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KRUISLAND – Zondagmiddag 
5 maart viert harmonie Sint 
Caecilia haar 125 jarig be-
staan met een jubileumcon-
cert. Dat gebeurt vanaf 13:30 
uur in Siemburg. Toegang is 
gratis.

“In maart 1898 wordt per paar-
dentram een aantal muziekin-
strumenten afgeleverd voor de 
Kruislandse fanfare Sint Caecilia 
die bij de oprichting in dat jaar 26 
leden telde. De fanfare werd opge-
richt met de kroning van koningin 
Wilhelmina in het verschiet”, ver-
telt Peter Jacobs. 

“De fanfare heeft in de loop der ja-
ren tal van veranderingen onder-
gaan en werd een harmonie waar-
door klarinetten en dwarsfluiten 
hun intrede konden doen. Sint 

Caecilia groeide uit naar 70 leden 
in vierorkesten”.

Het jubileumconcert
De middag wordt geopend door 
de blokfluitgroep, gevolgd door 
een optreden van het pas opge-
richte schoolorkest, dat hiermee 
haar tweede optreden meemaakt. 
Het Amalia-orkest brengt vervol-
gens een aantal werken ten geho-
re en het Groot Orkest sluit het ju-
bileumconcert af.

Het thema van dit jubileumcon-
cert is ‘Ga mee op een muzika-
le reis door de tijd’. De bezoekers 
zullen deze reis op drie manieren 
mee maken. Naast de optredens 
van de vier orkesten is er ook een 
fototentoonstelling met foto’s uit 
de verschillende tijdperiodes van 
de vereniging.

Kees Hagens, die de middag pre-
senteert, neemt ook de derde ma-
nier voor zijn rekening en ver-

telt interessante anekdotes. Kort-
om het belooft een aantrekkelijke 
middag te worden waarbij alle be-

langstellenden van harte welkom 
zijn.

Jubileumconcert Kruislands 
Sint Caecilia: 125 jong 

Foto: In de jaren voor corona gaf Sint Caecilia regelmatig bijzondere concerten. Hier een archiefbeeld uit juni 
2017. Toen verzorgde Caecila onder leiding van diregent en projectleider Hans Aernouts in samenwerking met 
de groepen 4 en 5 van de Zonnebergschool een concert als afronding van een muziek stimuleringsproject.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Carnaval in alle kernen van de gemeente uitbundig gevierd

STRIENESTAD | DE RALDAL | VOSSE-OL | PEELOOF-
DURP | POMPEDURP | STRIENEDURPKE – Het car-
navalsfeest is in de afgelopen dagen uitbundig gevierd. 

Er waren tal van bals, optochten en andere carnavales-
ke activiteiten. Wie van carnaval hield kwam zeker aan 
zijn of haar trekken. In deze editie blikt Steenbergse Cou-

rant uitgebreid terug op de carnavalsdagen. Onder ande-
re met een uitgebreid beeldverslag op de pagina’s 14 tot 
en met 21. 

NIEUW-VOSSEMEER – Rijkswater-
staat meldt dat de brug over het 
Schelde-Rijnkanaal bij Nieuw-Vos-
semeer van vrijdag 20 maart tot 
en met 7 april gestremd is voor 
autoverkeer. Dit vanwege werk-
zaamheden. Fietsers en brommers 
kunnen wel gebruikmaken van de 
brug.

De hangeraansluitingen van de 
brug hebben onderhoud nodig. 
Zij verbinden de hangerstangen 
met de brugboog en het wegdek. 

Ze worden ontdaan van roest en 
opnieuw van een aantal verflagen 
voorzien. Doordat de werkzaam-
heden worden uitgevoerd met 
hoogwerkers die op de brug staan 
is het noodzakelijk om de brug af 
te sluiten voor autoverkeer. 

Omleiding
De werkzaamheden beginnen 
maandag 20 maart om 06:00 uur 
en duren tot vrijdag 7 april 23:00 

uur. Autoverkeer wordt tijdens de 
werkzaamheden omgeleid via de 
‘Slaakbrug’ bij Sint Philipsland. 

De omleidingsroute wordt met 
gele borden aangegeven, en loopt 
via de Molenweg – N257 (Zeeland-
weg-West) – Provincialeweg en 
N656 (Krabbekreekweg en Broek-
seweg) en vice versa. De extra reis-
tijd bedraagt circa 10 minuten.
Voor de scheepvaart op het Schel-
de-Rijnkanaal leiden de werk-
zaamheden niet tot hinder. 

Meer informatie
Op de projectpagina op rws.nl is 
meer informatie te vinden over de 
werkzaamheden. Vragen over de 
werkzaamheden kunnen worden 
gesteld via de landelijke gratis in-
formatielijn op 0800-8002.

Vossemeerse brug straks  
twee weken lang gestremd 
voor alle autoverkeer

Dodelijk ongeval 
bij suikerfabriek
DINTELOORD - Woensdag-
middag is bij een bedrijfsonge-
val bij Cosun Beet Company een 
man om het leven gekomen. Het 
slachtoffer was werkzaam in één 
van de silo�s van de suikerfabriek. 
Over de toedracht van het onge-
val doet de politie geen medede-
lingen. Wel laat zij weten samen 
met de arbeidsinspectie verder 
onderzoek te doen. Het ongeval 
gebeurde omstreeks 13.00 uur 
waarna diverse ambulances, de 
traumahelikopter en de brand-
weer ter plaatse kwamen. Helaas 
kwam alle hulp te laat voor het 
slachtoffer van wie de identiteit, 
zoals gebruikelijk, niet openbaar 
wordt gemaakt. 

Bingo Herwonnen 
Levenskracht
WELBERG – Zaterdag 25 februari 
worden alle bingoliefhebbers uitge-
nodigd voor de bingo van Herwon-
nen Levenskracht. Die wordt ge-
houden in De Vaert, aanvang 20:00 
uur, de zaal is open vanaf 19:15 uur.



