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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – ‘Omdat het an-
ders moet en anders kan’. Met 
deze slogan en een logo dat een 
vette knipoog is naar het gemeen-
telijke beeldmerk, gaat de nieu-
we partij Stem0167 de gemeente-
raadsverkiezingen van 2022 tege-
moet. De naam is een verwijzing 
naar het netnummer dat de zes 
kernen van de  gemeente verbindt. 
Daarmee benadrukt de partij haar 
basisvoornemen om niet voor, 
maar mèt alle inwoners beleid te 
willen maken. “Het begint met de 
stem van de burgers,” concludeert 
Stem0167. 

In het lijstje “belangrijke punten” 
waarmee de partij haar campag-
ne aftrapt, wordt deze burger dan 
ook gewezen op de invloed die 
men uit kan oefenen met het uit-
brengen en laten horen van de ei-
gen stem. Zo wordt het speerpunt 
dat communicatie met de bur-
ger ‘open, eerlijk en transparant’ 
moet zijn, gevolgd door de reto-
rische vraag “Of wilt u blijven vol-
houden met ‘ze doen toch wat ze 
willen?’”. 

Ook roept de partij de burgers op 
om mee te zoeken naar innovatie-
ve oplossingen voor het energie-
vraagstuk, anders dan windmo-
lens en zonneparken. 

Geen herindeling
Een van de voornaamste zorgen 
die Stem0167 beweegt is de angst 
dat de gemeente Steenbergen 
in de nabije toekomst opgeslokt 
gaat worden in één grote Bra-
bantse Wal-gemeente en daarmee 
alle grip op haar eigen toekomst 
kwijtraakt. Niet voor niets prijkt 
de stelling ”Géén gemeentelijke 
herindeling” bovenaan het lijstje 
speerpunten. 

Steenbergen in Debat
In juni jongstleden publiceer-
de deze courant het voornemen 
van Steenbergenaar Toon van der 
Wegen om met een nieuwe po-
litieke partij te komen. Gedre-
ven door onvrede over het hui-
dige beleid dat volgens hem be-
paald wordt door college en amb-
tenaren en niet, zoals het hoort, 
door het hoogste, democra-
tisch gekozen, orgaan van iede-
re gemeente: de gemeenteraad. 
 Het zaadje voor Stem0167 ont-

kiemde in de grond van Facebook-
pagina ‘Steenbergen in Debat’ die 
Van der Wegen sinds enkele jaren 
onderhoudt. Hier stelt hij met re-
gelmaat onderwerpen op de poli-
tieke agenda aan de kaak of vraagt 
de Facebookgebruikers de me-
ning middels een poll. 

Kopstukken
Op de partijfoto van Stem0167 
prijken op dit moment acht kop-
stukken. Een aantal dat naar hoop 
en verwachting van de startgroep 
toeneemt in de loop naar de be-
kendmaking van de officiële kan-
didatenlijsten begin volgend jaar. 
Naast initiatiefnemers Toon van 
der Wegen en Bas van Opdorp is 
nog een aantal lokaal bekende ge-
zichten te zien. Zoals bijvoorbeeld 
oud-raadslid Luc Aben die zich in 
2018, uit onvrede met zijn plek op 
de kieslijst van de VVD, terugtrok 
als kandidaat voor de gemeente-
raadsverkiezingen. 
Ook Paul van Nieuwenhuyzen, 

bekend van zijn jarenlange strijd 
tegen Rijkswaterstaat rond de 
compensatie van de waardedaling 
van zijn woning na aanleg van de 
A4, is van de partij. Tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen van 
2018 was hij nog lijsttrekker van 
de ‘Steenbergen in Beeld’. Die par-
tij redde het toen niet om een ze-
tel te bemachtigen. 

Stem0167 beschikt inmiddels over 
een eigen website en social media 
waarlangs belangstellenden geïn-
formeerd worden over standpun-
ten en activiteiten.

Foto: Het logo van Stem0167 ver-
toont qua kleurstelling en vormge-
ving grote overeenkomsten met dat 
van de gemeente Steenbergen. 

‘Omdat het anders moet en anders kan’:

Nieuwe politieke partij 
heet Stem0167

Foto: De aspirant-kandidatenlijst van Stem0167 telt inmiddels acht namen: Toon van der Wegen; Klaas Rozeboom; Luc Aben; 
Paul van Nieuwenhuyzen; Sonja Dekker; Jordi Rozeboom; Bas van Opdorp.    Foto © Stem0167

(Door Nicole van de Donk)

WELBERG/KRUISLAND/DINTE-
LOORD – Het voetbalseizoen is nog 
maar net van start en de eerste co-
rona-hobbel verschijnt alweer op 
de weg. Juist nu publiek weer wel-
kom is langs de lijn, moet er in de 

kantine gevraagd worden om een 
coronatoegangsbewijs als suppor-
ters of leden binnen een brood-
je kroket willen eten. Op het ter-
ras is dat bewijs niet nodig, dus 
de meeste verenigingen hopen de 
lastige situaties daarmee te om-
zeilen. 

“We hebben gelukkig een grote 
overkapping, dus bij ons blijft het 
gewoon consumpties afhalen en 
buiten nuttigen. Maar inderdaad 
valt of staat dat bij mooi weer. Dan 
heb je nog de mensen die naar het 
toilet lopen. Dat lijkt me lastig om 
daar allemaal de QR-code van te 
gaan controleren. 

Ik denk eerder dat deze situatie 
ervoor gaat zorgen dat in ieder ge-
val de mannen buiten gaan plas-

sen”, zegt Lex Dubbelman, voor-
zitter bij VV Prinsenland.

Vrijwilligers willen niet 
voor politieagent spelen
Bij SC Welberg zijn de nieuwe re-
gels deze week uitvoerig bespro-
ken in de bestuursvergadering. 

“Het dilemma is dat wij geen 
mensen willen weren. Elk lid heeft 
recht om in de kantine te komen 
en wij willen ons niet in de dis-
cussie over vaccinatie mengen. 
Ik snap de maatschappelijke re-
levantie van deze regel wel, maar 
om het in de praktijk uit te voeren 
is lastig. Ik snap dat er vrijwilligers 
zijn die het niet zien zitten om po-
litieagent te gaan spelen tegen-
over een medelid. Wij gaan in ie-

der geval geen afgescheiden hore-
ca-gedeelte maken in de kantine, 
want over een maand is er weer 
een nieuwe persconferentie en 
kan het zomaar weer veranderen”, 
aldus voorzitter Gidion Tunders. 

“Benieuwd of de gemeente 
gaat handhaven”
Bij SC Kruisland moest het bestuur 
de regels over de coronacheck nog 
tegen het licht houden, maar ook 
daar zijn twijfels. ”Voor een com-
merciële horecazaak is het mak-
kelijker om iemand te controle-
ren dan bij een vereniging. Het 
woord zegt het al: wij zijn er juist 
om te verenigen. Maar regels zijn 
regels. Ik ben wel benieuwd of de 
gemeente gaat handhaven. In het 
begin van de corona hadden we 
regelmatig overlegsessies, maar 
nu is het al een tijdje stil. Ik denk 
dat we vooral een beroep moeten 
doen op onze leden dat ze het ons 
niet te moeilijk gaan maken”, zegt 
voorzitter Gijsbert Bos. 

“Ik reken wel op enige coulan-
ce van de gemeente, want op een 
drukke zaterdag met de schuif-
deuren open wordt het erg lastig 
iedereen in de gaten te houden. 
Maar bij de eerste feestavond die 
gepland staat, is het wel beter te 
controleren”, aldus Tunders. 

Voetbalclubs worstelen met coronatoegangsbewijs 

“Lastig om tegen een medelid te zeggen  
dat hij niet welkom is in de kantine”

Foto: Vanaf morgen mag er in de 
sportkantines alleen eten en drin-
ken genuttigd worden in een afge-
scheiden gedeelte met horecafunc-
tie, op vertoon van een geldig coro-
natoegangsbewijs.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant
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www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw

Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw
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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
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De Bolusberg

Boerenweg 7

 potchrysanten vanaf €1,75

 plantbakken en bloemstukjes 

speciaal voor Allerheiligen

Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan
onze moeder, oma en grootoma

Lies Knop - van der Wegen 
weduwe van 

Cees Knop
in de leeftijd van 97 jaar.

 Kinderen, kleinkinderen 
 en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Familie Knop, Wouwsestraat 2, 4651 DX Steenbergen

  
Steenbergen, 11 september 2021

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Gezocht:
Huishoudelijke hulp

in De Heen

Uren in overleg

annemiekbots@hotmail.com

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

Shirley van Overveld
Postadres: Kinderbaantje 9
4651XX Steenbergen

06-14143263

www.hetkoestermoment.nl 
uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl
Rouwcentrum 
Vestinghlaan 2c Steenbergen

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw

Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

Gevraagd:

Nette hulp in 
de huishouding

tel. 0167-566801

Dagelijks nieuws & aanbod 
uit de gemeente Steenbergen

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

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen 
inmiddels gevolgd door 6.000 fans.

NIEUW IN STEENBERGEN
BED & BREAKFAST

Kade 7 • 4651 BS Steenbergen • 06 21 33 02 05
www.slapeninsteenbergen.nl • info@slapeninsteenbergen.nl

OPEN HUIS 
ZATERDAG 2 OKTOBER 

11.00 - 15.00 UUR 
Ter gelegenheid van de opening bieden wij u aan:

€10,00 KORTING
Op een verblijf voor uzelf, familie of vrienden!

Ga naar de website www.slapeninsteenbergen.nl 
en gebruik de kortingscode “OPENINGSACTIE” bij 

het boeken van een overnachting.

Boekbaar tot 20-12-2021. Algemene voorwaarden zijn van 
toepassing en o.b.v. beschikbaarheid.

GRATIS INFORMATIEAVOND OP
28 SEPTEMBER

“JIJ HEBT ALLES IN

JE, OM TE BEREIKEN

WAT JE WILT! DAT ZAL

IK JE LATEN ZIEN!”

MET DEZE 6-DAAGSE NLP OPLEIDING LEER JE HOE 

JE JOUW MINDSET ZO KAN VERANDEREN, DAT JE 

ZOWEL JE EIGEN BELEMMERINGEN ALS EXTERNE 

UITDAGINGEN KAN OVERWINNEN!

VOOR MEER INFORMATIE 
KIJK OP WWW.NYRACOACHING.NL

LOCATIE: AKKERMANS TE DE HEEN

MELD JE AAN VIA
INFO@NYRACOACHING.NL

Om ons team aan te vullen zijn wij per direct op zoek naar een 

CE Chauffeur 

Als chauffeur ben jij het visitekaartje van ons bedrijf. Met een gloednieuwe 
Scania uit 2020 belever je onze klanten in de Benelux en Duitsland.

Onze drukste periode loopt van november tot en met juni.

Gepensioneerden en vutters zijn meer dan welkom!

Wat verwachten wij van jou?

 -  Je bent in bezit van een CE rijbewijs en een geldige code 95
 -  Je hebt ervaring met een trekker oplegger
	 -		Bezit	van	een	heftruckcertificaat	is	een	pré

Geïnteresseerd? Stuur dan jouw motivatie op naar administratie@verbeek.nu
Of bel 0167-566924
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(Door Nicole van de Donk)

KRUISLAND – Na meer dan twin-
tig jaar is Toine Koch gestopt als 
bestuurslid van de lokale afdeling 
van Koninklijke Horeca Nederland. 
De voornaamste reden is dat hij de 
coronaregels voor de horeca niet 
langer kan begrijpen. “En als ik er 
zelf niet achtersta, kan ik het ook 
niet uitleggen naar de leden.”

Voorlopig is Edwin Maas van De 
Commerce uit Kruisland waarne-
mend voorzitter totdat er een of-
ficieel besluit is genomen over de 
opvolging van Koch.

In een reactie zegt hij dat het van-
zelfsprekend zeer doet om de 
handdoek op deze manier in de 
ring te gooien. Al vanaf het begin 
van de corona-periode liet Toine 
Koch, zelf o.a. eigenaar van zaal 
Koch in Kruisland, regelmatig van 
zich horen over de moeilijke situ-

atie waarin hij en zijn collega café- 
en restauranthouders in waren 
beland. Regelmatig was er over-
leg met de gemeente om te kijken 
waar de horecaondernemers ge-
holpen konden worden, door bij-
voorbeeld meer ruimte te bieden 
voor de terrassen.

“Koch: sta feesten 
en partijen toe als 

evenement”
Maar in de laatste brandbrief die 
Toine Koch in augustus stuurde 
namens de KHN afdeling Steen-
bergen, vroeg hij om meer steun 
en sneller handelen van de ge-
meente. Hij vroeg het college on-
der andere om de horecabedrij-
ven die een besloten feest willen 
organiseren aan te merken als 
evenementenlocatie, omdat het 
dan volgens de regels van de over-
heid wel mogelijk is iets dergelijks 

te organiseren. De gemeente zegt 
echter in een reactie zich aan de 
landelijke richtlijnen te moeten 
houden. 

“Deze leiden helaas soms tot ver-
warring, maar zijn altijd bedoeld 
om het coronavirus terug te drin-
gen. Ons uitgangspunt was en is 
daarbij steeds te kijken naar wat 
er wel mogelijk is”, aldus het col-
lege.

Frustratie te hoog 
opgelopen
Maar de frustratie is bij Koch al te 
hoog opgelopen. “De KPJ mag wel 
een tent neerzetten en 700 man 
ontvangen omdat het een evene-
ment is. Een aanvraag om bij mij 
een bingo te organiseren wordt af-
gewezen, maar in Siemburg mag 
het wel omdat het een gemeen-
schapshuis is. Bovenal zijn de ver-

schillen met andere gemeenten te 
groot, als daar toevallig een bur-
gemeester is die soepel met de re-
gels omgaat. En anders geven ze 
hun feestje wel even verderop, in 
België. Die ongelijkheid is voor 
mij onverteerbaar.”

Overleg met gemeente 
over herstelplan
Edwin Maas zegt in een reactie 

dat er aanstaande maandag een 
gesprek gepland staat op het ge-
meentehuis, waar onder andere 
gesproken gaat worden over een 
gemeentelijk herstelplan voor de 
horeca. 
“Per 1 oktober vervalt de over-
heidssteun, terwijl de restricties 
zoals de coronacheck er nog wel 
zijn. Maar het zal niet alleen over 
financiën gaan, maar ook over za-
ken waar de gemeente kan hel-
pen zonder dat het hen geld kost. 
Ik vind het belangrijk dat de ver-
standhouding goed blijft, al be-
grijp ik de emotie in de brandbrief 
wel.”

Dubbele pet
“Mijn functie is vooralsnog tijde-
lijk, want in november zal erover 
gesproken worden tijdens de le-
denvergadering. Verder zal ik nog 
met de burgemeester een gesprek 
voeren over mijn verschillende 
petten, aangezien ik natuurlijk 
ook actief ben als gemeenteraads-
lid voor Gewoon Lokaal!. Als er za-
ken over horeca besproken wor-
den, kan ik dat aan iemand anders 
overlaten, maar ik wil er wel open 
en duidelijk over gesproken heb-
ben”, aldus Maas. 

Toine Koch legt voorzitterschap KHN neer 
uit frustratie over coronaregels

Foto: Toine Koch is jarenlang het 
gezicht geweest van de lokale af-
deling van Koninklijke Horeca Ne-
derland. Maar de coronaregels in 
de horeca krijgt hij niet langer uit-
gelegd naar de leden.

 ( door Peter Vermeulen )

KRUISLAND – Nadat vorige jaar 
een streep ging door de organi-
satie van de Kruislandse kermis is 
het dit jaar wel raak. In het laat-
ste volle weekend van septem-
ber komt een tiental kermisattrac-
ties naar het kerkdorp. Tot en met 
maandag hopen ze veel bezoekers 
te trekken.

Vanmiddag wordt de Kruisland-
se kermis om 15:00 uur geopend. 
Dan wordt ook de uitslag  bekend 
gemaakt van de kleurwedstrijd die 

op de Zonnebergschool is gehou-
den. Alle deelnemers ontvangen 
daarbij een prijsje. Om 17:00 uur 
start het ‘prikkelarm kermisuurtje 
voor alle hulpbehoevenden uit de 
regio. 

