerk staan binnen
onze organisatie centraal.

Als chauffeur ben je
verantwoordelijk voor het juist en
schadevrij laden, vervoeren en
lossen van o.a. pakketten,
buitenmaatse goederen en pallets.
Iets voor jou? Solliciteer!
 
werkenbijkoopman.nl/vacatures

CHAUFFEUR WORDEN
BIJ KOOPMAN?

#WERKENBIJKOOPMAN

Vacature tankwagenchauffeur (40 uur)

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een 

tankwagenschauffeur!

Jora Oliehandel BV, Oud Gastel is leverancier van brandstoffen en 

smeermiddelen voor industrie, agrarische bedrijven en 

particulieren door geheel West Brabant.

Wat ga je doen?

Het voorzien van de Jora Tankstations, particulieren en bedrijven 

van benzine-, olie- en aardolieproducten!

info@joraoliehandel.nlSolliciteer direct!



Werken bij Concrete Valley 
Concrete Valley zoekt productie medewerkers!

Meewerken aan een bijzonder concept en 
verantwoording dragen over een uniek eindproduct? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Dit zijn wij
Concrete Valley is een productie locatie in 
Bergen op Zoom waarbij vier bedrijven zijn 
aangesloten. Waco, microbeton en mbX zijn 

specialist in het maken van prefab beton producten. 
Timber Structures maakt de houten mallen voor de 

elementen.   

Daarom Concrete Valley
- Dagdienst.
- Uitzicht op een vast contract. 
- Salaris passend bij jouw kennis en ervaring.
- Gezamenlijk sporten op dinsdag middag. 
- Dagelijks vers fruit en verse soep als lunch. 

Lijkt het je leuk? Solliciteer!
Stuur dan je CV op naar solliciteren@concretevalley.nl 

of kijk op onze website:  
www.concretevalleygroup.nl/werken-bij

Overige vacatures 
- Heftruckchauffeur Mengcentrale 
- Mengmeester 
- Constructeur 

Concrete Valley   Waco   microbeton   mbX   Timber Structures  

Concrete Valley: Lelyweg 23 Bergen op Zoom | solliciteren@concretevalley.nl | www.concretevalleygroup.nl/werken-bij | 0164 274250

Zoekt ter ondersteuning van haar team een

ervaren prothesetechnicus
en een

leerling prothesetechnicus
38 uur

locatie Bergen op Zoom

Ben jij:
Kwaliteitsbewust, nieuwsgierig, enthousiast 

en heb je minimaal 5 jaar ervaring 
of ben je leergierig?

Reageer dan snel!

4Dental
T.a.v. Dhr. H. Snepvangers o.v.v. sollicitatie

e-mail: bergenopzoom@4dental.nl

website: www.4dental.nl
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De leukste (bij )baan

    in Steenbergen?
Tempo-Team zoekt enthousiaste 

productiemedewerkers!

De feestdagen staan alweer bij na voor de deur. Dat betekent lekker eten, gezelligheid en natuurlij k cadeautjes! 
Ben jij  de aangewezen persoon die dit bedrij f in Steenbergen gaat versterken in de drukste periode van het jaar?

Wat ga je doen?

Je gaat alle fotobestellingen klaarmaken voor verzending naar klanten. 
Ze kunnen extra handen gebruiken met het verzamelen, sorteren en 
in-en ompakken van de orders. Ook zoekt het bedrij f medewerkers die 
nauwkeurig werken en intern opgeleid willen worden om te kunnen werken 
met de knipmachine. Zegt het je niks? Geen probleem! Wij  leren het je.

Wat bieden wij ?

Een fi jne werkomgeving. Hoeveel uur wil jij  werken? Keuze om in de 
dagdienst of in de avonduurtjes te werken en je krij gt wekelij ks uitbetaald. 

Dat klinkt goed! Dit bedrij f staat te popelen 
om nieuwe collega’s die beschikbaar zij n 
vanaf november tot eind december. Spreekt 
de vacature je nu al aan? Aarzel dan niet en 
reageer op de vacature door de QR-code te 
scannen.

Heb je toch nog wat vragen?  
Bel ons gerust! 0164-259300. SOLLICITEER

DIRECT

TTE088-172 adv Fuji Steenbergen QR.indd   1 19-10-2021   09:32
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STEENBERGEN – Komende zon-
dag 24 oktober staat de zoektocht 
naar het Steenbergse worsten-
broodje centraal in het programma 
‘Thuis in Steenbergen’ dat de SLOS 
elk uur na 14:00 uur uitzendt. Na 
de 24e is het programma te zien 
via YouTube.

Vroeger waren de Koninklijke 
Steenbergse Krakeling, de slof en 
de discokoek wereldberoemd in 
West Brabant. Veel Brabantse ste-
den en dorpen kennen zo hun ei-
gen tradities op culinair gebied. 
Programmamaker Peter van Lan-
gerak gaat in de inleiding van het 
programma hierop in. De kijker 
wordt meegenomen op de Hu-
bertusjacht, die alles te maken 
heeft met de hubkes, die jaarlijks 
op 3 november gezegend worden 
in kerk of bakkerij. De ‘Brabantse 
broeder’ is een overheerlijke koek 
gemaakt van diverse kruiden, 
bloem, stroop, rozijnen en meer. 
Een echt papillen strelende deli-
catesse. 

