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lijkt ons vreselijk wanneer het lot
van iemand waar je van houdt onzeker is. De familie krijgt nu de
kans om echt afscheid te nemen,”
aldus een woordvoerder.

afgespeeld.”

maandenlang op zijn grondvesten
gebeefd en het zal een tijd duren
om daar bovenop te komen.”

Na identificatie stoffelijke resten
Johan van der Heyden:

Bewoners woonwagenwijk
aan Westlandselangeweg
opgelucht voor familie
(door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Eerder deze
week werd bekend dat de stoffelijke resten in de speciekuip die
op 23 januari jongstleden uit het
Schelde-Rijnkanaal werd gehaald,

Briefje kwijt
Afgelopen zondag heeft er op het parkeerterrein bij de Lidll iemand tegen
mijn auto aangezeten. Dit is een zwarte Polo met het kenteken 2-SBJ-58. Er
is netjes een briefje achtergelaten maar
omdat ik pas laat en in het donker ben
weggereden is het briefje er afgewaaid.
Ik heb maandag pas gezien dat schade aan mijn auto is. Wil diegene die het
briefje heeft achtergelaten a.u.b contact met mij opnemen.
Sam Jongenelen, telefoon 06-57592544
of 06-51380277

Online bestellen
Even ophalen
Klaar!
Download de app en bestel

Pick Up Point Jumbo, Steenbergen,
Floraplein 2

onomstotelijk van de vermiste Johan van der Heyden zijn. Sindsdien
overheerst onder de bewoners van
de woonwagenwijk aan de Westlandselangeweg in Steenbergen
het gevoel van opluchting voor de
familie van Van der Heyden. “Het

Het nieuws betekent vooralsnog
geen afsluiting van wat volgens
de woordvoerder “een traumatische periode” is geweest voor de
woongemeenschap. “De mensen
zijn echt getraumatiseerd door de
situatie, met name ook de kinderen die gelukkig professionele begeleiding krijgen. Het is ook niet
zomaar iets wat zich hier heeft afgespeeld. In één klap werd onze
veilige, leuke buurt een plek waar
zich een vreselijke misdaad heeft

Krentenbol met Moppereend
tijdens voorleesfeest
(Door Dasja Abresch)
DINTELOORD - Lekker smullen van een krentenbol of een eierkoek terwijl je luistert en kijkt
naar een mooi voorlees-prentenboekverhaal. De peuters van de gezamenlijke kinderopvangorganisaties Kibeo en Zo in Dinteloord

troffen het gistermorgen maar. Zij
genoten van een smakelijk en gezond ontbijtje, gesponsord door
de Albert Heijn van het dorp, terwijl Saskia Bousie van de bieb hen
voorlas uit het boek ‘De Moppereend’. Dat deed zij met behulp van
een prententheatertje waardoor

Woonwagen weg
De bewoners denken dat het afvoeren van de woonwagen waar
de verdachte moeder en dochter
woonden, zal helpen bij de verwerking. “Deze procedure wordt
volgende week al in gang gezet
dus we hopen dat het snel geregeld is. Het zal fijn zijn wanneer
het gebouw waar het allemaal gebeurd is, weg is en de plek leeg.
We kunnen nu gaan werken aan
het herstel van ons normale leven.
Voor mensen die hier niet wonen,
is het heel moeilijk om te begrijpen wat de impact van dit alles is
geweest. Ons hele leven hier heeft

Lachend en zwaaiend

het verhaal in beeld te volgen was.
De Moppereend zelf was er ook bij
in de vorm van een poppetje op de
vinger van Saskia. Het voorleesontbijtfeest was een initiatief van
het uitleenpunt van bibliotheek
Het Markiezaat en voorleescoördinator Patty Wouters van Kibeo.
Beide organisaties zijn gevestigd
in de Regenboogschool en weten
elkaar door dit korte lijntje steeds
beter te vinden. Met regelmaat organiseren bieb, kinderopvang en

school leuke activiteiten op het gebeid van (voor)lezen. De kids vinden het allemaal prima en laten
zich met plezier vermaken.

SKS roept winkeliers op om van hun etalage
een fraai plaotje te maken
STEENBERGEN – Indachtig het
motto van de komende carnavalsviering – ‘Wa d’n plaotje’ – roept
Stichting Karnaval Steenbergen
(SKS) de winkeliers en bewoners in
het stadshart op om van hun etalages en ramen tijdens de carna-

valsperiode een werkelijk prachtig
plaotje te maken door deze bijzonder te versieren.
Dit jaar wordt vervolgens de ‘Geveldweil’ uitgereikt aan de mooist
versierde etalage of raampartij in

de binnenstad. Daartoe zal een
onafhankelijke jury de creaties
beoordelen. Op vrijdag 21 februari tussen 12:30 en 13:30 uur wordt
de Geveldweil vervolgens uitgereikt door Prins Strienius V en zijn
gevolg.

Een aantal van de bewoners van
de wijk heeft op 20 januari jongstleden de rechtszaak bijgewoond
waar ook hoofdverdachte Nikki
S. verhoord werd. “Het moment
waarop hij de rechtszaal lachend
en zwaaiend verliet, is hen niet in
de koude kleren gaan zitten.” Reden te meer om opgelucht te zijn
dat met de vondst en identificatie
van de stoffelijke resten, de zaak
nu echt rondgemaakt kan worden. Alle daders krijgen de straf
die zij verdienen en zo hoort het.”

Foto’s: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

In de ledeneditie
van 7 februari
ontvangen leden van
Steenbergse Courant

Smakelijk voordeel
bij De Wallevis
(zie elders in deze editie)

Met liefde hebben wij afscheid
genomen van mijn lieve zus,
onze tante en oudtante

Zij was nog zo actief en had
nog zoveel plannen.
Verdrietig en met veel liefde
hebben wij afscheid genomen
van onze moeder,
schoonmoeder en oma

AD VAN BEERS

Els Veraart - van Meel

Adriana Cornelia Wilhelmina

echtgenote van Jan Veraart †

* 19 december 1922
† 23 januari 2020

* 14 november 1933
† 27 januari 2020

Corry van Beers
Dion en Wies
Elly en Jan
Frans en Jacomien
Hans en Loes
Zorgcentrum Onze Stede
Rozemarijnstraat 1, kamer 136
4651 EL Steenbergen
De afscheidsdienst heeft op woensdag
29 januari j.l. plaatsgevonden
in crematorium Zoomstede
te Bergen op Zoom.

Rik en Sita
John †
Albert en Astrid
Timo, Jorick

Vertrouwd

LEEUW

Persoonlijk

TELEFOON (0167) 566 104
www.uitvaartleeuw.nl

Ervaren
Transparant
”Ons betrokken
en ervaren team
zorgt voor een
waardig afscheid.
Daar kunt u
op vertrouwen”.
Alfred Leeuw

Het team van Uitvaartverzorging Leeuw bestaat uit:
Gerard en Alfred Leeuw, Ineke van Middendorp
en Sandra van Poortvliet.

Wij nemen afscheid van Els op
maandag 3 februari om 11.00
uur in crematorium Zoomstede,
Mastendreef 5 te Bergen op Zoom.

All-inclusive pakket
Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS!
Meer informatie op onze website:
WWW.RIJSCHOOLKIEBOOM.NL
Auto- motor en spoedopleidingen

Correspondentieadres:
Familie Veraart
Anjerstraat 11
4651 MH Steenbergen

Vlamingvaart 49 - 4651 GR Steenbergen
0167-560799 of 06-22757344

Een bijzonder leven verdient
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

UITVAARTVERZORGING

Ontwerp:Vermeulen Steenbergen ©

Elk afscheid is de geboorte
van een herinnering...

Je hypotheekrente verlagen?
Onze klanten besparen meer dan €1000 per jaar!

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

NU DE NIEUWE
FORD PUMA IN DE
SHOWROOM BIJ
AUTOBEDRIJF IRIKS

Marlise van Oudgaarden

Erhan Görgen

Bezoekadres: Auvergnestraat 29, 4611 LM Bergen op Zoom, Tel. 085-0670010, info@fidesadvies.nl, www.fidesadvies.nl

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Aangesloten
Netwerk
Uitvaartvernieuwers
Uitvaartverzorging
Jannie
Hulsbergen
Voor een bij
piëteitsvolle
verzorging

Voor
een piëteitsvolle Nieuw-Vossemeer
verzorging
Bergen op
Zoom
Bergen
op Zoom
Nieuw-Vossemeer
Aula,
Marconilaan
2
Afscheidskamer
24-uurs
familiekamer,
13
Aula, Marconilaan
2 Melanendreef 31 Achterstraat
Afscheidskamer
24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 Achterstraat 13

0164-246664 / 06-51910414
info@jannieuitvaartverzorging.nl
0164-246664 / 06-51910414
www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
info@jannieuitvaartverzorging.nl
Postadres:
Loonberg 26, 4617 NX Bergen op Zoom
www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
Postadres: Loonberg
26, 4617 NX Steenbergen
Bergen op Zoom
Contactpersoon
Nieuw-Vossemeer,
e.o.
annie
ulsbergen
Jeanne
Huijsmans:
06-13433461
Contactpersoon Nieuw-Vossemeer, Steenbergen e.o.
Uitvaartverzorging
annie
ulsbergen
Jeanne Huijsmans:
06-13433461

JJ

In Middelharnis en Steenbergen!

Hiep Hiep Hoera
Ons diamantje Raisa
18 jaar!
Veel liefs, ome Ger
tante Marie
Tum Tum

H
H

Uitvaartverzorging

Huishoudelijke hulp
gezocht
Voor 2 ochtenden per week voor
appartement centrum Steenbergen.
Tijden en dagen nader overeen te komen.
Graag bellen met

06-13-973064
uitvaartverzorging

Dagelijks nieuws & aanbod uit de gemeente Steenbergen

Jannie Hulsbergen
KijkopSteenbergen.nl
Jannie Hulsbergen
Gemiddeld meer dan 55.000 bezoekers per maand met uitschieters
uitvaartverzorging

Ford Iriks
www.ford-iriks.nl

Iriks Middelharnis B.V.
De Hofjes 44 - Middelharnis
Telefoon 0187 - 482 644

Iriks Steenbergen B.V.
Drukkerij 1 - Steenbergen
Telefoon: 0167 - 566 662

Postadres: Loonberg 26
Jeanne Huijsmans
4617 NX Bergen op Zoom
jeannehuijsmans@home.nl
boven de 65.000 bezoekers perTelefoonnummer
maand.
0164-246664
/ 06-51910414
Postadres:
Loonberg 26
06-13433461
Jeanne Huijsmans
4617 NX Bergen op Zoom
jeannehuijsmans@home.nl
0164-246664
/ 06-51910414
Telefoonnummer www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
06-13433461
Via Facebook wordt KijkopSteenbergen
inmiddels gevolgd
door

5.500 fans.

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
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Gewoon Lokaal! wil meer
groen en minder stenen
(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Je ziet het steeds
vaker: mensen die kiezen voor
een compleet bestrate voortuin,
in plaats van er struiken, bomen
en bloemen in te zetten. Deze onderhoudsvrije tuinen zonder groen
zijn een doorn in het oog van de
fractie van Gewoon Lokaal!. “Wij
pleiten ervoor dat de verharding
uit de kernen wordt verwijderd om
zo meer invloed te kunnen uitoefenen op extreme weersomstandigheden en de biodiversiteit te
verbeteren. Steenbergen zou zich
daarom moeten aansluiten bij
Operatie Steenbreek”, zo luidt het
betoog van Dasja Abresch namens
de partij.
Steenbergen is qua naam in ieder
geval uitermate geschikt om aan
te sluiten bij Operatie Steenbreek,
door de bergen stenen in te ruilen

voor bomen. Stichting Steenbreek
helpt gemeenten om activiteiten
te organiseren om samen met inwoners, organisaties en bedrijven
de leefomgeving te vergroenen.
Volgens de stichting helpt elke
vierkante meter steen die wordt
vervangen door groen. Het water
kan weer in de bodem zakken, de
temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen en dieren vinden weer een
leefgebied. Ook de mens zou zich
prettiger en gezonder voelen.
Inmiddels hebben al diverse gemeenten, waaronder Bergen op
Zoom en Moerdijk, zich aangesloten bij Operatie Steenbreek. Gewoon Lokaal! wil dat Steenbergen ook in dat rijtje komt te staan
en heeft daarom een motie ingediend over het onderwerp.

Wethouder Baartmans:

Scholieren Groen van Prinsterer in actie tijdens de quiz

ring daarvan wordt nu al opgepakt. Ook zijn we van plan om een
bos te realiseren waar inwoners
die geen tuin hebben, een boom
kunnen planten waar hun eigen
naambordje bijkomt.”