Woezel & Pip
De tweede kermisdag – zaterdag 
25 september – start om 13:00 uur. 
Het duo Woezel & Pip is uitgeno-
digd voor een ‘meet and greet’, 
vanaf 15:00 uur kunnen de klein-
tjes uit het dorp een handje met 
hen schudden en als ze dat willen 

ook met hen op de foto. Een glit-
ter- en festival tattoo artieste leeft 

zich vervolgens uit op de oudere 
jeugd. Net als op de eerste kermis-

dag is het grote terras op de Markt 
ook op zaterdag geopend. 

Dat gebeurt ook op zondag – de 
familiedag – dan gaat het terras 
om 14:00 uur open, terwijl de ker-
mis al om 13:00 uur begonnen is. 
DJ, zanger en entertainer Christ 
Antonissen (Chrisje) verzorgt di-
verse live optredens tot 23:00 uur.

‘Blauwe Maandag’
Tijdens de laatste kermisdag, de 
‘Blauwe Maandag’, komt het duo 
Sjerrie Denz naar het kerkdorp en 
er volgen diverse gastoptredens. 
De kermis begint om 15:00 uur en 
het entertainment start deze dag 
om 16:00 uur. Om 22:00 uur gaan 
de kermislichten uit.

Kruislandse kermis 
start vandaag

DE HEEN - Op vrijdag 1 oktober 
vindt de opening van de exposi-
tie ’Lucht & Polder’ plaats in het 
kerkje van De Heen aan de Dorps-
weg 134. De tentoonstelling is 
een samenwerking tussen dertien 
Zeeuwse en West-Brabantse kun-
stenaars met als aanleiding één 
enkele foto van de Heense schilde-
res Riena Valkhoff.

“Ik had een foto gemaakt van een 
imposante wolkenpartij,” vertelt 
Riena. “Een bevriende kunstena-
res uit Sint Maartensdijk, Puck 
Meijer, merkte op dat het leuk zijn 
om daar wat meer mee te doen.” 
Uiteindelijk leidde het tot een sa-

menwerking tussen dertien kun-
stenaars die ieder op eigen wijze 
een artistieke invulling geeft aan 
die ene foto. Dat varieert van een 
natuurgetrouwe weergave in olie-
verf tot een textiele kunstuiting. 
Ook Riena’s echtgenoot Martin 
ontbreekt uiteraard niet in het rij-
tje. Hij maakte een artistieke ver-
tolking in aquarel. 

Lied
Het gelegenheidscollectief resul-
teerde in een gevarieerde ten-
toonstelling met uitingen in schil-
derkunst, textielkunst, mozaïek, 
glaskunst, dichtkunst en beeld-
houwen. De deelnemende kun-

stenaars zijn Puck Meijer, Mar-
tin Hoevenaars, Jeroen van Hoek, 
Josje Verton, Esther Timmermans, 
Liesbeth Romeijn, Lia Bruyns-
Schoonen en Ton Bruyns uit Tho-
len. Uit de gemeente Steenber-
gen komen naast Riena en Mar-
tin Valkhoff ook Frans van Dru-
nen en Jan van de Velde. Laatstge-
noemde schreef tekst en muziek 
op het thema ‘Lucht en Polder’ en 
brengt dit lied samen met zange-
res Martine Westenbroek ten ge-
hore brengen tijdens de opening. 

Presentatie
De expositie is voor het publiek 
te bezoeken op de zaterdagen 2 
en 9 oktober en de zondagen 3 en 
10 oktober, telkens van 11.00 tot 
16.00 uur. Op deze dagen organi-
seren de vrijwilligers van de Stich-
ting StadsHerauten Steenbergen 
(niet te verwarren met de Stads-
herauten van de Heemkunde-

kring Steenbergen) van 14.00 tot 
15.15 uur een presentatie over het 
erfgoed van De Heen en een rond-

wandeling. Deelnemers hoeven 
zich hiervoor niet van tevoren te 
melden.  

‘Lucht en Polder’ in kerk van De Heen:

Hoe één foto 
een expositie werd

STEENBERGEN – Zaterdag 
2 oktober en zondag 3 ok-
tober organiseren de twee 
Steenbergse fotoclubs – 

Fotoclub Steenbergen en 
Fotoclub De Brabantse Wal 
– een gezamenlijke foto ex-
positie in het gemeente-

huis aan Buiten de Veste. 
Toegang tot de circa 100 
foto’s die voor deze expo 
zijn geselecteerd is gratis.

De openingstijden zijn op zater-
dag tussen 13:00 en 18:00 uur en 
op zondag tussen 11:00 en 16:00 
uur. Er wordt rekening gehouden 
met alle geldende coronamaatre-
gelen. 
Op de websites fotoclubsteenber-
gen.nl en fotoclubbrabantsewal.
nl is alle actuele informatie te vin-
den.

Openingstijden gezamenlijke 
foto expositie bekend

Dagelijks 
weten

wat hier
gebeurt



Kennisgeving ontwerp-projectplan Waterwet, 
inclusief m.e.r.-beoordeling, en ontwerp-besluiten 
omgevingsvergunning en ontheffing Wet natuur-
bescherming ten behoeve van het project Verbe-
tering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet, 
deelgebied Steenbergen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta 
maken het volgende bekend. 
Het waterschap Brabantse Delta is voornemens de regionale keringen langs de Mark, Dintel en Vliet 
te verbeteren. Dit is nodig omdat een deel van de keringen niet voldoet aan de actuele norm, een 
beschermingsniveau van 1/100 per jaar. Het project wordt in delen voorbereid en in procedure 
gebracht. Het project is gelegen in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk en 
Steenbergen. Gedeputeerde Staten hebben van het waterschap het ontwerp-projectplan Waterwet 
Verbetering Regionale Keringen, deelgebied Steenbergen, ontvangen met het verzoek dit verder 
in procedure te brengen en daarbij de gecoördineerde projectprocedure volgens de Waterwet te 
volgen.  

Ontwerp-projectplan
Het waterschap heeft voor deelgebied Steenbergen een ontwerp-projectplan opgesteld voor de uit te 
voeren werkzaamheden, met voorafgaand een milieueffectbeoordeling. In het ontwerp-projectplan is 
beschreven welke maatregelen het waterschap gaat treffen.

Ontwerp-besluiten
Om de maatregelen te kunnen uitvoeren heeft het waterschap een vergunning/ontheffing aange-
vraagd. De betreffende bevoegde gezagen hebben de volgende besluiten in ontwerp genomen:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen:
• een omgevingsvergunning bouwen voor het plaatsen van een damwand
• een omgevingsvergunning kappen voor het kappen van ca. 20 solitaire populieren en ca. 10 

andersoortige bomen
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant:
• een ontheffing (soortenbescherming) Wet natuurbescherming 

Procedure
Gedeputeerde Staten hebben op 31 mei 2021 besloten op de realisering van het project “Verbe-
tering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van 
toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die 
voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Het 
projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Terinzagelegging
Het ontwerp-projectplan, het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit, de ontwerp-besluiten omgevings-
vergunning en ontheffing Wet natuurbescherming en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met 
ingang van 30 september 2021 tot en met 10 november 2021 op de volgende wijze:
• op de website van de provincie www.brabant.nl/terinzage 
• op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar 

gebruikelijke openingstijden:
 -  waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda
 -  provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216TV ’s-Hertogenbosch
 -  gemeente Steenbergen, Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen
In verband met de corona maatregelen dient u hiervoor eerst contact op te nemen met de heer Lex 
Heijmans, omgevingsmanager van waterschap Brabantse Delta, bereikbaar via 076-5641089 of 
l.heijmans@brabantsedelta.nl om daarvoor een afspraak te maken.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het 
ontwerp-projectplan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit de ontwerp-omgevingsvergunningen en de 
ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming. Zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk 
worden ingediend. 
• U kunt eenvoudig digitaal reageren via www.brabant.nl/terinzage. U krijgt na verzending van 

uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een 
ontvangstbevestiging.

• Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, 
Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van: projectplan “Verbetering 
Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet”, deelgebied Steenbergen, zaaknummer C2285752.

• Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer ing. 
H.J.P. Meerman van de provincie Noord-Brabant, via het algemene telefoonnummer 073–681 28 
12 of  hjpmeerman@brabant.nl.

Het is niet nodig een zienswijze op meerdere wijzen, dan wel apart per ontwerp-projectplan en/of 
ontwerp-besluit, in te dienen. Indien uw reactie zich specifiek richt op één van de besluiten vragen wij 
u om dit aan te geven.

Vervolg
Het waterschap en de andere bevoegde gezagen zullen de zienswijzen behandelen. Mede op basis 
van de zienswijzen stellen de bevoegde gezagen het definitieve projectplan en de overige besluiten 
vast. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Na de goedkeuring volgt 
publicatie van het vastgestelde projectplan, het goedkeuringsbesluit en de overige besluiten en wordt 
u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kunt instellen bij de Raad van State. 

M.e.r.-beoordeling
Op 27 augustus 2021 hebben Gedeputeerde Staten, op basis van een op 6 augustus 2021 door het 
waterschap Brabantse Delta toegezonden aanmeldingsnotitie, besloten dat dit project niet m.e.r.-
plichtig is. Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van 
de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij 
belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden 
getroffen. Bezwaren kunnen te zijner tijd kenbaar worden gemaakt in de procedure van het uitein-
delijk door Gedeputeerde Staten te nemen besluit tot goedkeuring van het projectplan.
Eventuele opmerkingen over het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u al wel kenbaar maken gedurende 
deze zienswijzeprocedure in het kader van de projectplanprocedure, ten behoeve waarvan dit m.e.r.-
beoordelingsbesluit is genomen.

Nadere informatie 
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw mr. M.A.T.L. Thijssen, 
jurist provincie Noord-Brabant, via het algemene telefoonnummer 073 – 681 28 12 of RThijssen@
brabant.nl. Met betrekking tot de inhoud van het projectplan kunt u contact opnemen met de heer Lex 
Heijmans, omgevingsmanager van waterschap Brabantse Delta, bereikbaar via 076-5641089 of 
l.heijmans@brabantsedelta.nl.

‘s-Hertogenbosch, 29 september 2021

WOENSDAG HAPPY AFHAAL DAY

Specialiteiten uit de Syrische keuken
Pizza - Pasta - Grill - Spare Ribs

AFHALEN - BEZORGEN
Openingstijden: ma, wo, do 16.00 - 21.55 uur dinsdag gesloten, 

vr 15.00 - 02.00, za 15.00 - 02.00, zo 15.00 - 21.00

ALLE PIZZA’S VOOR @6,99 Bestellen kan telefonisch of 
via www.noorsin.nl (niet via thuisbezorgd).

Kom 3-gangen eten bij Restaurant Noorsin! Kinderen van 6 t/m 12 jaar @9,99. 
Dag van te voren reserveren i.v.m. zitruimte. Reserveren (0167) 500 118

10% KORTING BIJ BEZORGEN OF AFHALEN
Bestel via www.noorsin.nl en ontvang automatisch 10% Korting!

3-GANGEN MENU VOOR @17,50 P.P.

BLAUWSTRAAT 70 STEENBERGEN 0167500118

Camping, Chaletparc en Pannenkoekenboerderij De Uitwijk
Dorpsweg 136 - 4655 AH De Heen - Tel: 0167 - 56 00 00

www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl

Ben je student, scholier of schoolverlater en nog op zoek naar een baantje?
Voor de weekenden en vakanties zoeken wij per direct:

* Medewerkers bediening
* Keukenmedewerkers
* Terreinmedewerkers

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

Tevens zijn wij op zoek naar een: 
* Hulp in de huishouding( géén student/scholier)

Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen. kijk voor de deelnemende
biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding.

**

VARKENSHAAS 
CULINAIR
Naturel, gemarineerd of gekruid 
Per 500 gram

Kiloprijs 10,98549
a8,45

Geldig t/m di 12 oktober 2021

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo  

2 VOOR

4,-

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

Geen 18, geen alcohol

20%
KORTING*

2 KRATTEN

HEINEKEN, HEINEKEN 0.0, 
AMSTEL OF BRAND**
Alle combinaties mogelijk 
Heineken 24 x 30 cl, 
Heineken 0.0 24 x 30 cl, 
Amstel 24 x 30 cl of  
Brand 24 x 30 cl

*  20% korting op de totaalprijs van 2 producten. Maximum van 6 kratten per klant. Alle combinaties mogelijk.
**  Deze aanbieding kan per Jumbowinkel verschillen.  

Kijk voor de deelnemende biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding.

Rikken en Jokeren 
bij KBO Welberg
WELBERG – Dinsdagmiddag 28 
september zijn kaart liefhebbers – 
wel of geen lid van KBO Welberg – 
welkom op de kaartmiddag die in 
gemeenschapshuis De Vaert wordt 
georganiseerd. 

Om 13:30 uur worden de eerste 
kaarten gedeeld, bezoekers kun-
nen al vanaf 13:00 uur in De Vae-
rt terecht. 

De entree bedraagt slechts een 
euro per persoon.

( door Michelle Douw )

Steenbergen – Op zaterdag 2 ok-
tober zal in Landgraaf het start-
sein worden gegeven voor een bij-
zondere editie van De Roparun. 
Met deze non-stop estafetteloop 
wordt er geld ingezameld om pro-
jecten te financieren die het leven 
van mensen met kanker, voor zo-
ver mogelijk, veraangenamen. In 
verband met de coronamaatrege-
len bleef het tot op het laatste mo-
ment spannend of er in 2021 een 
editie van de Roparun plaats zou 
gaan vinden. Enkele weken gele-
den kwam dan toch voorzichtig 

het groene licht.

Ineke Herselman, voorzitter van 
de Stone Mountain Runners: ‘‘Er is 
door de organisatie gezocht naar 
een manier om de Roparun toch 
door te laten gaan. Waar wij nor-
maliter van Parijs naar Rotterdam 
lopen, zullen we dit jaar starten en 
eindigen in Landgraaf. De route is 
ingekort tot 300 kilometer’’.   

Stone Mountain Runners
Ineke Herselman: ‘‘Dit jaar bestaat 
het team uit acht lopers, zes fiet-

sers en vier chauffeurs van de bus-
sen. Ik zorg voor de catering. Alle 
leden zijn op hun manier verbon-
den met Steenbergen. Op aller-
lei manieren zamelen we geld in 
voor Stichting Roparun. Een voor-
beeld is onze jaarlijkse banketsta-
venactie met Sinterklaas. Naast de 
jaarlijkse bijdrage aan Stichting 
Roparun ondersteunen we ook 

plaatselijke initiatieven die ver-
band houden met het gedachte-
goed van de Roparun’’.

Stichting Roparun
Dit jaar bestaat Stichting Ropar-
un dertig jaar. Ineke Herselman: 
‘’88 miljoen euro is er in de af-
gelopen 30 jaar opgehaald voor 

Stichting Roparun. Speciale bed-
den voor hospices, speeltoestellen 
voor het Prinses Maximacentrum 
in Utrecht, de aanschaf van een 
mobile palliatieve kamer zijn alle-
maal voorbeelden van initiatieven 
die hierdoor kunnen worden ge-
realiseerd’’. Stone Mountain Run-
ners ondersteunen kan via www.
stonemountainrunners.nl.    

Stone Mountain Runners  
in startblokken voor  
bijzondere Roparun

(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Het boek ‘Vurige lief-
de’ over het bijzondere leven van 
de Welbergse zieneres Janske Go-
rissen maakt heel was los in de lo-
kale samenleving. Met name de 
tongriemen, want na het verschij-
nen van het werk komen er vele 
nieuwe verhalen naar boven. Die 
hebben de interesse van hoogle-
raar Peter Jan Margry, auteur van 
het boek. 

Na de eerste, zeer succesvolle, 

boekpresentatie in de Gummar-
uskerk in Steenbergen hield Mar-
gry afgelopen donderdag een 
tweede presentatie in de biblio-
theek in Bergen op Zoom, geor-
ganiseerd door boekhandel Quist. 