BWOD
BEDRIJFSWAGENONDERHOUD
DINTELOORD

Uw betrouwbare en voordelige 
partner voor het onderhoud en  
reparatie van uw (bedrijfs)auto.

Westerstraat 47 l 4671 CH Dinteloord 
Tel. 06-10452132

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

Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!

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

Bent u slachtoff er als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval ? 
Ik help u graag. Met een deskundige en persoonlijke benadering zal ik 
uw belangen behartigen. Ook bied ik u de kans op een second opinion. 

U kunt contact met mij opnemen voor een afspraak.
Ons vertrouwde kantoor is gevestigd aan de Kaaistraat 23, 4651BL Steenbergen 

Persoonlijke aanpak in 
rechtshulp bij letselschade

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

Provincialeweg 11 4695 RM Sint Maartensdijk
M 06 53 78 80 35

www.bootkussens.com • info@bootkussens.com

Informeer naar onze interessante prijzen

Geef een tweede leven aan uw 
goedzittende bank, stoel of fauteuil.

U zult versteld staan. Wij stofferen met 
ambachtelijke vakkundigheid.

 RIJBEWIJSKEURING ZEELAND

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

07-03-2023            13u - 16u

‘t Cromwiel, Krommeweg 1, 4651RN Steenbergen 

Meld je aan via www.rijbewijskeuringzeeland.nl of 0118-724 999 
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Anjerstraat 42, 4651 MJ Steenbergen
Tel. (0167) 565600, Fax (0167) 565903
E-mail: abos@adviesbureaubos.com

Het is weer tijd voor de
jaarlijkse belastingaangifte.

Wij vullen uw
belastingaangifte

deskundig in.

Steenbergse Courant
zoekt bezorgers

Steenbergse Courant zoekt voor de 
kernen Nieuw-Vossemeer & Steenbergen 
bezorgers of invallers die op vrijdagen 
tussen 11.00 uur en 19.00 uur een 
krantenroute willen bezorgen. 
Vereisten:
– minimale leeftijd 12 jaar.
– voldoende verantwoordelijkheidsgevoel om 
 de krant stipt en correct te bezorgen.
De routes:
– in de bebouwde kom van Nieuw-Vossemeer  

en Steenbergen
– in goed 2 uur tijd te bezorgen
Aanmelden: 
tel. (0167) 565930 of 
bezorging@steenbergsecourant.nl

Dagelijks nieuws & aanbod 
uit de gemeente Steenbergen

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

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen 
inmiddels gevolgd door 6.500 fans.

van 

Bekijk de vacature op
www.vermeulensteenbergen.nl/vacatures

Word jij onze collega?

VACATURE:
Social Media Marketing Adviseur
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(door Nicole van de Donk)

DINTELOORD – Al meer dan twintig 
jaar is er in Dinteloord een stich-
ting die zich inzet voor de leef-
baarheid van het dorp: de Dorps-
raad Dinteloord en Prinsenland. 
Tot zover is er geen verschil met 
de andere kernen van de gemeen-
te Steenbergen, waar overal een 
dorpsraad actief is. Maar in 2018 
werd het dorp van de suikerpee 
opgeschud door de oprichting van 
de Vereniging Werkgroep Behoud 
Leefbaarheid Dinteloord (VWBLD). 
Inmiddels werken de VWBLD en de 
Dorpsraad naast, maar niet met el-
kaar aan hetzelfde doel.

De VWBLD is ontstaan toen de 
gemoederen hoog opliepen over 
het wel of niet toestaan van ‘ME-
GAmolens’ in de Dinteloordse 
Karolinapolder. Over die kwes-
tie is het laatste woord nog steeds 
niet gezegd, maar de VWBLD is in-
middels de status van actiegroep 
ontstegen en treedt steeds meer 
op de voorgrond. Onlangs bracht 
het bestuur een zogenaamd ‘com-
mitment document’ naar buiten 
om de positie van de vereniging 
nogmaals te verduidelijken. De 
gemeenteraad en het college van 
b&w hebben het voor kennisge-
ving aangenomen.  

VWBLD: “We verschillen 
van mening over  

belangrijke kwesties”
In het statement van de VWBLD, 
afgekort Leefbaarheid Dinte-
loord, wordt meerdere malen het 
verschil met de Dorpsraad be-

nadrukt. “Naast de windmolens 
zijn wij ook tegenstander van de 
komst van een tweede initiatief 
voor de huisvesting van arbeids-
migranten. Een pension voor 400 
arbeidsmigranten aan de Noord-
langeweg is wat ons betreft echt 
het maximum. Verder zien wij de 
komst van een oostelijke rondweg 
als absolute noodzaak. Volgens 
de Dorpsraad valt er over al deze 
kwesties te praten. Maar waar ba-
seren ze die mening op?”, vraagt 
Leon Aanraad, voorzitter van de 
VWBLD, zich af. 

Dorpsraad: “Wij hebben 
andere werkwijze”

Volgens Hakim Tampoebolon, 

voorzitter van de Dorpsraad Din-
teloord en Prinsenland, is die 
vraag juist van toepassing op de 
uitgesproken standpunten van de 
VWBLD. “Ze zeggen met 200 le-
den representatief te zijn voor het 
dorp, maar dat is uiteindelijk toch 
maar 4 procent? Het argument dat 
zij democratischer zijn omdat het 
een vereniging is en wij een stich-
ting, snijdt wat mij betreft geen 
hout. Vrijwel alle dorpsraden wer-
ken zo. We zijn misschien maar 
een tweekoppig bestuur, maar we 
hebben voldoende adviseurs van-
uit het dorp. En als het nodig is 
verspreiden we een enquête huis-
aan-huis om de mening van de 
Dinteloorders te peilen. Dat heb-
ben we in het verleden gedaan 
toen er mogelijk windmolens in 
de Drievriendenpolder geplaatst 

zouden worden. Daar kregen we 
goede respons op en de meerder-
heid bleek tegen. Daar geloof ik 
meer in dan bijeenkomsten orga-
niseren waar alleen tegenstanders 
met de grootste mond komen. Wij 
willen neutraal en a-politiek zijn. 
Dat houdt dus in dat we niet bij 
voorbaat voor of tegen iets zijn. 
Zo werken wij niet.”