“Gedragsverandering
nodig bij inwoners”

Foto: Als het aan Gewoon Lokaal! ligt, maken de tegels in de gemeente
Steenbergen plaats voor een groene oase.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

10.000 bomen planten
Wethouder Wilma Baartmans is
het helemaal eens met het streven om de omgeving groener te
maken, maar liet eerder weten dat
ze het zonde van het geld vindt
om mee te doen met zo n lande-

lijke club. Deelname kost 2500
euro per jaar. Wij willen het zelf
gaan doen door nog dit jaar één
boom per huishouden te gaan realiseren. Er staan op dit moment
ongeveer 16.000 bomen in onze
gemeente, als daar 10.000 bijkomen dan lukt dat ons. De uitvoe-

Volgens Abresch is dat positief,
want “hoe meer bomen, hoe beter”, maar volgens haar gaat het
om meer dan alleen bomen planten. “Een van de speerpunten uit
het natuurbeleidsplan van de gemeente Steenbergen dat drie jaar
geleden is vastgesteld, is natuureducatie en informatie omdat het
bijdraagt aan gedragsverandering
van mensen. Maar er zijn nog geen
grote slagen gemaakt, en Operatie
Steenbreek kan daarom juist van
grote waarde zijn door met concrete acties goed groenbeheer bij
inwoners te stimuleren.”
De partijen PvdA, CDA en Volkspartij hebben al laten weten de
motie Operatie Steenbreek te ondersteunen.

Schooldirecteur Remco Blom met links van hem Robert Deliën van Natuurpodium en rechts
van hem wethouder Esther Prent

Gemeente Steenbergen nu ook partner van Stichting Natuurpodium
DINTELOORD – Gisterochtend ondertekenden wethouder Esther
Prent, directeur Remco Blom van
de Groen van Prinstererschool en
Robert Deliën van Stichting Natuurpodium een samenwerkingsovereenkomst.
Natuurpodium
gaat nu ook voor de Groen van
Prinsterer lessen verzorgen op het

Alzheimercafé
in Onze Stede
STEENBERGEN – Maandag 10 februari zijn belangstellenden welkom tijdens het Alzheimercafé dat
om 19:30 uur begint in woonzorgcentrum Onze Stede.
Sprekers op deze avond zullen
casemanagers van Thuiszorg West
Brabant zijn. Zij spreken over het
thema ‘Opname’. Interessant voor
mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden.
Toegang is gratis, aanmelden is
niet nodig.

gebied van natuur- en duurzaamheid op de Brabantse Wal.
Volgens wethouder Esther Prent
ondersteunt gemeente Steenbergen het onderwijsprogramma om
er voor de zorgen dat dit voor de
scholen in de gemeente structureel beschikbaar is. Jaarlijks levert

de gemeente nu een bijdrage van
5000 euro om dit mogelijk te maken.
Volgens directeur Robert Delien van stichting Natuurpodium
is de Groen van Prinsterer de 22e
school die zich bij het regionaal
programma aansluit. Gisteroch-

Sportdorp Sint Philipsland
organiseert wandeltocht
SINT PHILIPSLAND - Op zaterdag 15 februari 2020 organiseert
Sportdorp Sint Philipsland al weer
voor de 5e keer een wandeltocht.
Deze tocht bevat 4 nieuwe routes
en is inclusief een kommetje snert
bij de finish. Start en finish zijn bij
Dorpshuis De Wimpel in de Eendrachtstraat.

Voor een bedrag van 2,50 euro
kunnen volwassenen aan de wandeltocht deelnemen, kinderen tot
en met twaalf jaar betalen slechts
een euro.
De startijden voor de verschillende afstanden zijn zaterdag
15 februari als volgt: 20 km: tussen 12.00 en 12.30 uur en de 15

tend werd de ondertekening ingeleid met een quiz op het schoolplein voor de basisscholieren.
Vervolgens werd ook de plaquette
‘Partner van het Natuurpodium’
uitgereikt.

sterer zullen op bezoek gaan bij
het bezoekerscentrum van Natuurpodium aan de Boslustweg
in Bergen op Zoom en bij het centrum van het Brabants Landschap.

Op bezoek

Ook zullen er lessen op bepaalde
natuurlocaties worden gegeven.

Leerlingen van de Groen van Prinkm: tussen 12.30 en 13.00 uur. De
wandelaars voor de 10 km: gaan
tussen 13.00 en 13.30 uur van start
terwijl de deelnemers aan de 6 kilometer tussen 13.30 en 14.00 uur
vertrekken.

Meer informatie
Voor meer informatie kan telefonisch contact opgenomen worden
via telefoonnummer 06-19826166,
via e-mail sportdorp@outlook.
com of via www.facebook.com/
sportdorpsintphilipsland.

Bingo WAO
biljartgroep
WELBERG – Donderdag 6 februari organiseert de WAO biljartgroep
haar maandelijkse bingomiddag
Dat gebeurt vanaf 13:30 uur in
zaal Koch aan de Kapelaan Kockstraat.
De bingo start om 13:30 uur, de
zaal gaat om 13:00 uur open en
rond 16:15 uur sluit men de middag af.
Alle prijzen worden in contanten
uitgekeerd.

Het is weer bijna zover:

Ons Steenbergen wordt Ons Strienestad!
Snorre- en Snorrekusbal!
Dit
weekend
is
het
volop
feest bij Café zaal Bij Moeders
(voorheen Café zaal de Joosse)!
Zaterdag 1 februari vanaf 20.11 uur
is het Snorrebal en wordt het
nieuwe liedje bekend gemaakt.
Zondag 2 februari vanaf 13.11 uur
is het Snorrekusbal voor de kinderen
met de verkiezing van ’n nuuw
Prinske, Jantje Oorlog en Deftig
Floddertje.

Carnavalswinkel ‘t Meerminneke
Voor de leukste verkleedspullen ga je naar Kaaistraat 57.
‘t Meerminneke is ook dit jaar weer geopend:
31 januari van 10.00 tot 20.00 uur
1, 8, 15 en 22 februari van 10.00 tot 17.00 uur
4, 5, 6, 11, 12, 13, 18 en 25 februari van 10.00 tot 17.30 uur

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

Op de hoogte blijven van alles uit Stadshart
Steenbergen? Volg Ons Steenbergen:
Facebook.com/OnsSteenbergen
Instagram.com/OnsSteenbergen
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Burgemeesters

COLUMN
Burgemeesters
COLUMN
Blij van de hei
Na alle nieuwjaarsbijeenkomsten stonden vorige week
de heidagen met het college en de raad – afzonderlijk
van elkaar – bovenaan mijn agenda. Vanuit mijn rol als
voorzitter van zowel het college als de raad, kijk ik altijd
erg uit naar deze dagen, die zich afspelen buiten het
gemeentehuis.
Het zijn namelijk mooie gelegenheden om met elkaar
- buiten de formele vergadersetting - van gedachten
te wisselen over alles waar we mee bezig zijn. Over
de toekomst van onze mooie gemeente. Wat willen we
samen bereiken? En hoe gaan we dat aanpakken? Vanuit
mijn positie boven de partijen, kan ik tijdens de heidagen
mede richting geven aan dit democratische proces.
Heidagen zijn er ook om elkaar een spiegel voor
te houden en elkaar hardop te bevragen hoe we
samenwerken aan belangrijke thema’s zoals integriteit.
In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik nadrukkelijk
vertrouwen als thema voor dit jaar benoemd. En niet
zonder reden.

Paprikachips testen op
open dag ’t Ravelijn
(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Chips en cola
proeven om te kijken of je het
verschil kan bepalen tussen een
duur merk of een goedkopere variant. Zomaar een onderdeel van
de richting economie & ondernemen waar bezoekers van de open
dag op ‘t Ravelijn afgelopen zaterdag mee konden kennismaken.
De dag werd drukbezocht door basisschoolleerlingen die samen met
hun ouders kwamen kijken of dit
wellicht de school van hun keuze
wordt.
Al direct bij binnenkomst werden
bezoekers enthousiast verwelkomd door docenten en leerlingen van ’t Ravelijn. Naast de algemene kraampjes in de aula waren
er demonstraties bij de verschillende keuzerichtingen zoals techniek, zorg en economie. Ook voor
het Agora-onderwijs, waar leer-

Eigen onderneming
oprichten

andere scholen geweest, zoals ’t
Rijks en de Steenspil. Ik weet nog
niet welke ik ga kiezen dus ik kijk
overal.”
Desiree Koole is een van de docenten economie & ondernemen en vertelt dat de leerlingen
wordt geleerd hoe ze samen moeten werken in een bedrijf. “Net als
in het echte leven zijn er mensen
met wie je goed overweg kan en
met sommigen klikt het minder.
Toch moeten ze er samen uitkomen.” Het eindresultaat wordt
gepresenteerd door een groepje dat een eigen onderneming
moest oprichten. Het criterium:
het moest levensvatbaar en uniek
zijn. De winnaar werd ‘Coco Coffee’, een plan om vanuit een hip
busje luxere koffie bij bedrijven
te verkopen zodat werknemers
een alternatief hebben voor saaie
filterkoffie. “Eigenlijk ben ik best
nieuwsgierig of het ook echt kans
van slagen zou hebben”, vertellen
de leerlingen van Coco Coffee.

De 11- jarige Eva Meerman loopt
rond op de afdeling economie. “Ik
word bijna 12 dus volgend jaar ga
ik naar de middelbare. Dit lijkt me
een leuke school. Ik ben ook al bij

Met een tas vol informatie en een
hoofd vol indrukken gingen de
jonge bezoekers weer huiswaarts.
Ze hebben nog even voordat de
knoop moeten worden doorgehakt.

lingen hun eigen thema kiezen en
geen toetsen maken, was veel belangstelling.
En wie denkt dat techniek alleen door jongens wordt gekozen,
heeft het mis. Bij de lascabines
staan 4e-jaars Dianne en Lucia die
voor het keuzevak plaat- en constructiewerk een tafel aan het maken zijn. “Tuurlijk ben je als meisje wel in de minderheid, maar de
jongens doen gewoon normaal tegen je hoor. Volgens de leraar zijn
meiden zelfs beter in lassen omdat ze netter werken”, vertelt Dianne.

JUMBO RUNDERGEHAKT

HAK GROENTEN IN POT

JUMBO AARDAPPELEN

2 schalen à 500 gram

4 potten à 330-370 gram
Alle combinaties mogelijk

2 zakken à 3 kilo

2 VOOR

5,-

4 VOOR

3,-

1+1

GRATIS*

We moeten er immers op kunnen vertrouwen dat we
elkaars standpunten respecteren. Net als in de collegeen raadsvergaderingen, is het op de hei zeker niet
verboden om kritisch te zijn, integendeel. Zolang dat
in goede harmonie en met wederzijds respect gebeurt,
brengt ons dat geheid verder in de vaart der volkeren.
Juist zulke heidagen wordt benut om met elkaar hierover
in gesprek te gaan. Het is een compliment waard dat
partijgrenzen dan al snel naar de achtergrond verdwijnen
en iedereen bereid is om verschillen te overbruggen.
Al onze bestuurders doen dit in het belang van onze
gemeenschap. Want onze enige legitimiteit is dat we
allemaal ten dienste staan van u. Voor u doen we de
dingen die we doen, zo goed mogelijk, elke dag weer.
Vertrouwen is hierbij het sleutelwoord. Vertrouwen in
elkaars expertise, ervaring én dat we met z’n allen het
beste voor hebben met elkaar en met onze samenleving.
Ik heb er na deze inspirerende bijeenkomsten, die mij
veel energie hebben gegeven, dan ook alle vertrouwen
in dat we aan een dijk van een jaar begonnen zijn. Een
trots gevoel dat ik bij deze graag met u deel, in het volste
vertrouwen dat ook wij op elkaar kunnen bouwen.
Gegroet,
Ruud
Burgemeester Ruud van den Belt schrijft – in de huis aan
huis-edities van Steenbergse Courant - een column over alles
wat hem bezighoudt in onze gemeenschap.
Reageren kan via burgemeester@gemeente-steenbergen.nl

Oranjefonds zoekt
vrijwilligers voor NLdoet
STEENBERGEN – Het Oranje fonds is op zoek naar mensen die zich in willen zetten voor de 16e editie van ‘NLdoet’, een actie waarbij in ons land
duizenden vrijwilligers zich een dag belangeloos inzetten voor andere
mensen.