Ook hier verzamelden belangstel-
lenden zich om de presentatie, in-
clusief uniek foto- en filmmateri-
aal, bij te wonen. Onder de aan-
wezigen waren diverse mensen 
die Janske zelf nog mee hadden 
gemaakt of ‘van horen zeggen’ 
meer wisten te vertellen. 

Zeer relevant
Voor de schrijver zijn het brok-
jes waardevolle informatie die hij 
gulzig opzuigt. “Vanuit historisch 
oogpunt is het zeer relevant. Ik 
zou het daarom waarderen wan-
neer ook de lezers van de Steen-
bergse Courant de verhalen en 
commentaren die anders verloren 
gaan, opschrijven en mailen naar 
janskegorissen@gmail.com.”
Op termijn wil de schrijver al deze 
nieuwe en aanvullende informa-
tie verwerken. “Ook wie nog ob-
jecten van Janske of van de haar 
omringende cultus heeft, nodig ik 
van harte uit om deze te fotografe-
ren en naar mij op te sturen.” 
Vurige liefde is onder meer te 
koop bij boekhandel Vermeulen 
aan de Kaaistraat 17 in Steenber-
gen. 

Auteur zoekt aanvullende informatie:

Janske maakt de  
tongriemen los

Foto: Peter Jan Margry presenteerde zijn boek over Janske Gorissen in de 
Gummaruskerk.   Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

STEENBERGEN – 60-Plussers die 
alsnog oren hebben naar het be-
spelen van een muziekinstrument 
krijgen via muziekvereniging Vol-
harding Steenbergen de kans om 
zeven weken lang hier laagdrem-
pelig kennis mee te maken. Vol-
harding biedt deze mogelijkheid in 
samenwerking met het ‘Lang Leve 
Kunst-fonds’.

Deelnemers krijgen persoonlijk 

ingerichte muzieklessen van een 
professionele muziekdocent. Ook 
leren ze muziek te maken in een 
kleine samenspelgroep. Het pro-
ject wordt vervolgens afgesloten 
met een gezamenlijk optreden 
met jeugd orkest ‘de Muzieketiers’ 
Dit bestaat uit kinderen uit de 
groepen 6 en 7 van de basisschool. 
Aan het einde van het project kan 
worden gekozen om te stoppen of 
om door te gaan met muziek ma-

ken bij Volharding.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via een mailbericht-
je naar secretariaat@volhar-
dingsteenbergen.nl. Naast con-
tactgegevens is het van belang 
dat in het bericht ook voor- en 
achternaam worden vermeld en 
het instrument dat de betreffen-

de zou willen leren te bespelen. 
Er is keuze uit dwarsfluit, klari-
net, altsaxofoon, trompet, hoorn, 
bariton, trombone of slagwerk.  
De kosten van het project zijn 70,-  
euro per deelnemer. Dit is inclu-
sief de huur van het instrument. 

Kick-off
De kick-off is op 4 oktober aan-
staande om 13:30 uur en alle ac-
tiviteiten zullen plaatsvinden in 
Ontmoetingscentrum ’t Cromwiel 
in Steenbergen. Er zijn voor de 
eerste editie nog een paar plekken 
vrij, dus het advies is om er snel 
bij te zijn. Eventuele vragen kun-
nen via genoemde mailadres wor-
den gesteld.

Kennismaken met muziekinstrumenten 
voor 60-plussers bij Volharding

Organisatie kijkt tevreden terug 
op Alzheimercafé bij Kakelbont
STEENBERGEN | DINTELOORD – Erika Houtepen van Alzheimer West-Bra-
bant meldt dat de organisatoren van het Alzheimer café bij hoeve Kakel-
bont tevreden op de bijeenkomst terugkijken. “Een goede sfeer, prima 
informatie met betrekking tot het thema Mobiliteit’, zo laat ze weten.

Naast 14 bezoekers waren ook professionals aanwezig die de aanwezi-
gen wegwijs maakten in de mogelijkheden die er op het gebied van mo-
biliteit zijn. Grote belangstelling was er ook voor de driewiel-fietsen die 
‘Mobicare’ demonstreerde en voor de duo-fiets van tanteLouise. Ook 
werden handige hulpmiddelen getoond, waaronder ook den GPS sleu-
telhanger die de mantelzorger de kans geeft om een betrokkene te vol-
gen. 

Het eerstvolgende Alzheimercafé wordt op zaterdag 30 oktober georga-
niseerd in dorpshuis De Stelle in De Heen. Het thema van die bijeen-
komst is ‘dementie en rouw’. Alle belangstellenden zijn zeer welkom.



Het stijlvolle, geraffineerde design van de Rosa Faia BH Selma laat zich 
van zijn zachte, romantische kant zien.

Alle modellen betoveren met liefdevolle details zoals het schattige strikje met 
sierhangertje op de brug en de met zacht kant versierde schouderbandjes.

Het moderne design en de hoogwaardige afwerking en functionaliteit maken 
deze beha tot een alleskunner voor elke dag met de precieze pasvorm en 

zeer veel draagcomfort.

Verkrijgbaar Cup B t/m H. Met bijpassende slips of  strings.  
Nu in de nieuwe limited kleur Rosewood

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.

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

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

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

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

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

€ 13.900,--

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

€ 15.450,--

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

€ 10.900,--

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

€ 20.900,--

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

www.cuelenaere.nl 

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

 Bosch Car Service Cuelenaere

OPEL COMBO LIFE 1.2 TURBO 110 PK
BOUWJAAR 11-2019    23.490 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. CLIMA,
CARKIT

RENAULT CLIO ESTATE TCE 90
BOUWJAAR 03-2018    35.903 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. TREKHAAK,
LM VELGEN, PRIVACY GLASS

€12.820,- -

RENAULT GRAND SCÉNIC TCE 130
BOUWJAAR 05-2017    74.649 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. TREKHAAK
WEGKLAPBAAR, PARKEERHULP V+A

€19.490,- -

PEUGEOT 2008 GT-LINE PURE TECH 
BOUWJAAR 01-2020    18.238 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. KEYLESS, 
FULL LED, ZWARTE HEMEL, TWO TONE

€28.890,- -€23.490,- -

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!

Ga voor een actueel
occasionaanbod naar
www.cuelenaere.nl

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

APK benzine 
€ 29,95 en 

APK diesel € 49,95 “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

Gratis pechhulp
Europa bij 

aanschaf occasion

Wij doen alles voor uw auto

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

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

Mike van Herel, MVH House & Garden

Dakkapellen

Kozijnen

Overkappingen

Veranda’s

Heeft u plannen voor uw huis? 

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl
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Bij de viering van het 
750-jarig bestaan van de 
stad Steenbergen en het 
feit dat we 25 jaar één ge-
meente zijn, hoort een 
speciale vlag.

Ontstaan van de 
vlagontwerpwedstrijd

Rob Rijshouwer, voorzitter ont-
werpwedstrijd Steenbergse ju-
bileumvlag, vertelt dat het idee 
voor de vlagontwerpwedstrijd 
ontstaan is in 2014 in Kruisland. 
Op verzoek van het Oranje Feest 
Comité en de inwoners heeft de 
gemeente op de Markt een blij-
vende vlaggenmast geplaatst. Op 
speciale dagen zoals Konings-
dag en bij evenementen kon daar 

de Nederlandse vlag in gehesen 
worden. 
Tijdens de feestelijke plaatsing 
van de mast ontstond bij Rob het 
idee om in Kruisland een eigen 
vlag te hebben voor dit soort ge-
legenheden. De vlagontwerpwed-
strijd die volgde, leverde 30 ont-
werpen met motivatie op. De win-
nende vlag is nu nog steeds zicht-
baar tijdens speciale evenemen-
ten.

En als het in Kruisland kan, waar-
om dan niet voor heel de gemeen-
te Steenbergen? Het komende 
Jubileumjaar is een mooie aan-
leiding. En met een vlagontwerp-
wedstrijd wordt het Jubileumjaar 
ook meer onder de aandacht ge-
bracht, aldus Rob.

Hoe werkt de 
vlagontwerpwedstrijd?

De wedstrijd is begin september 
gestart en de eerste ontwerpen 
zijn al binnen. In de eerste week 
van november selecteert een 
speciaal hiervoor samengestelde 
jury tien ontwerpen. In deze vak-
jury zijn inwoners uit alle kernen 
vertegenwoordigd. De tien vlag-
gen worden vervolgens gepubli-

ceerd en dan mag de publieks-
jury haar stem laten horen. De 
publieksjury bestaat uit alle in-
woners van de gemeente. De in-
woners en de vakjury bepalen 
samen welke drie ontwerpen fa-
voriet zijn. Begin januari 2022 is 
het zover en wordt het winnende 
ontwerp tijdens een speciale ge-
legenheid bekend gemaakt. Deze 
vlag zal dan in 2022 en daarna te 
zien zijn in de gemeente Steen-

bergen tijdens evenementen of 
speciale gelegenheden.

Wilt u meedoen? Bekijk de voor-
waarden op www.steenber-
gen2022.nl 

Foto: Rob Rijshouwer (rechts op 
de foto) en Edwin Maas roepen 
inwoners op om met hun eigen 
vlagontwerp te komen.

Een speciale vlag voor 
het Jubileumjaar

KALENDER

Nog
14 weken

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Vandaag was het 
Wereld Alzheimer dag en ter gele-
genheid hiervan organiseerde de 
werkgroep ‘Dementievriendelij-
ke gemeente Steenbergen’ een in-
loop in de bibliotheek van Steen-
bergen. Hierbij waren deskundigen 
aanwezig om bezoekers met even-
tuele vragen te helpen en er stond 
voor hen een kopje koffie klaar.

Erica Houtenpen (Alzheimer co-
ordinator) en Jeanne Brooijmans 

(belangenbehartiger Alzheimer 
West-Brabant) hadden voor bibli-
othecaresse Myriam Heijboer een 
verrassing. Zij ontving een bijzon-
der certificaat van Alzheimer Ne-
derland. “Omdat jij en ook de bi-
bliotheek zich inzetten voor onze 
stichting. Jullie hebben in het ver-
leden voorlichting over Alzheimer 
gegeven. In de bieb is ook een plek 
gecreëerd waar alles over geheu-
genverlies en dementie bij elkaar 
staat. We kregen ook meteen me-
dewerking bij de inloop mogelijk-
heid voor mensen met geheugen-
problemen, waardoor er een laag-
drempelige plek voor hen is om 

naar toe te kunnen met vragen of 
wanneer ze wat kwijt willen”, zo 
lichtte Jeanne Brooijmans toe. Ze 
vertelt ook dat Myriam Heijboer 
betrokken is bij de werkgroep de-

mentievriendelijke gemeente.

De werkzaamheden en moge-
lijkheden die de Alzheimer me-
dewerkers bieden zijn belangrijk 

voor alle inwoners die te maken 
hebben met dementie. In de ge-
meente Steenbergen wonen 450 
mensen met dementie. “Dat aan-
tal gaat in de komende jaren oplo-
pen tot 600”, weet Jeanne Brooij-
mans. “78 procent van hen woont 
gewoon thuis”. Zij en hun mantel-
zorgers worden uitgenodigd om 
eens naar de komende inlopen te 
komen waar Alzheimer centraal 
staat. Voor informatie, voor een 
praatje of gewoon voor een kop-
je koffie. Op de zaterdagen 9 okto-
ber, 13 november en 11 december 
worden die gehouden. Steeds in 
de Steenbergse bibliotheek.

Foto: Myriam Heijboer ontvangt 
uit handen van belangenbeharti-
ger Jeanne Brooijmans van Alzhei-
mer West-Brabant het Alzheimer 
certificaat.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Alzheimer-hulde voor
bibliothecaresse 
Myriam Heijboer

DINTELOORD – Afgelopen zater-
dag 18 september vierde zangver-
eniging Tavenu haar negentig ja-
rig bestaan. Dat gebeurde met een 
feest voor koorleden en partners 
in restaurant Dintelmond.

Inmiddels bestaat Tavenu al ruim 
91 jaar, vorig jaar echter moest de 
jubileumviering vanwege de co-
ronamaatregelen meerdere ma-
len worden opgeschoven en werd 
besloten tot uitstel van het feest in 
2021. 

Voorzitter Joke van de Merbel 
sprak dan uiteindelijk zaterdag 
haar welkomstwoord bij het ver-
jaardagsfeest en gaf de leiding 
daarvan vervolgens over aan het 
feestcomité. 
Het feestprogramma bestond uit 
een middag- en een avondge-
deelte. ’s Middags werd het ‘Swin-
go-spel’gespeeld, een alternatie-

ve bingo met muziektitels op de 
spelkaarten in plaats van de ge-
bruikelijke cijfers. Bij de geluids-
fragmenten die werden afge-
speeld moesten de titels worden 
herkend. “Populaire ‘evergreens’ 
en bekende koornummers wissel-
den elkaar af en er werd natuur-
lijk enthousiast meegezongen”, 
zo laat Anja van den Doel namens 
de zangvereniging weten. Ook tij-
dens het avondprogramma – met 
een feestelijk diner – werd gezon-
gen en klonk uit volle borst het 
speciale jubileumlied, gevolgd 
door een toast op het jarige koor.

Repetities
Het 91-jarige Tavenu staat onder 
leiding van dirigente Meike War-
moeskerken. Iedere donderdag-
avond tussen 20:15 en 22:15 uur 
wordt gerepeteerd in de zaal van 
het Dorpshuis. Belangstellenden 
zijn daarbij van harte welkom.

Zangvereniging Tavenu 
vierde negentigjarig 
bestaan feestelijk

Ook dit jaar lichtshow in Magnoliastraat
STEENBERGEN – Maurits ten Seldam meldt dat de kerstlichtshow die hij 
vorig jaar bij zijn woning in de Magnoliastraat installeerde, ook dit jaar 
een vervolg zal krijgen. En er komt ook een Halloween show.

Deze Halloween show draait in oktober, de kerstshow in de maanden 
november en december. Belangstellenden zijn dagelijks welkom tus-
sen 19:00 en 19:15 uur.
Maurits ten Seldam: “Waarom ik deze  shows samenstel? Gewoon om-
dat het voor mij leuk is om te doen en voor anderen plezierig is om naar 
te kijken. Lichtjes die dansen op muziek!”.

Begraafplaatsen 
centraal tijdens 
‘Open Kerk’
NIEUW-VOSSEMEER – Zater-
dag 2 oktober organiseert de 
Protestantsegemeente Hal-
steren / Nieuw-Vossemeer 
opnieuw een ‘Open Kerk’. 
Dat gebeurt in Nieuw-Vosse-
meer tussen 11:00 en 13:00 
uur, in Halsteren tussen 11:00 
en 14:00 uur. Bezoekers wor-
den meegenomen naar de be-
graafplaatsen van beide dor-
pen.

In Nieuw-Vossemeer zijn belang-
stellenden welkom in het Kerkje 
aan de Voorstraat voor een kopje 
koffie of thee. Vervolgens zal Mad-
dy van de Velde vertellen over de 
begraafplaats achter de kerk. In 
Halsteren is de Sint Martinus-
kerk open vanaf 11:00 uur. Tus-
sen 11:30 en 12:30 uur wordt een 
rondleiding verzorgd op de Pro-
testantse begraafplaats aan de Kr-
omstraat en op de oude Algemene 
Begraafplaats aan de Dorpsstraat.
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WIJ 
HOUDEN

U MOBIEL

Gevraagd
bezorger/ster

voor 
De Heen

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

vanaf 13 jaar

GevraagdGevraagdGevraagdGevraagdGevraagd

OPENINGSACTIE VERNIEUWD TANKSTATION SAKKO

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

Het vernieuwde tankstation 
bij Auto Kar is open! Om dat 
te vieren hebben we een hele 
leuke openingsactie: 
in de hele maand september 
ontvang je een extra hoge korting 
van 25 cent per liter op Euro95 
benzine (E10) en DIESEL. 

Sakko Tankstations, hoge 
kwaliteit voor een lage prijs!