Zoektocht
Helaas kennen we de ‘Broe-
der’ in dit deel van Brabant niet.  
Wat we wel kennen – en dat in 
heel Brabant en België – is het 
worstenbrood in vele variëteiten. 
Langerak gaat in het program-
ma samen met cameraman Mark 
van de Broek op zoek naar het 
Steenbergse worstenbroodje. Tot 

voor kort was Bastiën van Rosen-
daal –  eigenaar  van 2 bakkerij-
en in Steenbergen en Dinteloord 
– jurylid bij de jaarlijkse wedstrijd 
voor bakkers uit Brabant. Een bij-
zondere traditie – al vanaf 1995 – 
waarbij op diverse niveaus wor-
stenbrood wordt beoordeeld, van 
prof tot amateur. 

De winnaar wordt een jaar lang 
als de beste worstenbrood-bak-
ker gekroond en mag de mooie te 
winnen beker trots in de etalage 
uitstallen. Bastiën van Rosendaal 
is echter geen jurylid meer en zal 
vanaf dit jaar zelf meedoen aan 
deze  culinaire bakwedstrijd. 

Een eigen  
worstenbroodje?
Over het worstenbroodje is veel 
te vertellen en dat wordt in het 
programma dan ook uit de doe-
ken gedaan. Of Steenbergen nu 
zijn eigen worstenbroodje krijgt, 
zoals het Tilburgse of Belgische 
moeten we nog even afwachten.  
Feit is dat de programmamakers 
na de opnames zich het worsten-
brood goed hebben laten smaken. 
Zondag 24 oktober wordt het pro-
gramma op SLOS tv ieder uur van-
af 14 uur uitgezonden tot midder-
nacht. Na de 24e is het program-
ma te zien op YouTube. 

Zoektocht naar Steenbergs worstenbroodje 
in programma ‘Thuis in Steenbergen’

SINT PHILIPSLAND – Woensdag-
avond komt dominee Oscar Lohuis 
van de Stichting Christenen voor 
Israël een lezing houden over ‘Is-
raël en de eindtijd’. Dat gebeurt 
in het Jeugdgebouw van de Her-
vormde Kerk aan de Kerkring 2. 

Deze lezing begint om 20:00 uur, 
de toegang hierbij is gratis. Er is 
ook een verkoop van producten 
uit Israël.
Oscar Lohuis was in het verleden 
verbonden aan de  baptistenge-
meenten in Meppel en Emme-
loord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld 
om zich helemaal te geven aan de 
Woordverkondiging als rondrei-
zende prediker, evangelist en Bij-

belleraar. Lohuis spreekt regelma-
tig in kerken, hij verzorgt Bijbel-
studies en schrijft columns in ver-
schillende bladen.

Oscar Lohuis spreker tijdens 
studieavond in Philipland

30 oktober:  
Alzheimercafé  
in De Stelle
DE HEEN – Zaterdag 30 oktober is 
het dorpshuis De Stelle de locatie 
waar het Alsheimercafé 2.0 wordt 
gehouden. Het thema is ditmaal 
‘Omgaan met verlies en rouw bij 
Dementie’. Als gastspreker is Erica 
Witkamp uitgenodigd. Zij is gespe-
cialiseerd in zorg om naasten.

Naast haar zijn nog diverse pro-
fessionals aanwezig die vragen 
over het genoemde thema kun-
nen beantwoorden. Bezoekers 
van de Alzheimercafé krijgen ad-

vies over hoe om te gaan met ver-
lies en rouw en horen voorbeel-
den uit de praktijk die hen kunnen 
sterken. Tijdens de pauze wordt 
vanuit het Bakhuys De Heen wat 
lekkers aangeboden. Er is vervol-
gens een gezamenlijke bespreking 
over het thema en de vragen die er 
leven. Ook is het mogelijk om na 
afloop een bezoek te brengen aan 
het Bakhuys.
De Plusbus rijdt op 30 oktober. 
Wel dient op werkdagen te wor-
den gereserveerd via het telefoon-
nummer (0167) 541 138.
Een geldige QR-code, of een pa-
pieren vaccinatiebewijs of een 
negatieve test bij binnenkomst is 
verplicht voor bezoekers.



Gecombineerd verbruik: 4,9 - 5,1 (l/100 km) / 19,6 - 20,4 (km/l); CO2 - emissie: 112 - 115 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik 
en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk o.a. variëren door omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de 
‘8 jaar of 160.000 kilometer batterijgarantie’ zijn alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De Hyundai Smart bonus actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 2.000 op het aankoopbedrag van een Hyundai KONA Hybrid 
Comfort. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-10-2021 t/m 31-10-2021 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Private lease prijs is een prijs incl. 
BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en 
voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service- & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/bartelen

Autobedrijf Bartelen Roosendaal
Belder 37, 4704 RK Roosendaal, tel. 0165 - 595 959

Hybride rijden in stijl. Met de Hyundai KONA Hybrid heb je het beste van twee werelden. Een zuinige benzinemotor met een 
krachtige elektromotor en die combinatie zorgt voor een maximale efficiëntie met een zo laag mogelijk verbruik. Bovendien 
standaard geleverd als automaat met een trekgewicht van maar liefst 1.300 kg. Ervaar de KONA Hybrid zelf en je bent meteen 
verkocht. Ervaar de Hyundai KONA Hybrid zelf en kom langs voor een proefrit. Kom verder.