Geldig van wo 29 januari t/m di 25 februari 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

De activiteiten die dat variëren: koken, tuinieren, klussen, schoonmaken of spelletjes spelen. Noem maar op. Er is altijd wel een activiteit te
vinden die past. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een uitstapje voor ouderen of meedoen aan een spelletjesmiddag voor mensen met
een beperking. Maar ook het opknappen van een dorpshuis, het aanleggen van een buurtmoestuin of het schilderen van de hekken van een
kinderboerderij.

Dagelijks nieuws & aanbod
uit de gemeente Steenbergen
Gemiddeld meer dan 90.000
bezoekers per maand.
Welkom bij

Via Facebook wordt
KijkopSteenbergen
inmiddels gevolgd
door 6.000 fans.

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

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

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

Duurzaam klussen met artikelen van professionele kwaliteit.

Balieverkoop tegen groothandelsprijzen.
GRATIS
MONTAGE

T O TA A L I N S TA L L AT E U R
Steenbergen | Industrieterrein Reinierpolder 1 | Zilverhoek 5 | t (0167) 561720
Geopend: maandag - vrijdag 08.00 - 17.00 uur
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Kruislandse Winny Buron wint
wedstrijd VoorleesHelden
van Bibliotheek West-Brabant

Ook dit jaar
‘Kom dweil
meej mijn deur
Strienestad’
festival

REGIO - Zaterdag 25 januari werd de voorleeswedstrijd voor volwassenen gehouden. Dat gebeurde in de en Sahin Ergec streden om de felBibliotheek Bergen op Zoom. De begeerde titel. Ze lazen een fragjury met daarin voorleeskampioe- ment voor uit hun favoriete boek
nen Corrie Nieuwkoop en Noortje voor kinderen van 3 t/m 6 jaar.
Heimerikx en illustrator Monique De aanwezige fans genoten van
van den Hout riep de Kruislandse de spannende, mooie en grappiWinny Buron uit tot ‘VoorleesHeld’ ge boeken.
van Bibliotheek West-Brabant. De
Kruislandse las een fragment voor
uit Hup Fien! Fien is klaar voor de Verschillen waren klein
start! van Harmen van Straaten.
Omdat het niveau hoog én de verWinny Buron, Monique Mortiers,
Karen Albers, Thea Stuart, BertJan van der Wielen, Lilian Boone

Petter te gast bij
protestantse
gemeenschap
Halsteren en
Nieuw-Vossemeer

schillen klein waren tussen de
voorlezers had de jury het niet
makkelijk. Ze beoordeelden de
voorlezers op hun intonatie, voorleestempo, keuze van het frag-

REGIO – Dinsdag 11 februari houdt
Frank Petter – de burgemeester
van Bergen op Zoom – een lezing
over duurzaam leven en samenleven. Hij doet dit in de Halsterse St.
Martinuskerk op uitnodiging van
de commissie Vorming en Toerusting van de protestantse gemeente Halsteren en Nieuw-Vossemeer.

ment, emoties en tempowisselingen. Het was natuurlijk ook
belangrijk, dat de voorlezers het
publiek konden boeien. Winny
Buron scoorde hierop het beste.

Petter vertelt een persoonlijk verhaal over zijn motivatie om van
theoloog en predikant de carrière switch te maken naar het ambt
van burgemeester. Hij informeert
de belangstellenden over de aanpak van criminaliteit en hij houdt
een pleidooi voor een andere,
duurzame manier van samenle-

Zij wist de titel VoorleesHeld 2020,
een VoorleesCape én de roem in
de wacht te slepen.

ven. Petter was van 2006 tot 2013
burgemeester van Woudrichem
en sinds 2013 burgemeester van
Bergen op Zoom.
De avond begint om 20:00 uur,
vanaf 19:45 uur is er inloop met
koffie en thee. De toegang is gratis.

11°

Heilige berg

“Armenië is een opvallend land,
het is sterk afhankelijk van Rusland, ligt in Azië maar is lid van
de Raad van Europa en mag zo
b.v. ook deelnemen aan het Songfestival dit jaar in Rotterdam. Er
is veel verschil tussen arm en rijk
ten gevolge van corruptie. En het
land heeft nog steeds te kampen
met de naweeën van de Armeense genocide. Zowel Armenië als
Georgië tellen een groot aantal orthodoxe kerken en kloosters. Het
geloof heeft in beide landen veel
aanhangers. Opvallend is zeker
ook dat beide landen een eigen
alfabet hebben met 33 en 39 tekens”, zo vertelt Paul Kil.

“Armenië heeft als hoofdstad Jerevan. De Cascade vormt daar het
middelpunt van de stad. Een indrukwekkend bouwwerk met als
front een plein dat veel beeldhouwwerken telt. De stad telt
daarnaast zowel moderne als
oude gebouwen. Vanaf de grens
kan men de berg Ararat zien liggen, een heilige berg voor de Armenen. Khatchkars zijn bij heilige
plaatsen en kerkhoven de meest
bezochte plaatsen. De plaatsen
Sevan, Dilijan en Sanahin leveren
ook prachtige plaatjes op qua natuur”.

Georgië minder
onder druk
“Georgië verschilt weinig van Armenië, alleen staat het minder
sterk onder druk van Rusland.
Hier is hoofdstad Tblisi zeer indrukwekkend, het maakt ondanks
veel oude gebouwen toch een mo-

Heeft u het al gehoord?
De zonneweides komen eraan!
( Ingezonden brief
– onder verantwoording
van de inzender )
Mijn eerste reactie was, komt dat
recreatiepark bij Dinteloord er nu
echt? Maar nee hoor, er komen
geen ligbedden, geen groene gazons, obers met dienbladen vol
exotische drankjes, laat staan de
parasol die nog net je gezicht uit
de felle zon houdt.
Nee, het zijn blauw glazen panelen strak in het gelid gezet zoe-

mend van genot in de zon om dat
om te zetten in elektriciteit. Het
zijn zonnecellen bedrijven terreinen die binnen de contouren
van eeuwen oude polders worden weggezet. En warempel zelfs
op de drempel waar je Dinteloord
binnen stapt blinken ze je dadelijk
tegemoet. Tenminste dat lijkt de
nieuwe visie van onze gemeente
te worden.
Zijn we nog niet bekomen van de
eerste schermutselingen rond

Naast de beide organiserende bands verlenen ook acht
andere carnavalsbandjes hun
muzikale medewerking. Dat
zijn: Effe d’r Neffe, De Primeuren, Ut Toeternietoe en
Blaos mar Raok uit Steenbergen, De Vosseblaozers
uit Nieuw-Vossemeer, D’n
Dweilberg uit de Welberg,
de Pompeblaozers uit Kruisland en de Koorenkabouters
uit Dordrecht. Ze spelen allemaal twee keer.
Het festival begint om 20:00
uur en duurt tot in de late
uurtjes.

KBO-voorzitter presenteert
reisverslag van tocht naar
Armenië en Georgië
STEENBERGEN - Maandag 3 februari presenteert KBO-voorzitter Paul Kil beelden van zijn reis
door Armenië en Georgië. Hij toont
daarbij foto’s die hij in deze landen
maakte.

STEENBERGEN – Zaterdag
8 februari organiseren de
dweilbands ’t Wor Niks en ‘De
Drie Kwartjes’ de zesde editie
van het ‘Kom dweil meej mijn
deur Strienestad’ festival. Dat
gebeurt door ’t Wor Niks in
café D’n Overkant onder het
motto ’t Plestik Fentestik bal
en door de Drie Kwartjes in
het Hoofdkantoor met het
Plaotjes-ruile-bal.

derne indruk. De Moeder van Georgië en de Drevo Zhizni-boom
mag men daar niet missen. De
Vredesbrug en het – nooit gebruikte Concertgebouw – zijn staaltjes
van moderne techniek. Beroemde plaatsen in dit land zijn tempelstad Mzceta, Gori de stad van
Stalin, de grottenstad Uplistsikhe,
Kutaisi met prachtige kunst. Aan
het slot van de reis werden de torensteden Mestia en Ushguli nog
bezocht, waar de mensen vroeger
in die torens woonden”, aldus de
KBO-voorzitter.

Start presentatie
De

presentatie

wordt

den in restaurant De Watertoren, Nassaulaan 31 te Steenbergen. Maandag 3 februari wordt
om 13.30 uur begonnen, het einde
zal rond 16.15 uur zijn. Leden van
de KBO hebben gratis toegang,
aan niet-leden wordt een bijdrage van 3,- euro gevraagd. Bij binnenkomst worden bezoekers met
een kop koffie of thee welkom geheten.
Foto: Paul Kil maakte deze foto
van de Cascade in Jerevan, de
hoofdstad van Armenië. ©2019

gehou-

mega windmolens – de strijd
loopt nu bij de raad van Staten –
wordt er een nieuw plan over Dinteloord uitgerold in de beeldvormende gemeenteraadsvergadering van 23 januari.
De initiatiefnemers presenteren een zonnig plaatje, ook in financieel opzicht dus daar kun je
je geen buil aanvallen. Maar wat
vinden de inwoners daar nu van,
wat vinden belangengroepen zoals dorpsraad, actiegroep tegen
megamolens, de werkgroep behoud leefbaarheid Dinteloord,
waarom staan die daar niet met
hun kritische blik?
Juist in een beeldvormende ver-

gadering moeten alle meningen
gehoord worden. Want dan pas
kan er een gedragen besluit genomen worden.
Maar misschien wil de gemeenteraad en college dit juist niet en
is men gek op bezwaarschriften
en gerechtelijke procedures tot
en met de raad van Staten.
Ik doe nogmaals een klemmend
beroep op college en raadsleden:
ga met alle partijen in gesprek.
Ga de wijken en dorpen in en peil
de meningen, dat is wat een goed
bestuurder hoort te doen.
Rob Vierboom, Dinteloord

Het weerbericht van onze lokale
weerman Ger Roedelof

Tot en met begin
volgende week zeer
zacht, nat en winderig,
daarna minder zacht.

We zitten zaterdag in een stevige
zuidwestelijke stroming met een aantal
storingen die over onze omgeving van
west naar oost trekken.
Het is dan ook zwaar bewolkt tot
betrokken met perioden van regen of
motregen. Tussendoor zijn er wel betere
momenten van droge perioden, maar de
zon speelt meestal verstoppertje.
Het blijft zacht en winderig met maxima
rond een 12-tal graden in onze regio.
Zondag lijkt een actieve regenzone ons
weerbeeld te gaan bepalen waarbij later
overdag het buiig weer wordt.
Lokale maxima zondag tot 11 graden
zijn mogelijk en het is wederom zeer
winderig.
Maandag verandert er weinig en is
het in de gemeente steenbergen grijs,
regenachtig en zacht.
De dagen daarna neemt de neerslag af
waarbij het steeds vaker droog blijft.
Ook de wind neemt in kracht af maar
zo nu en dan kunnen we ook de zon
verwachten.
De middagtemperatuur daalt later in de
week naar 7 graden en in de nacht rond
de 2 graden, normale temperaturen
voor deze tijd.

Weerspreuk :

“ Als de boeren niet meer klagen en
de pastoors niet meer vragen, zijn we
aan het einde der dagen.”
Reageren?:
gercelsius@gmail.com

U wilt graag dat uw bedrijf
MEER producten en diensten
verkoopt aan MEER klanten...
Maar nu komt de vraag: Hoe doet u dit?
Wij hebben voor u de oplossing!
UITLEGVIDEO VERMEULEN COMMUNICATIEONTZORGING

BEKIJK DE UITLEGVIDEO OP VERMEULENSTEENBERGEN.NL / WERKWIJZE
o.a. de volgende organisaties gingen u reeds voor:

Agridienst / ADS Uitzendbureau

Aerts Leimena Advocaten

Mangnus Park- en Tuinmachines

BMVV Bouwmanagers

Haer van den Adel

LigneNotarissen

Albert Heijn Achterberg

Solutio

bereikt
úw klanten

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

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Plan een afspraak in met Thiemen Vermeulen:
0167-565930 / tv@vermeulensteenbergen.nl
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Er was eens een feestje
van Leedies Oonlie
STEENBERGEN – Er was eens een
feestje van Leedies Oonlie, afgelopen zaterdagavond 25 januari in
Grand Café De Keuning. Dat werd
een gezellige opwarmer voor de

komende carnaval. “Heel gezellig en volle bak”, zo vatte Wendy Rockx namens de Leedies de
avond met het thema ‘D’r was
eens’ samen.

