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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Ontwikkelaar Idea 
Compact laat de panden van de 

voormalige bakkerij Heshof in de 
Kaaistraat en foto Van Mechelen (la-
ter Foto Verschuren) slopen en reali-
seert er nieuwbouw. In de Kaaistraat 

komen drie zogenoemde ’commerci-
ele ruimtes’ met er boven 9 apparte-
menten. Aan de achterzijde komen in 
de Vissersstraat vijf appartementen.

Volgens ontwikkelaar Edwin Smits 
van Idea compact wordt medio 
september met de nieuwbouw ge-
start. 

“Eerst is er tijd nodig voor onder 
meer archeologisch bodemonder-
zoek. Als het bouwen vervolgens 
naar planning verloopt wordt er 
tegen augustus 2023 opgeleverd,” 
zo laat de projectontwikkelaar 
desgevraagd weten.
De appartementen en commer-

ciële ruimten in de Kaaistraat ko-
men in de verhuur. Die in de Vis-
sersstraat worden te koop aan-
geboden. Daar komt een appar-
tement op de begane grond, met 
twee verdiepingen erboven, met 
op elke verdieping twee apparte-
menten.

Buuron Kuipers makelaars in de 
Blauwstraat is ingeschakeld voor 
de verkoop en verhuur.

Veertien appartementen en drie  
commerciële ruimten op plek voormalige  
bakkerij Heshof en foto Van Mechelen

NIEUW-VOSSEMEER – Zondagmid-
dag 14 mei opent ‘Cultuur in het 
Kerkje’ de deuren voor een con-
cert van het ensemble van Ilse 
Voorhoeve dat een gevarieerd pro-
gramma belooft te brengen. 

Naast Ilse Voorhoeve met zang, 
Erwin van Bogaert op de piano, 
Erlend Steiner Lovisa percussie 
speelt oud inwoner Pierre de Nijs 
in deze groep op (bas)gitaar. Het 
viertal brengt Nederlandse Klein-

kunstklassiekers van onder an-
dere Annie M.G. Schmidt, Karin 
Bloemen en Toon Hermans. Dit 
wordt afgewisseld met gedichten 
en leuke anekdotes.

Reserveren
Kaarten voor dit concert kunnen 
worden gereserveerd bij Jan van 
de Velde. Dit kan via het mailadres 
janvandevelde@caiway.nl. 
Bellen kan ook: (0167) 503 104. 
Een toegangskaart kost 7,50 euro.

Gevarieerd programma tijdens 
concert van ‘Cultuur in het Kerkje’

STEENBERGEN – De gemeente 
Steenbergen gaat – net als de Bra-
bantse Wal gemeenten Bergen op 
Zoom en Woensdrecht – een ener-
gietoeslag uitkeren aan de huis-
houdens in de gemeente die hier-
voor in aanmerking komen. Het 
gaat hierbij om de huishoudens 
met de laagste inkomens. Con-
creet gaat dit om huishoudens die 
een inkomen – exclusief vakantie-
geld – hebben van maximaal 120 
procent van de bijstandsnorm.

Vanaf deze week start de ISD Bra-
bantse Wal met het automatisch 
verstrekken van de eenmalige 
energietoeslag. In de gemeen-
te Steenbergen gaat het om 525 
huishoudens. 

Tot uiterlijk half mei kunnen ook 
inwoners met een inkomen tot 
120 procent van het minimum-
loon de toeslag aanvragen. 
Het minimum loon is thans 
1.244,54 voor een alleenstaande 

en 17.777,92 voor inwoners die 
gehuwd zijn of samenwonen. 

Vanaf de AOW leeftijd is dit voor 
een alleenstaande 1493,22 en voor 
een gehuwde of samenwonende 
2043,65. Het gaat hierbij om net-
to bedragen, dus de bedragen zo-
als ze op de bankrekening worden 
bijgeschreven.

Een energietoeslag  
aanvragen  
(voor minimumloners  
en AOW-ers)

Inwoners van Steenbergen kun-
nen een aanvraag doen via  
www.steenbergen.antwoordop.
nl/nieuws/74531/energietoe-
slag-2022 

Medewerkers van het Digipunt bij 
Vraagwijzer kunnen indien nodig 
helpen bij het digitaal indienen 
van de aanvraag.

Laagste inkomens in 
gemeente krijgen 800 euro 
energietoeslag

Inzamelpunt ten  
behoeve van de 
KNGF  
Geleidehonden
STEENBERGEN – Sinds kort is 
er in Steenbergen een ander in-
zamelpunt voor plastic dopjes, 
kroonkurken, potdeksels en lege 
waxinelichtjes voor KNGF Gelei-
dehonden. Die werden voorheen 
ingezameld bij de kringloopwin-
kel. Het nieuwe inzamelpunt is 
nu bij Ineke van Geel, Franseweg 
92 in Steenbergen. Op haar oprit 
staat een grijze container waarin 
de spulletjes kunnen worden ge-
deponeerd.



Thuis in haar vertrouwde omgeving, 
is in alle rust van ons heengegaan, 

ons moeder, oma en overoma

Adriana Petronella van 
Loenhout - Rozendaal

Adrie
* 24 januari 1928              † 20 april 2022

sinds 31 juli 1985 weduwe van

Wilhelmus Marinus 
van Loenhout

in de leeftijd van 94 jaar.
 
 † Toosje
 Toos en Jan
 Ad en Nella
 † Kees en Aad
 Rien en Corry
 Peter en Bea
 André en Rian
 Willem-Jan
 klein- en achterkleinkinderen

Nieuw-Vossemeer, 20 april 2022
Correspondentieadres: Wenerstraat 4, 
4681 AA Nieuw-Vossemeer

De uitvaartdienst werd gehouden in 
de kerk van de H. Joannes de Doper te 

Nieuw-Vossemeer, waarna de begrafenis 
heeft plaatsgevonden op het parochie-

kerkhof achter voornoemde kerk.

Onze dank gaat in het bijzonder uit 
naar Willem-Jan voor zijn liefdevolle 

verzorging van ons moeder en 
huisartsen echtpaar dr. de Gast - Koek.

God zoekt u op in uw verdriet.
Hij zal met eigen hand 
uw tranen drogen.
Heeft zich in liefde over u gebogen.
De Heer vergeet de zijnen niet.

Weekend/Vakantie
Baantje

Ben je student/scholier,
dan hebben wij in onze 

vetplantenkwekerij doorlopend 
werk voor jullie.

Heb je een tussenjaar,
kom eens praten!

Voor meer info zie:
www.uwcactus.nl

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg 2, De Heen

Of bel 06 121 74 221

Klein schoonmaakbedrijf 
in Steenbergen

Ruiterstallen 8 • Steenbergen
0167-561214

info@jokim.nl

Wij maken graag schoon bij u

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Uitvaartzorg 
vanuit het hart

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

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

Van Haaften uitvaartverzorging

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

Markt 56
4695 CH Sint-Maartensdijk
0166-603766

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

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

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

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

maar eventueel ook daarbuiten.

De Ruyterstraat 37
4671 AW Dinteloord
0167-523222

24 uur per dag
Ook voor informatie

20% KORTING
OP SIGMA/SIKKENS/BOONSTOPPEL BUITENLAKKEN

Vraag naar de voorwaarden.

TE KOOP
PIOENROZEN

voor Moederdag

Oude Heijdijk 16 Steenbergen / Tel: 06 - 23758418
Kijk op onze website: www.pioenbrooijmans.nl

Bezorgers gevraagd 
voor de kern Steenbergen

Leeftijd vanaf 13 jaar
op vrijdagmiddagen

Steenbergse Courant
telefoon 56 59 30 tijdens kantooruren.

of: info@steenbergsecourant.nl

René & Anja Ooms
Zonnekreekseweg 4 - Steenbergen 0167-567182
www.ooms-asperges.nl
    René & Anja Ooms asperges steenbergen

Dagelijks te koop

Open: dagelijks van 09:00 - 18:00 uur. Zon- en feestdagen van 10:00 - 14:00 uur

Verse Asperges (ook geschild)
Aardbeien
Achterham
Eieren 
Nieuwe aardappelen (Doré) 
Zeeuwse zeekraal 
Zeeuwse lamsoren
Nu ook paarse asperges 
(voor roerbakken of salades)
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STEENBERGEN | WELBERG | DIN-
TELOORD – In drie kernen van de 
gemeente Steenbergen worden de 
oorlogsslachtoffers herdacht. Op 
Welberg gebeurt dat bij het Klok-
monument aan de Canadezenweg, 
in Dinteloord op het Raadhuisplein 
en in Steenbergen op het Kerk-
plein.

Stichting bevrijdingsmonument 
Welberg verzorgt om 19:00 uur 
een herdenkingsbijeenkomst bij 
het bevrijdingsmonument aan 
de Canadezenweg. Hierbij zal na-

mens de gemeente Steenbergen 
wethouder Wilma Baartmans aan-
wezig zijn. Er worden bloemen ge-
legd en de klok wordt geluid. Dit 
gebeurt gelijktijdig met het luiden 
van de ‘Liberation Bell’ in het Ca-
nadese Edmonton. 

Raadhuisplein Dinteloord
 
In Dinteloord wordt de herden-
king traditioneel georganiseerd 
door de actieve Oranjevereni-
ging Dinteloord. Deze krijgt me-
dewerking van leerlingen van de 

drie Dinteloordse basisscholen. 
De herdenking begint hier om 
19:00 uur. Harmonie Volharding 
speelt om 19:45 uur en om 20:00 
uur wordt 2 minuten stilte in acht 
genomen, vervolgens klinkt het 
Wilhelmus. Wethouder Knop en 
voorzitter Hans Boluijt van het 
Oranjecomité voeren het woord, 
waarna er kransen en bloemen bij 
het bevrijdingsmonument wor-
den gelegd. 

Kerkplein Steenbergen

De gemeente Steenbergen orga-
niseert de dodenherdenking op 
het Kerkplein. De ceremonie be-
gint hier om 19:50 uur, vertrek is 
vanaf de Gummaruskerk waar 
wordt verzameld om 19:15 uur. 
Na de 2 minuten stilte om 20:00 
uur spreekt hier burgemeester 

Van den Belt. Hij legt vervolgens 
een krans ter nagedachtenis aan 
alle slachtoffers van oorlogsleed 
en vredesmissies sinds het uitbre-
ken van de Tweede Wereld Oor-
log. Leerlingen van basisschool 
Maria Regina declameren vervol-
gens een gedicht en leggen bloe-
men bij het bevrijdingsmonu-
ment. Vervolgens worden door 
vertegenwoordigers van verschil-
lende organisaties bloemen en 
kransen gelegd, onder meer an-
jers die Stichting Bevrijdingsmo-
nument Welberg uitdeelt en door 
belangstellenden zelf meege-
brachte bloemen. Vervolgens ver-
trekt een stoet om 20:30 uur met 
stille trom onder begeleiding van 
Volharding Steenbergen naar de 
begraafplaats aan de Nassaulaan. 
Hier vindt om 20:40 uur een rond-
gang plaats langs de graven van 
Gibson en Warwick en de verzets-

helden uit Steenbergen. Om 21:00 
uur is er vervolgens nog een sa-
menkomst in de protestantse kerk 
aan het Kerkplein.

Wie officieel uit naam van een 
organisatie bloemen wil leggen 
wordt gevraagd om dit uiterlijk tot 
2 mei aan te melden via het mail-
adres kabinet@gemeente-steen-
bergen.nl of door te bellen naar 
telefoonnummer (0167) 543 488.

Vlaggen half stok

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
roept inwoners op om op 4 mei 
de Nederlandse driekleur zonder 
wimpel half stok te hangen. Op 5 
mei kan deze vlag vol in top.

Dodenherdenking met 
als thema ‘Vrijheid in  
verbondenheid’

STEENBERGEN – Vanwege het suc-
ces en het enthousiasme bij deel-
nemende cursisten heeft Volhar-
ding Steenbergen besloten om 
nog een derde en laatste ronde 
van het muziekproject op te star-
ten. De bedoeling is om het muzi-
kale talent van oudere generaties 

niet verloren te laten gaan.

Het project start al op 2 mei in het 
Cromwiel en wie er aan mee wil 
doen dient zich dus snel aan te 
melden. Tijdens dit project krij-
gen deelnemers persoonlijk inge-
richte muzieklessen van een pro-

fessionele muziekdocent en leren 
ze samen muziek te maken in een 
kleine samenspeelgroep. Aan het 
einde van dit project kunnen de 
deelnemers beslissen of ze door 
willen gaan – net zoals voorgaan-
de deelnemers – of willen stop-
pen.

Aanmelden kan door een mailtje 
met voor- en achternaam, adres-
gegevens en de voorkeur voor het 
instrument te sturen naar secreta-
riaat@volhardingsteenbergen.nl. 

Gekozen kan worden voor dwars-
fluit, klarinet, altsaxofoon, trom-

pet, hoorn, bariton, trombone of 
slagwerk. De kosten van het pro-
ject zijn 70,- euro per deelnemer. 
Dit is inclusief de huur van het in-
strument.
 
Foto: cursisten van 
‘Lang Leve Muziek’ gaven 
samen met ‘De Muzieketiers’ 
een geslaagd concert.

Nog een derde ronde voor het project ‘Lang Leve Muziek!’

STEENBERGEN – Zondag 22 mei 
vindt op het sportpark aan de Se-
ringenlaan de traditionele verkie-
zing van de nieuwe miss Kleine 
Tour plaats. Vanwege andere acti-
viteiten in het kader van 750 jaar 
Steenbergen begint de sport- en 
speldag voor de rennertjes eerder 

dan anders: om 10:30 uur. Rond de 
klok van 13:00 uur zal de nieuwe 
miss zijn verkozen.

De Kleine Tour wordt dit jaar ver-
reden van maandag 22 augustus 
tot en met zaterdag 27 augustus. 
Een tourmiss speelt een promi-
nente rol tijdens dit jeugdwiele-

revenement. Naast het aanmoedi-
gen van de rennertjes, het uitdelen 
van vele handtekeningen en foto’s 
reikt de miss ook de prijzen uit.  

Meisjes in de leeftijd van 14 of 15 
jaar die het leuk zouden vinden 
om tourmiss te zijn kunnen zich 
aanmelden voor de miss-verkie-
zing. Dit kan via het mailadres: 
info@kleinetour.nl. 

Aanmelden is mogelijk tot en met 
donderdag 12 mei. Wie vragen 
heeft kan die stellen aan Anouk 
Baarendse via het telefoonnum-
mer 06 30 861 845.

Kleine Tour Steenbergen 
zoekt miss-kandidaten 
voor de 52e editie

NIEUW-VOSSEMEER – Kinderen uit 
Nieuw-Vossemeer die in november 
vorig jaar mee hebben gelopen met 
de Sint Maarten tocht worden door 
buurtvereniging Boerengors uitgeno-
digd voor een bezoekje aan bowling 
De Thoolse Brug in Tholen. Het blijft 
niet bij bowlen alleen, er is ook nog 
een smulmaaltijd en er zijn buitenspel-
len.

De kinderen verzamelen zondag 15 
mei om 11:00 uur bij de bowling in 
Tholen. Daar begint het programma 

dat tegen 14:30 uur eindigt. De kin-
deren kunnen dan weer worden op-
gehaald.
Wie graag mee wil dient zich vóór 3 
mei aan te melden bij Adrienne de 
Jong, via het mailadres adrienne@
boerengors.nl of via haar telefoon-
nummer 06 36 537 213.

Begeleiders gezocht
Boerengors zoekt voor het uitstapje 
nog wat ouders die de kinderen wil-
len begeleiden. Graag bellen naar 06 
36 537 213.

Boerengors organiseert bowlen en  
spelletjes met opbrengst Sint Maarten



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

www.woningstoffeerder.com

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

OOK GESPECIALISEERD IN PVC, VINYL EN LAMINAAT

PVC VLOER AL GELEGD 
VANAF € 42,95

ATOOMWEG 2
 4706 PN, ROOSENDAAL 

0165 553 343 
 INFO@AUTOBEDRIJFVANDENBROEK.NL
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBROEK.NL

NIEUW 
BIJ

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

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

websites automatiseringwebapplicaties

Kansen voor
uw bedrijf 
liggen online.

Het is tijd voor ATAPI.

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

            aravanservice

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

Openingstijden
Dinsdag, woensdag & vrijdag:     
Donderdag: 
Zaterdag:                     

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - 

08.30 - 17.30 uur
08.30 - 20.00 uur
08.00 - 15.00 uur

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - 
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Steenbergen, Floraplein 2

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Ooit begonnen 
als een groepje tennisliefhebbers 
op de gemeentelijke tennisbaan. 
Inmiddels uitgegroeid tot een sta-
biele vereniging. Dat is de historie 
van TV Steenbergen in een noten-
dop. Met een seizoen lang evene-
menten én een groot feest wordt 
het 50-jarig jubileum uitgebreid 
gevierd. 