Profiteer nu van € 2.000 Smart bonus 
op de Hyundai KONA Hybrid.

€ 26.675
KONA Hybrid Comfort vanaf

€ 383 p.m.

Private Lease vanaf

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

(incl. € 2.000 Smart bonus)

Plan nu je proefrit.

Badjassen voor hem, haar & de kids
Katoenen Badjassen

Velourse Badjassen

Kamerjassen

Fleecejassen.....

Met capuchon

Zonder capuchon

Met rits of knopen

Overslag

Kort of lang

Zware jassen of

lichtgewicht j assen

Voor jong en oud

We hebben v oor 
elk wat wils...

Kom langs en 
laat je verrass en!

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

VoorleesExpress
zoekt vrijwilligers

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

Twintig weken

Kennismaking met taal
Je laat kinderen én ouders op

een actieve manier
kennismaken met de taal.

 Begeleiding

 
welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl

 0167 - 750 850 

Je wordt begeleid door een
coördinator van 

WijZijn Steenbergen. 

Meer weten?

Wat doet een voorlezer?
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[ door communicatie 
gemeente Steenbergen ] 

Om in ons feestjaar de mooiste 
plaatjes van onze gemeente te 
laten zien, hebben Fotoclub Bra-
bantse Wal, Fotoclub Steenber-
gen en de gemeente Steenbergen 
de handen ineengeslagen. De le-
den van deze clubs hebben een 
reizende tentoonstelling inge-
richt die in het Jubileumjaar 2022 
in alle kernen te zien is. 

Vereeuwig de gemeente
Het muziekfeest Verenigd &Ver-
eeuwigd op 20 november 2021 is 

de start van een reizende exposi-
tie door de gemeente Steenber-
gen. Een expositie die door alle 
kernen gaat. De fotografen van 
de fotoclubs, maar ook inwoners 
uit de gemeente hebben hun fo-
to’s opgestuurd met als opdracht 
“Vereeuwig de gemeente”. Foto’s 
van de mooiste plekjes, foto’s met 
geschiedenis of iets opmerkelijks 
wat in onze gemeente is te zien, 
het kan allemaal. De mooiste fo-
to’s worden als winnaars toege-
voegd aan de tentoonstelling en 
winnen mooie prijzen. Wie dat 
zijn, blijft nog even een verras-
sing! 

Een reizende expositie 
Vanaf 20 november worden de 
werken tentoongesteld in ‘t 
Cromwiel. Alle bezoekers van het 
openingsevenement Verenigd & 

Vereeuwigd kunnen in dat week-
end de expo bezoeken. De werken 
zijn hier vervolgens twee maan-
den te zien. Daarna reist de fo-
totentoonstelling naar één van 
de andere kernen. In het Jubile-

umjaar 2022 is de tentoonstelling 
in alle kernen te zien en kan ie-
dereen de gemeente vereeuwigd 
zien in prachtige foto’s.

Meer informatie over Verenigd & 
Vereeuwigd is te vinden op: www.
steenbergen2022.nl/agenda/ver-
enigdenvereeuwigd

De gemeente 
vereeuwigd

KALENDER

Nog
10 weken

Foto: Mark Koenraadt ©

( door Tineke Feskens )

DE HEEN – Zaterdag, tijdens de 
open dag, konden alle kinderen 
kennis maken met ’t Kot. Een nieu-
we club in gemeenschapshuis ‘De 
Stelle’, speciaal voor kinderen van 
4 tot 17 jaar. In het leven geroe-
pen door de evenementencommis-
sie en onder leiding van 4 enthou-
siaste dames.

Het geluid van lachende kinde-
ren was zelfs buiten te horen, za-
terdag tijdens de open dag van ’t 
Kot. Binnen was het gezellig druk. 
Aan tafel kregen kinderen een glit-

tertattoo, er konden spelletjes ge-
daan worden en ouders namen 
een kijkje. In de �chillruimte� za-
ten een paar jongens op de bank 
te gamen met elkaar, en het dart-
bord was net weer vrij. De leid-
sters, herkenbaar aan hun zwar-
te trui mét opdruk, waren maar 
wát trots op hun onderkomen, 
waar ze zelf flink voor aan de slag 
zijn geweest. Want ’t Kot moet een 
plek voor kinderen worden waar 
ze graag komen. Waar ze kun-
nen knutselen of samen spelle-
tjes doen, en waar tieners kunnen 
chillen of een potje darts spelen 
op zaterdagavond. 

Het idee ontstond 
bijzonder
“Het begon eigenlijk tijdens het 
opruimen van een kast� legt Anus-
chka, één van de leidsters, uit. �In 
het verleden zat hier �Relax�. Dat 
liep om allerlei redenen af, maar 
al hun spullen bleven hier achter. 
Toen ik samen met Miranda Cools 
aan het opruimen was kwamen 
heel veel knutselspullen en spel-
len tevoorschijn. Toen ontstond 
het idee om weer iets voor de 
jeugd te gaan doen.” Er werd over-
legd met ‘De Stelle’ over de ruimte 
en de evenementencommissie gaf 
groen licht. Anuschka en Miran-
da kregen hulp van Tamara en nog 
een Miranda. ”Voor het gemak” 
vult Miranda Suijkerbuijk aan ter-
wijl ze druk in de weer is met een 
glittertattoo.