WijZijn Steenbergen is er voor 
iedereen die ondersteuning nodig 
heeft. We helpen mensen om (weer) 
zelfredzaam te worden. Door de 
veerkracht van mensen te vergroten. 
Mensen in de wijk met elkaar te 
verbinden.  Of soms alleen door  
naar ze te luisteren.
 

De professionals van het sociaal 
team helpen als u
•  het even niet meer ziet zitten
•  zich zorgen maakt over iemand
•  moeite heeft om rond te komen 
•   iets voor een ander wilt betekenen
•  zelfstandig wilt blijven wonen
•    of gewoon wilt meedoen in de 

buurt...

Welkom bij

Bel 167 – 750 850  
of mail uw vraag naar  
welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl

Gevraagd
bezorger/ster

voor 
Nieuw-Vossemeer

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

vanaf 13 jaar

GevraagdGevraagdGevraagdGevraagdGevraagd



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

WonenWonentuin2021
WonentuinWonentuinWonentuinWonentuinWonen

& najaar

‘De buren waren grimmig, 
zijn ouders diep gegriefd. 
En onder zijn collega’s was hij 
ook al niet geliefd. 
De oude juffrouw Zomer, 
baas Voorjaar, meester Herfst. 
Ze riepen driewerf schande, 
juffrouw Zomer het driewerfst’. 

Drs. P. bedacht ooit, zoals alleen hij dat kon, toch 
een woord dat rijmt op herfst, het jaargetijde dat 
inmiddels is begonnen, al kon je dat de voorbije 
weken aan het weer nog niet echt merken. 

Maar het wordt onmiskenbaar frisser en ons leven begint zich 
van buiten naar binnen te verplaatsen. De thermostaatklok van 
de verwarming gaat een graadje of wat hoger, openhaardhout 
wordt ingeslagen en we besteden weer meer tijd aan het gezellig 
inrichten van de huiskamer. 

Ondertussen verdient echter ook de tuin nog wel wat onderhoud, 
die moet immers winterklaar worden gemaakt. En in de 
kledingkast verdwijnt de zomeroutfi t nu toch echt naar de 
achtergrond, ten faveure van de herfst- en wintermode. 

De sfeervolste maanden van het jaar komen eraan en wie 
zich daarop goed wil voorbereiden, kan natuurlijk terecht bij 
de adverteerders in deze najaarsspecial van de Steenbergse 
Courant. Doe er uw voordeel mee!



ZOMERACTIE
TERRASSCHERM

GRATIS
afstandsbediening en

montage!Terraszonwering
Piazzola

De Piazzola® is terraszonwering in de meest praktische zin van het woord. Eigenlijk
zou weerwering een betere benaming zijn voor deze bijzondere creatie die u optimaal
van het buitenleven laat genieten. Dit beproefde systeem is zo ontwikkeld dat het maar
liefst 30 vierkante meter schaduw kan leveren en ook bij een buitje blijft men droog 
onder deze overkapping van doek.

•	 Uitgevoerd	met	orgineel	Tibelly	doek
•	 Verkrijgbaar	in	meer	dan	400	standaard	kleurcombinaties
•	 Europeese	topkwaliteit
•	 Gratis	inmeten	en	offerte
•	 Deskundig	advies

*Alleen tijdens de actieperiode van 1-4-2012 t/m 31-6-2013

Lenteactie
terrasscherm
Terrasscherm

Gota®

www.sebrechts.nl

Sebrechts zonwering
Gibsonstraat	9
4651	SW	Steenbergen
T:	0167-567018
info@sebrechts.nl

Openingstijden:
Ma	13.00-17.00
Di	t/m	vr	10.00-12.00	en	13.00-
17.00	uur
Za	10.00-16.00	uur

   *Nu10%
korting

1 april t/m 30 juni 2014
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NAJAARSACTIE
TERRASSCHERM

NIEUW!
Piazzola Solidare

Maandag  gesloten
Dinsdag t/m vrijdag  13.00-16.00 uur
Zaterdag  10.00-14.00 uur
Zondag  gesloten

Pergola Zonwering
met gratis afstandsbediening 

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

Bezoek ons ook op:

yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen

UW KEUKEN, ONZE PASSIE!

Warwickstraat 2c 
4651SX Steenbergen

06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl 

 Bezoek ons ook op: 
yournewkitchen.nl

YNKitchen
yournewkitchen_steenbergen

VAN DE KLUNDERT
MEUBELMAKER EN INTERIEURBOUWER

 INTERIEUR             MEUBELS            RENOVATIE

Liberatorstraat 6e, 4651 SC Steenbergen, Openingstijden: ma t/m vr 8.00 - 16.00 uur

Bel voor meer informatie of een afspraak naar 0167 - 500 348, 
06 - 2257 0896 of bezoek onze website: jvdklundert.nl

Realiseer jouw droomtuin samen met 

Dutch Quality Gardens Visio Vireo Tuinen

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

Wij ontwerpen, maken en verzorgen de tuin die perfect bij je past.
Maak vrijblijvend een afspraak!

Kaaistraat 6 - 4651 BN Steenbergen 
0167 - 56 33 01
www.koetsenruyter.nl 
info@koetsenruyter.nl

30 jaar ervaring in de gemeente Steenbergen
Onze jarenlange ervaring en specialistische kennis van de 
regionale woningmarkt i.c.m. onze persoonlijke aanpak zorgen 
voor de beste prijs voor uw woning!

Vrijblijvende waardebepaling
Vul op www.koetsenruyter.nl eenvoudig uw gegevens in en 
weet binnen 24 uur wat uw woning waard is.

Gratis presentatiepakket
Het maken en presenteren van foto’s, 3D tekeningen, filmpjes 
en 360 graden foto’s is bij ons altijd gratis. 
 
De makelaar die waarmaakt wat hij belooft!
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 

Uw woning snel & succesvol verkopen? 
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan! 

VAN NIEUWENHUYZEN

Ook voor 
vrijblijvend advies 

en informatie

Voor al uw 
grondwerk
groot en klein

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

www.vannieuwenhuyzen.nl
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Afgelopen week 
op vrijdagochtend verzorgden 
leerlingen uit groep 8 van de Gum-
marusschool de jaarlijkse herden-
king bij het propeller monument 
in het stadspark dat daar staat ter 
herinnering aan de in Steenbergen 
neergestorte vliegeniers Gibson 
en Warwick. School directeur Wiet-
se Visser hield de leerlingen voor 
waarom het belangrijk blijft om 
de herinnering aan Wereld Oorlog 
II warm te houden. “De verschrik-
kingen die oorlogen met zich mee-
brengen laten ons beseffen hoe 
goed wij het hebben die in vrijheid 
en veiligheid kunnen leven. Wat er 
nu gebeurt in Afghanistan toont 
dit opnieuw aan”.

Wietse Visser vertelde de leerlin-
gen over zijn bezoek tijdens de va-
kantie aan Normandië. Daar werd 
hij herinnerd aan de verschrik-
kingen van toen. Hij memoreerde 
D-Day en schetste de situatie van 
een parachutist die opviel omdat 
zijn parachute aan de kerktoren 
bleef hangen. De man overleefde 
en had vervolgens weer een rol bij 
de bevrijding van ons land. “Wij 
leven nu in vrijheid. We hebben 
het heel goed. In ons land komen 
nu vluchtelingen aan uit Afghani-
stan, ze hopen hier veilig te kun-
nen leven. Stel je maar eens voor 
dat het jou overkomt”, zo hield hij 
de leerlingen voor.

Leven in doodsangst

Locoburgemeester Wilma Baart-
mans was ook dit jaar bij de her-
denking. Ze memoreerde het 
neerstorten van de twee vliege-
niers. “Of deze nu motorpech 
hadden gekregen, of geraakt wa-
ren door de luchtafweer of zelfs 
per abuis door een collega wa-
ren beschoten, dat is niet duide-
lijk. Wel duidelijk is dat Guy Gib-
son en Warwick bekend stonden 
als moedige vliegeniers die hun 
leven waagden voor ook onze vrij-
heid”, aldus de locoburgemeester. 
Ook zij trok een parallel met Af-
ghanistan. “De mensen die daar 
nog probeerden weg te komen le-
ven in doodsangst. Er waren zelfs 
ouders die hun kinderen afgaven 
om ze in veiligheid te brengen. 
Dan moet je toch wel heel bang 
zijn”. Uit het gedicht dat ze vervol-

gens voorlas dreunde één zin na: 
‘Stel dat – stel dat het nu – stel dat 
het weer’. “Stel dat het iemand uit 
jouw klas is”.

Er werden teksten voorgelezen 
door  Casey en Sijmen, Renske 
en Isabel, Jette, Gijs en Julian en 
Jesse uit groep 8A en door Demi, 
Kyra en Milou uit groep 8B en ver-
volgens werden kransen gelegd bij 
het propeller monument. Daarna 
liepen de scholieren naar de be-
graafplaats aan de Nassaulaan, 
waar ze stilstonden bij de graven 
van Gibson en Warwick.

Herdenking bij  
de begraafplaats
Dat stilstaan gebeurde overi-
gens zondagavond opnieuw tij-

dens een ceremonie die geleid 
wordt door de groep ‘Wings to 
Victory’. Na een rondwandeling 
door de band ‘Deep Respect Pi-
pes en Drums’ werden daar door 
vertegenwoordigers van de Engel-
se ambassade en gemeente Steen-
bergen eveneens kransen gelegd 
bij de graven van de vliegeniers. 
Er was vervolgens ook een fly by 
waarbij vliegtuigen de begraaf-
plaats passeerden.

Foto: Jan van den Drieschen werd 
door loco-burgemeester Wilma 
Baartmans bedacht met een trans-
parant 

Foto’s herdenking bij propeller monument:
Peter Vermeulen. 
Foto’s herdenking op de begraafplaats: 
Ad van de Par 

Herdenking Propellermonument: “Wat er gebeurt in Afghanistan 
toont het belang van het blijven herdenken”



Met deze kleine aanpassingen kan je energie-
rekening een stuk lager worden. 

Binnenkort wordt in Steenbergen gestart met 
de Regeling Reductie Energie Woningen: een 
subsidie voor het energiezuinig maken van 
woningen. Die regeling was er al voor  
huiseigenaren, maar komt er nu ook voor 
huurders. Dit betekent dat er cadeaubonnen 
kunnen worden aangevraagd voor energie-
besparende maatregelen, zoals tochtstrip of 
energiezuinige lampen. In november volgt 
meer informatie, houd de berichten hierover 
dus in de gaten! 

Woningstichting Stadlander

Contactgegevens:
088 562 6000
info@stadlander.nl
geopend van 08:30 tot 16:30 uur
Bezoekadres:
Rooseveltlaan 150, Bergen op Zoom
Postadres:
Postbus 203
4600 AE Bergen op Zoom

De herfst is begonnen! 
De blaadjes vallen van de bomen 
en het wordt al een stuk frisser 
buiten. De verwarming en de 
lampen binnen gaan aan om het 
thuis aangenaam te maken. 
Dat betekent ook dat het energie-
verbruik omhoog gaat. 
Wij zetten ons in om onze huur-
woningen steeds energiezuiniger 
en zelfs energieneutraal te maken. 
Dat is best een groot project en 
dat kost flink wat tijd. Of je nu in 
een huurwoning woont of in een 
eigen woning, er zijn ook kleine 
veranderingen die je vandaag zelf 
al kan doen om minder energie te 
verbruiken. Dat is niet alleen goed 
voor het milieu, maar ook voor je 
portemonnee!

Een duurzame ambitie
Stadlander gaat voor minder energieverbruik, 
schonere energiebronnen en CO2-neutrale 
energieopwekking. We geloven er in, dat we 
op deze manier bijdragen aan een duurzame 
wereld, maar het is ook een opdracht. 
Dit hoort bij de klimaatdoelen die we in 

Nederland en Europa hebben afgesproken. 
Om onze woningen in 2050 zoveel mogelijk 
CO2-neutraal te hebben, moeten we flinke 
investeren in onze bestaande woningen. 
Dit betekent dat we werken aan het verjon-
gen en verduurzamen van onze woningen in 
Steenbergen.

Praktische tips om  
energie te besparen
Wil je zelf ook aan de slag met een energie-
zuinig thuis? Zet de thermostaat dan eens wat 
eerder lager: een uur voor je vertrekt of voor-
dat je gaat slapen. Zorg er voor dat kasten of 
banken de verwarming niet afdekken. Ook het 
vervangen van gloeilampen door LED-lampen 
kan veel energie besparen. LED-lampen zijn 
zo’n 90% zuiniger! 

Is de mobiele telefoon of elektrische tanden- 
borstel opgeladen? Trek dan de stekker uit 
het stopcontact. Veel laders gebruiken nog 
steeds energie als ze in het stopcontact zit-
ten. Zonde van de stroom, maar ook niet 
altijd goed voor je mobiel én brandgevaarlijk!         
Is een apparaat toe aan vervanging? Let dan 
bij een nieuw apparaat op het energielabel. 
Een energiezuinig apparaat kan heel wat 
stroom minder verbruiken. 

Een energiezuinig thuis:

“Al met kleine aanpassingen 
kan je energierekening een 

stuk lager worden”
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DINTELOORD – Afgelopen vrijdag 
17 september gingen 15 Dinte-
loorders en ook een inwoonster uit 
Steenbergen van start in de inmid-
dels negende ‘Colsensation’. Dit 
is een activiteit waarbij de Mont 
Ventou in de Franse Provence 
wordt ‘beklommen’. Het doel van 
de Colsensation is om geld bijeen 
te brengen voor onder meer de be-
strijding van kanker. 

Carlo Baas is een van de leden 
van het team Willufysio. Hij deed 
verslag van de deelname van zijn 
Team dat dinsdagavond al per 
bus vertrok naar het plaatsje Au-
bignan waar zijn team een aantal 
huisjes ter beschikking had. “Alle 
deelnemers die op het park zaten 
hadden stuk voor stuk op eigen 
kosten een arrangement geboekt 
inclusief de busreis, de overnach-
tingen, het eten en overige kos-
ten zoals shirts. Aan ons team was 
ook een deelnemer uit Barneveld 
toegevoegd, want ook enkelingen 
konden zich voor de Colsensation 
opgeven. Zij werden verdeeld on-
der de deelnemende teams”.

Overleden
Tijdens de donderdagmiddag kre-
gen alle deelnemers een briefing. 
Ook werden daarbij wat ‘motiva-
ties’ belicht. Zoals het verhaal van 

Amber van Eekelen uit Etten-Leur. 
Zij wilde eerder al deelnemen aan 
de Colsensation, moest meema-
ken dat deze door corona werd 
uitgesteld, werd getroffen door 
kanker en overleed helaas in fe-
bruari dit jaar. Haar inzamelac-
count bleef actief en dat zorgde 
voor meer dan tienduizend euro 
aan donaties. Alle deelnemers 
hebben overigens een persoonlijk 
inzamelaccount en de bedoeling 
is dat ze ieder minimaal 500 euro 
ophalen. Het team Willufysio wist 
met zijn leden een bedrag van 
15.643 euro bijeen te sprokkelen.

Startpunt
Carlo vertelt: “De vrijdag was het 
dan tijd voor de tocht. Vooraf kon 
uit verschillende opties worden 
gekozen: fietsen, wandelen, hard-
lopen, mountainbiken, off road 
of een combinatie van fietsen en 
wandelen. Team Willufio had in 
totaal 13 deelnemers die aan ver-
schillende disciplines meededen. 
Tineke van de Merbel had zich als 
vrijwilliger aangemeld en heeft 
op de berg een post bemand. Zij 
moest dan ook vroeg op. De deel-
nemers werden met de bus naar 
het startpunt in Bedoin gebracht. 
Tineke zat verder op de berg en 
had dus nog een wat langere bus.  

Krentenbollen
‘’Ik heb foto’s gemaakt van de 
zonsopkomst’’ zegt Tineke die 
alle deelnemers voorzag van de 
broodnodige krentenbollen, ba-
nanen en water. ‘’Gelukkig wa-
ren er geen grote problemen. Er 
was één persoon die last van zijn 
bloedruk had en die is dan ook 
goed geholpen”. 
Ook William Luijks moest met de 
eerste bus mee. Hij was de enige 
fietser van het Team. ‘’Ik heb al 
meerdere malen mee gedaan aan 
de Colsensation’’ zegt William. Na 
ruim 2 uur na zijn start kwam hij 
al boven. ‘’Daarna heb ik het zo 
uitgekiend dat ik de lopers net on-
der de top weer tegen kwam’’.

