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(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – “De nieuwe drem-
pels in de Van Gaverenlaan zijn 
veel te hoog! Ik neem nu bewust 
een andere route om ze te vermij-
den om zo de bumpers van mijn 
auto te beschermen”, of: “Deze 
drempels zijn zo hoog dat je zelfs 
met de fiets omhoogvliegt”. Het 
zijn enkele van de reacties van in-
woners in het verslag van de onli-
ne enquête over drempels die de 
gemeente een jaar geleden heeft 
gehouden. Er zijn 16 locaties uitge-
rold waar het meeste over is ge-
klaagd. Die gaat de gemeente nu 
verder onder de loep nemen. 

De enquête werd destijds gehou-
den naar aanleiding van een una-
niem aangenomen motie van de 
gemeenteraad. De raadsleden 

werden namelijk regelmatig aan-
gesproken door inwoners met 
de klacht dat je in de gemeen-
te Steenbergen ‘geterroriseerd’ 
wordt door de grote hoeveel-
heid drempels, bollen en paaltjes. 
Vooral de hoogte van sommige 
drempels bezorgt mensen over-
last, omdat ze de auto beschadi-
gen of omdat ze trillingen of ge-
luidoverlast veroorzaken. 

“Drempels aanpakken als 
herinrichting straat aan 

de beurt is”
Nu ligt er een rapport, maar dat 
betekent niet dat direct de schop 
in de grond gaat om al die wegen 
zo strak als een biljartlaken te ma-
ken. “We willen graag meer een-
heid in de gemeente als het gaat 
om de hoogte en soort drempels. 

De reden waarom dat nu niet zo 
is, is omdat in de loop der jaren 
de richtlijnen telkens zijn aange-
past. De werkwijze is dat wanneer 
een straat wordt heringericht, we 
gelijk kijken of we de drempels 
kunnen aanpassen. Als er een di-
recte, dringende reden is pakken 
we het eerder aan. Maar soms is 
een drempel noodzakelijk, zoals 
in een 30 km-zone”, zo klonk de 
toelichting van wethouder Mauri-
ce Remery in de oordeelvormen-
de vergadering.  De wethouder 

beloofde nog voor de zomer met 
een plan van aanpak naar de raad 
te komen wat betreft de locaties 
die zijn genoemd in de enquête. 
“U kent de capaciteitsproblemen 
op het gemeentehuis, dus voor de 
uitvoer zal waarschijnlijk een ex-
terne partij moeten worden inge-
huurd.” 

“Hoeveelheid bollen en 
paaltjes absurd”

Het hoge aantal reacties, bijna 500 
inwoners gaven hun mening, was 
voor de gemeenteraadsleden een 
duidelijk signaal. “Het onderwerp 
leeft, dus wij moeten hier iets 
mee. Dus laat het van de kant van 
het college niet stil zijn en houd 
deze mensen op de hoogte over de 
verbeterpunten en oplossingen”, 
zei Jeroen Weerdenburg (CDA). Ed 
Hobo van de Volkspartij wil voor-
al dat er iets wordt gedaan aan de 
bollen en paaltjes die volgens hem 
gevaarlijk rijgedrag veroorzaken. 
“Het is volledig doorgeslagen idi-
oterie. Gebruik dat geld voor iets 
nuttigs.” Dat was wethouder Re-
mery met hem eens. “Wij hebben 
die bollen het liefst ook allemaal 
weg, maar dat kan niet in één 
keer. Over de paaltjes ben ik niet 
helemaal zeker, want die hebben 
soms wel een functie.” Maar Hobo 
ziet het liefst dat er een ‘meld-
punt palen’ komt waar inwoners 
hun beklag kunnen doen. “Som-
mige paaltjes staan recht voor de 
voordeur van mensen en er wordt 
niets aan gedaan.”

De enquêteresultaten en verbe-
terpunten van de drempelschouw 
2022 zijn te vinden op de website 
van de gemeente. 

Inwoners zijn drempels 
beu: Van Gaverenlaan 
spant de kroon

Foto: Over de hoogte van de drempels in de Van Gaverenlaan kwamen in 
de online enquête van de gemeente de meeste klachten binnen. Maar er 
staan ook drempels in Kruisland, Dinteloord en De Heen op de lijst. 
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

STEENBERGEN – Francis Bernaards 
en haar overbuurvrouw Nel van El-
zakker begrijpen er niets van: wie 
steelt er nu spulletjes die bewo-
ners hebben neergezet om het ge-
zellig te maken? “Planten, kaar-
sen en nu zelfs een raamsticker. 
Je hoort gewoon van andermans 
spullen af te blijven”, aldus een 
verontwaardigde Bernaards. 

De hal op de begaande grond van 

het appartementengebouw is vrij 
donker. Reden voor de bewoners 
om er zelf een beetje gezelligheid 
in te brengen. Francis Bernaards 
(bekend van de verkiezing ‘Bra-
bander van het Jaar’) had bijvoor-
beeld een dromenvanger naast 
haar deur opgehangen, en op 
de ruit naast haar voordeur een 
raamsticker met een afbeelding 
van paarse seringen. Allebei zijn 
ze verdwenen. “De rechter stic-
ker met hortensia’s hebben ze la-
ten zitten. Misschien was het te 
veel moeite om die er ook nog af 
te peuteren. Het moet iemand zijn 
geweest die is meegelopen naar 
binnen, want je komt er niet zo-
maar in.”

“Carnaval insignes durf  
ik niet neer te leggen”

Haar overbuurvrouw Nel van El-
zakker is er ook boos om, maar 
een gevoel van onveiligheid krijgt 

ze er naar eigen zeggen niet door. 
“Je denkt alleen wel twee keer na 
voordat je nog wat neerzet. Dan 
maar wat spulletjes van de Acti-
on, maar geen dingen van waar-
de. Ik zet op het tafeltje altijd wat 
neer naargelang het seizoen. De 
rode kaarsen zijn afgelopen Kerst 
gestolen. Nu is het bijna carna-
val, maar ik ga dit keer niet mijn 
insignes neerleggen, die zijn me 
te dierbaar. Dan maar wat ballon-
nen en serpentines.”
Voor een aangifte bij de politie 
zijn deze diefstallen te klein, vin-

den de beide dames. Ze hopen ge-
woon dat het stopt, want ze zul-
len hun gang altijd gezellig blijven 
maken. “We laten ons niet kisten.”

Foto: Francis Bernaards (l) en haar 
overbuurvrouw Nel van Elzakker 
maken de hal van het apparte-
mentencomplex aan de Oost-Ha-
vendijk waar ze wonen graag ge-
zellig. Dat nu zelfs de raamsticker 
is gestolen, vinden ze wel erg gor-
tig. Bernaards heeft een briefje op-
gehangen met een oproep aan de 
dief om het terug te brengen. 

Bewoners Oost-Havendijk balen van  
herhaalde diefstallen in de hal 

“Wil je daar nu  
een dief voor zijn?”

(door Nicole van de Donk)

Winterse maaltijd 
voor mee-eters bij 
‘Samen Tafelen’
DINTELOORD – KBO Dinteloord 
laat weten dat alle 50-plussers uit 
de gemeente Steenbergen wel-
kom zijn tijdens het ‘Samen Tafe-
len’ dat op dinsdag 31 januari in 
het Dorpshuis plaatsvindt. 

Vanaf 16:30 uur is er inloop, de 
maaltijd start om 17:00 uur aan 
de WestVoorstraat 3. Overigens 
mogen familieleden, vrienden 
en kennissen uit andere plaatsen 
meekomen.

Deelnemers aan de maaltijd 
betalen 10 euro. Er kan wor-
den gekozen uit eigen gemaak-
te erwtensoep: 2 kommen met 
belegde broodjes of een zelf-
de hoeveelheid tomatensoep. 

Wel moet vooraf worden aan-
gemeld via telefoon 06 29 399 
736 of het mailadres algemeen@
kbo-dinteloord.nl. 

Dat kan tot en met zondag 29 ja-
nuari. Uiterlijk die dag dient er 
ook te worden betaald door stor-
ting op Rabobankrekening NL-
02RABO 0111.5024.89 ten name 
van KBO-Dinteloord onder ver-
melding van ”Snertmaaltijd”.



Voor uw blijken van belangstelling  
en medeleven die wij mochten  

ontvangen na het overlijden van 
mijn lieve man, onze vader,  

schoonvader, opa en opi
 

Dominicus  
van den Beemd

de Minus  

zeggen wij u hartelijk dank

 Ad van den Beemd-Geers

 Kinderen, kleinkinderen  
 en achterkleinkind

Nieuw-Vossemeer, januari 2023

Via deze weg willen wij graag  
iedereen bedanken die ons heeft  

gesteund in de periode voor en na het  
overlijden van mijn man, ons pa,  

onze opa en overgrootvader

Piet de Koning
* Nieuw-Vossemeer, 20-02-1932
† Nieuw-Vossemeer, 13-01-2023

Alle lieve kaartjes, bloemen,  
berichtjes en bezoekjes waren een 

grote steun voor ons

Speciale dank ook voor Huisartsen  
De Gast en Koek en alle verzorgers van 

Thuiszorg West Brabant (TWB)

Zonder jullie hadden we het niet  
gered de afgelopen periode en had 

Piet niet thuis kunnen blijven

We gaan hem missen

 Riet de Koning-Withagen

 Marian en Kees
  Daniëlle en Chris 
   Tijn en Noor
  Miranda en Niels
   
 Peter en Corina
  Erwin en Laura
   Jaxson en Meave
  Kelly en Bart

 Diana en Ronald
  Daan en Anne
  Renske

Voorstraat 7
4681 AC Nieuw-Vossemeer

Het afscheid heeft op 20 januari 
plaatsgevonden.

Uitvaartzorg Leeuw

In liefde losgelaten

Nicolaas Marius  

van der Spelt

- Niek -

* 29 juni 1948 
† 18 januari 2023

 Jacqueline van der Spelt

 Eric en Inge
  Daniël
  Juliën
  Laurence
 
 Paula en Hans
  Sara
  Wout

J. van der Spelt
Oostgroeneweg 3a
4651 VX Steenbergen

De afscheidsdienst heeft in besloten 
kring plaatsgevonden.

Shirley van Overveld
06-14143263

Iedereen is welkom;
ongeacht of en waar 
men verzekerd is.

Rouwcentrum 
Vestinghlaan 2c 
Steenbergen

www.hetkoestermoment.nl 
uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl

een persoonlijk afscheid, 
een warme herinnering
Anita Nuiten

0167 76 72 74
Rouwkamer | 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

TE HUUR 
per 1 maart:

1 persoons appartement. 
Pompstraat 8a, Steenbergen. 

Voor inlichtingen:
06 40 54 21 11

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

BIJ H-BLOKWINTERVOORRAAD

15% KORTING OP 
MODULA 

VOORRAADDOZEN

Dagelijks nieuws 
& aanbod 
uit de gemeente 
Steenbergen

KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 80.000 
 bezoekers per maand. 

Via Facebook wordt 
KijkopSteenbergen inmiddels 
gevolgd door meer dan 6.000 fans.
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( door Dasja Abresch )

STEENBERGEN – Per 1 januari 2025 
moet ‘Zo Kinderopvang’ uit de wa-
tertoren in Steenbergen. De plek 
wordt overgenomen door kinder-
opvangorganisatie ‘Plek Voor Kin-
deren’. In een brief aan de ou-
ders kondigt ‘Zo’-directeur Malek 

Schuit het vertrek uit de toren aan. 
De reden is het opzeggen van het 
huurcontract door de eigenaren 
van de watertoren, Johan Bosters 
en Diana Hendrikse. Tegelijker-
tijd  laat de directeur ook weten 
actief op zoek te zijn naar een an-
dere nieuwe geschikte locatie en 
al een aantal opties op het oog te 
hebben. Ook de voormalige Toer-

deloo/Zo kinderopvang-locaties in 
Tholen en Dinteloord (de Boom-
hut) moeten om dezelfde reden op 
zoek naar nieuwe huisvesting. 

In 2000 begonnen de eigenaren 
van de watertoren, Johan Bosters 
en Diana Hendrikse, kinderop-

vang ‘Toerdeloo’ in het pand aan 
de Watertorenweg. Al snel kwa-
men daar veel vestigingen bij on-
der meer in Tholen en Dinteloord. 
In 2013 raakte de organisatie in fi-
nancieel zwaar weer en besloot 
de samenwerking aan te gaan 
met ‘Zo kinderopvang’. Enkele ja-
ren later was het faillissement van 
‘Toerdeloo’ echter onafwendbaar. 
Zo Kinderopvang ging door op de 
locaties in de watertoren in Tho-
len en Dinteloord. 

Le Garage 
In 2014 namen Ewout van den 
Berg en Johan Bosters (beide ook 

mede-eigenaar van de Steenberg-
se horecagelegenheden DOK, de 
Kaai en ’t Wapen) het kindercen-
trum ‘Le Garage’ in Bergen op 
Zoom over, gevolgd door ‘de Blok-
kentrein’ in Roosendaal. In april 
vorig jaar deden zij deze vesti-
gingen over aan ‘Plek voor Kinde-
ren B.V’, onderdeel van de Duit-
se organisatie ‘Step Kids Educa-
tion GmbH’ die weer onderdeel 
is van het Zweedse ‘AcadeMedia 
AB Group’. Deze organisatie is de 
nieuwe huurder van de drie Zo-lo-
caties in Steenbergen (per 1-11-
2025), Dinteloord (per 1-9-2023) 
en Tholen (per 1-3-2023) huren.

Huurcontracten met ‘Zo Kinderopvang’ worden niet verlengd: 

Nieuwe kindercentra ‘Plek voor Kinderen’ 
in voormalige Toerdeloo-locaties

(door Teun Geers)

STEENBERGEN - In 2022 heeft Wal-
ter Siol aangegeven na meer dan 
25 jaar te stoppen als dirigent van 
het Harmonieorkest van Muziek-
vereniging Volharding Steenber-
gen. Sindsdien is de vereniging 
op zoek gegaan naar een nieuwe 
leider die het stokje van hem kan 
overnemen. Als resultaat van deze 
zoektocht heeft Junior Huigen-de 
Koning deze week zijn contract on-
dertekend en leidt hij vanaf aanko-
mende dinsdag 31 januari de repe-
tities en de concerten van het or-
kest. 

 
Junior Huigen is zo’n 20 jaar ge-
leden op negenjarige leeftijd be-
gonnen aan zijn muzikale carrière 
door trompet les te nemen bij Vol-
harding. Walter Siol was destijds 
zijn leraar. Later is hij overgestapt 
op trombone, het instrument 
waarop hij uiteindelijk een studie 
is gaan volgen aan het conserva-

torium in Rotterdam. Tijdens zijn 
studie klassiek trombone heeft hij 
zich ook laten opleiden tot pro-
fessioneel dirigent. Hierin is hij 
in 2018 afgestudeerd. Sindsdien 
heeft Huigen leiding gegeven aan 
verschillende orkesten uit de regio 
en vanaf nu dus ook aan het Har-
monieorkest van Volharding. 

Terug op het oude nest
“Ik kijk er eerlijk gezegd al best 
lang naar uit om dit orkest te mo-
gen dirigeren. Het is hartstikke 
leuk om hier nu terug op het oude 
nest te zijn. In het Harmonieor-
kest zit heel veel potentie. Met het 
talent en ervaring dat nu in het 
orkest zit kan ik als dirigent heel 
veel. Mijn doel is om met het or-
kest zo mooi mogelijk muziek te 
gaan maken, dit te laten floreren 
op de concerten en om op de lan-
ge termijn verder te bouwen aan 
het orkest met al de jeugd die de 
vereniging rijk is. Het is voor mij 
nu vooral belangrijk om het orkest 

zo goed mogelijk te leren kennen 
terwijl we toe gaan werken naar 
de eerste concerten. Ik kijk vooral 
erg uit naar het Jaarconcert in het 
najaar. Daar zat ik als klein jonge-
tje eerst zelf in het orkest en nu sta 
ik daar als de dirigent van het Har-
monieorkest. Dat wordt bijzon-
der,” aldus Junior over zijn nieuwe 
rol binnen de vereniging.

 

Sollicitatieproces
Ondanks dat Junior Huigen een 
bekende is bij Volharding bete-
kende dit niet dat hij automa-
tisch de nieuwe dirigent van het 
Harmonieorkest zou worden. Zo-
dra Walter Siol bekend maakte te 
gaan stoppen is er een vacatu-

re uitgestuurd waar 10 kandida-
ten op gereageerd hebben. Een 
speciaal opgerichte sollicitatie-
commissie heeft deze inzendin-
gen behandeld en op basis van 
de cv’s, motivatiebrieven en een 
aantal gesprekken wat dirigenten 
uitgenodigd voor een proefrepe-
titie. Na deze proefrepetities heb-
ben de orkestleden gezamenlijk 
hun voorkeur voor Junior Huigen 
uitgesproken waarna het bestuur 
van Volharding met hem om tafel 
is gegaan voor het opstellen van 
een contract. 
 

Afscheid Walter Siol
Ondanks dat Junior Huigen vanaf 
nu de leiding heeft over het Har-
monieorkest betekent dit niet dat 
voormalig dirigent Walter Siol vol-
ledig uit beeld verdwijnt bij Vol-
harding. Walter blijft actief als di-
rigent bij verschillende orkesten 
en projecten binnen de vereni-
ging, zoals jeugdorkest ‘JONG Vol-
harding’, ‘Divertimento’ en ‘Lang 
Leve Muziek’. Daarnaast komt er 
nog een afscheidsconcert, waar-
bij het Harmonieorkest op gepas-
te manier afscheid kan nemen van 
de dirigent die ontzettend veel 
voor het orkest heeft betekend. En 
wie weet zien we Walter ook ooit 
nog als muzikant terug in het Har-
monieorkest.

Junior Huigen is nu de 
nieuwe dirigent van  
harmonieorkest Volharding

Foto: Junior Huigen ondertekent naast voorzitter Barbara Erdmann het 
contract waardoor hij de nieuwe dirigent wordt van het Harmonieorkest 
van Volharding als opvolger van Walter Siol.

( door Dasja Abresch )

NIEUW-VOSSEMEER – Vrijdag 3 
februari om 19.00 uur is hét mo-
ment om in de bank te kruipen met 
een beker warm vocht naar keuze, 
de televisie op NPO 2 af te stem-
men en het er eens even heerlijk 
van te nemen. Op het scherm ver-
schijnt het duurzame lifestyle pro-
gramma BinnenseBuiten van KRO-
NCRV met in de hoofdrol niemand 
minder dan natuurfilmer Cees van 
Kempen uit Nieuw-Vossemeer die 
vertelt over zijn film WOLF. Ex-
tra leuk: Aan de uitzending is een 
prijsvraag gekoppeld en wie die 
wint krijgt een exemplaar van het 
boek WOLF. 

Sinds de film in 2022 in de biosco-
pen kwam, heeft Van Kempen bij-
na de status van bekende Neder-
lander bereikt. Hij werd gevraagd 
voor een eindeloze rij radio- en 
televisieprogramma’s en werkte 
mee aan talloze interviews. “Het 
hoort erbij,” aldus Van Kempen 
die blij is dat er inmiddels een pe-
riode van rust is aangebroken. Re-
latieve rust, want in maart gaat 

de film in première in België en 
halverwege staat de filmer op de 
planken van enkele tientallen the-
ater in het land. 

De joker
WOLF heeft de Nederlandse film-
zalen inmiddels verlaten. Zestig-
duizend bezoekers zagen de film 
en dat is voor een Nederland-
se non-fictie productie een zeer 
goede score. De beste van het 
jaar 2022 zelfs. De reacties waren 
overweldigend, maar daarbuiten 
was het niet allemaal rozengeur 
en maneschijn. Als gevolg van de 
oplopende discussie over de te-
rugkeer van de wolf in Nederland, 
werd Cees al snel als kenner ge-
vraagd aan de discussietafel over 
het onderwerp. “Meer als joker in-
gezet eigenlijk en daar had ik op 
een gegeven moment wel genoeg 
van. Ik ben natuurfilmer en ja, ik 
vind de wolf prachtig, maar ik ben 
niet tegen schapenhouders dus 
houd mij vooral buiten de polari-
satie.”

Pet niet bij
Hij kon echter niet voorkomen dat 

extremistisch ingestelde tegen-
standers van het roofdier hun pij-
len op hem richtten. “Ik had nooit 
verwacht dat het zover zou gaan 
dat niet alleen de presentatie van 
het boek werd afgelast, maar dat 
Natuurmonumenten zelfs moest 
besluiten om het bezoekerscen-
trum waar dit plaats zou vinden, 
uit voorzorg te sluiten. Daar kan ik 
met mijn pet niet bij.” 

Ook via de post, mail en, voor-
al, social media, werden de nodi-
ge bedreigingen aan het adres van 
Van Kempen geuit. 

Anders in de discussie
“Aan de andere kant voed ik via 
de film veel mensen met munitie 
waarom we niet mee moeten gaan 
in die rare negatieve polarisering,” 
relativeert hij. “De waarde van de 
wolf komt goed voor het voetlicht 
en zelfs overtuigde tegenstanders 
zijn na het zien van de film anders 
in de discussie gaan staan. Dat 
geldt ook voor beleidsmakers als 
gevolg van lezingen die ik heb ge-
houden bij bijvoorbeeld Provinci-
ale Staten van Zeeland en binnen-
kort zelfs voor het Europees Parle-
ment.” 