‘Ik heb een 
voetbaltattoo!’
Die tattoo komt op de arm van 
Daan van 5 jaar. Samen met zijn 
moeder en broertje Sem van 4 is 
hij komen kijken bij ’t Kot. “Ik heb 
een glittertattoo’ vertelt hij trots. 
“Van een voetval. En we kunnen 
samen spelletjes doen en tikker-
tje.” Sem vertelt dat hij ook nog 
naar de voetbal gaat, maar dan 
zijn de broertjes weer verdwenen. 
Ze hebben het veel te druk om 
met ‘de krant’ te praten. 
Verderop in de ruimte staat een 
biljart en er hangen dartsborden 
aan de muur. “Vanmorgen waren 
een paar jongens al een potje aan 
het darten” vertelt Miranda Cools 
enthousiast. “We willen kinderen 
uit De Heen een plekje geven waar 
ze elkaar beter kunnen leren kun-
nen. Waar ze kunnen hangen of 

gamen, gewoon doen war ze zin in 
hebben, zonder op straat rond te 
zwerven, maar wel met toezicht.” 
Want het is voor kinderen uit De 
Heen lastig om dingen samen te 
doen. Er is geen school waar ze 
vriendjes en vriendinnetjes vin-
den. De voetbal is ook weg en zo 
verliezen ze langzaam maar ze-
ker een eenheid die kenmerkend 
is voor een klein dorp. “Dat is ei-
genlijk te belangrijkste” bedenkt 
Miranda zich “We willen een plek 
zijn waar kinderen samen kun-
nen zijn, plezier maken en vriend-
schappen opbouwen.” 

’t Kot is elke woensdagmiddag van 
14:00 tot 16:00 uur open voor de 
kleintjes. De eerst zaterdag van de 
maand in ’t Kot van 19:00 tot 22:00 
uur open voor tieners. 

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

’t Kot, dé plek voor de 
jeugd uit De Heen

(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Een horrorscenario 
speelde zich vorig jaar af voor de 
stichting Ontspanning Voor Wel-
berg (OVW). Door de aangescherp-
te coronamaatregelen kon de dri-
ve-in bioscoop die bedacht was 
als alternatief voor het traditione-
le ‘Halloween op de Helberg’ niet 
doorgaan. Maar dat leed is geleden 
en dus gaat de film ‘The Game’ dit 
jaar alsnog vertoond worden. Het 
reserveren van de ticketjes (€ 2,50) 
kan nu via ovwdrivethru.nl en 

haast is geboden, want vol is vol! 
Welbergenaar Sieb Martens heeft 
de film op verzoek van OVW ge-
maakt samen met cameraman Jes-
sy Broeders, audiospecialist Robert 
Raven en lichtprofessional Tommy 
Deurloo. De cast bestaat uit tien-
tallen vrijwilligers voornamelijk 
afkomstig uit Welberg en Steen-
bergen. Wie oplet, zal in één van 
de bijrollen bovendien een Beken-
de Steenbergenaar ontdekken. De 
toeschouwers bekijken de thriller/
horror ’The Game’ vanuit de ei-
gen auto, maar moeten er reke-
ning mee houden dat persoonlij-

ke veiligheid niet gegarandeerd is. 
De grens tussen de wereld op het 
witte doek en het parkeerterrein 
van partycentrum De Duiventoren 
blijkt namelijk heel dun te zijn…..
Woehahahahahahahaha (onheil-
spellende lach naar eigen behoefte 
in te vullen). 

Op zaterdag 30 en zondag 31 oktober:

De Helberg op het witte 
doek met ‘The Game’

Vaertsingers oefenen voor 
muziekfestival ‘Mjoezik’
WELBERG – Ook gemengd koor Die Vaertsingers is druk aan het repeteren 
geslagen. Onder meer voor het muziekfestival dat vanwege het jubileum 
2022 plaatsvindt en voor het Korenfestival op 5 juni 2022 in Middelburg. 
Het koor is op zoek aanvulling met nieuwe leden, vooral mannen. 

En dat niet alleen, dirigente Meike Warmoeskerken heeft aangegeven 
vanwege te drukke werkzaamheden te stoppen. Er wordt ook gezocht 
naar een nieuwe dirigent (m/v). 
Belangstellenden zijn vrijblijvend welkom op de repetities, iedere maan-
dagavond vanaf 20:00 uur in De Vaert. Voor aanmelden en verdere info: 
annelieslaarman@home.nl of telefoonnummer 06 22 497 600. Website: 
www.dievaertsingers.nl.
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( door Peter Vermeulen )
KRUISLAND – De dorpsraad Kruis-
land kon beslag leggen op een 
zevental stevige zitbanken. En is 
daar blij mee, want het idee om 
ze langs wandelplekken rond het 
dorp te zetten was snel geboren. 
De dorpsraadsleden knapten de 
banken op en in samenwerking 

met gemeente Steenbergen zijn 
woensdagochtend de eerste drie 
banken geplaatst. 