Stadsherauten verzorgen
2e Strienestadse Leutroute
STEENBERGEN – Op zondag 23 februari 2020 wordt voor de tweede
maal de Strienestadse Leutroute
gelopen. Dit keer wordt deze verzorgt door het team van de Stadsherauten in samenwerking met Ad
Vermeulen.
Met de eerste Leutroute om 2018

in het achterhoofd – waarbij het
bezoek aan ‘Café De Neuker’ een
hoogtepunt vormde – komt er een
vervolg. Twee jaar geleden kwam
het initiatief van Ad Vermeulen,
John Nijssen en Prins Strienius V
Dennis Vermeulen, dit maal is Ad
Vermeulen van de partij en ondersteunt hij de Stadsherauten. Na
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“Dit jaar was ons feest in het café
zelf. Het andere gedeelte van de
Keuning is immers restaurant geworden. Maar we waren zeker blij
met de ruimte, die was knus en
sfeervol. En met zo’n honderd bezoekers was het volle bak. Volgend
jaar komt er vast en zeker weer
een feest van Leedies Oonlie”.
Tijdens het feest leverden Blaos Mar Raok, D’n Dweilberg, Effe

de carnavalsmis die op 23 februari om 11:11 uur begint in de Gummaruskerk is het verzamelen in de
Lourdeskapel. Daar worden eerst
broodjes met koffie of thee geserveerd, waarna de Leutwandeling
van start gaat. Onderweg zijn er
verschillende optredens en verrassingen en om 15:30 uur komen
de deelnemers bij de Wallevis aan.
Nog net op tijd voor de bezoekers
van de Zondagachtemiddag Matineej bij Zonder Zeil. Deelnemers
aan de wandeltocht die hier niet

Carnavalsvoorstelling voor peuters
en kleuters van Strienestad
STEENBERGEN – Vorig jaar was het
een groot succes. Dit jaar vindt het
vervolg plaats. Op vrijdagochtend
7 februari wordt twee voorstellingen gehouden voor de peuters en
kleuters van Strienestad en de Raldal. Met de muzikale begeleiding
van een liveband wil Stichting Kar-

naval Steenbergen (SKS) de jonge
Bietboerkes en Meerminnekes duidelijk maken waarom Strienestad
zo heet en maken ze kennis met de
gevolgleden.
Ook prins Strienius V is van de
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partij en samen met het grote en
het jeugdgevolg maken ze er met
de kinderen een groot feest van,
waarop volop gezongen gaat worden. Alle kleuters van de basisscholen uit Steenbergen en Welberg zullen er zijn. Ouders met
peuters zijn eveneens van harte

d’r Neffe en Dj Peer van Showtime
een spetterende muzikale bijdrage.

Optocht van Strienestad
De Leedies – naast Wendy Rockx,
Annemiek Raats, Annemarie van
Overveld, Carolien van Weegert,
Vera de Wit, Sharon van Beers en
Ilse Baartmans – gaan zich nu he-

naar toe gaan kunnen in de Wallevis genieten van een carnavalsbuffet.

Aanmelden
Aanmelden voor de Strienestadse Leutroute kan tot 15 februari
via stadsherautensteenbergen@
gmail.com. Inschrijving vindt
plaats op volgorde van betaling na
aanmelding. De deelnamekosten
bedragen 5 euro per persoon voor
de wandeling en 15 euro per persoon voor het carnavalsbuffet.

welkom. De voorstellingen beginnen om 9:30 uur en om 10:45 uur
in de theaterzaal van Myra Ceti.
Toegang is gratis.

Liedjes op CD
Er is dit jaar door SKS een CD uitgebracht waarop naast het carnavalslied 2020 en het Narrelied ook
alle liedjes verzameld zijn van de
peuter- en kleutervoorstelling.
“Kortom ‘Wa D’n Plaotje’. Dit is
verkrijgbaar bij Albert Heijn Achterberg, Primera De Gilles en ook
na afloop van de voorstellingen
op 7 februari”, aldus de SKS.

lemaal klaar maken voor de optocht van Strienestad.
“Daaraan doen we nu voor de negende keer mee. En dat gebeurt
helemaal volgens het motto van
Strienestad. Dat wordt zeker een
leuk plaotje”, aldus Wendy Rockx.
Foto’s: Thomas Weezenbeek ©

Bouwclub
D’ôôgte is
apetrots op hun
nieuwe
wagen
NIEUW-VOSSEMEER – De bouwers

van bouwclub D’ôôgte hebben
maandenlang hard gewerkt aan de
bouw van hun nieuwe carnavalswagen. De compleet nieuwe wagen is haast voltooid en de bouwers zijn er apetrots op. Deze zondag 2 februari wordt de wagen getoond aan belangstellend publiek.
En er wordt een feestje gebouwd.
De bouwschuur van BC D’ôôgte
is dan omgetoverd tot een feestlocatie waar meerdere dweilbandjes
hun toontje zullen blazen. Voor
de bezoekers zijn er drankjes en
hapjes en in de Veerweg staat de
nieuwe carnavalswagen te pronken. De feestmiddag begint om
elf over één en er wordt doorgefeest tot een uur of acht. Iedereen
is van harte welkom, de toegang is
gratis.

pagina
N i e u w s

u i t

u w

b u u rt

si n d s

10

1 8 8 1

Aàns en Aàns hangen zondagachtemiddagmatineej
aan het staotaofeltje
Na lang wikken en wegen besloot
het duo dat het goed was geweest.
“We weten inmiddels wel dat er,
zo goed als zeker, een opvolger
staat te wachten in de coulissen.
Anders weten we nog niet wat we
gedaan hadden. We zouden niet
willen dat het Zondagachtemiddagmatineej met ons stopte, want
daar is het veel te leuk voor.

(Door Dasja Abresch)

STRIENESTAD – Wanneer er boven
een leutig uitgedoste mensenmassa een rode parasol uitsteekt, dan
weet de echte Bietboer of Meermin genoeg: Aàns en Aàns zijn van
de partij. Het duo Hans Rooms
en Hans Herselman gaat tijdens
de carnavalsperiode niet van huis
zonder het staotaofeltje dat inmiddels hun handelsmerk is. De
afgelopen vijftien jaar of zo (voor
precieze jaartallen moet je niet bij
de heren zijn) namen zij de organisatie van het welbekende Zondagachtemiddagmatineej voor hun
rekening. Daar komt met de editie van 2020 een einde aan, want
de mannen hangen hun organisatiekieltje aan de staotaofel. Vanaf
volgend jaar zijn zij van plan om
het Zondagachtemiddagmatineej
van de andere kant te gaan bekijken.
Het matineej bestaat al sinds menig mensenheugenis. Het de zondagmiddag tijdens carnaval dat
iedereen die een act op te voeren
heeft, een liedje wil zingen, een
mop wil tappen of graag naar dit
alles wil kijken, zich meldt bij het
kleine café aan de Strienestadse
haven.

Haringen in een ton
Vijftien jaar geleden namen Aàns
en Aàns de organisatie over van de
oprichters Piet Ligtenberg, Gertie
en Dennis Baartmans en Frank
Musters. Zij stopten toen omdat
Z Onder Zeil sloot en er geen goede andere plek was. Dat vonden
we zonde en dus hebben wij het
opgepakt. Na een paar jaar bij La
Frairie (waar nu De Watertoren is
gevestigd – red.) keerden we terug
bij Z’Onder Zeil om er nooit meer
weg te gaan. Die plek is onlosmakelijk verbonden met het Zondag-

Kampioenseditie

Foto: De beide Strienestadse Bietboeren Aàns (Hans Herselman, links op de foto) en Aàns (Hans Rooms) zijn al
van jongs af aan bevriend. Het hele jaar door, maar vooral tijdens de carnaval. Zo stonden zij aan de wieg van
het Maondagaovedstraotspektaokel. Ook verzorgen de heren de jurering van de geveldweil in wijk het Drievierde. Een jaar of vijftien geleden voegden de heren het staotaofeltje toe. ”Als dit tafeltje kon praten, raakte het nooit
uitverteld,” aldus Aàns en Aàns.
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

achtemiddagmatineej. Het is er
natuurlijk veel te klein want we
zitten met 200 man als haringen
in een ton, maar dat hoort er gewoon bij.”

Inschrijven
Jaarlijks doen Aàns en Aàns via
deze courant en via KijkopSteenbergen een oproep voor deelnemers. ”We vragen dan altijd of de
mensen zich in willen schrijven
via de mail,” vertelt Aáns. ”Ja,”
bevestigt Aáns, ”en dat doen ze
nooit.”

In plaats daarvan melden de deelnemers zich gaandeweg de voorbals of pakken gewoon hun podium op de dag zelf. De winnaar
van die middag krijgt een staande
ovatie (zitten is geen optie) en een
Zilveren Staotaofeltje van de hand
van Aàns.

Muziek stopt
Het afscheid van de heren van het
Zondagachtemiddagmatineej is
het gevolg van een belofte die zij
jaren geleden (hoeveel jaar precies is uiteraard onbekend) aan

zichzelf deden. “Als de muziek
stopt, dan stoppen wij ook,” hebben we tegen elkaar gezegd. Met
die muziek bedoelen zij vooral
de muzikale vrienden van het gelegenheidskwartet ‘de Weekendmiljonairs’ gevormd door Bernd
Vroon, Flip de Nijs, Mario von
Banniseht en Arjaan van der Wegen. “Onlangs overleed Arjaan en
dat was voor ons aanleiding om
eens even goed na te denken over
onze eigen belofte.”

Opvolger

Aanstaande editie wordt dus ’de
leste’ voor Aàns en Aàns. ”aar
gaan wij niks bijzonders mee doen
hoor. Maar, we zouden het wel
leuk vinden wanneer iedereen die
in al die jaren de eerste prijs haalden hun act nog een keertje kwamen doen. Een soort kampioenseditie.” Voor de winnaar wacht
een extra groot exemplaar van de
Zilveren Staotaofel.
Als aanvullend verzoek hopen
Aàns en Aàns dat degenen die er
al één in bezit hebben, deze mee
willen nemen. “Da’s leuk voor de
foto.” Het zou helemaal mooi zijn
wanneer nieuwe en oude deelnemers zich via de mail aan willen
melden: hansrooms@planet.nl of
hans.herselman@gmail.com

Eigen Puin en Gruis
Nadat Aàns en Aàns hun laatste
’Zondagachtemiddagmatineej’
hebben gepresenteerd is het misschien wel weer eens tijd om het
duo ’Eigen Puin en Gruis’ onder
het stof vandaan te halen. Het is
de naam van het duo waarmee
Aàns en Aàns lange tijd zelf meededen aan het matineej.
Het Zondagachtemiddagmatineej
wordt gehouden op zondag 23
februari vanaf 16.00 uur (inloop
vanaf 15.30 uur) bij café Z’Onder
Zeil. De middag wordt geopend
door de Strienestadse nachtburgemeester Johan van Gils

Buitenaardse kindercarnavalsoptocht
van basisschool Merijntje
( door Annika van Gaans )

NIEUW-VOSSEMEER - Op vrijdagmiddag 21 februari trekt een buitenaartse Merijntje kinderoptocht
door het dorp. De organisatoren
nodigen iedereen uit om deze buitenaardse gebeurtenis te komen
bekijken en ze hopen dan ook op
veel publiek langs de route. Dit
jaar is er een gewijzigde route, omdat het 7 sprongplein wordt aangedaan. Dit plein is met de 11-11
viering verplaatst naar het pleintje van Merijntje, een buitenaardse reden om de route te wijzingen.
De tocht start bij de Vossenburcht
en trekt via het Doktersdreefje, de
Achterstraat, de Hoogte, de Voorstraat, Schoolstraat, burg Jans-

sensstraat, Dortmundstraat, Julianastraat naar de Vossenburcht om
daar met de deelnemers nog een
uurtje lekker te hossen.
Basisschool Merijntje is ontzettend blij dat we ook dit jaar kunnen rekenen op de belangeloze,
buitenaardse medewerking van
bc d’Oogte, BC PZN, dweilband
de Vosseblaozers en van René de
Klerck, die ieder jaar zorgdraagt
voor de prijzen voor de winnaars
van de optocht en natuurlijk Prins
Peer I en zijn gevolg. De mensen van deze clubs zorgen traditioneel voor de kers op de taart.
“Wij zijn ieder jaar weer blij dat de
ouders van onze kinderen bereid
zijn te ondersteunen bij het bedenken en het in elkaar zetten van

Zaterdag start het
Vosse-ols carnaval
met het Jan Kellerbal

prachtige optocht creaties. Hierdoor zijn en blijven de kinderen
enthousiast voor het traditionele
feest van carnaval en kan dit ook
blijven bestaan in ’t Vosse-ol. De
grote optocht op dinsdag kan ook
steevast rekenen op extra deelname van kinderen die de smaak te
pakken hebben en nog een keer
deelnemen aan de optocht. Hiervoor is door de carnavalsvereniging een speciale categorie in het
leven geroepen om de kinderen
in de gelegenheid te stellen ook
voor een prijs in de grote optocht
te strijden. Op deze manier versterken en helpen we elkaar en
kunnen we het dorp op de carnavalskaart blijven zetten”.