Dankjewel
Alles overwegende kan Cees met 
overtuiging stellen dat “het de 
moeite waard is geweest”. “Je wilt 
niet weten hoe vaak ik ‘dankjewel 
dat je dit gedaan hebt’ of ‘ik heb 
een fantastische middag gehad’ 
heb gehoord. Daar kan de rim-
bam van negatief geleuter niet te-
genop.”
Wie de film alsnog of nog eens wil 
bekijken, kan hem streamen via 
Pathé huis en Amazon Prime. 
Het boek WOLF is onder meer ver-
krijgbaar via boekhandel Vermeu-
len.

Theaterprogramma in de maak: 

Cees van Kempen en WOLF 
bij BinnensteBuiten
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    verduidelijk 
financieel advies van Overbeeke

Particulier verzekeren
U kunt bij ons terecht voor 

particuliere verzekeringen, zoals 

een auto-, reis-, rechtsbijstand- 

of inboedelverzekering.

Hypotheken
Als u een huis gaat kopen heeft 

u waarschijnlijk een hypotheek 

nodig. Wij zijn onafhankelijk 

en bieden u keus uit veel 

verschillende aanbieders.

Uitvaartverzekeringen
Een belangrijk aspect. Wilt 

u de kosten van uw uitvaart 

goed en naar wens afdekken? 

Wij denken graag met u mee!

Betalen & sparen
Wilt u een rekening of spaar-

rekening openen? Dan bent u bij 

ons aan het goede adres. Ook 

een rekening voor uw kind met 

bijhorende pinpas is zo geopend!

Zakelijk verzekeren
Onze adviseurs begeleiden u bij een 

risico-analyse binnen uw onderneming. 

Wij geven u graag professioneel advies 

bij het afsluiten van uw zakelijke 

verzekeringen in duidelijke taal.

Pensioenen
Nadenken over later? 

Wij bekijken graag wat u kunt 

doen om te zorgen dat u van uw 

oude dag kunt genieten. Kom bij 

ons langs voor persoonlijk advies.

U vindt 
ons hier

Van 17 januari t/m 17 februari 
€10,- directe kassakorting 

op een Anita Sport BH
Bij aankoop van een Anita Compressie sporttight 

een Anita sportslip gratis t.w.v. €27,95
Deze sporttight is gemaakt van Powermateriaal met een 3D noppenstructuur 

aan de binnenzijde en zorgt zo voor een betere doorbloeding, 
zit als een 2e  huid, vormt het fi guur en geeft over de gehele lengte kracht.

Door een goede sport bh te dragen, je borsten maar liefst 78% 
minder bewegen?

Dat dit tot resultaat heeft dat de huid minder uitrekt en je borsten 
minder kans hebben te gaan hangen?

Het materiaal van een sport bh ademend moet zijn om transpiratie 
zoveel mogelijk op te vangen? Anders gaat de huid irriteren.

Wist je dat?

Plissé, rolgordijnen en 
jaloezieën worden door 
middel van dubbelzijdig 
magneet en staalband 

bevestigd op 
kunststof kozijnen.

DUS ZONDER  BOREN

Kruisakkers 2 • ruimte 8 • 4613 BV Bergen op Zoom • 06-13630178
www.ms-wandbekleding.nl • info@ms-wandbekleding.nl

Bent u op zoek naar de ideale raamdecoratie?

Wij zijn alleen geopend op afspraak!  Tevens geven wij aan huis advies op maat.

MS WandbekledingMS Wandbekleding

Speciaal

voor

draai/kiepramen

van kunststof

Steenbergse Courant is op zoek naar een 

Coördinator Bezorging
Voor 10 uur per week

Functieomschrijving
De Coördinator Bezorging stuurt op vrijdagen de bezorgers van Steenbergse 
Courant aan en regelt zaken rondom deze bezorging zoals het klaarleggen van de 
kranten voor de verschillende routes op het kantoor van de krant, het wegbrengen 
van de kranten naar de bezorgers in de kernen Nieuw-Vossemeer – Dinteloord 
–  Kruisland en St Philipsland en het begeleiden van de bezorgers wanneer zij hun 
kranten komen ophalen.

Vereisten
- Goed kunnen omgaan met jongeren (leeftijd 12-15 jaar) 
- Een vermogen om zaken correct te regelen
- Een rijbewijs BE
- Een goed verantwoordelijkheidsgevoel
- Beschikbaar op vrijdagen in de weken dat Steenbergse Courant 

verschijnt (tussen 8:00 en 16:30 uur – overige uren in overleg)

Reacties en nadere informatie
Reageren op deze advertentie kan door een mailbericht met te sturen naar 
Peter Vermeulen via pv@vermeulensteenbergen.nl. 
Bellen kan ook: telefoon (0167) 56 59 30 tijdens kantooruren.
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* Bij aanschaf van 1 product ontvangt u 1 extra product gratis. Alle combinaties mogelijk.
 Let op: per combinatie kan de totaalprijs verschillen.

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

ERU SMEERKAAS
2 kuipjes à 100 of 200 gram

GRATIS

HAMBURGER À LA MINUTE OF NEW YORK, 
VARKENSSCHNITZEL GEPANEERD, KIP KROKANT 
SCHNITZELS, FILETLAPJES, GRILLBURGER, SLAVINK 
VARKEN OF LEKKER VEGGIE VEGAN NUGGETS
2 schalen à 2 stuks,
hamburger à la minute à 3 stuks of
vegan nuggets à 200 gram

PAPRIKA
2 stuks
Rood, geel of groen
M.u.v. biologische paprika

BLAUWE BESSEN
OF FRAMBOZEN
2 bakjes à 125 gram

CHOCOMEL
2 pakken à 1 liter
M.u.v. Gekoeld

GRATIS

KNORR WERELDGERECHTEN, 
TRATTORIA OF 
GROENTEWRAPS
2 verpakkingen
M.u.v. XXL Wereldgerechten

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Geldig t/m di 31 januari 2023

 

Steenbergen, Floraplein 2

Wat houdt deze baan in? 
De Coördinator Bezorging stuurt op vrijdagen de bezorgers van Steenbergse Courant aan en 
regelt zaken rondom deze bezorging, zoals het klaarleggen van de kranten voor de verschillende 
routes op het kantoor van de krant, het wegbrengen van de kranten met de bedrijfsauto naar 
de bezorgers in de kernen Nieuw-Vossemeer – Dinteloord –  Kruisland en St Philipsland en het 
begeleiden van de bezorgers wanneer zij hun kranten komen ophalen. Het gaat om vrijdag de 
gehele dag, de overige uren kunnen in overleg worden ingevuld, desgewenst ook van huis uit.

Wat verwachten wij van je?
- Prettig kunnen omgaan met jongeren (leeftijd 12-15 jaar) 
- Een vermogen om zaken correct te regelen
- Een rijbewijs B (gebruik van bedrijfsauto)
- Een goed verantwoordelijkheid gevoel
- Beschikbaar op vrijdagen in de weken dat Steenbergse Courant verschijnt 
- (tussen 8:00 en 16:30 uur – overige uren in overleg)

Reacties en nadere informatie
Reageren op deze advertentie kan door een mailbericht met te sturen naar Peter Vermeulen  
via pv@vermeulensteenbergen.nl. Bellen kan ook: telefoon (0167) 56 59 30 tijdens kantooruren.

Ook senioren kunnen gerust op deze functie solliciteren. 

Steenbergse Courant zoekt: 
Een coördinator bezorging

voor 10 uur per week

(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Voormalig Volks-
partij- gemeenteraadslid Boy Slui-
ters staat op de kandidatenlijst 
van de Partij voor de Vrijheid (PVV) 
voor de komende Provinciale Sta-
tenverkiezingen op 15 maart. Slui-
ters staat op de vijfde plek. Op dit 
moment heeft de PVV vier zetels 
in PS.

De 38-jarige Sluiters was in de pe-
riode 2018-2022 gemeenteraads-
lid voor de Volkspartij, maar na de 
afgelopen verkiezingen greep hij 
door het zetelverlies van de partij 

naast een plek in de raad. Hij bleef 
nog wel aan als burgerraadslid. 
In november 2022 kondigde hij 
echter aan dat hij om persoonlij-
ke redenen daarmee stopt. Deze 
week maakte de PVV Noord-Bra-
bant de kandidatenlijst bekend. 
Naast Sluiters staan er ook twee 
kandidaten uit Bergen op Zoom 
op. Provinciale Staten zijn de 
volksvertegenwoordigers van de 
provincie en bepalen het beleid 
op de belangrijkste punten. Ook 
mogen zij de leden van de Eerste 
Kamer kiezen en hebben daar-
door dus ook invloed op het lan-
delijk bestuur. 

Foto: Steenbergenaar Boy Sluiters 
poseert met PVV-partijleider Geert 
Wilders.  Sluiters is “ontzettend 
trots” dat hij nu mag melden dat 

hij als nummer vijf verkiesbaar is 
voor de PVV bij de aankomende 
Provinciale Statenverkiezingen. 
(foto: Boy Sluiters)

Boy Sluiters voor PVV  
op kandidatenlijst  
Provinciale Statenverkiezingen

Jeugdtoernooien  
vv Prinsenland  
terug op de agenda
DINTELOORD – Het is nog een 
poosje van nu, maar in juni start de 
jeugdcommissie van vv Prinseland 
met de organisatie van jeugdtoer-
nooien. Hiervoor aanmelden kan 
vanaf nu via het mailadres toer-
nooien@vvprinsenland.nl 

De jeugdcommissie – die bestaat 
uit Ankie Hamers, Caronline Dek-
ker en John Kats – heeft de eerste 
wedstrijden gepland op vrijdag-
avond 2 juni. Dan spelen JO17, 
JO15, JO 14 en MO15, lagere klas-
se. Na de wedstrijden kunnen 
deelnemers zich uitleven tijdens 
de disco.
Zaterdagochtend 3 juni staat gere-
serveerd voor JO 17, JO9 JO 11 alle 
klasse, terwijl de elftallen MO11 in 
de lagere klasse, JO12 alle klasse 
en  zaterdagmiddag MO 11 lagere 
klasse, JO12 alle klasse en JO13 3e 
en 4e klasse.

‘Stéénberregs  
Dikteej’ nu  
met dineej
STEENBERGEN – Op zondag 12 
februari vanaf 16:11 uur presen-
teert het ‘Gèèf Genòòtschap’ het 
‘Stéénberregs Dikteej’ in het Wa-
pen van Steenbergen. Inschrijven 
voor deelnemers kan tot en met 
4 februari bij Restaurant De Kaai, 
de deelname kosten bedragen 15 
euro per persoon. Dit jaar wordt 
ook aan de inwendige mens ge-
dacht en krijgen de deelnemers 
een bijzonder diner geserveerd.

Dat diner bestaat uit een ‘Borrel-
plàànk, Snert meej roggebròòd 
en kaotenspek’ met als toetje een 
‘ouwerwetse vlao-flip’. Het dik-
teej daagt de liefhebbers van on-
vervalst ‘Stéénberregs diajaolekt’ 
uit om hun kennis te testen. “Mee 
doen voor de roem en de eer en 
als opwarmertje voor het Karneval 
in Strienestad: Komt da zien!”, zo 
laat het Gèèf Genòòtschap weten.
Wie mee wil schrijven aan het 
‘Dikteej’ maar niet wil mee-eten 
hoeft zich niet vooraf op te geven 
en kan die middag vrij binnen-
lopen om zich aan te melden bij 
het Gèèf Genòòtschap. Voor wie 
slechts toehoorder wil zijn is het 
overigens mogelijk om zich in te 
schrijven voor het diner.

STEENBERGEN – Naar aanleiding 
van vragen die de fractie van 
Volkspartij gesteld kreeg over 
mogelijke energietoeslag voor 
bewoners van geregistreerde 
aanleunwoningen stelt de zij op 
haar beurt vragen aan het colle-
ge van b en w. Ook de fractie van 
Progressief Samen ontving vra-
gen en komt eveneens met arti-
kel 40-vragen aan het college.

Namens zijn fractie wil Michel 
Lambers van het college weten 
of bewoners van een formeel ge-
registreerde mantelzorgwoning – 
die wel worden belast met de OZB 
heffing en afvalstoffenheffing – 
zijn uitgesloten van compensa-
tiemogelijkheden. En als dat zo is, 
wil de Volkspartij weten of het col-
lege wil kijken of deze bewoners 
niet alsnog in aanmerking kunnen 
komen voor energiecompensatie.  

De fractie van de Volkspartij wil in 
dat geval dat het college met een 
voorstel komt aan de gemeente-
raad om dit mogelijk te maken. 
Mocht het college dit niet van 
plan zijn, dan wil de fractie graag 
volledig beargumenteerd uitge-
legd krijgen wat de bezwaren zijn.

Tussenmeter
De fractie van Progressief Samen 

in een toelichting bij haar vragen 
aan het college weten dat de be-
treffende aanvrager in een man-
telzorgwoning gebruik maakt van 
de stroomaansluiting van dochter 
en schoonzoon via een tussenme-
ter. Hierdoor heeft zij geen eigen 
energiecontract waardoor ze niet 
in aanmerking komt voor een te-
ruggave van energiemaatschap-
pijen. Volgens de fractie mag dit 
geen reden zijn voor het afwijzen 
van een keihard benodigde com-
pensatie van 1300 euro. Ook Pro-
gressief Samen wil van het college 
dat deze hierin duikt en met een 
oplossing komt.

Volkspartij en Progressief Samen op de bres 
voor energietoeslag mantelzorgwoningen

STEENBERGEN – Ton Wenne-
kers van Stichting StadsHerau-
ten Steenbergen wijst op het pro-
gramma over de Watersnood dat 
de stichting in samenwerking met 
SLOS heeft opgenomen. Dit pro-
gramma wordt aanstaande zondag 
vanaf 13:00 uur uitgezonden.

“Richard Korb heeft de opna-
me die is gemaakt op 5 janua-
ri heel mooi van extra beelden 

voorzien, waardoor het naar mijn 
mening een hele mooie uitzen-
ding gaat worden. De uitzen-
ding is vervolgens ook te bekij-
ken op het YouTube-kanaal van de 
SLOS”, aldus Ton Wennekers. Hij 
beveelt dit YouTube-kanaal ook 
aan voor andere mooie program-
ma’s die de SLOS heeft gemaakt.  
Wie overigens de uitzending van 
de SLOS mist kan deze ook te-
rugzien via www.slos.nl/uitzen-
ding-gemist.

Stichting StadsHerauten 
maakt programma 
over de Watersnood

wezigheid vanwege de bekende 
coronaperiode krijgt Lepelstraat 
weer een braderie. En dit jaar is 
het een bijzondere, want het veer-
tig jarig jubileum – met terugwer-
kende kracht - van de braderie 
wordt gevierd. De braderie vindt 
op tweede Pinksterdag plaats, die 
valt dit jaar op 29 mei.

Voorafgaand aan de braderie is het 
Lepelstraatse kermis. De Stichting 

Lepelstraatse Braderie hoopt deze 
te kunnen organiseren onder de-
zelfde voorwaarden die andere 
jaren zijn gesteld door gemeente 
Bergen op Zoom. Mocht dit echter 
anders uitpakken, dan worden de 
kosten van de kermis vanwege het 
veertig jarig jubileum een keer zelf 
voor de rekening genomen.

Vanwege het jubileum ook zijn de 
kosten voor deelname verlaagd. 
Meer informatie hierover en over 
hoe deelnemers aan de braderie 
kunnen inschrijven is te vinden 
op: braderie.synology.me. 

De Stichting Lepelstraatse Brade-
rie heeft ook een facebookpagina, 
maar die is het laatst geactuali-
seerd in maart 2020.

Inschrijving  
jubileumbraderie  
Lepelstraat  
geopend
LEPELSTRAAT – Na drie jaar af-
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‘Het gevoel hebben midden in de 
maatschappij te staan, maar er toch 
alleen voor te staan’, is één van de 
gevoelens die lotgenoten met elkaar 
in eerdere bijeenkomsten deelden. 

Iedere woensdag in de oneven weken 
treff en lotgenoten elkaar tijdens 
‘De Contacttafel’ van 13.30 uur tot 
15.30 uur op Landgoed Arcadia 
(Afgeslechtedijk 12, Steenbergen). 

Inhoud bijeenkomsten
De Contacttafel is een plek waar 
mensen elkaar treff en die hun partner 
verloren zijn en de behoefte voelen 
om bijkomende gevoelens met 
elkaar te delen. De inhoud van de 
ontmoetingen is afhankelijk van 
de behoeften van de groep. Even 
heerlijk over ‘koetjes en kalfjes’ praten, 
mooie momenten delen of fl ink 
lachen zijn ook zeker onderdeel van 
deze bijeenkomsten. De groep is vrij 
toegankelijk en een rouwverwerker 
biedt ondersteuning. 

Meer informatie?
Wilt u aansluiten? Of wilt u eerst 
bespreken of deze plek iets voor u 
is? Neem gerust contact met ons op. 
WijZijn Steenbergen is iedere werkdag 
bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur 
op 0167-750 850. U mag ook een 
e-mail sturen naar welzijn-stb@
wijzijntraversgroep.nl.  

Partner verloren? 
Kom in contact 
met lotgenoten

Koffi  epads en 
theezakjes 
bij gft
Wist u dat koffi  epads en 
theezakjes vanaf nu bij het 
groente-, fruit- en tuinafval 
(gft) mogen? Dat komt omdat 
momenteel meer dan 75% van 
de op de Nederlandse markt 
aangeboden koffi  epads en 
theezakjes composteerbaar is.

Een mooie stap omdat er nu weer 
meer afval verwerkt kan worden, 
in dit geval tot compost. Koffi  ecups 
mogen niet bij het gft, maar bij het 
restafval. 
Weet u niet helemaal zeker wat 
in welke afvalbak moet? Zoek 
het product dan in de afval-
scheidingswijzer: 
www.afvalscheidingswijzer.nl/

Van de gemeenteraad

3 moties en 4 amendementen. Deze 
vergadering duurde dan ook bijna 5,5 uur. 

Moties
In 2022 zijn er tijdens de besluitvormende 
vergaderingen in totaal 36 moties in-
gediend. Het grootste gedeelte werd 
ingediend tijdens de Begrotingsraad op 10 
november, in totaal 16 moties. Opvallend 
is dat er tijdens de Perspectiefnota in juli 
slechts 4 moties werden ingediend. 

Amendementen
In totaal zijn er 21 amendementen 
ingediend. Met het indienen van een 
amendement doet raadslid een voorstel 
om het voorliggende besluit van het 
college te wijzigen door een aanvulling of 
aanpassing. Bijna elke besluitvormende 
vergadering worden er een aantal 
amendementen behandeld. Alleen tijdens 
de besluitvormende vergadering van 30 
juni is geen enkel amendement ingediend. 

Ingekomen stukken
De raad ontvangt gedurende een jaar 
een fl ink aantal ingekomen stukken. 
De oordeelvormende vergaderingen 

over Mens en 
Maatschappij 
bevatten in totaal 
116 ingekomen stukken met 86 bijlagen. 
De oordeelvormende vergaderingen 
over Economie en Ruimte bevatten in 
totaal 137 ingekomen stukken met 
77 bijlagen. De raad heeft dus in totaal 
in een jaar 253 ingekomen stukken, met 
163 bijlagen ontvangen. 

De raad kan gedurende het jaar 
meerdere schriftelijke vragen stellen. 
Deze vragen stelt een raadslid aan 
het college. Het college bereidt samen 
met de ambtelijke organisatie de 
beantwoording voor. 

In totaal heeft de raad in 2022 370 
vragen ingediend. Deze staan los van 
de vragen die gesteld worden tijdens 
de behandeling van bespreekstukken 
en de vragen die zijn ingediend over de 
perspectiefnota en begroting. 

Agenda
•   6 februari: oordeelvormende 
vergadering
 •  7 februari: oordeelvormende 
vergadering
•  2 maart: besluitvormende vergadering

Januari is een moment om vooruit te 
kijken. De griffi  er werkt momenteel 
aan een nieuw griffi  eplan waarin alle 
ambities van de raad uitgewerkt staan. 
Het griffi  eplan refl ecteert ook op het 
afgelopen jaar. 

De griffi  e houdt gedurende het hele jaar 
lijsten bij over vergaderstukken, ingediende 
moties en amendementen en vragen die 
de raad stelt. Daarmee blikken we terug op 
2022. 

Besluitvormende vergaderingen
In 2022 zijn 9 besluitvormende 
vergaderingen georganiseerd. In 
verband met de verkiezingen en het 
inwerkprogramma voor de nieuwe 
raad, vonden in maart en april geen 
raadsvergaderingen plaats. Tijdens de 
besluitvormende vergaderingen heeft 
de raad in totaal 63 raadsvoorstellen 
behandeld. Hiervan zijn er 20 als 
hamerstuk geagendeerd en 43 als 
bespreekstuk. De besluitvormende 
vergadering van 24 februari had de volste 
agenda. De raad behandelde maar liefst 
10 bespreekstukken, 2 hamerstukken, 

Welberg

2022 in cijfers

Herdenking 70 jaar Watersnoodramp
Op initiatief van de Dorpsraad 
Nieuw-Vossemeer wordt op 
woensdag 1 februari, zoals dat 
elke vijf jaar offi  cieel gebeurt, 
de Watersnoodramp van 1953 
herdacht. 