“Eén bank in de Brugweg, één in 
de Bolspolderweg en de derde in 
de Stoofweg”, vertelt voorzitter Ad 
Helmons. Hij heeft samen met Ad 
Rens, Bernard Hack en met John 

van de Berg en Ad Derks van de 
buitendienst van gemeente Steen-
bergen de banken geplaatst. 
“We zijn hier heel blij mee. Vooral 
ook omdat we na een goed over-
leg met de gemeente prettig kon-
den samenwerken”, aldus Ad Hel-
mons. Hij geeft aan dat de dorps-
raad de wandelmogelijkheden 

rond Kruisland wil verbeteren. 
Daarom is de ontwikkeling van 
een wandelnetwerk in het ‘Leef-
baarheidsplan’ van de dorpsraad 
opgenomen. De komende jaren 
wil de dorpsraad een aantal wan-
delroutes creëren die allemaal 
vanaf de Markt starten. Op dit mo-
ment worden de eerste twee rou-

tes uitgewerkt, deels al langer be-
stand, deels nieuw. De plaatsing 
van de banken past in het plan. 
De overige vier banken komen in 
een later stadium aan de beurt. 

Foto’s: de eerste drie van de zeven 
door de dorpsraad opgeknapte zit-
banken werden in samenwerking 
met gemeente Steenbergen ge-
plaatst.
Foto’s: Dorpsraad Kruisland 

Dorpsraad Kruisland plaatst in samenwerking  
met gemeente bankjes langs wandelroutes

STEENBERGEN – Sinds vorige 
week dinsdag komen de leden 
van Mannenkoor ABS weer bij-
een voor hun wekelijkse repe-
titie. Onder leiding van dirigent 
Jan Ligtenberg is gestart met de 
voorbereiding van een varend 

concert dat in de zomer van 2022 
moet plaatsvinden. Dit gebeurt 
in het kader van het 750 jarig be-
staan van de stad Steenbergen. 
Met het concert wordt verwezen 
naar het nautisch verleden van 
de plaats.

“Met de leden van ABS – thans 42 
in getal – is in de coronaperiode 
contact gehouden via een twee-
wekelijkse nieuwsbrief, waaraan 
ook de leden actief hebben mee-
gewerkt”, zo laat voorzitter Jan 
Ooms weten. 
“Een aantal malen ontmoette men 
elkaar op een terras en in decem-
ber 2020 verzorgde het bestuur 
een attentie bij alle leden thuis”.

Vooral zingen
“Maar vorige week dinsdagavond 
was het dan weer zover. Repete-
ren in de Vaert en weer sfeervol 

aan de bar, waar gastvrouw Jen-
ny als vanouds de mannen hun 
drankjes toeschoof. En wat voelde 
dat goed! 

Begonnen werd met een kort wel-
kom en uitleg over waarvoor gere-
peteerd gaat worden de komende 
maanden. Daarna was het voor-
al zingen. De 42 mannen lieten 
zich van hun beste kant horen, zo-
als van ouds en Jan Ligtenberg, de 
dirigent, weet nu precies waar er 
de komende maanden geschaafd 
moet worden. Het ‘ammezuur’ op 
peil houden vergt gewoon weke-

lijkse discipline”, aldus de voor-
zitter.

Nieuwe zangers  
zijn welkom
Zangers die willen aanhaken bij 
ABS kunnen op dinsdagavond te-
recht in gemeenschapshuis De 
Vaert. Om 19:30 uur wordt een 
kopje koffie geschonken en wis-
selen de koorleden ervaringen uit. 
Om 20:00 uur starten de repetities.  
Informatie over het mannenkoor 
is ook te vinden op de website: 
www.mannenkoor-abs.nl.

Mannenkoor ABS heeft 
zijn zangrepetities na  
lange tijd weer gestart

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Nek-aan-nek 
begonnen de basisscholen Pius 
X uit Welberg en Merijntje uit 
Nieuw-Vossemeer aan de laat-
ste, allesbeslissende vraag van de 
Schoolstrijd 2022. Die luidde als 
volgt: “Wilma Baartmans is wet-
houder van de gemeente Steenber-
gen. Maar wat zou haar beroep in 
1272 geweest zijn?”. 

Het bleek een onvervalste instin-
ker te zijn. Merijntje koos voor ant-
woord D. Schepen, wat inderdaad 
de Middeleeuwse voorloper van 
het wethouderschap was. Het goe-
de antwoord was het echter niet. Er 

was in 1272 namelijk geen sprake 
van dat vrouwen dergelijke hoge 
functies bekleedden. Of überhaupt 
een functie bekleedden wanneer 
zij niet van adel waren en daar-
om was antwoord A. Huisvrouw 
het enige correcte. Tot vreugde van 
de Welbergse kids die voor dit ant-
woord kozen en daarmee de roem, 
de bokaal en een slagroomtaart 
van Bakker Broek van de Welberg 
wonnen. 