NIEUW-VOSSEMEER – Deze zaterdag 1 februari is eetcafé ‘Bij
Ons’ het decor voor het Jan Kellerbal. Hiermee opent Vosse-ol de carnavalsperiode.
Tijdens de avond spelen De Vosseblaozers en zorgt DJ Ton
Peeters voor aanvullende muziek. Traditioneel wordt door
Jan Keller ook de Elluf Gebooje voorgelezen. “Dit zijn keiharde wetteksten voor alle vossen en vossinnen in ’t Vosse

ol. Het niet naleven van deze gebooje kan leiden (althans
naar horen zeggen van Jan Keller zelf) tot hoge boetes, berispende vingers en openbare aanklagingen” zo laat stichting carnavals ’t Vosse-ol weten. Ook wordt de aandacht gevestigd op de carnavals kindermiddag die op zondag 9 februari in De Vossenburcht wordt gehouden. Voor de kinderen van Nieuw-Vossemeer is dat altijd een heel gezellige
middag. Ze zijn allemaal van harte welkom.
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Lions-cheque van
vierduizend euro
voor Stichting Ankie
STEENBERGEN – Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Lions Steenbergen e.o. die op donderdag 9 januari in de Wallevis werd gehouden blikte Lions-president van dit
jaar Mario von Banniseht terug op
de afgelopen periode. Een hoogtepunt daarin was de kerstmarkt
in de Gummaruskerk die eind vorig jaar voor de tiende maal werd
georganiseerd. De opbrengst daarvan zorgde voor een aandeel in de
donatie die de Lions konden doen
aan Stichting Ankie.
Voorafgaand aan deze kerstmarkt
had reeds een intensieve sponsorwerving plaatsgevonden. Aangevuld met de opbrengst van de
catering die de Lions-partners tijdens de kerstmarkt verzorgden,
die van de loterij en de donaties
tijdens het Lions kerstgala plus

de kerstman-actie die de hoofdsponsor firma Overbeeke tijdens
de kerstmarkt op touw had gezet kwam er een bedrag van 4000
euro beschikbaar voor het goede
doel: Stichting Ankie.

Maxima Centrum
De cheque werd dankbaar in ontvangst genomen door Shirley van
Overveld, moeder van Ankie. Haar
dochter overleed op 13 jarige leeftijd op 5 februari 2010 als gevolg
van de ziekte kanker. Shirley richtte ter nagedachtenis aan haar in
2011 de stichting op. In de afgelopen jaren heeft stichting Ankie
tal van organisaties die zich bezighouden met kankerbestrijding
ondersteund. De donatie van de
Lions gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

Foto: Shirley van Overveld nam namens Stichting Ankie de forse donatie in ontvangst uit handen van Lions-president Mario van Banniseht.

Haringparty op komst

Lions Steenbergen organiseert na
de succesvolle Kerstmarkt als komend evenement een Haringparty. Die vindt plaats zodra de nieuwe haring medio juni is binnengebracht.

Nog tweetal weken om in te schrijven
voor Kijk Binnen bij Bedrijven
REGIO – In de week van 16 tot en
met 21 maart vindt de derde editie van ‘Kijk Binnen bij Bedrijven
plaats. Die geeft werkzoekenden,
studenten en werkgevers de kans
elkaar vrijblijvend te ontmoeten
om te ontdekken of ze wat voor elkaar kunnen betekenen. 14 Februari is de laatste dag dat bedrijven

en organisaties gevestigd op de
Brabantse Wal zich hiervoor kunnen inschrijven.
“Daarna begint een campagne om
de doelgroep enthousiast te maken voor een bezoek aan een of
meerdere deelnemers. Meedoen
is gratis en belangstellenden een

kijkje te laten nemen levert altijd
wat op”, vertelt Anita Karremans
van Samen in de Regio. Deze organisatie neemt het initiatief voor
de ontmoeting. “Het netwerk van
Samen in de Regio is recent uitgebreid met meer partners uit
het middelbaar onderwijs, VMBO
en MBO. Zij zien het als de kans

De organisatie van de haringparty gebeurt in samenwerking
met OPS (Ondernemers Platform
Steenbergen) De opbrengst van
de kaarten voor dit evenement
gaat naar een nog te bepalen goed
doel. De haringen zullen worden

gesponsord. Te zijnerzijds zal de
exacte datum en locatie bekend
worden gemaakt. Kaarten kunnen dan worden gekocht bij de Lions Steenbergen of bij OPS. Nadere informatie volgt in Steenbergse
Courant.

voor studenten en scholieren om
zich te oriënteren op keuzes die zij
gaan maken”.

ties roepen we op om zich aan te
melden, ook als ze nog geen vacatures hebben openstaan. En ook
voor organisaties die op zoek zijn
naar vrijwilligers is ‘Kijk Binnen
bij Bedrijven’ een prima kans om
in contact te komen”.

‘Talent behouden
voor de regio’
Studenten en scholieren zijn niet
altijd bekend met de mogelijkheden die bedrijven en organisaties op de Brabantse Wal bieden.
En nog belangrijker is dat ze ontdekken wat ze werkelijk leuk vinden en waar hun interesse naar
uitgaat. Bedrijven en organisa-

Voorlezen tijdens
‘Baby tot
kleutercafé’
in de bieb

Kaartmiddag KBO
Welberg
WELBERG – Fien Cools van KBO
Welberg meldt dat er op dinsdag
4 februari een rik- en jokermiddag
wordt georganiseerd in gemeenschapshuis De Vaert. Vanaf 13:30
uur wordt gespeeld, de zaal is een
half uur eerder al open, de entree
bedraagt een euro en iedereen is
welkom, dus ook niet-leden.

Op de website www.kijkbinnenbijbedrijven.nl is meer informatie
te vinden en hier kunnen deelnemers zich ook aanmelden.

Eerste optreden
theatergroep
D’Ouwe Stukke
tijdens SKS
ouderenmiddag
STEENBERGEN – Zaterdagmiddag

STEENBERGEN – Iedere eerste
woensdag van de maand is het
‘Baby tot kleutercafé’ in bibliotheek Steenbergen. Ook komende woensdag 5 februari dus, dan
staat tussen 9:30 en 10:30 uur het
café in het teken van de Nationale
Voorleesdagen.
Bibliotheekmedewerkster
Saskia Boesie leest dan voor uit het
Prentenboek van het Jaar. Dat is
dit keer Moppereend van Joyce
Dunbar en Petr Horá . Ouders en
verzorgers met kinderen tot 4 jaar
zijn welkom. Ze krijgen ook goede
voorleestips. Toegang is gratis en
er is vrije inloop.

Aanmelden

8 februari vindt tijdens de ouderenmiddag van Stichting Karnaval
Steenbergen (SKS) het eerste optreden plaats van de nieuwe theatergroep D’Ouwe Stukke. Dat
gebeurt in de zaal van ‘Bij Moeders’ (voorheen De Joosse) in de
Kaaistraat.

Oproep voor vrijwilligers bij
sportinitiatief voor
kinderen met een beperking
STEENBERGEN – Martine Coelingh
- moeder van Faye - is gestart
met een initiatief waarbij kinderen met een beperking de mogelijkheid krijgen om aangepast te
sporten. Hiertoe hebben zich reeds
een aantal ouders aangemeld om

de helpende hand toe te steken en
ook het Sociaal team Steenbergen
ondersteunt dit.
Een eerste aanzet was op 28 december toen kinderen met een
beperking en hun ouders, broer-

tjes en zusjes de mogelijkheid kregen om als eerste gebruik te maken van de baan van IJsfestijn
Steenbergen. Dat werd een waar
feest.
In de toekomst zullen er meer activiteiten worden georganiseerd.
Wie dit initiatief met een helpende hand wil ondersteunen of
wie meer informatie wenst kan
contact opnemen met het Sociaal team Steenbergen via (0167)
750 850 of door een berichtje te sturen naar: welzijn-stb@
wijzijntraversegroep.nl

De theatergroep met daarin Ad
Vermeulen, Ineke Herselman, Lenie Uitdewilligen, Wim Vissers,
Sonja Verbeek, Hennie Stoeldraijer, Rob Methorst, Frans van Bergen, Dion Koen en Peter van Giels
brengen dan liedjes en scetches
over ‘Ons Eigen Steenbergen’.
D’Ouwe Stukke repeteren eens
per maand in theaterschool Myra
Ceti en krijgen zangles van Jan
Ligtenberg. Het repertoire bestaat
uit sketches en liedjes uit de oude
koffer van theatergroep Cameleon en van Jan Ligtenberg aangevuld met zaken die uit eigen koker
komen.
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Zaterdag 1 Februari 19.00
uur: Eucharistieviering met als
voorganger Pastoor Hans de Kort.
Patrick Goverde op orgel begeleidt
de volkszang. Wij gedenken:
Franka Wezenbeek – de Nijs
echtgenote van Ad Wezenbeek,
Gerda van Loon – van Zimmeren
weduwe van Piet van Loon. Riet

Elke zondag 09.00 uur dienst in de Protestantse Kerk,
Voorstraat 48 Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46,
4717 NS Bergen op Zoom, tel. (0164) 23 19 92.
E-mail:hcvhmaalpad@home.nl.
Voor informatie: B. van Weesep, tel. (0164) 68 39 41

Parochiekern
H. Georgius
H. Georgiusparochie

Zondag 2 februari 09.00 uur: Ds.
Henk van het Maalpad, Viering
Heilig Avondmaal.

Website: www.sintannaparochie.com/georgius

Parochiekerk van de Vrede

Kerkdiensten: jaarcyclus A.
Zaterdag 1 februari 17.00:
Pastoor H. de Kort. Overleden
leden KBO.
Zondag 2 februari 9.30 uur:
Pater B. van Schaik. Familie
Uitdewilligen- van Bergen
Maandag 3 februari 19.00 uur
(Lourdeskapel): Pastoor H. de Kort
Blasius zegen

Zondag 2 februari 11.00 uur:
Eucharistieviering.
Muziek:
Gemengd koor.
Caritas collecte zie Sint
Annaparochie.
Misintenties: Overleden ouders
Jac en Wies v.d. Velden-Veraart,
Leden en overleden leden van de
KBO. Voorganger: pater Bertus
van Schaik; Lector: Adrie van
Etten; Koster: Ad Huijsmans.

Zondag 2 februari 10.30 uur:
Mevr. P. de Nooij, Den Haag. Na
de dienst staat de koffie klaar.

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

Hervormde Gem. Dinteloord

Evangelische kerk Open Deur, Hartelijk uitgenodigd, elke zondag om
10.30 uur bij de samenkomst in de
Open Deur Kerk, Geert Vinckestraat
2 te Steenbergen. Samen ontdekken
en ervaren dat de God van de Bijbel
nog steeds dezelfde is en wonderen
en krachten doet in mensenlevens.

Zondag 2 februari 10.00 uur: Ds.
A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. K.
Hak, Lienden.

Onze Stede

Gereformeerde kerk
Dinteloord en Steenbergen

Zondag 2 februari 10.00 uur:
Mevr. de Leeuw, Oud-Gastel.

Open Deur Steenbergen

Pastoraal medewerkster: Lenie Pepels
Rozemarijnstraat 1, Steenbergen
telefoon 54 26 00

Antonius van
van Padua
Padua
Antonius

Pastores:
de Kort, S.en
Chazhoor,
H. Paulissen en
Pastor: H.H.
Akkermans
E. Bornhijm
L.
Robijn Dekkersstraat 2, tel. (0164) 68 25 25 (10.00-12.00 u)
Pastoor
Pastoor
2,vragen,
tel. (0164)
68 25 25
Hier kuntDekkersstraat
u terecht voor
intenties
en berichten.
Dinsdag
van
10.00-12.00Postbank
uur. Hier kunt
u terecht voor
Rabobank
12.80.00.376,
10.70.723
vragen, intenties en berichten. Rabobank 12.80.00.376

Hervormde kerk Steenbergen

Protestantse Gemeente
Nieuw-Vossemeer en Halsteren

Zondag 2 februari 10.00 uur:
Ds. J.A. H. Timmers, Oosterhout.
Wereld Diaconaat Zondag.

Protestantse Kerk
Oud Gastel en Kruisland

Een rijk man is niets anders
dan een arme man met geld.