Het is dan 70 jaar geleden dat 
zich de grootste Nederlandse 
natuurramp van de vorige eeuw 
voltrok. In Nieuw-Vossemeer 
kwamen hierbij 50 inwoners om 
het leven, in Dinteloord 10 en in 
Steenbergen 7. Dorpsraad Nieuw-
Vossemeer organiseert op 1 februari 
een herdenkingsbijeenkomst 
en trekt hierbij nauw op samen 
met de plaatselijke basisschool 
Merijntje en de heemkundekring 
Ambachtsheerlijkheid. Het voor-
naamste doel van de herdenking is 
uiteraard het levend houden van de 
nagedachtenis aan de slachtoff ers. 

Impact 
In onze (huidige) gemeente werd 
Nieuw-Vossemeer het hardst 
getroff en door de Watersnoodramp. 
De Watersnoodramp liet voor altijd 
een litteken na in de samenleving. 
In vrijwel alle families van het 
dorp waren wel één of meerdere 
slachtoff ers te betreuren. De 
enorme impact is tot op de dag 
van vandaag voelbaar en blijkt 
ook uit de verhalen van inwoners 
die de Watersnoodramp hebben 

meegemaakt. 

Herinneren en samen herdenken
Naarmate de jaren verstrijken zijn 
er steeds minder mensen die hun 
verhaal kunnen vertellen. Daarom 
is het belangrijk om de slachtoff ers 
te blijven herinneren en samen te 
blijven herdenken, zodat jongere 
generaties dit ook in de toekomst 
kunnen blijven doen. 

Programma
De herdenkingsbijeenkomst op 
1 februari wordt gehouden in de 
H. J. de Doperkerk, Achterstraat 
in Nieuw-Vossemeer. Alle belang-
stellenden zijn vanaf 18.45 uur 
van harte welkom. De opening is 
om 19.00 uur. Op het programma 
staan muziek, zang en verhalen. 
Dit gebeurt met medewerking 
van muziekvereniging Semper 
Crescendo, zang van het kerkkoor, 
de herinneringen van Adrie 
Hommel, een toespraak van loco-
burgemeester Remery, een lied voor 
de overlevenden door Jan van de 
Velde, voorganger Lenie Robijn van 
de Sint Annaparochie en leerlingen 
uit de bovenbouw van basisschool 
Merijntje, die de namen van de 
slachtoff ers oplezen en een kaarsje 
voor hen opsteken. Vanuit de kerk 
wordt een wandeling gemaakt langs 
de graven van de slachtoff ers, die 
met een lichtje worden gemarkeerd. 

Aansluitend wordt er een gedicht 
voorgelezen en een krans gelegd 
bij het Watersnoodmonument 
op de Hoogte. De namen van de 
slachtoff ers worden op de gevel 
van de Nederlands Hervormde kerk 
aan de Voorstraat geprojecteerd. 
Afsluitend is er een informeel 
samenzijn in gemeenschapshuis 
De Vossenburcht. 

Expositie 
In de week van de herdenking 
is er een nieuwe Watersnood-
expositie van heemkundekring 
Ambachtsheerlijkheid in het A.M. de 
Jongmuseum, Voorstraat 29. Deze 
tentoonstelling is van dinsdag t/m 
zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur 
toegankelijk en op woensdag tot 
22.00 uur geopend. 

Uitzendingen 
Ter gelegenheid van de 
70-jarige herdenking van de 
Watersnoodramp, is er op 29 januari 
vanaf 13.00 uur op SLOS TV een 
programma te zien dat de Stichting 
Stadsherauten Steenbergen heeft 
gemaakt over de Watersnoodramp, 
met ooggetuigen uit verschillende 
kernen van onze (huidige) 
gemeente. Op YouTube zijn de 
uitzendingen, getiteld “Ik ben van 
1953”, terug te vinden die Omroep 
Zeeland onder meer in Nieuw-
Vossemeer heeft opgenomen. 



Gemeentehuis
Buiten de Veste 1 
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140167
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Whatsapp naar   
06 - 12 69 32 99
ma - do 8.30 - 17.00 uur 
vr 8.30 - 12.00 uur
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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

Ger de Neve
Volkspartij
Verantwoordelijkheidsgevoel, 
betrokkenheid en duidelijkheid

Ken uw raadslid

Stemmen voor Provinciale Staten en Waterschap
Op woensdag 15 maart 2023 vinden 
de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en het Waterschap Brabantse 
Delta plaats. Het is een kiezer dan 
toegestaan bij volmacht of met een 
kiezerspas te stemmen. Daarbij gelden 
de volgende bepalingen:

Volmacht
U kunt iemand anders vragen om namens 
u te stemmen. Dat kan door middel van 
een onderhandse of een schriftelijke 
volmacht. Het is van belang dat de 
gemachtigde per verkiezing niet meer dan 
twee machtigingen heeft aangenomen en 
de volmacht stem gelijktijdig uitbrengt met 
de eigen stem.

Onderhandse volmacht
Bij een onderhandse volmacht vult 
de kiezer samen met de gemachtigde 
de achterkant van de stempas in. De 
gemachtigde moet bij het uitbrengen 
van de stem een kopie laten zien van het 
legitimatiebewijs van degene namens 
wie hij of zij gaat stemmen. Dat kan ook 
een goed leesbare afbeelding zijn op een 
smartphone of tablet. De gemachtigde 

Op dit moment vinden de Nationale 
Voorleesdagen plaats. Tot en met 
4 februari wordt er extra  aandacht 
gevraagd voor het voorlezen aan 
baby’s, kleuters, peuters en alle 
andere kinderen. 

Diverse activiteiten
In de gemeente Steenbergen wordt er 

Waar zet je je deze raadsperiode 
voor in?
Voor het wel en wee voor onze 
inwoners. Van mijn ouders heb ik 
in mijn opvoeding een aantal
waarden en normen meegekregen. 
Een daarvan is  opkomen voor 
de zwakkeren in de samenleving 
en daar direct aan verbonden 
verantwoordelijkheid nemen om zo, 
waar mogelijk, de nood te lenigen. 
Dat doe ik onder andere door mij 
bestuurlijk in te zetten voor het
algemeen belang van al onze 
inwoners.

Wat kenmerkt jou als raadslid?  
Ik kan heel goed luisteren. Ik ben 
sinds 1994 raadslid in Steenbergen 
inclusief een paar jaar als wethouder. 
Ik ben een periode van 4 jaar lid 
geweest van de Provinciale Staten 
van Noord-Brabant en ik ben lid 
geweest van het Algemeen Bestuur 
van het Waterschap Brabantse Delta.

Wat is je lievelingsplek in de 
gemeente Steenbergen?
De Heense polders waar ik iedere 
dag loop.

Wat wil je de lezer nog meegeven?
Wees tevreden met het goede leven 
in Steenbergen. Gezien wat er 
momenteel in de wereld aan de 
hand is, hebben wij het zo slecht 
nog niet. 

Na afl oop van deze bestuursperiode 
zal ik me niet meer verkiesbaar stellen. 
Ik ben blij dat ik voor de inwoners van 
gemeente Steenbergen mijn bijdrage 
heb mogen leveren. 

moet wel in de gemeente en/of hetzelfde 
Waterschap wonen. 

Schriftelijke volmacht
Een volmacht vraagt u, bij voorkeur, digitaal 
aan op www.gemeente-steenbergen.nl/
verkiezingen.
Dit kan tot vrijdag 10 maart 2023. Het 
mondeling aanvragen van een volmacht 
kan bij de gemeente tot uiterlijk dinsdag 
14 maart 2023 tot 12.00 uur. De 
kiezer en de gemachtigde vullen 
hiervoor een formulier in. Als de 
aanvraag is goedgekeurd, ontvangt 
de gemachtigde een volmachtsbewijs 
per post. De gemachtigde neemt 
alleen het volmachtsbewijs mee naar 
het stembureau. Een kopie van het 
identiteitsbewijs van de volmachtgever 
is dan niet nodig. Bij een schriftelijke 
volmacht hoeft de gemachtigde niet 
in dezelfde gemeente te wonen, maar 
wel in dezelfde provincie of in hetzelfde 
Waterschap. 

Kiezerspas 
Als u in een andere gemeente wilt 
stemmen, dan moet u een kiezerspas 

hebben. Met een kiezerspas voor de 
Provinciale Staten en/of het Waterschap 
kunt u gaan stemmen in elk willekeurig 
stemlokaal binnen de provincie Noord-
Brabant en/of het Waterschap Brabantse 
Delta. Let op! De grenzen van de provincie 
zijn niet dezelfde als van het waterschap. 
Een kiezerspas vraagt u, bij voorkeur, 
digitaal aan op www.gemeente-
steenbergen.nl/verkiezingen. 
Dit kan tot vrijdag 10 maart 2023. Of u 
kunt tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 
tot 12.00 uur met uw stempas naar het 
gemeentehuis gaan. 
U kunt op afspraak terecht van: maandag 
t/m donderdag: van 9.00 tot 16.00 uur, 
donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur 
en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een 
afspraak maakt u door te bellen naar 
14 0167.

Meer informatie 
Kijk op: www.gemeente-steenbergen.nl/
verkiezingen en www.elkestemtelt.nl.

Heeft u andere vragen over deze 
verkiezingen? Mail dan naar
verkiezingen@gemeente-steenbergen.nl 

ook volop aandacht gegeven aan deze 
voorleesdagen. Op scholen, opvanglocaties 
en de bibliotheek vinden er bijvoorbeeld 
speciale activiteiten plaats. 

Esther Prent, wethouder Jeugd, moedigt 
aan om vooral gebruik te maken van 
deze leuke activiteiten én wat vaker een 
voorleesboek te pakken. “Voorlezen is voor 

kind en ouder leuk en belangrijk. Het is 
niet alleen een gezellig momentje samen, 
maar ook belangrijk voor bijvoorbeeld de 
taalontwikkeling en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Goed om te 
zien dat er in onze gemeente diverse 
activiteiten zijn waar kinderen welkom zijn. 
Ik kijk er zelf ook naar uit om op diverse 
plekken te gaan voorlezen.”  

Nationale Voorleesdagen
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Voor sfeer 
in uw huis!

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

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

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

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

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

€ 13.900,--

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

€ 15.450,--

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

€ 10.900,--

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

€ 20.900,--

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

www.cuelenaere.nl 

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

Bosch Car Service Cuelenaere

RENAULT ARKANA TCE 140 EDC
BOUWJAAR 02-2022    5.794 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. SIDESTEP, 
PANORAMADAK, METALLIC, SPOILER

RENAULT CLIO TCE 90 EDC
BOUWJAAR 06-2021    47.633 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  BOSE SOUND, 
P-SENSOR & CAMERA, VIRTUAL COCKPIT

€21.690,- -

RENAULT SCÉNIC 1.3 TCE 140 EDC
BOUWJAAR 07-2019    46.149 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. PANODAK,
HEAD UP DISPLAY, 1E EIGENAAR

€24.890,- -

RENAULT CAPTUR TCE 150 EDC
BOUWJAAR 10-2018    54.058 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. FULL LED,
P-SENSOREN + CAMERA, PANORAMADAK

€18.950,- -€35.790,- -

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!

Ga voor een actueel
occasionaanbod naar
www.cuelenaere.nl

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

APK benzine € 29,95, 
APK diesel € 49,95 “All-In”
APK EV (elektrische auto’s)

€ 49,95

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

Gratis pechhulp
Europa bij 

aanschaf occasion

Wij doen alles voor uw auto

Wij maken JOUW badkamer en keuken persoonlijk

- vanaf demonteren van uw badkamer en 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
ANDERS DAN GEWOON...

AANBIEDINGNu bij aankoop van een keuken  
een gratis Quooker en GEEN aanbetaling
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Wie ben je?
Mijn naam is Stefan Hanse. Ik ben 22 jaar en woon in Hoogerheide.

Voor wie werk je en wat is je functie?
Ik werk voor Perdaems Landbouwtechniek, waar ik Eerste Monteur 
Landbouwmechanisatie ben. Dat houdt in dat ik landbouwmachines en 
tractoren afl ever, onderhoud en repareer. Dit doe ik zowel in de werkplaats als op locatie.

Wat vind je het leukste aan je baan?
Er zit redelijk veel variatie in het werk: het ene moment ben ik onderweg voor een elektrische 
storing in Flevoland en het andere moment werk ik aan een hydraulisch probleem in de werkplaats. 

Waarom denk je dat je medewerker van de maand bent geworden?
Ik denk mede door mijn inzet voor het bedrijf en het denken in oplossingen.

Heb je naast je werk nog leuke hobby’s?
Naast mijn werk ben ik veel bezig voor carnavalsbouwclub ‘Boys zonder Naam’ en ik ga graag uit met 
vrienden. 

Bij Perdaems Landbouwtechniek zijn op dit moment twee vacatures: het bedrijf zoekt een 
Meewerkend Werkplaats Chef voor 40 uur en een Administratief Medewerk(st)er voor 8-16 uur per 
week. Zie voor info over het bedrijf: www.perdaems.com.

Medewerker
VAN 
DE MAAND

NIEUW-VOSSEMEER – Met het Jan 
Kellerbal wordt deze zaterdag het 
sein gegeven voor een flink spek-
taokel, indachtig het motto van dit 
jaar: ‘Wa d’un Spektaokel’

Om elf over acht start het Jan Kel-
lerbal met een verenigingsacti-
viteit. Daarbij wordt een 15-tal 
nieuwe leden ingewijd. “Dat ge-
beurt op een ludieke Vosse-olse 
wijze”, zo belooft Giscard van Til-
burg namens de carnavalsstich-
ting. Die avond belooft gezellig te 

worden met muziek ook van de 
‘Vosseblaozers’ en het ‘Vosmeers 
Kabaal’. Jan Keller moet tijdens 
de avond even zijn strenge blik 
opzetten want hij presenteert de 
11-geboje opdat de Vosse-ollers 
weer even weten wat wel en wat 
niet mag.

Kindermiddag
Ook zondagmiddag 5 februari 
staat in het teken van het motto. 
Dan zal de traditionele verkiezing 

van het jeugdgevolg in de Vossen-
burcht tijdens de eerste kinder-
middag voor een spektaokel zor-
gen. De middag begint om 14:00 
uur en wordt om 17:11 uur afge-
sloten.

Feestavond  
bouwclub PZN
Op vrijdag 10 februari begint de 
feestavond van BC PZN met een 
KidsDisco. Vanaf 21:00 uur komen 
de ouderen aan hun trekken. Dit 
alles op de ‘Stoofwerf’ bij Van Til-
burg bv.

Kinderoptocht
Vrijdag 17 februari zorgt de Kin-

deroptocht van basisschool Me-
rijntje voor spektaokel. Die begint 
om 10:30 uur en wordt gevolgd 
door de sleuteloverdracht en het 
aankleden van Merijntje. Aanslui-
tend is er Merijntje Schoolbal in 
De Vossenburcht.

De Vosse-olse hofhouding zorgt er 
overigens voor om op tijd in het 
gemeentehuis van Steenbergen te 
zijn voor de Burrieborrel die om 
17:00 uur aanvangt.

Het programma voor de overige car-
navalsactiviteiten  wordt in een la-
tere editie van Steenbergse Courant 
gepubliceerd.

Vosse-ol maakt zich op voor  
een stevig ‘spektaokel’

( door Dasja Abresch )

STRIENESTAD – ”Fééstmutsen en 
ouwe taarten, fééstvarkens en ka-
ters”. Jonge Bietboeren en Meer-
minnekes die tijdens het Kinder-
karnavalsbal van Wa d’un Errie 
mee willen doen aan de verkiezing 
van ’t Gèèfste pakske’ krijgen dit 
jaar alle kans om zich binnen het 
thema te verkleden. Het is dan 
ook niet zomaar een editie van het 
bal, maar de 22ste en dus: Gróót 
féést!”

Aan de keukentafel van Nicole Bruyn-
seels zit de stemming er in ieder geval 
al goed in. Vlaggetjes, confetti, feest-
hoedjes en roltoeters worden uit de 
kast getrokken om er met mede-or-

ganisatoren Patricia van Etten en Car-
lo Knop een feestelijke Wa d’Un Er-
rie-bende van te maken. Het is tref-
fend voor het gezelschap dat 22 jaar 
geleden niet had kunnen bedenken 
dat het 22 jaar later de 22ste verjaar-
dag van het kinderbal zou vieren.  

Veiling
Voorafgaand aan de elfde verjaardag 
van de dweilband (die muzikaal al-
weer elf jaar in diepe ruststand staat) 
werd er op 11-11 een veiling gehou-
den waarin items met een specia-
le betekenis voor de leden onder de 
hamer gingen. “Dat werd een on-
verwacht groot succes,” aldus Nico-
le. “We hielden aan het eind van de 
avond zoveel geld over dat we echt 
even moesten verzinnen wat we daar-
mee gingen doen.” 

Paplepel
Uit een brainstormsessie leidde al 
snel het antwoord: Een echt bal voor 
‘de kinders’. Nicole: “Er was in die 
tijd nog niet zoveel echt voor kinde-
ren. Het Snorrekusbal natuurlijk wel, 
maar dat draait toch vooral om de ver-
kiezing van de nieuwe leden voor het 
jeugdgevolg. Wij wilden een bal waar-
in de kinderen centraal stonden. We 
hadden zelfs een achterliggend idee, 
namelijk dat we ze het echte Striene-
stadse carnavalsgevoel met de paple-
pel in wilden geven.” 

Slagroom achter de oren
Het recept van de middag is sinds die 
tijd beproefd. Carlo Knop: “We zin-
gen, dansen, springen met DJ Peer, er 
is een ballonnenclown, we schmin-
ken, versieren een cakeje en hebben 
heel veel snoep en lolly’s. Als iedereen 
kotsend naar huis gaat, met slagroom 
tot achter z’n oren, dan is het een ge-
slaagd feest geweest.” 
Voor jongens en meisjes die mee wil-
len doen aan de wedstrijd voor �t Gèè-
fste pakje is er een wisselbeker. �Maar,� 

benadrukt Carlo Knop, �willen ze ge-
woon in d�r eigen kleren komen, dan 
is dat ook prima. Alles mag en alles 
kan.” Zelfs tijdens corona ging het 
bal door, zij het dan in een aangepas-
te vorm. “Dat was ook echt leuk. Maar 
we zijn toch blij dat we weer terug 
kunnen naar het oorspronkelijke bal.” 

Cakeje van Peetje
Het wordt een middag vol leut, al zal 
er door de organisatoren ook wel stil-
letjes een traantje weggepinkt wor-
den. Het is het moment waarop het 
gemis van hun vorig jaar overleden 
medeorganisator en vriend Peter van 
der Wegen extra gevoeld wordt. “Het 
versieren van de cakejes was echt zijn 
ding dus dat houden we er voor altijd 
in,” vertelt Patricia van Etten. Ook de 
insignes die dit jaar verkocht worden, 
dragen zijn stempel. “Ze zijn eigenlijk 
gemaakt voor de 22ste verjaardag van 
de dweilband. Peet had er zoveel ge-
goten dat we er gemakkelijk nog twee 
jubilea mee door kunnen.” De afgelo-
pen elf jaar lagen ze in de kast bij Pa-
tricia. “Dat we ze nu uitgeven, is wel 
extra bijzonder”

Hart van Welberg
Nieuw is de locatie van het bal: ’t Hart 
van Welberg aan de Kapelaan Kock-
straat 55 op de Welberg. “We zijn ja-
renlang te gast geweest bij De Wa-
tertoren waar we altijd goed ontvan-
gen en behandeld zijn. Door verbou-
wingen en veranderingen kunnen we 
daar niet meer terecht en dat begrij-
pen wij helemaal. Met dank voor alle 
mooie jaren vertrekken we naar de 
Raldal!” 
Daar in ’t Hart van Welberg begint de 
pret op zondag 5 februari om 13.41 en 
sluit de tent om 19.11 uur. Dweilband 
D’n Dweilberg en de nieuwe dweil-
sterren van ‘Da gao nogal’ zijn van 
de partij en natuurlijk vieren ook de 
Prins en zijn gevolg het feestje mee. 
De toegang is gratis. Tegenover het 
versieren van de cakejes staat een 
kleine vergoeding, evenals tegenover 
de aanschaf van een insigne. De op-
brengst komt ten goede aan de pot 
van de Wa d’Un Errie-holding. “Zo-
lang daar geld in zit, vieren wij een 
kinderbal!” 

‘Alles vor de kinders’

Kinderbal Wa d’Un Errie 
al 22 jaar jong

Foto: De stemming zit er al goed in bij Patricia van Etten, Carlo Knop en Nicole Bruynseels, 
drie leden van het organisatieteam van Wa D’Un Errie.

Foto: Tijdens de eerste corona-editie van het Wa d’Un Errie kinderbal hief Peter van der 
Wegen het glas nog op ‘’n goeie karneval’. Vorig jaar overleed hij plotseling maar zijn her-
innering leeft voort in iedere editie van het kinderbal die nog komen gaat.



Info-avond  
De Levensadem

Het belang van optimaal ademen voor een  
vitaler leven en het ervaren van meer welzijn.

