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In de ledeneditie
van 2 oktober

ontvangen leden van 
Steenbergse Courant

Smakelijk voordeel
bij AH Achterberg

(zie elders  in deze editie)

Geen optochten  
in de kernen
Richard Krijnen, voorzitter van 
de Stichting Karnaval Steenber-
gen geeft aan: “Gezien de huidige 
en mogelijke toekomstige maat-
regelen hebben we als verenigin-
gen en gemeente Steenbergen de 
beslissing moeten nemen om de 
optochten voor alle kernen on-
der voorbehoud af te gelasten.” 
Dit betekent dat de optocht van 
Steenbergen, Dinteloord, Kruis-

land, Nieuw-Vossemeer, De Heen 
en Welberg geen doorgang zullen 
vinden. Mocht de situatie ech-
ter dusdanig in positieve zin wij-
zigen, dan zullen we samen gaan 
kijken naar een alternatieve invul-
ling.

“Duidelijkheid voor  
de bouwclubs”

 “Voor ons was het belangrijk om 
de bouwclubs uit de regio duide-

lijkheid te verschaffen omtrent 
de optochten,” zegt Stephan Luy-
kx, voorzitter van Stichting Car-
naval Peeloofdurp. “Het was voor 
ons een lastig besluit, omdat de 
optocht altijd een van de hoogte-
punten is van de carnaval, maar 
in de huidige situatie is het niet 
verantwoord. De bouwers kun-
nen zich nu volledig gaan richten 
op 2022”.

“Kijken naar  
wat wel kan”

De gezamenlijke stichtingen zeg-
gen, ondanks alle afgelastin-
gen, vooral te willen kijken naar 
wat wel kan. Giscard van Tilburg, 
voorzitter carnavalsvereniging ’t 
Vosse’ol: “We zijn ervan uitgegaan 
dat carnaval zoals we dat kennen 

niet kan doorgaan, vanwege het 
coronavirus en de maatregelen 
die daarbij horen. Ons uitgangs-
punt is echter dat we gaan kijken 
naar wat wel mogelijk is. We zijn 
dan ook druk in overleg met de 
gemeente Steenbergen en lokale 
partijen om te kijken waar de mo-
gelijkheden liggen.” 

Elf-Elf wellicht digitaal
De stichtingen hebben de afgelo-
pen weken het vizier voorname-
lijk gericht op de naderende El-
luf Elluf viering. Over de uitkomst 
zijn alle partijen dan ook zeer en-
thousiast. “We zijn ervan over-
tuigd dat we ondanks alle beper-
kingen er toch in gaan slagen een 
mooi startschot te geven aan car-
naval 2021,” zegt voorzitter Bram 

van Dis van Stichting Karnaval 
Kruisland.
Volgens Richard Krijnen van 
SKS zijn de eerste ideeën om de 
elf-elf-vieringen digitaal te doen. 
“Bijvoorbeeld in samenwerking 
met de SLOS. Maar de plannen 
hiervoor zijn nog niet uitgewerkt, 
dus wellicht vinden we samen an-
dere manieren”.

Advies
Het advies is de komende weken 
goed de sociale media in de ga-
ten te houden, om op de hoogte te 
blijven op welke wijze 11-11 in de 
diverse kernen  gevierd gaat wor-
den. 
“Hopelijk zal het in de geschiede-
nis van de carnaval een unieke 11-
11 viering worden, die niemand 
had willen missen”, aldus de geza-
menlijke stichtingen.

Geen optochten in gemeente Steenbergen. 
Wel kijken naar mogelijkheden voor carnavalsvieringen

STEENBERGEN – De carnavalsverenigingen in de gemeente Steen-
bergen hebben samen met de gemeente Steenbergen besloten om 
alle optochten in de gemeente onder voorbehoud af te gelasten. Wel 
wordt naarstig gezocht naar mogelijkheden om de feesten in de zes 
kernen op een veilige manier doorgang te laten vinden. “Samen zijn 
vele scenario’s besproken met als uitgangspunt om gezamenlijk de-
zelfde koers aan te houden maar waarbij elke stichting wel kijkt naar 
de mogelijkheden binnen de eigen kern”, zo laten de verenigingen 
weten.

STEENBERGEN – “Heel jammer, 
maar we moeten wel reëel zijn. 
We mogen onze vrijwilligers – veel 
ouderen ook – niet blootstellen 

aan de risico’s die corona met zich 
meebrengt. Daarnaast willen een 
aantrekkelijk evenement bieden 
en dat is met de huidige bescher-
mende maatregelen niet mogelijk�, 
aldus voorzitter Juliën van Meer 
van IJsfestijn Steenbergen.

“Het succes van onze baan is 
vooral te danken aan het enthou-
siasme en de gastvrijheid van al 
die mannen en vrouwen die vol-
ledig belangloos de schaatsver-
huur regelen, de entree kassa be-
dienen, ijsmeester zijn, iedere dag 
weer opnieuw onze tent en toi-
let wagen schoonhouden en de 
boodschappen doen en zorgen 
voor de hapjes en drankjes. Dat is 
de basis, waarop wij een IJsfestijn 

kunnen organiseren. Een geslo-
ten tent met een verwarmd en uit-
nodigend horeca gedeelte is niet 
mogelijk. 

Dan rest alleen een open baan. 
Zo’n baan zonder licht en geluid 
vinden wij niet uitnodigend voor 
onze vrijwilligers om te beheren. 
En zo’n baan kent geen horeca en 
evenementen zoals curling, waar-
mee wij de band met onze spon-
soren verstevigen.”, zo schrijft het 
bestuur in een brief naar vrijwilli-
gers en sponsoren. 

”Graag een fantastisch  
IJsfestijn”

En ook: “Wij betreuren ons be-
sluit, maar wij voelen een grote 
verantwoordelijkheid voor al die 
mensen die zich belangloos in-
zetten.  Graag willen wij nog ja-
renlang met hen samenwerken en 
een fantastisch IJsfestijn in Steen-
bergen organiseren. De huidi-
ge beperkingen bieden naar onze 
mening die mogelijkheid dus 
niet”.

Dankwoord
Met een dankwoord aan vrijwil-
ligers en sponsoren voor de in-
zet en bijdrage in de afgelopen 
jaren en de wens dat er volgend 
jaar weer op hen mag worden ge-
rekend, besluiten secretaris Jan 
Ooms en voorzitter Julien van 
Meer hun brief.

Bestuur hakt knoop door: dit jaar geen IJsfestijn



Je liefde, je vriendelijkheid, je kracht,
je vrolijkheid en je lach, je was voor velen een maatje,

we zullen je missen, iedere dag...

Na een goed leven en een korte maar dappere strijd, hebben wij afscheid 
genomen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame mama en geweldige oma

Rieky Koenraadt - Hermus

* 3 april 1939                                                     † 17 september 2020

echtgenote van

Gerard Koenraadt
  
 Gerard Koenraadt

 Dianne en Marc Geurds - Koenraadt
 Wilke, Bram, Niels

 Elaine Koenraadt en Gert-Jan Smits
 Sjef

 Pieter Koenraadt

Seringenlaan 178
4651 KX Steenbergen

Door de huidige maatregelen rondom het coronavirus heeft de uitvaartmis 
en de crematie op woensdag 23 september j.l. in besloten kring plaatsge-
vonden. Wij ontvangen uw condoleance graag per post.

Een speciaal woord van dank aan TWB Thuiszorg voor de liefdevolle 
verzorging.

Voor info: Uitvaartverzorging Leeuw

Te Huur
Opslag-/Hobbyruimte 160 m2

(inpandige kantoorunit van 20 m2)

info: 06 53 42 01 27

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

0164-246664 / 06-51910414
info@jannieuitvaartverzorging.nl   
www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
Postadres: Loonberg 26, 4617 NX  Bergen op Zoom

Contactpersoon Nieuw-Vossemeer, Steenbergen e.o.
Jeanne Huijsmans: 06-13433461
                      

   

annie HulsbergenJ
Uitvaartverzorging

Postadres: Loonberg 26

4617 NX Bergen op Zoom

0164-246664 / 06-51910414

annie HulsbergenJ

uitvaartverzorging

Jeanne Huijsmans 

jeannehuijsmans@home.nl

Telefoonnummer 06-13433461

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Aula, Marconilaan 2

24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 

Afscheidskamer  

Achterstraat 13
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Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwers

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

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

Gevraagd: 
betrouwbare 

huishoudelijke hulp 

Eén ochtend per week 
 

 (06) 21 29 25 62

Te Koop: 
Opel Meriva 

Bouwjaar 2013
Kilometerstand: 45.000 

 

 (0167) 56 30 50

Gevraagd: 

Schoonmaakhulp 
Voor de woensdagmiddag of

vrijdagmiddag (3 uren)  

 (0167) 56 59 30
(06) 45 31 66 16

lekker 
gezond 
met de 
fiets

back to school

Westzijstraat 4, 
4671 CG Dinteloord
0167-524 597

Enjoy 
the Ride

info@katsrijwielen.nl 
www.katsrijwielen.nl

Westzijstraat 4 
4671 CG Dinteloord

0167 - 524 597
Kaaistraat 51, 4651 BM Steenbergen

Meesters
In groenten en fruit

Aanbiedingen van de week
Bietensalade met appel, prei en walnoten 

100 gram 1,19

Spruitjesschotel  met ham 

in een romige mosterdsaus, per stuk 4,50

        Tomatensoep
 van geroosterde smaaktomaten

      per beker 2,95

Actie is geldig 
t/m 3 oktober 2020

We leveren ook aan huis of bij uw bedrijf!

Vernieuwde website voor recepten, 
assortiment en weekaanbiedingen:  
www.meesters-groenten.nl

Nog meer
aandacht voor 
KijkopSteenbergen.nl
In de afgelopen 5 maanden 
van 2020 hebben bezoekers 

682.525 pagina’s
binnen het platform bezocht. 

Dit zijn er 221.104 meer 
dan in dezelfde periode

van vorig jaar. 
Een toename van 47%.

Nu nog meer aandacht
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(Door Dasja Abresch)

DE HEEN / DINTELOORD / KRUIS-
LAND / NIEUW-VOSSEMEER /
STEENBERGEN / WELBERG - Dit 
jaar zal er in vijf van de zes ker-
nen van de gemeente Steenbergen 
geen Sinterklaasintocht plaats-
vinden. Na overleg met elkaar en 
met de gemeente Steenbergen zijn 
de meeste organiserende comités 
tot de conclusie gekomen dat het 
niet mogelijk is om een coronavei-

lige intocht te garanderen. Alleen 
Kruisland wil toch proberen een 
traditionele intocht te houden, zij 
het alleen voor Kruislandse kinde-
ren. 

Rob Rijshouwer van het Sinter-
klaascomité in Kruisland: ”Wij 
hadden al een coronaproof plan 
klaar en hebben een vergunning 
aangevraagd die nu ter beoorde-
ling voorligt bij de gemeente. Als 
het aan Kruisland ligt, gaat het bij 

ons door. De gemeente was ook 
enthousiast over ons plan.” 

Dat er in de andere kernen geen 
intocht zoals gebruikelijk plaats 

zal vinden, betekent niet dat er 
niets gebeurt. 

“Integendeel,” laat Leonie Ba-
rendse namens Sinterklaas In-
tocht Steenbergen weten. “We zijn 
met een groep vrijwilligers al we-
kenlang bezig om een mooi pro-
gramma voor de kinderen te ma-
ken.”

Alternatieven
Ook voor de andere kernen geldt 
dat er hard gewerkt wordt aan al-
ternatieve activiteiten om er toch 
een magisch kinderfeest van te 
maken. Binnen de geldende RI-
VM-richtlijnen uiteraard.

Streep door intochten
Sinterklaas in kernen

STEENBERGEN – Het is feest aan de 
Kaaistraat 25 in Steenbergen. De 
Wereldwinkel Wereldwijd Steen-
bergen bestaat dertig jaar en dat 
gaat gevierd worden. Tot het eind 
van het jaar staan er diverse acties 
op het programma want wie ja-
rig is, trakteert. Het is zelfs dubbel 
feest, want tien jaar geleden open-
de de eerste ‘echte’ Wereldwinkel 
haar deuren in hartje Steenbergen.

Hoewel de organisatie sinds 1990 
actief is in Steenbergen, zou het 

nog tot 2010 duren voordat er een 
echte winkel kwam. Tot die tijd 
verkochten de vrijwilligers de pro-
ducten onder meer achterin de 
kerken. 

De afgelopen tien jaar heeft de 
Wereldwinkel zowat alle hoeken 
van het ‘assenkruis’ van de stad 
gezien. Er werd begonnen in de 
Blauwstraat, vervolgens verhuis-
de men naar de Markt en sinds 
enkele jaren is het pand aan de 
Kaaistraat thuisfront. 

Kraamcadeautjes
Ondanks dat de Wereldwinkel zijn 
eerste kroonjaar als volwaardig fi-
liaal viert in Steenbergen, valt er 
aan de naamsbekendheid nog wel 
wat te verbeteren. “Ik kom nog 
met regelmaat mensen tegen die 
niet weten dat Steenbergen een 
Wereldwinkel heeft,” vertelt Anja 
Adriaansen die een jaar geleden 
Yvonne van Deursen opvolgde 
als voorzitter. “Daar gaan we de 
komende jaren echt mee aan de 
slag.” 

De corona-periode heeft de win-
kel wel meer klandizie gebracht. 
“Mensen deden toch meer inko-
pen in de eigen woonkern. Boven-
dien zijn we momenteel de enige 
echte cadeauwinkel van Steen-
bergen en we hebben gewoon 

een mooi assortiment. We hebben 
zelfs een hele leuke lijn kraamca-
deautjes.” 

Fairtrade
De Fairtrade food-producten 
waar de Wereldwinkel het meest 
om bekend staat, hebben de afge-
lopen jaren juist aan terrein ver-
loren. “Ook bij de supermarkten 
worden er steeds meer Fairtra-
de producten aangeboden,” legt 
voorzitter Anja uit. “Dat is heel 
goed natuurlijk maar wij kunnen 
het niet verkopen voor de prijzen 
die zij vragen. Vandaar dat het as-
sortiment steeds verder opschuift 
richting cadeauartikelen.

The Good Roll
Vanaf 1 oktober gaan er drie ac-
ties van start om de het jubile-
um 30/10 te vieren. Om te begin-

nen mag Iedere klant een enve-
lop trekken waarmee een korting 
van 10 of 30 procent ‘gewonnen’ 
kan worden. Vervolgens komt er 
een facebook Like & Deel-actie 
om de bekendheid van de winkel 
een stevige boost te geven. Iede-
re week wordt er onder de deelne-
mers hieraan een cadeaupakket 
verloot. 
Tot slot heeft de jarige shop een 
actie rond wc-papier wat met 
het oog op een mogelijke twee-
de lockdown een goed idee lijkt. 
Het gaat uiteraard niet om zo-
maar wc-papier, maar om de vro-
lijke variant ‘The Good Roll’.  Goed 
voor alles, want geproduceerd van 
gerecycled papier en een groot 
deel van de opbrengst gaat naar 
de bouw van toiletten te bouwen 
in de arme delen van Afrikaanse 
landen.

Oktober = actiemaand
Wereldwinkel Steenbergen 
viert dubbel feest 

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Helaas is het co-
ronavirus weer aan een opmars 
bezig en worden we dagelijks van-
uit de regering bijgepraat over de 
coronaregels. Ook op gemeentelijk 
niveau wordt er van alles gedaan 
om ervoor te zorgen dat inwoners 
zich aan de maatregelen houden. 
Dat is de afgelopen tijd al gebeurd 
via posters met daarop teksten als 
‘Hou vol’ en ‘Blijf samen vechten’ 
die overal in de gemeente hangen, 
maar nu worden daar de persoon-
lijke verhalen van inwoners uit alle 
kernen aan toegevoegd.