Wethouder Wilma vormde samen 
met Hanneke Meulblok (voorzit-
ter heemkundekring, stadsheraut 
en bedenker van de website wijk-
registersteenbergen.nl), de jury. Zij 
verklaarde na afloop “supertrots” 
te zijn op alle kinderen en hoop-

te ze allemaal terug te zien tijdens 
de vele festiviteiten die plaatsvin-
den in het Jubileumjaar 2022. En 
zo kwam er een einde aan een in-
spannende, maar leuke middag 
waar ook de basisscholen Nieu-

we Veste, Maria Regina en Zonne-
berg aan meededen. Volgend jaar, 
het Jubileumjaar van stad en ge-
meente Steenbergen, hoopt de or-
ganiserende werkgroep Weet Waar 
Je Woont dat alle negen basisscho-

len van de gemeente Steenbergen 
een team afvaardigen om er een 
Schoolstrijd van te maken waar-
mee echt geschiedenis wordt ge-
schreven.
Foto: Glenn Lakeman©gemeente Steenbergen

Schoolstrijd 2022  
gewonnen door Pius X

Bingoavond  
Herwonnen  
Levenskracht
WELBERG – Stichting Herwonnen 
Levenskracht organiseert op za-
terdag 23 oktober een bingoavond 
in de zaal van gemeenschapshuis 
De Vaert. 
De bingo begint om 20:00 uur en 
bezoekers kunnen een half uur te-

voren al terecht. Het prijzenpak-
ket bestaat geheel uit geldprijzen, 
de opbrengst van de avond komt 
geheel ten goede aan de organisa-
tie van activiteiten voor gehandi-
capten, (langdurig) zieken, oude-
ren en eenzamen. 

Bezoekers dienen een geldige co-
rona QR-code te hebben om bin-
nen te komen. Het vaccinatiebe-
wijs van GGD of huisarts is niet 
geldig.

WijZijn-bingo
STEENBERGEN – Donderdag 28 
oktober organiseert WijZijn een 
bingomiddag in het Cromwiel, zo 
laat bingoleider Johan Gietman 
weten. Die middag gaat de zaal 
open om 13:00 uur en een half uur 
later start het bingospel. De bin-
go is voor iedereen toegankelijk. 
Bezoekers betalen vijf euro voor 
twaalf rondes. Alle prijzen worden 
in contanten uitgekeerd. 

Bingo 
Boerengors
NIEUW-VOSSEMEER – Buurtvereni-
ging Boerengors kondigt aan dat 
op zondagmiddag 31 oktober een 
bingo wordt georganiseerd in ge-
meenschapshuis De Vossenburcht. 
Hier worden de coronaregels ge-
hanteerd, dus bezoekers moeten 
hun corona QR code kunnen laten 
zien bij binnenkomst.

De zaal gaat open om 13:00 uur, 
de bingo start een half uur later. 
Bingoboekjes kosten 12,50 euro 
voor 15 ronden. 

En er worden aansluitend nog drie 
ronden gespeeld om geldprijzen. 

Boekjes voor deze ronden kosten 
3 euro. 
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( door John Rommers )

Lange tijd was het onduidelijk of 
de 77e wielerronde van Steen-
bergen dit jaar nog gehouden 
zou kunnen worden, maar be-
gin deze week heeft de Stich-
ting Wielercriterium Steenbergen 
(het organiserende comité) toe-
stemming gekregen van de ge-
meente Steenbergen om de wed-
strijd op zondag 31 oktober aan-
staande te laten plaatsvinden. 

De reden van de late toestemming 
waren de nog (beperkt) geldende 
corona maatregelen waarmee re-
kening moet worden gehouden.
Om dezelfde reden moest de 
Steenbergse Wielerstichting vorig 
jaar besluiten om de wielerron-
de niet door te laten gaan. In eer-
ste instantie werd vervolgens de 
koers gepland op zondag 11 april 
van dit jaar, maar ook toen gooi-
de corona roet in het wieler eten.
In overleg met de K.N.W.U. onder 
wiens vlag de wedstrijden worden 
georganiseerd, is toen uiteinde-
lijk zondag 31 oktober uit de hoge 
hoed gekomen.
 

Topcompetitie voor  
junioren jongens  
en meisjes
Omdat de definitieve toestem-
ming lang op zich liet wachten is 
ook de inschrijving van de renners 

laat op gang gekomen.
Stichting Wielercriterium Steen-
bergen heeft besloten deze keer 
een landelijke klassieker te orga-
niseren voor junioren jongens en 
junioren meisjes, renners in de 
leeftijd van 17 en 18 jaar.
De K.N.W.U heeft voor deze cate-
gorie renners een ‘Top Competi-
tie’ in het leven geroepen hetgeen 
inhoudt dat de beste renners van 
deze leeftijdscategorie deelnemen 
aan deze wedstrijden.
Door de corona beperkingen 
waarmee de afgelopen maanden 
rekening moest worden gehouden 
zijn nog maar 4 wedstrijden van 
deze ‘Top Competitie’ gereden.
De wedstrijd in Steenbergen is de 

5e en tevens laatste wedstrijd van 
dit seizoen.
De inschrijving van de junio-
ren jongens is inmiddels goed op 
gang gekomen.
Op dit moment hebben al meer 
dan 100 renners zich voor de wed-
strijd op 31 oktober aangemeld. 
Om 14.00 uur zullen zij beginnen 
aan hun klassieker van ca.110 km.
Net als in 2019 wordt gestart in de 
Kapelaan Kockstraat te Welberg 
tegenover  gemeenschapshuis De 
Vaert. Het parcours voert via het 
Westland richting Nieuw-Vos-
semeer waar enkele plaatselijke 
rondes worden gereden, om ver-
volgens weer terug te komen naar 
Welberg om ook daar nog enkele 

plaatselijke rondes af te werken.
De finish vindt naar verwachting 
rond 16.35 uur plaats.