14 februari • 19.30 - 21.30 uur
Breathfulness Center 
Krommeweg 10c, Steenbergen

Deelname is gratis: aanmelden  
via info@breathfulness.nl
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• Rollatoren (merken: Excel Mobility / Rollz / Rehasense)

• 2-in-1, rollator en rolstoel in één (merk: Rollz)

• Scootmobielen, van opvouwbare tot 
 maxi-size (merken: Excel Mobility /Kymco)

• Scootmobielbergingen
• Lichtgewicht, elektrische rolstoel (merk: e-Ability)

• Sta-op stoelen/fauteils (merk: Livorno Salotti  )

• Drempelhulp / oprijgoten (merk: Rehasense)

• Gebruikte scootmobielen
• Onderhoud & reparati e
• 24-uurs pechhulp
• Accu’s

Verkoop, reparatie 
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DINTELOORD – De Stichting Car-
naval Peeloofdurp heeft het pro-
gramma voor de komende car-
navalsviering opgesteld. Dat be-
gint met het hijsen van de carna-
valsvlag op het Raadhuisplein. Dit 
vindt plaats op woensdag 15 janu-
ari.

Die dag wordt ook bekend wie 

volgens de stichting de ‘Gééfste 
Gevel’ bij de particulieren heeft. 
Donderdag 16 februari om 11 mi-
nuten over 1 wordt het startsein 
gegeven voor de carnavalsvie-
ring van de KBO en Zonnebloem 
in het Dorpshuis. Die dag begint 
de viering van SDW in hun eigen 
gebouw om 19:00 uur. Een uur-
tje later staat de aanvang van het 

Moederkus-bal in het ‘Cafeetje ge-
pland.

Scholenoptocht
Vrijdag 17 februari wordt om 13:00 
uur bekend gemaakt welke onder-
nemer de ‘Gééfste Gevel’ heeft. Elf 
minuten later start de Scholen-
optocht vanaf het Raadhuisplein. 
Vanaf 16:30 uur is de stichting pre-

sent op de ‘Burrieborrel’ om ver-
volgens naar het ‘Worstenbal’ te 
vertrekken dat om 20:11 uur in de 
‘Buitelstee’ begint.
Zaterdagmiddag 18 februari 
wordt vanaf 20:11 uur het Wor-
stenbal gehouden in eveneens de 
‘Buitelstee’. ’s Avonds begint Het 
Grote Zaterdagavond Bal in het 
Cafeetje en het Suikerpeebal in de 
Suikerpee. 

En nog meer bals
Zondag 19 februari verzamelen 
de kinderen uit Peeloofdurp zich 
voor het Peekesbal in het Café-
tje. Dat begint om elf over twee. 

De ouderen hebben hun Peekes-
bal op dezelfde plaats, echter van-
af elf over acht ’s avonds. Gelijktij-
dig vangt in de ‘Buitelstee’ ‘Happie 
Sundees’ aan. Maandag 20 febru-
ari wordt om 14:11 uur het start-
sein gegeven voor de Grote Op-
tocht die vanaf het BP Tankstati-
on vertrekt. Na afloop is vanaf elf 
over vier het Slotbal in de ‘Buitel-
stee’. Dinsdag wordt de carnavals-
viering afgesloten met het strij-
ken van de vlag. Overigens is op 
zaterdag 25 februari vanaf 13:11 
uur gelegenheid voor het ‘Wagen-
tjes kijken’ op het sportpark van vv 
Prinsenland.

Stichting Carnaval Peeloofdurp  
heeft het programma rond

( door Dasja Abresch )
RALDAL – De stichting Ontspan-
ning Voor Welberg kondigt een 
primeur aan voor de aankomende 
carnaval. De Raldal zal op zondag 
19 februari namelijk het toneel zijn 
voor de grootste kleinste optocht 
in de geschiedenis van het ‘durp 
aon de Vurt’. Geheel in lijn met de 
trend van ‘tiny houses’ roept de 
stichting carnavalsliefhebbers uit 
de hele gemeente op om met een 
piepkleine carnavalswagen mee te 
doen aan de leutstoet. Het onder-
stel krijgen deelnemers gratis bij 
aanmelding. 

De leut mag dit jaar weer ten vol-
le gevierd worden en daarom be-
sloot OVW om ‘buiten de doos’ te 
denken voor wat betreft de jaar-
lijkse optocht. Na overleg met 
“externe adviseurs” ontstond het 
idee om een optocht van minia-
turen in het leven te roepen. “Zo-
doende kunnen we bouwers van 
alle leeftijden en met tijdgebrek 
maar veel inspiratie op de wenken 
bedienen.”

Wagen of act
Iedereen die zich meldt, krijgt van 
de organisatie een trolley, een ver-
huisplank op vier wielen, waar-
op de carnavalswagen gebouwd 
wordt. “Maar er kan bijvoorbeeld 
ook een act omheen bedacht 
worden voor een enkeling of een 
groep,” legt OVW uit. Deelname 
is zeker niet beperkt tot de Raldal. 
“Iedereen uit Strienestad, Strien-
edurpke, ’t Vosse-ol, Peeloofdurp, 
Pompedurp of ver daar buiten is 
welkom om mee te doen.” 
Aanmelden kan via ovw.welberg@
gmail.com onder vermelding van 
de naam van de bouwclub, het 
aantal personen en de leeftijden. 
Na aanmelding krijgen de deel-
nemers een bevestigingsmail met 
verdere informatie en instructies. 

Creaties bekijken
Op carnavalszondag, Raldaldag, 
verzamelen de deelnemers zich 
op het dorpsplein tussen gemeen-
schapshuis de Vaert en basis- school Pius X. Het prinselijk ge- volg bekijkt daar alle creaties. Om 

14.41 vertrekt de stoet voor een 
passende kleine optocht via de 
Kapelaan Kockstraat naar ’t Hart 
van Welberg waar om 15.30 uur de 
prijsuitreiking plaatsvindt.

Zieken- en kraambezoek
Buiten dit bijzondere evenement 
om, gaan natuurlijk ook alle ver-
trouwde carnavalsactiviteiten van 
de Raldal gewoon door. Zoals het 
zieken- en kraambezoek op zater-
dagmorgen. Aanmelden kan via 
ovw.welberg@gmail.com.
Ook de Raldalse geveldweil gaat 
weer uitgereikt worden aan het 
Raldalse huishouden dat de voor-
kant van het huis zo goed moge-
lijk in de stijl versierd heeft. Deel-
nemers die zeker willen weten 
dat hun huis beoordeeld wordt 
door de vakjury, kunnen zich aan-
melden via het eerdergenoem-
de mailadres. Een foto van het re-
sultaat via Facebook Messenger 
van OVW wordt gewaardeerd. De 
prijsuitreiking is op zondag 19 fe-
bruari om 17.00 uur bij ’t Hart van 
Welberg.

Raldal presenteert grootste kleinste carnavalsoptocht ooit

Foto: Een voorbeeld van een kleine, grote wagen of een grote, kleine wa-
gen. De stichting OVW hoopt dat er een lange stoet van carnavalswagen-
tjes door het dorp trekt op zondag 19 februari. Het onderstel krijgen deel-
nemers cadeau na inschrijving. 

STEENBERGEN – Met de roep 
‘Komt da zien, komt da zien, komt 
da zien’ nodigt Stichting Karnaval 
Steenbergen (SKS) om het Snorre-
bal te bezoeken in het Wapen van 
Steenbergen. Het Snorrebal is de 
officiële start van het Strienestad-
se leutseizoen.

Om 20:11 uur begint het Snorrebal 
in de ‘circustent’ die in het Wapen 

is gerealiseerd. Tijdens het bal bla-
zen de diverse circusorkesten hun 
carnavalsmuziek en wordt toege-
werkt aan het finalenummer: het 
nieuwe carnavalslied van Strie-
nestad. Dat liedje is in de week 
na het Snorrebal ook te beluiste-
ren via iTunes en Spotify. Daar-
naast zal het ook bekeken kunnen 
worden via Youtube, Het Snorre-
bal zou het Snorrebal niet zijn als 

er geen selectie zou plaatsvinden 
onder alle snorren voor de mooi-
ste snor van deze avond.
De entree voor het bal is geheel 
gratis.

Snorrekusbal
En zondagmiddag 29 januari zijn 
alle Bietboerkes en Meerminne-
kes welkom op het Snorrekusbal, 
eveneens in het Wapen van Steen-
bergen. Hier wordt die middag 
een nieuw Prinsje, Jantje Oorlog 
en Deftig Floddertje gekozen voor 
het jeugdgevolg. Ook op dit Snor-
rekesbal maken de bezoekers met 
de gèèfste snorren kans op een 
leuke prijs.

Helemaal los gaan met 
acts in de piste tijdens 
het Snorrebal

STEENBERGEN – Stichting Karna-
val Steenbergen laat verheugd we-
ten dat na een afwezigheid in de 
afgelopen twee jaar er dit jaar op-
nieuw een carnavalsoptocht door 
Strienestad rijdt. Dat gebeurt op 
dinsdag 21 februari. 

De SKS doet een oproep aan alle 
Bietboeren en Meerminnen om 
naar deze optocht te komen kij-
ken, of nog beter om als enkeling, 
paar, kleine of grote groep, met of 
zonder grote of kleine carnavals-
wagen eraan deel te nemen. 
De Grote Optocht vertrekt op 21 
februari zoals gebruikelijk vanaf 
de Oudlandsestraat en voert uit-
eindelijk naar de Kaaistraat waar 
Prins, Nar en Driemanschap de 
stoet traditiegetrouw vanaf het 
bordes van het Leutpaleis zullen 
bewonderen.

Inschrijven
Inschrijven voor de optocht is 
mogelijk via het speciale formu-
lier dat te vinden is op de websi-
tes www.sks-steenbergen.nl en op 
www.strienestad.nl. Dit dient te 
gebeuren voor de sluiting van de 
inschrijving op dinsdag 14 febru-
ari.

Kinderoptocht
Zaterdag 18 februari gaat in Strie-
nestad om elf over half twee de 
kinderoptocht van start. SKS doet 
een oproep aan alle Bietboerkes 
en Meerminnekes om zich hiervoor 
in te schrijven. Dat kan via de twee 
hiervoor genoemde websites. 

Indachtig het motto van dit jaar: 
‘Komt da zien’ worden kinderen 
gevraagd om deel te nemen, bij-
voorbeeld als clown, acrobaat of 
jongleur om zo met kunsten en 
grappen het publiek te verma-
ken. Dat kan als enkeling, maar 
ook als paren of kleine en grote 
groep. “We hopen op een groot 
aantal deelnemers die samen zor-
gen voor een onvergetelijke show. 
Dus mocht je altijd al mee hebben 
willen doen, dan is dit de kans om 
je op te geven en dan zien we jullie 
graag op zaterdag 18 februari om 
13.41 uur!”, aldus de SKS. 

Uiteraard is het na de kinderop-
tocht ook mogelijk om deel te na-
men aan de grote optocht op 21 
februari.

Inschrijving geopend voor 
de optocht in Strienestad: 
‘Komt da zien’

( door Dasja Abresch )

STEENBERGEN – Op de kop af 
vijftig jaar nadat de Mussekoning 
als klein, klein, Mussekleutertje de 
Nieuwe Veste binnenstapte, was 
hij deze week weer even terug op 
het nest. Dat nest heet dan tegen-
woordig wel Kiezelrijk, maar voor 
de Mussekoning was het nog altijd 
een beetje thuiskomen. Hij kwam 
met een goede reden binnenvlie-
gen, want er was hem gevraagd 
om in het kader van de Nationa-

le Voorleesdagen een verhaaltje 
voor te lezen. ‘Maximiliaan Mod-
derman geeft een feestje’ van Jouk-
je Akveld om precies te zijn en dat 
deed hij met veel verve. De peuters 
van Mamaloe, de kleuters en groep 
3-ers van Kiezelrijk en hun ou-
ders hingen aan zijn lippen. Even 
later werd er ook nog getekend en 
gemodderd. De Mussekoning pak-
te de kans om zijn kindertijd te 
herbeleven met twee handen aan. 
In een ander lokaal van de school 
kregen de papa’s en mama’s in de 

tussentijd uitleg van leesconsulent 
Judith Doomen van de bieb over 
het belang van voorlezen en welke 
boeken er het meest voor geschikt 
zijn.

Mussekoning las voor  
op basisschool Kiezelrijk
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( door Dasja Abresch )

NIEUW-VOSSEMEER – Op 1 febru-
ari werden Zeeland, de Zuid-Hol-
landse eilanden en de westelijke 
punt van Brabant getroffen door 
een ramp die sindsdien niet meer 
geëvenaard is in ons land. In een 
tijd waarin calamiteiten aan de an-
dere kant van de wereld met de 
snelheid van het internet tot ons 
komen, is het moeilijk voor te stel-
len dat in 1953 de bewoners aan 
de ene kant van Nieuw-Vossemeer 
niet wisten welke onvoorstelbaar 
taferelen zich aan de andere kant 
van hun dorp afspeelden. Zeker 
nu er steeds minder mensen zijn 
om er uit eerste hand over te ver-
tellen. Bij de familie Timmermans 
kunnen ze dat nog wel. Van de tien 
kinderen die het gezin tijdens de 
Ramp telde, zijn de meesten nog in 
leven. Vier van hen zijn bereid om 
hun herinneringen aan die nacht 
en de maanden daarna te delen 
met de Steenbergse Courant. 

To Free-Timmermans (96), Rina 
van Loenhout-Timmermans (86), 
Mien Loos-Timmermans (83) en 
Ton Timmermans (80) realiseer-
den zich pas veel later hoeveel 
geluk zij die nacht hadden. Hun 
ouderlijk huis aan de Hogendijk 
stond, de naam van de straat eer 
aan doend,  op één van de hoogste 
plekken in het dorp. ”Ik zeg altijd 
dat we een V&D in het klein had-
den,” glimlacht Ton die nog altijd 
in het ouderlijk huis woont. ”We 
hadden hoeden, petten en korset-
ten. Drop om te snoepen en pillen 
om te poepen.” Het was een ge-
zellig gezin in een gemoedelijke 
dorp dat een echte gemeenschap 
vormde.
 

Tragedie
Terwijl in de nacht van 1 februari 
het water via het eerste gat in de 
dijk van de Eendrachtpolder bin-
nenrolde en de ene na de andere 
dijk onder de kracht van het wa-
ter bezweek, was het gezin nog 
onwetend van de tragedie die 
zich vlakbij ontrolde. Bij de fami-
lie Timmermans trok de noord-
westerstorm aan de luiken en bul-
derde de wind rond het huis. “Na-
tuurlijk wisten we dat er een heel 
erg zwarte storm woedde,” vertelt 
Mien. “Twee van mijn zussen wa-
ren die avond nog met de fiets uit-
gegaan naar Steenbergen en moe-
der was maar wat blij dat ze weer 
thuis waren.” 

Het water komt eraan
De acht thuiswonende kinde-
ren, hun ouders en 87-jarige opa 
die inwoonde, gingen op tijd naar 
bed. Om half vijf ’s werden zij door 
hardnekkig bonzen op de luiken. 
“Vader is nog richting het dorp ge-
reden maar werd halverwege al te-
genhouden door Koos van Gurp,” 
aldus Ton. “‘Ga maar terug want 
de dijk is gebroken’, zei hij.  Het 
water komt eraan.” Zijn woorden 
werden kracht bijgezet door het 
waterpeil in de naastgelegen slo-
ten  dat snel steeg. Toch was het 
geen reden tot paniek. “Er sloeg 
wel vaker een gat in de buitendijk. 
Maar de binnendijken hielden het 
altijd.” 

Hoe anders zou het deze keer lo-
pen. Terwijl het gezin Timmer-
mans met vereende kracht de 
huisraad en de winkelvoorraad in 
veiligheid bracht, kwam op een 
steenworp afstand het leven van 
vijftig dorpsgenoten ten einde in 
de golven. 

Ik had geen idee
Ook in Tilburg waar Rina de 
Kweekschool volgde was het die 
dagen slecht weer geweest. “De 
regen sloeg onder de ramen van 
het klooster van de Zusters van 
de Liefde door.” Hoe het er in 
Nieuw-Vossemeer voorstond, 
daar had zij geen idee van. “Een 
keer in de week schreef ik een 
brief en kreeg ik een brief terug. 
Meer contact was er niet. Op zon-
dagmorgen hadden we in de kerk 
extra goed moeten bidden omdat 
er ergens in Nederland een ramp 
was gebeurd. Dat dat op Vosmeer 
was, daar had ik geen idee van. Op 
dinsdagavond na de Ramp lag ik 
al in bed toen er een non kwam 
die mij vertelde dat mijn familie 
was gered. ” 

Bomen van Van Gaans
Pas toen de vloed weer opkwam 
in de middag van 1 februari, ver-
trok het gezin naar boven. Samen 
met de buurfamilie Slokkers wat 
het totaal op zeventien personen 
bracht. “Het was vreemd om te 
zien hoe het water opkwam, maar 
we waren niet bang. We keken 
vanuit het raam hoe de trappers 
van de fiets van neef Giel die aan 
de overkant geparkeerd stond, 
onder water verdween. Op zeker 
moment zagen wij de bomen van 
houtzagerij Van Gaans onze kant 
op komen drijven. De kracht van 
wind en stroming was zo sterk dat 
sommige bomen recht overeind 
kwamen te staan. Dat was wel 

beangstigend. Gelukkig voor ons 
dreven de bomen met de stroom 
de Platteweg en de polder in rich-
ting Notendaal.” Bij het licht van 
twee petroleumlampen ging het 
gezin de nacht in.

Pistool in de rug
De volgende dag verscheen er een 
boot met militairen. De gezin-
nen moesten mee, zeer tegen de 
zin van vader die bij zijn huisraad 
en winkelvoorraad wilde blijven. 
Ruimte om te kiezen was er echter 
niet. Een luitenant zette een pis-
tool in de rug van vader Timmer-
mans en dwong hem mee te gaan. 
Met de boot vertrok het hele ge-
zin naar de Tolsedijk. Van daaruit 
ging een vrachtwagen richting de 
HKI, de kunstzijde-fabriek aan de 
Molenweg in Steenbergen ging. 
De winkelvoorraad viel al snel 
ten prooi aan plunderaars. Ton: 
“Voordat we in Steenbergen wa-
ren, gingen de lolly’s en shag al 
over het dorp gingen, hoorden we 
later.” 

Grote villa
Het toeval wilde dat het gezin ge-
evacueerd werd naar Tilburg, de 
stad waar Rina studeerde. Nog 
diezelfde avond  kwamen haar 
zussen op bezoek. Binnen enkele 

dagen waren oudere broers Cent 
en Geert al aan het werk in een 
machinefabriek. We kregen drie 
grote kamers op de eerste verdie-
ping van een grote villa in Tilburg 
toegewezen. De nonnen gaven er 
BLO-onderwijs. Ik heb er een leu-
ke tijd gehad,” aldus Ton.

Moddermeiden
Zijn zus To die zestien haar ouder 
was, kijkt met minder plezier te-
rug. “Moeder stond erop dat we 
samen met nog een broer en zus 
zo snel mogelijk teruggingen naar 
Nieuw-Vossemeer om te helpen 
opruimen. We sliepen bij een tan-
te in De Heen. We kregen een be-
wijs waarmee we konden laten 
zien dat we het gebied in moch-
ten. Daar was het verschrikkelijk. 
Overal troep en alles, echt alles, 
zat onder de modder. We kregen 
de bijnaam ‘de Moddermeiden’ 
en die benaming klopte precies.” 
Terwijl de vrouwen poetsten en 
de mannen ruimden en herstel-
den, werden de slachtoffers een 
voor een geborgen. “Ook waren 
er mannen die de achtergebleven 
honden en katten moesten schie-
ten om te voorkomen dat ze de lij-
ken en de kadavers aan zouden 
vreten.”
De modder werd uiteindelijk be-
dwongen, maar het zout bleef 

achter in iedere muur die nog 
overeind staat. “Het zilt valt nog 
altijd regelmatig de kamer in,” al-
dus Ton.
 

Er werd niet gepraat
Half april keerde het gezin Tim-
mermans terug. Mien: “We hoor-
den bij de eersten want mijn va-
der was ook de postbode en hij 
was nodig.” De jaren en decennia 
verstreken. Praten over de Ramp 
deed men amper. Mien: “Zeker de 
eerste jaren was er geen tijd voor. 
We moesten de boel weer opbou-
wen. Daarna wilden we vooruit, 
richting de toekomst. Wat had je 
eraan om terug te kijken. ” Toch 
zijn de broer en zussen het erover 
eens dat het goed is dat in Vos-
meer de Ramp nog altijd herdacht 
wordt. “Er zijn teveel mensen ver-
dronken in dit dorp . De herinne-
ring aan hen moet in stand blij-
ven.”
 

Herdenkingsbijeenkomst 
Op woensdag 1 februari verzorgt 
de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer 
een herdenking in de Joannes de 
Doperskerk aan de Achterstraat 
in Nieuw-Vossemeer. Het verhaal 
van het gezin Timmermans is op-
genomen in een boekje dat de 
aanwezigen uitgereikt krijgen. An-
nelies Keller- van Loenhout, doch-
ter van Rina, is mede-organisator 
namens de dorpsraad. “Dat ik dat 
ben gaan doen, is puur toeval. Ik 
heb als kind natuurlijk geleerd dat 
de Watersnoodramp op ons dorp 
plaats heeft gevonden, maar de 
verhalen eromheen heb ik nooit 
gehoord of er aandacht aan ge-
schonken. Tot ik bij de dorpsraad 
kwam en ging helpen met de her-
denkingen. Het heeft me verbaasd 
ook omdat ik me toen pas ben 
gaan realiseren hoe dicht mijn ei-
gen familie erbij betrokken was.”