Zaterdag 1 febr. 19.00 uur Euch.:
In deze viering gedenken wij:
Jaan van Tillo e.v. Rinus Nijssen; o.o. van Meer - Roosendaal;
o.echtp. van Bemmelen - v.d.
Bilt; o.o. Suijkerbuijk - Rockx en
dochter Annie; o. fam. van Tillo Schijvenaars; Alle slachtoffers van
de watersnoodramp; Voorganger:
Past. B. van Schaik, lector: M. de
Ruiter m.m.v. Het Gemengd koor:
Samen Sterk.
Dinsdag 4 febr. 19.00 uur Euch.:
Ter ere van de H. Antonius voor
onze gezinnen. Mededelingen: Dit
weekend vindt de Caritascollecte
plaats.

4671 BG Steenbergseweg 2, Dinteloord

doordenkertje

Met ingang van januari zijn de
kosten voor een misintentie €
11,-- geworden. Wij verzoeken
u, uw misintenties ruim een week
tevoren door te geven, dit i.v.m.
plaatsing in de kranten.
Vrijdag 31 januari 19.00 uur: H.
Mis in De Vossemeren
Zaterdag 1 februari gelegenheid
tot biechten in de sacristie van
14.00 tot 15.00 uur.
Zondag 2 februari Woord
Gebed Communieviering door
de Werkgroep. Intenties: jgt.
Johannes Brocatus en overl. familie;
Janus Bosters; Martien Huijsmans;
Piet van Loenhout weduwnaar van
To Koen; Kees de Klerk e.v. Dien
Timmermans; Adrianus Goderie
e.v. Johanna Timmermans;
Caritascollecte
zie
Sint
Annaparochie.
Maandag 3 februari 18.00 uur:
H. Mis.
Woensdag 5 februari 19.00 uur:
H. Mis.
Donderdag 6 februari 19.00
uur: Medjugorjeviering en Rozenkransgebed.
Vrijdag 7 februari 19.00 uur:
H. Mis in De Vossemeren.
Misintentie: jgt. Janus Keijzers e.v.
Pietje Timmermans;

Het is weer de eerste zondag van
de maand, dus na de dienst staat de
koffie en thee weer voor u klaar.
Vrijdag 7 februari is het de
eerste vrijdag van de maand, dus
is er om 9.15 uur weer de eerste
vrijdagviering in de sacristie.
Voorganger: pastoor Hans de Kort.

Dorpsstraat 13, Oud Gastel

Parochiekern H. Joannes de Doper

Sonder, overleden ouders Kroonen
- van Tilburg en zonen Wim en
Frans, Jan Iriks, Joke Boyen –
Raadsen echtgenote van Siem
Boyen vanwege haar verjaardag.
Na de viering is het koffiedrinken
in de Vonk. Wees allen welkom.
Woensdag 5 Februari om 09.30
uur: Eucharistieviering in de Vonk
met als voorganger Pastoor Hans
de Kort.
Pastoor: H. de Kort, Doktersdreefje 4
4651 AX Steenbergen, tel. 56 15 71
Parochiebijdrage t.n.v. Kerkbestuur.
Rabobank: 13.69.00.887, Postbank: 10.68.529
Website: www.hjdedoper.nl

Parochiekern St. Gummarus

Personalia: de overledenen, die
wij in ons gebed gedenken, zijn:
Ton Vlamings; Janus Verbogt;
Nelly Schijven - van Osta.
U kunt in de viering van
maandagavond 3 februari de
Blasius zegen ontvangen.
Vanuit onze St Anna -en
Christoffelparochie
wordt
opnieuw een alphacursus van 10
avonden aangeboden voor mensen
die
geloofs-en
levensvragen
hebben. ? De start is op
woensdagavond 5 februari a.s. om
19.30 uur in het pastoraal centrum
achter de Quirinuskerk in Halsteren.
Aanmelding graag voor 1 februari
bij pastoor de Kort (jdekort@
kerkmail.nl; 0167 563129) of bij
het secretariaat van onze parochie
(par.secretariaat@sintannaparochie.
com; 0167-561671)
Openingstijden Parochiesecretariaat: Het secretariaat is op werkdagen
geopend van 9:15 tot 11:30
Spreekuur: Op dinsdag- en
vrijdagochtend van 9:30-10:30
uur in het Parochiesecretariaat in
de Gummaruskerk, Westdam 83
(ingang marktzijde).
Misintenties: Wilt u een misintentie
aanvragen? Gelieve dit minstens
een week van tevoren (ivm tijdige
plaatsing in de krant) door te geven
bij het secretariaat op maandag t/m
vrijdag van 9.15 uur t/m 11.30 uur
of via de website . De prijs voor het
aanvragen van een misintentie is
10,50 euro.

Pastoor: H. de Kort, Doktersdreefje 4
4651 AX Steenbergen, tel. 56 31 29.
Rabobank NL70RABO148880797
Website: www.sintannaparochie.com/vredeskerk

1 en 2 Februari eerste weekend van
de maand en in alle kernen van de
St. Annaparochie zoals gebruikelijk
Caritascollecte. De opbrengst
is deze maand voor CordaidMemisa. Cordaid – Memisa
gelooft dat gezonde samenlevingen
zijn gebouwd op gezonde moeders.
Moeders in ontwikkelingslanden
hebben moeilijk toegang tot
medische zorg. Zwangerschap en
geboorte zijn kwetsbare momenten
die tot ziekte en sterfte kunnen
leiden. Cordaid Memisa werkt
er op tal van fronten aan om
moedersterfte en babysterfte terug
te dringen. Zodat meer en meer
moeders in leven blijven. En meer
en meer kinderen bij hun eigen
moeder opgroeien. Medische zorg
maakt het verschil. Betere en goed
bereikbare medische posten. Meer
goed opgeleide verloskundigen.
Betere en meer medische
apparatuur en hulpmiddelen.
Tijdige verwijzing naar goede
medische zorg. Meer voorlichting
en informatie over gezondheid,
seksualiteit, familieplanning en
zwangerschappen.
Voorzichtig
doorbreken
van
culturele
barrières en aloude tradities rond
zwangerschap en bevallingen.
Meer
zelfstandigheid
voor
vrouwen. Allemaal belangrijke
factoren om moedersterfte terug te
dringen. En stuk voor stuk factoren
waar Cordaid Memisa zich met
succes (en met jouw steun met nog
meer succes!) hard voor maakt.
Zo kunnen we voor moeders het
verschil maken. We bevelen deze
collecte van harte bij u aan!!!
Openingstijden Parochiesecretariaat: het secretariaat is geopend
op dinsdag t/m vrijdagochtend van
9.15 -11.30 uur en is gevestigd in
de St. Gummaruskerk, Westdam
83, ingang marktzijde. Aanmelden
voor de Doop, 1e H. Communie
en het Vormsel van uw zoon of
dochter kan via het secretariaat.
Contactpersonen:
Geloofsgemeenschap De Heen:
Cobie Schoonen tel: 0167-566322,
cobyschoonen@gmail.com
Geloofsgemeenschap Welberg:
Janny Broos tel. 06-24414076 ;
Leo Houtman tel. 0167-566103
Geloofsgemeenschap Dinteloord.
Ger de Jongh, 0167-522909,
Mariakapel en begraafplaats
dagelijks geopend van 9.00 -17.00
uur. Bijeenkomst seniorenpastoraat
iedere donderdagmorgen tussen
10.00 en 12.00 uur in de Kombuis
van Woonzorgcentrum “de
Nieuwe Haven “ de Ruijterstraat
2 te Dinteloord. Hierbij is altijd
een lid van het pastorale team
aanwezig. Tevens gelegenheid
tot het opgeven van misintenties.
Iedere laatste donderdag van de
maand Eucharistieviering om 10.15
uur. 27 Februari is de voorganger
Pastoor Hans de Kort.

Pastoor: Hans de Kort, Doktersdreefje 4
4651 AX Steenbergen, tel. 56 31 29
misintenties: Rabobank: NL73RABO01488131031
Sint Annaparochie: NL67RABO0160031486
Website: www.gummaruskerk.nl

Sint Annaparochie

Secretariaat tel.: 0167-561671
E-mail: par.secretariaat@sintannaparochie.com
Post: Postbus 145, 4650 AC Steenbergen
Rabobank: NL67RABO0160031486
Website: www.sintannaparochie.com

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

Vrijdag 31 januari 14.00 uur: L.
Pepels, Woord - Communieviering.
Vrijdag 7 februari 14.00 uur: H.
Kouwenhoven, Woord-Communieviering.

Toegift van Pater Bertus
Toewijding aan het H. Hart van
Jezus.
O, Jezus, wij weten dat U
barmhartig bent en dat U voor
ons uw Hart geofferd hebt. Het
is gekroond met doornen en met
onze zonden. Wij weten, dat U
ons voortdurend smeekt, toch niet
de verkeerde weg te nemen. Laat
uit liefde tot uw heilig Hart alle
mensen elkaar liefhebben. Laat de
haat onder de mensen verdwijnen.
Toon ons uw Liefde. Wij houden
allemaal van U en verlangen, dat
U ons, met uw Hart van Goede
Herder, beschermt en bevrijdt van
alle zonden. Jezus, kom in ieder
hart! Klop, klop op de deur van ons
hart. Heb geduld en geef niet op.
Wij zijn nog gesloten, omdat wij
uw Liefde niet begrepen hebben.
Blijf voortdurend kloppen! O
goede Jezus, help ons om voor U
ons hart te openen. Tenminste dan,
als we beseffen, hoeveel U voor
ons geleden hebt. Amen.
Opmerking: Dit gebed van
Toewijding ontving ik van de
begenadigde Jelena in Medjugorje.
Van wie Jelena dit gebed gekregen
heeft, kan ik wel raden. Van
Moeder Maria, Koningin van de
Vrede. Zo’n mooi gebed knippen
we uit om het vaak te bidden. Pater
Bertus.
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WijZijn Steenbergen
organiseert activiteiten
in de buurt
(door Michelle Douw)

Steenbergen – ‘’Beweging is heel
belangrijk, al is het op een stoel.
Dat klinkt misschien niet pittig
maar menig deelnemer komt met
rode konen uit de zaal’’, vertelt sociaal werker Tonnie Joxhorst. Zij is
één van de drijfveren achter de activiteiten die WijZijn Steenbergen
(onderdeel van WijZijn Traverse
Groep) organiseert binnen de Gemeente Steenbergen.

WijZijn Steenbergen
WijZijn Traverse Groep is een brede organisatie voor maatschappelijk welzijn. Tonnie Joxhorst: ‘‘Bij
ons kan men terecht voor hulp,
informatie en advies. Maar wij organiseren ook activiteiten op het
gebied van sport, spel, beweging

sus valpreventie. ”We schenken
tijdens deze lessen bijvoorbeeld
aandacht aan het evenwicht en
doen krachtoefeningen. Hierdoor
ontstaat er bij de deelnemers weer
vertrouwen in het lichaam. Leren
hoe je op moet staan na een val is
ook belangrijk om eventuele schade te beperken.

en creativiteit. Denk bijvoorbeeld
aan Tai Chi, wandelen, volksdansen en een koor. De ene activiteit
komt wekelijks terug, de andere is
tijdig. Iedere activiteit wordt gegeven door een gediplomeerd vakdocent’’.

Eén van onze deelnemers was erg
bang om te vallen, maar durft door
deze cursus in huis toch weer zonder rollator te lopen. Dat zijn dingen waar wij het voor doen!’’ vertelt Tonnie Joxhorst.

Samenwerking

Informatie

Lieke van Dongen werkt als sportcoach van de Gemeente Steenbergen samen met WijZijn Steenbergen. ‘‘Wij zijn binnen verschillende kernen van de gemeente ‘Beweegpunten’ opgestart. We hopen zo dat mensen in beweging
komen en sociale contacten opdoen. Waar we in Nieuw-Vossemeer begonnen met vijf deelnemers, zijn dit er op dit moment al
twintig. Op 7 april starten we met

Tonnie Joxhorst vervolgt: ‘‘Op
onze website staan de activiteiten
weergegeven. Voor meer informatie of een gratis proefles kan men
contact opnemen met mij via 06 40 96 24 14 of via tonnie.joxhorst@
wijzijntraversegroep.nl.

Foto: Sportcoach Lieke van Dongen (Links op de foto) en sociaal werker
Tonnie Joxhorst .
het ‘Beweegpunt Dinteloord’. De
lessen zijn laagdrempelig waardoor iedereen mee kan doen’’.

Valpreventie

Voor meer informatie: www.wijzijnsteenbergen.nl.