“Tennis is al lang  
geen elitesport meer”

Het affiche voor het jubileum-
feest prijkt bij de entree van het 
keurig onderhouden park van TV 
Steenbergen. Een groepje ten-
nissers geniet van een bakje kof-
fie op het terras en op 2 van de 8 
banen wordt getennist. “We zijn 
in 50 jaar flink gegroeid” vertelt 
voorzitter Mario Koevoets. “Van 
een balletje slaan op de openba-
re baan van de gemeente tot een 
vereniging met ruim vierhonderd 
leden.” Het waren Ria Kurvers, 
Piet van Dongen van de LTS, Bert 
Groeneweg, en Charles van Kleef 
van BAC Color die met het idee 
kwamen een club op te richten.  
Op 12 april 1972 kon men zich in-
schrijven bij de ‘voetbal’. En dat 
was het begin van TV Steenber-
gen. Al snel groeide de vereni-
ging en was een tweede baan no-
dig. Er was een speelveld voor de 
kinderen en een bouwkeet werd 
gebruikt als kantine. “De kleed-
kamer was van steen” herinnert 
Koevoets zich. “Toen ik een jaar of 
twaalf of dertien was ging ik met 
mijn vriend mee naar de tennis-
baan. Vanaf toen ben ik lid.” Daar-

mee is Koevoets naast voorzit-
ter het langst zittende lid van TV 
Steenbergen. “Mijn vader vond 
het maar niks” aldus Koevoets. 
“Tennis was in die tijd nog een eli-
taire sport. Een beetje ‘op stand’. 
Mijn vader was timmerman. Wat 
moest zijn zoon nou bij ‘de ten-
nis’?” 

“De jaren 80 waren  
topjaren” 

Zelf heeft Koevoets nooit iets ge-
merkt van enig klassenverschil. 
Met een groep vrienden speelde 
hij jarenlang competitie. Hij zat 
in het 1e herenteam en later is hij 
overgegaan naar Heren 2. “We wa-
ren altijd met een vaste groep, ble-
ven tijdens toernooien de hele dag 
op het park.” Na een aantal druk-
ke jaren met minder tijd voor ont-
spanning heeft Koevoets het rac-
ket weer vaker opgepakt. Er is in 
vijftig jaar veel veranderd. Van eli-
tesport naar gemêleerd publiek. 
“Je zag op een gegeven moment 
dat de voetballers van het éér-
ste rustiger aan gingen doen met 
hun sport. Massaal meldden ze 
zich aan bij onze vereniging. Het 
ledenaantal liep gestaag op. Tot 
ruim 700 leden in de jaren tach-
tig.” Het park werd uitgebreid tot 
acht banen, de toernooien waren 
drukbezocht en de kantine deed 
goede zaken. TV Steenbergen flo-
reerde. Na een aantal jaren kwam 
ook bij TV Steenbergen een ken-
tering. Vanaf 2005 daalde het le-
denaantal. Tot vijf jaar gelden een 
dieptepunt werd bereikt van on-
geveer 350 leden. Er moest iets ge-
beuren. Koevoets werd gevraagd 
voorzitter te worden, maar moest 

vanwege zijn drukke baan weige-
ren. “Als ik stop met werken, dan 
mag je me vragen” antwoordde 
Koevoets. “Toen ik drie jaar gele-
den stopte met werken stond de 
voorzitter ‘meteen’ bij me op de 
stoep”.

‘Naast tennis ook  
padel op het park’

Met Koevoets aan het roer werd 
een nieuwe weg ingeslagen. Ten-
minste, dat was de bedoeling. 
“Maar toen kwam Corona” zucht 
Koevoets. “Alles ging op slot, we 
maakten ons zorgen. Maar na ver-
loop van tijd mocht er weer geten-
nist worden.” Dat had gevolgen 
voor het ledenaantal. Tennis werd 
herontdekt en al snel zat de ver-
eniging weer op 450 leden. ”Daar-
mee zijn we de grootste vereni-
ging van Steenbergen!” aldus de 
trotse voorzitter. 
Dit betekent echter niet dat het 
bestuur nu achterover kan leu-
nen. Om leden te houden én te 
werven moet er ook het een en 
ander gebeuren. ”We zijn in ge-
sprek met de gemeente om 2 pa-

delbanen aan te leggen én we 
moeten volgend jaar toch écht 
’Gravel Red’ op de banen aan-
leggen,”somt Mario Koevoets het 
verlanglijstje van TV Steenbergen 
op. Het is geen verlanglijstje met 
overbodige luxe. Want padel is een 
sport die vooral bij jongeren erg in 
trek is. Het zou een gemiste kans 
zijn deze sport, zo nauw verbon-
den aan tennis, niet aan te bieden 
op het park.
 

Eén baan opofferen
Koevoets weet ook precies waar 
de banen moeten komen. ”Waar 
nu de ruimte tussen de banen is. 
We offeren één tennisbaan op en 
zorgen ervoor dat vanaf het terras 
de padelwedstrijden ook goed te 
volgen zijn. Het is superleuk om 
naar te kijken!” Voor de Kids gaat 
de vereniging niet alleen les aan-
bieden. Ze gaan ook deelnemen 
aan de competitie én toernooien 
spelen. Zo brengen ze wat ze leren 
meteen in de praktijk, ze beleven 
dus de hele sport. 

”Klaar voor de  
komende jaren” 

We moeten dit jaar over op Led-
verlichting. Zeker ook om de kos-
ten te beheersen. De Ledverlich-
ting past natuurlijk ook in de op-
dracht tot verduurzaming. De hui-
dige verlichting vreet stroom en is 
een enorme kostenpost voor de 
vereniging. “En wat zou het mooi 
als we, met hulp van de gemeente, 
volgend jaar een nieuwe toplaag 
op de tennisbanen kunnen aan-
leggen” blikt Koevoets voorzichtig 
vooruit. “We zijn er al enkele jaren 
over in gesprek, het budget is er, 
maar steeds krijgen we de bood-
schap dat er nog een jaartje mee 
gewacht wordt.” De banen hebben 
momenteel een kunststof toplaag, 
die compleet is afgesleten. Dit kan 
blessures veroorzaken en bevor-
dert het spel niet. Met ‘Gravel Red’ 
zou, volgens de voorzitter, de club 
weer jaren vooruit kunnen. “Het 
zou een mooi verjaardagscadeau 
zijn” zegt Koevoets met een knip-
oog richting gemeente. “Want 50 
jaar TV Steenbergen is een bijzon-
der jubileum.”

”Ook oud-leden zijn van 
harte welkom”

Een bijzonder jubileum is het ze-
ker. Het hele tennisseizoen staat 
in het teken van het jubileum. 
Het Open Wintertoernooi was 
een groot succes. “Een mooie op-
maat naar het Zomertoernooi en 
het clubkampioenschap” meent 

Koevoets “Maar het blijft daar 
niet bij. We krijgen nog het club-
kampioenschap in september én 
we nodigen alle oud-kampioenen 
uit voor een ééndaags wedstrijd. 
Zo willen we de kampioenswed-
strijden nogmaals herbeleven.” Er 
staat ook een ’Wimbledon’ dag op 
het programma, geheel in stijl van 
het alom bekende Britse grastoer-
nooi. Iedereen tennist met hou-
ten racket en, zoals het op Wimb-
ledon hoort, in het wit. Uiteraard 
staan de aardbeien mét room op 
het menu.”  

Op 18 juni viert TV Steenbergen 
met een grootste feestavond het 
vijftigjarig bestaan. Alle leden en 
oud-leden worden hiervoor uit-
genodigd. ”We proberen via via én 
uit ons archief oud-leden te berei-
ken. Maar zelf aanmelden kan na-
tuurlijk ook via een mail naar ju-
bileum@tvsteenbergen.nl .  Vóór 
15 mei” moedigt Koevoets alle 
oud-leden aan. 

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

50 jaar Tennisvereniging 
Steenbergen, een jaar 
lang gezellig feest 

Aspergeconcert 
STEENBERGEN – Inmiddels is ook dit 
traditie geworden: het aspergecon-
cert bij Ooms Asperges aan de Zon-
nekreekseweg 4. Dit vindt plaats op 
zondagmiddag 15 mei en het wordt 
niet alleen smullen geblazen, maar be-
zoekers van het gratis concert kunnen 
genieten van een optreden van zanger 
Arian van den Dries uit Breda. 

Van den Dries beschikt klaarblijkelijk 
over een groot zangtalend. Hij bereik-
te met zijn lied ‘Je suis malade’ onder 
meer de finale van het Concours de 
la Chanson in Amsterdam. Hij brengt 
tijdens het concert tal van beken-
de covers. Daarnaast kunnen bezoe-
kers genieten van diverse aspergege-
rechtjes. Het concert begint om 14:00 
uur en duurt tot 17:30 uur. Meer info: 
www.ooms-asperges.nl, bellen naar 
06 12 166 577 kan ook.

Presentatie over 
het Steenbergse 
Rode Goud
STEENBERGEN – Op uitnodiging 
van Heemkundekring De Steenen 
Kamer komt Frans van Eekelen op 
vrijdag 13 mei vanaf 19:30 uur in 
de bibliotheek vertellen over de 
geschiedenis van de Meekrap. Dit 
naar aanleiding van in de bieb ten-
toongestelde schilderijen van Ate-
lier Valkhoff. 

Aansluitend op zijn verhaal over 
het Steenbergse Rode Goud dat 
vroeger op grote schaal werd ge-
teeld in de omgeving van Steen-
bergen houdt kunstschilder Mar-
tin Valkhoff een lezing over het ge-
bruik van pigmenten en verf in de 
schilderkunst. Deze presentatie is 
gratis bij te wonen. Wel graag te-
voren aanmelden via: secretari-
aatsteenenkamer@gmail.com.
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Kent u iemand 
die een lintje 
verdient?

Maar liefst zestien inwoners van 
onze gemeente zijn afgelopen 
dinsdag bij de jaarlijkse 
Lintjesregen verblijd met een 
Koninklijke onderscheiding. 
Zij kregen een lintje voor hun 
grote maatschappelijke 
verdiensten. 

In onze gemeente bevinden zich 
zonder enige twijfel nog meer 
mensen die zich al vele jaren op 
vrijwillige basis inzetten voor de 
samenleving. Dat kan op allerlei 
manieren. 

Voordragen
Kent u iemand in de gemeente 
Steenbergen die zich gedurende 
lange tijd intensief sterk maakt voor 
één of meerdere organisaties op 
het gebied van sport, kunst, cultuur, 
sociaal maatschappelijk werk,  
kerkelijk leven, natuur, mantelzorg  
of openbare orde en veiligheid?  
Dan kunt u deze persoon of 
personen zelf ook voordragen voor 
een lintje. 

Aanvraag indienen
Hoe dat werkt, leest u op  
www.lintjes.nl Hier kunt u ook een 
digitaal voorstelformulier downloaden 
of een eerste aanvraag indienen. 
Naar aanleiding daarvan wordt er  
met u contact opgenomen vanuit  
het kabinet van de burgemeester. 
 
Meer informatie
Voor meer informatie of het  
maken van een afspraak kunt u  
ook mailen naar  
kabinet@gemeente-steenbergen.nl  
of bellen met 0167 - 54 34 88.
 
Indienen voor 15 juli
Let op: het aanvragen van een  
Koninklijke onderscheiding is een 
uitgebreid en zorgvuldig proces.   

Vandaar dat verzoeken voor de 
Lintjesregen van volgend jaar uiterlijk 
op 15 juli dit jaar al moeten worden 
ingediend. Dus wacht niet te lang als u 
iemand wilt voordragen.

Van de gemeenteraad
en oordeelsvormende vergaderingen. 
Daarnaast mogen zij deelnemen 
aan alle bijeenkomsten van de 
gemeenteraad, met uitzondering van 
de besluitvormende vergadering. 
Het belangrijkste verschil met een 
raadslid is dat een burgerraadslid geen 
kiezersmandaat heeft en dus geen zetel 
in de gemeenteraad heeft. Daarmee 
is een burgerraadslid uitgesloten 
van de besluitvorming. Tijdens de 
beeldvormende- en oordeelvormende 
vergaderingen mag een burgerraadslid 
namens zijn of haar fractie als 
woordvoerder optreden. 

Spreekrecht
Niet alleen burgerraadsleden maar ook 
inwoners mogen het woord nemen 
tijdens vergaderingen. Zowel tijdens de 
oordeelvormende- als besluitvormende 
vergaderingen staat het Spreekrecht 
burgers op de agenda. In maximaal vijf 
minuten mag een inwoner inspreken 
over een onderwerp dat op de agenda 
staat. Als u een keer wilt inspreken 
dient u vooraf contact op te nemen 

met de griffie 
van de gemeente 
Steenbergen. De agenda  
kunt u terugvinden op de website  
van de gemeenteraad:  
www.raadsteenbergen.nl

Voorafgaand aan de besluitvormende 
vergadering van 19 mei is er deze 
maand slechts één oordeelvormende 
vergadering, op maandag 9 mei. De 
oordeelvormende vergadering van  
11 mei komt in verband met een lichte 
agenda te vervallen. De agendapunten 
van 11 mei worden verplaatst naar 9 mei. 
 
Wilt u de discussie volgen, dan kunt u 
de raadsvergaderingen live volgen. De 
openbare raadsvergaderingen worden 
uitgezonden door de SLOS en zijn (terug) 
te zien op www.raadsteenbergen.nl

Agenda
•  9 mei: oordeelvormende vergadering
•  19 mei: besluitvormende vergadering
•  7 juni: oordeelvormende vergadering
•  8 juni: oordeelvormende vergadering

Raadsleden kunnen soms best 
wat hulp gebruiken bij hun 
werkzaamheden. Het voorbereiden 
van vergaderingen, lezen van de vele 
stukken en het terugkoppelen naar 
de achterban kost veel tijd en vraagt 
specifieke kennis. Zeker voor kleinere 
fracties kan dit een uitdaging zijn. 

Naast de zittende raadsleden mag 
een fractie twee burgerraadsleden 
voordragen. In het reglement van 
orde van de gemeenteraad van 
Steenbergen staat dat een burgerraads-
lid tijdens de laatste verkiezing op de 
kandidatenlijst van de desbetreffende 
fractie moet hebben gestaan. Tijdens 
de besluitvormende vergadering van 
19 mei worden de burgerraadsleden 
geïnstalleerd. Bij de installatie moet 
een burgerraadslid de eed of belofte 
afleggen. 

Belangrijkste verschil
Burgerraadsleden zijn lid van een 
fractie en kunnen namens hun fractie 
deelnemen aan de beeldvormende 

Welberg

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Op vakantie? 
Licht de buren in!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

Doe mee met het NK Tegelwippen
De gemeente Steenbergen doet 
mee met het NK Tegelwippen, een 
landelijke wedstrijd om zoveel 
mogelijk tegels te vervangen voor 
groen. De gemeente gaat de strijd 
aan met andere gemeenten. 
 
Alle kernen worden steeds groener
In elke kern worden in de openbare 
ruimte zoveel mogelijk tegels 
verwijderd. Ze maken plaats voor 
meer groen. Daardoor wordt 
Nederland klimaatbestendiger, 

aantrekkelijker voor insecten en 
dieren, koeler op warme dagen en 
veel mooier.

Doet u ook mee?
Ook inwoners kunnen meedoen 
in deze strijd. Heeft u tegels in 
de tuin die plaats kunnen maken 
voor extra groen? Wip de tegel(s) 
eruit en meld de tegel(s) aan op  
www.nk-tegelwippen.nl 
 
De actie loopt t/m 31 oktober 2022. 

De gemeente Steenbergen gaat 
massaal bij elkaar op de koffie tijdens 
een koffie-estafette. Deze actie houdt 
de gemeente om ervoor te zorgen dat 
inwoners contact leggen met elkaar. 
Wethouder Koos Krook dronk het 
eerste bakje met Peter Plasmans uit 
Nieuw-Vossemeer.

De koffie-estafette is in het leven 
geroepen om aandacht te vragen voor 
eenzaamheid. Veertig tot vijftig procent 
van de mensen voelt zich wel eens 
eenzaam. 

Geef het stokje door
De college- en raadsleden van de 
gemeente Steenbergen hebben allemaal 
twee koffiemokken gekregen. Zij gaan 
daarmee de komende dagen bij inwoners 
op de koffie en laten hierbij de mokken 
achter. Deze inwoners gaan weer bij 
andere inwoners op de koffie zodat er 
een koffie-estafette ontstaat. Gaat u bij 

Met wie drinkt u een bakje koffie?

iemand op bezoek die wel wat gezelschap 
kan gebruiken? Maak dan een foto van 
het koffiemoment en deel deze op uw 
social media met #koffieestafette. 
 
Wethouder Krook hoopt op veel 
enthousiaste deelnemers. “We gaan als 
gemeente aan de slag om mensen zoveel 
mogelijk te bereiken, te verbinden en 

te helpen. Kijk naar elkaar om, ga met 
mensen in gesprek!”

WijZijn Steenbergen helpt
Inwoners die het moeilijk vinden om een 
koffieafspraak te maken, kunnen contact 
op nemen met WijZijn Steenbergen via 
0167 - 75 08 50. Zij helpen inwoners 
graag. 



Gemeentehuis 
Buiten de Veste 1 
4652 GA Steenbergen

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

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

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

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

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

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

Volg ons op

€ 800 energietoeslag voor lage inkomens

Zes nieuwe 
fietsroutes 
Waterpoort

Huishoudens in Steenbergen met een 
laag inkomen hebben mogelijk recht 
op de € 800 energie toeslag.
 
Een inkomen is laag als het inkomen 
zonder vakantiegeld maximaal 120% 
van de bijstandsnorm is. Met deze 
maatregel ondersteunen de gemeenten 
inwoners die te maken krijgen met 
financiële problemen door de oplopende 
energieprijzen. 
 
Automatisch verstrekken
Vanaf deze week start de ISD Brabantse 
Wal met het automatisch verstrekken van 

Waterpoort is een uniek gebied 
rondom het Volkerak-Zoommeer. 
Het ligt op het grondgebied van de 
gemeenten Bergen op Zoom, Goeree-
Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, 
Steenbergen en Tholen. Eén van de 
beste manieren om deze streek te 
ontdekken is met de fiets. 