Namen projecteren
In het herdenkingsboekje staan 
ook de persoonlijke herinnerin-
gen aan de Ramp van Adrie Hom-
mel en Lies de Ron-Bosters te le-
zen. Na afloop van de dienst vindt 
er nog een korte ceremonie plaats 
bij het monument aan De Hoog-
te. De herdenkingstocht eindigt 
bij de protestantse kerk aan de 
Voorstraat waar de namen van de 
vijftig slachtoffers tegen de gevel 
worden geprojecteerd. Na afloop 
is er gelegenheid tot napraten in 
de Vossenburcht. Het is zelfs mo-
gelijk om op deze avond tot 22.00 
uur de Watersnoodexpositie in 
het A.M. de Jongmuseum te be-
zoeken. 

Gezin Timmermans woonde aan ‘de goede kant’ van Vosmeer: 

“We hadden die nacht geen idee  
van wat er zich op het dorp afspeelde”

Foto: Broer en zussen Timmermans kijken samen terug op de Watersnoodramp. Staand Rina en Ton, zittend 
Mien en To. Op de achtergrond een schilderij dat tot de herindeling in 1997 in het gemeentehuis van Nieuw-Vos-
semeer hing en de verschrikking van de Rampnacht verbeeldt. 
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant
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( door Dasja Abresch )

NIEUW-VOSSEMEER – In het A.M. 
de Jongmuseum in Nieuw-Vosse-
meer staat deze dagen een on-
derbelicht stukje Watersnood-ge-
schiedenis centraal. Aan de hand 
van documenten en foto’s wordt 
de rol van de hulpverlener, in het 
bijzonder die van de Rijkspolitie, 
onder de aandacht gebracht in de 
expositie die ter gelegenheid van 
de 70ste herdenking van de Ramp 
is ingericht. 

Terwijl het voor het grootste deel 
van Nederland nog dagen zou du-
ren voordat de volle omvang van 
de Ramp duidelijk werd, was er 
voor de lokale Rijkspolitieagen-
ten geen tijd om hetgeen hen net 
overkomen was, te verwerken. Zij 
waren vanwege hun lokale kennis 
van het gebied en de mensen die 
er woonden, onmisbaar voor de 
hulpverleners die van buiten kwa-
men. Ook zij hadden overigens 
geen idee waar zij in terechtkwa-
men. Niemand was voorbereid op 
de omvang en de impact van de 
ramp wat pijnlijk duidelijk werd 
uit een enorm tekort aan materi-
eel. Zelfs de meest simpele zaken 
zoals kaplaarzen arriveerden pas 
dagen later in het Rampgebied. 

Van redding naar berging
In de tussentijd roeiden de man-
nen, letterlijk en figuurlijk, met 
de riemen die zij hadden. De eer-
ste dagen stonden nog in het te-

ken van redding, maar dat sloeg 
al snel om in berging van slacht-
offers en het ruimen van eindelo-
ze aantallen kadavers en puin. Te-
gelijkertijd bleken ook in de mand 
overlevenden de nodige rotte ap-
pels te zitten, die vonden dat zij 
recht hadden op de spullen die 
de geëvacueerden achter had-
den moeten laten of, erger nog, 
toebehoorden aan dorpsgeno-
ten die verdronken. Het was aan 
de Rijksagenten om deze plunde-

raars op afstand te houden en de 
veiligheid te borgen. 

Kast van Keeke
Het lukte niet altijd, zo blijkt wel 
uit een van de bekendste verha-
len in het A.M. de Jongmuseum 
namelijk dat van de kast in het 
gereconstrueerde café van Keeke 
van de Congo. Van deze kast ont-
breekt een la. In die la bewaarde 
Keeke haar belangrijke documen-
ten. Toen zij moest evacueren ver-

stopte zij de la op zolder. Bij te-
rugkeer bleek hij echter verdwe-
nen. De kast zette zij terug in het 
café, maar de la verving zij nooit. 
Het gapend gat bleef voor altijd 
een beschuldigende vinger naar 
de dader. 

Gaten dichten
Het verhaal van de vergeten hulp-
verleners wordt in het A.M. de 
Jongmuseum onder meer verteld 
aan de hand van de bezittingen 

van Toon van den Brink die op 3 
februari als Wachtmeester 1ste 
Klasse der Rijkspolitie werd uit-
gezonden naar Nieuw-Vossemeer. 
De verschrikkingen die hij daar 
zag en meemaakte, heeft hij tot 
zijn dood in 2007 met zich mee-
gedragen. Na zijn overlijden wil-
de zoon Coen de gaten dichten 
in het verhaal dat zijn vader niet 
kon vertellen. Hij kwam in contact 
met Jan Bosters van het A.M. de 
Jongmuseum, zelf een overlever 
van de Watersnoodramp. Hoewel 
het door tal van omstandigheden 
(corona is daarvan de voornaam-
ste) nog niet van een ontmoeting 
is gekomen, zijn de persoonlijke 
bezittingen en documenten van 
Toon van den Brink wel te zien in 
de expositie. 

Expliciet fotomateriaal
Ook wordt er nog niet eerder ge-
toond, expliciet fotomateriaal van 
de berging en identificatie van de 
slachtoffers getoond. “Bij eerde-
re edities vonden we het daar nog 
te vroeg voor,” vertelt Simon van 
Nispen. “Nu in het 70ste herden-
kingsjaar vonden we dat de tijd er 
rijp voor was.”
De Herdenkingstentoonstelling 
Watersnoodramp 1953 is gratis te 
bezoeken op:
Dinsdag 31 januari, 3 februari en 
4 februari 2023 van 13.30 tot 16.30 
uur te bezoeken en op woensdag 
1 februari 2023 van 13.30 tot 22.00 
uur

Hulpverleners krijgen de hoofdrol in Watersnoodexpositie A.M. de Jonghuis:

Vergeten helden na de Watersnoodramp

Foto: Het bergen en identificeren van de lichamen was een verschrikkelijk karwei. Het zou 
jaren duren voordat alle slachtoffers geborgen werden. Het laatste slachtoffer in Nieuw-Vos-
semeer werd pas in 1961 gevonden tijdens baggerwerkzaamheden. Foto collectie A.M. de Jongmuseum

Foto: Van de 1686 inwoners van Nieuw-Vossemeer werden er 1398 geëvacueerd. Sommigen in 
de directe omgeving, anderen zo ver als Limburg en Gelderland. In april keerden de eerste be-
woners terug maar pas eind 1954 keerden de laatsten terug naar Nieuw-Vossemeer.
Foto collectie A.M. de Jongmuseum

Foto: Frans van Bergen, Jan Bosters, Simon van Nispen en Cor van Geel stelden namens het A.M., de Jonghuis de 
expositie over de Watersnoodramp samen.    Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant



“De behandeling heeft mijn 
verwachtingen overtroffen”

Zuurstoftherapie voor long-covidpatiënten

Toon van Meel uit Goes had keihard getraind 
voor de marathon van Valencia. Hij was er 
helemaal klaar voor, tot een coronabesmetting 
zijn plannen overhoop gooide. “Het begon rede-
lijk onschuldig”, vertelt hij over het verloop van 
zijn ziekte. “Eerst leek het op een verkoudheid 
en daarna kwamen er wat griepachtige ver-
schijnselen.” Maar de ziekte werd steeds 
heftiger en de Goesenaar werd tot tweemaal 
toe opgenomen in het ziekenhuis. Daarna was er 
niet veel over van de superfi tte marathonloper. 

“Ik hing een beetje op de bank en had nul energie. 
Ook cognitief had ik forse klachten: ik kon geen radio 
luisteren of televisie kijken, het lukte me nauwelijks 
om te lezen en na een afspraak bij de fysiotherapeut 
was ik de rest van de dag uitgeschakeld.” Hij pakte 
alles aan wat hem zou kunnen helpen: fysiotherapie, 
ergotherapie, SSRI-medicatie. “Alles hielp, maar slechts 
tot een bepaald niveau. Ik had nog steeds het gevoel 
dat ik mijn leven kwijt was geraakt. Afgepakt door het 
virus.”

Zijn ergotherapeut wees hem op zuurstoftherapie bij 
long-covidpatiënten en Van Meel maakte een afspraak 
bij het hyperbaar centrum in Goes. “Op dat moment 
was ik bijna twee jaar ziek en mijn toestand was be-
labberd. Met hangen en wurgen kon ik een half uurtje 
met de hond wandelen. Mijn vrouw moest dan wel 
mee om de hond vast te houden en ik hing aan haar 
arm. Maar in de vijfde week van de behandeling in 
het hyperbaar centrum merkte ik verbetering. Ik kreeg 
weer praatjes en het viel mijn vrouw op dat ik beter uit 
mijn ogen keek. Bovendien merkte ik dat het contact 
met andere mensen die behandeld werden me enorm 
goed deed. Je moet je voorstellen dat mijn cirkeltje 
heel klein was geworden. Ik had sowieso geen energie, 
maar ik durfde ook nergens meer naartoe uit angst om 
ziek te worden. Het is dan zo fi jn als je dan weer nieu-
we mensen leert kennen die ook nog eens begrijpen 
wat long-covid met je doet.” 

Resultaat 
Op de vraag hoe het nu met hem gaat zegt Van Meel: 
“Na de zuurstofbehandeling voel ik me zoveel beter 
dan daarvoor. Toen gaf ik mijn leven een drie, maar nu 
verdient het echt weer een zeven.”

Het verhaal van Suzanne 
Ruim een jaar geleden, in januari 2022, kreeg 
Suzanne Franken corona. Ze had het twee weken fl ink 
benauwd, hoge koorts en veel spierpijn. Toen de koorts 
weg was, knapte ze nauwelijks op. “Ik bleef moe en 
dat was geen normale moeheid, maar ik voelde me 
echt helemaal leeg. Ik kon niks en bleef me maar 
ellendig, ziek en misselijk voelen.” Maanden na de 

besmetting kon Suzanne slecht tegen geluiden, ze kon 
niet meer lezen, niet achter de computer zitten en zelfs 
het zonnetje kon ze niet verdragen. Via een familielid 
hoorde ze over de zuurstofbehandeling voor mensen 
met long-covid in het Medisch Centrum voor Hyperbare 
Zuurstoftherapie in Goes. 

Je bent beter aan het worden
“Toen ik startte met de zuurstoftherapie was ik al bijna 
een jaar onderweg. Ik hoopte dat ik na de behandeling 
beter tegen geluiden zou kunnen, want ik werk op een 
school en daar heb je altijd geluiden.” Suzanne klinkt 
zelf nog enigszins verbaasd als ze zegt: “Het gaat nu 
eigenlijk heel goed. Ik vond het in het begin heel heftig 
allemaal, het was zo vermoeiend. Maar na ongeveer 
twintig behandelingen zei mijn zoon: ‘Je bent beter 
aan het worden. Ik zie het aan je en je bent ook weer 
vrolijker.’ En hij had gelijk, ik merkte het zelf ook. Een 
paar weken geleden had ik de laatste behandeling en 
het verschil is enorm. Moest ik voor de therapie 
halverwege de trap gaan zitten, nu loop ik zo twee 
trappen op. Ik ben weer begonnen met lezen en dat 
gaat weer. Hoe heerlijk is dat? Ik kan mijn kinderen 
weer naar school brengen en ik ben weer voorzichtig 
aan het werk. De behandeling heeft al mijn verwach-
tingen overtroffen.” 

Uitleg van de arts 
Als je de verhalen van Toon en Suzanne hoort, lijken de 
resultaten van hyperbare zuurstoftherapie bij patiënten 
met longcovid indrukwekkend, maar hoe werkt het 
precies? Hoeveel mensen zijn er tot nu toe behandeld in 
het hyperbaar centrum in Goes? Christian Heringhaus, 
arts hyperbare geneeskunde legt het uit. 

Hoe werkt zuurstoftherapie?
“Tijdens de behandeling ademen patiënten honderd 
procent zuurstof in bij een druk die hoger is dan de 
normale omgevingsdruk. Weefsels waar geen of te 
weinig zuurstof aanwezig is, worden hierdoor beter 
van zuurstof voorzien. Hyperbare zuurstoftherapie 
heeft een breed scala aan bewezen effecten bij 
verschillende soorten klachten waar sprake is van 
minder zuurstofaanbod in weefsels zoals koolmonoxi-
devergiftiging, klachten na bestraling, niet genezende 
diabetische wonden en bij bepaalde infecties.” 

Wanneer was de eerste behandeling van 
een long-covidpatient?
Na een aantal studies en casuïstiek over de sympto-
men van long covid werd in juli 2022 een onderzoek 
gepubliceerd over de behandeling van long-covidpati-
enten met hyperbare zuurstoftherapie. De uitkomst van 
dit onderzoek liet een positief effect zien op cognitieve 
functies ten opzichte van een placebogroep. Patiënten 
die daadwerkelijk HBOT ondergingen, ervaarden aan-
zienlijke verbetering over de lange lijst van Long-

COVID klachten terwijl de placebogroep dat niet deed. 
In het bijzonder was er een duidelijke verbetering van 
de cognitie die verband hield met specifi eke bescha-
digde hersengebieden. Er was ook een aanzienlijke 
verbetering wat betreft vermoeidheid, energie, slaap, 
pijninterferentie en psychische symptomen. Na de 
publicatie in juli 2022 zijn wij in het MCHZ begonnen 
met de behandeling van de eerste long-covidpatiënt in 
Nederland.

Hoeveel mensen zijn er behandeld en wat 
zijn de resultaten?
In totaal zijn er 37 patiënten behandeld of zitten nog 
in een behandeltraject. Wij zien bij bijna alle patiënten 
een verbetering van de klachten. Het merendeel ver-
betert tijdens de behandeling en kan langzamerhand 
alledaagse activiteiten weer oppakken. Dit zijn kleine 
successen zoals weer kunnen lezen, weer kunnen wan-
delen, weer kunnen sporten en aan sociale activiteiten 
deelnemen. Aan het eind van het behandeltraject 
(40-50 behandelingen) heeft het merendeel van de 
patiënten nauwelijks klachten over en kan reintegreren 
in het sociaal- en werkleven.”

Medisch Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie 
’s-Gravenpolderseweg 114  4462 RA Goes  088 - 12 54 290   info@hyperbaarcentrum.nl   www.hyperbaarcentrum.nl 

Informatieavond over 
zuurstoftherapie bij long-covid 

Meer weten over zuurstoftherapie 
bij long-covid? Kom naar de voorlich-
tingsavond op donderdag 9 februari 
in Hotel van der Valk aan de Anthony 
Fokkerstraat 100 in Goes. Inloop vanaf 
19.00 en aanvangstijd 19.30 uur. De 
artsen C.Heringhaus, L. Esteve Cuevas 
en T.P. van Rees Vellinga zullen meer 
vertellen over de behandeling in het 
hyperbaar centrum in Goes. Ook 
zullen er twee patiënten vertellen hoe 
zij de behandeling hebben ervaren.

Aanmelden en meer informatie via:
T: 088 - 1254290
E: info@hyperbaarcentrum.nl
W: www.hyperbaarcentrum.nl

Gelijk een afspraak maken voor een 
intakegesprek?
Ook dat kan via bovenstaande contact-
gegevens.
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Per 1 februa-
ri heeft Mavo en voorbereidend 
MBO-school ’t Ravelijn een nieu-
we directeur. Huibert de Jonge (64) 
gaat na 12 jaar Ravelijn met pre-
pensioen, Angelique Kleinen (42) 
volgt hem op. Het tweetal heeft 
dezelfde bevlogenheid en passie 
en straalt enthousiasme uit als het 
om ’t Ravelijn gaat. Al kijkt Huibert 
de Jonge uit naar de ruimte die hij 
krijgt voor kleinkinderen en de an-
dere passie die hij heeft voor het 
zeilen en wil Angelique Kleinen 
met het Ravelijnteam en alle leer-
lingen verder werken aan het nog 
excellenter maken van de school 
aan de Molenweg.

Na ruim veertig jaar in het onder-
wijs vindt Huibert de Jonge het 
fijn dat hij zijn directietaak kan 
overgeven aan een collega, die de-
zelfde bevlogenheid heeft en haar 
nieuwe taak met ambitie en en-
thousiasme oppakt. Ze delen ook 
de trots die ze hebben als het om 
‘t Ravelijn gaat.

Uit een diep dal  
geklommen
Huibert de Jonge: “Ik ben trots op 
wat hier is neergezet. In twaalf jaar 
tijd hebben we er met ons team 
voor gezorgd dat onze school uit 
een diep dal klom. Met 274 leer-
lingen en een toch niet beste re-
putatie zijn we gegroeid naar 540 
leerlingen, met een paar jaar terug 
zelfs een top van 640. Maar be-
langrijker dan dat, we zijn nu zes 
jaar een ‘Excellente School’, waar-
in we maatwerk leveren naar onze 
leerlingen, waarin ook zij zich 
kunnen ontwikkelen in een pas-
send klimaat. En waarin ze goed 
voorbereid worden op het vervolg 
onderwijs. En we geven niet al-
leen aandacht aan hun ontwikke-
ling in de vorm van kennis en kun-
de, maar zijn ook bezig met nor-

men en waarden. We bieden hen 
gelijke kansen en mogelijkheden; 
daarbij zien we onze leerlingen 
vaak opbloeien”.

Agora onderwijs 
De vertrekkend directeur is ook 
trots op het zogenaamde Ago-
ra onderwijs. “In navolging van 
een school in Roermond die hier 
goede ervaringen mee heeft, zijn 
wij hier vijf jaar geleden mee be-
gonnen. Agora geeft de leerlingen 
ruimte om zelf te sturen. Ze ont-
wikkelen zichzelf – onder begelei-
ding van een coach – vanuit de ei-
gen interesses en vaardigheden. 
Daarbij stellen ze onderzoeks-
vragen op en kiezen uiteindelijk 
een onderwerp. Ze zien zich voor 
‘challenges’ geplaatst en leren niet 
alleen in combinatie met vakken 
als bijvoorbeeld wiskunde of ge-
schiedenis, maar leren ook bij de 
uitvoering van hun plan van hun 
ervaringen. Na een traject ver-
zorgen ze een presentatie, waar-

in hun resultaten worden weerge-
geven en wordt benoemd wat ze 
ervan geleerd hebben en wat ze 
een volgende keer anders zouden 
doen”. 

Honderd procent  
geslaagden
“Na vijf jaar en een afgeronde cy-
clus met 100 procent geslaagden 
is Agora een succes verhaal aan 
het worden. De belangstelling van 
ouders en leerlingen groeit. Vo-
rig jaar kwamen 16 belangstellen-
den op de informatieavond af. Dit 
jaar waren dat er al 50”, vertelt het 
tweetal.

‘Domein leren’
Naast het Agora onderwijs is er 
ook het ‘Domein leren’. Hier is 
sprake van groepen en lesteams. 
De vakken worden geclusterd en 
de leerlingen hebben meer keu-
zes om tot een programma te ko-

men. Er is ruimte voor flexibiliteit 
en ‘maatwerk voor de leerlingen’.

‘Zeven jaren van geluk’
“We hebben een mooie opbouw-
fase achter de rug. Zeven jaren van 
geluk, noemen we de eerste perio-
de waarin we ons systeem konden 
vervolmaken. Helaas kwam de co-
ronaperiode. Omdat wij al heel di-
gitaal werkten konden we razend-
snel inspelen op het gedwongen 
lesgeven op afstand. Hierdoor lie-
pen onze leerlingen nauwelijks 
een leerachterstand op. Wel bete-
kende deze periode dat leerlingen 
op sociaal gebied stappen terug 
deden. Dat zorgt bij hen voor kor-
te lontjes en het weer moeten le-
ren om in een groep les te krijgen.

Aantrekkelijk voorbeeld
’t Ravelijn is een aantrekkelijk 
voorbeeld voor andere scholen 
in het land die willen veranderen. 
“Men komt regelmatig op bezoek 

om te zien hoe het er hier aan toe 
gaat. Belangrijk voor onze leerlin-
gen is ook het ‘loopbaan leerge-
sprek’ Daarin vertelt een leerling 
welke doelen er zijn gesteld en 
ook wat er geleerd is. We zijn ook 
een opleidingsschool voor nieuwe 
leerkrachten en zij-instromers”.

‘Wat gaat goed, wat kan 
er nog verbeteren’

De nieuwe directeur Angelique 
Kleinen heeft er oprecht zin in. 
Ze heeft ruime onderwijservaring 
op tal van gebieden. Ooit begon-
nen op basisschool ’t Fort in Ber-
gen op Zoom, volgde in 2003 een 
dienstverband bij de stichting 
‘Driespan’. Hier deed ze ruime er-
varing op met het speciaal onder-
wijs, werd ze groepsleerkracht, 
intern begeleider en op 27-jarige 
leeftijd locatiemanager. Een stu-
die pedagogiek en masterspelthe-
rapie werd cum laude afgerond en 
er volgde een baan als begeleider 
op diverse Brabantse Wal scholen 
en in Roosendaal. In 2013 kwam 
ze op verzoek in aanraking met 
’t Ravelijn en werd ze ondersteu-
ningscoördinator en manager on-
derwijs. Ze kent de school dan ook 
goed. “Wel ben ik er uit geweest 
voor een periode van anderhalf 
jaar voor een ondersteuning in 
het samengaan van Moller en Ju-
venaat”.