Off-road
Conny Robbeson was ook al eens 
eerder aanwezig geweest bij de 
Colsensation. ‘’Ik heb eerder ge-
fietst en ben vrijwilliger geweest’’ 
zegt Conny die dit jaar koos voor 
het off-road lopen. Dit houdt in 
dat er dan een vlakkere route is 
over de grindpaden van de Mont 
Ventoux. Maar er is nog een groter 
verschil want deze route is 31 km 
en dat is zo’n 10 kilometer meer 
dan dat de wandelaars doen. ‘’Het 
was zwaar maar ben blij dat ik het 

heb volbracht’’. 

Eerbetoon
De overige deelnemers werd om 
9 uur naar Bedoin gebracht. Hen 
stond de 21 kilometer wandel-
tocht te wachten. Peter van de 
Merbel, Arjan van de Merbel, 
Yvanka van de Merbel, Anja van 
de Merbel, Lisanne van de Mer-
bel en John van de Merbel liepen 
als familie, ter na gedachtenis aan 
Corina van de Merbel die in 2019 
samen met John zelf nog aan de 
Colsensation deelnam. Lisan-
ne heeft voor de laatste 2 boch-
ten van schoenen gewisseld en de 
loopschoenen van Corina aan ge-
daan. 

Ter nagedachtenis
Voor Emina Porec was het de 
tweede editie dat zij mee liep. Ze 
is werkzaam op de fysiopraktijk en 
zodoende wil zij ook haar steentje 
bijdragen. Willeke Breure liep ook 
mee de berg op ter na gedachte-
nis aan haar overleden broer die 
overleed in 2017. ‘’Mijn man Cees 
en dochter Eveline en haar vriend 
zijn donderdag gekomen’’ zegt 
Willeke. Ze kwamen haar extra 
aanmoedigen en hebben zelfs het 
laatste stuk mee gelopen. 

Hand in Hand
Monique Baas liep voor haar 
moeder mee de berg op. “Ik ben 
op mijn eigen manier de berg op 
gegaan en heb vooral genoten van 
de hele week”, zegt Monique. 
En Carlo zelf: “Ikzelf  heb me la-
ter bij het team gevoegd. Dit van-

wege een zware operatie waar-
door ik niet eerder kon deelne-
men. Ik zat twee jaar geleden nog 
in een scootmobiel en nu loop ik 
een berg op. Ik loop voor mijn va-
der die we in 2004 verloren aan de 
ziekte”.

Bovenop de berg kwam het team 
samen en liep met hand in hand 
schouder aan schouder de finish 
over op de top van de Mont Ven-
toux. 

“Prachtig evenement”
Leonie van Dijk en Marianne Ruij-
zing liepen met team DGD uit 
Roosendaal mee. Samen met hun 
teamgenoten Karin van der Krab-
ben en Sonja Knols zijn ze de berg 
op gewandeld. “Zwaar, maar ge-
weldig’’ zegt Marianne. Zij had 
ook al in 2019 de berg beklommen 
dus was op de hoogte van wat hen 
stond te wachten. De laatste nacht 
voor de tocht was slapen niet echt 
mogelijk voor vele deelnemers.  
Leone en Marianne hebben met 
hun Team 7.664 euro opgehaald. 

Uit Steenbergen liep Marlies Hes-
hof mee de berg op. ‘’Wat een ge-
weldige ervaring en een prachtig 
evenement’’ zegt Marlies. Maar 
ze denk dat het ook bij deze ene 
keer blijft. Ze wilde eerst samen 
met haar dochter Eva doen. Maar 
door de studie van Eva is het te 
lastig om zich al aan het begin van 
haar studie een achterstand op te 
lopen. 

Negende Colsensation levert ruim 
375 duizend euro op voor KWF

STEENBERGEN – Aanstaande zon-
dag zendt SLOS TV de reporta-
ge uit die Hilde Jans maakte over 
de herdenkingsvlucht die vanuit 
vliegveld Breda Airport (het vroe-
gere Seppe) werd verzorgd door 
‘Vliegend museum Seppe’.

De herdenkingsvlucht werd ge-
maakt om de gesneuvelden in de 
operatie ‘Market Garden’ te eren. 

Deze operatie startte op 17 sep-
tember 1944. Honderden vlieg-
tuigen met luchtlandingstroepen 
vlogen over West-Brabant richting 
Nijmegen en Arnhem om daar pa-
rachutisten te droppen. 
Tientallen vliegtuigen keerden 
daarbij niet meer terug en  ook 
een aantal van hen stortte in onze 
regio neer.  Naast op SLOS TV is de 
reportage ook via YouTube te be-
kijken.

Herdenking Benedensas
Maandag 20 september hield de 
Stichting Studiegroep WOII regio 
Dinteloord een sobere herden-
king bij het herdenkingsbord op 
het Benedensas. Peter Kop van 
de studiegroep sprak daarbij een 
korte toespraak uit. Er werd een 
bloemstuk gelegd door stichtings-
lid Willem van Dranen. Ook Piet 
Kop die destijds met eigen ogen 
een vliegtuig zag neerstorten leg-
de een bloemstuk.

Foto: Stichting Studiegroep WOII 
regio Dinteloord hield een sobere 
herdenking bij het herinnerings-
bord voor de neergestorte beman-
ningen bij het herdenkingsbord op 
het Benedensas.Foto: Hakim Tampoebolon 

SLOS TV reportage over 
Herdenkingsvlucht
Market Garden

Ritmisch Koor Dinteloord
start repetities
DINTELOORD – Het Ritmisch Koor Dinteloord – opgericht in oktober 1991 
– maakt zich op voor de eerste repetitie.

Die begint woensdagavond 22 september om 19:30 uur in de zaal van 
het Dorpshuis. Nieuwe zangers – of zij die graag eerst een vrijblijvend 
kennis willen maken – zijn daarbij welkom Informatie is aan te vragen 
via de secretaris via: secretaris@ritmischdinteloord.nl.

Oproep voor  
deelname aan 
‘Kern met Pit’
DE ZES KERNEN – De KNHM-foundation 
roept inwoners op om zich in te schrijven 
voor Kern met Pit wanneer ze een goed 
idee voor hun buurt hebben bedacht. Dat 
inschrijven kan tot en met 31 oktober 
2021. 

Wanneer een idee wordt uitgeko-

zen door de foundation krijgt de in-
diener 1000 euro als het project bin-
nen een jaar wordt gerealiseerd. Ook is 
er hulp in de vorm van een gratis coa-
ching door een adviseur en krijgt de ini-
tiatiefnemer advies van ingenieursbu-
reau Arcadis. Voor het project wordt 
een eigen webpagina ontwikkeld en er 
staan 200 vrijwilligers tot beschikking.  
Per provincie is er een maximum 
aantal projecten. Wordt een inge-
diend project uitgekozen dan krijgt 
de indiener in december bericht. 

Inschrijven kan via www.kernmetpit.
nl. Hier is ook nadere informatie te vin-
den. Overigens werd het project ‘Hon-
denspeelplaats’ van de dorpsraad Wel-
berg in 2020 als project uitgekozen door 
Kern met Pit. In januari dit jaar kreeg de 
Dorpsraad Welberg een cheque van 1000 
euro omdat hun project binnen het jaar 
was afgerond. Voorzitter Ilja Bos van de 
dorpsraad nam de cheque in ontvangst 
namens alle vrijwilliger en sponsoren die 
mee hadden geholpen om de honden-
speelplaats op Welberg te realiseren.



Like ons op facebook en Instagram
STEENBERGEN

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

GA VOOR DE LEUKSTE WOONACCESSOIRES
NAAR MARSKRAMER STEENBERGEN

JOUW MAKELAAR VOOR JOUW WONING

@125,00 Korting op de verkoopcourtage
✁

WIJ MAKEN GEEN GEHEIM VAN ONZE COURTAGE!
Deze is voor al onze opdrachtgevers hetzelfde, of het nu 
gaat om een grote of kleine woning, een appartement 

of vrijstaand object, je betaalt altijd één vaste prijs! 
Zonder bijkomende kosten.

@2.500,-- INCL BTW

JOUW MAKELAAR
MAKELAAR EN TAXATEUR
Een dynamisch makelaarskantoor voor persoonlijke begeleiding bij 
aankopen, verkopen en taxaties van Jouw Woning. 
We staan voor je klaar bij al je woningvragen.

ONS WERKGEBIED Onze makelaars komen uit Bergen op Zoom 
en Steenbergen, maar we kennen de markt natuurlijk ook in de 
gemeenten Tholen, Woensdrecht en Roosendaal.

TOT JE DIENST! Heb je een vraag of wil je een afspraak maken voor een 
taxatie, woning verkoop of een andere dienstverlening van Jouw Makelaar? 
Neem dan contact met ons op!

0164311000
info@jouw-makelaar.nl
www.jouw-makelaar.nl

ouw
MAKE L A A R

RAVELIJNSTEENBERGEN.NL

VERKOOP & INFORMATIE

info@helmigmakelaardij.nl

0164-685925

EEN ONTWIKKELING VAN SOMA VASTGOED B.V.

Wees er
 snel bij!

KIJK VOOR HET BESCHIKBARE WONINGAANBOD OP

NOG MAAR ENKELE
LEVENSLOOPBESTENDIGE 

WONINGEN TE KOOP
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Een vraag om hulp bij eenzaam-
heid is een vraag die niet vaak ge-
steld wordt omdat men er liever 
niet over praat. Vanwege schaam-
te die er bij eenzamen is blijkt het 
ook moeilijk om de mensen te 
bereiken die thuis eenzaam zijn. 
Hierdoor wordt het probleem al-
leen maar groter. 

“De gevolgen van eenzaamheid 
zijn groot. Naast je niet fijn voe-
len, met kans op depressie kan 
je er zelfs lichamelijke gezond-
heidsklachten door ontwikkelen. 
Samen met hulpverleners kan je 
eenzaamheid doorbreken en je 
weer verbonden voelen met ande-
ren. Daarnaast kan je samen aan 
betekenisvolle relaties werken en 
een netwerk opbouwen zodat je er 
niet alleen voor staat. Eenzaam-
heid verschilt van mens tot mens 

en is dus altijd maatwerk”, zeggen 
Joyce Joosen en Vanessa den Big-
gelaar van Wijzijn Steenbergen.

Gezellig
Wijzijn Steenbergen heeft in sa-
menwerking met de Watertoren, 
Sport Service Noord- Brabant en 
de Stads Herauten de krachten 
gebundeld om eenzame mensen 
een hand toe te reiken. 

Op een laagdrempelige wijze en 
met ondersteuning van professio-
nals wordt  een gezellige en veili-
ge situatie gecreëerd om daarmee 
het gevoel van verbinding met an-
dere mensen weer te ervaren. In 
de gemeente Steenbergen worden 
hiervoor drie activiteiten georga-
niseerd.

Maandag 4 oktober:  
Koffie-uurtje

In restaurant De Watertoren is 
het tussen 14:00 en 15:00 uur 
gezellig koffiedrinken, waar-
bij het eerste kopje koffie of thee 
met wat lekkers voor rekening 
komt van WijZijn Steenbergen.  

Dinsdag 5 oktober:
wandeling met
Stadsherauten

De stadswandeling is gratis en 
vindt plaats tussen 14:00 en 15:00 
uur. Verzamelen bij de Gummar-
uskerk, ingang Markt.

Woensdag 6 oktober: 
Korte wandeling 

Deze wandeling vindt plaats in 
Steenbergen Noord, onder bege-
leiding van sportcoach Lieke van 
Dongen. Aansluitend koffiedrin-
ken in restaurant De Watertoren. 
Ook nu is het eerste kopje koffie 
of thee voor rekening van WijZijn 
Steenbergen.
Start van de wandeling 14:00 uur, 
eindtijd koffiedrinken is om 15:00 
uur.

Aanmelden  
en coronacheck
Aanmelden  voor de genoem-
de activiteiten kan vanaf maan-
dag 25 september tot en met vrij-
dag 1 oktober. Dit kan telefonisch 
via (0167) 750 850 (optie 1) of per 
mailbericht met contactgegevens 
via wijzijn-stb@wijzijntraverse-
groep.nl

Belangrijk: toegang tot restau-
rant De Watertoren is alleen mo-
gelijk via het coronatoegangsbe-
wijs. De coronachecker kan gratis 
worden gedownload en ingevuld. 
Wie daarbij hulp nodig heeft kan 
die krijgen door te bellen naar het 
Digipunt, telefoon 06 36 132 773. 

Maak tijdig een afspraak, zeker 
wanneer nog niet beschikt wordt 
over een DigiD.

Ook in Steenbergen  
activiteiten in de ‘Week 
van de eenzaamheid’

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Donderdag 30 september tot donderdag 7 oktober is 
het de landelijke ‘Week van de Eenzaamheid 2021’. Onder dat thema zijn 
er in de gemeente Steenbergen drie activiteiten te bezoeken. Deze zijn 
bedoeld om mensen met elkaar in contact te brengen waardoor wellicht 
nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan.

Foto: v.l.n.r. Nancy Tewari, Vanessa den Biggelaar, Joyce Joosen en Tonnie 
Joxhorst van WijZijn Steenbergen hopen dat veel inwoners uit de gemeen-
te Steenbergen die graag in contact willen komen met anderen gebruik 
maken van de uitnodiging voor de activiteiten in de Week van de Een-
zaamheid.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

(Door Dasja Abresch)

WELBERG - Terwijl het hooggeëerd 
publiek plaatsnam rond de pis-
te , verzamelden wilde dieren, fa-
kirs, goochelaars, clowns en acro-
baten zich afgelopen vrijdag ach-
ter de roodfluwelen gordijnen van 
het Circus op School dat was ge-
land in hartje Welberg. De ouder-
vereniging van basisschool Pius 
X had het circustheater uitgeno-
digd voor workshops en optredens 
en dat werd een feestje om nooit 
meer te vergeten. 

Het resultaat van al het harde werk 
werd aan het begin van de middag 
getoond aan papa’s, mama’s, om-
a’s en oma�s (het eerder genoem-
de hooggeëerd publiek). Dit ge-
beurde in de circuspiste die in 

het dagelijks leven dienst doet als 
de voetbalkooi van het centrum-
plein. De tientallen circusmen-
sen en -dieren bleken bij nadere 
inspectie niemand minder te zijn 
dan alle leerlingen van de school. 

Met verbazing en bewondering 
keken de toeschouwers toe hoe 
afgetrainde olifanten en tijgers 
hun kunstjes vertoonden, hoe fa-
kirs over hete kolen (800 graden 
Celcius!) liepen en slangenbe-
zweerders met hun hypnotiseren-
de fluitmuziek meterslange slan-
gen en een enkele raaf uit rieten 
manden omhoog lieten dansen. 

Geen ouderbijdrage meer
Het Circus op School was gefinan-
cierd vanuit de ouderbijdrage die 
de oudervereniging jaarlijks ge-
bruikte om activiteiten te organi-

seren voor de leerlingen. Met in-
gang van dit schooljaar betalen 
ouders van leerlingen van scholen 
die zijn aangesloten bij de Lowys 
Porquin Stichting echter geen ou-
derbijdrage meer. 

Het bestuur heeft besloten dat de 
activiteiten uit de reguliere be-
groting betaald worden. Hier-
mee worden kinderen uit alle in-
komensklassen gelijk getrokken 
en hoeven huishoudens met een 
smallere beurs zich geen zorgen 
meer hoeven te maken over het 
betalen van de voorheen (niet ver-
plichte) ouderbijdrage. 

Aan het nieuwe beleid hangt de 
verplichting dat ouderverenigin-
gen de eigen opgebouwde spaar-
kas binnen twee jaar besteden aan 
activiteiten. 