Fietsroutes
Er zijn zes nieuwe fietsroutes uitgebracht. 
Deze routes trekken langs plekken waar 
u nog nooit geweest bent, zelfs als u 
al heel lang woont in één van de zes 
gemeenten grenzend aan het Volkerak.
Naast bijzondere plekken, mooie dorpen 
en steden, bezienswaardigheden en 
landschappen, brengen de fietsroutes u 
ook langs talloze boerenbedrijven voor 
de lekkerste streekproducten. 

Steenbergen
Eén van de routes trekt door Steenbergen 
en is 53 km lang. U passeert naast de 
bezienswaardigheden ook Gastheren van 
Waterpoort. Dit zijn trotse ondernemers 
met bijvoorbeeld een restaurant, een 
streekproductenwinkel of camping in het 
gebied rond het Volkerak-Zoommeer. Ze 
kunnen u veel over het gebied vertellen.

Veel fietsplezier!
De routes zijn te downloaden op 
www.waterpoortwerkt.nl/fietsroutes 

de eenmalige energietoeslag aan ruim 
500 huishoudens. Op de website van de 
ISD staat om welke huishoudens dit gaat. 

Aanvragen
Uiterlijk half mei kunnen ook inwoners 
met een inkomen tot 120% van het 

minimumloon de toeslag aanvragen.  
Dit gaat om huishoudens die deze 
toeslag niet automatisch uitgekeerd 
hebben gekregen.  
Voor het aanvragen, de voorwaarden 
en meer informatie kunnen inwoners 
van Steenbergen terecht op  
steenbergen.antwoordop.nl/nieuws  
 
De vrijwilligers van het Digipunt bij 
Vraagwijzer kunnen indien nodig 
helpen bij het digitaal indienen van 
de aanvraag. Dit doen zij op afspraak. 
Voor het maken van een afspraak kunt u 
na 9 mei bellen naar 06 - 36 13 27 73

Vijfde lokale Veteranendag
De stichting Veteranen Steenbergen 
(VeSt) organiseert op 13 mei 2022 voor 
de vijfde keer de lokale Veteranendag 
voor alle veteranen uit de gemeente 
Steenbergen. Dit keer in ’t Cromwiel. 

VeSt nodigt ‘s middags docenten en 
leerlingen van scholen in Steenbergen 
uit. Ook is het de bedoeling om 
oorlogsvluchtelingen uit te nodigen. De 
organisatie pakt tijdens dit jubileumjaar 
(extra) groot uit met een concert van het 
Orkest van de Koninklijke Marechaussee 
in de avond. 

Verbinding
In onze zes kernen  
wonen ruim 150 veteranen 
en burgemeester  
Ruud van den Belt is één 
van hen. ,,Ik draag onze veteranen een 
bijzonder warm hart toe en dat verdienen 
ze ook, van ons allemaal. Het is mooi om 
te zien hoe zij de lokale Veteranendag 
steeds meer vorm en inhoud geven, met 
als doel de verbinding te zoeken met heel 
de gemeenschap. Ik kijk nu al uit naar die 
ontmoeting én naar het concert”, aldus  
de burgemeester.

 

Witte Anjer-concert
Het Orkest van de Koninklijke 
Marechaussee sluit de dag af met een 
groots ‘Witte Anjer’-concert. Het repertoire 
is aangepast aan de actuele situatie in de 
wereld. Een Witte Anjer-concert draagt bij 
aan de waardering voor veteranen in de 
gemeenschap. Tijdens een Anjerconcert 
wordt met muziek hun verhaal verteld. 
 
Iedereen is welkom bij het concert. 
De kaarten zijn alleen online verkrijgbaar 
via: www.onlineticketsverkopen.nl/
winkel/1027
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Tot en met 19 juni krijg je bij iedere €10,- aan boodschappen bij Albert Heijn en Gall & Gall een setje met 4 plaatjes gratis!
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Spaar mee voor een mooi album 
over de historie van Steenbergen!

Fit & Vitaal in 35 minuten
met de revolutionaire eGym-cirkel

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

Sneller fit en in vorm
met de eGym-cirkel

Tamelijk fit of geheel uit vorm …. met de 
eGym-cirkel kun je op elk niveau instappen.
Het eGym-systeem is een gevarieerde 
training op volautomatische toestellen 
waarbij je in slechts 35 minuten een 
complete training doet.

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

Test eGym nu 6x gratis uit
Daarnaast mag je ook deelnemen aan de groepslessen

en trainingen in de fitness.

Leerlooierij 15 4651 SM Steenbergen
Telefoon 0167-566090
www.dinamisteenbergen.nl
Email: receptie@dinamisteenbergen.nl
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN
voor inwoners van de gemeente Steenbergen

Arthur Backx (47), 
Steenbergen
De gedecoreerden zouden dinsdagmiddag op alfabetische volgorde 
door burgemeester Van den Belt op het podium uitgenodigd 
worden, maar bij nummer 1 ging dat al direct ‘mis’.  Steenbergenaar 
Arthur Backx, de jongste in de lange rij, kon er vanwege vakantie 
niet bij zijn. Hij zal het daarom nog even zonder speldje moeten 
stellen, maar de titel is in ieder geval al van hem. 

Ondanks zijn relatief jonge leeftijd, heeft Arthur Backx al 
een uitgebreide staat van dienst opgebouwd in het lokale 
verenigingsleven. Het langst is hij betrokken bij Scouting 
Steenbergen, waar hij als zevenjarige lid van werd en sinds zijn 
zeventiende leiding geeft aan jongens en meisjes in alle leeftijdsgroepen. Vanuit die hoedanigheid 
is hij ook afgevaardigde in het bestuur, maar zijn hoofddoel is het stimuleren van de persoonlijke 
ontwikkeling van kinderen en jongeren. 
Vanuit dweilband “Wa d’un Errie” stond Arthur Backx (bij velen beter bekend als Tuur) aan de 
wieg van de inmiddels ruim 22-jarige carnavalsbouwclub �De Vlaojestààmpers�. Onder zijn 
voorzitterschap krijgen veel jeugdigen de kans om zich niet alleen technisch te bekwamen, maar 
ook om deel uit te maken van een veilig, sociaal netwerk. 
In het verleden was hij bovendien actief betrokken bij de Kleine Tour, het jaarlijkse 
vakantiewielerfestijn voor de jeugd in Steenbergen, alsook voor de organisatie van Koninginne- en 
Koningsdag in zijn woonplaats. (Helaas geen betere foto beschikbaar).

Peter Gommeren (70), Kruisland 
Het is even schrikken wanneer je bij de Lintjesregen arriveert 
omdat je denkt dat een collega gedecoreerd wordt en er daar achter 
komt dat je zelf de vrijwilliger bent die in het oranje spotlicht 
komt te staan. Het overkwam Kruislander Peter Gommeren deze 
week. “In het verleden vroeg u meerdere keren een lintje aan voor 
anderen, maar vandaag krijgt u te horen waarom heel Kruisland 
vindt dat ú een Koninklijke Onderscheiding verdient,� legde de 
burgervader uit. 

Ere wie ere toekomt, want de Kruislander geldt al 40 jaar als 
een stuwende kracht bij de harmonie in zijn dorp, St. Caecilia, 
waarvoor hij zich in de loop der jaren heeft ingezet als bestuurslid, 
medewerker van diverse commissies, organisator van de 
Dorpsfeesten, beheerder van het muziekarchief, en niet te vergeten trouw lid van twee orkesten. “En 
voorzitter,” voegde Gommeren zelf toe. Het welzijn van zijn dorpsgenoten gaat Peter Gommeren 
nadrukkelijk aan het hart, zo blijkt verder uit zijn vrijwilligerswerk voor de Zonnebergschool, de 
Stichting Welzijn Kruisland (penningmeester) en de KBO (secretaris). Daarnaast kennen veel 
Kruislanders hem als lid van toneelvereniging TV Soufflé en is hij ook nog chauffeur op de Buurtbus. 
Ook heeft hij een naam op te houden als tonpraoter en als schrijver en toneelspeler bij TV Soufflé.
Met zijn sociale inborst, zijn verbale en bestuurlijke vaardigheden, zijn gevoel voor humor en 
zijn grote betrokkenheid, heeft hij een onmiskenbare bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van 
Kruisland. 

Piet van der Linden (72),  
Steenbergen

Voor Piet van der Linden werd het in één klap duidelijk waarom 
zijn vrouw en zoon een paar dagen voor de Lintjesregen toch zo 
hadden staan te smoezen bij het schuurtje in de tuin. Hij werd 
naar het gemeentehuis gelokt met de smoes dat een vrijwilliger 
van de Plusbus onderscheiden ging worden. Het was niet helemaal 
gelogen, want Piet van der Linden is er zelf chauffeur en hij kreeg 
inderdaad een lintje. 

Als een onmisbare schakel, zo wordt Steenbergenaar Piet van 
der Linden aangemerkt, en dat slaat om te beginnen op de 
fietsclub van en voor senioren. Een gezelschap van tientallen 
oudere fietsliefhebbers, dat dankzij de goede zorgen van Piet van der Linden wekelijks onbezorgd 
op pad kon voor een gezellige, gezamenlijke toertocht in de regio. Hij verkende de routes, regelde 
de tussenstops, bestuurde de bezemwagen, repareerde onderweg kapotte fietsen en als er iemand 
onverhoopt ten val kwam, werd hij of zij door hem naar het ziekenhuis gebracht. Ook voor de 
organisatie van wandelingen in de wintermaanden en de jaarlijkse feestavond draaide hij zijn 
hand niet om. Vijfentwintig jaar lang zette hij bovendien zijn beste beentje voor als ploegleider en 
chauffeur van de EHBO-wagen in de Kleine Tour. Als chauffeur van de Plusbus maakt hij zich nog 
altijd verdienstelijk en er wordt sowieso zelden of nooit dat er tevergeefs een beroep gedaan op zijn 
hulpvaardigheid, zo weten ze onder anderen bij de families Withagen en Bierings.

Kees de Bruin (66), 
Steenbergen
In de veronderstelling dat hij voor overleg over een bouwvergunning 
een afspraak op het gemeentehuis had, stapte Kees de Bruin 
nietsvermoedend uit de auto. Toen hij op het parkeerterrein 
zijn partner Hilde aantrof die hij een kwartier eerder nog thuis 
gedag had gezegd, kreeg hij al snel in de gaten dat hij er mogelijk 
ingeluisd was. Het gebeurt niet snel dat De Bruin met zijn mond 
vol tanden staat, maar nu duurde het wel even voordat hij de 
juiste woorden kon vinden om zijn verrassing en blijdschap onder 
woorden te brengen. 
Ons kent ons in Steenbergen en Kees de Bruin kennen ze eigenlijk 
allemaal wel. Naast zijn drukke bestaan als eigenaar van onder 
meer de HEMA in Steenbergen, maakte hij zich - tot vorig jaar - vele decennia lang sterk voor de 
belangen van zijn collega-ondernemers in het stadscentrum. Eerst als voorzitter van wat toen 
het KNOV heette en later de plaatselijke MKB-afdeling en het Retail Platform Steenbergen, dat 
uiteindelijk weer ONS Steenbergen (Ondernemers Netwerk Stadshart) werd. “Dat Steenbergen een 
stad met een verhaal wordt genoemd, danken we aan jou,” aldus de burgemeester.
Kees is een echte kartrekker, die veel heeft betekend voor de aantrekkingskracht en de leefbaarheid 
van het Steenbergse stadshart, waar hij tal van activiteiten van de grond tilde, zoals het IJsfestijn. Een 
echte netwerker ook, in wie de gemeente steevast een betrouwbare en betrokken gesprekspartner 
kende. Waarbij het algemeen belang altijd de boventoon voerde. Een man met het hart op de juiste 
plaats voor het lokale verenigingsleven, dat altijd bij hem kon aankloppen, en in het verleden ook 
nog drijvende kracht bij pony- en paardrijvereniging De Strieneruitertjes.

Ad Huijsmans (78), Kruisland
“Een bijzonder mens met een groot hart die nooit klaagt en altijd 
klaar staat om anderen te helpen.” Het is volgens de burgemeester 
de kern van de redenen waarom Ad Huijsmans volgens velen een 
lintje verdient. De Kruislander zelf dacht ’s ochtend bij het opstaan 
nog dat hij naar een receptie zou gaan voor zijn dochter Janny die 
12,5 jaar in dienst is bij Bravis, maar dat liep even anders…

Sinds 1976 al heeft Ad Huijsmans zich op uiteenlopende manieren 
belangeloos verdienstelijk gemaakt voor de lokale samenleving. 
In hoofdzaak is hij al meer dan drie decennia lang verbonden 
aan de H. Georgiuskerk in Kruisland. Eerst als bestuurslid en 
later als voorzitter van de parochiekerncommissie van deze kerk 
binnen de Sint Annaparochie. Maar dat niet alleen, want hij is ook al ruim dertig jaar koster. Ad 
Huijsmans kan dan ook beter aangemerkt worden als de spilfiguur, de man om wie vrijwel alles 
draait binnen de Georgiuskerk. Zijn medebestuurders, vrijwilligers, parochianen en dorpsgenoten 
waarderen hem zeer om wie hij is en wat hij allemaal doet. Waarbij hij vooral wordt geprezen om 
de punctualiteit waarmee hij zijn verplichtingen als vrijwilliger nakomt én het feit dat hij altijd voor 
iedereen klaarstaat. �Iedereen voelt zich dankzij u altijd welkom tijdens de viering,� aldus Van den 
Belt tijdens zijn toespraak.
Voorheen was Aad Huijsmans bovendien ook langdurig en actief betrokken bij de plaatselijke 
tennisvereniging (mede dankzij u opgericht), de organisatie van de jaarlijkse braderie, de 
avondvierdaagse en het bestuur van de Zonnebergschool.

Toos van der Linden-Gabriëls (71), 
Steenbergen

Het spreekwoord ‘Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in�, 
was tijdens de Lintjesregen zeker van toepassing op Toos van der 
Linden- Gabriëls. Nadat burgemeester Van den Belt het lintje had 
opgespeld bij haar echtgenoot, was zij namelijk zelf aan de beurt. 
Die had Toos niet aan zien komen en het bracht haar zelfs even 
van haar stuk. Dat gold ook voor haar echtgenoot Piet die nog niet 
was bekomen van de eer die hem zelf te beurt was gevallen, maar 
minstens zo blij was dat het de Koning had behaagd om ook zijn 
vrouw tot de Orde van Oranje-Nassau toe te laten.

Toos van der Linden is al tientallen jaren betrokken bij de 
Steenbergse EHBO-vereniging en zodoende actief bij tal van evenementen. Een ware “duizendpoot”, 
die ze bij de Kleine Tour voor geen goud zouden willen missen en datzelfde geldt voor de 
Vredeskerk in Steenbergen-Zuid. Ook de Plusbus, zorginstelling TanteLouise en de organisatie van 
bedevaartreizen naar Hakendover kunnen altijd op haar steun, haar grote betrokkenheid en haar 
vrijwillige medewerking rekenen. Ook de intensiteit waarmee zij dit alles doet, alsmede haar goede 
(mantel)zorgen voor vrienden, buurtgenoten en familieleden maken dat velen Toos van der Linden 
van harte een lintje gunnen. Dat bleek eigenlijk al toen zij in 2016 vanuit de gemeenschap werd 
voorgedragen voor een pluim, die zij toen in ontvangst mocht nemen tijdens Chapeau! Feest van 
trots, (h)erkenning en verbinding.

STEENBERGEN – ‘Om die reden heeft het Zijne Majesteit de 
Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau’. Vijftien inwoners van de gemeente Steenbergen hoorden 
afgelopen dinsdag hoe deze bijzondere woorden speciaal voor 
hen werden uitgesproken door burgemeester Ruud van den Belt 
tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. Voor een zestiende inwoner 
werd het woord ‘Lid’ zelfs vervangen door ‘Ridder’.

Het was een flinke oranje regenbui die de dag voor 
Koningsdag over onze gemeente trok. Tot vreugde van Van 
den Belt voor wie de Lintjesregen niet lang genoeg kan 
duren. 

“Ik vind het een grote eer dat ik de versierselen namens 
Zijne Majesteit de Koning uit mag reiken, want al deze 

vrijwilligers maken echt het verschil in onze samenleving”, 
aldus de burgervader. 
”De meesten van hen verkiezen vaak de achtergrond, maar 
zij verdienen het juist om in het zonnetje te staan. Het is 
goed om te laten merken dat hun vrijwilligerswerk wordt 
gezien én gewaardeerd. Daarvoor ben ik de aanvragers 
bijzonder erkentelijk.”