Een bijzondere school
Angelique Kleinen pakt haar nieu-
we rol met grote ambitie op. “Bin-
nen onze Excellente School blij-
ven we kijken wat er goed gaat en 
ook wat er verbeterd kan worden. 
We willen ons imago sterk houden 
en blijven doen wat we beloven. ’t 
Ravelijn is een bijzondere school. 
Wie hier nog niet van overtuigd is 
nodigen we uit om eens te komen 
kijken. Dat kan op onze open da-
gen die er aan komen”.

Nieuwe Ravelijndirecteur Angelique Kleinen neemt stokje over van Huibert de Jonge

“We hebben dezelfde passie en delen onze trots voor het Ravelijn”

( door Dasja Abresch )

STEENBERGEN/WELBERG – Op 27 
februari gaat er een bijzonder pro-
ject van start op de basisscholen 
van Steenbergen en Welberg. Of be-
ter geschreven, van stART, want dat 
is de naam van het nieuwe culturele 
lesprogramma voor leerlingen in de 
groepen 2 tot en met 4. Zij krijgen 
de kans om één keer per week di-
rect na lestijd, op hun eigen school, 
een uur gratis kunst- en cultuurles 
te volgen. 

De ene week krijgen de deelnemers 
muziekles van Volharding, de vol-
gende week dansles van Sjappoo, 
theaterles van Myra Ceti of leren 
zij over de beeldende kunsten van 
kunstdocente Trisha Jansen. De 
leerlingen van basisscholen Maria 
Regina, Gummarus, Pius X en Kie-
zelrijk hebben dus iets om naar uit 
te kijken.

Eigen omgeving
De drempel naar deelname aan 
stART is zo laag gemaakt, dat hij bij-
na niet meer zichtbaar is. Het enige 
dat de kinderen hoeven te doen is 
zich aan te melden voor de lessen. 
Vervolgens krijgen zij iedere maan-
dagmiddag direct na school een 
uur les in steeds een andere tak van 
cultuur. De leraren rouleren langs 
de scholen dus de kids blijven lek-
ker in hun eigen vertrouwde omge-
ving. Samen werken zij toe naar een 
eindpresentatie waarbij alle kunst-
vormen samenkomen. 

Nieuwsgierig
Het project is opgestart om kinde-
ren zo jong mogelijk in contact te 
brengen met cultuur. Met name 
voor de jongste leerlingen in de 
groepen 2 tot en met 4 ontbrak het 
nog aan die mogelijkheid. StART 
(Steenbergen Art) is volgens de ini-
tiatiefnemers de perfecte start in de 

wereld van kunst! Daarbij gaat het 
niet alleen om het leren van bepaal-
de technieken en vaardigheden, 
maar vooral ook om persoonlijke 
ontwikkeling en verbinding. Kunst 
en cultuur maken nieuwsgierig en 
wie met een nieuwsgierig oog naar 
de wereld kijkt, leert meer en mak-
kelijker. Kunst- en cultuuractivitei-
ten creëren bovendien een positie-
ve en veilige omgeving waar kinde-
ren leren samenwerken, commu-
niceren en hun zelfvertrouwen een 
boost krijgt.  
Het stART project wordt volledig 
bekostigd vanuit het Nationaal Plan 
Onderwijs met dank aan de ge-
meente Steenbergen die er de mid-
delen voor vrijmaakte.
 
Kinderen (en hun ouders) die een 
perfecte start in de wereld van 
kunst zien zitten, kunnen zich aan-
melden via www.startcultuur.nl. De 
uiterlijke datum daarvoor is 1 fe-
bruari! 

Foto’s: Muziek maken, dansen, the-
aterspelen en beeldende kunst ma-
ken. De leerlingen in de groepen 2 
tot en met 4 van de basisscholen in 
Steenbergen en Welberg kunnen 
het vanaf 27 februari iedere week 
een uur gratis leren op hun eigen 
school. 

Nieuw cultureel project op basisscholen: 

Een perfecte stART in 
de wereld van kunst
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – WijZijn Traver-
se heeft in opdracht van gemeen-
te Steenbergen een preventie-
plan opgesteld waarin het voor-
komen van schulden ruime aan-
dacht krijgt. Maatschappelijk wer-
kers Lian Oostdijck en Melissa van 
der Meijde vertellen hierover. En 
ook Steenbergenaar Cor Willemse 
– die als vrijwilliger ‘Thuisadmini-
stratie’ een uitgebreide financiële 
achtergrond heeft – licht toe hoe 
hij mensen kan ondersteunen.

“Wanneer mensen in financië-
le problemen komen wordt daar 
verschillend op gereageerd. De 
een voelt schaamte en verstopt 
het probleem, een ander ontkent 
het en gaat er vanuit dat de op-
lossing zelf gevonden wordt. Vaak 
roept men pas hulp in als het pro-
bleem hen boven het hoofd groeit 
en er geen uitweg meer lijkt te 

zijn. En dat is niet goed. Voor wie 
zich schaamt is het goed om te 
weten dat er veel mensen zijn die 
door schulden in de problemen 
komen, je bent zeker niet alleen. 
Voor wie zelf een uitweg denkt te 
vinden is het belangrijk om te we-
ten dat op tijd hulp inroepen de 
problemen ook echt kan oplos-
sen. Voor alle mensen geldt dat 
voorkomen beter is dan genezen”, 
zeggen Lian Oostdijck en Melissa 
van der Meijde.

Voorlichting bij kinderen 
belangrijk
Laatst genoemde heeft bij haar af-
studeren zelfs een onderzoek ge-
daan naar preventie, het voorko-
men dus. “Belangrijke conclusie 
daaruit was dat voorlichting aan 
jongeren zeker helpt. Hoe jonger 
hoe beter, de leeftijdsgroep van 4 
tot en met 7 jaar blijkt zelfs heel 
ontvankelijk te zijn voor goede 

voorlichting op dit gebied”.

Aanpak bij diverse  
doelgroepen
In het opgestelde preventie-
plan zijn dan ook vier doelgroe-
pen onderkend. Kinderen, jon-
geren, ouderen en algemeen.  
“Voor de kinderen en jongeren 
hebben we samen met het jon-
gerenwerk een programma opge-
steld om goede financiële voor-
lichting te geven. Zo hebben we 
de basisscholen in de gemeen-
te Steenbergen en het R@velijn 
benaderd. Van 27 tot en met 31 
maart besteden we ruime aan-

dacht aan dit onderwerp in de 
‘Week van het Geld. Ook is voor de 
jongeren de bijeenkomst ‘Help ik 
wordt 18’ op stapel gezet”.

Voorlichting aan ouderen
Voor de Ouderen zocht WijZijn 
contact met het GOOS, de over-
koepelende organisatie voor ou-
derenbonden in de gemeente. In 
samenwerking met de ouderen-
bonden worden voorlichtingsbij-
eenkomsten georganiseerd waar-
bij aandacht is voor tal van finan-
ciële zaken, met de mogelijkhe-
den voor ondersteuning en de be-
perkingen die er zijn.
“Daarnaast zullen we steeds aan-

dacht geven aan het onderwerp. 
Herhaling van de boodschap is 
hierbij heel belangrijk”.

‘De Thuisadministratie’: 
geeft inzicht
Wie ondersteuning zoekt bij Wij-
Zijn kan die krijgen via bijvoor-
beeld het ‘Digipunt’ en de ‘For-
mulierenbrigade’. Ook de onder-
steuning van de vrijwilligers van 
de ‘Thuisadministratie’ kan goe-
de resultaten opleveren. Cor Wil-
lemse hierover: “Wat wij doen is 
samen met de betrokkene alle fi-
nanciële zaken goed op een rij 
zetten. Het is namelijk heel be-
langrijk om overzicht en inzicht te 
hebben. Dit alleen al kan helpen, 
al is het soms wel confronterend. 
Maar dan wordt wel duidelijk wel-
ke zaken het beste kunnen wor-
den aangepakt”.
Wat hij vaak ziet is dat er geld 
wordt uitgegeven dat er niet is. 
“Vaak kan namelijk ook achteraf 
worden betaald. En dat is dan fu-
nest”. 

Wilt u weten of WijZijn iets voor u 
kan betekenen? Loop eens binnen 
op één van de inloopspreekuren in 
de dorpshuizen ( zie www.wijzijn-
steenbergen.nl voor informatie) óf 
bel op een werkdag tussen 9.00 uur 
en 13.00 uur naar (0167) 750 850.

Wijzijn Traverse: “Schulden 
voorkomen is het beste, 

maar als het je toch  
overkomt kan je het beste 

snel om hulp vragen”

Foto: Melissa van der Meijde, Cor Willemse en Lian Oostdijck vertellen 
over ondersteuning bij financiële problemen.

STEENBERGEN – Op zaterdag 4 fe-
bruari nodigt de leiding van Bi-
stro-Bar DOK belangstellende in-
woners uit de gemeente Steen-
bergen en omstreken uit voor wat 
men noemt ‘Een kijkje achter de 
Schermen’. Dat gebeurt die dag 
vanaf 12:00 uur tot 17:00 uur.

Tijdens dit kijkje kunnen bezoe-
kers onder het genot van een 
drankje en hapje alles aan de weet 
komen over de organisatie van 
evenementen bij DOK. Het team 
van DOK wil bezoekers vooral 
ook inspireren en laten ontdek-

ken wat DOK voor hen kan bete-
kenen op het gebied van baby-
showers, bruiloften, verjaardags-
feesten, zakelijke bijeenkom-
sten, bijeenkomsten na een uit-
vaart, overnachtingen en meer.  
Ook diverse professionals zoals 
een partyplanner en een uitvaart-
verzorger geven tijdens deze mid-
dag een toelichting op de onder-
steuning die ook zij kunnen bie-
den. Toegang is gratis.

Bistro-Bar DOK biedt kijkje 
achter de schermen

STEENBERGEN – Jeanine Grin is al 
ruim tien jaar gepassioneerd geïn-
teresseerd in Chinese Geneeskun-
de en voert haar praktijk ‘ACUre-
Medi acupunctuur’ aan de War-
wickstraat 2b in Steenbergen.

Zij stelt: “Veel mensen denken dat 
acupunctuur alleen kan helpen 
bij stoppen met roken of afvallen. 
Dat vind ik heel jammer, want de 
werking van acupunctuur is veel 
breder dan dat. Bovendien zijn er 
steeds meer wetenschappelijke 
onderzoeken die de werking van 
acupunctuur bevestigen. Maar 
veel belangrijker, de resultaten 
van de behandeling liegen er niet 
om. Ik zie dagelijks kleine won-
dertjes voor mijn ogen gebeuren. 
Dat betekent niet dat ik een won-

derdokter ben hoor. In tegendeel, 
acupunctuur werkt al eeuwen-
lang, gewoon heel erg goed”.
“Een acupuncturist is een soort 
elektricien van het lichaam en be-
invloedt via de acupunctuurpun-
ten het zelf herstellend vermogen. 
Eigenlijk geef ik het lichaam een 
soort “reset naar de fabrieksinstel-
lingen”, zodat het weer gaat func-
tioneren zoals het bedoeld is”.

Acupunctuur  
bij vrouwenklachten
“Zo ben ik vooral gespecialiseerd 
in het behandelen van vrouwen-
klachten. Denk hierbij aan over-
gangsklachten, menstruatieklach-
ten en zwangerschapsongemak-

ken. Maar ook migraine, slecht 
slapen en prikkelbaarheid. Op-
vliegers kunnen het leven van een 
vrouw heel zuur maken. Vaak zijn 

het aantal opvliegers met vier be-
handelingen al gehalveerd. Dan 
heb je je leven weer een beetje te-
rug, fijn toch!”

Acupunctuur bij pijn
“Pijnbestrijdingsbehandelingen 
staan ook dagelijks op mijn agen-
da. Ik ben er dan ook heel trots op 
dat ik zoveel mensen kan helpen 
de pijn te verlichten, ook al be-
staan de klachten al lang en heb-
ben ze veel therapieën gedaan. 
“De blik in de ogen van iemand 
die merkt dat de pijn direct min-
der is, maakt mijn werk als acu-
puncturist iedere dag een feestje”.

Vergoeding acupunctuur
“Acupunctuur wordt vergoed door 
de meeste zorgverzekeraars in het 
aanvullende pakket. Ook gaat het 
niet van je eigen risico af. Een af-
spraak plannen gaat gemakkelijk 
online via www.acuremedi.nl”, al-
dus Jeannine Grin.

Jeannine Grin: “Beter worden met Acupunctuur”

STEENBERGEN – “Een informa-
tieavond die prikkelt, stof tot na-
denken geeft over de essentiële 
voeding voor het leven: de adem-
haling”, zo typeert Marco de Ja-
ger. “Zoals je ademt, zo leef je”. 
Deze informatieavond vindt plaats 
op dinsdagavond 14 februari in 
het ‘Breathfulness Center’ aan de 
Krommeweg 10c in Steenbergen.

Marco de Jager, auteur van het 
boek ‘Heling en harmonie door de 
adem’ en samen met zijn partner 
Jacquelien grondlegger van het 
‘Breathfulness concept’, neemt 
bezoekers op deze avond mee 
naar het belang van optimaal ade-
men. Hij vertelt: “Vaak krijg ik van 
mensen te horen: ‘Ik adem mijn 
hele leven al, dus…’. Gelukkig 

maar, zeg ik dan altijd. Je ademt 
omdat het autonoom, onbewust 
proces is, maar het gaat mij erom 
hoe je ademt. Je kunt 30 dagen 
zonder eten, 3 dagen zonder drin-
ken, maar 3 minuten zonder ade-
men geeft problemen. Dit feit laat 
het belang van onze ademhaling 
zien. Enerzijds gebeurt het ade-
men dus vanzelf. Anderzijds heb-

ben we er bewust en vooral onbe-
wust veel invloed op. En daar ligt 
winst te behalen. De belangrijk-
ste energieleverancier voor het li-
chaam – de adem – optimalise-
ren zorgt ervoor dat je dagelijks 
meer energie hebt. Dat is niet al-
leen merkbaar in je fysieke vita-
liteit, maar in je algehele welzijn. 
Optimalisering van je ademhaling 

heeft effect op je emotionele sta-
biliteit, mentale weerbaarheid en 
zelfs toename van het geluksge-
voel. Wetenschappelijk onderzoek 
heeft aangetoond dat mensen 
meer geluk ervaren na het toepas-
sen van bewust ademen. Hoe?... 
dat kom je weten op de gratis info 
avond op 14 februari”.
Aanmelden via info@breathful-
ness.nl Deelname is gratis. Dins-
dag 14 februari 19.30 uur – 21.30 
uur.

In het Breathfulness Center: infoavond ‘De Levensadem’
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WERKVOORBEREIDER
ELEKTROTECHNIEKSERVICE MONTEUR ELEKTRICIEN

ZIN OM LOKAAL PROFESSIONEEL 
ACTIEF TE ZIJN?

KOM BIJ
ONS TEAM!

GA NAAR:
madri.nl/werken-bij/

marc@madri.nl |  0167 561720Kooiweg 22, 4631 SZ Hoogerheide, Nederland • info@visserspetfood.nl  
www.visserspetfood.com

Vissers Petfood is een snelgroeiende organisatie in een dynamische  
branche. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf in de verkoop en distributie 
van diepgevroren vers vlees en droogvoeding voor honden en katten. 

Wij zijn per direct op zoek naar een nieuwe collega voor onze afdeling 

Webshop/website beheerder
Functieomschrijving
Voor onze relatief kleine, maar snel groeiende groothandel zijn wij op zoek naar 
een veelzijdig persoon (duizendpoot) die het leuk vindt op zich met alle facetten 
van het bedrijf bezig te houden. Bij ons is dat ondersteuning op het gebied van 
inkoop, verkoop, marketing en content. 

Je staat in direct contact met onze klanten en leveranciers en beheert tevens alle 
content op onze eigen websites. Het is een veelzijdige en brede functie, daarom 
is het belangrijk dat je prioriteiten kunt stellen en gestructureerd en nauwkeurig 
kunt werken.  

Wij zoeken iemand met:
• een zelfstandige en proactieve 

werkmentaliteit;
• ervaring met Office 365,  

Adobe Photoshop en Illustrator;
• een gestructureerde en  

nauwkeurige werkhouding;
• ervaring met Wordpress en  

Woocommerce.

Ons aanbod:
• een veelzijdige functie waarin je  

ervaring opdoet in alle werkzaamheden 
binnen een groothandel.

• Veel verantwoordelijkheid met  
ruimte voor creativiteit 

• Een marktconform salaris met bonus  
bij het behalen van de bedrijfstarget.

• 32 tot 28 werkuren per week  
(in overleg)

Ben je enthousiast?
Solliciteer dan direct door je motivatiebrief 
met CV voor 10 februari 2023 naar  
pierre@vpet.nl te sturen.  
Meer informatie over onze organisatie 
vind je op www.visserspetfood.com



VACATURES

Doorlopende VACATURES 

Wynmalen & Hausmann Groep is actief op het gebied van de import en distributie 
van hoogwaardig materieel op het gebied van grondverzet en wegenbouw. Tot 
het productenpakket behoren ondermeer LIEBHERR en AMMANN. Kwaliteit en 
bedrijfszekerheid staan bij Wynmalen & Hausmann hoog in het vaandel. Doordacht, 
innovatief en altijd gericht op het resultaat van de klant, met passie voor mens en 
machine. Wynmalen & Hausmann Groep telt ca. 180 medewerkers verspreid over 
6 locaties in Nederland. Wynmalen & Hausmann (Heteren en Purmerend), 
W&H Nemaasko (Maasbracht), W&H Hoogerheide (Hoogerheide), W&H Pelle 
(Hengevelde) en W&H Smedes (Sumar).

Momenteel werft Wynmalen & Hausmann Hoogerheide:

MONTEURS WERKPLAATS
SERVICEMONTEURS BUITENDIENST

 
Taken en verantwoordelijkheden MONTEUR WERKPLAATS
Je zorgt voor het bedrijfsklaar maken van nieuw af te leveren grondverzetmachines 
en zorgt voor de definitieve montage en opbouw van specificaties naar wens van de 
klant. Je repareert gebruikte grondverzetmachines. 
Je zorgt desgewenst, al dan niet aan de hand van tekeningen, voor het vervaardigen 
van onderdelen voor constructies aan machines. Hierbij kan worden gedacht 
aan plaatwerk, frames en het samenstellen van profielen met behulp van diverse 
bewerkingstechnieken: boren, knippen, zagen, lassen, draaien en frezen. De juiste 
maatvoering is hierbij erg belangrijk.

Functie-eisen en persoonsprofiel
Voor de functie van Monteur werkplaats zijn wij op zoek naar kandidaten met 
minimaal een afgeronde LTS opleiding en bij voorkeur enkele jaren ervaring in een 
vergelijkbare functie. Je kunt goed in teamverband werken en bent nauwkeurig in het 
werk dat je aflevert. Je bent bij voorkeur in bezit van het basiscertificaat VCA.

Taken en verantwoordelijkheden SERVICEMONTEUR BUITENDIENST
Je voert onderhoudsbeurten uit, verzorgt inspecties en werkt zelfstandig aan 
reparaties op locatie bij de klant. Je analyseert elektrische, hydraulische en 
mechanische storingen en lost deze op. 
Tevens zorg je voor het in bedrijf stellen van grondverzetmachines en het verrichten 
van servicebeurten en inspecties op locatie bij klanten. Je levert nieuwe en gebruikte 
machines af, voert zelfstandig onderhoudsbeurten uit bij klanten. Je zorgt voor het 
analyseren en oplossen van elektrische- en mechanische storingen en storingen in 
de hydraulica. Buiten kantooruren ben je periodiek stand-by voor calamiteiten en 
storingen.

Functie-eisen en persoonsprofiel
Voor de functie van Servicemonteur zijn wij op zoek naar kandidaten met een 
afgeronde opleiding SOMA of MTS autotechniek/werktuigbouwkunde en meerdere 
jaren ervaring in een vergelijkbare functie. Je hebt een goede basiskennis van 
hydrauliek, diesel- en elektrotechniek. Je bent gewend zelfstandig te werken, kunt 
improviseren en hebt geen 8 tot 5 mentaliteit. Je bent communicatief vaardig en 
beschikt over een servicegerichte instelling. Je bent in bezit van het basiscertificaat 
VCA en rijbewijs B(E). Kennis van de Duitse taal is gewenst.

Solliciteren?
Voor meer informatie over deze functies kun je contact opnemen met  
Susan van Loo-Achterbosch (Personeelsadviseur, tel. 026-4790553)  
of F. Aanraad (06-53132418).
Heb je belangstelling voor een van deze functies, stuur je sollicitatiebrief met 
curriculum vitae naar Wynmalen & Hausmann Hoogerheide, Ressenerbroek 7,  
6666 MP Heteren t.a.v. Susan van Loo-Achterbosch of e-mail  
naar pz@bouwmachines-hoogerheide.nl

GEZOCHT!

Logistiek
Administratief  Talent

Wat breng jij mee?

• Mbo werk- en denkniveau
• Snel kunnen schakelen en 

stressbestendig
• Affiniteit met transport en 

logistiek
• Leergierig, fl exibel en 

nauwkeurig
• Beheersing Nederlands en 

Engels in woord en geschrift.
Duits en Frans is een pré.

Wat bieden wij jou?