“Gemeente kan als  
gesprekspartner  

bemiddelen”
Toch zijn er in het verleden pogin-
gen gedaan om de twee groepen 
nader tot elkaar te brengen. Na de 
installatie van het nieuwe college 
is er in de zomer op het gemeen-
tehuis een ontmoeting geweest 
waar o.a. wethouder Nadir Baali 
bij aanwezig was. Onderwerp van 
gesprek was de bereidheid om sa-
men te werken op bepaalde dos-
siers. “Wij hebben daar direct po-
sitief op geantwoord, maar de 
Dorpsraad wilde dat eerst intern 
bespreken. Uiteindelijk is het op 
niks uitgelopen. Daarom blijven 

wij naar buiten treden met onze 
standpunten. Voor ons is het be-
langrijk om aan de Dinteloorders 
te laten weten dat er naar hun me-
ning wordt geluisterd”, aldus Aan-
raad.  
De Dorpsraad zegt na die bijeen-
komst de voorwaarden voor een 
samenwerking op papier te heb-
ben gezet. “De VWBLD is daar 
verder niet op ingegaan. Een van 
de voorwaarden was juist dat we 
ons niet negatief over elkaar uit-
laten in het openbaar. Misschien 
is het zinvol als de gemeente als 
bemiddelaar optreedt. De kern-
coördinator zou bijvoorbeeld elke 
drie maanden een bijeenkomst 
kunnen plannen waar we thema’s 
kunnen bespreken waar wel over-
eenstemming over is.”

Wethouder: “Beiden  
zijn volwaardige  

gesprekspartners”
Wethouder Baali noemt het in een 
reactie jammer dat de twee groe-
pen elkaar niet kunnen vinden, 
maar noemt het ook onderdeel 
van het publieke debat. “Het zijn 
allebei volwaardige gesprekspart-
ners die hun advies mogen geven. 
Uiteindelijk is het aan de gemeen-
teraad om de juiste afweging te 
maken. Ik heb inderdaad begre-
pen dat naast de Dorpsraad nu 
ook de VWBLD bij de gemeente 
een subsidieaanvraag heeft inge-
diend voor volgend jaar. We zullen 
gaan bekijken onder welke voor-
waarden wij hen van dienst kun-
nen zijn. Het is een achterhaald 
idee dat er maar één belangenor-
ganisatie per kern mag zijn.”  

Foto: Bij het laatste kernbezoek in 
Dinteloord waren zowel de Dorps-
raad Dinteloord als de VWBLD 
aanwezig om over de aandachts-
punten in het dorp te praten, zo-
als hier op de parkeerplaats voor 
vrachtwagens aan de Van Heems-
kerckstraat. Echte samenwerking 
komt echter niet van de grond.

“Fusie tussen Dorpsraad Dinteloord & 
Prinsenland en VWBLD niet aan de orde 
vanwege te grote cultuurverschillen”

STEENBERGEN – Het Art Collec-
tief Vrouwenstreken raakt bin-
nenkort dakloos. De afgelopen ja-
ren hebben de vier kunstenaressen 
die het collectief vormen met veel 
plezier gebruik gemaakt van een 
werkruimte in de voormalige kerk 
van De Heen, maar daar komt een 
einde aan. Met dank aan Hans en 
Anja van Trier voor de gastvrij-
heid, is het collectief nu op zoek 
naar een nieuw atelier. 
Veel hebben Sandra Houte-
pen-Strong, Floor van Hoof, Ria 
Koks en Marcella Jumelet niet no-
dig. Een kleine ruimte met licht, 

water en verwarming, meer niet. 
En dat dan zo goedkoop moge-
lijk want zoals het kunstenaars 
betaamt, worstelen ze voor hun 
bestaansrecht. Het kunstenaars-
kwartet komt één keer per week 
een dagdeel samen. 

Wie ruimte beschikbaar heeft of de 
gouden tip heeft, kan bellen met 
(06) 51060950 of mailen met kyen-
na@home.nl. Op de Facebookpa-
gina Art Collectief Vrouwenstreken 
staat meer informatie over de da-
mes en hun werkzaamheden.

Art Collectief  
Vrouwenstreken  
zoekt atelier

Open dag bij 
Zo in de  
Watertoren
STEENBERGEN – Zo Kinderopvang 
houdt op zaterdag 4 maart tussen 
10:00 en 13:00 uur Open Dag. Dat 
gebeurt bij de vestiging in de Wa-
tertoren aan de Nassaulaan 55. 

Bezoekers kunnen deelnemen 
aan activiteiten zoals het ‘snoeze-
len’ bij baby’s, klimmen en klau-
teren met de dreumesen en knut-
selen bij de peuters. Ook een ont-
moeting met de medewerkers en 
deelname aan een speurtocht 
door het pand staat op het pro-
gramma. 

Iedereen is welkom, de koffie, thee 
en limonade staat klaar.

Nyen Aenwas vertoont oude  
films en foto’s over Dinteloord
DINTELOORD – Cultuurhistorische vereniging Nyen aenwas 
van Nassau zal op maandag 6 maart oude films en foto’s over 
Dinteloord vertonen. Dat gebeurt in het Dorpshuis waar men 
om 20:15 uur start met de vertoning. Toegang is gratis en ieder-
een is welkom.