Burgemeester mocht zestien Koninklijke Onderscheidingen uitreiken
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Aad Meijburg (80), Steenbergen

Ook Aad Meijburg had bij  het krieken van de 26ste april een heel 
ander beeld van de dag die nog open voor hem lag. Hij was er 
namelijk van overtuigd dat hij uitkeek naar een feestelijk afscheid 
van zijn voorzitterschap van Watersportvereniging IJsselmonde. 
De watersporter in hart en nieren had er toen nog geen idee van dat 
de volgende keer dat hij zou gaan varen, hij dit als onderscheiden 
Nederlander zou mogen doen. 
De verdiensten van Aad Meijburg liggen buiten de gemeente 
Steenbergen, waar hij namelijk nog niet zo lang geleden is 
komen wonen. Maar ook hij heeft zich gedurende tientallen 
jaren op vrijwillige basis verdienstelijk gemaakt voor meerdere 
maatschappelijke doeleinden, waaronder watersportvereniging 
IJsselmonde (voorzitter en erelid), de Eerste Berkenwoudse Hengelsportvereniging (voorzitter en 
erelid) en prominent en actief lid van de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club. �U wist het 
tij te keren waardoor de continuïteit van deze uit 1907 stammende vereniging werd gewaarborgd,� 
benadrukte burgemeester Van den Belt tijdens de uitreiking. Dat alles naast een druk bestaan als 
zelfstandig ondernemer en meerdere persoonlijke tegenslagen. Desondanks staat Aad Meijburg 
bij menigeen te boek als een verbinder, iemand die mensen nader tot elkaar brengt én in staat 
is om de juiste stemming erin te brengen. Dat laatste doet hij ook letterlijk, als dirigent van het 
dameskoor “De Waterladies” van de watersportvereniging waar de leden ‘samen lachen, samen 
huilen en samen zingen’, als dirigent en voorzitter van het KNMC Schipperskoor, en als actief lid 
van een shantykoor. Nadat zowel de watersportvereniging als de hengelsportvereniging hem eerder 
al uitriepen tot erelid, mag het lintje van de Koning worden gezien als de kroon op zijn werk. 

Rien Oerlemans (86), Nieuw-Vossemeer
Van de zestien gemeentegenoten die een Koninklijke Onderscheiding 
kregen, was Nieuw-Vossemeerder Rien Oerlemans degene met de 
langste staat van vrijwillige dienst. Tweeënzeventig om precies te 
zijn. �U maakt zich al een mensenleven lang verdienstelijk voor 
de samenleving,� vatte de burgervader samen. Opmerkelijk is het 
bovendien dat Rien tijdens zijn carrière als vrijwilliger actief was 
in vier van de zes kernen van de huidige gemeente Steenbergen: 
Welberg, De Heen, en Nieuw-Vossemeer. Alleen Dinteloord en 
Kruisland ontbreken nog in dit rijtje. Maar wie weet…
Rien Oerlemans begon al rond 1950 met zingen in het kerkkoor 
van de Corneliuskerk op de Welberg en vervolgens in het 
Steenbergse Gummaruskoor. Later dirigeerde hij jarenlang het 
parochiekoor van de O.L.V. ten Hemelopneming in De Heen en - tot het ophield te bestaan - het 
koor van de Vredeskerk in Steenbergen-Zuid. Twintig jaar lang gaf hij zijn beste krachten als dirigent 
aan het gehandicaptenkoor van SDW op de woonlocatie De Lindenberg in Wouw, waarvan hij de 
leden vaak thuis ophaalde om mee te kunnen doen. Dit zegt alles over zijn sociale bewogenheid. 
Heden is Rien Oerlemans nog altijd actief lid van het kerkkoor van de H. Joannes de Doperkerk in 
Nieuw-Vossemeer. Zeg eens eerlijk: wat zouden ze in de Sint Annaparochie zonder u moeten?  Van 
1966 tot 2001 was hij ook nog eens bondskeurmeester bij meerdere vogelverenigingen. Ook is hij lid 
geweest van de reservepolitie, wat uiteraard weer geheel andere vaardigheden vraagt. Een veelzijdig 
mooi mens met het hart op de juiste plaats.

Herman Roodenburg (75), Dinteloord
Na tien onderscheidingen uitgereikt te hebben, vond burgervader 
Ruud het hoog tijd voor een grapje. En dus liet hij na de uitreiking 
van het lintje aan Ria Roodenburg het echtpaar helemaal 
terugkeren naar hun zitplaats om ze vervolgens weer naar voren 
te roepen. Want niet alleen voor Ria, maar ook voor echtgenoot 
Herman bleek er een Koninklijke Onderscheiding in het oranje vat 
te zitten. 
Een kwart eeuw lang heeft Herman Roodenburg zich ondertussen 
al met grote betrokkenheid ingezet voor de Hervormde Gemeente 
in Dinteloord. Eerst als lid van de kerkenraad en diaken. 
Vervolgens werd hij koster van het kerkgebouw en draagt hij zorg 
voor een goed verloop van de zondagse diensten, alsook van alle 
andere activiteiten die hier doordeweeks plaatsvinden. In toenemende mate is hij zich tevens, 
samen met zijn vrouw, gaan inzetten voor het beheer van het Hervormd Centrum. Hier voltrekken 
zich allerlei bijeenkomsten, van vergaderingen tot en met bruiloften en uitvaarten. Voor alle 
denkbare hand- en spandiensten, zoals het helpen opknappen van de kerk en de pastorie, zijn ze bij 
Herman Roodenburg ook altijd aan het juiste adres. U moet minstens twee rechterhanden hebben. 
In hoge mate dankzij hem werd nog niet zo lang geleden alle schade opgeknapt, voortkomend uit 
een lekkage, die alles blank zette. Enkele weken later was er echter niets meer van te zien. Dat hij het 
hart op de goede plaats heeft, blijkt eens te meer uit een ruime periode van mantelzorg. 

Cor Snepvangers-van den Enden (71), 
Steenbergen
Cor Snepvangers-van den Enden dacht dat zij afgelopen dinsdag 
naar het gemeentehuis ging omdat één van haar mede-vrijwilligers 
van de Stichting Wereldwijd Steenbergen een lintje zou krijgen. Dat 
zij plotsklaps zelf voor de burgemeester stond, was dan ook een grote 
verrassing voor haar. De manier waarop hij haar introduceerde 
maakte duidelijk waarom zij er stond. Van den Belt: “Laat ik citeren 
uit de vele steunbetuigingen die voor u zijn ingediend: Mensen als Cor 
Snepvangers maken de wereld een beetje beter. Haar leven staat in het 
teken van mensen helpen.”
Als er iemand altijd voor anderen klaarstaat, dan is dat zeker 
Cor Snepvangers-van den Enden. Het overgrote deel van haar 
�vrijwilligerscarrière� is zij � nu al zo�n 40 jaar � nauw betrokken bij de parochie(kern) van de H. Antonius 
van Padua in Lepelstraat, waarvoor zij verschillende functies heeft vervuld en nog steeds bekleedt, zoals 
coördinator van het parochiesecretariaat en secretaris/penningmeester van de Stichting Vrienden van 
Antonius.
Samen met haar zussen (de Zusjes Van den Enden – red.) heeft Cor Snepvangers tien jaar lang belangeloos 
optredens verzorgd voor goede doelen en organisaties voor ouderen en zieken, waaronder De Zonnebloem
Een belangrijk deel van haar leven heeft ze bovendien gewijd aan de �opvang�, tijdens vakantieperiodes, van 
kansarme kinderen uit landen als Polen en Frankrijk. Niet alleen als gastgezin vanuit �Kerk en Samenleving� 
in Schijf, maar ook als regionaal coördinator voor de Stichting Europa Kinderhulp. Zij zocht naar de beste 
matches en bezorgde zo veel kinderen en jongeren een warm thuis en een onvergetelijke vakantie. Bij de 
Stichting Wereldwijd Steenbergen is Cor Snepvangers actief als vrijwilliger in de wereldwinkel

Goof Musters (67), Steenbergen

Steenbergenaar Goof Musters had op dinsdag een uitje met 
zoon Mark naar de bioscoop  op het programma staan. “Maar,” 
knipoogde burgemeester Van den Belt tijdens de Lintjesregen. “U 
wist niet dat u zelf de hoofdrol zou spelen in een film die u vast en 
zeker nooit meer gaat vergeten.” 

Eén van de grote steunpilaren van voetbalvereniging Steenbergen, 
dat is Goof Musters. De club kent in hem al zo’n 30 jaar een trouwe 
steun en toeverlaat, die van vele markten thuis is. Dankzij de 
vrijwillige inspanningen van Goof Musters, kunnen jong en oud 
hun wedstrijden spelen, zonder zich zorgen te hoeven maken of 
er wel een grens- of een scheidsrechter beschikbaar is. Junioren, 
senioren, veteranen: hij “fluit” ze allemaal. 

Ook als jeugdleider, lid van het jeugdbestuur en wedstrijdsecretaris heeft hij zijn sporen 
ruimschoots verdiend. Als lid van de onderhoudsploeg van vv Steenbergen, was hij recent nog actief 
betrokken bij de nieuwbouw van de kleedkamers op het sportpark. “Een vrijwilliger uit duizenden, 
altijd vriendelijk en behulpzaam”, zo wordt hij getypeerd. Andere organisaties die in hem een 
gewaardeerde kracht kennen zijn de Stichting Wielercriterium Steenbergen en het IJsfestijn. Verder 
helpt hij graag ouderen in zijn omgeving met klusjes in en om het huis. In alle opzichten een man 
op wie velen kunnen bouwen en vertrouwen. 

Ria Roodenburg-Bolluijt (72), Dinteloord

Ria Roodenburg-Bolluijt laat zich niet makkelijk verleiden en 
het was dus nog een hele toer om haar zonder de verrassing te 
verklappen naar het gemeentehuis te lokken. “Maar u bent er en dat 
is het belangrijkste,” stelde de burgemeester. “Er zijn namelijk nogal 
wat mensen die het belangrijk vinden dat u in het middelpunt van 
de belangstelling staat. Terecht, want uw inspanningen zorgen 
voor veel verbinding in de Dinteloordse samenleving.”

Een belangrijke spil en een ware rots in de branding binnen de 
Hervormde gemeenschap in Dinteloord: dat is Ria Roodenburg. 
Haar tomeloze inzet en grote toewijding worden als bovenmatig 
aangemerkt en op die manier verbindt zij tal van inwoners, zowel 
binnen de kerk als daarbuiten. Ria Roodenburg heeft zich tientallen jaren lang intensief verdienstelijk 
gemaakt voor de Hervormde vrouwenvereniging Idelette, het Hervormd Centrum, de Hervormde 
kerk, alsook voor de Winterfair van de Hervormde Gemeente. Achter de schermen van het Hervormd 
Centrum, wordt zelfs wel eens gezegd: ,,Ria is niet zomaar een vrijwilliger, Ria ís de stichting�. Niet 
zo vreemd als je bedenkt dat ze er mede voor zorgt, dat de vele activiteiten op deze locatie gesmeerd 
verlopen, maar bijvoorbeeld ook de schoonmaak coördineert. 
Niets is haar ooit teveel. Zo regelt ze ook de jaarlijkse voorjaarsverkoping waarvan de opbrengst naar 
zendingswerk in het buitenland gaat en de kerstviering voor 65-plussers.  Ook ondersteunt ze haar man, 
in diens rol als koster, en brengt ze huisbezoeken aan ouderen, eenzamen en zieke dorpsgenoten. 

Pater Bertus van Schaik (87), Nieuw-Vossemeer

Zelfs geestelijken zijn niet helemaal te vertrouwen rond Lintjestijd, 
zo ontdekte Pater Bertus van Schaik afgelopen dinsdag. Hij was 
door pastoor Hans de Kort gevraagd hem te vergezellen naar de 
Lintjesregen waar diverse vrijwilligers van de Sint Annaparochie 
een oranje buitje wachtte. Ook voor pater Bertus zelf die op passende 
wijze werd geïntroduceerd door de burgervader: ”U bent 87 jaar 
maar nog zo vitaal als een jonge herdershond. Onbaatzuchtig, 
geliefd, sociaal en betrokken. Mensen komen superlatieven tekort 
om de waardering voor u onder woorden te brengen.” 
De nestor van de Lintjesregen van dit jaar is pater Bertus van 
Schaik uit Nieuw-Vossemeer. Hij werd in 1974 aangesteld 
als pastoor van de H. Joannes de Doperkerk en heeft zich 
sindsdien ruimschoots verdienstelijk gemaakt voor de (geloofs)gemeenschap in heel de gemeente 
Steenbergen. Pater Bertus is een markante en kleurrijke, maar ook bescheiden en bovenal 
authentieke persoonlijkheid, die in 2011 van een welverdiend emiraat had mogen gaan genieten. 
Hij bleef echter nauw verbonden aan de Sint Anna en Christoffelparochie, waarvoor hij nog altijd 
vieringen verzorgd. Wie het moeilijk heeft, vindt bij pater Bertus altijd gehoor. Hij helpt mensen met 
goederen, met een dak boven het hoofd of met een persoonlijk bezoek, bijvoorbeeld aan ernstig 
zieken. Zo is hij in de loop der tijd van wezenlijk belang geweest, en nog, voor het geestelijk welzijn 
van honderden, vermoedelijk zelfs wel duizenden mensen. Zijn kracht haalt hij naar eigen zeggen 
uit zijn reizen naar het pelgrimsoord Medjugorje in Bosnië-Herzegovina, waar hij een speciale band 
heeft met de Heilige Maagd Maria.

Mart Verhagen (79), Nieuw-Vossemeer
Ook Nieuw-Vossemeerder Mart Verhagen had geen idee wat hem 
echt te wachten stond toen hij voor de Lintjesregen naar het 
gemeentehuis vertrok. Toen hij ervan terugkeerde, deed had hij 
dat met een Koninklijke Onderscheiding en mooie woorden van 
de burgemeester op zak. Als geboren Schiedammer is Verhagen een 
typische voorbeeld van de uitdrukking: Je hoeft niet op Vosmeer 
geboren te zijn om er vandaan te willen komen. 

Hoewel hij in Schiedam is geboren, raakte Mart Verhagen na 
zijn verhuizing naar Nieuw-Vossemeer al snel ingeburgerd in 
het “durrep aan de kreek”. Tot op de dag van vandaag is hij actief 
binnen de plaatselijke carnavalsvereniging, ’t Vosse-ol en de 
lokale afdeling van de KBO. Bij laatstgenoemde organisatie is 
hij sinds 2005 bestuurslid/penningmeester. In die functie heeft hij zijn zaakjes altijd piekfijn in 
orde en wordt hij bovendien geprezen om zijn grote betrokkenheid bij het welzijn van de Nieuw-
Vossemeerse ouderen. De carnavalsvereniging weet zich al 35 jaar verzekerd van de vrijwillige inzet 
van Mart Verhagen, die zich op uiteenlopende manieren verdienstelijk heeft gemaakt voor het 
carnavalsfeest en daarmee voor de leefbaarheid in Nieuw-Vossemeer. Zo zat hij in het bestuur en 
was hij “Grootste Boer”, maar ook verkeersregelaar, ondersteunend lid van de bouwclub. muzikant 
bij hofkapel de Vosseblaozers en noem het allemaal maar op. Verder kende ook de Visclub in Nieuw-
Vossemeer geruime tijd een gewaardeerd bestuurslid en voorzitter in Mart Verhagen.
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN
voor inwoners van de gemeente Steenbergen

Nelleke van der Vorm-Knottnerus (70), 
Dinteloord
Nelleke van der Vorm was er van overtuigd dat zij voor 
dochter Annemiek naar het gemeentehuis kwam. Die 
schittert per slot van rekening met een mooi verhaal 
over haar deelname aan de Olympische equipe in het 
Jubileumboek. De kunst om geschiedenis te schrijven heeft 
zij niet van een vreemde, zo concludeerde burgemeester 
Van der Belt toen hij niet Annemiek maar Nelleke op 
het podium vroeg om haar welverdiende Koninklijke 
Onderscheiding in ontvangst te nemen.
Politiek loopt als een rode draad door het leven van 
Nelleke van der Vorm uit Dinteloord. Sinds 1977 heeft zij 
zich in hoofdzaak verdienstelijk gemaakt voor de VVD. Hoewel zij gedurende één periode 
raadslid is geweest in de toenmalige gemeente Dinteloord en Prinsenland, verkoos 
Nelleke van der Vorm liever de achtergrond. Vanuit het bestuur, bij het samenstellen van 
kandidatenlijsten, bij achterbanvergaderingen, het verzorgen van de public relations en 
niet te vergeten in tijden van verkiezingscampagnes was Nelleke van der Vorm helemaal 
in haar element. Bestuur en leden konden altijd op haar rekenen. Haar maatschappelijke 
betrokkenheid blijkt ook uit haar inzet gedurende 30 jaar voor de Lions Club Roosendaal 
Westhoek en KWF Kankerbestrijding. Ook de volleybal- en de tennisvereniging in 
Dinteloord hebben dikwijls een beroep op haar kunnen doen. Twintig jaar lang vervulde 
zij bovendien een onbezoldigde functie in het familiebedrijf, ook besteedde zij veel tijd als 
mantelzorgster. �Een voorbeeld voor anderen�, is één van de vele manieren waarop zij is 
aangeprezen voor een lintje.