Circus op School:
Welbergse basisschool Pius X bevolkt door wilde dieren 

Foto’s: Dasja Abresch © Steenbergse Courant
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De nieuwste woning-
trends nu in huis!

de Suijkerpot
Lifestyle

Ma: 13.00 - 17.30 uur 
Di t/m Vr: 09.30 - 17.30 uur
Za: 09.30 - 17.00 uur

Openingstijden

Bereid je voor op het najaar 
met een nieuwe bladblazer 
of bladzuiger van STIHL!

BEHAAGLIJKE
WARMTE
ZONDER 
ZORGEN
Dat kan met een voordelig 
onderhoudscontract van 
Madri Totaal Installateur.
Onze ervaren monteurs 
zorgen voor perfect 
onderhoud. Dat betekent 
voor u lagere stookkosten 
en de wetenschap dat uw 
verwarmingstoestel ook 
echt veilig is en langer 
meegaat. CV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN ENERGIE

ENERGIECV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN

CV&GAS ELEKTRA WATER WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPEN

DAKEN

CV&GAS ELECTRA WATER DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

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

CV&GAS ELEKTRA WATER DAKENWARMTEPOMPEN ENERGIE

Zilverhoek 5 - Steenbergen
(0167) 56 17 20madri.nl/onderhoud

En mocht er onverhoopt 
een storing optreden, 

dan lossen we dat 
snel voor u op.

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

Rolluiken - Markiezen

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

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

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

Mart Brusselaars Rolluiken 
en  Zonwering staat al meer 

dan 20 jaar garant voor 
 betrouwbaarheid, kwaliteit 

en service.

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

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

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 
10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

WonenWonentuin2021
WonentuinWonentuinWonentuinWonentuinWonen

& najaar
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Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie is gevestigd in de 
Gummaruskerk. Openingstijden: 
maandag, woensdag en donderdag 
van 9.15 uur tot 11.30 uur.
Dit weekend 25/26 september 
extra collecte voor de Caritas in 
alle kernen: de Egidiusdag met 
Kerstmis, een gezellige dag met 
kerstmaaltijd voor ouderen en 
alleenstaanden uit onze parochie 
wordt mede door uw gift in 
deze collecte weer mogelijk. Wij 
bevelen de collecte van harte bij 
U aan.
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk wordt  iedere 
zaterdag om 17.00 uur uitgezonden 
via de SLOS:  Ziggo: kanaal 41, 
KPN: kanaal 1402, Delta : kanaal 
804 en Caiway: kanaal 12.

Vredesweek 2021
Het thema van de vredesweek in 
2021 is ‘inclusief samenleven’. In 
de viering met de jongens en meis-
jes die zich voor gaan bereiden op 
het Vormsel hebben we hier uitge-
breid bij stil gestaan. Maar wat is nu 
inclusief samenleven? Aan de kin-
deren heb ik het als volgt uitgelegd: 
wie je ook bent, wat je ook bent, 
hoe je je voelt, wat je voelt, het gaat 
erom dat je mensen niet uitsluit en 
als het wel gebeurt, dat je het leert 
te herkennen en tegen te gaan. Ook 
in Nederland zijn nog steeds veel 
mensen die dagelijks met racisme 
te maken hebben. Het gebeurt vaak 
zonder dat je het goed in de gaten 
hebt. Het is nog maar een jaar ge-
leden dat de gewelddadige arresta-
tie van George Floyd tot zijn dood 
leidde. Op heel veel plaatsen in de 
wereld klonk een breed gedragen 
protest tegen racisme en discrimi-
natie. En daarover wil deze Vre-
desweek meedenken. Of zoals de 
kinderen het in het welkomstwoord 
zeiden: ‘Waar kies jij voor?’ In het 
Bijbelverhaal uit Marcus 9,30-37 
vertelt Jezus hoe belangrijk het is 
om naar bestaande verhoudingen te 
kijken. Vandaag aan het begin van 
de Vredesweek willen we uitdruk-
kelijk stil staan bij de keuzes die 
we maken en hoe belangrijk Jezus’ 
voorbeeld is in ons leven. Laten 
wij daarom bidden dat zijn woor-
den, zijn aandacht voor uitsluiting, 
ons geloof handen en voeten mag 

geven. Lenie Robijn, Pastoraal 
werkster Sint Annaparochie en Sint 
Christoffelparochie.

Voor Inlichtingen:  Els Verbeek 
secr. telefoonnummer 0167-
566886 of Bram Hommel voorz. 
06-53802394. 
Wij gedenken in ons gebed: Riet 
Schillemans - Touw.
Kerkdiensten:  jaarcyclus B. 
Zaterdag 25 September 17.00 
uur: Voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor. Anna Ooms - van 
Rosendaal ( kruisje ophalen)
Zondag 26 September 11.00 
uur: Voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor.
Maandag 27 September 19.00 
uur: Voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor.

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

Zaterdag 25 September 19.00 
uur:  Eucharistieviering Pater 
Bertus van Schaik. Martien van 
Gaans verzorgt de muzikale 
invulling. Extra collecte voor 
de Caritas. Wij gedenken Loeke 
Simon - Sayers weduwe van Paul 
Simon, Rina Verdonk - de Jong, 
Nico Bakx echtgenoot van Nelly 
Bakx - Lijs, Jaargetijde Jos van 
Ham echtgenoot van Liza van Ham 
- Frijters, Piet Vriens en Corry 
Vriens - van Merriënboer t.g.v. hun 
verjaardag, Cor Schillemans - van 
Minderhout en Cees Schillemans 
t.g.v. zijn verjaardag.  

Woensdag 29 September 9.30 
uur: Eucharistieviering Pastoor 
Hans de Kort. 
Opgeven van een misintentie kan 
bij Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612,  
e-mail r.gelten@home.nl  Het tarief 
van een misintentie is  € 11,00. 

Zondag 26 september 09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering, 
voorganger p.w. Lenie Robijn. 
Intenties:  Rina Verhagen - Mariën 
e.v. Piet Verhagen; Pietje Keijzers-
Timmermans wed. van Janus 
Keijzers. Deze zondag willen we 
weer koffie schenken na afloop van 
de viering. U bent allen van harte 
uitgenodigd. 
Maandag 27 september 18.00 
uur: H. Mis.
Woensdag 29 september 19.00 
uur: H. Mis.
Donderdag 30 september 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed. 

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 0164 – 
682525 . In onze kerk is gedoopt: 
Naya van Giels dochter van Johan 
en Mandy  van Giels. 
Zaterdag 25 sept. 19.00 uur Dient 
van W.G.C.: In deze viering geden-
ken wij: o.o. de Blaaij  - van Loon 
en zoon Jan; o. echtp. Looijen - van 
Osta; Johan van Ginderen;  voorg.: 
Past. L. Robijn, lector  A. Blom. 
Dinsdag 28 sept. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen. Voorg.: Past. H. de 
Kort.

Zondag 26 september 11.00 uur: 
Woord- en Communieviering. 
Zang: gemengd koor; Voorganger: 
pastoraalwerker Lenie Robijn; 
Lector: Petra Welten; Koster: 
Adrie van Etten. 

Caritascollecte: Egidiusdag met 
Kerstmis. Met Kerstmis organiseert 
Egidius met ondersteuning van 
sponsors en Caritas een gezellige 
dag met een kerstmaaltijd voor 
ouderen en alleenstaanden. Deze 
collecte wordt warm aanbevolen.

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

Dienst in de Protestantse Kerk aan 
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. 
Predikant: Ds. H.C. van het 
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor 
informatie: mevr. Toke Knook, tel. 
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com. 
Zondag 26 september 10.00 uur: 
Eredienst in de Sint Martinuskerk 
te Halsteren. Ds. Henk van het 
Maalpad. Startdienst.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Zwijgen is niet altijd 

instemmen.
Het kan ook betekenen:
“Ik ben het zat dingen 

te moeten uitleggen
Aan iemand die me 

niet begrijpt”.

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 26 september  10.00 uur: 
Ds. T. Veldhuizen, Zandhoven. 
In de diensten is iedereen weer 
welkom onder de huidige corona-
regels.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

Elke zondag om 11.30 uur live 
stream van de dienst. Kijk mee via 
www.opendeursteenbergen.nl  
menu Preken en dan ons YouTube-
kanaal.

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 26 september 10.00 uur: 
Ds. W. Vermeulen, Bergen op 
Zoom. De kerk is weer geopend 
zonder beperkingen van het aantal 
bezoekers. Er wordt ook weer, op 
ingetogen wijze, gezongen. Gasten 
van buiten mogen zich met vragen 
wenden tot onze scriba via scriba@
pkndinteloord of bellen met +31 
611 888 299.

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 26 september 10.00 
uur:   Ds. A. Slingerland, Klundert. 
18.30 uur: Ds. J.W.J. Guis, 
Poeldijk. De diensten zijn ook te 
beluisteren via onze website www.
hervormddinteloord.com. 

Zondag 26 september 09.00 uur: 
Ds. H.J. Inkelaar. Wilt u de dienst 
bijwonen, dan graag van tevoren 
aan-melden via het emailadres: 
aanmeldenkerkdienstgastelkruis-
land@hotmail.com (tot uiterlijk 
vrijdag 19.00 uur). 

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL WOORD

Huwelijksviering Muriel en Bert 
Tijdens mijn bedevaarten in 
Medjugorje heb ik veel toegewijde 
jongeren ontmoet. Bert was een 
van hen. Meerdere keren was hij 
mijn misdienaar,  als ik in een 
kleinere groep celebreerde.  Tijdens 
zijn studies op de universiteit in 
België, kreeg hij verkering met een 
gelovige, kerkelijk meelevende 
medestudente, Muriel. 
Op 17 september zijn Bert en 
Muriel in een prachtige, plechtige 
huwelijksmis getrouwd, en ik 
mocht daarbij zijn. Een jonge 
priester, die ik ook al meerdere 
keren in Medjugorje ontmoet heb,  
was de blije voorganger. Ik zat in 
de vijfde bank tussen familieleden 
God te loven, te prijzen en te 
danken. “Heer, in de nacht van 
strijd en zorgen kijken wij naar U 
omhoog. Biddend om een nieuwe 
morgen, om een toekomst vol van 
hoop. U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. Mens 
als wij, voor ons gebroken in de 
allerzwartste nacht. U geeft een 
toekomst vol van hoop; dat heeft U 
aan ons beloofd. Niemand anders, 
U alleen, leidt ons door dit leven 
heen”.  Na  de kerkdienst op het 
kerkplein in een stralend zonnetje 
heb ik het gelukkige bruidspaar 
nog een extra zegen gegeven. 
Pater Bertus.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

( Ingezonden brief 
– onder verantwoording 

van de inzender ) 

Eerst wilde ik het boek “VURI-
GE LIEFDE” van Peter Jan Mar-
gry niet kopen. Hoe kan de pro-
fessor, die zich openlijk ongelo-
vig noemt, de waarheid van gelo-
vige mensen zoals Janske Goris-
sen, pastoor Ermen en tientallen 
andere oprechte gelovigen boven 
tafel krijgen? 

De voorkant van het boek stond 
mij al tegen, omdat de schrijver 
zegt, dat de verleidelijke vrouw 
met de blote borsten de Madonna 
voorstelt. Mensen die dagelijks 

tot de Moeder Gods bidden, verre 
reizen maken naar Lourdes, Fati-
ma of Medjugorje, en alle tijd ne-
men voor het rozenkransgebed, 
ervaren de zuivere Maagd als de 
Gezegendste onder alle vrouwen, 
de Koningin van de Vrede, de hulp 
van de Christenen,  de Koningin  
van hemel en aarde. 

Een gelovige man die bij de boek-
presentatie in de Gummarus-
kerk aanwezig was, zei mij, dat 
mijnheer Margry een vriende-
lijke man is. Dat wil ik best aan-
nemen. Van Jezus heb ik geleerd 
om van vriendelijke en onvrien-
delijke, van gelovige en ongelo-
vige mensen te houden. Dat doe 
ik zo goed mogelijk. Mijn liefde 

voor God, die in alles op de eerste 
plaats moet staan, en mijn liefde 
voor de naasten behoeven elke 
dag nog verbetering. Op dit punt 
heb ik iedere maand nog wel wat 
te biechten. 

Toen ik vannacht klaar wakker 
was, heb ik de rozenkrans nog 
maar eens gepakt. Het vijfde 
tientje was voor de schrijver van 
“Vurige Liefde”. Hij probeert “Het 
geheim rond het Bloedig Bruidje 
van Welberg” boven tafel te krij-
gen. Als hardnekkig ongelovige 
lukt hem dat natuurlijk niet. 

Je moet bijvoorbeeld eerst iets 
begrepen hebben van Gods be-
doeling met het lijden van Jezus. 
Toen Jezus aan zijn apostelen zijn 
lijden aankondigde, protesteerde 
Petrus heel heftig. Jezus op zijn 
beurt wees Petrus terecht. “Ga 
achter mij, satan. Jij laat je leiden 

door menselijke overwegingen, 
en niet door wat God wil”. Petrus 
heeft later de diepe zin van het 
verlossend lijden begrepen. Hij is 
zelfs als martelaar, getuige van 
Jezus, aan het kruis gestorven. 

De stigmata (kruiswonden van 
Jezus) van de Heilige Franciscus 
van Assisië, van pater Pio, moge-
lijk ook van Janske Gorissen en 
van vele anderen met stigmata 
moet je in verbinding zien met het 
lijden van Jezus. 

Mijnheer Margry doet zijn uiterste 
best om een menselijke, wetens-
schappelijke verklaring te vinden 
voor de stigmata van wie ook. Hij 
beoogt het wonder van stigmata 
te ontmaskeren. Een ongelovige 
kan dat niet, omdat hij de wereld 
van de Bovennatuur niet kent uit 
eigen ervaring.  Wat nog niet is, 
kan komen, denk ik dan vol hoop. 

Peter Jan Margry zal bij zijn uitge-
breide en geduldige onderzoeken 
de vraag wel eens in zich hebben 
zien opkomen: Zit ik er met mijn 
ongeloof helemaal naast? Is God 
dan toch  dichter bij mij dan ik 
in mijn hardnekkig ongeloof ge-
dacht heb? 

Tot slot maak ik drie kruisjes ter 
zegening over het boek “Vurige 
Liefde”. God is in zijn grootheid 
via dit boek heel gemakkelijk in 
staat om zowel voor de schrijver 
als voor de lezers heil te bewer-
ken. Daarna ga ik in de avond-
uren, als het werk voor deze oude 
priester gedaan is, verder lezen. 
Ik ben al halverwege. Vrede en 
alle goeds. 

Pater Bertus van Schaik
Achterstraat 11, 
4681 AG Nieuw-Vossemeer.

“De ongelovige schrijft 
over gelovigen”

Valse start  
voor TCS-teams

Na een verloren jaar door Covid’19 
mochten de TCS- teams weer ach-
ter de tafeltennistafel staan. Het is 
een competitie zonder de in augus-
tus 2020 overleden voorzitter en 
oprichter Paul Kil.

De prestaties bleven het afgelopen 
weekend achter op de verwach-
tingen. TCS 3 verloor met 3-7. Ook 
TCS 2 verloor ondanks het sterke 
spel van Christian Steijn met 3-7. 
TCS 1 delfde het onderspit met 
4-6. Uitblinker was daarbij Ronald 
Minkman. Hij won al zijn wedstrij-
den 
Het programma voor vrijdag 24 
september:
Belcrum 7 -TCS 1; Breda 2 -TCS 2 
en Vice Versa’51 4 -TCS 3  

Praatprogramma 
‘Hilde’ over 
zelfdoding  

wordt nogmaals  
uitgezonden

STEENBERGEN – Hakim Tam-
poebolon van Stichting Lokale 
Omroep Steenbergen (SLOS) 
laat weten dat het praatpro-
gramma ‘Hilde’ met het on-
derwerp ‘Zelfdoding’ nog-
maals wordt uitgezonden. Dat 
gebeurt deze vrijdag 24 sep-
tember om 11:00 uur met een 
herhaling om 14:00 uur en om 
16:00 uur.