De gemeente geeft aan zoveel mo-
gelijk samen met haar inwoners 
op te willen trekken in de strijd 
tegen het virus. Volgens Cora van 
Staalduinen, communicatiead-
viseur van de gemeente, kan de 
boodschap dan ook niet genoeg 
herhaald worden. “Toen de be-
smettingen rond juli weer toena-
men, zijn we rond de tafel gaan 
zitten over hoe we onze inwoners 
het beste kunnen bereiken. Er is 
immers al zoveel informatie, maar 

deze verhalen komen van dichtbij 
en worden verteld door bekende 
gezichten.”

“Corona is 
geen spelletje”

Elke twee weken wordt er nieuw 
interview geplaatst op de social 
mediakanalen van de gemeen-
te Steenbergen en op de infor-
matiepagina’s in de Steenberg-
se Bode. Hakim Tampoebolon 
(SLOS) heeft in de serie bijvoor-
beeld Joke de Neve van Boerde-
rijwinkel Zuiderhof gefilmd, maar 
ook vertegenwoordigers vanuit de 
sport en carnaval, en het indruk-
wekkende verhaal van Jack Bos-
ters uit Nieuw-Vossemeer. De ei-
genaar van ’t Wagenhuis werd zelf 
hard getroffen door corona en 
spreekt dus uit eigen ervaring met 
de woorden: “Let op mensen, co-
rona is geen spelletje.”

Er zijn acht verhalen die als over-
eenkomst hebben dat ieder per-
soon vertelt hoe hij of zij deze pe-
riode heeft beleefd, wat ze hebben 
meegemaakt en waar ze tegenaan 
lopen. 

Voorkomen dat situatie 
verslechterd
De gemeente Steenbergen valt 
nog in de categorie “waakzaam”, 
al steeg het aantal geregistreer-
de personen dat positief is getest 
(geweest) op het coronavirus vori-
ge week van 112 naar 122. Volgens 
loco-burgemeester Wilma Baart-
mans wordt er alles aan gedaan 
om te voorkomen dat we terecht-

komen in de categorie “zorgelijk” 
of laat staan in de categorie “ern-
stig”. Als voorbeeld noemt ze de 
gesprekken die de afgelopen tijd 
zijn gevoerd met (horeca)-onder-
nemers bij wie is vastgesteld dat 
zij, om uiteenlopende redenen, 
moeite hebben met het naleven 
van de coronamaatregelen. Vol-
gens Baartmans zijn de gesprek-
ken positief verlopen. 

Aanvragen kermissen 
worden kritisch bekeken
Verder geeft de gemeente aan 
dat ze nauwe contacten met de 
jeugd en met organisatoren van 
activiteiten en evenementen on-
derhoudt. “Het uitgangspunt is 
niet dat we die initiatieven wil-
len verbieden, maar we moeten 
er wel zeker van zijn dat een en 
ander coronaproof kan verlopen. 
Dat geldt ook voor het organise-
ren van kermissen. Per 1 oktober 
komt het verbod daarop in onze 
veiligheidsregio te vervallen, maar 
het is dus zeker niet zo dat wij au-
tomatisch toestemming geven 
wanneer er aanvragen worden in-
gediend. Veiligheid gaat nu een-
maal boven alles, daarover is ie-
dereen het gelukkig wel eens.”

Foto: In de nieuwe campagne 
van de gemeente vertellen beken-
de gezichten uit alle kernen wel-
ke impact het coronavirus op hen 
heeft. Doel is om inwoners te mo-
tiveren zich aan de coronamaat-
regelen te blijven houden.

Gemeente wil inwoners waakzaam houden met campagne

STEENBERGEN – Stadsraad Steen-
bergen doet een laatste oproep 
aan inwoners van de stad om mee 
te doen met het DNA van Steen-
bergen. Dit kan door te bellen met 
(0167) 562014 of een mail te stu-
ren naar info@stadsraadsteenber-

gen.nl.

Op 10 oktober aanstaande wordt 
het kunstwerk ‘de Skyline van 
Steenbergen’ officieel geopend. 
Bij die gelegenheid gaan alle in-
zendingen voor het DNA in de 

funderingspalen om er over 52 
jaar pas weer uit te komen. 

De vraag aan de deelnemers om 
op een formulier antwoord te ge-
ven op de stelling: Voor mij is dit 
Steenbergen. Wát de inzender 

hier vervolgens deelt, is geheel 
aan hem of haar. ”We hebben zelfs 
een deelnemer die dit corona-jaar 
verbeeldde in tekeningen,” vertelt 
voorzitter van de stadsraad Le-
ontine Tjioe. “Prachtig. Het toont 
aan dat alles mogelijk is.” 

Bij het inleveren van het DNA (30 
september/ 2 oktober 12.00 -16.00 
uur) wordt een officieel deelna-
me-certificaat uitgereikt.

Laatste kans om mee te doen 
aan DNA van Steenbergen

Dagelijks 
weten

wat hier
gebeurt



WAT KUNT U  BIJ ONS VERWACHTEN 
✓ Scherpe prijzen

✓  Avia keuzesparen of sparen via 
United Consumers

✓ Veilig en voordelig tanken

✓ Wasserette voor kleding

✓ Carwash en wasboxen 

✓ Stofzuigers en bandenpompen 

✓ Verse Piacetto koffie

Autobedrijf  Cuelenaere
Nassaulaan 6
4651 AA  STEENBERGEN

0167 – 56 41 50
info@cuelenaere.nl
www.cuelenaere.nl

autobedrijfcuelenaere

Bloemen

In onze shop...
Verse  koffie en 
heerlijke broodjes

Wasserette 
tot 18 KG!

Aanhanger nodig?

✓ Broodjes

✓ Bloemen

✓ OLA ijs

✓ Stomerij.nl

✓ Lotto, Toto en krasloten

✓ Gekoelde frisdranken

✓  Contant betalen mogelijk op onze 
buitenpaal 24/7(Uniek in Nederland!)

Ambachtelijke Chocolade 
van Smits Breda! 

GRATIS WiFi terwijl u wacht!
TM

Onze wasboxen zijn compleet vernieuwd!
Sinds enkele weken is de complete installatie van de wasboxen
vervangen door een nieuwe installatie van DiBO. 

DiBO is een toonaangevend merk op het gebied van 
(auto)wasinstallaties en hogedrukreinigers.

In de technische ruimte van onze carwash is alles vernieuwd. Na 23 jaar 
was het ook wel een keer nodig om alles weer up to date te maken.

Al het water dat binnen komt gaat eerst door een onthardingsinstallatie 
voordat het de machine in gaat. De klant kan via het bedieningspaneel 
kiezen uit verschillende programma’s. Deze bedieningspanelen zijn van 
gehard glas en werken d.m.v. tip toets bediening, echt heel eenvoudig.

Uit de wasborstels komt een mooi wit powerschuim. Met deze speciale 
shampoo wordt het vuil extra goed losgeweekt. De powerwax 
behandeling geeft de auto een extra beschermlaag en extra glans. 
U kunt het resultaat echt goed zien!

Het laatste programma, vlekvrij naspoelen, is super handig. U spoelt de 
auto af met z.g. osmose water en hij droogt geheel vlekvrij op zonder 
dat u hoeft te zemen! Zelfs op een zwarte auto ziet u geen vlekken. 
Osmose water is onthard en ontkalkt water.

Wat ook nieuw is, is de mogelijkheid om contactloos te kunnen betalen 
met uw bankpas of smartphone. Veilig en handig! 

➘

Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!

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

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

Ook bied ik u de kans op een second opinion. 

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

Persoonlijke aanpak in 
rechtshulp bij letselschade

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

De belangrijkste momenten
in je leven goed geregeld!

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

Kol. den Oudenstraat 24
4751 HJ Oud Gastel
tel. (0165) 51 21 54 www.lignenotarissen.nl
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Geldig t/m di 6 oktober 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*  Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

 3 VOOR

10.–
a11,97

JEAN BALMONT WIJNEN
Land van herkomst: Frankrijk
3 flessen à 750 ml

 3 VOOR

–

Geen 18, geen alcohol

ROBIJN KLEIN & KRACHTIG 
MET CARE SERUM OF 
ROBIJN CAPSULES
Color, Stralend Wit of Black Velvet  
2 flacons à 700 ml  
of bakken à 15 stuks

1+1
GRATIS*

of bakken à 15 stuks

MELKUNIE BREAKER  
OF ARLA SKYR
2 verpakkingen à 200-450 gram

a2,20 - a4,20

2 VOOR

2.–
2 VOOR Ontvang hierdoor:

Exclusieve kortingen, informatie over onze 
koopavonden en acties.

Ingeschreven?
Print de inschrijfbevestiging uit, kom naar de winkel en krijg een 
opmaat gemaakt springtouw cadeau!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief 
via onze website!

Like ons op facebook en InstagramSTEENBERGEN

www.marskramersteenbergen.nl
https://www.marskramersteenbergen.nl/aanmelden-nieuwsbrief/

Geldautomaat bij boekhandel  
Vermeulen in gebruik
Steenbergen – Bij boekhandel Vermeulen – Kaaistraat 17 – is een ‘Geld-
maat’ in werking gesteld. Dit is een geldautomaat die de pinautomaten 
van de drie banken Rabobank, ABNAmroban en INGbank vervangt. Hier 
kan worden gepind met bankpas en creditkaart en er kunnen bankbil-
jetten worden gestort. Dat is in het centrum een welkome aanvulling, ze-
ker omdat de Rabobank aan de Fabrieksdijk gesloten is en de automaat 
van ABN bank buiten gebruik is gesteld. De Geldmaat bij boekhandel Ver-
meulen is inpandig. “Dit vind ik heel prettig, want ik voel me nu een stuk 
veiliger”, reageert een dame die juist heeft gepind. Marco Vermeulen van 
de boekhandel herkent haar reactie. “Er zijn al meer bezoekers die dit heb-
ben geuit”. De geldmaat op Kaaistraat 17 is alleen bereikbaar tijdens ope-
ningstijden van de boekhandel.
Foto: Marco Vermeulen. Hij krijgt positieve reacties van de klanten die de 
boekhandel bezoeken.

( door Christel Schiphorst )
STEENBERGEN - Heel wat leer-
krachten gingen met hun klas op 
22 september naar buiten tijdens 
de les, op de Nationale Buitenles-
dag. Als een klas tenminste één 
uur buitenles kreeg, konden scho-
len in Nederland en België al mee-
doen. Dit vrolijke initiatief van Jan-
tje Beton en IVN Natuureducatie 
had geluk met het weer, het was 
heerlijk zonnig met een perfecte 
temperatuur. In Steenbergen had-
den RK Basisschool Gummarus en 
De Nieuwe Veste zich officieel aan-
gemeld.

De frisse lucht, beweging en 
speelse manier van leren zorgen 
ervoor dat kinderen beter pres-
teren! Beestjes zoeken, optellen 
met sprongen of een geschiede-
nisrace, alle vakken zijn geschikt 
voor een buitenles.
De Nieuwe Veste geeft al enige ja-
ren zoveel mogelijk lessen op cre-
atieve manieren. Zoals met name 
coöperatieve werkvormen en zo-

veel mogelijk door middel van be-
wegend leren. Bij mooi weer bui-
ten, bij minder mooi weer binnen. 
Deze dag paste dus perfect bij de 
visie van deze basisschool en het 
opgeven via de website www.bui-
tenlesdag.nl was eigenlijk alleen 
een formaliteit.  Elke groep heeft 
dinsdag een flink aantal lessen 
buiten gedaan.  Zo deden groe-
pen 4 en 5 een ren-dictee, kon ie-
dereen lekker lezen in zonnetje, 
getallen springen en rekenen met 
dobbelstenen. Ook de breuken 
konden buiten worden geoefend.  
Iedere groep vanzelfsprekend op 
het eigen niveau.

Spelen als ultieme  
leervorm
“In onze ogen is spelend leren de 
ultieme leervorm. Kinderen doen 
niets liever dan lekker spelen en 
actief spel is voor hen dan ook 
dé manier om te leren”, aldus juf 
Rosanna Smit, die les geeft aan 

groepen 2 en 3. “Spelen stimuleert 
de onderlinge interactie, de ont-
dekkingsdrang en het prikkelt de 
zintuigen. En spelend leren komt 
natuurlijk meer tot zijn recht als 
er ruimte is om te bewegen. Le-
ren doe je immers ook met vallen 
en opstaan! Dus waarom moeten 
we er dan steeds bij zitten? Kinde-
ren houden ervan om te bewegen, 
dus als ze dit lekker op school mo-
gen doen en daarbij ook nog le-
ren, dan kunnen we daarmee het 

plezier in leren enorm vergroten. 
En als de kinderen zich verma-
ken, maakt dat het werk voor leer-
krachten natuurlijk ook veel leu-
ker”.

Hoe werkt bewegend  
leren?
Iedere dag zorgen de leerkrachten 
op De Nieuwe Veste voor bewe-
gingsactiviteiten tijdens het ver-
werken van de vakken spelling en 

rekenen. Vooral bij het ‘automati-
seren’ van de kennis en methodes 
werkt dit effectief. De kinderen 
krijgen bijvoorbeeld activiteiten 
aangeboden als een Zweeds loop-
spel, activiteiten met de bal: “In 
groepjes van twee oefenen we bij-
voorbeeld de tafels: de één zegt 3 x 
3 en de ander geeft het antwoord 
voordat zij de bal vangt”, zo vertelt 
juf Karlijn Borghouts van groep 
4.  “Alle kinderen hebben ook erg 
veel plezier gehad met het scha-
duw/verhoudingen tekenen voor 
het vak rekenen. De zon was daar-
bij van groot belang. Ook Toneel-
lezen in de openlucht zorgde weer 
voor de nodige glim- en schater-
lachjes”.
Juf Paulien Scherpenisse van 
groep 5/6 geeft een ander voor-
beeld: “We kunnen bijvoorbeeld 
rennend het woord bij de juis-
te spellingscategorie plaatsen of 
biologie in de praktijk oefenen. 
Top dat buiten lesgeven nu ook 
landelijk wordt gepromoot, en 
dat de buitenlesdag-website zo-
veel ideeën aanreikt. Volgend jaar 
doen we opnieuw officieel mee… 
en ondertussen gebruiken we ons 
schoolplein dagelijks voor veel 
meer dan alleen spelen!”.

Nationale Buitenlesdag, ook 
De Nieuwe Veste deed mee 

(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Zesenzeventig jaar na zijn 
overlijden staat Welbergenaar Piet 
Snoeijers in het middelpunt van de be-
langstelling in zijn geboortedorp Wel-
berg. Binnenkort krijgt de oorlogsheld 
zelfs een straat naar zich vernoemd, 
op steenworp afstand van zijn laatste 
rustplaats op de begraafplaats achter 
basisschool Pius X. Voor de leerlingen 
van de groepen 7 en 8 van die school 
reden om dit jaar extra aandacht aan 
hun dorpsgenoot te besteden tijdens 
het project rond het herdenken van de 
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding 
van Welberg.

Bij de start van het project vorige week 
vrijdag brachten de kinderen een be-
zoek aan de nog resterende graven 

van de burgerslachtoffers en in het 
bijzonder dat van Piet Snoeijers. 

Eregraf
In het uur daaraan voorafgaand had-
den de leerlingen goed geluisterd 
naar Angelo Somers, voorzitter van de 
stichting Bevrijdingsmonument Wel-
berg, die hen alles verteld had over de 
reden waarom het graf van Piet Snoe-
ijers een eregraf is. “Toen de Canade-
zen Welberg wilden bevrijden, liepen 
zij in de val. De Duitsers hadden zich 
hier heel goed ingegraven omdat zij 
de bevrijders zolang mogelijk tegen 
wilden houden. Piet wist precies waar 
de Duitsers zaten en ging met de Ca-
nadezen mee om ze dat te laten zien. 
Informatie die van het allergrootste 
belang was voor de bevrijding van 

Welberg.” 
Toch is die hulp volgens Somers niet 
de reden dat Snoeijers in een eregraf 
ligt. “Dat komt namelijk omdat hij ook 
heel veel inwoners van Welberg heeft 
geholpen om te vluchten in de rich-
ting van Heerle en Wouw. Dat vonden 
de Welbergenaren zo bijzonder dat ze 
na de oorlog een collecte op het dorp 
hielden om een mooi graf voor hem te 
regelen.” 