Buurtinitiatieven  
gezocht voor  
‘Appeltjes van Oranje’ 
DE ZES KERNEN – Het Oranje Fonds 
zoekt naar bijzondere projecten die 
kans maken op een ‘Appeltje van 
Oranje’, dat bestaat uit een geldbe-
drag van 25.000 euro. Dat geld kan 
vrij worden besteed binnen de doel-
stelling van het winnend initiatief. 

Met een ‘Appeltje van Oranje’ be-
kroont het Oranje Fonds dit jaar drie 
initiatieven voor en door buurtbewo-
ners die contact stimuleren tussen 
buren die elkaar niet vanzelfsprekend 
ontmoeten. 

Het thema van deze actie is dit jaar 
‘bruggenbouwers in de buurt’. Daar-
mee worden dus inwoners bedoeld 
die kijken naar wat mensen bindt en 
die met initiatieven buurtbewoners 

voor langere tijd met elkaar in con-
tact brengen. Hierdoor worden de so-
ciale relaties in den buurt versterkt, 
ontstaat er meer onderling begrip en 
voelen mensen zich ook meer thuis 
in hun buurt. Wie een goed initiatief 
denkt te hebben of vindt dat er in de 
eigen buurt een prachtig initiatief is, 
kan dit aanmelden via oranjefonds.
nl/appeltjes. Hier is ook meer infor-
matie over het ‘Appeltje van Oranje’ 
te vinden.



"Doen wat nodig is voor
betaalbaar water" Doen wat

nodig is

Anco Sneep
Dinteloord

#1

"Doen wat nodig is voor
betaalbaar water" Doen wat

nodig is

Anco Sneep
Dinteloord

#1

Beste Brabander,

Nederland is kampioen in het beheren van water. Wij zijn trots op de
kennis waarmee en de wijze waarop wij water in Brabant beheren. Maar
dat is niet zo vanzelfsprekend als je misschien denkt. Ook in Brabant
moeten we problemen oplossen en koesteren wat goed gaat. Hier
moeten we iedere dag hard voor werken. Door klimaatverandering zijn er
grote uitdagingen zoals verdroging en piekbuien. De VVD wil doen wat
nodig is voor een veilige, schone en duurzame omgeving voor alle
Brabanders. Ik ga hier hard voor aan de slag:

We willen in Brabant allemaal beschermd zijn tegen wateroverlast en
watertekort. Daarom hebben we veilige dijken nodig en voldoende
waterbuffers. Zodat alle Brabanders nu én in de toekomst kunnen
genieten van droge voeten en voldoende schoon water.

Iedereen wil schoon water, maar dit is niet vanzelfsprekend. Droge
zomers hebben laten zien dat voldoende grondwater belangrijk is. Het
herstellen van het grondwaterpeil in Brabant is van groot belang. Daarom
wil de VVD innovatie nog meer ondersteunen en actief werken aan
circulariteit. Zo investeert het waterschap in water voor ons allemaal.

Om dat te realiseren hebben we mensen nodig die naar voren stappen. Ik
wil doen wat nodig is. Laten we samen ons best doen om Brabant veilig,
schoon en duurzaam te houden. Met behulp van jouw stem wil ik hiervoor
hard aan de slag in waterschap Brabantse Delta.

Elke druppel telt

Meer weten of contact? 
Scan de QR-code of ga naar:
https://brabantsedelta.vvd.nl

Tot op 15 maart, 
Anco Sneep

Door klimaatverandering 
staan we voor zeer grote  
uitdagingen. We willen in 
Brabant  beschermd zijn 
tegen wateroverlast en 
watertekort. Ik wil doen 
wat nodig is en kan met 
jouw stem hiervoor hard 
aan de slag.

Beste Brabander,

Nederland is kampioen in het beheren van water. Wij zijn trots op de
kennis waarmee en de wijze waarop wij water in Brabant beheren. Maar
dat is niet zo vanzelfsprekend als je misschien denkt. Ook in Brabant
moeten we problemen oplossen en koesteren wat goed gaat. Hier
moeten we iedere dag hard voor werken. Door klimaatverandering zijn er
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We willen in Brabant allemaal beschermd zijn tegen wateroverlast en
watertekort. Daarom hebben we veilige dijken nodig en voldoende
waterbuffers. Zodat alle Brabanders nu én in de toekomst kunnen
genieten van droge voeten en voldoende schoon water.

Iedereen wil schoon water, maar dit is niet vanzelfsprekend. Droge
zomers hebben laten zien dat voldoende grondwater belangrijk is. Het
herstellen van het grondwaterpeil in Brabant is van groot belang. Daarom
wil de VVD innovatie nog meer ondersteunen en actief werken aan
circulariteit. Zo investeert het waterschap in water voor ons allemaal.

Om dat te realiseren hebben we mensen nodig die naar voren stappen. Ik
wil doen wat nodig is. Laten we samen ons best doen om Brabant veilig,
schoon en duurzaam te houden. Met behulp van jouw stem wil ik hiervoor
hard aan de slag in waterschap Brabantse Delta.

Elke druppel telt

Meer weten of contact? 
Scan de QR-code of ga naar:
https://brabantsedelta.vvd.nl

Tot op 15 maart, 
Anco Sneep

OPENINGSTIJDEN: Maandag gesloten • Dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.30 uur 
Zaterdag van 10.00-17.00 uur • ZONDAG GESLOTEN!

Sint Janstraat 93 • 4741 AN  Hoeven • 06 434 83 398

KOCX
Wonen en Slapen
IS FAILLIET! 

ALLES50% 50% 
TOT 60%60%SLUITINGS-KORTING

TOT
SLUITINGS-

Alles 
moet 
weg!