Eén van de initiatieven is de cur-

Outdoor Roosendaal:
‘Het Mekka voor wie goed
voorbereid op pad wil’
(door Peter Vermeulen)

REGIO – Wie op zoek is naar artikelen waarmee buitensport wordt
bedreven en verzekerd wil zijn van
een passend advies, goede kwaliteit en een ruime keuze doet er
goed aan een bezoek te brengen
aan Outdoor Roosendaal. Grote
kans ook dat Steenbergenaar Koen
de Ron adviseert. Hij doet dat met
grote deskundigheid en persoonlijke aandacht. Ook zijn collega’s
adviseren op eenzelfde wijze. Het
deskundige team deelt namelijk
de passie voor de buitensport.
“Op ruim 2000 vierkante meter
hebben we een reusachtig assortiment kwaliteitsartikelen. Wandelschoenen voor elke voet en toepassing – uitgestald in een wand
van 24 meter lengte – outdoorkleding, rugzakken, wintersport
benodigdheden, slaapzakken en
-matten, klimuitrusting, specia-

le fietsen en tenten, van alle grote
merken”, zo vertellen Koen de Ron
en eigenaar Wil van der Horst.

Persoonlijk
en kundig advies
“We hebben in onze winkel shopin-shops van Vaude, The North Fase, Fjalraven, Mammut en
Patagonia. Daarnaast ook tal van
artikelen uit de collecties van Arc’teryx, Rab, Haglofs, Craghopper,
Columbia en diverse andere kwaliteitsmerken. Kortom een assortiment waarvan de buitensporter
duizelt. Daarom is het van belang
dat hij of zij goed wordt geadviseerd. En dat is nu een van onze
sterkste punten: onze teamleden
weten waar ze over praten. Ze
luisteren naar de klant, inventariseren de behoefte en geven een
persoonlijk en passend advies,

eventueel ondersteund door de
kennis van onze specialist op het
specifieke gebied”.

Website en adres
Outdoor Roosendaal heeft een

inspirerende website (www.outdoorroosendaal.nl ) en is gemakkelijk te bereiken. Gevestigd
aan de Rucphensebaan 24A in
Roosendaal (Gostores). Bereikbaar via afslag 23 van de A58. En
met gratis parkeren voor de deur.

Tip van Outdoor Roosendaal:
“Laat uw wandelschoenen adviseren en aanmeten door de specialist. Het kost niets extra en u
bent ervan verzekerd dat u de
juiste schoenen koopt”.

set praktische tips verder. Soms
treft de problematiek van het kind
het hele gezin en zelfs het netwerk daar omheen. Daarom beng
ik eerst alles in kaart en pas daarna bepalen we waar we aan gaan
werken. Het kan dan best zo zijn
dat de uiteindelijke aanpak in
niets lijkt op de verwachting waar
ouders mee binnen kwamen. Ik
schuw er ook niet voor om te keren wanneer de gekozen aanpak

niet blijkt te werken. We werken
het proces stap voor stap af zodat
de cliënt het overzicht houdt.”

Marcia Kinder- en Jeugdpsychologie
gevestigd in voormalig Fietscafé
(Door Dasja Abresch)

KOEVERING Fietscafé De Koevering is niet meer. Dat is jammer
voor iedereen die er na een fiks
tochtje trappen over de West-Brabantse dijken mocht genieten van
een drankje, maar er is ook goed
nieuws te melden. Eigenaren Stan
en Marjos Kint hebben hun horeca- hobby namelijk vrijwillig en
weloverwogen opgegeven, zodat dochter Marcia er haar eigen
praktijkruimte kon openen. Sinds
dit jaar prijkt op de gevel aan de
Koeveringsedijk de naam ‘Marcia Kinder- en Jeugdpsychologie’.
“Mijn ouders hebben mij dit gegund,” aldus Marcia van Geel (38)
die zelf geboren en getogen is in
het buurtschap.

Na jarenlang als GZ psycholoog
en Kinder en Jeugdpsycholoog in
loondienst te hebben gewerkt, besloot Marcia vier jaar geleden de
grote stap naar zelfstandig ondernemerschap te maken. Een collega uit het vakgebied vroeg haar in
hun pand in Woensdrecht erbij te
komen. Dit bleek al snel te klein
en sloot bovendien niet helemaal
aan bij de clientèle van Marcia. Ik
werk met kinderen en die hebben
ruimte nodig. Die heb ik hier meer
dan genoeg.

senen, hier tot rust komen, is verbazingwekkend. De polders, de
gewassen of, zoals nu, de omgeploegde klei, het straalt allemaal
rust uit en dat heeft direct effect.”
Is het risico dan niet dat het ook
voor de therapeute zelf iets te
rustgevend is? “Nee hoor,” lacht
Marcia, “ik kan mij prima concentreren. Soms is het nodig om hetgeen besproken is te laten dalen.
Dan helpt er niets beter dan staren over de polders rond de Koevering.”

Ruimte geeft rust

In kaart brengen

Dat geldt voor de praktijk, maar
zeker ook voor de omgeving. “Ieder raam kijkt uit op nog veel
meer ruimte. De snelheid waarmee kinderen, maar ook volwas-

Marcia, zelf moeder van een
dochter en een zoon, richt zich
in haar praktijk op kinderen tot 18
jaar. “Soms is het een eenduidige vraag en kan het gezin met een

Foto: In haar nieuwe praktijkruimte aan de Koeveringsedijk
heeft Marcia van Geel een waar
kinderparadijs gecreëerd. Een omgeving waarbinnen het kind zich
snel op zijn gemak voelt, is van
groot belang voor een geslaagde
behandeling.
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“Als trainer van het
eerste elftal ben je
ook het visitekaartje
van de club”
(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Hij zal niet ontkennen dat het een lastige start
was afgelopen zomer, toen hij als
onbekende naam aantrad als trainer van het eerste elftal van VV
Steenbergen. Met een hele rits
nieuwe spelers in het team beginnen en dan meteen de eerste
wedstrijden verliezen. Het voordeel daarvan was dat de lijn alleen maar kon stijgen en dat is inmiddels ook gebeurd. Robin Borremans (33) zit nu stevig in het zadel
bij de blauw-witte club, de sfeer
in het team is goed en de laatste
wedstrijden zijn gewonnen. “Dat
is meteen mijn doelstelling voor
de komende tijd: de beleving als
groep zoals we die nu hebben, verder doorzetten.”
Voor zijn eigen gemoedstoestand
zou het sowieso beter zijn als zijn
spelers elke week de winst binnenhalen, omdat hij een gruwelijke hekel heeft aan verliezen.
“Als we verliezen terwijl ik weet
dat er kansen zijn blijven liggen,
heb ik daar tot dinsdag last van.
Dan kom ik bij de training aan en
kan ik er weer voor gaan. Onlangs
sprak ik een bekende trainer die
daar na al die jaren ook nog steeds
last van heeft, dus ik ben gelukkig
niet de enige”, relativeert Robin
Borremans zijn winnaarsmentaliteit.

“Als jonge trainer goede
connectie met spelers”
Het enthousiasme en de energie
spatten eraf bij de jonge trainer.
Na drie operaties aan zijn knie jaren geleden moest hij helaas zijn
actieve voetbalcarrière bij s Gravendeel beëindigen, maar het
trainen van de jeugdteams daar
beviel hem goed. Met de A1 werd
hij direct in het eerste jaar kampioen. Blijkbaar heeft Robin het
vermogen om mensen aan zich te
binden, want toen hij naar ZBVH
in Zuid Beijerland vertrok, gingen
twee spelers uit eigen beweging
met hem mee. “Eentje van hen
kwam daarna met het plan om mij
ook naar Steenbergen te volgen,
maar die afstand bleek toch iets
te groot. Omdat ik natuurlijk een
relatief jonge trainer ben, weet ik
wat er speelt bij die jongens en
heb ik snel een connectie. Ik heb
daar zelf ook plezier in, al blijft er
natuurlijk wel altijd een bepaalde
afstand omdat je de trainer bent.”

Assistent Tim van der Ree
goud waard
Om tot die positieve onderlinge sfeer en resultaten te komen,
moest Robin wel eerst zoeken
naar de juiste manier van coa-

Foto: Robin Borremans heeft de positieve flow te pakken met het eerste elftal van VV Steenbergen en tekende
graag bij voor het volgende seizoen.
Foto: Nicole van de Donk ©Steenbergse Courant

chen, omdat nu eenmaal elke
groep weer anders is. “In het begin kwam ik er al snel achter dat ik
mijn eigen regeltjes over het voetbalspel zoals ik ze zie, opzij moest
schuiven. Ik kon wel zeggen waarom ik vond dat ze op een bepaalde
manier moesten voetballen, maar
pas als ze zien dat het werkt krijg
je dat respect. Mijn assistent Tim
van der Ree is daarbij goud waard.
Hij kent alle jeugdteams goed, en
daar zijn toch veel jongens vanuit
doorgestroomd. We zijn het best
vaak niet eens, maar uiteindelijk

X-landers 10.0 genomineerd voor Benelux Innovation Award:

Universitaire interesse voor aanpak
problematiek modder op de weg
(
Door Dasja Abresch)

KRUISLAND – ‘Wij zijn de X-landers
10.0 en modder op de weg is flauwekul!”. Het is de slogan waarmee
het team van de Zonnebergschool
uit Kruisland zich afgelopen zaterdag meldde bij de Benelux-finale van de First Lego League (FLL)
in Eindhoven. De X-landers redden
het er niet mee tot de volgende
ronde van de FLL, maar zij werden
wel genomineerd voor de Benelux
Innovation Award. Ook kregen zij
de prijs voor het beste onderzoek
toebedeeld.

Vier dagen na de grote dag zindert
de positieve energie nog steeds
door het FLL-team. Met grote
trots en overtuiging leggen de leden nogmaals uit waar het project om draait en hoe zij het bedacht hebben: “Het thema van dit
jaar was City Shapers dus je moest
iets bedenken waardoor je eigen
woonplaats beter werd. In overleg
kwamen we tot de conclusie dat
het probleem van modder op de
weg, achtergelaten door tractoren
die van het land komen, opgelost
moet worden. Dus gingen we in
gesprek met een boer die ons het
idee aan de hand deed om hoge-

drukreinigers langs de spatborden
te maken zodat de wielen schoon
gespoten kunnen worden voordat
de tractor de weg op gaat.”

Gouden greep
Simpel, uitvoerbaar en ook voor
de boer die nu uren bezig is om de
weg schoon te krijgen, een potentieel gouden greep. Het innovatieve idee, de duurzame gedachte en de haalbaarheid vielen op
bij leden van de Universiteit van
Twente die bij de Benelux-finale
present waren. Zij beloonden de
Zonnebergschool met een nominatie-ticket voor de Benelux Inno-

staan we altijd samen voor 100
procent achter het besluit.”

Altijd met voetbal in zijn
hoofd
Het mooiste compliment dat Robin kon krijgen, was dat vooral door de positieve input van de
spelers, zijn contract bij VV Steenbergen is verlengd. “Daar doe je
het tenslotte allemaal voor. We
zijn trots op hoe onze jongens
zich ontwikkelen en hoe ze als

vation Award. Ook andere universiteiten deden dit tijdens elders
gehouden voorrondes. Wanneer
en hoe deze verkiezingen wordt
gehouden is nog onbekend, evenals de prijs die eraan vast hangt.

Patent
X-lander-coach vanaf het eerste uur, meneer Ruud, opperde
het idee van de Innovation Award
een aantal jaar geleden bij de organisatie. ”In Amerika doen ze dit
al veel langer en het leek mij een
mooie toevoeging. Ik vind het erg
leuk dat het nu zover is én dat de
X-landers die eerste keer ook gelijk genomineerd zijn. In Amerika is de prijs het vastleggen van
het patent en verdere begeleiding
naar productontwikkeling dus dat
is wel heel spannend.”