Portretten
De komende weken zullen de kinde-
ren op zoek gaan naar de verhalen 
achter de namen van de burgerslacht-
offers. Ook zullen zij onder leiding 
van kunstenares Sandra Houtepen 
portretten tekenen van deze men-
sen en van Canadese militairen die 
hier gesneuveld zijn. Over die laatste 
groep verzorgt Robert Catsburg nog 
een presentatie voor de leerlingen. 

Foto: Ieder jaar in de eerste week 
van november houdt basisschool 
Pius X op de Welberg een herden-
king bij het bevrijdingsmonument 
aan de Canadezenweg dat door 
de school geadopteerd is. In aan-
loop daar naartoe worden er in de 
maanden na de zomervakantie di-
verse activiteiten rond dit thema 
georganiseerd. Afgelopen vrijdag 
mocht Angelo Somers, voorzitter 
van de Stichting Bevrijdingsmo-
nument Welberg de aftrap van het 
project verzorgen.

Piet Snoeijers in hoofdrol tijdens 
project herdenking Pius X



Dorpsstraat 188 - Halsteren
www.quistschoenenhalsteren.nl E: info@quistschoenenhalsteren.nl     T: 0164-686074

Bij aankoop van een
paar

Gabor schoenen
leuke give away cadeau

Nieuw: Gabor herenschoenen

1985-2020 
Quist Schoenen 35 jaar in Halsteren

Wat zijn de trends van het nieuwe seizoen? Sneakers zijn niet meer weg te 
denken uit de modewereld. Er zijn stoere veterlaarsjes en enkellaarsjes met 
of zonder hak. Dit najaar mooie natuurtinten als cognac, oranje/rood en geel. 
Naast natuurtinten zien we blauw en zwart, met leuke details of dierenprints.

Damesschoenen
Nieuw in onze collectie is het merk DL Sport, een Italiaans merk met een  
goede pasvorm en uitneembare binnenzool. Deze sneakers zijn door de mooie 
materialen echte eyecatchers.
In onze Gabor shop een uitgebreide collectie Gabor vanaf schoenmaat 35 t/m 
42. Maak uw nieuwe outfit compleet met een leuke Gabor tas. Bij aankoop van 
een paar damesschoenen krijgt u een leuke give away cadeau.

Wolky Select Week
Vanaf zaterdag 26 september t/m zaterdag 3 oktober is het Wolky Select 
Week. Bij aankoop van een paar Wolkys krijgt u een waardebon van €10,00, 
een Wolky-shopper en een paar sokken cadeau. 

Herenschoenen
Nu ook Gabor herenschoenen: hippe modellen met het bekende Gabor com-
fort. Pius Gabor sneakers hebben een uitneembaar voetbed en zijn gemaakt 
van soepele materialen, het draagcomfort is daardoor extra hoog. Verder 
vindt u bij ons de merken Mephisto, Clarks, Floris van Bommel, Australian en 
Meindl.

Wij zijn op zoek naar een ervaren service monteur  
die ons team komt versterken.

Wij bieden:
• een zelfstandige functie met ruimte voor eigen inbreng
• goede arbeidsvoorwaarden
• een prettige werksfeer in een goed team
• bij gebleken geschiktheid: een vast arbeidscontract.

Wij vragen:

Een zelfstandige en  
ervaren service monteur 
voor gasverbrandingstoestellen
Werkzaamheden: • onderhoud van verbrandingstoestellen • Het 
zelfstandig oplossen van storingen • Bereidheid tot storingsdienst.

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

Mogelijk ben jij diegene die past binnen de hierboven staande 
functieomschrijvingen Reageer dan snel. Voor meer informatie kun je 
telefonisch contact opnemen met Marc Adriaansen.

Stuur je sollicitatiebrief met daarbij ingesloten jouw C.V. graag binnen  
14 dagen naar onderstaand (mail) adres t.a.v. Marc Adriaansen.

CV&GAS

ELEKTRA

WATER

WARMTEPOMPEN

DAKEN

ENERGIE

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

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

Kom jij ons team 
versterken?

Westvoorstraat 4-6 | Dinteloord | 0167 - 52 85 77 | info@hotelrestaurantthuis.nl

www.hotelrestaurantthuis.nl
 hotelrestaurantthuis |  hotelrestaurantthuis

Kerst
bedrijfsuitjes

2021

Wij hebben 
de mogelijkheid 

de arrangementen 
aan te bieden tot 100 

personen conform 
de huidige Covid-

maatregelen.

Wij hebben 
de mogelijkheid 

de arrangementen 
aan te bieden tot 100 

personen conform 
de huidige Covid-

maatregelen.

(KERST) BORREL
(KERST) DINER
WINTER BBQ
TAPAS-ARRANGEMENT

BUFFET-MOGELIJKHEDEN

2021 HAPPYNEW YEAR

MERRY

CHRISTMAS
2021
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( door Peter Vermeulen )

DINTELOORD – De in 1965 in het 
Indonesische Makassar geboren 
Cisca Willemse-Mol vierde vorige 
week haar zeventigste verjaardag. 
Vanwege de coronabeperkingen 
gebeurde dat op een veel kleinere 
schaal dan aanvankelijk de bedoe-
ling was. “Maar het kan nu immers 
niet anders, dus dan moeten we 
ons aanpassen hè”, zegt de goed-
lachse dame. Wie haar ontmoet 
staat versteld van de energie die 
de pittige tante uitstraalt. “Veel in 
beweging zijn, dat geeft energie”, 
zo verklaart ze.

En veel in beweging is ‘mevrouw 
Willemse’ – zoals ze al dertig jaar 
lang door het team van Steenberg-
se Courant wordt genoemd – ze-
ker. Ze stuurt niet alleen een ploeg 
bezorgers aan, maar loopt zelf ook 
nog actief door het Dinteloordse, 
voor de verspreiding van diverse 
folders en eens per twee weken de 
Steenbergse Courant. 
“En ik fiets veel. Gewoon nog op 
eigen kracht, zonder traponder-
steuning. Alleen wanneer ik naar 
Steenbergen rijd denk ik bij het 

nieuwe viaduct over de A4 wel 
eens ‘had ik er maar eentje’. Want 
dat naar boven rijden kost me best 
veel kracht. Dan rijd ik langzaam 
in de eerste versnelling”.

B – C – D – E en F
Cisca Willemse woont al sinds 
1972 in Dinteloord. Ze huwde met 
Peter Willemse en het tweetal ge-
noot zo’n vijftig jaar van elkaar en 
van hun vijf kinderen. 
“B – C – D – E – F”, zo noem ik ze. 
Schrijf dat maar in het verhaal. 
Die letters staan voor Bianca, Cas-
sandra, Dimitri, Erica en Fabrina. 
Vier meisjes en een jongen”. Die 
hebben in hun jonge jaren heel 
wat folders en kranten in Dinte-
loord bezorgd hoor. Want ik vond 
dat ze best mee konden helpen. 
Zo verdienden ze een leuk centje 
bij en konden daarvan toch aardi-
ge extraatjes kopen”.

Zo positief mogelijk  
in het leven
Peter Willems overleed in 2018 
en Cisca moest zonder hem ver-

der. “Dat geeft nog vaak momen-
ten van verdriet. Toch zie je me in-
derdaad veel lachen. Ik probeer 
zo positief mogelijk in het leven 
te staan. Ik wil niet in een hoekje 
gaan zitten treuren. Maar gemak-
kelijk is dat zeker niet altijd”.

Wonen met plezier
We praten over de afgelopen ja-
ren. Nadat Cisca Mol op vijftienja-
rige leeftijd in Nederland arriveer-
de ging het gezin in Maassluis wo-
nen. Daar woonde ook Peter Wil-
lemse en zijn familie. “We beslo-
ten desondanks toch een huis te 
kopen in Dinteloord. Want Maas-
sluis is leuk, maar de stank van 
Pernis is er minder”. Het echtpaar 
belandde dus in Dinteloord waar 
het met veel plezier woonde en 
waar Cisca het zeker naar haar zin 
heeft. 

Kranten en folders
Cisca Mol nam eind jaren ’80 het 
depot van het Brabants Nieuws-
blad over en zorgde er verder voor 
dat de ochtendkrant werd ver-
spreid. “Hans Jaspers van des-

tijds Super de Boer vroeg me ver-
volgens of ik zijn folder in Dinte-
loord wilde rondbrengen en zo 
kwamen er meer aanvragen voor 
de verspreiding van folders. Wij 
hebben als gezin een gedeelte zelf 
verzorgd. Zelfs mijn moeder Guus 
hielp mee met het insteken van de 
folders, hier aan de uitschuiftafel 
in onze woonkamer”.

Serieuze bezorgers
“In die jaren startte ik ook met 
de verspreiding van Steenberg-

se Courant in Dinteloord. Daar-
bij kreeg en krijg ik de hulp van 
serieuze bezorgers die hun werk 
goed willen doen. Ze blijven vaak 
jarenlang en met plezier voor me 
bezorgen, dat komt ook omdat ik 
goed voor ze ben. We hebben hier 
in Dinteloord ook grote gezinnen, 
waar meerdere kinderen de krant 
en folders rond willen brengen. 
En daarnaast heb ik zelf ook een 
wijk met 400 woningen. Dat rond-
brengen doe ik graag. Het houd 
me fit en ook jong. Ik hoop dit nog 
jaren te kunnen doen”.

Zeventigjarige Cisca Willemse verzorgt 
al dertig jaar verspreiding 
Steenbergse Courant in Dinteloord

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – Afgelopen vrij-
dag vond bij de woonvoorziening 
‘SDW Aan de Zuidwal’ in Steen-
bergen een bijzondere première 
plaats. Voor het eerst presenteer-
de het spiksplinternieuwe koor ‘de 
Southwall Singers’ zich aan het pu-
bliek. Het werd een weergaloos 
debuut voor het publiek dat van-
wege de coronamaatregelen uit 
een beperkt aantal toeschouwers 
bestond. Dat maakte de staande 
ovatie aan het eind van het con-
cert er zeker niet minder daverend 
om. “We want more,” scandeerden 
de aanwezigen na afloop.

Het zaadje voor het koor werd 
geplant tijdens de marathon die 
muziekvereniging Volharding in 
juni 2019 hield. De bewoners van 
de SDW verzorgden daar een op-
treden en dat smaakte naar meer. 
Nog diezelfde dag werd orkestdi-
rigent Claudia de Groen gestrikt 
en eind 2019 was het koor een feit. 
Enkele repetities later gooide co-
rona de boel helaas op slot en dat 
was het voorlopig einde van de 
Southwall Singers.
Dubbel jammer, want inmiddels 

was Omroep Brabant begonnen 
met de opnames voor een serie 
waarin  Monique Martens, voor-
zitter van het koor, een hoofdrol 
speelt. Tijdens een ontmoetings-
dag van woonvoorzieningen deed 
de omroep een oproep voor men-
sen met een beperking die naar 
een doel aan het werken waren. 
Zodoende kwamen zij in contact 
met Monique die het eerste op-
treden van haar koor als stip op de 
horizon had.
Dit eerste optreden zou het Vrij-
heidsconcert van Volharding in 
mei van dit jaar geweest zijn. Dat 
ging natuurlijk niet door vanwege 
corona.

Naar de Botermarkt
Ondanks de kleine setting van af-
gelopen vrijdagavond werd het 
een debuut met een hoofdletter 
‘D’. Of er nu gezongen werd over 
Catootje die naar de Botermarkt 
ging of over de Rivers van Baby-
lon, de vreugde spatte er aan alle 
kanten vanaf. Ook een intermez-
zo met een stukje cabaret ging 
het koor niet uit de weg. Dat geldt 
volgens dirigent Claudia sowieso 
voor iedere uitdaging, wat volgens 

haar het best geïllustreerd werd 
met de klassieker �Mango, Kiwi, 
Banaan, Ananas’ die in een speci-
ale canon-vorm werd uitgevoerd.
Voor voorzitter Monique was haar 
doel bereikt na de solo-vertolking 
van het nummer ‘Sing me a song’. 
Na haar laatste lange, loepzuive-
re uithaal en een donderend ap-
plaus van het publiek trok zij zich 
geëmotioneerd even terug naar de 
achtergrond.

Vrienden voor het leven
Zij keek na afloop als een trotse 
voorzitter terug op het concert. 
“Ik ben tevreden en gelukkig. Ik 
vind dat ik het zelf ook heel goed 
gedaan heb.” Wat haar zwaar viel 
was het afscheid van Tim van Gils 

die zij als een goede vriend is gaan 
beschouwen. “Tim, ik ga je heel 
erg missen. Ik vind je een leuke 
en gezellige man. Ik vind het heel 
erg moeilijk om nu geen traan te 
laten,” sprak zij in haar toespraak. 
Tegenover de verslaggever van 
KijkopSteenbergen maakte Moni-
que duidelijk dat haar gevoelens 
voor de cameraman niet thuis ho-
ren in de roddelrubriek. “We heb-
ben geen verkering of een relatie, 
we zijn gewoon vrienden voor het 
leven. Laat dat duidelijk zijn.”

Nu de Southwall Singers eenmaal 
uit de startblokken zijn, lijkt het 
koor niet meer te stuiten. Er werd 
zelfs al gesproken over een tour-
nee al zal corona hen daar voorlo-

pig nog bij in de weg zitten. Mo-
nique heeft inmiddels alweer een 
nieuw doel voor ogen: “Ik hoop 
dat de burgemeester dit leest, 
want ik wil namelijk erg graag 
dat het koor optreedt voor Sinter-
klaas. Ik denk dat hij dat wel kan 
regelen.”
Foto: De Southwall Singers is in de 
eerste plaats een koor van de be-
woners van SDW aan de Zuidwal. 
Zij worden ondersteund door me-
dewerkers en vrijwilligers van bui-
tenaf. Met elkaar hopen Jenny, Mi-
randa, George, Karin, Flip, Wies, 
Marja, Anjella, Monique, Tan-
te Els, Marjos, Sementha, Esther, 
André, Palmay, Debbie en Claudia 
een zangrijke toekomst tegemoet te 
gaan.

Weergaloos debuut koor 
‘Southwall Singers’

STEENBERGEN – “Jong en Oud, 
bewoners uit Steenbergen 
maar ook uit Bergen op Zoom, 
Roosendaal en zelfs uit ‘s Herto-
genbosch. Allen konden ze don-
derdagavond 17 september in 
de theaterzaal van het Crom-
wiel coronaproof genieten van 
het Pop-up concert van de Per-
si Swing Collective big band 
van Volharding Steenbergen”, 
zo laat Claudia de Groen weten. 

“Het programma liep uiteen van 
hippe ska tot een lekkere Rockabil-
ly Fireball. Dirigent Daan Bogers 
wist zijn muzikanten op het punt-
je van de stoel te krijgen en zange-
res Karen Veenstra toverde met haar 
warme stemgeluid en ondeugende 
kwinkslag een glimlach op ieders 
gezicht. Het publiek genoot van de 
energie van de band en de band ge-
noot van de interactie met het pu-
bliek. Wat hebben deze twee doel-

groepen elkaar gemist het afgelo-
pen half jaar”, aldus de enthousiaste 
muzikante.

Cultuursteenbergen.nl
In het kader van September, cul-
tuurmaand staan in Steenbergen 
nog een aantal concerten en acti-
viteiten op het programma. Alle be-
langstellenden worden van harte 
uitgenodigd om te komen genieten. 
Het CuSt programma is te vinden 
op www.cultuursteenbergen.nl. 