Jan Traets (68), Steenbergen

De uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen gebeurde op volgorde en 
het dus was dus een beetje vreemd dat de burgemeester na het lintje van Cor 
Snepvangers overging naar Mart Verhagen. Daar hoorde namelijk Jan Traets 
nog tussenin. Het bleek geen foutje, maar een doelbewuste keuze te zijn. De 
vrijwillige verdiensten van Traets zijn namelijk dusdanig speciaal dat de 
Koning hem er een Ridderorde voor toebedacht. 
De vrijwilligersloopbaan van Jan Traets begint in 1974. Al op jonge leeftijd 
toont hij zijn sociaalmaatschappelijke betrokkenheid, door zich in te zetten 
voor de oprichting van een jeugdsoos en een jongerenkoor in Dinteloord: de 
Young People Society. 
Het duurde niet lang, of hij kwam in aanraking met de lokale politiek. Eerst 
bij het CDA, daarna bij de Democratische Partij Dinteloord, waarvan hij zelf 
aan de wieg stond en uitgroeide tot een waar “stemmenkanon”. De DPD bracht best een cultuuromslag teweeg 
in politiek Dinteloord. Uiteindelijk zat Jan Traets 10 jaar in de raad, waarna hij nog drie jaar wethouder was. 
Zijn (bestuurlijke) vrijwilligerswerk strekte zich verder uit over voetbalvereniging DSV in Dinteloord en later 
ook nog de carnaval in Steenbergen. Ook stak hij graag zijn handen uit de mouwen, als collectant voor diverse 
goede doelen. 
Allemaal in zijn vrije tijd, naast zijn fulltime baan in het speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Daarin heeft 
hij zich eveneens nadrukkelijk onderscheiden, in het lesgeven aan en begeleiden van kinderen en jongeren met 
gedrags- en leerproblemen. Voor de door hem bedachte “doorstroomgroep” kreeg hij de Jan Dekker-prijs van 
de Lowys Porquin Stichting. 
Ook begeleidde en coachte hij gedurende een groot aantal jaren zowel jongeren, met wie hij een sterke 
vertrouwensband op wist te bouwen, als (honderden) leerkrachten.In de regio Rotterdam nam hij voordien al het 
voortouw voor de vestiging van een inpandige peuterspeelzaal in een basisschool. Destijds een bijzonderheid, 
die met name z’n vruchten afwierp voor kinderen uit de achterstandswijk waar deze school gevestigd was. 
Tien jaar geleden kreeg Jan Traets er een pittige taak bij met de mantelzorg voor zijn echtgenote. Na zijn 
pensionering heeft hij niettemin het vrijwilligerswerk meteen weer opgepakt, nu bij De Zonnebloem.

In een slideshow van oude beel-
den gaf secretaris Wally Parel een 
nostalgisch kijkje in het verleden 
en werden oude herinneringen 
onder het genot van een hapje 
en een drankje weer levend. Mid-
dels een “striptease show” presen-
teerde de secretaris in de loop van 
de avond het jubileumtenue aan 
de leden. Na een korte toespraak 
van de huidige voorzitter Gerrit 
de Gast nam hij van de gelegen-
heid gebruik om Jan Bouwens wat 
vragen te stellen. De oude doos 
werd opengetrokken en er kwa-
men smakelijke anekdotes ter ta-
fel. Twee zonen van Jan, Henk en 
Peter zijn nog steeds lid van de 

club. In het verleden gaf Jan zelfs 
zijn voorzitterschap op van de Fa-
tuur voor de wieleraspiraties van 
zijn kinderen. Aan het eind van 
het interview overhandigde Jan 
de voorzitter een aantal oude re-
likwieën, waaronder de eerste 
wisselbeker die ooit werd uitge-
reikt door de club. In een officieel 
moment werd Peter Manders, de 
voorganger van Gerrit, benoemd 
tot erelid van RTC de Fatuur. Pe-
ter heeft, tot vorig jaar, 12 jaar de 
voorzittershamer gehanteerd. Te-
vens is Peter 12 jaar voorzitter van 
de Koos Moerenhout Classic.  

50 jaar fietsplezier
Na een advertentie in de Steen-
bergse Courant startte RTC de Fa-
tuur in 1972 met 7 leden. Als club-
huis koos Jan voor café de Water-
toren van Kareltje van Meer.  Wim 
Lips werd voorzitter en Jan Bou-
wens secretaris/penningmees-
ter. De enigszins vreemde naam 
Fatuur werd geboren uit de car-
navaleske verbastering van het 
Franse woord voiture. Het mate-
riaal waar van 1972 is in geen vel-
den of wegen te vergelijken met 
de huidige fietsen. Het gemiddel-

de aanvangstempo lag dan ook 
zo rond de 25 km/uur. De club 
groeide en het tempo werd opge-
schroefd. Bij het 25 jarig bestaan 
was er een ledenstop en ontstond 
er een wachtlijst. Anno 2022  heeft 
RTC de Fatuur 28 leden. Na vele 
omzwervingen bij diverse hore-
cagelegenheden in Steenbergen, 
streek de RTC Fatuur in 2016 neer 
bij Partycentrum Duiventoren als 
huidig clubhuis.

Actieve familie club

Elk jaar wordt er in de 50 jari-
ge geschiedenis een kampioen-
schap verreden. Vele fietstoch-
ten worden gemaakt tot ver bui-
ten Steenbergen en over de lands-
grenzen. Van 1975 t/m 1991 or-
ganiseerde de club een avond 
fiets driedaagse die voor iedereen 
open stond. Meer dan 1000 deel-
nemers was geen uitzondering.   
In 2011, het jaar dat Koos Moe-
renhout is gestopt met zijn ac-
tieve carrière als profwielrenner, 
heeft de RTC de Fatuur, in samen-
werking met Koos Moerenhout, 
de KMC opgestart. Ondertussen 
een toertocht van formaat met 
drie routes door West-Brabant, 
Zuid Holland en Zeeland. Met een 
ondersteuning van goede doe-
len met een gedeelte van de op-
brengst van de KMC toont RTC de 
Fatuur haar betrokkenheid bij de 
maatschappij. Om de Koos Moe-
renhout Classic op een verant-
woorde en veilige manier te orga-
niseren staan er elk jaar weer on-
geveer 120 vrijwilligers klaar. Een 
kunststukje dat de Fatuurleden, 
samen met vele familieleden, toch 
maar mooi voor elkaar krijgen.

Foto: Peter Manders spreekt een 
dankwoord uit voor zijn benoe-
ming als erelid van de vijftigjarige 
Rijwieltoerclub De Fatuur.

 Toerclub de Fatuur viert 
50 jarig jubileum

( door Jac van Leent )
STEENBERGEN – Op donderdag 7 april 2022 was het op de kop af 50 jaar 
geleden dat RTC de Fatuur werd opgericht. Vrijdag 8 april werd dit ge-
vierd in clubhuis Partycentrum de Duiventoren in Welberg. In de loop van 
de avond werd het nieuw jubileumtenue gepresenteerd waarin de club 
de komende jaren te zien zal zijn op de West-Brabantse wegen. Voor deze 
speciale gelegenheid was oprichter en lid van het eerste uur, Jan Bou-
wens, aanwezig. Oud voorzitter Corné Rens (18 jaar voorzitter) en secre-
taresse  Yvonne Morelis (20 jaar) waren ook present. 

Kaarten voor concert Koninklijke 
Marechaussee beschikbaar
STEENBERGEN – Er zijn nog kaarten beschikbaar voor het ‘Witte Anjer’-concert dat het 
orkest van de Koninklijke Marechaussee op vrijdag 13 mei in Steenbergen houdt, maar 
de verkoop gaat gestaag door. Wie zich wil verzekeren van een plaatsje bij dit bijzonde-
re optreden dat vanaf 20.00 uur in gemeenschapshuis ’t Cromwiel plaatsvindt, kan voor 
8,-  euro een ticket bemachtigen via  https://www.onlineticketsverkopen.nl/winkel/1027. 
Het concert is een cadeau van de stichting Veteranen Steenbergen (VeSt) ter gelegenheid 
van haar eerste lustrum en de viering van het Jubileumjaar. 

Sinds 2005 is de Witte Anjer het symbool voor waardering voor de Nederlandse veteranen. 
De Anjerconcerten zijn een co-productie van het Impresariaat Militaire Muziek Krijgs-
macht (IMMK) en het Nationaal Comité Veteranendag. Tijdens deze uitvoeringen worden 
de verhalen van veteranen en hun missies verteld door middel van muziek. Het repertoi-
re van deze concerten, die bijdragen aan de waardering voor veteranen, verandert met de 
actualiteit in de wereld.
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DE ZES KERNEN – Prach-
tige weersomstandighe-
den en twee jaar beperking 
motiveerden vele inwoners 
van de gemeente Steenber-
gen om Koningsdag plezie-
rig te vieren. De dag die in 
Steenbergen, Dinteloord en 
Nieuw-Vossemeer werd ge-
opend met een versierde 
fietsentocht, kreeg in Kruis-
land een traditionele start 
met het dauwtrappen. Ver-

volgens had elke kern een 
zeskamp op het programma 
staan, bedoeld als voorron-
de voor de MEGA Zeskamp 
die op zaterdag 2 juli wordt 
gehouden.

In elke kern ook kwamen 
ook de kinderen goed aan 
hun trekken, voor hen wa-
ren er leuke activiteiten ge-
organiseerd. In Nieuw-Vos-
semeer was het beachvolley-

bal een opvallend program-
ma onderdeel met aan-
sluitend een barbecue. In 
Dinteloord werd het feest af-
gesloten met de Swingo. Voor 
alle zes de kernen gold dat 
er niet alleen werd genoten 
van het vrolijke zonnetje, 
maar zeker ook van de spel-
len en van de ontmoeting 
met andere plaatsgenoten.

De foto’s in de beeldcollage tonen dat ze-
ker ook aan. Ze werden gemaakt door: Niek 
Perdaems (Nieuw-Vossemeer), Jan de Lan-
gen (Dinteloord en De Heen), Peter Vermeu-
len (Steenbergen en Welberg) en Femke Mar-
tens (Welberg).

Koningsdag in alle 
kernen uitbundig gevierd
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In de maanden mei en juni zijn 
we de sportiefste gemeente 
van Nederland! Een periode 
die ons letterlijk in bewe-
ging brengt. Het Sportfeest 
is een feest van kennis, be-
weging en verbinding met de 
sport(-verenigingen) in onze 
gemeente. Het feest brengt 
onze kernen, sportvereni-
gingen, sportevenementen, 
sportactiviteiten en mensen 

met elkaar in verbinding. 
 
Tijdens het Sportfeest worden 
bestaande en nieuwe sporte-
venementen en -activiteiten in 
het teken van het Jubileumjaar 
2022 gebundeld. 
Wethouder Esther Prent gaf 
woensdag tijdens Koningsdag 
de aftrap van deze sportieve 
maanden tijdens de eerste 

activiteit van het Sportfeest: de 
Zeskamp! 

De Zeskampen werden op Ko-
ningsdag in bijna iedere kern 

georganiseerd. Verschillen-
de teams hebben gestre-
den voor een finaleplek 
bij de Mega Zeskamp op 2 
juli tijdens het Sportfesti-
val. Een mooi initiatief dat 
de kernen verbindt en laat 
zien dat sport verbroedert.  

Meedoen aan sportieve 
activiteiten? Ga dan naar 
de website www.steenber-
gen2022.nl voor alle geor-
ganiseerde activiteiten. 

Het Sportfeest  
gaat beginnen

( door John Rommers )

De vele wielerfanaten in onze re-
gio kunnen zondag 15 mei alvast 
in hun agenda zetten om naar 
Steenbergen te komen. Op die dag 
organiseert de Stichting Wielercri-
terium Steenbergen voor de 78e 
keer de jaarlijkse wielerronde van 
Steenbergen, de laatste jaren on-
der de naam Grote Prijs Steenber-
gen.

In 2020 kon de Steenbergse wieler-
ronde helaas niet doorgaan van-
wege de corona perikelen en vorig 
jaar moest op de normale datum 
in mei voor de 2e keer worden be-
sloten om de ronde af te gelasten. 
Gelukkig kon toen de Grote Prijs 
Steenbergen alsnog worden verre-
den op zondag 31 oktober, erg laat 
in het seizoen maar daarom niet 
minder leuk en spectaculair. Voor-
al bij de junioren mannen was de 
strijd enorm spannend met uit-
eindelijk als de grote winnaar nie-
mand minder dan El (Nino) de 
Jong uit Steenbergen.
De toen 17-jarige Steenbergse 
jongeling, lid van wielerclub ‘De 
Jonge Renner’, zei toen voor aan-
vang van de koers al vol bravoure 
dat hij dat varkentje in eigen huis 
wel even zou gaan wassen en via 
een vlijmscherpe demarrage in de 
allerlaatste plaatselijke ronde van 
ruim 6,5 km lukte het hem ook 
daadwerkelijk om met de bloe-
men van de Grote Prijs Steenber-
gen naar huis te gaan. Dit jaar zal 
Nino de Jong in Steenbergen niet 

deelnemen omdat hij is overge-
stapt naar een andere categorie 
binnen de KNWU.

Klassieker topcompetitie 
junioren mannen  
en vrouwen

Net als vorig jaar heeft de Steen-
bergse wielerstichting er ook dit 
jaar weer voor gekozen om een 
klassieker te organiseren voor de 
junioren mannen en junioren 
vrouwen uitkomend in de top-
competitie van de KNWU. Deze 
renners hebben een leeftijd van 
17 en 18 jaar. In deze topcompeti-
tie komen zowel bij de mannen als 
bij de vrouwen de beste renners 
en rensters uit van Nederland, dus 
zal er ook deze keer weer volop 
genoten kunnen worden van een 
kwalitatief hoogstaande koers.
De topcompetitie bij de mannen 
bestaat in totaal uit 8 verschillen-
de wedstrijden, de dames rijden 
in totaal 4 wedstrijden verdeeld 
over het gehele wielerseizoen.
Voor de junioren mannen is de 
wedstrijd in Steenbergen de 4e 
wedstrijd in deze topcompetitie.
Naast de beste juniorenploegen 
van Nederland, met daarbij de ge-
hele top drie van het huidige klas-
sement (Viego Tijssen,Jasper Hui-
tema en Julian Vergouw), zullen 
in Steenbergen verder deelnemen 
een ploeg van de West-Duitse ju-
niorenselectie, een ploeg van Hot 
Tubes Development Sycling Team 

uit de Verenigde Staten, een WAC 
team uit België en een ploeg van 
AA Drink Young Lions eveneens 
uit België.
Laatstgenoemde ploeg is een op-
leidingsteam voor de veldritploeg 
van voormalig wereldkampioen 
veldrijden Sven Nijs.
Het deelnemersveld bestaat daar-
door uit 30 ploegen van elk 5 ren-
ners, totaal dus 150 renners die 
het in de Steenbergse polders te-
gen elkaar gaan opnemen.
Dat het een waar spektakel en 
slagveld gaat worden staat zo 
goed als vast.

Tweede wedstrijd voor 
junioren vrouwen

De wedstrijd die de junioren vrou-
wen in Steenbergen rijden is de 2e 
wedstrijd van de KNWU top-com-
petitie. Het aanbod bij de vrou-
wen is in deze categorie minder 
dan bij de mannen maar toch 
hebben zich op het moment van 
schrijven al ruim 30 dames inge-
schreven, waaronder de num-
mer 1 van het huidige klassement 
Nienke Veenhoven.
Bij de dames die momenteel zijn 
ingeschreven zitten ook dames uit 
België ,Tjechië, Nieuw-Zeeland en 
Zwitserland.
Om ervoor te zorgen dat er ook bij 
de dames een flink peloton ren-
ners gaat starten is de wedstrijd 
ook opengesteld voor deelname 
door nieuwelingen meisjes. Dit 

zijn meisjes in de leeftijdscate-
gorie van 15 en 16 jaar. Uiteraard 
wordt deze categorie apart geklas-
seerd, maar ze zullen dezelfde af-
stand rijden. Ongetwijfeld zullen 
de komende 2 weken nog diverse 
rensters zich aanmelden.

Zelfde parkoers  
als in 2021 

Start en finish zijn weer aan de 
Kapelaan Kockstraat te Welberg 
ter hoogte van café/zaal ‘Hart van 
Welberg’. 
De vrouwen starten met hun wed-
strijd van in totaal 76 km om 10.00 
uur. Via de Boomdijk,Krabbeweg 
en Moerstraatseweg gaan de ren-
ners bij de rotonde aan de Franse-
weg richting Lepelstraat om ver-
volgens via de Stierenweg richting 
Nieuw-Vossemeer te rijden.
Omstreeks 11.25 uur zullen de 
vrouwen voor de eerste keer weer 
langs de finish komen om te be-
ginnen aan 3 plaatselijke rondes 
van ruim 6.5 km op het parkoers 
Kap. Kockstraat, Boomdijk, Nieuw 
Kromwielswegje, Groenedijk, 
Welbergsedijk, Laurentiusdijk, 
Past. Kerckerstraat, Kap. Kock-
straat. De finish wordt verwacht 
rond 12.00 uur.
Na de vrouwen is het de beurt aan 
de junioren mannen die met hun 
wedstrijd beginnen om 13.30 uur. 
De mannen rijden hetzelfde par-
koers maar moeten in totaal ruim 
115 km wegtrappen.
De eerste doorkomst bij de finish 
wordt verwacht rond 15.10 uur en 
nadat 6 plaatselijke rondes zijn af-
gelegd zal de winnaar omstreeks 
16.00 uur over de streep komen.

Jeugdwedstrijden  
categorie 5 , 6 en 7
Tussendoor zullen wedstrij-
den worden georganiseerd in de 
KNWU jeugdcategorie 5 ( meis-
jes en jongens van 12 jaar) cate-
gorie 6 (meisjes en jongens van 13 
jaar) en categorie 7 (jongens van 
14 jaar).
De jeugdige renners van 13 jaar 
starten om 10.10 uur voor een 
wedstrijd van 22 rondjes (24 km) 
op het parkoers Kap. Kockstraat, 
Corneliusstraat, Laurentiusdijk, 
Past. Kerckerstraat, Kap. Kock-
straat.
Om 12.10 uur is het de beurt aan 
de renners van 12 jaar die 18 
rondjes gaan rijden voor in totaal 
20 km en tot slot zullen de ren-
ners van 14 jaar van start gaan om 
13.40 uur.
Deze categorie gaat 28 km rijden 
waarvoor ze 25 rondjes moeten 
afleggen.
Kortom, weer een hele dag span-
nende wielersport in Steenbergen, 
ook deze keer weer mede mogelijk 
gemaakt door de vele vrijwilligers 
en niet te vergeten de vele plaatse-
lijke en regionale sponsoren.