FAILLISSEMENTS
VERKOOP!
Vrijdag 

24
februari

Zaterdag 

25
februari

Dinsdag

28
februari

Woensdag 

1
maart

Donderdag 

2
maart

Vrijdag 

3
maart

Zaterdag 

4
maart

Donderdag 

2
maart

Nog even 

en dan sluit 

de winkel 

defi nitief!
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DINTELOORD – 15 maart worden 
weer verkiezingen gehouden. Voor 
Provinciale Staten én het Water-
schap. Anco Sneep voert namens 
de VVD de kandidatenlijst voor 
Waterschap Brabantse Delta aan. 
Belangrijk? Jazeker, want water is 
van grote invloed op ons dagelijks 
leven.

Hij voert voor de tweede keer de 
kandidatenlijst namens de VVD 
aan, Anco Sneep uit Dinteloord. 
Een belangrijke taak. “Want we 
onderschatten de kracht en het 
belang van water” begint Sneep 
vol passie zijn betoog. “De boer-
derij waar ik woon stond tijdens 
de watersnoodramp anderhal-
ve meter onder water. Mijn fami-
lie heeft mij altijd op het hart ge-
drukt de kracht van het water niet 
te onderschatten.” Daarom staat 
bij Sneep de veiligheid van de dij-
ken hoog op de prioriteitenlijst. 

“We hebben 568 kilometer dijk 
in ons gebied. Stel je voor dat er 
een doorbraak komt omdat er niet 
voldoende onderhoud wordt ge-
pleegd, of bevers of muskusratten 
de dijken ondergraven. Het leed is 
dan niet te overzien.”

‘Klimaatverandering’
Overlast na het doorbreken van 
dijken komt, dankzij goed beleid 
de afgelopen decennia, niet vaak 
meer voor. “Daar hebben we ons 
ook in de afgelopen periode sterk 
voor gemaakt” legt Sneep uit. Een 
andere prioriteit is het bestrijden 
van droogte. “Een probleem dat 
ons allemaal raakt. Daarom moe-
ten we het water bufferen. Niet zo 
snel mogelijk afvoeren zoals we 
altijd deden. Maar opslaan om 
in tijden van droogte gedoseerd 
binnen onze Delta door te laten 
vloeien.” Een ander gevolg van kli-

maatverandering betreft stijging 
van de zeespiegel. Tot wel 2 meter 
in het jaar 2100. “Daar moeten we 
nu al op anticiperen, niet wach-
ten tot de nood aan de man komt. 
Dan zijn we te laat” meent Sneep.

‘Zuiveren, innoveren  
en hergebruik’

Volgens Sneep valt er nog veel te 

winnen als het over hergebruik 
van grondstoffen gaat. “We kun-
nen bijvoorbeeld bio-plastic win-
nen uit het afvalslib van onze ri-
oolzuiveringen en elektriciteit uit 
het biogas dat vrijkomt. Dat doen 
we nu al voor 50% van onze elek-
triciteitsbehoefte, maar waarom 
niet zo snel mogelijk opschalen 
naar 100%? De kwaliteit van het 
water moet ook op orde, daar heb-
ben we wettelijke normen voor. 

Het is onze taak en inzet om die 
wettelijke normen te halen stelt 
Sneep. 

‘Doen wat nodig is’
Daar sluit het motto van de cam-
pagne ‘Doen wat nodig is’ pre-
cies op aan. “We moeten ook ver-
standig met de financiën om-
gaan” vertelt Sneep. ”Het Rijk 
draagt bijvoorbeeld voor 50% bij 
aan het verhogen van de dijken 
via het Hoogwaterbeschermings-
programma. Want zonder dijkver-
hoging houden we het niet droog 
als de zeespiegel in de komende 
eeuw zoveel hoger wordt. Maar 
daar moeten we wel voor lobbyen, 
dat komt echt niet vanzelf”. 

Onlangs is een project dijkver-
betering  gestart aan het Door-
nedijkje. De dijk voldoet niet meer 
aan de veiligheidseisen. “Mede 
door inzet van de VVD is de schop 
onlangs de grond ingegaan” aldus 
Sneep.

‘Lijst 1 nummer 1’
Waarom op 15 maart naar de 
stembus? “Veilige dijken, droog-
te bestrijden en zo laag mogelijke 
kosten. Realisme als het gaat om 
natuur en water. Doen wat nodig 
is” besluit de nummer 1 van lijst 1 
Anco Sneep.

Anco Sneep lijstaanvoerder VVD  
bij Waterschapsverkiezing:

“De kracht en het  
belang van water 
wordt onderschat”

Foto: Anco Sneep voert de VVD-kandidatenlijst bij de waterschapsverkie-
zing Brabantse Delta aan.
Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

STRIENESTAD – Vrijdagmiddag 
dompelde de carnavalsoptocht 
van ’t Gummeke Steenbergen-Zuid 
in een jubelstemming. “Wie hier 
op dat moment verbleef kon er 
niet omheen. Alle kinderen van 
onze school deden mee en show-
den hun prachtige creaties aan de 
vele belangstellenden. ‘Komt da 

zien, komt da zien!’ was daarom 
een zeer terechte kreet”, zo blikt 
schooldirecteur Wietse Visser blij 
terug.

“Na twee jaar zonder optocht was 
het even de vraag of het optocht-
virus er nog zou zitten. Gelukkig 

bleek dit virus sterker dan andere 
vervelende virussen. Ook de jong-

ste kinderen van de peuteropvang 
en uit de groepen 1 tot en met 4 

namen ook aan de optocht deel. 
Er werd door roze brillen gekeken 
en tal van wilde circusdieren ont-
lokten vele ‘oohs en aahs’ vanuit 
het publiek. Het Strienestads car-
navalsmotto werd ook hierdoor 
zeker recht aan gedaan”, aldus 
Wietse Visser.