Dames rijden  
80 kilometer
Ook voor de dames staat eenzelf-
de klassieker op het programma 
met een totale lengte van zo’n 80 
km, met eveneens start en finish 
aan de Kapelaan Kockstraat te 
Welberg.

De start voor de dames staat ge-
pland om 10.30 uur, maar op het 
moment dat we dit schrijven is 
nog niet duidelijk of deze plan-

ning ook daadwerkelijk kan wor-
den aangehouden. Het aantal in-
schrijvingen van de dames is daar-
voor op dit moment nog te weinig. 
Zeker is wel dat de wedstrijd voor 
de dames gaat plaatsvinden, maar 
mogelijk moet gekozen worden 
voor een andere invulling.
 

Jeugd categorie 5 - 6 en 7
Hetzelfde geldt voor de wedstrij-
den die op het programma staan 
voor de jeugd in de categorie 5 
(jongens en meisjes van 12 jaar) 
categorie 6 (jongens en meisjes 
van 13 jaar) en categorie 7 (jon-
gens van 14 jaar).
In principe rijden deze jeugdige 
wielrenners – te beginnen om 9.30 
uur – op een plaatselijk parcours 
van zo’n 4 km respectievelijk 5 , 6 
en 7 rondjes, maar ook dat zal uit-
eindelijk afhankelijk zijn van het 
aantal inschrijvingen.
Ook hiervoor geldt dat de wed-
strijden in ieder geval zullen wor-
den verreden, maar mogelijk 
moet ook hier een aanpassing van 
het programma plaatsvinden.
In de krant van volgende week 
(week 43) zullen we duidelijk ma-
ken hoe het programma er defini-
tief gaat uitzien.
 
De wielerliefhebbers kunnen hoe 
dan ook zondag 31 oktober in hun 
agenda zetten voor een bezoek 
aan de 77e ‘Grote Prijs van Steen-
bergen’.

Wielercriterium krijgt toestemming voor Grote Prijs van Steenbergen

Foto: op 19 mei 2019  ging de vorige wielerronde  van start. In 2020 kon er geen ronde worden georganiseerd.
Archieffoto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

( door John Rommers )

Voor het 1e elftal van v.v. Steen-
bergen stond afgelopen zaterdag 
16 oktober een uitwedstrijd op het 
programma in Bergen op Zoom 
met als tegenstander het elftal 
van Dosko. Echter, op donderdag-
avond voor de wedstrijd werd be-
kend dat de wedstrijd niet door 
kon gaan. Reden hiervan was het 
feit dat de vereniging Dosko had 
besloten hun elftal terug te trek-
ken uit de competitie. De selectie 

voor dit team te smal bleek te zijn, 
waardoor te weinig spelers be-
schikbaar bleken om de nog ko-
mende wedstrijden te spelen.
Dosko begon de competitie nog 
met een 3-2 overwinning op Fc. 
Bergen maar moest vervolgens 
twee grote nederlagen incasseren 
tegen respectievelijk VVC’68 (8-1) 
en Internos (15-0).
Het uit de competitie nemen van 
Dosko betekent dat in de klas-
se waarin Steenbergen uitkomt 

slechts 11 verenigingen overblij-
ven.

Ook zaterdag  
geen wedstrijd
Ook komende zaterdag 23 oktober 
komt Steenbergen niet in actie.
De K.N.V.B. heeft voor die dag in 
de 4e klasse C. geen wedstrijden 
vastgesteld.
De eerstvolgende wedstrijd wel-
ke voor Steenbergen op het pro-

gramma staat is op zaterdag 30 
oktober a.s. De blauwwitten spe-
len die dag om 15.15 uur een 
thuiswedstrijd tegen D.V.O.’60 uit 
Roosendaal.

Uitslagen senioren van 
zaterdag 15 en  
zondag 16 oktober:
Tholense Boys 2 - Steenbergen 2: 
2-6; Steenbergen 3 - Krabbendijke 
2: afgelast; De Fendert 7 - Steen-
bergen 4: 3-7; Steenbergen 5 - Fc. 
Bergen 4: 3-2; Steenbergen 6 - De 
Fendert 3: 0-3; Wolphaarsdijk/Co-
lijnsplaatse Boys dames 1 - Steen-
bergen dames 1: 0-3; S.S.W. dames 
1 - Steenbergen dames 2: 0-9; Vc. 

Vlissingen zondag 2 - Steenbergen 
zondag 2: afgelast.