Vijf deskundigen praten met Hilde 
Jans over dit onderwerp. Dit zijn 
Menno Zwart - teamleider  113, 
Lilian Fens  (Sociaal Psychiatrisch 
Verpleegkundige) CD/IHT en trai-
ner suïcide preventie GGZ en por-
tefeuillehouder suïcide binnen 
GGZ, Angela Keur die haar man 
heeft verloren door zelfdoding, 
Netty van Vessem die haar dochter 
heeft verloren door zelfdoding en 
Melanie van Hoeve (Luisterlijn). 

Het programma is verder ook te 
zien op YouTube: 
https://youtu.be/TA8rymjhQ-k
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Arjan Heijmans 
(42) verkocht na tien jaar onder-
nemerschap zijn autoschadebedrijf 
nadat hij kennis had gemaakt met 
Neuro Linguïstisch Programmeren 
(NLP). “Ik had al die jaren met veel 
inzet gewerkt samen met een pret-
tig team. Maar het werd voor mij 
steeds duidelijker dat mijn echte 
passie daar niet lag. Via de metho-
de NLP leerde ik me focussen op 
wat werkelijk belangrijk voor me 
was en durfde ik ook de beslissing 
te nemen om een andere koers in 
te slaan. Gaandeweg bekwaamde 
ik me in deze techniek en uiteinde-
lijk wist ik zeker wat ik werkelijk 
wil: “Ik wil mensen inspireren en 
motiveren om te kiezen voor dat-
gene waarvan hun hart werkelijk 
sneller gaat kloppen”.

Neuro Linguïstisch Programme-
ren (NLP) is een methode die een 
vijftigtal jaren geleden in Amerika 
door de grondleggers Bandler en 
Grinder is ontwikkeld. Arjan He-
ijmans legt uit: “In ons brein zitten 
tal van ‘programma’s’. Het zijn pa-
tronen die zich in de loop der ja-
ren hebben gevormd, door opvoe-
ding, door wat we bedenken, door 
angsten die zijn ontstaan, vaak 
ook door wat ons is verteld en 
wat we zelf hebben bedacht. Veel 
van die programma’s en patronen 
zijn een sta in de weg. Ze zijn niet 
bruikbaar. Via NLP leer je die pa-
tronen herkennen en je leert je om 
ze zo te veranderen dat je juist wel 
bereikt wat je graag wilt. Zo haal je 
meer uit jezelf. Je leert je angsten 
overwinnen. Je leert ook om snel-
ler en effectiever jouw werkelijke 
doelen te bereiken. Ook leer je be-

ter en sterker te communiceren. 
Het maakt je sterker”.

Wereldwijd al  
jaren succesvol
Wereldwijd blijkt NLP een be-
proefde methode. Ze werkt op al-
lerlei fronten. Bij educatie, sport, 
op het werk, in het zakenleven. 
Heijmans richtte het bedrijf Ny-

racoaching op nadat hij zijn op-
leiding tot NLP-trainer had af-
gerond. Daarin begeleidt hij 
deelnemers in zijn trainingen.  
Hij noemt een recent en eenvou-
dig voorbeeld uit eigen praktijk. 

“Ik begeleidde een jongetje dat 
een hoofdrol had in een musical 
op school. Die had last van faal-
angst. Door de techniek van NLP 
werd die angst volledig weggeno-

men en genoot de knul van zijn 
optreden”. Er zijn meer voorbeel-
den van mensen die al jaren te-
gen problemen aanlopen op hun 
werk, met collega’s of met zaken 
die ze niet gerealiseerd krijgen. 
“De methode NLP helpt hen en 
zorgt voor succes”.

Informatieavond

Arjan Heijmans: “Ik verzorg op 
28 september een gratis informa-
tieavond bij Akkermans leisure & 
golf op de Heense Molen. Daar-
voor nodig ik iedereen die belang-
stelling heeft uit. Op mijn websi-
te www.nyracoaching.nl is veel 
informatie te vinden. En wie vra-
gen heeft kan me gerust bellen via 
mijn telefoonnummer 06 25 087 
998. Eind oktober geef ik een zes-
daagse training”.

Aanmelden voor de gratis infor-
matieavond – of voor nadere in-
formatie – kan door een bericht-
je met contactgegevens te sturen 
naar: info@nyracoaching.nl. 

Arjan Heijmans sloeg  
nieuwe weg in via Neuro 
Linguïstisch Programmeren

Foto: Arjan Heijmans verzorgt NLP-trainingen. Eind oktober start een 
nieuwe reeks.

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – De spontane re-
acties van passanten zijn bijzonder 
enthousiast. En niet zonder reden, 
want het niet bepaald fraai ogen-
de pand aan de Kade 7 is getrans-
formeerd met een fraaie en aan-
trekkelijke gevel. Wie volgende 
week zaterdag 2 oktober tussen 
11:00 en 15:00 uur de Open Huis 
bezoekt, zal constateren dat het 
pand omgetoverd is tot een zeer 
luxe Bed and Breakfast.

Carlijn van Alphen (25) is er met 
recht trots op. Nadat eind vorig 
jaar met de verbouwing gestart 
is, nadert deze de voltooiing en 
wordt komende week de laatste 
hand gelegd aan de inrichting. Za-
terdag 2 oktober zijn alle belang-
stellenden welkom tijdens het 
Open Huis.

‘Slapen in Steenbergen’
“De B&B heeft de naam Studio 
SIS – Slapen in Steenbergen – ge-
kregen. Er zijn 3 appartemen-
ten – met woonkamer en keuken, 
slaapkamer en badkamer – en  er 
zijn 7 studio’s. Ze zijn opvallend 
ruim en luxe uitgevoerd. De ap-
partementen zijn 50 m2 groot en 
ook de studio’s zijn met 40 m2 
ruim. Ook deze hebben een eigen 
badkamer en een keuken”, vertelt 
Carlijn van Alphen.

Zicht op de haven 
De ruimten kijken alle uit op een 
open binnenplaats. De appar-
tementen geven een fraai zicht 
op de Kade met zijn haven. “Dat 
was een van de redenen om hier 
te vestigen. Zo dicht bij de haven. 
Steenbergen is mede daardoor 
een aantrekkelijke plaats. Cen-
traal tussen bezienswaardige gro-
te steden, aan de Brabantse Wal, 

met prachtige plekken zoals het 
Benedensas en de Dintelse Gor-
zen. Ook de polders rond Steen-
bergen zijn de moeite waard, fiet-
sers en wandelaars komen hier 
prettig aan hun trekken”.

Recreatie, zakelijke over-
nachtingen en short stay

“Slapen in Steenbergen biedt uit-
stekende mogelijkheden voor re-
creanten die Steenbergen en om-
geving voor een paar dagen be-
zoeken. Zij kunnen terecht in een 
van de zeven studio’s. Ook voor 
zakelijke overnachtingen zijn 
deze heel geschikt, temeer ook 
omdat ze heel ruim zijn en voor-
zien van alle luxe. Voor wie een 
langere periode wil verblijven zijn 

de drie appartementen een uit-
komst. Het is bij uitstek geschikt 
voor short stay”. 

Hoge kwaliteit
Op kwaliteit en inrichting is zeker 
niet bespaard. 

“Er is gebouwd met de weten-
schap dat de beste materialen er 
uiteindelijk voor zorgen dat de 
onderhoudskosten laag zijn. En 
voor de gasten is het heel prettig 
dat er naast ruimte sprake is van 
kwaliteit”.

Naast de appartementen en stu-
dio’s herbergt het pand ook een 
winkelruimte. “Die is 25 m2 en 
kan voor tal van doelen worden 
ingezet”.

Carlijn van Alphen is geboren in 
de Anna Jacobapolder. Na haar 
studie bedrijfskunde aan de Avans 
Hogeschool in Breda deed ze een 
master ‘Strategic Management’ 
aan de universiteit van Tilburg. 
Ook deed ze ervaring op in de re-
creatiebranche.

Pakhuis aan Fabrieksdijk 
transformeert in luxe B&B

Foto: Carlijn van Alphen voor het pand aan de Kade dat een ware meta-
morfose onderging en nu een prachtige B&B herbergt.

(door Michelle Douw)

Steenbergen – Wat ooit thuis be-
gon als hobby is in de loop der ja-
ren uitgegroeid tot een serieuze 
onderneming. BKS sport- en be-
drijfskleding verhuisde onder lei-
ding van Leo Donkersloot van zijn 
zolder naar een inpandige locatie 
in Dinteloord. Al snel werd het tijd 
voor een fysieke winkel. 

Leo Donkersloot: ‘‘In 2019 heb ik 
samen met mijn zoon Michael de 
deuren geopend van onze winkel 
aan de Graaf Hendrikstraat 3C in 
Steenbergen. Met onze grote col-
lectie sport- en bedrijfskleding, de 

jeansmerken ‘New Star’ en ‘24/7 
Jeans’, gratis parkeerplekken voor 
de deur en altijd een lekker bakje 
koffie kunnen wij door maatwerk 
en service het verschil maken in 
deze branche’’.

Kwaliteit
‘‘Na al die jaren weten wij precies 
welke merken wij wel en niet in 
onze winkel willen hebben. Kwali-
teit en pasvorm is voor ons het be-
langrijkste. Want wat hebben wij 
eraan als de klant na enkele was-
beurten, sportsessies of werkda-
gen ontevreden is? De klant is uit-
eindelijk ons visitekaartje’’, bena-
drukt Michael Donkersloot. 

Bedrijfskleding
Je kunt bij BKS Sport- en Be-
drijfskleding terecht voor werk-
kleding, schoeisel en persoonlij-

ke beschermingsmiddelen. Het 
bedrukken van alle kleding doen 
Michael en Leo zelf. Payper is 
één van de merken die te koop is 
bij BKS Sport- en Bedrijfskleding. 

”Alle producten van Payper zijn 
kwalitatief goed. Daarnaast zie je 
door de pasvorm dat het van oor-
sprong een Italiaans merk is. Je 
komt er goed mee voor de dag. In 
onze showroom hebben wij meer-
dere items hangen, zodat je dit 
zelf kan ervaren’’, vertelt Michael 
Donkersloot. 

Sportkleding
‘‘We willen echt een winkel zijn 
waar klanten voor veel sportdis-
ciplines terecht kunnen. We heb-
ben naast de standaard sportkle-
ding ook fiets-, voetbal- en loop-
kleding van bijvoorbeeld de mer-
ken Rogelli, Mizuno, en Erima’’.  
Michael en Leo Donkersloot heb-
ben recent nog veel rennertjes van 
de Kleine Tour voorzien van een 
nieuwe fietsoutfit. 

‘‘Om vervolgens al die jongens en 
meiden in die kleding te zien fiet-
sen is heel erg leuk’’, vertelt Leo 
Donkersloot trots.

Kwaliteit en service is het 
belangrijkste bij BKS  
sport- en bedrijfskleding

Foto: vader en zoon Leo en Michael Donkersloot willen het verschil ma-
ken met hun maatwerk en service. 
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( door John Rommers )

Steenbergen - Noad ’67  3-1

De blauwwitten zijn erin ge-
slaagd om ook de derde wedstrijd 
in het kader van de KNVB beker-
competitie in winst om te zet-
ten. Na overwinningen op zater-
dag 4e klasser Smerdiek (7-0) en 
op zaterdag 3e klasser Veere (1-
3) werd afgelopen zaterdag ook 
de derde (thuis)wedstrijd tegen 
zaterdag 3e klasser Noad’67 uit 
St.Philipsland met 3-1 gewonnen. 

Dat gebeurde na een heel goede 
1e helft en een zeer matige 2e pe-
riode.
Steenbergen begon uitstekend 
aan de wedstrijd en kreeg in de 
eerste 5 minuten via Ahmed Da-
hir en Kai Heshof al 2 uitsteken-
de mogelijkheden om de score te 
openen, maar gescoord werd er 
(toen) nog niet. Noad’67 kwam er 
in die periode niet aan te pas maar 
toch duurde het tot in minuut 21 
voordat de 1-0 op het scorebord 

kwam.
Een voorzet van Jordy Dam kwam 
toen via Mo Dahir tot bij Boudein 
Bickel die vervolgens eenvoudig 
kon raakschieten.
Niet veel later volgde nummer 
2. Nu was het Kai Heshof die 
Boudein Bickel bediende en we-
derom schoot hij de bal achter 
de doelman van Noad’67 waar-
door de tussenstand 2-0 werd. En 
5 minuten voor rust was het Thijs 
Zantboer die werd weggestuurd 
door Jordy Dam en met zijn schot 
voor de 3-0 ruststand zorgde.

Tweede helft om  
snel te vergeten
Met deze 3-0 voorsprong voor 
Steenbergen begonnen beide 
teams aan de 2e helft die, met 
name van Steenbergen zijde, van 
veel mindere kwaliteit was. De 
Steenbergse spelers geloofden 
het wel, waren een stuk minder 
fel dan in de eerste 45 minuten en 
lieten daardoor Noad’67 beter in 
de wedstrijd komen.

Namens Steenbergen was het Ad-
nan Alisic die zijn schot gekeerd 
zag worden door de doelman van 
Noad’67, maar voor de rest was 
het de Fliplandse 3e klasser, die 
het meeste balbezit had maar wei-
nig echte kansen creëerde.
Totdat in de 75e minuut door een 
misverstand in de Steenbergse de-
fensie een speler van Noad’67 de 
bal veroverde en met een mooie 
lob de Steenbergse doelman Joost 
van der Ree versloeg, 3-1.
Thijs Zantboer was in de laatste 
minuut van de wedstrijd nog een 
keer dicht bij zijn 2e doelpunt 
maar zijn prima schot ging via de 
lat over. 
Na de 2 eerdergenoemde over-
winningen was Steenbergen al zo 
goed als zeker van de volgende be-
kerronde maar na deze winst op 
Noad’67 kunnen de mannen van 
oefenmeester Robin Borremans 
zich zeker gaan opmaken voor de 
volgende bekerwedstrijd. De te-
genstander zal door de KNVB la-
ter worden bekend gemaakt.

Eerste competitie- 
wedstrijd
Maar voordat het zover is zal mor-
gen, zaterdag 25 september, dan 
eindelijk de eerste competitie-
wedstrijd gespeeld gaan worden.
In oktober vorig jaar werd voor het 
laatst in competitieverband ge-
speeld doordat daarna, vanwege 
alle corona perikelen, de competi-

tie door de KNVB werd stilgelegd.
Maar morgen is het dan weer zo-
ver en mag Steenbergen de voet-
balcompetitie 2021/2022 begin-
nen met een thuiswedstrijd tegen 
niemand minder dan VVC’68 uit 
Halsteren.

Bij VVC’68 is Marco Ernest de oe-
fenmeester die, voordat Robin 
Borremans bij Steenbergen in 
dienst kwam, maar liefst 5 seizoe-
nen trainer was van Steenbergen.
Tijdens de periode Marco Ernest 
promoveerden de blauwwitten, 
die toen nog in de zondagcom-
petitie uitkwamen, van de 4e naar 
de 3e klas. Ook een viertal spelers 
die momenteel bij VVC’68 spelen, 
speelden onder zijn dienstver-
band bij Steenbergen.

Extra tintje
Een wedstrijd dus met een extra 
tintje maar vooral een wedstrijd 
waarin duidelijk zal worden waar 
Steenbergen echt staat. Want net 
als Steenbergen is ook VVC’68 een 
team dat zeker gaat proberen een 
rol te gaan spelen in de top van de 
ranglijst.
Mooie ingrediënten dus voor een 
leuke wedstrijd waarbij de hope-
lijk vele toeschouwers weer van 
harte welkom zijn.
Steenbergen – VVC’68 wordt ge-
speeld op het sportpark aan de Se-
ringenlaan te Steenbergen en be-
gint om 15.15 uur.

Uitslagen bekerwedstrijden se-
nioren v.v. Steenbergen van za-
terdag 18 en zondag 19 septem-
ber:

Steenbergen 2 - Halsteren 2: 1-6; 
Steenbergen 3 - SKNWK 2: 3-1
Vosmeer 1 - Steenbergen 4: 1-5; 
Steenbergen onder 23 - Kogelvan-
gers onder 23: 2-7; Steenbergen 
dames 1 - Moc’17 dames 2: 2-1; 
MZC’11 dames 1 - Steenbergen 
dames 2: 9-1; Madese Boys zon-
dag 3 - Steenbergen zondag 2: 5-3.