Zondag 15 mei jaarlijks wielergala 
‘Grote Prijs van Steenbergen’ 
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Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Een mix van wolken en 
zon, maar geen regen 

van betekenis
Komend weekend is er in de gemeente 
steenbergen een mix van wolken en zon. 
Lokaal is er een klein buitje mogelijk, 
maar over het algemeen blijft het 
droog. De wind waait uit het noorden tot 
noordoosten en is zwak tot matig van 
kracht. De temperatuur loopt zaterdag 
op naar zo ‘n 17 graden,  maar zondag is 
het overal weer een graadje warmer.
Volgende week schijnt geregeld de zon, 
maar in de loop van de week neemt 
geleidelijk de buienkans weer ietsjes 
toe. Maandag wordt het in de gemeente 
steenbergen rond de 17 graden, maar 
de dagen daarna wordt het weer minder 
zacht en aan het eind van de week is het 
nog maar 14 graden.
En daarmee start mei vrij fris.

Weerspreuk: 
“Op een droge april volgt wel eens 

een droge zomer”. 

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

( door John Rommers )

Op zaterdag 20 en zondag 21 au-
gustus a.s. organiseert Stich-
ting Wielercriterium Steenbergen 
eveneens de nodige wieleractivi-
teiten organiseren die op de zater-
dag in het teken zullen staan van 
de festiviteiten in het kader van 
750 jaar Steenbergen en op zon-
dag worden georganiseerd ter ge-
legenheid van de doorkomst van 
de Ronde van Spanje. 

Zaterdagmiddag 20 augus-
tus wordt er in het centrum van 
Steenbergen een dernykoers ver-
reden en een Dikke Banden Race. 

Die middag rijden 15 derny’s een 
3-tal manches van elk 30 minuten. 
De renners die achter de ‘brom-
mers’ plaatsnemen zijn voor het 
grootste gedeelte voormalige cou-
reurs die een verleden hebben 
met de ronde van Steenbergen.
Ook op zaterdagmiddag worden 
op hetzelfde parkoers Dikke Ban-
den Races (wedstrijden op gewo-
ne fietsen) georganiseerd voor de 
Steenbergse schooljeugd vanaf 5 
t/m 14 jaar met als extra een ‘wed-
strijd’ voor kinderen vanaf 2 t/m 4 
jaar op loopfietsjes.

Vuelta
Zoals bekend zal de start van de 

Ronde van Spanje dit jaar plaats-
vinden in Nederland.
Op zondag 21 augustus wordt de 
etappe Breda- Breda verreden 
waarbij de renners die middag 
rond 15.45 uur Steenbergen zul-
len passeren.
Vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur zul-
len op de carpoolplaats naast de 
rondweg nabij De Watertoren di-
verse activiteiten plaatsvinden.
Zo zullen behendigheidswed-
strijdjes op de fiets worden ge-
organiseerd voor de Steenbergse 
jeugd, komt er een trek-rodeos-
tier te staan op een luchtkussen, 
wordt er voor de kleintjes een 
springkussen geplaatst en kunnen 

toeschouwers deelnemen aan een 
fietsenrace.

Dj Christ Antonissen zal ervoor 
zorgen dat er een hele middag ge-
zellige muziek wordt gedraaid en 
er zullen enkele kraampjes komen 
te staan waar drankjes en Spaanse 
hapjes te koop zijn.

Uiteraard volgt hierover te zijner 
tijd nog meer informatie.

Wieleractiviteiten in kader festiviteiten 
750 jaar Steenbergen en doorkomst 
Ronde van Spanje



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

www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl

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

* Medewerkers bediening

* Keukenmedewerkers

* Terreinmedewerkers

Hiernaast zijn wij op zoek naar een: 

* Huishoudelijke hulp

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

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

PontMeyer Steenbergen  
Graaf Hendrikstraat 2 
tel. 0167 - 563850

Geopend:  
maandag t/m vrijdag: 7 tot 17 uur 
zaterdag: 7 tot 15 uur

www.pontmeyer.nl

’Regelmatig overleg over keuze en 
verwerking van materialen.’

JOHN RENS, BOUWBEDRIJF RENS

JOHN BOUWT BETER 
MET PONTMEYER

Zaterdag-/hulpkracht
Voor de uitbreiding van ons team 
zijn wij op zoek naar:

Zaterdag-/hulpkracht
Tevens beschikbaar voor de vakanties.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met:
Corné Hagen
Vestigingsmanager
06-22335079
0167-563850
corne.hagen@pontmeyer.nl

Pontmeyer
Graaf Hendrikstraat 2
4651 TB Steenbergen

Zaterdag-/hulpkracht
GEZOCHT

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

ENERGIECV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN

CV&GAS ELEKTRA WATER WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPEN

DAKEN

CV&GAS ELECTRA WATER DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

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

CV&GAS ELEKTRA WATER DAKENWARMTEPOMPEN ENERGIE

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

En mocht er onverhoopt 
een storing optreden, 

dan lossen we dat 
snel voor u op.

Verbeek Fruit en Tuinplanten
Afgeslechtedijk 25 - Steenbergen

Fruit, sappen, ambachtelijke 
producten

 Komt u kijken!

Weer heel veel nieuwe 
tuinplanten en bloemen!
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BERGEN OP ZOOM - Wouts tuin-
meubelen is een familiebedrijf dat 
zich al ruim 35 jaar toelegt op de 
mooiste en allerbeste tuinmeube-
len. “Bij Wouts vind je kwaliteit, 
duurzaamheid en een ongeëven-
aard zitcomfort. Dat laatste wordt 
bevestigd door onze ’winkelkat’ 
Mientje, die tevreden spinnend 
een nieuwe lounge stoel presen-
teert,” zegt Patrick Wouts.

 Voor Wouts kwam het mooie weer 
van de laatste tijd als geroepen. 
Massaal gingen mensen aan de 
slag met het in orde maken van 
hun tuin en het schoonmaken van 
het terras. Met het mooie weer is 
iedereen klaar om te gaan genie-
ten van het voorjaar, en dat treft, 
want de nieuwe en gevarieerde 
collectie staat nu prachtig klaar in 
de showroom.

 Familiebedrijf met  
grote ervaring

“We zijn een familiebedrijf met 
bijna 40 jaar ervaring, en onze 
klanten profiteren van die erva-
ring”, vertelt Patrick Wouts, “We 
steken enorm veel tijd en ener-
gie in de samenstelling van onze 
collectie. In onze winkel gaan we 
voor de hoogste kwaliteit en het 
beste zitcomfort. Door deze hoge 
kwaliteit kunnen klanten er ja-
renlang met veel plezier van ge-
nieten. Alle meubelen zijn speci-
aal gemaakt voor het Nederland-
se klimaat en kunnen het hele jaar 
buiten blijven staan. Ook zijn ze 
makkelijk te verplaatsen en een-
voudig schoon te maken.”

Eleganter materiaal
Het robuuste vlechtwerk dat de af-
gelopen jaren gemeengoed was in 
tuinmeubelland heeft nu plaats-
gemaakt voor rope (synthetisch 
touw), een eleganter en licht ma-
teriaal dat zich uitstekend leent 
voor een mooi en verfijnder de-

sign. Dit straalt niet alleen rust uit, 
het maakt ook dat de tuinset zich 
beter in de tuin integreert. Patrick 
Wouts: “Alle tuinsets zijn gewoon 
prachtig om te zien. Nu de zware 
vormen van vroeger tot het verle-
den behoren wordt door de nieu-
we materialen met een moderne 
en eigentijdse uitstraling steeds 
meer een prachtig geheel ge-
vormd tussen tuin en woning.

Begeleiding
“Tuinmeubelen moeten mooi 
zijn, maar nog veel belangrijker 
is dat ze goed zitten. Dit aspect is 
heel persoonlijk en krijgt bij ons 
veel aandacht. De klanten kunnen 
zelf hun ideale tuinset samenstel-
len en wij proberen ze met des-
kundig advies zo goed mogelijk 
te begeleiden. We steken hier veel 
tijd in en daarmee onderscheiden 
we ons als speciaalzaak. De klan-
ten hebben daardoor meubelen 
die het beste bij hun tuinaankle-

ding passen en dit geeft het geheel 
een uniek en persoonlijk tintje. 

Mooi compliment
Ook na aankoop blijft men klan-
ten met raad en daad terzijde 
staan. De tuinmeubelen worden 
persoonlijk thuisbezorgd, gemon-
teerd en voorzien van een deskun-
dig onderhoudsadvies, zodat men 
daarna heerlijk en onbezorgd van 

de meubelen kan gaan genieten. 
“We zien heel vaak klanten terug 
in onze winkel die 15 of 20 jaar 
geleden bij ons een tuinset heb-
ben aangeschaft en nu weer voor 
een mooie set komen kijken. Een 
mooier compliment is voor ons 
als familiebedrijf niet denkbaar.”

Patrick Wouts: “Voor Wouts tuinmeubelen 
is alleen het beste goed genoeg”

REGIO – Wie schade heeft aan ca-
ravan, camper-opbouw of vouw-
wagen kan hiervoor het beste een 
specialist inschakelen. In Ouwer-
kerk – tussen Bruinisse en Zierik-
zee - is aan de Middenweg 21 Ca-
ravanservice Ouwerkerk geves-
tigd. Het ervaren bedrijf pleegt 
onderhoud, repareert en herstelt 
schade aan deze kampeermidde-
len. Dat gebeurt met BOVAG ga-
rantie.

Johan en Anita Verhoek leiden het 
gespecialiseerde kleinschalig ca-
ravan- en kampeerbedrijf dat in 
2000 een start maakte en sinds ok-
tober 2009 is gehuisvest in het bui-
tengebied van het plaatsje Ouwer-
kerk op Schouwen-Duivenland. 
Hier is het bedrijf ideaal bereik-
baar voor caravans en campers.  

In de werkplaats kunnen bezitters 
van alle merken caravans, vouw-

wagens en campers terecht voor 
uitstekend onderhoud, bijzonde-
re controles zoals een uitgebreide 
vochtmeting en aankoopkeurin-

gen. Vooral deze keuringen wor-
den aanbevolen wanneer bijvoor-
beeld een caravan van een parti-
culier wordt aangekocht. 

Ervaren keurmeester 
met uitstekende  
vakkennis
Een keuring wordt verricht door 
een keurmeester/monteur die 
beschikt over 25 jaar ervaring en 
een uitstekende vakkennis. Hij 
is de klanten van Caravanservice 
Ouwerkerk ook graag van dienst, 
zelfs als alleen een advies nodig is.
Caravanservice Ouwerkerk levert 
ook regelmatig goede occasions 
en heeft een groot assortiment ac-
cessoires, onderdelen – nieuw en 
gebruikt – en kampeerartikelen. 
Online zijn kleine onderdelen en 
kampeerartikelen beschikbaar in 
de webshop.

Zie voor meer informatie: 
caravanservice-ouwerkerk.nl. 

Caravanservice Ouwerkerk 
gespecialiseerd in het  
onderhoud en herstel van  
caravans en campers

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Na een noodge-
dwongen ‘terug van weggeweest’ 
– corona zorgde voor een jaar uit-
stel en een jaar met een expositie 
in afgeslankte vorm – hield foto-
club Steenbergen haar jaarlijk-
se foto expositie in de hal van de 
Gummarusschool aan de Esdoorn-
straat. Daar mocht de club zich 
verheugen op de belangstelling 
van ruim 400 bezoekers.

De foto’s van de vijftien leden van 
fotoclub Steenbergen zijn van 
een kwalitatief hoog niveau. Het 
grootste gedeelte van de expositie 
bevatte 104 foto’s ‘vrij werk’. Daar-
naast maakten de fotografen op 
basis van een gedicht of lied naar 
eigen keuze themafoto’s en wer-
den aan de belangstellenden acht 
audiovisuele series getoond.

“We hebben leuke en enthousi-
aste reacties ontvangen. Veel van 
de bezoekers komen uit Steenber-
gen, maar ook van collega foto-
clubs uit de regio hebben we be-
langstelling gekregen”, vertelt Jan 
Noorlander namens de fotoclub.

Winnende foto’s
De bezoekers konden aange-
ven welke foto’s hun persoonlijke 
voorkeur hadden. De haast surre-
alistische foto van Carina Hautz 
kreeg daarbij de meeste stemmen. 
Het bijzondere portret met parels 
van Jan Noorlander behaalde de 
tweede prijs, terwijl de prachtige 
zwartwit foto van de Gummarus-
kerk met op de voorgrond het lij-
nenspel van de aardappelakker 
van Ed Kil stemmen kreeg voor de 
derde prijs. 

De AV-serie ‘Het kleurenfestijn 
van Yellowstone’van voorzitter 
Cor Kornips werd door de pu-
blieksjury gekozen als beste.

Ledenaantal  
vermoedelijk voltallig
Eerder gaven Steenbergse Cou-
rant en KijkopSteenbergen.nl aan 
dat Fotoclub Steenbergen ruimte 

had voor twee nieuwe leden. Tij-
dens de expo meldden zich twee 
gegadigden aan waarmee ge-
sprekken worden gevoerd. Wan-
neer die positief uitpakken is de 
club wat aantal betreft (17) weer 
voltallig.

Foto: Carina Hautz kreeg de meeste 
stemmen van de publiekjury voor 
haar haast surrealistische foto.

Opnieuw bijzondere
belangstelling voor  
expo fotoclub Steenbergen

Reminder: 
‘Geheugenhuis’ 
weer opgestart
STEENBERGEN – Vanaf zaterdag 30 
april wordt iedere maand een in-
loop gehouden in de bibliotheek 
van het ‘Geheugenhuis’. De werk-
groep ‘Dementievriendelijke ge-
meente’ organiseert deze inloop 
op iedere laatste zaterdagochtend 
van de maand.

Wie eens van gedachten wil wis-
selen over geheugenproblemen, 
hierover informatie nodig heeft of 
gewoon eens een praatje wil ma-
ken bij een kopje koffie is welkom. 
Steeds is iemand aanwezig die be-
zoekers van deze inloop ontvangt. 

Zaterdag 30 april gebeurt dit door 
Myriam van de bibliotheek zelf. 

En nieuwe data
De inloop is steeds van 10:30 tot 
11:30 uur. De data voor de komen-
de maanden zijn: 28 mei, 25 juni, 
30 juli, 28 augustus, 24 september, 
20 oktober en 17 december.
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Het is een mooie 
en goed run geweest. We zagen 
veel afgepeigerde maar ook blije 
gezichten. Het weer werkte bijzon-
der mee en we mochten uiteinde-
lijk 850 deelnemers noteren”, zo 
vat Bart Hoff de zondag gehouden 
Survical Run samen. Voor 12 cate-
gorieën was een pittig programma 
opgesteld. 

Met een vast team van 10 leden, 
uitgroeiend naar zo’n 25 leden 
werden in 6 weken tijd 30 hinder-
nissen opgebouwd. Overigens zijn 
de voorbereidingen voor deze sur-

vivalrun al eind vorig jaar gestart. 
Het afbreken van de hindernissen 
lukte de organisatie binnen een 
dag. “We hebben veel positieve re-
acties ontvangen, al waren er ook 
een paar negatieve. Op een paar 
probleempje na – die we overi-
gens snel konden oplossen – is de 
hele run soepel verlopen”, vertelt 
Bart Hoff. Survival Steenbergen 
is vast van plan ook volgend jaar 
weer een Survival Run te organi-
seren.

Wat uitslagen
Zondagochtend ging onder een 

plezierig zonnetje de eerste ca-
tegorie van start: de Middellange 
Survivalrun (MSR). Bij de heren 
bereikte Harm Okkema uit Wyt-
gaard met een tijd van 1:24:19 de 
eerste plaats. Bij de dames liep 
Dominique Blom uit Utrecht het 
parcours in 1:42:29. Bij de Korte 
Survivalrun Dames eindigde Lin-
da Smulders op een verdienstelij-
ke 13e plaats. 
 
Bij de Jeugd Survivalrun 15-17 he-
ren behaalde Lennard Baartmans 
uit Steenbergen een 5e plaats. 
Bij de Recreatieve jeugdrun 6,5 
km, heren werd Bas Helmons uit 
Steenbergen 3e, terwijl plaatsge-
noten Joey Kalf en Luuk Damen 
op een 19e en 20e plaats behaal-
den. Nummer 145 bij de recreatie-
ve run volwassenen heren over 8,5 
kilometer werd Joris Tilli (Steen-
bergen). Op het zelfde onderdeel 
wist bij de dames Elise van Beur-
den uit Steenbergen als 9e te ein-
digen.

Recreatieve runs
Een elfde plaats was er voor Aline 
Kardux (Steenbergen) en Jeroen 
Peeters (Halsteren) bij de recrea-
tieve koppelrun voor volwassenen 
over een afstand van 8,5 kilome-
ter. Het duo Lennard Baartmans 
en Chris van den Bergh, beiden uit 
Steenbergen bereikten op hetzelf-
de onderdeel een 18e plaats, Brigit 
Laurijsse en Dico Kardux (Steen-
bergen) noteerden een 37e plaats.
Het Steenbergse team ‘Golden-
times’ met Birrus van Elzakker, 
Cliff Deurwater, Quinten van El-
zakker en Jurre de Kock noteerden 
een 10e plaats bij de Recreatieve 
Groepsrun Volwassenen over een 
afstand van 8,5 kilometer. 
Het duo Leeuwen-Leeuwen – Bar-
ry en Gijs van Leeuwen behaalde 
op dit onderdeel een 15e plaats in 
de rangschikking.