Op het schoolplein werd aan-
sluitend op de optocht de jubile-
umkraker van de honderdjarige 
school door de kinderen en hun 
leerkrachten ten gehore gebracht. 
Daarna was er alle aandacht voor 
Prins Strienius, die na 11 carna-
valsjaren afscheid neemt. Hij ont-
ving niet alleen de sleutel van ’t 
Gummeke, maar ook een mooi 
aandenken van zijn kinderen Lars, 
Jens en Bente. 

Prins Strienius V in de 
schijnwerpers tijdens  
optocht van honderdjarige 
Gummarusschool

( door Tineke Feskens )

POMPEDURP – Zondagmiddag wis-
ten carnavalsliefhebbers Pompe-
durp al vroeg te vinden. Bussen vol 
leutvierders namen de terrassen 
en vrije plaatsen aan de bar over. 

Het beloofde een mooie optocht 
te worden. Er deden maar liefst 
29 act mee aan het spektakel. Het 
is al lang bekend. Het hele ge-
volg van Pompedurp nam dinsdag-
avond afscheid. Bouwclubs waren 

gespot. En tóch leeft carnaval als 
nooit tevoren. Het motto ’We kun-
ne gaon’ lijkt het vertrouwen wat 
Prins Jürgen en zijn gevolg hebben 
uit te spreken. Terecht! Want wat 
was het een feest zondagmiddag. 

Vanaf de start bij 
zaal Koch stond 
het publiek ver-
wachtingsvol 
klaar. Men werd 
niet teleurge-
steld. Want met 
zijn hele ge-
volg op de wa-
gen beet Prins 
Jürgen het spits 
af. Eénmaal bij 
de Commer-
ce aangekomen 
reed de wagen 
verder en ble-
ven Prins Jür-
gen en zijn ge-
volg achter. Het 
werd een soort 
afscheidsrecep-
tie. Alle deelne-
mers namen een 
moment om een 

hand te geven of én of andere lu-
dieke actie op te voeren. 

‘De ene wagen nog  
mooier dan de andere’
Achter de Prinsenwagen hield het 
niet op. Loopgroepen met natuur-
lijk de gewonnen loterij als onder-
werp. Jonge boeren die een toe-
komst willen en een rijke sjeik die 
gratis vliegtickets uitdeelt. Maar 
ook ‘Gaon met die banaan’ en de 
‘Pompeblaozers’ die voor muzi-
kale ondersteuning zorgden. Na-
tuurlijk werd er ook druk gezocht 
naar een nieuwe Prins en voerden 
de Begienurs voor het laatst met 
weer een grote wagen door Pom-
pedurp. Ook zij stoppen ermee, 
als troost deelden ze döner en bit-

terballen uit.

‘’De Leuttrappers  
feesten overal’
De jeugd was ook stevig vertegen-
woordigd. Ze stonden in de Shutt-
le, BC de Leutige Meute had maar 
liefst twee wagentjes gemaakt en 
de iets oudere jeugd maakte het 
zich gemakkelijk met een caravan. 
Maar het klapstuk was de enorme 
wagen van de Leuttrappers. De 
bouwclub uit Peeloofdurp viert 
dit jaar hun 33-jarige bestaan. En 
daar maken ze overal een feestje 
van. Ook in Pompedurp. Ze gin-
gen met de eerste prijs naar huis. 

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Grootse optocht Pompedurp 

Geldig t/m di 28 februari 2023

*Bij aanschaf van 1 product ontvangt u 1 extra product gratis.
* Bij aanschaf van 2 producten ontvangt u  3 extra producten gratis.
Alle combinaties mogelijk. Let op: per combinatie kan de totaalprijs verschillen.

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

089

1+1
GRATIS*

1+1
GRATIS*

JUMBO HUTSPOT OF ANDIJVIE
  2 zakken hutspot à 500 gram 
of andijvi à 400 gram  

WITLOF
  Zak 500 gram

2 VOOR

8� 
a9,00 -a10,98 

SCHARREL KIPFILETREEPJES OF 
-BLOKJES OF KIPDIJBLOKJES
2 schalen à 350 gram  

2+3
GRATIS*

FINISH VAATWASTABLETTEN
Alle soorten
5 pakken  

WAGNER
2 dozen
M.uv. Bella Napoli

GRATIS*

SCHARREL KIPFILETREEPJES OF 
-BLOKJES OF KIPDIJBLOKJES
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Ad Theuns - D66

Ken uw raadslid

Betrouwbaar, optimistisch en 
pragmatisch. 

Waar zet je je deze raadsperiode 
voor in?
Voor afwerking en uitvoering van alle 
genomen besluiten van de laatste 
jaren, op basis van wat goed is voor 
zoveel mogelijk inwoners van onze 
hele gemeente. En om nieuwe plannen 
ook zo snel mogelijk aan te pakken. 

Wat kenmerkt jouw als raadslid?
Ik probeer me altijd in te zetten 
voor zoveel mogelijk onderwerpen 
maar wel voor zaken die er echt toe 
doen en niet voor elke afgewaaide 
boomtak. Ik probeer altijd me goed 
voor te bereiden op onderwerpen, 
van te voren ergens te kijken 
en meerdere burgers over die 
onderwerpen te spreken. 

 Wat is jouw lievelingsplek in  
de gemeente?
Heel veel, te veel om op te noemen. 
Daar wil ik in een apart artikel met meer 
ruimte nog wel eens over vertellen. 

Wat wil je lezer nog meegeven?
Heb vertrouwen in de politiek, neem 
aan dat wij het beste met iedereen 
voor hebben en er alles aan doen de 
juiste beslissingen te nemen. Echter 
we kunnen het niet altijd iedereen 
naar de zin maken, wat voor de één 
een goed besluit is, kan voor een 
ander weer niet gelden. Koester 
het feit dat Steenbergen nog een 
zelfstandige gemeente is, waar het zo 
slecht nog niet wonen is. 