Foto: Antoinette Claerhoudt ©2020

Persi Swing Collective verzorgde  
swingend pop-up concert tijdens CuSt



VAN DE KLUNDERT
MEUBELMAKER EN INTERIEURBOUWER

INTERIEUR
Ontwerpen, maken en plaatsen van complete maatwerk interieurs

MEUBELS
Voor alle soorten op maat gemaakte meubels kunt u natuurlijk bij 
ons terecht

RENOVATIE
Zijn uw meubels toe aan en opknapbeurt, wij kunnen die restaureren

Liberatorstraat 6e
4651 SC Steenbergen
Telefoon: 0167 - 500 348
Mobiel: 06 - 2257 0896
Email: info@jvdklundert.nl
Website: jvdklundert.nl
Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 8.00 - 16.00 uur

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

''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

Een GRATIS verrassing!!

       Bij aankoop voor dierendag
4 oktober
Dierendag
Maak er een
feestje van!

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.

Een huis kopen
zonder vast contract?
Heb je geen vast contract? Dan kun je meestal toch een hypotheek 
krijgen. Wat je mogelijkheden zijn, hangt af van je persoonlijke situatie. 
Bijvoorbeeld van het soort dienstverband dat je hebt. 

Er zijn mogelijkheden voor:
 ½ zzp’ers
 ½ mensen met een tijdelijk contract
 ½ mensen die werken op oproepbasis of als invalkracht

Meer weten? Bel ons voor een afspraak op 030 - 633 30 00

Steenbergen, Blauwstraat 83
Bergen op Zoom, Gouvernementsplein 28

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

Bezoek ons ook op:

yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen

UW KEUKEN, ONZE PASSIE!

Warwickstraat 2c 
4651SX Steenbergen

06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl 

 Bezoek ons ook op: 
yournewkitchen.nl

facebook.com/YNKitchen

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 Dasja Abresch )

WELBERG – Aanstaande zater-
dag 26 september is het Nationa-
le Burendag. Voor Rens Swart, ei-
genaar van de Corneliuskerk op 
de Welberg, een mooie aanleiding 
om tussen 14.00 en 17.00 uur zijn 
buren uit te nodigen voor een be-
zoekje. In tegenstelling tot de 
meeste deelnemers aan de Buren-
dag biedt hij op deze dag boven-
dien een deel van zijn interieur te 
koop aan. 

Een klein jaar geleden kocht Swart 
de kerk van het echtpaar Van Trier. 
De Dongenaar is liefhebber van 
de bouwstijl van de Cornelius-
kerk, maar de ruimte die het pand 
biedt was de directe aanleiding 
voor de koop. Als semi-professi-
oneel orgelbouwer en verzame-
laar van auto’s van het merk Ro-

ver en Daimler heeft hij namelijk 
nogal wat ruimte nodig. Van de 
bedrijfshal waar hij deze hobby’s 
momenteel uitoefent, kan hij per 
1 oktober 2020 geen gebruik meer 
maken en dus moest er een alter-
natief komen. Hij vond het in het 
voormalige gebedshuis op de Wel-
berg dat hij omdoopte tot ‘Corne-
liusbasiliek’. 

Kinderbanken
Om ruimte te bieden aan de auto’s 
moesten de houten vloeren met 
daarop de kerkbanken verdwij-
nen. Als gevolg daarvan kampt 
Swart met een overschot aan kerk-
banken. Daarom combineert hij 
het open huis van aanstaande za-
terdag met een openbare verkoop 
van de vuren kerkbanken die hij 
de afgelopen maanden zorgvul-
dig demonteerde van de kerk-
vloer. Het gaat om banken die toe-

gevoegd zijn nadat de geloofsge-
meenschap van de Welberg verder 
groeide. Ook zogenaamde kinder- 
of armenbanken doet Swart van 
de hand. De oorspronkelijke eiken 
banken houdt hij voorlopig zelf. 

Kerkschat
De opbrengst van de verkoop 
wordt besteed aan de opknap 
van de kerk. Een heidens kar-
wei dat de eigenaar nog de no-
dige jaren bezig zal houden en al 
voor de nodige financiële tegen-
vallers heeft gezorgd. Het afvoe-
ren van de kerkvloer is daar een 
voorbeeld van. Naar goed 20ste-
eeuws gebruik werd het hout met 
regelmaat in de carboleum gezet, 
met als gevolg dat de afvoer ervan 
nu extra prijzig is. Daar stond wel 
een opbrengst tegenover: onder 
de vloer vond Swart een zestig-
tal munten die in  de loop der ja-

ren tussen de planken verdwenen, 
vermoedelijk rond het moment 
dat de collecte zich aandiende. 
Ook deze ‘kerkschat’ biedt Swart 
te koop aan evenals de veren van 
de kerkuil die boven de gewelven 
nestelt.

Wie de beslommeringen van 
Swart in ‘de Corneliusbasiliek’ wil 
volgen kan dit doen via de inter-

netsite:  https://rensswart.nl/cor-
neliusbasiliek/nieuws.php

Foto: De werkzaamheden in de 
‘Corneliusbasiliek’ houden ei-
genaar Rens Swart lekker bezig. 
Aanstaande zaterdag 26 sptember 
opent hij de kerkdeuren zodat zijn 
dorpsgenoten zelf een kijkje kun-
nen komen nemen.

Zaterdag 26 september van 14.00 tot 17.00 uur: 

Buren welkom in Corneliuskerk 
tijdens Burendag

STEENBERGEN – Vanaf 19 sep-
tember gaan leden van 13 vereni-
gingen uit de gemeente Steen-
bergen op pad voor de verkoop 
van loten van de landelijke Gro-
te Clubactie. Door aankoop van 
een lot wordt meteen ook de be-
treffende vereniging gesponsord. 
Tachtig procent van de lotenprijs 
gaat namelijk naar deze vereni-

ging.

Aan de actie nemen vanuit ge-
meente Steenbergen nemen de 
volgende verenigingen deel: 
VV Prinsenland, Ritmisch Koor 
Dinteloord, Trafo, VV Steenber-
gen, Badmintonvereniging Steen-
bergen, Theatergroep Cameleon, 
Harmonie Amicitia, SC Welberg, 

S.V. Diomedon, TV Steenbergen, 
Nieuw-Vossemeerse Voetbalver-
eniging, LR PC Eendrachtruiters 
en Sportclub Kruisland.

Meedoen kan nog steeds
Verenigingen halen met deze ac-
tie volgens de organisator al snel 
een bedrag tussen de �1.000,- en 
�15.000,- op. Verenigingen kunnen 
zich nog aanmelden voor deelna-
me. Meer informatie is te vinden 
op www.clubactie.nl of door te 
bellen naar telefoon 013 - 455 28 
25.

Dertien verenigingen uit  
gemeente Steenbergen nemen 
deel aan de Grote Clubactie

( door Tineke Feskens )

DINTELOORD – De Garage Sale ge-
organiseerd door de Stichting Car-
naval Peeloofdurp is een groot 
succes gebleken. Maar liefst 85 
deelnemers hadden zich aange-
meld. Het prachtige najaarszonne-
tje maakte het extra gezellig.

De tweede editie van de Gara-
ge Sale had voor de organisato-
ren niet beter uit kunnen pakken. 
“We hebben vandaag maar liefst 
85 deelnemers” vertelt Stephan 
Luykx trots. “Vorig jaar begonnen 
we met 55, ook al een mooi aan-

tal, maar het aantal vandaag had-
den we vooraf niet verwacht.” De 
stichting Carnaval Peeloofdurp 
probeert met een aantal ludieke 
evenementen de kas van de stich-
ting de spekken. 

“Om een mooi carnavalsfeest voor 
al onze inwoners te organiseren 
hebben we geld nodig. En dan 
is het natuurlijk prachtig als zo-
veel mensen meedoen.” glundert 
hij. Deelnemers wonen verspreid 
door heel Dinteloord. Van 11 in de 
Burg. Mr. H. Popstraat tot een en-
kele deelnemer aan de Molendijk. 
Overal waren de spulletjes voor de 
deur uitgestald, in een enkel geval 

vergezeld van een muziekje of een 
bakje koffie voor de potentiële ko-
per. 

‘Na afloop borrelen we 
allemaal samen”
In haar voortuin aan de Burge-
meester Mr. H. Popstraat spoort 
Christel van der Stelt iedereen aan 
haar spulletjes te komen bekijken. 
“Ik heb van alles te koop” lacht 
ze uitbundig. “Kleding, een hip-
pe lamp, boeken. Nee, de tegels 
niet! Die werden gisteren gele-
verd, maar met een kleedje erover 
gaat het best.” Het geeft de sfeer 
weer die er in de straat hangt. Bu-
ren maken het samen gezellig en 
lopen heen en weer, even bij el-
kaar kijkend of er nog iets leuks 
in de aanbieding is. “Vanmiddag, 
als het is afgelopen drinken we 

samen een borreltje” kijkt Chris-
tel vast vooruit. “Allemaal veilig 
op afstand, in de eigen voortuin. 
Even verderop heeft één van de 
buurtbewoners nog een tip voor 
de organisatie. �Geef er wat meer 
aandacht aan vooraf� vertelt hij. 
�Nu was het alleen via Facebook 
bekendgemaakt. Mijn ouders, 
helemaal onbekend met dit me-
dium, hadden ook graag meege-

daan.” Een goede tip voor Step-
han Luykx en de overige leden van 
de stichting. Want Stephan wilde 
een uitdaging voor volgend jaar 
graag aan. “We gaan 18 september 
2021 voor 9 x 11 deelnemers, dat 
zou een mooi resultaat zijn!”

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Supergezellige Garage Sale 
in Dinteloord

Bolwerken centraal tijdens 
stadswandeling
STEENBERGEN – De wandeling de Stadsherauten Steenbergen in het ka-
der van de kunst- en cultuurmaand Steenbergen (CuSt) op zaterdag 26 
september organiseren staat in het teken van de voormalige vesting 
Steenbergen. 
Twee herauten leiden de bezoekers door de vestingstad en besteden 
daarbij extra aandacht aan de bolwerken die de vorm van de stad aan-
geven. 
De wandeling start  om 13:00 uur bij het VVV kantoor in de Gummar-
uskerk en duurt tot 15:00 uur. Deelnameprijs is 2,50 euro, kinderen tot 
12 jaar kunnen gratis deelnemen. Aanmelden is vanwege corona ver-
plicht en kan via stadsherautensteenbergen@gmail.com. Wie nadere 
info wenst kan bellen met telefoon 06 52 618 718.



Waarom is het klimaat 
zo’n belangrijk onderwerp 
voor een woningcorporatie 
als Stadlander?

Marco: “Bij Stadlander zijn we ons ervan bewust 
dat we niet rustig kunnen doorkabbelen de ko-
mende dertig jaar. Er moeten dingen veranderen. 

Hoe sneller, hoe beter. We kunnen de klimaatpro-
blemen die er zijn in de wereld, niet ontkennen. 
Zomers worden steeds droger, hoosbuien steeds 
heftiger. We hebben binnen onze woningcorpora-
tie soms te maken met regenwater dat binnen-
stroomt, lekkages en oververhitting in de wonin-
gen van onze huurders. Maar ook met gas dat 
vervangen moet worden voor duurzame alterna-
tieven. Allemaal onderwerpen die van invloed zijn 
op het prettig wonen in onze wijken en kernen. 
Daarom staan wij ook achter het Klimaatakkoord. 
Daarin is afgesproken dat al onze woningen in 
2050 CO2-neutraal moeten zijn.”

Hoe pakken jullie dat aan?
Marco: “We bekijken dit thema vanuit verschil-
lende hoeken en snijden daarmee diverse onder-
werpen aan binnen de organisatie. Van gas dat 
vervangen moet worden in alle onze woningen tot 
het vergroenen van tuinen en omgevingen. Maar 

ook het energiezuiniger maken van woningen. Zo 
zijn bijvoorbeeld al veel van onze woningen voor-
zien van zonnepanelen. Iiets wat we graag op nog 
veel meer woningen zien. Tegelijkertijd willen we 
het wonen voor onze huurders betaalbaar hou-
den. Het liefst zien we ook dat onze huurders 
zich in de toekomst net zo betrokken voelen bij 
de verduurzaming als wij. Sommige huurders zijn 
zich zeker al bewust van de klimaatproblemen in 

de wereld, anderen minder. Dat is begrijpelijk en 
menselijk. Voor ons ligt daar een mooie uitdaging. 
We hopen onze huurders nog bewuster te maken 
van een duurzame toekomst en ze als ware am-
bassadeurs mee te laten denken over mogelijke 
oplossingen.” 

De hittegolf van afgelopen 
zomer was wellicht weer 
een eyeopener voor jullie…

Marco: “Zeker weten. We zien het al een paar 
zomers achter elkaar: het wordt droger en de 
hoosbuien zijn heftiger. Water kan door de vele 
bestrating vaak geen kant op. Veel mensen zijn 
niet bewust van dit soort problemen, totdat het 
hun eigen woning of straat raakt. En het treft dus 
steeds meer mensen. We moeten ervoor zorgen 
dat we onze tuinen groen houden, dat er niet te-
veel gebieden verstenen. Daarom werken we bij 
Stadlander voortdurend aan duurzaam wonen in 

de breedste zin van het woord. Dat is soms lastig. 
Want we weten nog zoveel niet. We kunnen nog 
niet aan elk probleem direct een oplossing han-
gen. Maar helemaal niks doen, is zeker geen op-
tie. Daarom zetten we constant stappen, hoe klein 
die stappen soms ook zijn. We hebben ‘maar’ 
dertig jaar de tijd om alle plannen voor 2050 te re-
aliseren. Dat klinkt nu nog ver weg. Maar vergeet 
niet wat er allemaal nog moet gebeuren. We willen 
ook dat de generaties na ons kunnen blijven ge-
nieten van prettig wonen in onze wijken en kernen. 
Daarom is het nu tijd voor actie.”  

Samen aan de slag met duurzaam wonen

Woningstichting Stadlander

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

Een mooi voorbeeld van duurzaam wonen is te vinden in De Bongerd in Steenbergen. Op 
de locatie van het oude Mollercollege bouwde Stadlander 35 woningen, die bijna volledig 
energieneutraal zijn. Marco: “Deze woningen staan er inmiddels al een aantal jaar. Onze huur-
ders wonen er naar volle tevredenheid. Bij De Bongerd hebben we de huurders ook bewust 
gevraagd mee te denken over de inrichting en onderhoud van het groen in de gezamenlijke 
binnentuinen. Door dit samen met de nieuwe bewoners te bespreken en vorm te geven, 
voelen mensen zich meer betrokken. We kwamen erachter dat mensen het helemaal zo erg 
niet vinden om af en toe de handen uit de mouwen te steken om de tuinen samen netjes te 
houden. Het is immers hun directe woonomgeving. Door huurders ware ambassadeurs van 
de buurt te laten zijn, bereik je samen meer. De Bongerd laat ons zien dat het kan.”

Duurzaam wonen in De Bongerd
“De Bongerd 
laat ons zien 
dat het kan”

Het klimaat: niet iedereen is er altijd mee bezig, maar het is wel een onderwerp 
dat iedereen aangaat. Woningcorporatie Stadlander is zich daarvan bewust. 
Duurzaamheid en het zogenoemde ‘klimaatdialoog’ zijn steeds belangrijkere 
onderwerpen binnen de organisatie. In Steenbergen is dat al terug te zien in 
enkele wooninitiatieven van de woningcorporatie. Marco Bakx, programma-
directeur van Stadlander, vertelt er graag over.
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(Door Nicole van de Donk) 

STEENBERGEN – Alle ouders we-
ten hoe snel kinderen uit hun kle-
ding kunnen groeien. Hoe handig 
is het dan als je die krappe broek 
kan ruilen voor een exemplaar een 
maatje groter? Goed voor de por-
temonnee en het milieu. De initia-
tiefnemers van Kinderkleding Ruil 
Steenbergen zijn onlangs neerge-
streken in een nieuw onderkomen 

aan de Olmendreef 5a en hebben 
al behoorlijk wat ouders met hun 
kinderen ontvangen. 