Programma senioren 
voor zaterdag 23 oktober
Steenbergen dames 1 - Klundert 
dames 1 (bekerwedstrijd), aan-
vang 11.30 uur; Steenbergen 4 - 
Lepelstraatse Boys 2 (bekerwed-
strijd), aanvang 13.15 uur; De 
Schutters 2 - Steenbergen 3 (be-
kerwedstrijd), aanvang 14.00 uur; 
Alliance 7 - Steenbergen 6 (com-
petitiewedstrijd), aanvang 14.30 
uur; Steenbergen 2 - Binnenmaas 
3 (oefenwedstrijd), aanvang 13.15 
uur.

Geen wedstrijd voor vv Steenbergen: 
Dosko trekt zich terug uit de competitie

( Gedeeltelijke weergave van het 
artikel door Jesse de Decker)

Zaterdag 16 oktober stond voor 
SC Welberg de tweede uitwed-
strijd op het programma, dit keer 
mocht het op bezoek bij Alliance 
uit Roosendaal. Een gehavend elf-
tal ging enigszins geflatteerd met 
5-0 ten onder.

Door enkele blessures en vele af-
meldingen was het voor trainer 
Toon Magielse een hele uitda-
ging om een selectie op de been te 
brengen. Zo was aanvoerder Den-
nis Luijks niet inzetbaar wegens 
een blessure, en tot overmaat van 
ramp blesseerde Jeremy Tewari 
zich tijdens de warming-up waar-
door hij niet aan de aftrap kon 
verschijnen.

Trainer Magielse nam twee jeugd-
spelers van de JO18-1 mee, Timon 
van Veen en Kane Brands moch-
ten als wisselspelers mee met de 
selectie. Zij zouden beide in de 
tweede helft hun debuut maken 
voor het 1e elftal van SC Welberg.
Vijf minuten voor rust viel het eer-
ste doelpunt van de middag. Een 
achterbal van keeper Mitchell de 
Bruijn werd onderschept door Al-
liance, via een snelle aanval werd 
een voorzet binnen gekopt. De 
verdediging van Welberg stond 
totaal niet goed bij het doelpunt, 
drie aanvallers van Alliance ston-
den vogeltje vrij. Met een 1-0 rust-
stand zochten beide ploegen de 
kleedkamers op.

Tweede helft
In de 62e minuut verdubbelde Al-
liance de voorsprong. Het laatste 

kwartier raakte de energietank 
van Welberg zichtbaar leeg. Alli-
ance kwam na 75 minuten op een 
3-0 voorsprong. Vijf minuten later 
kwam de ploeg wederom tot sco-
ren. Drie minuten voor het laatste 
fluitsignaal bepaalde de ploeg de 
uitslag op 5-0. 

Eerst volgende wedstrijd
Aankomende zaterdag staat er 
voor het 1e elftal van Welberg 
geen wedstrijd op het program-
ma. Op zaterdag 30 oktober stond 
aanvankelijk de uitwedstrijd te-
gen Dosko zaterdag 1 op het pro-
gramma, echter heeft deze ploeg 
zich deze week moeten terugtrek-
ken uit de competitie omdat de 
selectie kampte met grote spe-
lers tekorten. Daarom is ook de 
wedstrijd op 30 oktober komen te 
vervallen. Het 1e elftal komt door 
deze omstandigheden pas op za-
terdag 6 november weer in ac-
tie. Die middag komt DHV uit Ze-
venbergschen Hoek op bezoek op 
Sportpark ’t Zandbaantje. De wed-
strijd zal aanvangen om 15:00 uur.

Gehavend Welberg strijdend 
ten onder bij Alliance

Terugval bij de TCS-teams
(door TCS correspondent Jolanda Koenraadt)

Het damesteam speelde vorige week hun wedstrijd tegen Witac’89. Mar-
ja Knook wist voor het eerst een wedstrijd te winnen. Sandra Adriaansen 
won er 2 en Liesbeth Voorbraak 1. Witac’89 won de andere zes games. De 
score was dan ook 6-4 aan het eind van de avond. 
Door langdurige blessureleed van enkele spelers kon het 2de team maar 
2 man opstellen tegen het eerste van Witac’89. Door Christian Steijn 
bleef de schade beperkt tot 8-2 verlies.
TCS 1 kwam op zaterdag in actie tegen Smash’76 uit Sint Annaland. De 
punten werden in dit duel verdeeld. Naast het dubbel won Jurgen Broe-
ren, die nog geen wedstrijd had gespeeld er een, terwijl Ronald Mink-
man ongeslagen bleef.
 Programma voor 29 oktober 2021: ODT Kanjers / Uitzenbureau 3 - TCS 
1; Hotak ’68 5 - TCS 2 en Belcrum 13 - TCS 3

Dikke pluim voor  
Hart van Zuid

Namens alle medewerkers van Gum-
marus, Pippi en Zo op Gummarus een 
heel groot en dik dankjewel aan de 
werkgroep Hart van Zuid, bestaande 
uit: Chris Methorst, Angela van Eeke-
len, Debby Hopmans, Janneke van 
der Weegen, Suzanne van der Zande, 

Maartje Kuissen en Esther Dam. Deze 
enthousiaste powerdames kregen het 
ondanks allerlei ingewikkeldheden, 
toch weer voor elkaar om met hart en 
ziel een dijk van een Hart van Zuid dag 
neer te zetten! Chapeau!

ZO op Gummarus, LPS peuteropvang 
Pippi en LPS basisschool Gummarus