• Uitdagende en veelzijdige 
functie

• Kans om jezelf te ontwikkelen
• Marktconform salaris en 

reiskostenvergoeding
• Leuke werksfeer in een klein 

team

Kom jij ons team versterken?

Neem dan contact met ons op! 
Mail je sollicitatie en CV naar 
boekhouding@stouten-fourage.nl 
of bel ons op 0111-481592 om 
een afspraak te maken met José.

Wat worden jouw belangrijkste
taken en verantwoordelijkheden?

• Uitvoeren van inkoop en verkoop
administratie

• Opstellen charteropdrachten en
afwikkelen van bijbehorende
transportdocumenten

• Bezoekers aan de balie/weegbrug 
helpen en doorverwijzen

• Up to date houden van ons 
relatiebestand

Ben jij op zoek naar een veelzijdige 
baan waarin jij jouw administra-
tieve skills wilt inzetten en verder 
ontwikkelen? En heb jij interesse in 
de logistiek? Dan zoeken wij jou!

VACATURES
JMT DINTELOORD

MAGAZIJNMEDEWERKERS

VRACHTWAGENCHAUFFEURS

OP- EN AFBOUWMEDEWERKERS

JMT is een grote speler in de meubel-
verhuurbranche voor beurzen, congressen
en evenementen in binnen- en buitenland.

Wij maken voor onze klanten het
onmogelijke mogelijk. Om dit te kunnen
doen zoeken we aanpakkers waarbij het
service bloed door de aderen stroomt!

Wij zijn op zoek naar:

Zie jij jezelf binnenkort al in het JMT
groen? Neem voor meer informatie

contact op met Edwin Hage:
edwinhage@jmt.nl.

Direct solliciteren mag natuurlijk ook!



VACATURES

WAT GA JE DOEN?:
Het verwerken van
inkoopfacturen middels een
digitaal
factuurverwerkingssysteem
Het bewaken en controleren
van urenregistraties
Het periodiek ophalen en
invoeren van bankmutaties
Beheren en controleren van
crediteuren- en
debiteurengegevens
Werkzaamheden ten
aanzien van de
maandelijkse rapportages
en jaarafsluitingen

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF
MEDEWERK(ST)ER

4Evergreen is een moderne
paprikateler met meerdere
locaties in Nederland. De

administratie wordt centraal
verzorgd vanuit het kantoor in

Steenbergen. Heb jij de affiniteit
en interesse om ons groeiende

bedrijf te komen versterken op het
gebied van financiële

administratie? Dan is dit een
functie voor jou!

Parttime 16-20 uur

Steenbergen

MBO-niveau

Kijk voor meer informatie op onze website www.4evergreen.nl/werken-bij
Solliciteren? Verstuur je cv en motivatiebrief naar solliciteren@4evergreen.nl

€ €2350 - €3200 (o.b.v 40 uur)

Wie ben jij?
Je bent accuraat en proactief
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken
Je hebt affiniteit met geautomatiseerde
boekhoudprogramma's en met Excel
Je beheerst de Nederlandse taal

Over de functie
Primeale United teelt in Nederland onder andere sperziebonen en spruiten 
voor de versmarkt. Dit doen zij met een uiterst modern en eigen  
machinepark. Samen met een hecht team van 10 agrarisch  
medewerkers en eigen teeltmensen proberen zij dit op een zo secuur en 
efficiënt mogelijke manier te doen. Vanuit de locatie in Steenbergen  
voeren ze de werkzaamheden uit in het teeltgebied West-Brabant, Flakkee 
en Hoeksche Waard.

Taken en verantwoordelijkheden
• Het verrichten van gewasverzorging en oogstwerkzaamheden;
• Werkzaamheden op het gebied van grondbewerking,  

gewasverzorging en oogsten. 

Wat bieden wij jou?
• Werken bij een internationaal  

operende producent en leverancier  
van jaarrond verse groenten;

• Een afwisselende functie met veel  
vrijheid;

• Overuren- en onregelmatigheids- 
toeslagen;

• Onderdeel zijn van een leuk team, 
waarbij hard werken wordt  
gecombineerd met gezelligheid;

• Marktconform salaris;
• Iedere twee weken een gratis  

groentepakket;
• FiscFree: sport en vitaliteit met  

fiscaal vooreel;
• Collectieve zorgverzekering;
• Pensioenregeling.

Ben jij op zoek naar een uitdaging bij een mooi modern  
teeltbedrijf? Wil jij graag met de nieuwste en modernste  
technieken werken? Dan zoekt Primeale United jou! 

Wat zoeken wij in jou?
• Een aanpakkersmentaliteit;
• Kwalitatief werk afleveren;
• Een grote mate van 

 verantwoordelijkheid;
• Belangstelling voor de  

agrarische sector;
• Een gemotiveerde instelling;
• Rijbewijs T en B.

Vacature 
Agrarisch medewerker

Interesse of vragen?
hr@primealeunited.com

0880 644 140

Autodemontage Ad Stouten B.V. is de afgelopen 40 jaar uitgegroeid tot een van 
de grootste en modernste autodemontage-bedrijven van Zuidwest Nederland.  
Een klantgerichte onderneming waar u, als zakelijk ondernemer of particulier,  
verzekerd bent van een deskundige service en dienstverlening.

Je kunt je sollicitatie mailen naar Ad Stouten BV 
t.a.v. Jan Stouten
info@adstouten.nl 0111-482130

Administratief medewerker (m/v)
Taken
Als adminstratief medewerker voer je alle werkzaamheden op de afdeling 
administratie uit. Zo verwerk je inkoop- en verkoopfacturen en ben je  
verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van de dagelijkse  
voertuigadministratie. Je boekt alle gegevens in in ons computersysteem en  
ondersteunt het management. Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van je werk.

Aanbod:
• Een uitdagende functie;
• Een marktconform salaris  

volgens CAO klein metaal,  
afhankelijk van leeftijd en 
ervaring;

• Werken in een leuk team. 

Wat wij zoeken:
• Kennis van financiële administratieve 

handelingen, computervaardigheden met 
Word en Excel;

• MBO niveau 3/4 administratie;
• Bij voorkeur beschikbaar voor 40 uur per 

week;
• Je kunt onze klanten goed te woord staan 

in het Engels en eventueel Duits;
• Je bent accuraat, nauwkeurig en integer.

Vrachtwagenchaffeur CE
Taken:
Als chauffeur autotransport ga je dagelijks op pad met een 6/8 lader, dit zijn auto’s 
voor handel of recycling. Als chauffeur autotransport ben je een vakkundig  
chauffeur en ben je secuur als het gaat om het verantwoordelijk opladen van de 
diverse wagens. Je beschikt daarbij over technisch inzicht en over de nodige  
creativiteit. Vanzelfsprekend ben je nauwkeurig als het gaat om het zekeren van de 
voertuigen en weet je de regels hieromtrent professioneel toe te passen. Tot slot 
ben je bekend met het administratief afhandelen van de voertuigen op de juiste 
manier.

Aanbod:
• Een zelfstandige functie;
• Werken in een leuk team;
• Salaris conform CAO;
• ‘s Avonds thuis.

Wat wij zoeken:
• In bezit van rijbewijs CE en code 95;
• Flexibel;
• Goed kunnen communiceren;
• Klantgericht;
• Geen 8 tot 5 mentaliteit;

Building Trust

Bekijk onze vacatures!
www.profielnorm.nl/vacatures

Profielnorm is een toonaangevende Europese fabrikant 
van entresolvloeren, gevestigd in Tholen. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging?

• Junior Rollforming Operator
• Medewerker Financiële Administratie
• Productmanager
• Verkoper Buitendienst Duitsland
• Verkoper Buitendienst Frankrijk

Profielnorm groeit en zoekt nieuwe collega’s voor verschillende 
afdelingen. Een aantal van onze openstaande vacatures:



VACATURES

wat ga je doen en voor welke taken ben je verantwoordelijk:

• Als service- en onderhoudsmonteur Buitendienst ben je verantwoordelijk voor  
  het installeren van metaalbewerkingsmachines, luchtcompressoren, technische  
  leermiddelen en o.a. technieklokaal-inrichtingen bij bedrijven en scholen.
• Je kunt service en onderhoud verlenen aan geplaatste machines en installaties.
• Periodiek keuren van machines op locatie (NEN3140 / ARBO).
• Oplossen van storingen; storingen en service wordt door de coördinator ingepland.
• Gebruikers van de installaties instrueren over het juist gebruiken van apparatuur.
 
onze functie-eisen:

• Een afgeronde MBO-opleiding metaal/elektro of werktuigbouwkunde.
• Je ben in het bezit van een VCA-certificaat of je bent bereid deze te willen halen.
• In het bezit van rijbewijs B.
• Je bent bereid om ontbrekende kennis bij te scholen.
• Bij voorkeur woonachtig in de regio West-Brabant.
 
wat kunnen wij bieden:

• Een goed salaris conform C.A.O.-richtlijnen.
• Goede opleidingsmogelijkheden om de kwaliteit van het werk te verbeteren.
• Doorgroeimogelijkheden in specialisatie van bepaalde productgroepen.
• Vast dienstverband op basis van een 38-urige werkweek.

geïnteresseerd in deze leuke baan en word jij onze nieuwe collega?

meld je snel voor een oriënterend gesprek waarbij we je een rondleiding door 
het bedrijf kunnen geven. dit mag ook in de avond uren of op zaterdag.
stuur een mailtje naar j.huijsmans@amtc.eu 
we zullen deze zeer discreet behandelen.

SERVICE- EN ONDERHOUDSMONTEUR BUITENDIENST

 
Herelsestraat 175B, 4726 SR Heerle (N-Br)  - Tel +31 165 304 188 - E-mail info@amtc.eu WWW.AMTC.EU   WWW.FLECNEDERLAND.NL

TECHNIEK VOOR
ONDERWIJS &
INDUSTRIE

A.M.T.C. is door zijn 40-jarige bestaan een 
begrip op de Nederlandse markt. Opgericht 
in in 1977, gestart in Roosendaal nu al  
ruim 30 jaar gevestigd in Heerle.  
 
De verspanende en niet verspanende 
metaalbewerkingsmachines zijn core 
business van A.M.T.C.

FLEC Nederland is gespecialiseerd in 
technische leermiddelen, kunststof- 
bewerkingsmachines en technisch 
meubilair.  
 
Opgericht in 1982 en maakt sinds 2013 
deel uit van AMTC BV. Met haar ruime 
pakket aan middelen zijn zij breed inzetbaar 
binnen het Technisch Onderwijs en het 
bedrijfsleven.

BEN JIJ DIE TECHNEUT DIE OP ZOEK IS NAAR EEN MOOIE BAAN MET VEEL VRIJHEID?
DAN HEBBEN WIJ DIE VOOR JOU!

 

H.Essers is een internati onale speler in de logisti eke sector, maar bovenal een 
familiebedrijf dat al sinds 1928 werkzekerheid biedt. Wij dragen zorg voor jouw 
ontwikkeling, voorzien je van modern werkmateriaal en er is aandacht voor de 
werk-privé balans. We zoeken jou!

Als CE-chauff eur bij H.Essers ben je een echte vakman-/vrouw en het rijdend 
visitekaartje. Om als CE-Chauff eur aan de slag te gaan beschik je over een 
CE-rijbewijs en code 95. Daarnaast beheers je de Nederlandse taal. Daarnaast 
bezit je een ADR Certi fi caat of ben je bereid dit te halen. 

We bieden jou een uitdagende baan in een organisati e met hart voor 
transport! Deze functi e staat uit voor 40 uur in de week, het aantal dagen zijn 
in overleg te bespreken. Minimaal een keer per week overnachten is een pré. Je 
komt terecht in een team met vak gedreven collega’s. Het pensioen en overige 
arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld via het 
cao-beroepsgoederenvervoer. 

CE-chauff eurs bulk 
Het leveren van suiker aan levensmiddelenproducenten, Dinteloord

CE-chauff eurs stukgoed 
Het leveren van suiker aan levensmiddelenproducenten, Putt ershoek

CE-chauff eurs groupage 
Het leveren van goederen in de Benelux en/of Frankrijk, Bergen op Zoom

Opleidingstraject CE-chauff eur 
Zij-instromer, Bergen op Zoom

Nieuwsgierig geworden? Bekijk de volledige vacatureteksten via htt ps://jobs.
essers.com/nl-nl/vacatures/transport en neem contact op met H.Essers via
Ta.nl@essers.com of +31 642969083.

Opstapplaats Bergen op Zoom,
Dinteloord of Puttershoek

CE-CHAUFFEURS 
H.ESSERS/DARVI TRANSPORT B.V.

ONZE VACATURES



VACATURES
Bent u de servicemonteur die wij zoeken? Als servicemonteur 
onderzoek en verhelp je rioolproblemen bij particulieren, bedrijven 
en overheidsorganisaties. Dit voornamelijk in het werkgebied in 
en rond de gemeentes Tholen en Schouwen-Duiveland. Door 
onze specialisatie in dit werk, en ervaring komt het ook voor dat 
we verder van huis mogen voor specialistisch (onderzoek)werk, 
dit kan van Rotterdam tot Antwerpen zijn.
Boers vof is een familiebedrijf met bijna 35 jaar ervaring in het 
rioolwerk. Daarnaast hebben we sinds enkele tientallen jaren 
onze focus ook verbreed naar (wegdek)reiniging en calamiteiten
ondersteuning. Ook beschikken we over een eigen milieustraat 
voor het scheiden van onze afvalstromen en beschikken we over 
een eigen weegbrug. We zijn dus een erg breed inzetbaar bedrijf.

Nog geen of weinig ervaring? Geen probleem, wij leiden je met 
plezier intern op. Reeds ervaring als servicemonteur is wel een pré.

Wij zoeken iemand die:
• Zelfstandig kan werken
• Servicegericht en klantvriendelijk is
• Oplossingsgericht kan denken
• In bezit is van BE rijbewijs, C is een pré
• Bereid is om oproepdiensten te draaien in het weekend 
 en ‘s avonds

Je werkzaamheden bestaan uit:
• Verhelpen van rioolproblemen
• Onderzoek en advisering bij rioolstank, wateroverlast en 
 onderhoud
• Kleine rioolreparaties
• Reinigingswerk en calamiteitenondersteuning

Wij bieden:
• Een afwisselende en uitdagende baan!
• Een goed salaris passend bij leeftijd, werkervaring en inzet
• Starten met een half jaar contract. Bij wederzijdse positieve 
 ervaring uitzicht op een vast dienstverband daarna
• Wij investeren graag in jouw kennis en kunde

Interesse? Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar 
info@boersriooltechniek.nl. Vergeet niet het telefoonnummer 
te vermelden.

Vacature 
Servicemonteur

 Klaverveld 5 en 28
4698 PS Oud-Vossemeer Uw Riool - Onze Zorg

Wij zoeken een
 

Allround Timmerman
 

Je werkt zelfstandig aan diverse werken, dit kan een  
eigen werk zijn, maar ook werk voor een opdrachtgever. Het ene  
moment zorg je dat er een oud pand weer keurig uit komt te zien  

en het volgende werk je aan een nieuwbouwproject.

Wat vragen wij?
• Aantoonbare ervaring als timmerman
• VCA diploma (basis) of bereid te behalen
• Gemotiveerd, betrouwbaar en trots op je vak

Wat bieden wij?
• Salaris conform cao bouw & infra
• Salarisbetaling stipt volgens afspraak, iedere 4 weken
• Bij goed presteren kan je toewerken naar een vast dienstverband
• Werk in Zuid-West Nederland, met name rond Bergen op Zoom
• Een dynamische werkomgeving met gemotiveerde collega’s. 

Iets voor jou?
Onze vacatures zijn bestemd voor iedereen, ook als je net  
je school hebt afgerond! Je hebt niet persé een cv nodig,  
alleen de juiste instelling.
Meer informatie over de vacature is te vinden op onze  
website: www.bouwgroepdenijssoffers.nl/vacature of  
via het telefoonnummer 0164-660000. 

www.gemeente-steenbergen.nl

Wat pak jij samen met ons aan?
Het team Buitendienst is verantwoordelijk voor het dagelijks 
beheer en het klein onderhoud van onze openbare ruimte. Als 
medewerker ben je (mede)verantwoordelijk voor het reguliere 
onderhoud in de aan jou toegewezen wijk. Je hebt hierin een 
spilfunctie en bent ook ‘oog en oor’ van de wijk.

Jouw rol
• De nadruk van de werkzaamheden Iigt op het onderhouden 

van het openbaar groen in de kernen die horen bij de 
gemeente Steenbergen; 

• Je verzorgt het dagelijks onderhoud van de ter beschikking 
gestelde materialen en materieel;

• Je verricht werkzaamheden in het kader van storingen en 
calamiteiten;

• Je verricht zo nodig werkzaamheden ten behoeve van 
gladheidbestrijding;

Voor het team Buitendienst zijn wij op zoek naar:

Wie zoeken we? 
• Je hebt Mbo werk- en denkniveau; 
• Je hebt aanvullende relevante vakcursussen gevolgd, met name 

op het gebied van Groenvoorziening (is een vereiste);
• Je bent in het bezit van rijbewijs BE (gewenst);
• Je hebt geen 8 tot 5 mentaliteit;
• Je hebt 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. 

Wat bieden wij?
• Arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met de 

intentie om na dat jaar de overeenkomst om te zetten naar 
onbepaalde tijd. 

• Salaris in functieschaal 5 (op fulltime basis maximaal € 2.874,00 
bruto per maand). 

• Individueel keuzebudget van 17,05% van je salaris.
• Ruime reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.
• Ruime opleidingsmogelijkheden.

2 medewerkers buitendienst
in algemene dienstVACATURE

3636 uur per week

Informatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen  
met Peter Nagelkerken, teammanager Buitendienst  
(06-46 37 86 92). Vragen over de sollicitatieprocedure kun 
je stellen aan Nancy van Loon (06-11 19 03 27). 

Solliciteren?
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze 
vacature? Stuur ons dan jouw motivatie en cv vóór  
9 februari 2023 via www.werkeninwestbrabant.nl. 
De sollicitatiegesprekken staan gepland op 16 februari 
2023.

Deze vacature is intern en extern uitgezet. Bij gelijke 
geschiktheid hebben interne kandidaten en kandidaten 
uit de regio van aangesloten organisaties voorrang. 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Steenbergen, met haar 25.000 

inwoners, vijf dorpen en een stad, is 

een gemeente om trots op te zijn. De 

organisatie zet zich dagelijks vol ambitie 

in voor de gemeente Steenbergen die 

volop in ontwikkeling is om klaar te zijn 

voor een mooie toekomst. Een toekomst 

waarbij we samen met onze inwoners 

bouwen aan onze gemeente. Kom jij ons 

versterken?
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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 geopend op de maandag- en 
woensdagochtend van 9.15 uur tot 
11.30 uur.
Voor het ontvangen van de 
ziekenzalving, belt U naar Pastoor 
Hans de Kort 0167-563129.
Uw parochiebijdrage is van 
onschatbare waarde voor het 
voortbestaan van de kerken 
en het pastorale werk in de St. 
Annaparochie. Doet u mee en 
“Geef vandaag voor de kerk van 
morgen”.  Alvast bedankt!!!!
U kunt uw parochiebijdrage 
overmaken op rekeningnummer          
NL42RABO 0191 8492 94 t.n.v. 
St. Annaparochie onder vermelding 
van uw parochiekern. Iedere donatie 
is meer dan welkom. De viering op 
zaterdag om 17.00 uur vanuit de 
Lourdeskapel wordt uitgezonden 
via de SLOS: Ziggo: kanaal 
46, KPN: kanaal 1402, Delta: 
kanaal 804 en Caiway: kanaal 12. 

Kom en volg Mij
Velen zijn geroepen, maar 
weinigen zijn uitverkorenen. Het 
is een bekende uitspraak. Nu wordt 
het vooral gebruikt in de betekenis 
van: velen bereiken niet het hoge 
doel, waarnaar zij streven. En 
laten we eerlijk zijn, we hebben 
veel doelen tegenwoordig. 
Deze week vieren we in 
verschillende kerken het gebed 
voor de eenheid. De Week van 
Gebed wil kerken aanmoedigen 
om goed te doen en recht te zoeken. 
In het bijzonder is er aandacht 
voor verdeeldheid die veroorzaakt 
wordt door het onrecht van 
ongelijkheid en racisme. In het 
begin van Zijn missie ging Jezus 
op zoek naar mensen die Hem 
wilden volgen. Bij het meer van 
Galilea ziet Hij Simon en Andreas 
en een eindje verderop Jacobus 
en Johannes. Jezus boodschap is 
luid en duidelijk: “Bekeert u, want 
het Rijk der hemelen is nabij.’ En: 
‘Komt en volg Mij, want Ik zal u 
vissers van mensen maken.” Wat 
ik altijd bijzonder vind aan deze 
paar verzen is dat iets in Jezus de 
mensen die gehoor geven aan deze 
oproep, ontzettend raakt. 
Tegenwoordig willen we altijd 
precies weten waarom iemand zus 
of zo doet. Met elkaar analyseren 
we heel wat af en proberen zo grip 
op de werkelijkheid te krijgen. 
Maar in het evangelieverhaal gaat 
het puur om dat ene moment. Dat 
moment waarop de leerlingen 

meteen hun netten in de steek laten 
en met Jezus meegaan. “Kom en 
volg Mij”, dat is de boodschap die 
Jezus ons in de eerste maand van 
het nieuwe jaar meegeeft. Laten 
we hopen en bidden dat wij van 
ganser harte die roepstem mogen 
horen. Lenie Robijn, Pastoraal 
werkster Sint Annaparochie 
en Sint Christoffelparochie. 