Mini Funrun
Bij de Mini Funrun over 1 kilome-

ter werd Joris Gebuis uit Steenber-
gen 2e, Darja Visser uit De Heen 
3e, Gwen Hagens uit Steenber-
gen 4e, Job Boden uit Steenbergen 
nummer 9, en Deen Herselman, 
Finn Huijsmans en Daan Hagens, 
allen uit Steenbergen respectieve-
lijk 11e, 12e en 13e.

Met dank aan  
alle vrijwilligers
Bij deze Survival Run verleende 
een 160-tal vrijwilligers hun me-
dewerking. Het betrof naast de ju-
ryleden onder meer ook vrijwil-
ligers die het verkeerregelen, de 
drinkposten bemensen, duikers 
en EHBO-ers. 

Samen met de organisatie zorg-
den zij voor een uitstekend ver-
loop van deze jaarlijkse Survival 
Run.

Organisatie Survival Run 
Steenbergen dik tevreden 
over uitstekend verloop
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Maaltijd van de week
Hachee met puree en rode
kool

1 portie 650

Special
Oriëntaals Cakeje

per stuk 295

Vleeswaren koopje 
Zeeuwsspek 100gram 

Gratis 

vlees-salade 

Keurslagerkoopje
VIB-burger pakket
(broodjes saus burgers)

1 pakket 895

Vleeswarenkoopje
100 gram Gebraden gehakt +
100 gram Cervelaatworst

200 gram 295

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

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

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

1000 gram 995

Aanbiedingen geldig van 02 mei tot 08 mei 2022

Achterham
Filet Americain

          

Vleeswarenkoopje

250 gram

huisgemaakt

495

Kip roerbakreepjes        
Keurslagerkoopje

500 gram 745

Shanghai 
stoofschotel       

Maaltijd van de week

1 portie 695
Vitello Tonnato         
Trots van de Keurslager

1 schaaltje 495

Turkey-roll      
Special

100 gram 235

Kogelbief-
stukken       

Top aanbieding

3 stuks 895

Vers van het mes

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

Je tuin helemaal klaar voor Moederdag!!

20% KORTING
20% KORTING-20

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

Welkom bij het voordeligste
tankstation van Nederland

20 cent
korting op 
brandstof

heerlijke
voordelige

broodjes

Verse 
Piacetto 

ko�  e

Sparen
voor korting

wasstraat

Sparen
voor bad-

handdoeken

Service met een glimlach, al bijna honderd jaar.
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NIEUW BINNEN:
VAN SCHIESSER VOOR DE MANNEN

TEVENS 
VERKOPEN WIJ 
EEN SCHIESSER 
BASISCOLLECTIE

Hose Kurz-Boxershorts 

Shortama’s en Pyjama’s
t/m maat 60

Badstof Pyjama’s
Katoenen Pyjama’s

Knoop Pyjama’s
Huispakken, Badjassen

 en Kamerjassen
t/m maat 54-56

Klassieke slips met 
voorsluiting

 Hemden- T-shirts 

95/5 T-shirts 
Hemden-

Shorts en Slips
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Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie is gevestigd in de 
Gummaruskerk, ingang marktzijde 
en is i.v.m. de vakantie alleen 
geopend op Woensdag 4 Mei van 
9.15 uur tot 11.30 uur.
Voor het ontvangen van de 
ziekenzalving, Pastoor Hans de 
Kort 0167-563129.
overmaken op rekeningnummer          
NL42RABO 0191 8492 94 t.n.v. St. 
Annaparochie onder vermelding 
van uw parochiekern. Iedere 
donatie is meer dan welkom. 
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk wordt  iedere 
zaterdag om 17.00 uur uitgezonden 
via de SLOS:  Ziggo: kanaal 46, 
KPN: kanaal 1402, Delta : kanaal 
804 en Caiway: kanaal 12.
 

“In het bijzijn van zijn leerlingen 
heeft Jezus nog vele andere tekenen 
gedaan, welke niet in dit boek zijn 
opgetekend, maar deze hier zijn op-
getekend opdat gij moogt geloven 
dat Jezus de Christus is, de Zoon 
van God, en opdat gij door te gelo-
ven leven moogt in zijn Naam”. Zo 
eindigde het evangelie (Joh 20, 20-
31) op de zondag na Pasen. Het ge-
loof kan inderdaad echt veel kracht 
en vrede in ons leven geven. Nu 
dat geloven in God, in Jezus als de 
Zoon van God en in zijn verrijze-
nis is niet gemakkelijk. Dat zien we 
aan de houding van de apostel Tho-
mas. Die zegt, zoals velen in onze 
tijd: “Eerst zien en dan geloven”. 
Pas wanneer hij een verschijning 
krijgt van Christus, gaat hij gelo-
ven. Wij krijgen die verschijning 
meestal niet. Wij zijn aangewezen 
op ons geloof. Wel kunnen we soms 
tekenen zien van God in het mooie 
van de schepping, in de liefde die 
we mogen krijgen en geven, in de 
sacramenten die we ontvangen, in 
de bijbelse woorden die we horen. 
Voor mensen die zoekende zijn en 
meer willen weten over het geloof 
beginnen we een alphacursus op 
donderdagavond 12 mei in Bergen 
op Zoom. Aanmelding via: www.

lievevrouweparochie.nl.
pastoor Hans de Kort

Voor Inlichtingen: Els Verbeek 
secr. telefoonnummer 0167-
566886 of Bram Hommel voorz. 
06-53802394. 
Wij gedenken: Jan Baselier 
weduwnaar van Riet Baselier 
- Coppens en Toon Buuron 
echtgenoot van Maatje Buuron - 
Oostdijk.
Zaterdag 30 April 17.00  uur: 
Pastoor Hans de Kort en Past. w. 
Lenie Robijn. O.o. Testers - van de 
Riet; Familie Uitdewilligen - van 
Bergen. 
Maandag 2 Mei 19.00 uur. Pastoor 
Hans de Kort. 

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

Zaterdag 30 April 19.00 uur: 
Eucharistieviering Pater Bertus van 
Schaik. Muzikale invulling wordt 
verzorgd door Martien van Gaans. 
Wij gedenken: o.o. Jan Bové en 
Cor Bové – Trouw, o.o. Kees van 
der Wegen en Liza van der Wegen 
– Uijtdewilligen. Woensdag 4 
Mei. 9.30 uur: Eucharistieviering 
in de Vonk, Pastoor Hans de Kort.
Opgeven van een misintentie: 
Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 

Telefoonnummer 0167-565612,  
e-mail r.gelten@home.nl  Het tarief 
van een misintentie is  € 11,00. 
Secretariaat Vredeskerk: Petra 
Geers 0167-565994 petrageers@
hotmail.nl

Zondag 1 mei 09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering, 
voorganger p.w. Lenie Robijn. 
Intenties: Adrianus Koolen en 
Anna Bosters;  Janus Bosters; Adrie 
van Loenhout-Rozendaal weduwe 
van Willem van Loenhout; jgt. 
Antonius Timmermans en overl. 
familie.
Op zondag 1 mei  is er onder het 
genot van een bakje koffie met 
wat lekkers  de mogelijkheid om 
de 2 personen met de koninklijke 
onderscheiding uit onze parochie 
te feliciteren. U bent van harte 
welkom!
Maandag 2 mei 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 4 mei 19.00 uur: H. 
Mis.
Donderdag 5 mei 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozenkrans-
gebed.

Ons Parochiesecretariaat is ge-
open op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Tel: 0164 – 
682525. 
Zaterdag 30 april 19.00 uur 
Euch.: In deze viering  wordt ons 
gebed gevraagd voor: Catharina 
Paardekam - Noom, Kees Schetters 
w.v. To Quintus; Voorganger: past. 
H. de Kort  lector: F. Veraart. 
Dinsdag 3 mei 19.00 uur Euch.: 
3e avond van de Antoniusnoveen: 
In deze viering wordt ons gebed 
gevraagd voor:  Marinus Ooms en 
Cornelia Ooms - Heijnen; Jaantje 
de Booij; Jaan van Tillo e.v. Rinus 
Nijssen; Coby Koenraadt - van 
der Sande; Voorgangers: Past. P. 
Koen en Past. H. de Kort, lector: H. 
Wouts.
Mededeling: Indien u geen ver-
voer heeft naar de Noveen, kunt u  

de plusbus bellen tussen 9.00 en 
12.00 uur . tel.: 0638267251 .

Zondag 1 mei 11.00 uur: Woord- 
en Communieviering. Zang: 
Gemengd koor; Misintenties: 
Overleden ouders van Merriënboer- 
Uijtdewilligen. Voorganger: 
pastoraal werker Lenie Robijn; 
Lector: Adrie van Etten; Koster: 
Ad Huijsmans.
Na de dienst staat de koffie en 
thee weer voor u klaar.

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

Dienst in de Protestantse Kerk aan 
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. 
Predikant: Ds. H.C. van het 
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor 
informatie: mevr. Toke Knook, tel. 
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com. 
Zondag 1 mei 10.00 uur: 
Eredienst in de Sint Martinuskerk 
te Halsteren. Ds. Henk van het 
Maalpad, Afscheidsdienst.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje

Hoe meer ik erover nadenk,
hoe meer ik besef dat er 
niets kunstzinniger is,

dan van anderen houden.  
Vincent van Gogh            

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 1 mei  10.00 uur: Mevr. 
v.d. Leeuw, Almere.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

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

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 1 mei 10.00 uur: Prop. 
A.L. Kornaat, Klundert.  18.30 
uur: Ds. H.J. Catsburg, Goes.

Zondag 1 mei 09.00 uur: Ds. A. 
Slingerland, Klundert.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL  WOORD Journaal kijken of bidden
Toen het nog vrede was, stelde ik 
mij met één keer per dag journaal 
kijken tevreden. Vanaf de uitbraak 
van de afschuwelijke oorlog in 
Oekraïne begon ik ’s morgens om 
acht uur het NOS-journaal al aan 
te zetten. Om 12 uur, 18 uur en 20 
uur zat ik opnieuw voor de t.v.. En  
NIEUWSUUR  van ’s avonds half 
tien volgde ik ook. Het gevolg: 
ik sliep slecht en mijn bidden 
werd minder. Het nieuws van de 
wereld verdrong steeds meer mijn 
aandacht voor  God. 
Vanaf nu ga ik dat anders doen. 
Eén keer per dag journaal kijken is 
voldoende. Ik blijf  meerdere keren 
per dag het rozenhoedje bidden 
voor de terugkeer van de vrede. 
Ik wil meer bidden vanuit mijn 
hart, minder verstrooid door een 
berg van wereldse zaken.   Ik heb 
de indruk, dat de hemel akkoord 
is met mijn beslissing. Ik spreek 
mijn vertrouwen uit in Jezus, 
de Vredevorst. En heel bewust 
spreek ik Moeder Maria aan; 
Zij is de Koningin van de Vrede. 
Jezus en Maria, ondersteund door 
onze gebeden, zijn bij machte 
om de strijdende partijen met al 
hun verderfelijke zware en lichte 
wapens naar huis te sturen. Pater 
Bertus.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100
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Koffiemiddag voor 
wijkbewoners in 
Vredeskerk
STEENBERGEN – Woensdag 11 mei 
organiseert de activiteitencommis-
sie van de Vredeskerk een koffie-
middag voor mensen uit de wijk. 
Alle bewoners zijn welkom. De be-
doeling achter het koffiedrinken is 
dat men elkaar ongedwongen kan 
ontmoeten. 

Zondag 15 mei is er om 10:30 
uur een samenkomst in De Vonk, 
naast de Vredeskerk. Die bijeen-
komst heeft een religieus karak-
ter. Er wordt uitleg gegeven over 
het ‘knopen van de rozenkrans’ 
en de bedoeling ervan. Extra aan-
dacht is er voor de figuur Maria 
en de betekenis die deze kan heb-
ben in iemands leven. Deelne-
mers wordt gevraagd zich hier-
voor aan te melden bij Melanie 
Goverde (nenavanvelzen@gmail.
com / 06-47553685) of via Petra 
Geers (petrageers@hotmail.nl / 
0167- 565994).

Lezing ‘Slag om  
de Schelde’ bij  
KBO Dinteloord
DINTELOORD – Veteraan Attie Pot 
van het Veteraneninstituut ver-
zorgt op donderdag 5 mei een le-
zing over de ‘Slag om de Schelde’. 
Dat gebeurt vanaf 14:00 uur in het 
Dorpshuis.
Attie Pot neemt zijn luisteraars 
mee terug in de tijd en verhaalt 
over de oorlogsjaren ’40 – ’45, in 
het bijzonder over de bevrijding 
van de Brabantse Wal en de Slag 
om de Schelde. De lezing is be-
doeld voor alle 55-plussers, de 
toegang is gratis. Wel zijn con-
sumpties voor eigen rekening en 
is het handig om te weten dat de 
zaal geopend is vanaf 13:30 uur.
Aanmelden en informatie via het 
mailadres: algemeen@KBO-Din-
teloord.nl.

Kaartmiddag KBO 
Welberg
WELBERG – In gemeenschaps-
huis De Vaert worden dinsdag-
middag 3 mei de kaarten geschud 
voor een Rik- en Jokermiddag van 
KBO Welberg. Iedereen is welkom, 
entree bedraagt 1 euro en men 
start om 13:30 uur.

Oproep  
‘Het Loze Vissertje’
STEENBERGEN – Dit jaar bestaat 
hengelsportvereniging Het Loze 
Vissertje 75 jaar. Secretaris Mo-
nique van den Branden roept be-
langstellenden die op de hoog-
te willen worden gehouden van 
de activiteiten die de visvereni-
ging in dit jubileumjaar organi-
seert om zich te melden. Dat kan 
door een mailberichtje te sturen 
naar: m.vandenbranden@hengel-
sport-hetlozevissertje.nl.

Pluim voor de Survival
Een pluim voor het bestuur van 
Survivalvereniging Steenbergen 
voor het organiseren van de survi-
valrun. Met 850 deelnemers is al-
les in goede banen geleid. Ook een 
pluim voor alle 170 vrijwilligers 
die klaarstonden om te helpen.
Gerard Hoff, Steenbergen

STEENBERGEN – Na een onderbre-
king vanwege twee coronajaren 
organiseerde Badmintonvereni-
ging Steenbergen (BVS) haar jaar-
lijkse handicaptoernooi voor zo-
wel de jeugdgroep als voor de vol-
wassenen. Het werd een gezellig 
en plezierig toernooi.

Bij het handicaptoernooi krijgt 
elke badmintonbaan een ei-
gen thema. Badmintonnen met 
slechts één racket, of badminton-
nen zonder dat de andere zijde 
van het net zichtbaar is. Het zorgt 
voor heel wat hilarische situa-
ties en bezorgde de deelnemers 
een leuk en ontspannen toer-
nooi. “Ook bij de jeugdgroep met 
meer dan 20 kinderen genoten 
de deelnemers van grappige spe-
londerdelen én van de smakelij-
ke paaseitjes. Dat laatste gold ook 
voor de volwassen spelers die heel 
wat van deze chocolade eitjes wis-
ten op te sporen”, aldus Christ de 
Rooij van BVS.

Jeugdbadminton  
al vanaf 7 jaar
Hij wijst erop dat er elke dins-
dagavond vanaf 19:00 uur gebad-

mintond wordt door een gezelli-
ge groep kinderen. Zij leren spe-
lenderwijs onder begeleiding van 
ervaren badmintonners de fij-
ne kneepjes van de snelle racket-
sport. In een veilige sportomge-
ving is er ruimte voor training én 
voor korte wedstrijdjes. Kinde-
ren van 7 jaar en ouder kunnen 
drie keer gratis komen kennisma-
ken en BV Steenbergen zorgt voor 
leenrackets en shuttles.”

‘Fit blijven met  
badminton’
Christ de Rooij vervolgt: “Bad-
minton is een toegankelijke rac-
ketsport waarmee je aan je fitheid 
werkt en dat combineert met ge-
zelligheid tijdens recreatieve wed-
strijdjes. Ideaal voor volwassenen 
die zich na een drukke werkdag ’s 
avonds graag sportief uitleven. De 
foyer verwelkomt de badminton-
ners voor een derde helft.
Op dinsdagen vanaf 20:15 uur be-
gint het speelmoment voor vol-
wassen badmintonners. Er zijn 
spelers van alle niveaus in de hal: 
van beginner t/m gevorderde 
wedstrijdspeler. Voor beginners 

zijn er leenrackets beschikbaar en 
is er beginnerstraining voor spe-
lers die voor het eerst badmin-
tonnen op een andere plek dan de 
camping of het strand.”

Kennismaken

Jeugdleden kunnen dinsdag vanaf 
19:00 uur terecht en volwassenen 
(en jeugd vanaf 16 jaar) op dins-
dag vanaf 20:15 uur.
Kijk op bvsteenbergen.nl of mail 
naar secretaris@bvsteenbergen.nl 
voor meer informatie.

Foto: De spelers op deze foto spelen 
een dubbelwedstrijd met maar één 
racket: dat blijkt nog een behoorlij-
ke uitdaging te zijn. Het zorgt ook 
voor hilarische situaties.