Zo heeft Marijke Kuijten deze zon-
nige woensdagmiddag besloten 
om met de kinderwagen een wan-
deling richting de loods te maken. 
Met twee jonge kinderen, 3-jari-
ge Laura en Wilco, pas 4 maan-
den oud, komen wat nieuwe set-
jes altijd van pas. “Ik heb al een 
paar dingetjes gevonden, ideaal.” 

Dochter Laura draait intussen 
als een volleerd model rondjes in 
haar nieuwe roze jurk die ze met-
een wil aanhouden. 

“Broeken met  
gaten zijn hip”
Voor initiatiefnemers Tamara van 
Opdorp, Linda Jacobs en Sacha 
van de Par een bevestiging dat 
ze dit vrijwilligerswerk niet voor 
niets doen. “Belangrijkste reden is 
dat mensen met een smalle beurs 
op een toegankelijke manier aan 
leuke kleding kunnen komen. Ons 
principe is dat je net zoveel kle-
dingstukken mag meenemen als 
je inbrengt. En mocht je een keer 

niks vinden, dan geven we een te-
goedbon mee”, vertelt Tamara van 
Opdorp. 
Er mogen maximaal vijf mensen 
tegelijk in de ruimte, vanwege de 
coronamaatregelen. Alle kleding 
zit netjes per maat in opberg-
boxen. Er is kleding voor jongens 
en meisjes vanaf baby tot een klei-
ne maat S. “We kunnen nog wel 
broeken gebruiken van kinderen 
die in de kruipfase zitten, want die 
slijten natuurlijk snel.” De mede-
werkers controleren de ingelever-
de kledingstukken op oneffenhe-
den. “Al is dat soms nog wel ver-
warrend, want broeken met gaten 
zijn ook gewoon hip.” Donaties 
van kleding zijn natuurlijk ook 

welkom. 

Openingstijden
Wie interesse heeft om een keertje 
te komen snuffelen, is dit jaar nog 
op de volgende data welkom. In 
december zijn er geen ruildagen, 
maar dan zullen wel op de face-
booksite de data voor het nieuwe 
jaar worden gezet.

Openingstijden in 2020: dinsdag-
avond 27 oktober van 18-20 uur, 
woensdagmiddag 28 oktober van 
14-16 uur, dinsdagavond 24 no-
vember 18-20 uur en woensdag-
middag 25 november van 14-16 
uur. 

Kinderkleding Ruil 
voorziet in behoefte

Foto: Initiatiefnemers (v.l.n.r.) Tamara van Opdorp, Sacha van de Par en Linda Jacobs bieden ouders de kans kinderkleding te rui-
len in een loods aan de Olmendreef 5a. 

Foto: Laura Kuijten is alvast erg blij met haar roze 
aanwinst.

(Door Dasja Abresch)

DINTELOORD – Afgelopen zon-
dag hield de Stichting Studie Din-
teloord een herdenkingsbijeen-
komst ter ere van de vliegeniers 
die tijdens de Tweede Wereldoor-
log sneuvelden op Dinteloords 
grondgebied. De korte ceremonie 
vond plaats bij de infopanelen en 
maquette aan het Benedensas die 
de stichting vorig jaar realiseerde 
ter nagedachtenis aan deze dertig 
mannen. 

Stichting studie Dinteloord doet 
onderzoek naar de luchtoorlog 
en andere gebeurtenissen tijdens 
WOII in Dinteloord en omgeving. 
De panelen en de plaquette wer-
den vorig jaar geplaatst als onder-
deel van de activiteiten rond de 
herdenking van 75 jaar bevrijding. 
Het was een bijzonder moment 
met name vanwege de aanwezig-
heid van de familie van één van de 
omgekomen vliegeniers, Donald 

Lawry. 

Kort samenzijn
Het eerbetoon betekende tevens 
de geboorte van een nieuwe tra-
ditie in de vorm van een jaarlijk-
se herdenkingsbijeenkomst aan 
het Benedensas. Vanwege de co-
ronamaatregelen was de tweede 
editie een zeer kort samenzijn. Na 
het leggen van de bloemen door 
loco-burgemeester Wilma Baart-
mans en andere belangstellen-
den, volgde een minuut stilte, be-
eindigd door ’The last post’ ver-
tolkt door trompettist Stanley van 
Aken. 

Albert Vlamings
Na afloop blikte Peter Kop, voor-
zitter van de Stichting studie Din-
teloord, terug op een moeilijk jaar. 
Niet alleen vanwege de beken-
de spelbreker corona, maar voor-
al vanwege het plotseling overlij-
den van de secretaris van de club, 
Albert Vlamings. “De functie is 

inmiddels weer ingevuld, maar 
het gemis van Albert zal nog lang 
voelbaar blijven,” aldus Kop.

B24 Bergen 
Ondanks de tegenslagen heeft de 
stichting zich het afgelopen jaar 
toch met diverse missies bezig-
gehouden. Onder meer met het 
vervolg van de speurtocht naar 
de B24 ‘Ginnie’ die op 22 februa-
ri 1944 ergens in de Dintelse Gor-
zen stortte. “Het vinden en bergen 
van die kist, zou een hoogtepunt 
betekenen voor onze stichting,” 
aldus de voorzitter. Vermoedelijk 

bevinden de lichamen van negen 
van de tien bemanningsleden zich 
nog altijd in de restanten van de 
Ginnie. Onder hen is ook de eer-
dergenoemde Donald Lawry. Het 
lichaam van het tiende beman-
ningslid, sergeant Richard C. An-
derson, spoelde kort na de crash 
aan op het Dintelsas. 

Struikelstenen
Stichting Studie Dinteloord ver-
legt de focus ook steeds vaker van 
de luchtoorlog naar de gebeurte-
nissen op de grond gedurende de 
oorlogsdagen. “We hebben voor-

zichtig het plan opgevat om de 
burgerslachtoffers van Dinteloord 
te herdenken met zogenaamde 
struikelstenen,” weet Peter Kop te 
vertellen. Struikelstenen zijn een 
bekend fenomeen in plaatsen met 
slachtoffers onder de Joodse ge-
meenschap. Zij markeren de lo-
catie waar Joodse mensen woon-
den die niet terugkeerden van de 
kampen.  In Dinteloord zal een 
soortgelijk idee gebruikt worden 
om de vijftig burgerslachtoffers te 
herdenken die vielen tijdens be-
vrijding van Dinteloord op 4 en 
5 november 1944. Zij sneuvelden 
tijdens hevige bombardemen-
ten door de geallieerden die, on-
terecht, van mening waren dat de 
Duitsers zich verschanst hadden 
in het dorp. 

Voor meer info over de Stichting 
Studie Dinteloord:
www.studiedinteloord.com.

Foto: Bij de maquette aan de Din-
telse zijde van het Benedensas 
werd afgelopen zondag een her-
denkingsceremonie voor gevallen 
vliegeniers gehouden. Trompet-
tist Stanley van Aken speelde als 
eerbetoon ‘The Last Post’. 

Gesneuvelde vliegeniers 
herdacht aan Benedensas

Wings to Victory herdacht 
Gibson en Warwick
STEENBERGEN – Zaterdagavond 19 september organiseerde stichting 
Wings to Victory een herdenking voor de in Steenbergen 76 jaar gele-
den neergestorte vliegeniers Gibson en Warwick. Naast locoburgemees-
ter Wilma Baartmans, aalmoezenier Heinrichs, diverse belangstellenden 
nam daaraan ook de band ‘Deep Respect’ o.l.v. Arie Meerwijck deel. 
Foto’s: Ad van de Par © 2020



Kaaistraat 22 | 4651 BN Steenbergen | tel. 0167 541 012 

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

GRATIS 
MONTAGE

Wij zoeken iemand die ons leuke team komt versterken 
wegens toegenomen drukte en uitbreiding van de 
werkzaamheden. Ook leren-werken is mogelijk!
Wil jij onderdeel worden van ons team? Solliciteer dan 
nu door jouw sollicitatie en CV te mailen naar 
info@parkentuinmachines.nl! 
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen 
met Christ Huijsmans op nr. 0167-541102.

Mangnus Park en Tuin Machines B.V. 
Bronkhorststraat 14, 4651 SZ Steenbergen 
0167 541102 | info@parkentuinmachines.nl
www.parkentuinmachines.nl

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
EEN (LEERLING) MONTEUR

Volgend voorjaar 
genieten van een 

nieuwe tuin?

 Maak dan nu een 
afspraak voor een 

eerste gesprek 
zonder verplichtingen.

Plan een keukentafelgesprek in: 
0167 85 41 67 • info@jvmtuinen.nl
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN/KRUISLAND – 
Daags voor zijn installatie als 
raadslid voor Gewoon Lokaal! 
voelt Mitchell Rijshouwer geen ze-
nuwen. “Ik heb er vooral veel zin 
in. Ik weet nu al een paar maanden 
dat ik in de raad mag komen dus 
nu denk ik vooral: let’s go!”. De 
jonge Kruislander gaat het raads-
werk doen naast zijn werk als sou-
schef bij golfcentrum De Stok in 
Roosendaal.

Vlak voor het zomerreces maak-
te Dasja Abresch bekend dat zij 
met het raadswerk wilde stoppen, 
waarna volgens de regelemen-
ten bekeken werd wie als eerst-
volgende op de kieslijst beschik-
baar was om haar plaats in te ne-
men. Dat bleek Rijshouwer te zijn 

en die kans heeft hij met beide 
handen aangegrepen. “De poli-
tiek vind ik erg interessant. Door-
dat ik nog jong ben, denk ik dat ik 
vooral op het gebied van de jeugd 
mijn steentje kan bijdragen. Ter-
wijl partijen als CDA en VVD ook 
de landelijke lijn van hun partij 
volgen, vind ik het juist fijn om 
met een lokale partij als Gewoon 
Lokaal! voor plaatselijke belan-
gen op te komen. Ik vind het be-
langrijk dat jongeren in een kleine 
kern als Kruisland kunnen blijven 
wonen om zo de leefbaarheid van 
het dorp te behouden. Al begrijp 
ik ook dat we niet als een blinde-
man woningen kunnen bouwen.”

Gesteund door omgeving
Kruisland speelt een belangrij-
ke rol in zijn leven. Hij woont er 
nog thuis bij zijn vader, stiefmoe-

der, en ook zijn zus en broer wo-
nen er een deel van de tijd. “Best 
een druk huishouden als iedereen 
er is, maar ik houd juist van die 
gezelligheid.” De betrokkenheid 
heeft hij niet van een vreemde, 
want zijn vader Rob Rijshouwer is 
zeer actief in de gemeenschap als 
voorzitter van het Oranje- en Sin-
terklaascomité. Ook dragen va-
der en zoon de plaatselijke voet-
balclub een warm hart toe. �Hij is 
trots op mijn benoeming en kan 
me met zijn adviezen zeker hel-
pen de komende tijd.” Ook zijn 
partijgenoot Edwin Maas, bekend 

van restaurant De Commerce aan 
de Markt, ziet hij als waardevolle 
steun. “Ik noem hem eigenlijk wel 
een mentor, want ik heb daar ook 
gewerkt en veel van hem geleerd. 
Qua concurrentie in Kruisland is 
er alleen Kees Gommeren van de 
VVD”, zegt Rijshouwer met een 
gezonde dosis ambitie.

“Jonge raadsleden  
zorgen voor balans”
Middenin een periode in de ge-
meenteraad terechtkomen is na-

tuurlijk heel anders dan er van-
af het begin bij betrokken te zijn. 
Toch ziet hij het niet per se als een 
nadeel. “Ik heb een frisse blik op 
de zaken. Wat niet betekent dat 
ik niet op de hoogte ben, want 
de partij praat me continu bij en 
ik ben me al een tijdje aan het in-
lezen. Ik vind dat de coalitie van 
Volkspartij, CDA en Gewoon Lo-
kaal! momenteel goed samen-
werkt. Onlangs heb ik ook con-
tact gehad met Nadir Baali van 
de PvdA, natuurlijk ook een jong 
raadslid net als ik. Natuurlijk zijn 
de wat oudere raadsleden van be-
lang met hun wijsheid en erva-
ring, maar wij brengen er op onze 
manier wat balans in. Ik hoop dat 
we samen goed de belangen van 
de jeugd kunnen behartigen. En 
dat zou ik ook graag na de volgen-
de verkiezingen blijven doen”, zo 
benadrukt Mitchell Rijshouwer 
zijn ambitie nogmaals. 

Foto: Mitchell Rijshouwer mag 
voor Gewoon Lokaal! in de raad. 
“Deze resterende periode van 1,5 
jaar is een kans om in korte tijd te 
laten zien dat ik mij voor de volle 
100 procent wil inzetten.”

Mitchell Rijshouwer (24) als nieuw raads-
lid voor Gewoon Lokaal! geïnstalleerd

“Ik sta te trappelen om 
aan de slag te gaan”

(Door Dasja Abresch)

DINTELOORD – “Had ik op een 
stoel gezeten, dan was ik er van 
verbazing afgevallen.” De Din-
teloordse Lydia Testers kan zich 
de dag waarop zij voor het eerst 
hoorde dat VluchtelingenWerk ac-
tief is in haar eigen Dinteloord, 
nog levendig voor de geest halen. 
�Ik had echt geen idee,� geeft zij 
volmondig toe. �Dat er überhaupt 
vluchtelingen op het dorp wonen, 
was voor mij al een openbaring.� 

Het was 2017 en Lydia was in trai-
ning voor de Muscathlon, een 
sponsor-wandeltocht over het In-
donesische eiland Sumba ten be-
hoeve van kansarme kinderen ter 
plekke. Eenmaal terug pakte zij de 
telefoon op en belde plaatsgenoot 
Ingrid van Bezooijen van wie zij 
inmiddels wist dat zij het Vluch-
telingenWerk in haar woonplaats 
coördineerde. Ingrid (sinds 2015 
actief als vrijwilligster) greep de 
geboden hulp met twee handen 
aan en sindsdien geven de vrou-
wen samen vorm aan het Vluch-
telingenwerk Dinteloord. Dat be-
valt hen beiden prima: “We voelen 
elkaar feilloos aan en hebben de-
zelfde aanpak: niet te flauw want 
daar wordt niemand beter van.” 

Moederziel alleen
De achttien, veelal Syrische, ge-
zinnen die zij begeleiden maken 
het volgens Ingrid en Lydia niet 
moeilijk om het werk met liefde 
en plezier te doen. “De mentali-
teit van de Syrische mensen is in 
grote lijnen erg vergelijkbaar met 
die van ons. Ze zijn vriendelijk, 
beleefd en werken hard. Ze staan 
ook echt voor elkaar klaar.” Ly-
dia draagt er een goed voorbeeld 
van aan: “Op een gegeven mo-
ment kwam er een Syrische man 
’s avonds laat aan op het dorp. 

Hij was moederziel alleen en had 
niks. Ik heb via Whatsapp een an-
der gezin gevraagd of het de vol-
gende morgen contact met hem 
op wilde nemen. Een half uur later 
kreeg ik een foto van die man die 
achterop de fiets onderweg was 
naar dat Syrische gezin waar hem 
een warm welkom en een maaltijd 
wachtte.”