Alle vieringen zijn in de 
Lourdeskapel, ingang tegenover 
de Aldi. De overledene die 
we in ons gebed gedenken: 
Martha Letens-Jacobs.  
Zaterdag 28 januari, 17.00 
uur: Pastoor Hans de Kort. Jgt. 
Rinus Aarden; jgt. Ad Rombouts 
echtgenoot van Betty Rombouts- 
Lardenooij; Fam. Vermue-Rijk;  
Riet Rens echtgenote van Kees 
Bosters vanwege haar verjaardag. 
Maandag 30 januari 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 12,00 euro. 

Vrijdag 27 januari 19.00 uur: 
Vormselviering waarin Janneke, 
Simone, Tom, Luna, Sofie, Cora, 
Chloé en Anouk worden gevormd 
door Vicaris Paul Verbeek. Wij 
gedenken: Adri van Boven en 
Henk van Eert, opa’s van Tom 
van Boven; Servé Broos, opa 
van Janneke van den Bosch; 
Menno Heeren broer van Simone; 
Herman Heeren opa van Simone; 
Janus Loos en Ria Loos-van 
den Brand, opa en oma van 
Simone; Estelle Jonckheere en 
Marian Goos tantes van Simone.  
Zaterdag 28 januari 19.00 
uur: Woord-Communieviering. 
Past.w. Lenie Robijn, muzikale 
invulling Jolanda van Terheijden. 
Wij gedenken: Siem Boyen en 
Joke Boyen-Raadsen vanwege 
haar verjaardag, jgt. Adrianus 

Vriens echtgenoot van Pieternella 
Verhagen, o.o. Kroonen-van 
Tilburg en Wim en Frans, Jan Iriks.  
Woensdag 1 februari 9.30 uur: 
Woord-Communieviering in de 
Vonk. 
Opgeven van een misintentie: 
Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612, 
e-mail r.gelten@home.nl 
Het tarief van een misintentie is € 
12,00. 
Secretariaat Vredeskerk: Petra 
Geers 0167-565994  petrageers@
hotmail.nl  

Zondag 29 januari 09.00 
uur: Eucharistieviering, 
voorganger pastoor Hans de Kort. 
Misintenties: Rinus Bosters; Jo 
van Gaans-Timmermans wed. van 
Tinus van Gaans;  Bart Mees e.v. 
Elly Douma; Adrianus Goderie 
e.v. Johanna Timmermans. Na 
afloop van de viering wordt er 
weer koffie/thee geschonken in 
de ontmoetingsruimte achter in 
de kerk. U bent allen van harte 
uitgenodigd. 
Maandag 30 januari 18.00 uur: 
H. Mis
Woensdag 1 februari 19.00 uur: 
H. Mis
Donderdag 2 februari 19.00 
uur: Medjugorjeviering en 
Rozenkransgebed.

Ons parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur. Tel.: 0164 682525.  
Zaterdag 28 jan. 19.00 uur 
Euch.: In deze viering wordt 
ons gebed gevraagd voor:  
Pastoor Blaauwhof; Riet Kos-
ter w.v. Tonny Vertommen; To  
Bosters w.v. Arjaan Voorbraak; 
Jo Rens w.v. Koos de Krom; Jaan 
Kijzers w.v. Geert Valkenburg; 
Paus Benedictus XVI. Voorgan-
ger: Past. Hans de Kort, lector: 
H.Wouts m.m.v. het Antoniuskoor.  
Dinsdag 31 jan. 16.00 uur 
Euch.: Ter ere van de H.  
Antonius voor onze gezinnen.  
Woensdag 1 febr. 10.30 uur: 
Herdenkingseucharistieviering  
Watersnoodramp. In deze 
viering gedenken wij: 
o.o.Suijkerbuijk-Rokx en doch-
ter Annie; o. fam. van Tillo  
schijvenaars en alle slachtoffers 
van de watersnoodramp. Voor-
gangers: Pastoor H. de Kort en  
Vicaris P. Verbeek, lector : F.  
Veraart m.m.v. het Antonius-
koor. Aansluitend op de viering 
gaat men in processie naar het 
kerkhof. Muzikale ondersteu-

ning aldaar door het koperensem-
ble van de Harmonie Antonius. 
Mocht u nog een bloemstuk wil-
len leggen bij het monument , 
gelieve dat tijdig kenbaar te ma-
ken bij de werkgroep Lepelstraat 
(betsy.dekock@home.nl) of via 
het kabinet van de gemeente.   

Zondag 29 januari 11.00:  
Eucharistieviering. Zang: 
Gemengd koor. Misinten-
ties: Coba v.d. Bergh-de Nijs. 
Voorganger: pastoor Hans de 
Kort; lector: Josephine Dinge-
mans; koster: Adrie van Etten. 
Om de H. Georgiuskerk in Kruis-
land te steunen, kunt u ook nog 
steeds een verjaardagskalender 
met foto’s van Kruisland kopen. 
Kosten € 10,00. U kunt die be-
stellen bij Ad Huijsmans, West-
Zandberg 44 tel: 0653424810 
Ook zondags in de kerk kunt u 
deze kalender kopen.

 

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 29 januari 10.00 uur: 
Dienst in de Sint Martinuskerk te 
Halsteren. Ds. H. de Bie, viering 
Heilig Avondmaal. 

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 29 januari 10.00 uur: Ds. 
ten Kate, Bergen op Zoom.

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

Zondag 29 januari 10.00 uur: 
Viering Heilig Avondmaal. Ds. W. 
Vermeulen, Bergen op Zoom. 

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

De zondagse ochtenddiensten worden 
verder uitgezonden via de SLOS op 
donderdagochtend. De diensten zijn 
ook te volgen via onze website www.
hervormddinteloord.com. 
Zondag  29 januari 10.00 uur: 
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. 
J. Lohuis, Scherpenisse.

Zondag 29 januari 09.00 uur: 
Mw. G. de Jong. 

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL  WOORD

Bidprentje van Benedictus XVI.
Emeritus-paus Benedictus heette 
voorheen Jozef Ratzinger. In 
1927 is hij in Zuid-Duitsland 
geboren. Op het eind van 2022 is 
hij overleden in Vaticaanstad.
Op voorspraak van Sint Petrus 
en Sint Paulus en alle heilige 
apostelen bidden wij voor paus 
Benedictus XVI, die zo lang 
en op zovele wijzen met zijn 
leven en werken de Kerk naar 
best vermogen gediend heeft; 
dat hij gedragen door de Goede 
Herder nu mag binnentreden in 
het hemels Vaderhuis en Hem 
mag ontmoeten die hij als de 
Weg, de Waarheid en het Leven 
verkondigd heeft: Christus de 
Heer. Amen. 
Naschrift van Bertus. Ik kan 
me niet voorstellen, dat zo’n 
heilige vader als Benedictus in 
het vagevuur is. Wat ik daarom 
wel doe: een extra rozenkrans 
bidden voor de zielen in het 
vagevuur, dat ze spoedig in het 
hemels Vaderhuis mogen zijn. 
In dit verband is het ook heel 
zinvol om een Heilige Mis op te 
dragen voor de verlossing van 
de zielen in het vagevuur. Onze 
misintenties voor familieleden en 
andere dierbare overledenen zijn 
daarvoor bestemd. Bedankt voor 
uw meebidden. Pater Bertus. 

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

doordenkertje
Over elke berg  
leidt een pad,

hoewel het niet altijd 
zichtbaar is vanuit

de vallei.    

( door Tineke Feskens )

DINTELOORD – Na jaren zonder 
een feestje mocht het eindelijk 
weer. De Korpsavond van de lokale 
brandweer. Niet met alle korpsen 
samen, maar een avond voor Korps 
Dinteloord alleen. De jubilarissen 
werden in het zonnetje gezet en 
dat moest natuurlijk gevierd wor-
den.

De sfeer onder de leden van korps 
Dinteloord is prima. Dat bleek wel 
tijdens de Korpsavond zaterdag 
bij Thuis in Dinteloord. Lachen-
de gezichten bij zowel brandweer-
lieden als partners. Een vrolijk 
”Hé, wat leuk je weer te zien” en 
stoelen die bij elkaar aan één ta-
fel werden geschoven. ”Wat is het 
weer  een tijd geleden” sprak bur-

gemeester Ruud van den Belt. ”3 
jaar zonder korpsavond. En deze 
is ook veranderd. Elk Korps heeft 
nu een eigen feest.”

‘Dank aan het thuisfront’
Het verzoek voor een eigen korps-
avond kwam van de postcom-
mandanten. De burgemeester 
was graag bereid aan dat verzoek 
te voldoen. “Korps Dinteloord is 
een vrij groot korps. Een fanatieke 
ploeg die voor elkaar, maar zeker 
ook voor de burgers door het vuur 
gaat.” Aldus Van den Belt. “Dit kan 
alleen met steun van het thuis-
front. Dank daarvoor!” 

‘Pip de korpshond’
Na de mooie woorden van de 
burgemeester sprak districts-

commandant Noud Bruinincx de 
korpsleden toe. “Jullie hebben het 
de afgelopen 3 jaar toch maar ge-
red. Oefenen met steeds kleinere 
groepjes, mét mondkapjes, steeds 
weer andere regels waar jullie uit-

stekend mee omgegaan zijn” En 
waar veel korpsen last hebben 
van weinig aanwas is dat bij korps 
Dinteloord geen enkel probleem. 
”Wellicht komt dat door korps-
hond Pip?” vroeg Bruinincx zich 

hardop af.

‘Bedankt!’
Maar ook namen er corpsleden 
afscheid. Leen de Wit, Derrik Vin-
jé en Ivo Bakhuijzen werden be-
dankt voor hun inzet de afgelopen 
jaren.

‘Jubilarissen’’
Een korpsavond zonder jubilaris-
sen is als een vuur zonder rook. 
Het waren er veel bij korps Din-
teloord. Angelo Reuvers en René 
Hartman vanwege 12,5 jaar. Arno 
van de Water 15 jaar. Dim Nieuw-
land en Peter Houweling vierden 
hun 30-jarig jubileum. Reinier van 
der Horst, volgens postcomman-
dant René Hartman de man die 
alles over iedereen weet, zit zich al 
ruim 35 jaar in voor korps Dinte-
loord. 

‘Steenbergen  
staat paraat’
Na het officiële gedeelte werden 
de stropdassen losgemaakt, gin-
gen de hemdsmouwen omhoog 
en kon het feest beginnen. Maar 
wat als er nu brand uitbreekt? 
“Geen paniek” lacht postcom-
mandant René Hartman. ”Korps 
Steenbergen staat paraat.”

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Feest bij brandweer  
Dinteloord

Rikken en Jokeren 
bij KBO Welberg
WELBERG – Dinsdag 31 janua-
ri organiseert KBO Welberg een 
kaartmiddag voor Rik- en Joker-
liefhebbers in de zaal van ge-
meenschapshuis De Vaert. Om 
13:00 openen daar de deuren, 
een half uur later worden de eer-
ste kaarten geschud. Er wordt een 
euro entreegeld gevraagd. Ieder-
een is welkom.

Collectanten  
gevraagd voor  
Hersenstichting
DINTELOORD – Regiovertegen-
woordiger Gina Hindriks is op 
zoek naar collectanten in Dinte-
loord die in de collecteweek van 
de Hersenstichting – van 30 janu-
ari tot en met 4 februari – langs de 
deuren willen gaan. Ook hoopt ze 
dat de inwoners bij deze collecte 
gul zullen doneren. Met het geld 
wordt onderzoek, innovaties en 
voorlichting over hersenaandoe-
ningen gefinancierd.
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( door John Rommers )
Na een 5-tal weken zonder com-
petitievoetbal vanwege de gebrui-
kelijke winterstop, staat er voor 
het eerste elftal van v.v. Steenber-
gen voor morgen, zaterdag 28 ja-
nuari, dan eindelijk weer een ech-
te wedstrijd op het programma. 
De blauwwitten vertrekken naar 
Roosendaal om daar de uitwed-
strijd te spelen tegen D.V.O.’60.

Het standaardteam van oefen-
meester Peter van Poortvliet had 
voor afgelopen zaterdag een oe-
fenwedstrijd gepland tegen De 
Fendert uit Fijnaart, maar deze 
wedstrijd kon vanwege de slech-
te weersomstandigheden helaas 
niet doorgaan.
Wel is er dinsdagavond een oefen-
wedstrijd gespeeld tegen de zater-
dag 4e klasser v.v. Duiveland uit 
Oosterland welke wedstrijd door 
Steenbergen werd verloren met 
5-4.   
Een vanwege blessures en vakan-
ties verre van compleet blauw-

witteam begon goed aan de wed-
strijd maar verzuimde in de eerste 
10 minuten, ondanks enkele goe-
de mogelijkheden, om een voor-
sprong te nemen.
Tegenstander Duiveland deed dat 
vanaf de 10e minuut wel en pro-
fiteerde vervolgens maximaal van 
enkele zwakke momenten in de 
Steenbergse defensie waardoor de 
thuisclub na 25 minuten spelen 
maar liefst een 4-0 (!!!) voorsprong 
op het scorebord had staan.
Steenbergen kwam het laatste 
kwartier van de eerste helft ver-
volgens beter in de wedstrijd en 

kon via doelpunten van Gio van 
der Wegen en Joep van Sittert met 
een 4-2 achterstand gaan rusten.
Duiveland kwam kort na rust 
zelfs op een 5-2 voorsprong waar-
na Mike de Hoog 3 minuten later 
voor de 5-3 zorgde.

De blauwwitten speelden hierna 
een prima tweede helft, waren on-
danks de vele wisselingen die trai-
ner Peter van Poortvliet moest op-
stellen, voetballend de bovenlig-
gende partij, maar verzuimden de 
gecreëerde kansen af te maken. 
Toch zorgde Dennis Duijvelaar 

kort voor het einde van de wed-
strijd nog voor de aansluitende 
treffer (5-4) maar de tijd was daar-
na te kort om de verdiende gelijk-
maker te scoren.
Doelman Joost van der Ree en ver-
dediger Xander Burggraaff kon-
den na lang blessureleed tegen 
Duiveland beiden weer een hal-
ve wedstrijd meedoen, maar daar 
stond tegenover dat Nathan van 
Beers en Boudijn Bickel vanwege 
blessures nog steeds niet inzet-
baar zijn.

Revanche op  
thuisnederlaag  
tegen D.V.O.’60

In de wedstrijd van morgen tegen 
D.V.O.’60 kunnen de blauwwitten 

een sportieve revanche nemen op 
de 0-1 nederlaag tegen deze te-
genstander in de thuiswedstrijd.
D.V.O.’60 kwam toen al na 4 minu-
ten spelen op een 0-1 voorsprong 
en ondanks een groot veldover-
wicht wist Steenbergen toen geen 
doelpunten te scoren.
Hopelijk gaat dat deze keer wel 
lukken zodat de aansluiting met 
de bovenste ploegen op de rang-
lijst behouden kan worden.

De wedstrijd in Roosendaal wordt 
gespeeld op sportpark Hulsdonk, 
ingang Sportstraat 73-A en begint 
om 14.30 uur.

Programma senioren voor
zaterdag 28 januari
D.V.O.’60 1 - Steenbergen 1, aan-
vang 14.30 uur; Steenbergen 2 - 
Sc.Welberg 2, aanvang 13.15 uur; 
Tholense Boys 4 - Steenbergen 3, 
aanvang 14.30 uur; Steenbergen 
4 - Sc.Kruisland 3, aanvang 13.15 
uur; Sliedrecht dames 1 - Steen-
bergen dames 1, aanvang 11.30 
uur; V.V.C.’68 dames 1 - Steenber-
gen dames 2, aanvang 12.00 uur

Programma voor dinsdag 
31 januari
Roosendaal onder 23 - Steenber-
gen onder 23  (bekerwedstrijd), 
aanvang 20.00 uur

Herstart competitie voor Steenbergen 1 
met uitwedstrijd tegen D.V.O.’60

 RIJBEWIJSKEURING ZEELAND

Rijbewijs- en medische keuringen
voor senioren (75+) & beroepschauff eurs op afspraak

07-02-2023            13u - 16u

‘t Cromwiel, Krommeweg 1, 4651RN Steenbergen 

Meld je aan via www.rijbewijskeuringzeeland.nl of 0118-724 999 
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STEENBERGEN – Blije gezichten 
bij het team van Dinami Sports & 
Fitness. De elf teamleden vertrok-
ken op maandag 23 januari naar 
Ouwehands Direnpark in Rhenen. 
Daar ontvingen ze maar liefst drie 
‘Awards. Dinami werd uitgeroepen 
tot het beste fitness centrum van 
Steenbergen, tot het beste fitness 
centrum van Noord-Brabant en tot 
de meest klantgerichte club van 
Nederland. 

Dinami werd 38 jaar geleden op-
gericht door Wies Noordijk en was 
aanvankelijk gevestigd in de Van 

Glymesstraat. In 2004 verhuisde 
het bedrijf naar de Leerlooierij op 
Reinierpolder II waar het de in-
trek nam in een groter en nieuw 
pand. Wies Noordijk: “we zijn uit-
gegroeid tot een begrip op het ge-
bied van sport, beweging en voe-
ding in Steenbergen en omgeving. 
Wie ons niet kent nodigen we van 
harte uit om eens langs te komen. 
We ontvangen je met een glimlach 
en de koffie staat klaar. Je wordt 
niet voor niets een van de meest 
klantgerichte clubs van Neder-
land”.

Dinami vereerd met  
drie ‘Awards’

(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Hoe geef je kin-
deren en pubers een beeld van het 
leven van een veteraan? De regi-
mentsfanfare ‘Garde Grenadiers 
en Jagers’ van de Koninklijke Land-
macht deed dat afgelopen dinsdag 
met de voorstelling ‘De Missie- Ver 
weg en toch dichtbij’. In ’t Crom-
wiel luisterden de kinderen via een 
beeldrapportage naar het verhaal 
van een veteranengezin waarvan 
de vader terugkeert uit Afghani-
stan. De muzikanten van de Ko-
ninklijke Landmacht op het podi-
um zorgden voor de muzikale be-
geleiding. “Een indrukwekkende 
middag”, zo oordeelden de aan-
wezigen.

Onder de aanwezigen waren ook 
de veteranen van Stichting Vete-
ranen Steenbergen (VeST). Deze 
stichting bestaat sinds vijf jaar en 
in die tijd hebben de leden op al-
lerlei manieren ook de jongere in-
woners van de gemeente betrok-
ken bij het thema veteranen. “Wij 
benaderen het vanuit de educa-
tieve kant, door bijvoorbeeld als 
gastspreker in de klas te komen. 
Maar een verhaal vertellen kan 
natuurlijk ook via kunst en cul-
tuur, en daarom hebben we voor 
dit project samengewerkt met 

Claudia de Groen”, vertelt Attie 
Pot namens VeST. 

“Muziek is een goed  
middel om het verhaal  

te vertellen”
Claudia de Groen, cultuureduca-
tie intermediair voor de gemeen-
te, maar ook muzikante bij Vol-

harding, weet als geen ander wat 
de kracht van muziek is. Daarom 
vond ze het een uitstekend idee 
om de gratis educatieve voorstel-
ling aan te vragen bij het vfonds. 
En dat bleek een goede zet, vertel-
de ze na afloop. “Bij deze voorstel-
ling werkte muziek zo goed om 
het verhaal uit te beelden. Boven-
dien werd het verteld vanuit het 

perspectief van een meisje van 
hun eigen leeftijd, dus ze konden 
zich goed inleven.”
De voorstelling werd twee keer ge-
geven, eerst voor 250 basisschool-
leerlingen van vijf scholen. Daar-
na mochten leerlingen van ’t Ra-
velijn komen kijken. “Je zag dat 
de jongere kinderen juist werden 
gegrepen door de muziek. Zij stel-

den vooral vragen over de instru-
menten, terwijl de middelbare 
scholieren zich juist verdiepten in 
het verhaal.”

Witte anjer als symbool
Alle kinderen kregen een witte pa-
pieren anjer die ze konden op-
spelden. Voor de oudere genera-
tie een symbool dat geen uitleg 
behoeft, maar dat geldt niet voor 
de jeugd. Daan en Feline van ba-
sisschool Maria Regina werden 
bijgepraat door veteraan Attie 
Pot. “Prins Bernhard, de opa van 
koning Willem-Alexander, droeg 
elke dag een verse witte anjer op 
zijn jasje. De bloem staat symbool 
voor de erkenning en waardering 
van veteranen vanuit de samenle-
ving. Maar elke dag een verse an-
jer is wel wat kostbaar, daarom 
krijgen jullie dit exemplaar.” 

Foto: De voorstelling ‘De Mis-
sie- Ver weg en toch dichtbij’ sluit 
aan bij wat de leden van Stich-
ting Veteranen Steenbergen (VeST) 
al een aantal jaren doen: ver-
binding zoeken met de inwoners 
van Steenbergen en vertellen wat 
het betekent om veteraan te zijn. 
Alle kinderen kregen een witte an-
jer die ze konden opspelden.

Voorstelling met livemuziek brengt veteranenverhaal tot leven voor schooljeugd
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