Van de gemeenteraad
die voor vrouwen belangrijk zijn. 
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat divers 
samengestelde teams effectiever werken 
en betere resultaten bereiken. Vrouwelijke 
bestuurders kunnen een rolmodel zijn 
voor andere vrouwen en daarmee een 
aantrekkende werking hebben. 

Internationale vrouwendag
Op 8 maart vieren we internationale 
vrouwendag. Deze dag besteden we graag 
extra aandacht aan onze vrouwelijke 
bestuurders. Daarnaast is het een mooie 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 
met elkaar in gesprek te gaan over de 
lokale politiek en hoe het is om politiek 
actief te zijn. Daarom organiseren we op 
8 maart een High Tea in de raadzaal van 
het gemeentehuis waar onze (vrouwelijke) 
inwoners onze vrouwelijke bestuurders 
kunnen ontmoeten. 

High Tea
De High Tea start om 14.00 uur en zal 
rond 16.00 uur afgelopen zijn. Tijdens 
de High Tea komen onze vrouwelijke 
bestuurders aan het woord en is er de 
mogelijkheid om vragen te stellen of 
van gedachten te wisselen. Het belooft 
vooral een gezellige middag te worden. 
Wilt u erbij zijn, meld u dan aan door 
te mailen naar griffie@gemeente-
steenbergen.nl. Wacht niet te lang, 
want vol=vol! 

Agenda
•   2 maart 19.30 uur besluitvormende 

vergadering 
•   8 maart 14.00 uur High Tea 
•   13 maart 19.30 uur 

oordeelvormende vergadering 
•   15 maart 19.30 uur 

oordeelvormende vergadering 

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2022 is in Nederland 35,1% van 
de gekozen raadsleden een vrouw. 
In de gemeente Steenbergen hebben 
we sinds de laatste verkiezingen drie 
vrouwelijke raadsleden, dat is ‘slechts’ 
15,8% van de gemeenteraad. Het is wel 
een stijging ten opzichte van de vorige 
raadsperiode, toen was mevrouw van 
Caam het enige vrouwelijke raadslid. 

Misschien vraagt u zich af wat het 
uitmaakt, hoeveel vrouwen er 
in een gemeenteraad actief zijn. 
Politieke participatie van vrouwen 
is wel degelijk belangrijk. Het zorg 
voor een betere representatie als 
volksvertegenwoordiging met meer 
politieke aandacht voor onderwerpen 

High Tea

Financiële  
steun tijdens  
energiecrisis
Vanaf 6 februari zijn er regelingen 
opengesteld om inwoners en 
maatschappelijke organisaties  
te helpen. 

Daarnaast zijn er ook landelijke  
regelingen waar gebruik van gemaakt  
kan worden. Bekijk alle informatie en 
voorwaarden op www.gemeente-
steenbergen.nl/energiecrisis. 

Gemeentelijke belastingen

Maak kennis met de leefstijlcoach  
van de gemeente Steenbergen 

Rond 28 februari 2023 ontvangen 
inwoners en ondernemers van de 
gemeente Steenbergen de brief  
per post met de aanslagen voor  
de gemeentelijke belastingen. 

De gemeente gebruikt de opbrengst van 
gemeentelijke belastingen onder meer 
om gemeente Steenbergen leefbaar 
en veilig te houden. De opbrengst is 
ook voor het verbeteren van allerlei 
publieke voorzieningen en om het wonen 
plezierig te houden en economische 
groei te bevorderen. Op het aanslagbiljet 

bijvoorbeeld vanwege de gevolgen 
van de energiecrisis. Ook in dat geval, 
neemt u zo snel mogelijk contact op met 
de gemeente. Wij gaan graag met u in 
overleg over een passende oplossing. 
Meer informatie vindt u op www.
gemeente-steenbergen.nl/belastingen. 

staan de gemeentelijke heffingen zoals 
de Onroerende Zaak Belasting (OZB), 
afvalstoffenheffing en rioolheffing.  
Klopt er iets niet, heeft u een vraag of  
wilt u bezwaar maken? Wij helpen u 
graag!Bel altijd eerst met de  
gemeente via 14 0167. Mogelijk kunnen 
wij uw vraag direct beantwoorden of 
aanpassen als er onverhoopt iets niet klopt.  

Maatwerk
Wij kunnen ons goed voorstellen 
dat u moeite heeft om aan deze 
financiële verplichtingen te voldoen, 

Valence Bickel is in september 2022 
gestart als leefstijlcoach. Graag stelt 
ze zich aan u voor!

Wie ben je en waar kennen we je van?
“Ik ben Valence Bickel, 24 jaar en 
afkomstig uit de Heen. Hier heb ik lang 
gewoond, maar inmiddels woon ik alweer 
een tijdje in Moerstraten. De meeste 
zullen mij kennen als topsporter, van 
de sport Kyokushin Karate. Ik behoor 
al 7 jaar lang tot de top en ben 5x 
Europees kampioen geworden en 2x 
wereldkampioen. 

Ik ben nu volop aan het trainen voor het 
WK eind dit jaar in Arnhem. 

Je bent ook leefstijlcoach. Kun je daar 
iets meer over vertellen?
“Ik ben sinds september leefstijlcoach. 
Nadat ik het CIOS in Goes had afgerond, 
ben ik gestart aan HBO Sportkunde 
in Vlissingen. Inmiddels heb ik deze 
studie afgerond en ben ik geregistreerd 
leefstijlcoach. Voor velen een nieuwe term. 
Doordat men steeds meer bezig is met 
vitaliteit en gezondheid, is de behoefte 
aan een leefstijlcoach toegenomen. Met 
als doel mensen te helpen gezonder en 
vitaler te laten leven. Ik ontvang inwoners 
die vaak een verwijzing van de huisarts 
hebben gekregen. Samen gaan we aan  
de slag om bijvoorbeeld af te vallen, beter 
te leven en lekker in hun vel te zitten.”  