Vertrouwen
Een onvergetelijk moment voor 
beiden was de reis naar Schiphol 
met een Syrische man die voor het 
eerst in drie jaar zijn gezin weer in 
de armen zou sluiten. “Zijn jong-
ste kind van 2,5 jaar had hij al-
leen nog maar via zijn mobiel-
tje gezien,” herinnert Ingrid zich. 
“Ik weet niet wie er onderweg ze-
nuwachtiger was, hij of wij, maar 
het was een prachtig moment om 
mee te maken.” Ook Ingrid heeft 
inmiddels veel mooie herinnerin-
gen. “Een vrouw wilde dat ik bij 
haar zou zijn wanneer haar baby 
zou komen en dus ben ik met haar 
meegegaan naar het ziekenhuis 
en was ik bij de bevalling. Dat ver-
geet je nooit meer, vooral vanwe-
ge het vertrouwen wat deze men-
sen aan jou geven. Ik vraag me wel 
eens af of wij zoveel vertrouwen 
in anderen zouden hebben. Ik be-
twijfel het.”

Vrouwen onder elkaar
Het vrijwilligerswerk levert vol-
gens beiden veel meer op dan de 
energie die het kost en dat is de re-
den dat er op hun hoofd geen haar 
staat die overweegt om ermee te 
stoppen. “Er is zoveel waardering 
en respect en oprechte belang-
stelling. Voor corona kwamen we 
met de vrouwen iedere veertien 
dagen bij elkaar, we kookten re-
gelmatig samen en maakten uit-
stapjes. Dan ben je geen vrijwillig-

ster en geen vluchteling,  dan ben 
je gewoon vrouwen onder elkaar.” 
Ondanks de wil en de veerkracht 
waarmee de gezinnen aan een 
nieuw leven in Nederland begin-
nen, is de oorlog altijd dichtbij. 
Lydia: “Bijvoorbeeld wanneer je 
hier in een huiskamer zit en sa-
men met het gezin naar een film-
pje op een mobiele telefoon kijkt. 
Het is een filmpje van een straat 
in puin, er is overal rook. Je hoort 
vrouwen huilen en je ziet een man 
die helpt om een gewonde buur-
man achter in een vrachtwagen te 
hijsen, terwijl kinderen verdwaasd 

toekijken. En ineens realiseer je je 
dat die helpende man in dat film-
pje naast je op de bank zit.” 

Gelukzoekers
Het is een voorbeeld dat voor In-
grid symbool staat voor haar be-
weegreden om het vrijwilligers-
werk te doen. “Ik wil deze men-
sen gewoon helpen. Zij komen 
hier niet voor niets. Niemand laat 
voor zijn plezier alles achter om 
in een ander land met helemaal 
niks opnieuw te moeten begin-
nen. Het zijn geen gelukzoekers. 
Als ik toch één wens zou mogen 

doen, dan zou het wel zijn om 
dat woord nooit meer te hoeven 
horen. Bij de mensen die wij hier 
huisvesten, zit niet één gelukzoe-
ker. Zij zijn allemaal gevlucht voor 
een oorlog. Gevlucht uit hun  ei-
gen land omdat zij geen kans zien 
om daar ooit nog een toekomst op 
te kunnen bouwen, hoe graag ze 
dat ook zouden willen.” 

Onwetendheid
Het zijn de vooroordelen onder de 
Nederlanders die maken dat Van 
Bezooijen vaak op haar tanden 
moet bijten bij feestjes  en partij-
en. “Ik zou zo graag die verkeer-
de vooroordelen weg willen wer-
ken. Dat vluchtelingen alles krij-
gen, is daar een voorbeeld van. 
Helemaal niet waar. De meubels 
en huisraad die ze moeten kopen, 
wordt meteen vanaf de eerste uit-
kering in termijnen terugbetaald. 
Ik vind het niet mijn taak om dat 
te vertellen aan Nederlanders. 
Het is allemaal onwetendheid dat 
weet ik wel, maar ik zou wel willen 
dat sommige mensen een beetje 
moeite deed om het ware verhaal 
te leren kennen.” 
Zoals altijd is er ook een ande-
re kant aan deze medaille, een 
glanzende kant: “We krijgen van-
uit Dinteloord heel veel positieve 
energie en steun.  Meubels, huis-
raad, kleding, speelgoed, het is ie-
dere keer weer een verrassing wat 
er bij de voordeur staat. Wanneer 
we iets nodig hebben en we doen 
een oproep dan is het binnen  de 
kortste keren, in veelvoud, gere-
geld.”

Ingrid van Bezooijen en Lydia Testers  
begeleiden vluchtelingen in Dinteloord: 

“De oorlog komt dichtbij 
wanneer je met deze  

mensen praat”

Foto: Lydia Testers en Ingrid van Bezooijen vormen samen met een klus-
jesman, Taalmaatjes en diverse vrijwilligers het team VluchtelingenWerk 
Dinteloord. De afgelopen jaren hielpen zij tientallen gezinnen aan een 
stevige basis om een nieuwe toekomst in Nederland op te bouwen.

De vrijwilliger; een werelds begrip 
“Onbetaald en onverplicht werken, voor anderen of voor de samenleving.” Het is een officiële definitie 
voor vrijwilligerswerk, al doet deze geen recht doet aan de gedrevenheid en de passie waarmee de mensen 
achter deze omschrijving zich inzetten voor hun zaak. De variatie in het werk dat zij verzetten, is bijna 
oneindig evenals hun invulling van het woord samenleving. Het kan het eind van de straat zijn, maar 
ook de andere kant van de wereld. Van deze laatste categorie kent de gemeente Steenbergen talloze voor-
beelden. De een zet zich in voor een project in Zuid-Afrika, de ander via VluchtelingenWerk voor nieuwe 
Nederlanders. Een derde bekommert zich om het lot van vluchtelingen die gestrand zijn op Griekse eilan-
den. De Steenbergse Courant vroeg een aantal van hen om aan de hand van een persoonlijk verhaal toe 
te lichten wat het vrijwilligerswerk hen brengt. 
In deel 2 het verhaal van Ingrid van Bezooijen en Lydia Testers die zich als vrijwilligers van Vluchtelin-
genWerk inzetten voor de vluchtelingen die zich in Dinteloord melden.



Uitverkoop 
kinderbrillen

Grote Kerkstraat 18 
in Steenbergen 
0167-500005

info@demooroptiek.nl

Complete bril incl. ontspiegelde 
en dunne glazen

@ 79,-*

De actie loopt tot 10 oktober 2020 
Zolang de voorraad strekt

* Vraag in de winkel naar de mogelijkheden

www.vishandeldemeerpaal.nl

Blauwstraat 77 • 4651 GB Steenbergen • 0167 564 470

geldig van 25 september t/m 3 oktober 2020

STANDPLAATS
VERKOOPWAGEN

STEENBERGEN

Vrijdag van 
09:15 tot 13:00 uur

Floraplein

geldig van 25 september t/m 3 oktober 2020

aanbiedingen

Geldig in de winkel en op vrijdagmorgen bij de 
viskar op het Floraplein.

- Japans vispotje per stuk 6,95
 2 voor € 12,95 
- Verse zeebaarsfi let 
 500 gram € 9,95
-  Franse vissoep, een rijk gevulde 
 soep met kabeljauw-, zalmfi let, 
 gekookte mosselen en gamba's 
 1/2 liter € 3,75  1 liter € 6,95  
- Zalm-eisalade, warmgerookte 
 zalm in een verrukkelijke eierensalade 
 100 gram + 50 gram gratis € 2,49     

Blauwstraat 63 • Steenbergen • Tel.: 0167 - 561370
www.poeliervugts.nl 

Verse kipproducten, Gegrilde kipproducten, Wild, Konijn, Lams- en Kalfsvlees, 
Salades, Div. soepen & Maaltijden

Onze heerlijke 
Pompoensoep is er weer!

Wij werken graag zoveel mogelijk met 
regionale versproducten.
Deze heerlijke romige pompoensoep 
is dan ook bereid in eigen keuken met 
pompoenen uit eigen regio.
En natuurlijk ook met lekkere gehakt-
balletjes, ambachtelijk gemaakt op 
grootmoeders wijze van ons eigen 
kipgehakt.

Met de smaak van vruuger.
zoals soep hoort te zijn.
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Parochiesecretariaat
tel: 0167-561671 
E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com 
Post: Postbus 145 
4650AC Steenbergen 
Website: www.sintannaparochie.com   
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie gevestigd in de 
Gummaruskerk is op maandag-, 
woensdag-, en vrijdagochtend 
geopend van 9.15 uur tot 11.30 uur. 
A.s. weekend in alle kerken extra 
collecte voor de Caritas voor de 
ouderedag van Steenbergen.

Bid voor Vrede
We zitten in de vredesweek.  De 
“Internationale Dag van de Vrede” 
is een door de Verenigde Naties 
uitgeroepen jaarlijkse dag op 21 
september met speciale  aandacht 
voor de vrede. Het doel is een 
wereldwijde dag van wapenstilstand 
en geweldloosheid. “Vandaag de 
dag zou in de wereld maar één strijd 
moeten worden gevoerd. En dat is 
die tegen Covid-19.” zei Antonio 
Guterres, de secretaris-generaal van 
de Verenigde Naties.  Hij wist dat 
de kans klein zou zijn dat werkelijk 
alle strijdende partijen op aarde 
de wapens zouden neerleggen. 
Natuurlijk, zijn roep om een 
mondiaal staakt-het-vuren werd 
overal op de wereld herhaald. Door 
maatschappelijke organisaties, 
door regeringen en door religieuze 
leiders, onder wie de paus. De kerk 
kent een eeuwenlange geschiedenis. 
Zo zijn er veel mensen die een 
belangrijke invloed hebben gehad 
op de vormgeving van de kerk en de 
maatschappij. Veel gebruiken zijn 
door de eeuwen heen veranderd, 
maar God verandert gelukkig nooit, 
net als zijn Woord. Een heilige 
die veel invloed heeft gehad op 
christenen aan het eind van de 
12e en het begin van de 13e eeuw 
is Franciscus van Assisi. Hij richtte 
zich op een sober leven, waarin hij 
zich volledig richtte op het zoeken 
en dienen van God. Het gebed van 
de heilige Franciscus is vandaag de 
dag nog steeds relevant en prachtig 
om te bidden voor vrede in onszelf 
en in de wereld.   

“ Heer, maak mij tot instrument 
van uw vrede:laat mij liefde 

brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld 
zijn, vergiffenis aan mensen die 

zwak zijn, laat mij hoop geven aan 
wie niet meer hoopt, geloof aan 

wie twijfelt; laat mij licht brengen 
waar het duister is en vreugde 

waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij niet zozeer om zelf 
gelukkig te zijn als om anderen 

gelukkig te maken; niet zozeer om 
zelf begrepen te worden als om 

anderen te begrijpen; niet zozeer 
om zelf getroost te worden als om 
anderen te troosten; niet zozeer 
om bemind te worden als om te 

beminnen; want als ik geef, zal mij 
gegeven worden, als ik vergeef, zal 
mij vergeven worden, als ik sterf, 

zal ik voor eeuwig leven.”

Personalia: de overledenen die wij 
in ons gebed gedenken zijn: Rieky 
Koenraadt-Hermus; Paul Kil
Zondag 4 oktober is er besloten 
viering!!  dan is het feest van de 
1e H. Communie. Vanwege de 
beperkingen van Corona en het zijn 
slechts de eerste communicanten 
met een paar familieleden/vrienden 
toegestaan. 

Misintenties: Wilt u een 
misintentie aanvragen? Gelieve 
dit minstens een week van tevoren 
(ivm tijdige plaatsing in de krant) 
door te geven bij het secretariaat 
(zie gedeelte Sint Annaprochie) of 
via de website. De prijs voor het 
aanvragen van een misintentie is 
11,00 euro.
Kerkdiensten:  jaarcyclus A.
Zaterdag 26 september 17.00: 
pastor S. Chazhoor.
Zondag 27 september 9.30 uur: 
Woord- en Communieviering J. 
Gelten; overleden familie Van 
Maandag 28 september 19.00 
uur: pastor S. Chazhoor.

Zaterdag 26 September om 11.00 
uur feestelijke Eucharistieviering 
waarin Bram, Fleur, Luuk en Jinthe 
hun eerste H. Communie doen.  
Wij wensen hen en hun familie een 
hele mooie dag.!!!!Pastor Sebastian 
Chazhoor en Past.w. Lenie Robijn 
gaan voor in deze viering. Om 
19.00 uur Eucharistieviering met 
als voorganger pater Bertus van 
Schaik. Patrick Goverde op orgel 
verzorgt de muzikale invulling. Wij 
gedenken: Adje Slootmans. Extra 
collecte voor de Caritas. 
Woensdag 30 September om 9.30 
uur: Eucharistieviering: Pastor 
Sebastian Chazhoor. 
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 27 september 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pater 
Bertus van Schaik.
Caritascollecte t.b.v. de ouderen 
van Steenbergen en Halsteren
Maandag 28 september 18.00 
uur: H. Mis.
Woensdag 30 september 19.00 
uur: H. Mis. 
Donderdag 1 oktober 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozenkrans-
gebed. 

Ons Parochiesecretariaat  is ge-
opend op dinsdagochtend van 
9.00 tot 12.00 uur. Tel.: 0164 - 
682525. 
Zaterdag 26 sept. Is er geen viering.  
Zondag 27 sept. 11.00 uur: Euch. 
dit is een speciale viering i.v.m. 
de Eerste Heilige Communie van 
3 communicanten. In deze viering 
gedenken wij onze dierbare over-
ledenen: Joop van Gorkum  w.v. 
Toos  de Bruijn;  Peet van Akkeren 
w.v. Mariëtte Jacobs; Anna Geers  
w.v. Cornelis Luijkx; Sjan Foppele 
- Bakx  Maria van Osta w.v. Cor-
nelis Looijen; Antonius Aarts e.v. 
Helene v.d. Watering; jrgt. Kees 
Oogstvogels; o.o. Johanna van Til-
lo en Geertruida de Krom;  Voorg.: 
Past. S. Chazhoor en Past. L. Ro-
bijn m.m.v. het  kinderkoor en het  
Antonius van Padua koor. 
Dinsdag 29 sept. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen. 

Zondag 27 september 11.00 uur: 
Woord- en Communieviering. 
Zang: Gemengd koor; 
Voorganger: Dhr. Jan Gelten; 
Lector: Josephine Dingemans; 
Koster: Adrie van Etten.
Om 13.00 uur Feestelijke 
Eucharistieviering. Hierin doen 
4 kinderen hun Eerst Heilige 
Communie. Dat zijn: Sanne 
de Bruijn, Jorn Groenendijk, 
Luuk Frijters en Jordi van 
Merrienboer. Voorgangers: 
pastor Sebastian Chazhoor en 
pastoraal medew.Lenie Robijn; 
Lector: Medewerkers; Koster: Ad 
Huijsmans.

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

Weekenddienst regio  Halste-
ren en Steenbergen 10.00 uur tot 
maandagmorgen 8.00 uur: voor 
dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met de telefonist(e) van 
Ziekenhuis Bravis,  0164 - 278000. 
Deze zal u doorverbinden met de 
pastor van dienst.

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

Op dit moment worden er, 
in verband met de corona-
maatregelen, geen kerkdiensten 
gehouden in het Kerkje aan 
de Voorstraat, maar in de Sint 
Martinuskerk, Dorpsstraat 20 te 
Halsteren. U bent daar van harte 
welkom. Aanvang eredienst 10.00 
uur. Zondag 27 september  Ds. 
H. van het Maalpad. Ook kunt u 
de kerkdienst volgen op You Tube 
Videokanaal PGHNV of via www.
kerkomroep.nl. Meer informatie over 
onze protestantse gemeente en de 
kerkdiensten vindt u op onze website: 
http://halsteren-nieuwvossemeer.
protestantsekerk.net/

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Ik ben van na de oorlog,
laten we dat zo houden.