Programma competitiewedstrij-
den senioren v.v. Steenbergen 
voor zaterdag 25 september:
Steenbergen 2 - DSE 2, aanvang 
13.15 uur; Prinsenland 2 - Steen-
bergen 3, aanvang 12.30 uur; 
Steenbergen 4 - B.S.C. 3, aanvang 
15.15 uur; Sc.Kruisland 2 - Steen-
bergen 5, aanvang 15.00 uur; 
Prinsenland onder 23 - Steenber-
gen onder 23, aanvang 12.30 uur; 
Steenbergen dames 1 - De Fen-
dert dames 1, aanvang 11.30 uur; 
Steenbergen dames 2 - DVVC da-
mes 1, aanvang 13.15 uur; Pro-
gramma voor zondag 26 septem-
ber: Steenbergen zondag 2 - Vic-
toria’03 zondag 3, aanvang 11.30 
uur.

Voor het volledige wedstrijdpro-
gramma van de jeugd van v.v. 
Steenbergen zie: www.vvsteen-
bergen.nl

Steenbergen wint ook 
derde wedstrijd in KNVB 
bekercompetitie

( door Jesse de Decker )

Afgelopen zaterdag stond de laat-
ste bekerwedstrijd voor het 1e elf-
tal van SC Welberg op het pro-
gramma. De wedstrijd tegen Jong 
Ambon werd echter niet gespeeld.  
In dit artikel een kort vooruitblik 
richting de start van de competitie 
aankomende zaterdag.
Vrijdagochtend 17 september 
werd het bestuur door de KNVB 
op de hoogte gesteld dat Jong Am-
bon zich had teruggetrokken uit 
het districtsbekertoernooi. De 
Middelburgse ploeg kampte met 
een tekort aan spelers waardoor 
de laatste poulewedstrijd voor SC 
Welberg kwam te vervallen. Op 
zaterdagmiddag werkte het elftal 

onder leiding van Toon Magielse 
nog wel een training af in aanloop 
naar de start van de competitie.

Hiermee kwam er een abrupt ein-
de aan bekerwedstrijden. Bei-
de bekerwedstrijden werden ver-
loren. Tegen VCK werd Welberg 
compleet overklast en verloor het 
met 13-1. De thuiswedstrijd tegen 
WIK’57 ging verloren met 2-3. 

Welberg start de competitie in de 
4e klasse C aankomende zaterdag 
24 september met een uitwed-
strijd in Lepelstraat. Tegenstan-
der is dan Lepelstraatse Boys, die 
ploeg maakt dit seizoen de over-
stap van het zondag naar het za-
terdag voetbal. 
Vooral voor Welberg trainer Toon 

Magielse zal dit een bijzondere 
middag worden, immers was Ma-
gielse voordat hij in 2019 de over-
stap maakte richting SC Welberg 
twee seizoenen trainer van Lepel-
straatse Boys. 

Jonge selectie
Met een jonge selectie zal Welberg 
dit seizoen ten tonele verschijnen. 
Na de overstap van de zondag 
naar de zaterdagcompetitie vorig 
seizoen is er een geheel nieuwe 
selectie gevormd, alleen aanvoer-
der Dennis Luijks is als ervaren 
speler nog altijd actief bij het 1e 
elftal van Welberg. Met een aan-
tal nieuwelingen uit de JO19 is de 
selectie voor dit seizoen rond ge-
maakt. De uit Dinteloord afkom-
stige Mitchel de Bruijn zal dit sei-
zoen onder de lat staan. 

Stijgende lijn
Tijdens de voorbereidingsperiode 
inclusief de gespeelde bekerwed-

strijden was er een stijgende lijn te 
zien in het spel van Welberg. Voor-
al tegen WIK’57 speelde de ploeg 
een goede wedstrijd, en had het 
minstens een punt verdiend. 
Met het begin van de competi-
tie voor de deur is het lastig zeg-
gen waar Welberg nu staat, tijdens 
de eerste competitiewedstrijden 
moet duidelijk worden hoe het 
team zich gaat verhouden tot de 
rest van de tegenstanders. Met al-
lemaal bekende tegenstanders uit 
de buurt staan er veel derby’s voor 
Welberg op het programma, im-
mers de verste uitwedstrijd wordt 
gespeeld in Zevenbergschen 
Hoek. 

Zoals gezegd speelt SC Welberg 
aankomende zaterdag 25 septem-
ber op het sportpark van Lepel-
straatse Boys zijn eerste competi-
tiewedstrijd. De wedstrijd begint 
om 14:30 uur. Supporters zijn van 
harte welkom om de ploeg van 
trainer Toon Magielse aan te ko-
men moedigen.

Overig programma aankomend 
weekend: Zaterdag 25 septem-
ber: 09:00 uur: SC Welberg JO15-1 
– ODIO JO15-1; 09:00 uur: SC Wel-
berg JO11-1 – Vivoo JO11-1; 10:00 
uur: Steenbergen JO9-2 – SC Wel-
berg JO9-1; 11:00 uur: SC Welberg 
JO18-1 – Lepelstraatse Boys JO18-
1; 11:00 uur: SC Welberg JO14-1 – 
NOAD’67 JO14-1; 11:00 uur: Victo-
ria MO13-1 – SC Welberg MO13-2; 
11:15 uur: WHS MO13-1 – SC Wel-
berg MO13-1; 12:30 uur: DBGC 
MO15-1 – SC Welberg MO15-1; 
12:30 uur: ST Wernhout/Zundert 
MO17-1 – SC Welberg MO17-1; 
13:45 uur: Unitas’30 JO18-1 – SC 
Welberg JO18-2; 14:30 uur: Lepel-
straatse Boys 1 – SC Welberg 1.

Zondag 26 september: 10:00 uur: 
SC Welberg 2 – SC Gastel 3; 10:30 
uur: Graauw VR1 – SC Welberg 
VR1; 10:30 uur: Vogelwaarde VR1 
– SC Welberg VR2; 12:15 uur: SC 
Welberg 3 – Nieuw Borgvliet 5.

SC Welberg komt niet in 
actie tegen Jong Ambon

Foto’s: Beelden uit de bekerwedstrijd  Steenbergen – Noad waarbij de Blauwwitten de eindstand 3-1 op het scorebord realiseerden.
Foto’s: Mark Koenraadt © 2021



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

20

( door Tineke Feskens )

LEPELSTRAAT – Ze bestonden vo-
rig jaar al 75 jaar, maar zaterdag 
9 oktober kan het eindelijk ge-
vierd worden. Postduivenvereni-
ging ‘De Vredesduif’ werd net na 
de bevrijding opgericht. Inmiddels 
vervult de vereniging een regiona-
le functie met leden uit Halsteren, 
Nieuw-Vossemeer, Dinteloord, Ber-
gen op Zoom, Steenbergen en ui-
teraard ook Lepelstraat.

Vrijdagavond bij het clubhuis van 
P.V. De Vredesduif. Auto’s, fiet-
sen, een enkele bus, allemaal be-
laden met duivenmanden. Want 
het is inkorven voor de laatste 
vlucht van dit jaar van Pont-Sain-
te-Maxence in Frankrijk over on-
geveer 280 km. De duivenmelkers 
–  waar komt die naam eigenlijk 
vandaan – hebben hun beste dui-
ven uitgezocht. Eén voor één mel-
den ze zich om hun duiven in te 
korven. Voor de leken: dit bete-
kent dat ze hun duiven laten in-
schrijven voor de wedstrijd. De 
duiven gaan in containermanden. 
Dit zijn manden met stevige wan-
den en een constante watervoor-
ziening voor de duiven, want ook 
in de duivensport staat dierenwel-
zijn hoog in het vaandel. 
Er wordt gelachen, elkaars duiven 
worden bekeken en na het inkor-
ven verdwijnen de leden allemaal 
richting de bar. Even aan tafel een 
bakje koffiedrinken met de rest. 
Soms een pilsje, want zo nu en 
dan brengt iemand een kratje bier 
mee. Het zijn vooral oudere he-
ren aan tafel, ook hier slaat de ver-
grijzing toe. “Maar we hebben ook 
nog 3 dames in ons ledenbestand” 
vertelt Maarten van Eekelen, de 
huidige secretaris. “En gelukkig 
ook nog wat jongere aanwas” vult 
voorzitter Henk van Caam aan, 
terwijl hij naar Sander van Peer uit 

Steenbergen wijst.

‘We waren de eerste  
vereniging na  
de bevrijding’

75 jaar betekent ook 75 jaar her-
inneringen en verleden. Voor-
al Maarten van Eekelen weet nog 
veel te vertellen over het ontstaan 
van ‘De Vredesduif’. Niet vreemd 
overigens, want hij is naar eigen 
zeggen “geboren op het biljard” 
van ‘De Kladde’. De eerste thuis-
basis van de vereniging. 

“Het begon eind 1944 met Merijn 
Brouwers, ‘den ouwe pienk’” blikt 
van Eekelen terug. “Toen we be-
vrijd waren, eind 1944, begon hij 
met het opstarten van een post-
duivenverenging. Want alle ver-
enigingen waren tijdens de oor-
log verboden. Toen in 1945 heel 
Nederland bevrijd was waren wij 
de eerste postduivenvereniging in 
het land.” Vandaar ook de naam 
‘De Vredesduif’, toepasselijker 
had deze haast niet kunnen zijn. 
De thuisbasis werd café ’De Klad-
de’ van Willem en Marie van Eeke-
len, de ouders van Maarten. 
Het kasteleinspaar was blij met de 
komst van de vereniging, want dit 
bracht weer extra geld in het la-
tje. De duiven werden ingekorfd 
in het café. Maarten herinnert 
zich nog goed hoe de duivenmel-
kers met hun rieten manden naar 
het café kwamen. ”Je had toen 
nog looprecht of fietsrecht. Want 
duivenklokken waren zeldzaam 
en dus erg duur” legt hij uit. Deze 
klok was nodig om er de gummi-
ring die de duif tijdens de vlucht 
droeg in te doen. De klok werd 
dan afgeslagen en de reistijd van 
de duif lag vast. ”Maar omdat nie-
mand thuis een klok had kwamen 
ze naar het café, want daar stond 
een klok. Om het zo eerlijk moge-

lijk te houden was er een aparte 
categorie voor de mannen die op 
de fiets kwamen met hun ring en 
voor de mannen die lopend kwa-
men. Sommige mannen stopten 
de ring tussen hun tanden, bang 
als ze waren de ring te verliezen!” 
Na enkele jaren had iedereen zijn 
eigen klok en verdween het loop- 
en fietsrecht. 

‘We hielden de duiven 
clandestien’

Het bestuur van het eerste uur be-
stond uit voorzitter Merijn Brou-
wers en ook oprichter, secreta-
ris Willem van Eekelen, van ‘De 
Kladde’ en penningmeester Ri-
nus Roosendaal. Zij hadden on-
danks het verbod op het houden 
van duiven hun beesten toch ge-
houden. ”De Duitsers verboden 
het houden van postduiven om 
contact met de Engelsen moeilij-
ker te maken. Want zij gebruikten 
de duiven om boodschappen aan 
het verzet door te geven via klei-
ne briefjes” weet van Eekelen nog. 
“Toch waren er in Brabant nog 
een hoop clandestiene duiven-
melkers. En omdat we hier geen 
honger leden, hielden we ze ook 
in leven. Boven ‘de Moerdijk’ zag 
je geen duivenmelkers, daar had-
den ze zo’n honger, die duiven 
werden opgegeten.” 
Dat verklaart ook waarom de dui-
vensport met name in deze regio 
zo groot geweest is en dat in ie-
dere straat minstens één duiven-
hok in de tuin stond. Wie ook zijn 
duiven clandestien hield is Jan Er-
nest. Geboren in Lepelstraat en 
met zijn 93 jaar één van de eer-
ste leden. Toen hij ging trouwen 
verhuisde hij naar Nieuw-Vos-
semeer, daar werd hij een suc-
cesvol duivenmelker op de lange 
vluchten. Nadat de vereniging in 
Nieuw-Vossemeer werd opgehe-

ven is hij terug naar ‘De Vredes-
duif’ gegaan. “En zo is de cirkel 
rond” besluit van Caam.  

Naast Ernest kent de vereniging 
nog een aantal succesvolle dui-
venmelkers. Kees Geers mag in 
dat rijtje zeker niet ontbreken. 
Niet alleen is hij zeer waardevol 
voor de club, hij heeft in 1984 de 
meest prestigieuze vlucht Sint 
Vincent gewonnen. Deze vlucht 
was de eerste postduivenvlucht 
na de tweede wereldoorlog en 
is sindsdien de meest populai-
re vlucht onder de duivenmel-
kers. Maar ook Jan Aarden en ‘De 
Mozes’ uit Steenbergen kweekten 
succesvolle duiven.

‘Alles moest met de hand’ 
Zoals overal is er ook in de dui-
vensport veel veranderd. Waar in 
de begintijd Cor van Osta met zijn 
veewagen de rieten manden naar 
het station in Roosendaal bracht, 
komt nu een grote, speciaal voor 
duiventransport geschikte vracht-
wagen, de manden bij het club-
huis ophalen. De duiven krijgen 
tijdens het inkorven geen gum-
miring meer om hun poot. Hun 
ring wordt in gescand en meteen 
digitaal verwerkt. Er loopt zelfs 
een test om de duiven door mid-
del van een chipring voorzien 
van GPS, tijdens de vlucht te vol-
gen. Voor de duivenmelkers zelf 
ook een hele verandering, want in 
plaats van klokken en afslaan als 
de duif ‘op de klep valt’, wordt de 
tijd nu automatisch doorgegeven. 

De verzorging van de duiven blijft 
handwerk. “Dat is de charme van 
de duivensport” zegt Maarten van 
Eekelen. Als hij vertelt hoe hij kan 
genieten van het broedproces en 
denkt bij elke jonge duif ‘dat zou 
wel eens een goeie kunnen zijn!’ 
begint zijn gezicht te stralen. “Ik 

observeer mijn duiven met veel 
plezier, kan uren kijken hoe ze op 
de klep vallen.” 

Op de vraag hoeveel tijd de dui-
vensport gemiddeld kost belan-
den we op een heel ander onder-
werp: de enorme terugloop van 
het aantal duivenmelkers. “Vroe-
ger waren de mannen kostwinner 
en bleven de vrouwen thuis. Zij 
voerden ’s morgens vaak de dui-
ven als de mannen aan het werk 
waren. Tegenwoordig kan je al-
leen de kost niet meer verdienen, 
dus kan er overdag niemand de 
verzorging op zich nemen,” ant-
woordt Van Caam. “En wat denk 
je van de grondprijzen, en de kos-
ten van een bouwvergunning?” 
vraagt van Eekelen zich af. “Nee, 
het is bijna niet meer te betalen, 
behalve als je een heel goede duif 
kweekt, dan ben je in één keer 
binnen” vult hij zelf aan. 

‘Drie keer is  
scheepsrecht’

Gelukkig hoeft ‘De Vredesduif’ 
zich nog geen zorgen over het le-
denaantal te maken. Met ruim 60 
leden, waaronder een aantal jon-
gere duivenmelkers ziet de toe-
komst er rooskleurig uit. Maar 
dan moeten de leden zich wel blij-
ven inzetten voor hun club, want 
zonder hun inzet lukt het niet om 
de club draaiende te houden. Bei-
de bestuursleden hebben er het 
volste vertrouwen in en kijken 
uit naar het feest ter ere van hun 
75-jarig bestaan. “We hopen wel 
dat we het nu door kunnen la-
ten gaan” lacht Henk van Caam. 
“Want we hebben het al twee keer 
moeten uitstellen.”  

Tijdens het feest wordt een zestal 
jubilarissen in het zonnetje ge-
zet. En na het buffet kan de feest-
avond dan losbarsten. 

Postduivenvereniging De Vredesduif 
bereikt haar 75 jarige leeftijd