Badmintonvereniging kijkt  
terug op plezierig toernooi

Smakelijke lezing 
bij Vrouwen van Nu
WELBERG – Woensdag 11 mei ontvan-
gen de ‘Vrouwen van Nu’ Ilse Landuyt. 
Zij verzorgt een lezing waarvoor ze op 
zoek is gegaan naar de geschiedenis 
van honger en dorst.

“Lustten de Romeinen tomaten? ‘Hoe-
ra, chocolade eten mag wel van de paus 
tijdens het vasten. Landuyt verhaalt 
over de gebraden everzwijnen bij de 
Kelten tot aan onze hedendaagse mole-
culaire keuken. Zij studeerde Romaan-
se Filologie en Politieke en Sociale ge-
schiedenis van de Westerse Wereld. 
Met veel beeldmateriaal en smakelijke 
anecdotes vertelt Ilse Landuyt over ge-
schiedenis op een bijzondere wijze.
De lezing wordt gehouden in gemeen-
schapshuis De Vaert en begint op 11 
mei om 19:45 uur. Bezoekers kunnen 
vanaf 19:15 uur terecht. 



Wij maken JOUW badkamer & keuken persoonlijk

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

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

BADKAMERS EN KEUKENS

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

Antwerpsestraatweg 25/27, 4615 AK Bergen op Zoom

voor een 
persoonlijke

(elektrische) fiets
ga je naar

HERMES 
FIETSEN!

Stel je eigen, unieke en persoonlijke fiets 
samen van Velo de Ville of kies een fiets 
van een van onze andere topmerken van 

o.a. QWIC, Kalkhoff of Specialized. 

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

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

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

voor een 
persoonlijke

(elektrische) fiets
ga je naar

HERMES 
FIETSEN!

Stel je eigen, unieke en persoonlijke fiets 
samen van Velo de Ville of kies een fiets 
van een van onze andere topmerken van 

o.a. QWIC, Kalkhoff of Specialized. 

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

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

VOOR EEN
PERSOONLIJK

(ELEKTRISCHE) FIETS
GA JE NAAR

HERMES
FIETSEN!Veel fi etsen direct uit 

voorraad leverbaar

Antwerpsestraatweg 25/27, 4615 AK Bergen op ZoomAntwerpsestraatweg 25/27, 4615 AK Bergen op Zoom

Stel je eigen, unieke en persoonlijke fi ets samen 
van Velo de Ville of kies een fi ets van een van 

onze andere topmerken van o.a. QWIC, 
Kalkhoff of Specialized.

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

ONTVANG NU EEN GRATIS BLUETOOTH SPEAKER!

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

Vanaf april ontvang je 
bij een APK keuring, een 
onderhoudsbeurt of een 
premium zomercheck een 
gratis Bluetooth speaker!

En met je bezoek doneer je ook 
direct aan een goed doel! Want 
voor iedere afspraak doneren we 
een mooie bijdrage aan Stichting 
Make-A-Wish!

Maak snel een afspraak bij Auto Kar: 
vakgarageautokar.nl/garageafspraak
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( door John Rommers )
Internos – Steenbergen 3-1

Na de kleine nederlaag van een 
drietal weken geleden tegen 
mede titelkandidaat Moc’17 (0-
1) en het onnodig puntverlies een 
week later in de uitwedstrijd te-
gen VVC’68 (1-1) moest het 1e elf-
tal van v.v. Steenbergen afgelopen 
zaterdag op bezoek bij Internos in 
Etten Leur, net als Moc’17 even-
eens één van de kanshebbers voor 
de titel in de 4e klasse C. Bij winst 
op Internos zou ook Steenbergen 
nog tot één van die kanshebbers 
hebben gehoord maar helaas voor 
de blauwwitten kwam die winst er 
niet.

Een kleine 2 maanden geleden 
wist Steenbergen de thuiswed-
strijd tegen Internos nog met 2-1 
te winnen maar afgelopen zater-
dag was datzelfde Internos duide-
lijk de betere ploeg.
De thuisploeg won uiteindelijk 
met 3-1, een overwinning waarop 
niets viel af de dingen.

Vanaf het begin was het Internos 
dat het spel dicteerde, al heel snel 
op een 1-0 voorsprong kwam en 
met een 2-0 voorsprong ging rus-
ten.
Steenbergen had in de eerste 45 
minuten niet veel in te brengen, 
kreeg te maken met een fel aan-
dringend Internos dat de blauw-
witten geen kans gaf om te voet-
ballen.
In de 2e helft ging de wedstrijd 
min of meer tegen elkaar op, deed 
Steenbergen er alles aan om een 
betere greep op de wedstrijd te 
krijgen (op de inzet viel niets aan 
te merken) maar slaagde de ploeg 
van oefenmeester Robin Borre-
mans er nauwelijks in om, in te-
genstelling met de wedstrijd te-
gen VVC’68, echte doelkansen te 
creëren.
Kortom, Internos was gewoon de 
betere ploeg en Steenbergen zal 
zich na deze nederlaag moeten 
gaan focussen op de nacompetitie 
die het mag gaan spelen als win-
naar van de 1e periode.
En ook op die manier is er natuur-
lijk altijd nog een mogelijkheid 

om eventuele promotie te gaan 
behalen.

Snelle achterstand
Zoals gezegd, Internos nam van-
af de allereerste minuut het initia-
tief en kwam al na 4 minuten spe-
len op voorsprong. Een aanval van 
de thuisploeg werd toen besloten 
met een schot vanaf de rand van 
de 16 dat, onder de naar de grond 
duikende doelman Joost van der 
Ree door, tegen de touwen be-
landde. (1-0).
Internos bleef aanval op aanval 
uitvoeren richting Steenbergen 
doel waarbij doelman Joost van 
der Ree diverse reddingen moest 
brengen.
Na zo’n 20 minuten kon Steenber-
gen zich een beetje onder de druk 
uitvoetballen en was het Dorus 
Bakker die een hoekschop van 
Mike de Hoog niet ver over de In-
ternos lat kopte.
Maar Internos wist vervolgens 10 
minuten voor rust de voorsprong 
te verdubbelen, toen een vrije trap 
vanaf zeker 30 meter onhoudbaar 

hoog in de hoek verdween achter 
doelman Joost van der Ree. (2-0).
Met deze stand ging de rust in en 
moest Steenbergen constateren 
dat het niet was opgewassen te-
gen Internos.

Betere tweede helft

In de tweede helft was Steenber-
gen toch in staat de draad beter 
op te pakken, mede ook vanwege 
het feit dat Internos conditioneel 
in die periode minder in huis had, 
maar ondanks meer balbezit voor 
Steenbergen kwamen er nauwe-
lijks doelkansen.
Thijs Zantboer zag in de 56e mi-
nuut zijn schot na een aanval met 
Mike de Hoog net over de lat ver-
dwijnen.  Toen Internos halver-
wege de tweede helft op een 3-0 
voorsprong kwam was de wed-
strijd gespeeld.
In minuut 80 was het toch nog 
Jordy Dam die op aangeven van 
Dorus Bakker met een mooie lob 
over de Internos doelman heen 
voor de 3-1 zorgde en we zagen 
nog een goed schot van Thijs Zant-
boer dat door de doelman van de 
thuisploeg met de voet tot hoek-
schop werd verwerkt. Dichterbij 
konden de blauwwitten deze keer 
niet komen.

De 3-1 overwinning voor Internos 
was terecht, waardoor de ploeg uit 
Etten Leur normaal gesproken sa-
men met Moc’17 mag gaan uitma-
ken wie er kampioen gaat worden 
in de vierde klasse C van de zater-
dagcompetitie.

Thuiswedstrijd  
tegen Vrederust,  
uitwedstrijd tegen 
DVO’60

Morgen, zaterdag 30 april, krijgt 
Steenbergen de kans om zich te 
herpakken van de mindere perio-
de van de laatste weken.
Steenbergen speelt dan thuis, op 
het sportpark aan de Seringen-
laan, tegen Vrederust uit Halste-
ren, de huidige nummer 5 op de 
ranglijst.
Hopelijk weten de blauwwitten 
dan wel de volle winst te pakken 
om zodoende het goede gevoel 
weer terug te krijgen. De wedstrijd 
begint om 15.15 uur.
Ook dinsdagavond 3 mei moet er 
een competitiewedstrijd worden 
gespeeld.
Er volgt die avond een uitwedstrijd 
in Roosendaal tegen DVO’60. De 
aanvang van die wedstrijd is 20.00 
uur.

Steenbergen 1 niet opgewassen 
tegen naaste concurrent Internos

( door Jesse de Decker )

WELBERG - Voor het 1e elftal van 
Welberg stond zaterdag de thuis-
wedstrijd tegen VVC’68 op het 
programma. Beide ploegen troffen 
elkaar nog maar een paar weken 
geleden in Halsteren. Toen ging 
Welberg met 9-0 hard onderuit. 
Afgelopen zaterdag verkocht Wel-
berg zijn huid een stuk duurder, en 
kwam het zelfs brutaal op voor-
sprong. Toch ging VVC’68 er uit-
eindelijk met de overwinning van-
door, eindstand 1-4.

In de eerste tien minuten van de 
wedstrijd krijgen beide ploegen 
wat kleine kansjes, meteen wordt 
duidelijk dat Welberg goed geor-
ganiseerd staat. VVC’68 moet dui-
delijk zijn draai nog vinden. Wel-
berg heeft in de beginfase duide-
lijk het betere spel.

Vroege voorsprong
Na 13 minuten voetballen komt 
Welberg via Rick Schuurman op 
een 1-0 voorsprong. Een voor-
zet wordt door een VVC-speler 
verlengt richting Schuurman die 

de bal in de verre hoek kopt. Bij 
VVC’68 denkt iedereen aan bui-
tenspel maar scheidsrechter Bel-
jaars gaat daar niet in mee, het 
doelpunt blijft staan.
Na het doelpunt lijkt de stoom-
trein van de bezoekers langzaam 
op gang te komen, VVC’68 pro-
beert de bal vooral door combina-
tievoetbal in de ploeg te houden 
en ruimtes te vinden, maar mede 
door het compact verdedigen van 
Welberg komt het niet tot echt 
grote kansen. 
Na 25 minuten leek Welberg de 
draad een beetje kwijt te zijn, 
VVC’68 werd dreigender en wist 
ineens de vrije spelers op de flan-
ken te bereiken. Dit resulteerde 
na een klein half uur in de gelijk-
maker. Een aanval over rechts re-
sulteerde in een voorzet die bij de 
tweede paal ingelopen kon wor-
den VVC’er  Stein heideman. Een 
vleugje buitenspel zat er wel aan, 
maar ook dit doelpunt telde.

Onterechte hoekschop
Vijf minuten later redde de Wel-
berg keeper knap op één op één 
situatie waardoor de 1-1 op het 
scorebord bleef staan. Toch kwam 

Welberg vlak voor rust op achter-
stand. Een merkwaardig moment, 
een lange bal lijkt vlak bij de cor-
nervlag over de zijlijn te gaan, de 
scheidsrechter die op geruime af-
stand stond wees echter naar de 
cornervlag. Een onbegrijpelijke 
beslissing van de scheidsrechter. 
De daaropvolgende hoekschop 
valt in de kluts binnen door een 
misser in de verdediging, erg zuur 
voor Welberg.
Na 45 minuten voetballen gaan 
beide ploegen met een ruststand 
van 1-2 de kleedkamers in voor de 
thee. 

Tweede helft
De bezoekers komen aanmerke-
lijk feller uit de kleedkamers dan 
Welberg, vrijwel direct na het fluit-

signaal moet Mitchell de Bruijn 
redding brengen. Na 7 minuten in 
de tweede helft komt VVC op 1-3 
nadat een lange bal wordt voorge-
zet vanaf rechts kopt Ahmed Al-
homse voor de bezoekers binnen.
Het goede spel van de 1e helft kon 
Welberg in de 2e helft niet voor-
zetten. Het moet vooral in de ach-
teruitgang omdat VVC via goed 
combinatiespel vaak voor het doel 
kan komen. Toch krijgt Welberg 
rond de 70e minuut een goede 
kans op de aansluitingstreffer. Na 
een afgeslagen hoekschop volgt 
er een goed schot wordt geblokt 
door de verdediging van VVC. Een 
nieuwe hoekschop voor Welberg 
volgt. Een scherpe voorzet wordt 
doorgekopt en het daaropvolgen-
de schot wordt ternauwernood op 
de doellijn gekeerd. Een dreigen-

de aanval die zeker meer verdiend 
had. 

Ook de slotfase van de wedstrijd 
laat hetzelfde spelbeeld zien. 
VVC’68 krijgt nog enkele kansjes, 
maar de Welberg verdediging en 
de keeper staan vandaag goed pa-
raat. In de slotfase bepaald VVC�68 
de eindstand op 1-4 door een 
doelpunt van Noël van Kaam.
De wedstrijd wordt afgesloten met 
een opstootje voor het doel van 
Welberg waarbij voor zowel Wel-
berg als VVC’68 een gele kaart ge-
toond wordt, gezien het sportieve 
verloop van de middag een sme-
tje op voor de rest uiterst sportie-
ve wedstrijd.
Welberg was vooral in de 1e helft 
gelijkwaardig aan de bezoekers, 
de defensie stond compact opge-
steld waardoor vanuit de organi-
satie daar de aanval gezocht kon 
worden. In het 2e bedrijf liep Wel-
berg achter de feiten aan nadat 
VVC’68 op stoom kwam en liet 
zien toch meer kwaliteit in de se-
lectie te hebben. 

Uitwedstrijd tegen DHV
Aankomende zaterdag 30 april 
staat in Zevenbergschen Hoek de 
uitwedstrijd tegen DHV op het 
programma. Eerder dit seizoen 
werd de thuiswedstrijd met 2-6 
verloren. DHV bezet op dit mo-
ment de 7e plaats op de ranglijst.
Op sportpark ‘d’n Hoekschop’ zal 
de bal om 14:30 uur gaan rollen. 
De wedstrijd staat onder leiding 
van Wim Van Horssen.

Welberg kan vroege  
voorsprong tegen VVC’68 
niet omzetten in resultaat

TCS 2  
op koers  
voor  
promotie

( door Jolanda Koenraadt )

Het tweede team van TCS is goed 
op weg om promotie naar de vijf-
de klasse te halen. Afgelopen week 
kwamen zij in actie tegen The Back 
Hands 6 uit St. Willibrord. Door een 

mooie 9-1 overwinning staan zij nu 
8 punten voor op de naaste concur-
rent Witac ’89.

Alleen Christian Steijn moest een 
set afstaan. In de laatste wedstrijd 
van dit seizoen heeft het tweede 
team nog 3 punten nodig om te 
promoveren. Deze strijd wordt on-
derling beslist want Witac’89 komt 
dan op bezoek.

Programma
Programma vrijdag 29 April: TCS 1 
– Het Markiezaat 3 en TCS 2 – Wi-
tac’89 2

WELBERG – Afgelopen zaterdag 
23 april werd in Partycentrum Dui-
ventoren het Pokerkampioenschap 
van Steenbergen georganiseerd. 
Er kwamen 41 pokerliefhebbers af 
op deze voorronde van het Open 
Nederlands Kampioenschap Poker. 
Glenn Koster wist de lokale titel te 
bemachtigen.

Hiermee kwalificeerde hij zich 
voor de landelijke finale die in 

juli wordt gespeeld. De deelne-
mers Edwin Veenendaal en Rem-
co van Ginneke eindigden als de 
nummers twee en drie. Zij hebben 
hierdoor recht op een halve fina-
le ticket.
Volgens organisator Mathijs Jon-
kers nemen landelijk zo’n 40.000 
pokerliefhebbers deel aan het 
amateur pokerkampioenschap. 
Wie eveneens deel wil nemen kan 
zich inschrijven via www.onpoker.
nl.

Glenn Koster pokerkampioen 
van Steenbergen
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vanwijkkeukenenbad.nl

Steenbergseweg 85a
4664 RW - Lepelstraat - 0164 68 09 00
info-algemeen@vanwijkkeukenenbad.nl

vanwijkkeukenenbad.nlK E U K E N  E N  B A D

Meer dan 50 jaar liefde voor het vak! “Een cadeau voor

Moederdag koop 

je bij Heshof!”

je persoonlijke
huishoudspecialist

Openingstijden:
maandag  8.30 tot 17.30 uur
dinsdag  8.30 tot 17.30 uur
woensdag  8.30 tot 17.30 uur
donderdag  8.30 tot 17.30 uur
vrijdag  8.30 tot 17.30 uur
zaterdag  8.30 tot 16.00 uur
zondag  gesloten

Dorpsstraat 27 in Oud Gastel
(0165) 511258 | heshof.com

Volg ons op Facebook en/of Instagram

➦Onze nieuwe naam vanaf 01-04-2022!

Gecombineerd verbruik: 4.,9 - 6,1 (l/100 km) / 16,4 – 20,4 (km/l); CO2 - emissie: 112 - 139 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde 
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindge-
bruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De Hyundai Smart bonus actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 500 op het aankoopbedrag van een Hyundai KONA benzine of KONA Hybrid. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-04-2022 t/m 24-04-2022 met een 
uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. 
Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Onbeperkte
Kilometer Garantie

Batterij
Garantie8

Ontdek meer op hyundai.com/nl/bartelen

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

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

Hyundai is op weg om in 2045 klimaatneutraal te zijn.

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

€ 26.195

€ 28.895

Hyundai KONA vanaf  

KONA Hybrid vanaf  

Ervaar de KONA zelf 
en maak een proefrit.

(incl. € 500 Smart bonus)

(incl. € 500 Smart bonus)