Slagroomtaart
Mocht

de

anti-modder-op-de-

een echt Steenbergs team binding
hebben met de club. Zelf ga ik slapen met voetbal in mijn hoofd en
ik sta er weer mee op. Ik zie mezelf niet alleen als trainer van het
eerste, maar zeker ook als uithangbord voor VV Steenbergen. Ik
hoop in de toekomst nog meer te
kunnen betekenen voor de club. ”
En alsof de duvel ermee speelt
komt er net een jonge knaap binnenlopen die zich wil aanmelden
als lid. Met een stralende lach heet
Robin Borremans hem welkom en
helpt hem aan een formulier.

weg-tractor het tot de commerciele markt redden, dan is de daaropvolgende miljoenenomzet voor
school. Da’s geen probleem voor
de X-landers, mits het geld maar
gebruikt wordt voor duurzaamheidsmaatregelen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak
van de school. De leerlingen zelf
waren al meer dan gelukkig met
de nominatie, de vele felicitaties
en de lekkere slagroomtaart die de
gemeente Steenbergen liet bezorgen.
Foto: Eskil Buijzen, Ruby van
Vliet, Nick van den Bosch, Luuk
van Tiggelen, Thijs Jansen, Maike
Cobelens en Ellemieke van Osta
(niet op de foto vanwege ziekte)
vormen samen met coaches Meneer Ruud van Kaam en meneer
Mario von Banniseht (niet op de
foto vanwege de gymles) het First
Lego League Team.
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Steenbergen in blessuretijd ten onder na prima wedstrijd tegen RBC
( door John Rommers )

RBC - Steenbergen 1-0
Alle toeschouwers die aanwezig waren bij de wedstrijd die
Steenbergen afgelopen zondag in
Roosendaal speelde tegen mede
koploper RBC hadden zich al verzoend met een (terecht) gelijkspel,
maar daar dachten de spelers van
van de Roosendaalse club anders
over. In de 2e minuut van de blessuretijd volgde een voorzet vanaf links die door een te vrij staande RBC speler achter de overigens
uitstekend keepende Steenbergse
doelman Joost van de Ree tegen
de touwen werd gekopt.
De Blauwwitten stonden daardoor op het allerlaatste moment
na een prima wedstrijd alsnog met
lege handen en dat was een grote
domper uiteraard. De spelers van
oefenmeester Robin Borremans
moeten echter ook de hand in eigen boezem steken want ondanks
het feit dat er goed werd gevoetbald werden deze keer teveel kansen niet benut. Enkele keren mede
doordat de RBC doelman een paar
uitstekende reddingen verrichtte.
Met name in de 1e helft was
Steenbergen de bovenliggende

partij maar werd er dus niet gescoord.
Thuisploeg RBC was in de tweede periode meer op de helft van
Steenbergen te vinden maar wist
, eveneens dankzij enkele prima
reddingen van doelman Joost van
de Ree , niet tot scoren te komen.
Tot de 92e minuut dan ….....

Initiatief voor
Steenbergen
Steenbergen ging vanaf het begin
volle bak en nam direct het initiatief. Reeds in de 6e minuut was
het de actieve Joshua van Willigen
die richting RBC doelman wilde
soleren maar op de rand van de 16
(of net erbinnen ???) werd hij gevloerd. De toegekende vrije trap
werd door Jordy Dam in de muur
geschoten. Een kleine 10 minuten
later werd dezelfde Joshua van
Willigen door Jordy Dam diep gestuurd , kreeg een goede schietkans maar mikte de bal net naast.
Steenbergen bleef de bovenliggende partij hetgeen op het half
uur weer een doelkans opleverde. Mike de Hoog verzorgde toen
een uitstekende voorzet die vanaf
de strafschopstip werd ingekopt
door Jordy Dam. De RBC doelman
wist de bal echter uit zijn doel te
slaan.

Twee minuten later eenzelfde situatie. Nu was het Joshua van Willigen die een voorzet gaf op de inkomende Jordy Dam , wiens keiharde kopbal deze keer tegen de
Roosendaalse lat uiteen spatte.
Het laatste gedeelte van de 1e
helft kwam RBC beter in de wedstrijd hetgeen de ploeg een goede kans opleverde toen een speler van RBC alleen voor Steenbergen doelman Joost van de Ree verscheen. Die wist het schot echter
goed te blokken waardoor de 0-0
ruststand op het scorebord bleef
staan.

Feller RBC
Vooral in het begin van de 2e helft
zagen we een fellere thuisploeg en
moest doelman Joost van de Ree
een tweede keer handelend optreden toen een RBC speler oog
in oog voor hem kwam, maar ook
deze keer wist hij de inzet van
RBC te keren. RBC zette Steenbergen onder druk en was via een
tweetal goede schoten dicht bij de
openingstreffer, maar beide keren
ging de bal naast de voor Steenbergen goede kant van de paal.
De beste kans van de wedstrijd
voor Steenbergen kreeg Joshua
van Willigen in de 72e minuut van
de wedstrijd. Ahmed Dahir kwam
rond het 16 meter gebied van RBC

Welberg doet zich te kort in Zeeland
in wedstrijd tegen SDO 63
( door Ad Bogers )

Zondag 26-01-2020 speelde Sc
Welberg 1 de eerste wedstrijd
in het nieuwe jaar in het Zeeuwse Lamswaarde tegen SDO 63. De
teams starten op een zeer slecht
veld, het eerste schot op goal is
van Welberg. Dennis Luijks schiet
de bal over het doel. Na 10 minuten dringt Welberg wat meer aan
en durft het initiatief te nemen in
de wedstrijd. Dit resulteert in een
schot op doel van Christian Gliga,
maar de bal is een gemakkelijke
prooi voor de keeper.
Een goede redding van inval doelman Pim van Rooij, voorkomt dat
SDO op voorsprong komt. Ook

Mats Meeusen krijgt zijn kans, na
een flitsende aanval schiet hij de
bal op de keeper. SDO komt op 1
– 0, door buitenspel zien zij hun
doelpunt echter afgekeurd worden.
Na weer een vloeiende Welberg
aanval schiet Dennis Luijks, in
de afronding de bal op de keeper.
Een strakke voorzet van Levy
Papp wordt door Erik van Minderhout naast het doel gekopt. Kansen genoeg maar de afronding bij
het (bijna weer compleet zijnde)
Welberg team ontbreekt. In de 40e
minuut valt uit het uit het niets
de 1-0 voor SDO 63. Nadat Mats
Meeusen zijn inzet door de keeper
naast getikt ziet worden is het rust
met een niet verdiende 1 – 0 stand
voor de thuisploeg.

Snelle 2-0 achterstand
De tweede helft is amper aangevangen of de 2-0 voor SDO 63 valt
binnen. Welberg moet in de achtervolging, wat ze ook doen en
de kansen gaan er komen. Lars
Bogers past op maat naar Mats
Meeusen, deze schiet net naast
het doel. Vrije trap door Levy Papp
waarbij de bal net over het doel
gaat. Inzet van Dennis Luijks die
de bal op de benen van de keeper
plaatst, in de rebound schiet hij de
bal nog een keer tegen de keeper,
weg kans. Na een uur spelen geeft
Mitch Krens een voorzet op maat
op de mee opgekomen Lars Bogers die kan de 2-1 binnen tikken.
SDO 63 trekt steeds meer de verdedigende stellingen op om de
voorsprong vast te houden. Wel-

in balbezit, zette via een goede pas
Joshua van Willigen alleen voor de
RBC doelman, maar helaas ging
het schot te gehaast hoog over.
Even later had dezelfde Joshua
van Willigen pech toen hij een
goed geplaatst schot via de binnenkant van de paal naar de andere paal zag ketsen waarna de
RBC doelman de bal kon pakken.
In de 85e minuut werd een vlotte aanval van RBC afgerond met
een uitstekend schot maar was
het weer Joost van de Ree die zijn
ploeg op de 0 hield.
En toen volgde de 2e minuut van
de blessuretijd waarin RBC via
een mooie kopbal alsnog de volle
winst naar zich toe trok.
Geen punten dus voor Steenbergen dat, zoals gezegd, wel een
goede wedstrijd speelde.

Hoeven komt op bezoek
Zondag 2 februari a.s. wacht voor
Steenbergen de thuiswedstrijd tegen v.v. Hoeven.
Van deze ploeg werd in het begin van de competitie nog met
maar liefst 4-0 verloren , maar
momenteel staan beide ploegen
met evenveel punten (15) op een
gedeelde 10e plaats op de ranglijst. Een belangrijke wedstrijd
dus weer waarbij we hopen dat de

berg heeft het betere van het spel,
maar de doelpunten blijven uit ,
de bal wil er niet in. Een schot van
Christian Gliga vliegt net naast het
doel. Uit een vrije trap van Martijn
Hagens, kopt Peter v Giels de bal
tegen de paal. De tijd gaat dringen en er is een kans voor Dennis Luijks die een vrije trap op de
keeper schiet. Dan de laatste kans
van Mats Meeusen op een gelijkspel, maar die gaat net naast het
doel. Einde wedstrijd en de punten blijven in Zeeland. Gezien het
spelbeeld, zeker in de tweede helft
heeft Welberg zich te kort gedaan.
Als de kansen afgemaakt waren
geworden waren de punten zeker
niet in Lamswaarde gebleven.

Zondag thuis
tegen HSC 28
Aanstaande zondag 2 februari,
staat de thuis wedstrijd tegen HSC
28 1, op de kalender. Aanvang
14.30 uur, op sportpark ’t Zantbaantje te Welberg.

spelers met 100% inzet gaan proberen revanche te nemen voor de
grote nederlaag van destijds.
De wedstrijd wordt gespeeld op
het sportpark aan de Seringenlaan en begint om 14.30 uur.

Uitslagen en programma
Senioren
Uitslagen senioren van 25 en 26
januari:
DVO’60 9 zaterdag - Steenbergen
3 zaterdag 3-2; RBC 1 - Steenbergen 1 1-0
NVS 2 - Steenbergen 3 ( oefenwedstrijd) 2-5; Sc.Welberg 2 dames Steenbergen dames 0-1.
Programma senioren voor zaterdag 1 februari: Steenbergen 2 zaterdag - Halsteren 4 zaterdag, aanvang 15.15 uur; Prinsenland 4 zaterdag - Steenbergen 3 zaterdag,
aanvang 14.30 uur; Steenbergen
4 zaterdag - Sc.Gastel 3 zaterdag,
aanvang 13.15 uur.
Programma senioren voor zondag
2 februari: Steenbergen 1 - Hoeven 1, aanvang 14.30 uur; Steenbergen 2 - Sc.Gastel 2, aanvang
11.30 uur; Steenbergen 3 - Nw.
Borgvliet 2, aanvang 11.00 uur;
Steenbergen dames - NVS dames,
aanvang 11.30 uur.

Foto’s: Mark Koenraadt ©
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Ledenvoordeel
Steenbergse Courant
In samenwerking met De Wallevis

HET KOMENDE

Exclusief voor leden van

LEDENVOORDEEL

Tegen inlevering van deze bon:
Tegen inlevering van deze bon

4e persoon gratis

De Wallevis

4e persoon
gratis
bij 4 gangen
shared dining
menu

bij 4 Gangen
Shared Dining Menu
Actievoorwaarden

Deze actie is geldig vanaf zondag 9 februari t/m zondag 8 maart
Minimaal 4 personen, maximaal 8 personen per tafel
(muv 14 febr Valentijnsdag / 21 t/m 25 februari Karnaval,
en niet op zaterdag)
Alleen geldig na telefonische reservering vooraf
via 0167 563072.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen of acties.



ter waarde van € 29,50 pp

Arjan van der Pligt en Peter Jansens, De Wallevis

Het Shared Dining arrangement is te vinden op onze website www.dewallevis.nl

Deze bon is geldig van
zondag 9 februari tot en met zondag 8 maart
Zie de actievoorwaarden hiernaast.
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Een geldig

Ledeneditie

OPENINGSTIJDEN:
De Wallevis is 6 dagen per week geopend (dinsdag t/m zondag)
Kijk op onze website www.dewallevis.nl voor onze actuele openingstijden,
aanbiedingen en acties.

Auto Kar

Clara en Roxane

Albert Heijn Achterberg

© Vermeulen Steenbergen

De Wallevis hotel - bar - eetcafé – feesterij – catering
Kade 2 – Steenbergen – telefoon (0167) 56 30 72

HEMA Steenbergen

Hierboven staan de laatste drie van de voorgaande ledenvoordeelacties afgebeeld

De vorige ledenvoordeelactie was van:

Door het invullen van deze kaart word ik lid van Steenbergse
Courant. Voor een jaarlidmaatschap betaal ik 38,50 euro*

Dhr

mevr *

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

Naam:

Betaling van het abonnementsgeld gebeurt
via onderstaande machtiging.
Ondergetekende, houder van
bankrekeningnummer
N L
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Vermeulen Steenbergen b.v. om van bovenvermelde rekening
af te schrijven al hetgeen hij of zij verschuldigd is wegens
lidmaatschapsgeld Steenbergse Courant

Voornaam:
Adres:
Postcode:



Registratie lidmaatschap
Steenbergse Courant

Plaats:

Telefoonnummer:

Naam:
Datum:
Handtekening:

E-mailadres:
* Een jaarlidmaatschap kost slechts 38,50 euro. [via automatische incasso]
Leden die per post worden bezorgd binnen de gemeente
Steenbergen betalen 9,00 euro per jaar extra als tegemoetkoming
in de portokosten. Postabonnees buiten de gemeente Steenbergen
betalen 24,50 euro per jaar extra.

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

word ook

Lid!

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

Steenbergse Courant – Molenweg 44 – 4651 CM Steenbergen

Clara en Roxane: [ comfort zone ] Face Special voor slechts 37,50 inclusief travel size masker t.w.v. 9,50