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 27 september  10.00 uur: 
Ds. G. van Driesten, Streefkerk. 
Startzondag en doopdienst. U kunt 
de diensten ook volgen via www.
kerkomroep.nl en dan Steenbergen 
aanklikken.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

Wilt u een kerkdienst bijwonen? 
Ga dan naar  onze website: www.
opendeursteenbergen.eu en reser-
veer een zitplek. In verband met 
de maatregelen van de overheid 
inzake Corona kunnen wij maar 
een beperkt aantal mensen toelaten 
in de kerk. Elke week (op maandag) 
worden de data voor die week 
ververst.

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERK VAN 
DE VREDE 
TEL. 563 129

Zondag 27 september 10.00 uur: 
Ds. J.A.H. Timmers, Oosterhout.
Gasten kunnen zich aanmelden via 
scriba@pkndinteloord.nl of even 
bellen met +31 611 888 299.

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

De Wapenrusting van God. 
Piekerend over problemen van 
mensen, die mij nabij zijn, vroeg 
ik de Heer om antwoord. Met mijn 
ogen dicht sloeg ik de Heilige 
Schrift open. Mijn vinger viel op 
Efeziërs 6, 10… “Zoek uw kracht 
in de Heer, in de kracht van zijn 
macht. Trek de wapenrusting 
van God aan om stand te kunnen 
houden tegen de listen van de 
duivel… Neem de wapens van 
God op om weerstand te kunnen 
bieden op de dag van het kwaad, 
om goed voorbereid stand te 
kunnen houden. Houd stand,  met  
de waarheid om uw heupen, de 
gerechtigheid als harnas om uw 
borst, de inzet voor het evangelie 
van de vrede als sandalen aan 
uw voeten, en draag bovenal het 
geloof als schild waarmee u alle 
brandende pijlen van hem die het 
kwaad zelf is kunt doven. Draag als 
helm de verlossing en als zwaard 
de Geest, dat wil zeggen Gods 
woorden. Laat u bij het bidden 
leiden door de Geest, iedere keer 
dat u bidt; blijf waakzaam en bidt 
voortdurend voor alle heiligen. 
Bid ook voor mij, dat mij de juiste 
woorden gegeven worden wanneer 
ik verkondig,…” Pater Bertus. 

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 27 september 10.00 
uur: Kand. H.N. Visser, 
Amsterdam. 18.30 uur: Ds. P. de 
Graaf, Kruiningen. De zondagse 
ochtenddiensten worden verder 
uitgezonden via de SLOS op 
donderdagochtend. De diensten 
zijn ook te beluisteren via onze 
website www.hervormddinteloord.
com. 

PASTORAAL WOORD

Zondag 27 september 10.30 
uur: Ds. S. Nieuwenhuizen, 
Oosterhout. U dient zich van 
tevoren aan te melden op 
aanmeldenkerkdienstengastel- 
kruisland@hotmail.com (vóór 
vrijdag 19.00 uur).

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

BRABANTSE WAL – In de week 
van 12 tot en met 17 oktober 
worden belangstellenden in 
staat gesteld om een kijkje te 
nemen bij bedrijven die zich heb-
ben ingeschreven voor ‘Kijk Bin-
nen Bij Bedrijven’. Dit is een initi-
atief van Samen in de Regio. Het 

stelt werkzoekenden, vrijwilli-
gers en scholieren in staat om 
meer te weten van deelnemende 
bedrijven en organisaties.
Kijk Binnen Bij Bedrijven beleeft 
inmiddels de derde editie. Wie 
belangstelling heeft voor aange-
melde bedrijven en organisaties 

kan zich tot en met vrijdag 9 ok-
tober aanmelden. 

Dit kan via de website www.
kijkbinnenbijbedrijven.nl. Hier 
staan ook de deelnemers ver-
meld, informatie over wat zij te 
bieden hebben en op welke mo-
menten een bezoek mogelijk is. 

Omdat zich nog steeds nieuwe 
bedrijven en organisaties aan-
melden is het goed om de lijst 
van deelnemers op de website 
regelmatig even te checken.

Inschrijving voor bezoekers  
Kijk Binnen Bij Bedrijven 

Goede belangstelling voor Alzheimerfilm
REGIO – Pierre Chamuleau van Alzheimer West-Brabant kijkt namens zijn organisatie 
tevreden terug op de activiteiten rond Wereld Alzhemerdag 2020. Een daarvan was 
een gratis te bezoeken film ‘Kapsalon Romy’ in de bioscopen van Bergen op Zoom en 
Roosendaal. Hiervoor was grote belangstelling.

“De inhoud van Kapsalon Romy sloot prima aan bij het thema van 2020 ‘Jong ont-
moet oud’. Op aangrijpende wijze werd de kijker geconfronteerd met het proces van 
de ziekte van Alzheimer. Voor velen een herkenbare beleving van gevoelens van ‘niet-
pluis’, vreugde, verdriet, onmacht en creativiteit”, aldus Pierre Cahmuleau. 
“In Bergen op Zoom moest ’s middags worden uitgeweken naar 2 zalen (110 bezoe-
kers).  De meer dan 200 bezoekers in Roosendaal en Bergen op Zoom gingen naar huis 
met de boodschap: ’Kijk naar elkaar om en betrek de jongere in het proces”.



Ook wanneer je een borstprothese hebt, 
kun je  nog steeds mooie lingerie dragen. 
Geen huidkleurige grote bh’s, maar mooie 
stoffen en modellen die speciaal zijn aan-
gepast voor het dragen van een borst-
prothese.

•  Een borstprothese past volledig in de cup en is hierdoor onzichtbaar.
•  De schouderbanden bieden voldoende stevigheid en comfort. Indien nodig zijn de schouderbanden iets breder voor de  
 drukverdeling op de schouder, maar er zijn ook bh’s met smalle bandjes.
•  De zijpanden geven de passende ondersteuning voor de prothese, zodat het gewicht van de prothese wordt gedragen  
 door de bh en niet door de schouder(s).
•  De bh is voorzien van prothesehoesjes, zodat de prothese goed geschermd is en deze niet kan gaan schuiven.
•  Alle bh’s kunnen aangepast worden voor optimaal comfort door onze coupeuse.

Bh’s bij een borstreconstructie (compressie-bh)
Direct na een borstreconstructie (en ook na een borstver-
kleiningsoperatie) wordt vaak aangeraden om een stevi-
ge bh te dragen. Je krijgt hiervoor advies in het zieken-
huis waar je geopereerd wordt, maar kunt hiervoor 
uiteraard ook bij ons terecht.

Deel-, plak- en zwemprothese
Wanneer een (deel van een) borstamputatie heeft 
plaatsgevonden, is een aanpassing mogelijk met een 
deel-, plak- of zwemprothese, die ook kan worden ver-
zorgd. Rosemary’s Lingerie is hiervoor SEMH-gecertifi ceerd.
Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering door de 
zorgverzekeraar, waarbij wij zorgen voor de fi nanciële 
afwikkeling. Ook hebben wij onder andere prothese badkle-
ding en -nachtkleding in ons assortiment.

Bh’s na een borstbesparende operatie

Na een borstbesparende ope-
ratie is het soms niet mo-

gelijk of niet prettig om 
je oude bh’s te dragen 
omdat bijvoorbeel de beu-
gel knelt of er extra steun 

voor de soms bestraalde 
borst nodig is. 

Je kunt bij ons ook een af-
spraak voor een bh zonder beu-

gel, of een speciale bh met bijvoor-
beeld extra brede schouderbanden en steun aan de zijkant. 
Wanneer er maatverschil is ontstaan, kunnen wij je advise-
ren op het gebied van een deelprothese.

Ook wanneer je een borstprothese hebt, 
kun je  nog steeds mooie lingerie dragen. 
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BH’s voor een
borstprothese

Rosemary’s Lingerie is al ruim 20 jaar de lingeriespeciaalzaak van Oud Gastel en omgeving en biedt eigentijdse en 
stijlvolle lingerie, ondermode, badmode en nachtmode voor dames, heren en kinderen.
Wij bieden persoonlijke aandacht, een eerlijk en goed advies en vakkundige hulp bij de keuze van de juiste maat 
of het juiste model.
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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

U wilt graag dat uw bedrijf 
MEER producten en diensten 
verkoopt aan MEER klanten... 

Maar nu komt de vraag: Hoe doet u dit?
Wij hebben voor u de oplossing!

BEKIJK DE UITLEGVIDEO OP VERMEULENSTEENBERGEN.NL / WERKWIJZE

o.a. de volgende organisaties gingen u reeds voor:

UITLEGVIDEO VERMEULEN COMMUNICATIEONTZORGING

bereikt
úw klanten

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Plan een afspraak in met Thiemen Vermeulen:
0167-565930 / tv@vermeulensteenbergen.nl

Agridienst / ADS Uitzendbureau Aerts Leimena Advocaten

En ook: Auto Kar - Beauty Expert by Welten - Beautyinstituut Marielle - bHosted - De Bont Elektro- en Beveiligingstechniek - 
 Camper- & Caravan Service de Blaaij - BMVV Bouwmanagers Autobedrijf Bogers - De 3 Koningen - Deltacom Kantoorautomati-
sering - EBC Taleninstituut - HEMA Steenbergen - HEMA Halsteren - INPIEQ - Jevotech - JVM Tuinen - Koetsenruyter Makelaardij 
- Kraak  Ontwerp- en Ingenieursbureau - Renotec Duo - Retail Platform Steenbergen (Ons Steenbergen) - Visio Vireo Tuinen.               

Mangnus Park- en Tuinmachines BMVV Bouwmanagers

SolutioAlbert Heijn AchterbergLigneNotarissenHaer van den Adel

U wilt graag dat uw bedrijf MEER producten 
en diensten verkoopt aan MEER klanten... 

Maar nu komt de vraag: Hoe doet u dit? Wij hebben voor u de oplossing!
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Wij hebben voor u de oplossing!
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bereikt
úw klanten

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Plan een afspraak in met Thiemen Vermeulen:
0167-565930 / tv@vermeulensteenbergen.nl

Auto Kar Mangnus Park- en Tuinmachines

En o.a. ook: Aerts Leimena Advocaten - Anatomieshop.nl - bHosted - De Bont Elektro- en Beveiligingstechniek -  Camper- & Caravan 
Service de Blaaij - BMVV Bouwmanagers - Autobedrijf Bogers - De 3 Koningen - Deltacom Kantoorautomatisering - EBC Talen - HEMA 
Steenbergen & Halsteren - INPIEQ -  Koetsenruyter Makelaardij -  LigneNotarissen - Madri Totaalinstallateur - Retail Platform Steen-
bergen (Ons Steenbergen) -  Fysiomaterialen.nl - Gezondzittendwerken.nl - Van Strien Hoveniers - Solutio Proces Optimalisatie.

ZOOFF Socks Visio Vireo Tuinen

Outdoor RoosendaalHaer van den AdelJVM Tuinen Kraak Ontwerp- en Ingenieursbureau
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(Door Dasja Abresch)
KRUISLAND - Het uur van de waar-
heid kruipt langzaam dichter-
bij voor Marnix en Sofie Janssens 
van Landgoed Heenwerf. Na drie 
jaar wachten, wordt binnenkort 
de eerste fles wijn van eigen bo-
dem ontkurkt en zal moeten blij-
ken of de oogst van 2018 goed ge-
rijpt is. De afgelopen weken hield 
het paar zich echter voornamelijk 
bezig met de oogst van dit jaar 
die zwaar aan de wijnranken hing. 
Tientallen vrijwilligers hielpen 
mee met het knippen van de dui-
zenden trossen glanzend witte en 
blauwe druiven. De beloning voor 
dit ambachtelijk werk werd uitge-
keerd in natura: gezelligheid, een 
goede maaltijd en een fles mous-
serende kwaliteitswijn voor thuis. 
La vie est belle!

De mensen die de afgelopen we-
ken de handen vrijwillig uit de 
mouwen staken, komen uit alle 
windstreken en zelfs ’van over’ de 
grens in België, het geboorteland 
van Sofie en Marnix. Veelal zijn 
het vrienden die al sinds het eer-
ste uur een helpende hand toeste-
ken bij het oogsten, persen en bot-
telen van de wijnen. Dat het zon-
der de hulp van deze vrijwilligers 

niet zou lukken om de oogst tij-
dig van de ranken te krijgen, daar 
zijn Sofie en Marnix zich terdege 
van bewust: “Het is niet alleen het 
werk dat zij voor ons willen ver-
richten, maar ook de energie die 
we krijgen van hun betrokkenheid 
en vriendschap die waardevol is.” 

Wijn van eigen bodem
Hoewel Landgoed Heenwerf op 
het punt staat om de markt te ver-
overen, vecht het kleine domein 
nog tegen de onbekendheid op ei-
gen bodem. “Ondanks dat we toch 
al regelmatig in de media versche-
nen en ook via social media actief 
zijn, wil het met de lokale naams-
bekendheid nog niet zo lukken,” 
concluderen de wijnboer en –boe-
rin. “We denken dat daar verande-
ring in komt zodra we onze wijn 
daadwerkelijk kunnen verkopen. 
Mensen van hier verzekeren ons 
dat Steenbergenaren het geweldig 
gaan vinden om een wijn van ei-
gen bodem te kopen, dus we ho-
pen dat dat klopt.”

Respect
De eerste signalen zijn hoopge-
vend want diverse groepen heb-
ben zich al gemeld voor een rond-
leiding met uiteraard een wijn-

proeverij. Sofie en Marnix hebben 
er zin in: “Het is fantastisch om 
mensen ons bedrijf te laten zien!” 
Op 5 november hebben de Lions 
Steenbergen de primeur. “Hun 
thema van dit jaar is ‘respect’ en 
volgens de voorzitter hebben de 
Lions dat voor de manier waarop 

wij ons werk hier doen. Dat von-
den wij zó bijzonder om te horen.� 
Een rondleiding met proeverij 
van Heenwerf-wijnen is toegan-
kelijk voor iedereen. Groepen tot 
en met 10 personen betalen 150 
euro, daarboven komt er een be-
drag van 15 euro per persoon bij 

de prijs. 

Met een bubbeltje
Wie de wijnen van Landgoed 
Heenwerf koopt voor eigen con-
sumptie moet wel van een bub-
beltje houden, want zij zijn van de 
mousserende variant. “We hou-
den zelf heel erg van mousseren-
de wijnen,” legt Marnix uit. “Er 
zijn niet zoveel wijnhuizen die 
zich volledig met deze wijnen be-
zig houden. We hopen dus dat we 
echt een ‘niche’ in de markt te pak-
ken hebben.” Bijkomend voordeel 
is dat wijndruif die gebruikt voor 
mousserende wijnen minder sui-
kers moet bevatten en dus iets 
eerder geplukt kan worden. 

Vier jaar nadat Marnix en Sofie 
van de droom werkelijkheid gin-
gen maken, is het landgoed aan 
het water van  ‘De Baak’ nog altijd 
een paradijs voor hen. Sofie: “Na-
tuurlijk hebben we het roman-
tische beeld dat we bij aanvang 
hadden, bij moeten stellen. Het 
is keihard werken en de natuur 
stelt je altijd voor verrassingen. 
We hebben veel fouten gemaakt, 
maar ook veel geleerd. We hebben 
bovenal genoten!”

Oogst 2018 voldoende gerijpt: 
Wijnen Kruislandse Landgoed Heenwerf bijna klaar voor ontkurking 

Landgoed Heenwerf 
KRUISLAND - In het seizoen 2016/2017 maakten de fruitbomen 
van de voormalige eigenaar plaats voor vele honderden jonge 
wijnranken. In 2018 was de eerste oogst die drieduizend fles-
sen wijn opleverde. In 2019 waren dit er al negenduizend en dit 
jaar zullen Sofie en Marnix zelfs twaalfduizend flessen botte-
len. 

Er worden vijf verschillende druivenrassen geteeld op Heenwerf: 
Auxerrois blanc, Chardonnay, Pinot Noir en Gamaret. Hieruit ko-
men drie wijnen uit voort: Cuvée Alliance, Cuvée Prestige en Cu-
vée OrRose. Allen van de droge, mousserende variant, dus Brut. 
Alle wijnen worden streng gecontroleerd op kwaliteit en smaak. 
Persingen die niet geheel aan die eisen voldoen, krijgen een vol-
waardige tweede kans. Zij worden gebruikt voor de productie van 
een Heenwerf-brandewijn en een alcoholische drank die verge-
lijkbaar is met de Italiaanse Grappa. Ook een Port en een Ratafia 
zijn aan het assortiment toegevoegd. 

NIEUW-VOSSEMEER – Zondagmid-
dag 4 oktober ontvangt ‘Cultuur 
in het Kerkje’ het duo Anoushka 
Koppelaar en Huibert Jan Vader. 
Dat gebeurt niet zoals vanouds in 
het Kerkje aan de Voorstraat maar 
vanwege corona wordt uitgewe-
ken naar gemeenschapshuis De 
Vossenburcht. Dit concert begint 
die middag om 14:30 uur.

Het duo Koppelaar en Vader 
brengt een breed repertoire he-

dendaagse muziek. Dat is verpakt 
in een verrassend jasje door hun 
eigen bewerkingen van de num-
mers. 

Mooie stem
“In recensies van eerdere optre-
dens blijkt dat de mooie stem van 
Anoushka en het sprankelend gi-
taarspel van Huivert Jan er voor 
zorgt dat elk optreden is als een 
kistje juwelen”, zo kondigt organi-
sator Jan van de Velde aan.

Reserveren
Belangstellenden worden voor 
dit bijzondere concert van har-
te uitgenodigd. Kaartverkoop ge-
schiedt – eveneens vanwege de 
coronavoorschriften – uitslui-
tend via reservering. Dit kan te-
lefonisch – via (0167) 503 104 – of 
door een mailtje met naam, con-
tactgegevens en aantal personen 
naar janvandevelde@caiway.nl. 
De prijs van een toegangskaartje 
is 7,50 euro. 
Er is dus geen kaartverkoop aan 
de zaal. Het aantal zitplaatsen is 
beperkt, dus het advies is om tij-
dig te reserveren. 

Nog even voor de duidelijkheid: 
de aanvangstijd van dit concert is 
gewijzigd naar 14:30 uur.

Duo Koppelaar en Vader 
opent juwelenkistje bij  
Cultuur in het Kerkje



De kinderboekenweek komt eraan
30 september t/m 11 oktober

Tijdens de kinderboekenweek
heeft boekhandel Vermeulen

niet alleen prachtige kinderboeken
maar bij aankoop van een kinderboek

vanaf €12,50 ook het gratis
kinderboekenweekgeschenk

BOEKHANDEL VERMEULEN    KAAISTRAAT 17    STEENBERGEN
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( door Jesse de Decker )

WELBERG - Afgelopen zaterdag 
stond voor de eerste keer in de 
historie de derby SC Welberg te-
gen VV Steenbergen in competitie-
verband op het programma. Beide 
verenigingen hebben aan het ein-
de van vorig seizoen besloten om 
met het eerste elftal over te stap-
pen naar het zaterdag voetbal. 
Hierdoor komen zowel Welberg 1 
als Steenbergen 1 dit seizoen uit 
in de 4e klasse B. Op sportpark ’t 
Zandbaantje waren wegens de co-
rona maatregelen maximaal 180 
toeschouwers toegestaan, deze 
zagen onder zomerse omstandig-
heden een sportieve wedstrijd. 

Om 14:30 uur klonk het eerste 
fluitsignaal op het kunstgras van 
SC Welberg. Sc Welberg nam in 
het eerste kwartier brutaal het 
initiatief, in de 9e minuut van 
de wedstrijd konden zij via Mats 
Meeusen niet profiteren van het 
mistasten van de verdediging van 
Steenbergen. Oog in oog met de 
doelman kreeg Meeusen de bal er 
niet in.  

In de 16e minuut had Christian 
Gliga van Sc Welberg de kans op 
1-0, met een geplaatst schot vanaf 
rechts schoof hij de bal rakelings 
langs het doel van Steenbergen. 
Steenbergen kwam in de beginfa-
se niet verder dan een paar kleine 
kansjes. De ploeg van trainer Ro-
bin Borremans wist in de 21e mi-
nuut echter wel als eerste het net 
te vinden. Via een voorzet van 
Boudien Bickel was het Gio van 
der Wegen die van dichtbij de 0-1 
binnen kon koppen.
Hierna werd Steenbergen sterker 
en Welberg slordiger. Dit resul-
teerde in de 24e minuut na een af-
geslagen aanval in een schot van 
Mike de Hoog, die de bal op zijn 

slof nam en de 0-2 binnen schoot.
Doelman Mees Meeusen van Sc 
Welberg voorkwam in korte tijd 
via een drietal knappe reddingen, 
dat Steenbergen de 0-3 kan ma-
ken.

Strafschop
Na 33 minuten spelen kreeg SC 
Welberg een discutabele straf-
schop. Uit een hoekschop kreeg 
een verdediger van Steenbergen 
de bal in het 16 meter gebied  te-
gen de arm. Hij leek daar weinig 
aan te kunnen doen, echter dit be-
oordeelde de scheidsrechter toch 
anders. Davy Krijnen ging achter 
de bal staan en schoot de straf-
schop overtuigend in linkerhoek 
1-2.
Vier minuten later bracht Steen-
bergen de marge weer naar 2, na 
een vrije trap komt Jordi Dam bij 
de eerste paal goed voor zijn man 
en tikt de 1-3 binnen. Dit was te-
vens de ruststand.

Wissel vanwege blessure
In de rust werd Welberg aanvoer-
der Dennis Luijks, die geblesseerd 
aan de wedstrijd begonnen was, 
gewisseld voor Jelle Smout. Direct 
vanaf de aftrap maakte Steenber-
gen de 1-4 via Kai Heshof. 
Steenbergen had in de tweede 
helft meer veldoverwicht, Welberg 
wist hier weinig tegenover te stel-
len, op een paar aanvallen na die 
niets opleverden. Na 73 minuten 
spelen kwam de 1-5 op het score-
bord. Welberg kon een bal op de 
achterlijn niet goed weg gewerkt 
krijgen. Thijs Zantboer slalom-
de hierna door de verdediging en 
via een pass naar Mike de Hoog 
schoot hij raak.

Steekbal
In de 80e minuut van de wed-
strijd wisselde Steenbergen drie 

keer, twee minuten later scoorde 
invaller Kevin de Jong de 1-6. Op 
een steekbal vanaf het midden-
veld kon hij doorlopen richting 
het doel, Welberg verdediger Rick 
Schuurman hief buitenspel op, 
waarna de Jong de 1-6 binnen kon 
schieten.

Slotoffensief
Het slotoffensief was voor Wel-
berg, invaller Amir Baali dacht in 
de 86e minuut met een krachtig 
schot na een hoekschop de 2-6 te 
maken, iedereen van Sc Welberg 
zag al een doelpunt, doch via de 
arm van een verdediger kon doel-
man Van Ree de bal op de doellijn 
keren. Een minuut voor tijd kon 
Welberg toch nog een verdiend 
doelpunt maken, na slordig uit-
verdedigen van Steenbergen, was 
het Jelle Smout die met een af-
standsschot de 2-6 scoren.
Niet lang daarna vond scheids-
rechter Karacelik het genoeg en 
blies voor het laatste fluitsignaal.

Verdiende overwinning
Steenbergen wist de allereer-
ste derby in competitieverband 
van Welberg te winnen, gezien 
het veldoverwicht in de 2e helft 
was het een verdiende overwin-
ning. Welberg begon de wedstrijd 
brutaal en kwam er in het eerste 
kwartier een aantal keer gevaarlijk 
uit, maar naarmate de wedstrijd 
vorderde werd het spel slordiger.  
Ondanks enorme inzet, wils-
kracht en door goed tegenstand 
te blijven bieden, verliest de jon-
ge Welbergse ploeg maar met 2 – 
6 van het betere en ingespeelde 
Steenbergen, die de 3 punten na 
een sportieve wedstrijd, mee na-
men naar de Seringenlaan. 

Uitwedstrijden
Voor Sc Welberg staat aanstaan-
de zaterdag 26 september een uit-
wedstrijd tegen SPS op het pro-

gramma, aanvang 14:30 uur in 
Poortvliet. 
VV Steenbergen speelt diezelfde 
zaterdag om 15:15 uur haar eerste 
thuiswedstrijd aan de Seringen-
laan tegen Vrederust.

Wedstrijdprogramma  
Sc Welberg

Thuisprogramma 26 september: 
08:30 uur: SC Welberg MO11-1 - 
SC Gastel MO11-1; 09:00 uur: SC 
Welberg MO13-2 - Zundert MO13-
1; 10:00 uur: SC Welberg MO17-2 
- Vosmeer MO17-1; 10:45 uur: SC 
Welberg MO13-1 - NSV MO13-1; 
12:30 uur: SC Welberg MO17-1 - 
DBGC MO17-1; 15:00 uur: SC Wel-
berg 2 - FC Bergen 3. 
Zondag 27 september: 11:00 uur: 
SC Welberg 3 - DOSKO 6.

Uitprogramma: 26 september: 
08:45 uur: BSC JO9-4 - SC Welberg 
JO9-1; 08:45 uur: Virtus JO8-1 - SC 
Welberg JO8-1; 09:00 uur: MOC’17 
JO10-4 - SC Welberg JO10-1; 10:00 
uur: NOAD’67 JO12-1 - SC Wel-
berg JO12-1; 10:45 uur: ST Smer-
diek / SC Stavenisse JO17-1 - SC 
Welberg JO17-1; 11:30 uur: DSE 
JO14-1 - SC Welberg JO14-1; 12:30 
uur: Alliance JO19-1 - SC Welberg 
JO19-1; 13:00 uur: BSC JO13-2 - 
SC Welberg JO13-1; 14:30 uur: SPS 
- SC Welberg. 
Zondag 27 september: 10:30 uur: 
Graauw VR1 - SC Welberg VR1; 
12:00 uur: SC Gastel 3 - SC Wel-
berg 2.

Uitslagen en programma 
vv Steenbergen
Uitslagen senioren v.v. Steenber-
gen van Zaterdag 19 en zondag 20 
september: 
Sc Welberg1 - Steenbergen 1: 2-6; 
Krabbendijke 2 - Steenbergen 2: 
2-2; Steenbergen 3 - Halsteren 3: 
5-1; Moc’17 4 - Steenbergen 4: 2-1; 
Steenbergen 5 - Sc.Gastel 3: 3-0; 
Steenbergen 6 - Noad’67 3: 4-2; 
Steenbergen veteranen- Moc’17 

veteranen: 1-2; Klundert dames 
- Steenbergen dames: 3-3; Steen-
bergen 2 zondag - Nw.Borgvliet 2: 
2-3.

Programma
Programma senioren voor zater-
dag 26 en zondag 27 september: 
Na de winst van afgelopen zater-
dag in de eerste competitiewed-
strijd tegen Sc Welberg (2-6 over-
winning) staat er voor het eerste 
elftal van v.v. Steenbergen mor-
gen, zaterdag 26 september, een 
thuiswedstrijd op het program-
ma. Tegenstander is het elftal van 
v.v. Vrederust uit Bergen op Zoom.
Vrederust speelde afgelopen za-
terdag een thuiswedstrijd tegen 
S.P.S. uit Poortvliet welke met 1-2 
werd verloren.

S.P.S. was één van de tegenstan-
ders van Steenbergen in de beker-
competitie waarvan de blauw wit-
ten met 3-0 wisten te winnen.
Op papier zou het dus moge-
lijk moeten zijn om de punten in 
Steenbergen te houden maar op 
het veld zal het moeten gebeu-
ren. Hopelijk kan trainer Robin 
Borremans beschikken over een 
complete selectie en zijn de spe-
lers bereid om met 100% inzet een 
goed resultaat te gaan behalen. 
De wedstrijd wordt gespeeld op 
het sportpark te Steenbergen en ( 
LET OP SUPPORTERS) zal begin-
nen om  15.15 uur.

Het programma van de overige 
elftallen op zaterdag 26 septem-
ber ziet er als volgt uit:
Steenbergen 2 - Internos 4, aan-
vang 13.15 uur; S.P.S. 2 - Steenber-
gen 3, aanvang 15.40 uur; Steen-
bergen 4 - B.S.C. 2, aanvang 15.15 
uur; Fc.Moerstraten 2 - Steenber-
gen 5, aanvang 14.00 uur; VVC’68 
5 - Steenbergen 6, aanvang 13.00 
uur; Steenbergen dames - De Fen-
dert dames, aanvang 11.30 uur.

Zondag 27 september: Achtmaal 2 
- Steenbergen 2 zondag, aanvang 
12.00 uur.

SC Welberg gaat ten onder  
in derby tegen VV Steenbergen



Hierboven staan de laatste drie van de voorgaande ledenvoordeelacties afgebeeld

 

Naam:

Datum: 

Handtekening:

Registratie lidmaatschap 
Steenbergse Courant

 Dhr mevr *   (*s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:          Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Door het invullen van deze kaart word ik lid van Steenbergse 
Courant.  Voor een jaarlidmaatschap betaal ik 39,75 euro*

* Een jaarlidmaatschap kost slechts 39,75 euro. [via automatische incasso]

Leden die per post worden bezorgd binnen de gemeente 
 Steenbergen  betalen 12,75 euro per jaar extra als tegemoetkoming 
in de portokosten. Postabonnees buiten de gemeente Steenbergen 
betalen 26,75 euro per jaar extra. 

Een lidmaatschap op Steenbergse Courant wordt elk kalender-
jaar automatisch verlengd. Wilt u het lidmaatschap beëindigen 
dan dient u dat tenminste 1 maand voor het einde van het jaar 
schriftelijk te doen.

Betaling van het abonnementsgeld gebeurt 
via onderstaande machtiging. 

N L

Ondergetekende, houder van
bankrekeningnummer

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan  
Vermeulen Steenbergen b.v. om van boven
vermelde rekening af te schrijven al hetgeen hij of zij 
 verschuldigd is wegens lidmaatschapsgeld 
Steenbergse Courant
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Akkermans Leisure & golfGall & Gall AchterbergCamping De Uitwijk

de Moor Optiek

Exclusief voor leden van 
In samenwerking met Albert Heijn Achterberg

Deze bon is geldig van vrijdag 2 oktober t/m zondag 18 oktober 2020
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Tegen inlevering van 
deze bon

Uit het gehele 
worstenassortiment

van Weidenaar:

1+1 gratis
Aline - afdeling verkoop AH Achterberg



Lindenburghlaan 1 • Steenbergen • tel. (0167) 56 31 60
www.albertheijnachterberg.nl en KijkopSteenbergen.nl

Openingstijden: 
maandag t/m zondag van 08.00 tot 21.00 uur

Welkom in onze winkel!

Deze bon is geldig van vrijdag 2 oktober t/m zondag 18 oktober 2020

1+1 gratis
Aline - afdeling verkoop AH Achterberg

Een geldige bon vindt u in de eerstvolgende Ledeneditie

word ook Lid!

Albert Heijn Achterberg

HET KOMENDE
LEDENVOORDEEL

Al vanaf 39,75 bent u het hele jaar lid van 
Steenbergse Courant. Dat betekent dat u de krant 
elke week in de bus krijgt en ook kunt profiteren 
van alle ledenvoordelen. U ondersteunt  daarmee 
meteen ook de uitgave van de krant.  
En: leden kunnen alle edities van de krant ook 
digitaal ontvangen (naast de papieren uitgave), 
wanneer ze dit wensen!

Ledenvoordeel 
Steenbergse Courant

De vorige ledenvoordeelactie was van: 
de Moor Optiek: 15% korting op de collectie zonnebrillen

Uit het gehele 
worsten-

assortiment
van Weidenaar
1+1 gratis