Wat kunnen de inwoners van je 
verwachten/wat kun je betekenen 
voor inwoners?
“Na doorverwijzing volgt een intakegesprek. 
Vervolgens starten we met groepssessies 
waarin we allerlei thema’s behandelen. 

Zoals bewegen, voeding, planning, energie, 
stress en ontspanning. Daarnaast zijn er 
natuurlijk ook 1 op 1 gesprekken om echt 
met elkaar aan de slag te gaan.”  

Werk je samen? En waarom is dat 
belangrijk?
“Er wordt samengewerkt met bijvoorbeeld 
huisartsen om een totaalplaatje te krijgen. 
Het hangt af van de hulpvraag. Het is 
belangrijk om met elkaar te werken om 
hulp zo compleet mogelijk aan te bieden.” 
 
Wat hoop je te bereiken als leefstijlcoach?
“Ik hoop een gezondere gemeente 
Steenbergen te creëren. Ik draag bij aan 
een betere leefstijl van allerlei mensen. Ik 
kan echt een verschil maken en dat is een 
mooie bijdrage aan onze gemeente.”  
 
Hoe kunnen inwoners je bereiken?
“Veel informatie is via de huisarts op te 
vragen. Maar inwoners kunnen ook direct 
contact opnemen met mij. Ik help ze graag 
verder. Ik werk via Active Living voor Heel 
Steenbergen Actief en samen werken we 
aan een vitaler en gezondere gemeente 
Steenbergen!” 

Contact gegevens Valence Bickel:  
valence.bickel@activeliving.nl of via  
06 - 57 14 07 36.

oordeelvormende vergadering 

bijvoorbeeld vanwege de gevolgen 

staan de gemeentelijke heffingen zoals 

. Mogelijk kunnen 

Meer informatie vindt u op www.gemeente-steenbergen.nl/belastingen

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur en op vrijdag tot 12.00 uur.

Heeft u vragen over de WOZ waarde? Bel dan maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 12.30 uur met de taxateur.

Kunnen we uw vraag niet direct beantwoorden? Dan wordt u binnen 5 werkdagen teruggebeld.

Geen tussenpersoon, maar direct contact met de gemeente.

Bel 14 0167
We helpen u graag!

Vragen
over de aanslag
of WOZ waarde?



Gemeentehuis 
Buiten de Veste 1 
4652 GA Steenbergen

Contact
14 0167
info@gemeente-steenbergen.nl
www.gemeente-steenbergen.nl

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

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

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

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

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

Volg ons op

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Brabantse Delta
Op 15 maart 2023 mag u, als u  
18 jaar of ouder bent, weer naar de 
stembus. Er zijn dan twee verkiezingen 
tegelijkertijd; voor de Provinciale 
Staten en het Waterschap. 

Met uw stem bepaalt u wie de nieuwe 
bestuurders worden van zowel de 
provincie als het waterschap. Zo heeft  
u invloed op de keuzes die zij in uw 
woon- en leefomgeving maken.

Brabant kiest!
Waar bouwen we nieuwe woningen? 
Kiezen we voor hoogbouw in de steden 
of meer woningen op het platteland? 
Hoe houden we Brabant bereikbaar? Met 
meer rijstroken, meer buslijnen of meer 
snelfietsroutes? Grote vraagstukken, 
met vaak meerdere oplossingen. De 
provincie maakt iedere dag lastige keuzes 
om Brabant prettig leefbaar te houden. 
Iedere politieke partij heeft zijn eigen 
voorkeuren voor de oplossingen.  

De Burrieborrel op vrijdag 17 februari 
was het startsein voor vier dagen 
carnaval in Strienestad, Peeloofdurp, 
Pompedurp, ’t Vosse-ol, Raldal en 
Strienedurpke. 

Door te stemmen heeft u dus invloed  
op de keuzes die de provincie  
Noord-Brabant in uw omgeving maakt.  
Wat vindt u belangrijk? Er valt echt  
iets te kiezen! Uw stem telt.

Als u gaat stemmen voor de provincie, 
heeft u ook invloed op de samenstelling 
van de Eerste Kamer. De leden van de 
Provinciale Staten kiezen in mei de  
leden van de Eerste Kamer. Zo telt uw 
stem dus dubbel. Meer informatie over 
de provincie en verkiezingen vindt u op: 
www.brabant.nl/verkiezingen. 

Hoe ziet u de toekomst van ons water?  
Waterschap Brabantse Delta zorgt in 
Midden- en West-Brabant voor schoon, 
voldoende en veilig water. En maakt 
keuzes over hoe we omgaan met water. 

Want, bouwen we nog hogere dijken of 
moeten we water meer ruimte geven? En 
mag overal gebouwd worden of houden 
we rekening met water? Letten we beter 
op wat we door de gootsteen spoelen 
of passen we de belastingtarieven aan? 
Belangrijke keuzes die invloed hebben 
op de toekomst van ons water! Breng 
daarom uw stem uit voor de partij die  
uw waterbelangen het best behartigt. 
Wat er te kiezen valt, over welke 
onderwerpen het gaat én welke partijen 
meedoen, vindt u op  
www.brabantsedelta.nl/verkiezingen. 

Stempassen
Voor deze verkiezingen ontvangt u 
uiterlijk 1 maart twee stempassen. Heeft 
u geen stempassen ontvangen of bent u 
deze kwijt? Vraag op tijd een vervangende 

Het lied ‘Leve de leut’ werd uit volle borst 
meegezongen. Prins Jurgen en zijn gevolg 
van Pompedurp, prins Strienius V van 
Strienestad en ommelanden, Nar Imke en 
grootste boer Joene van ’t Vosse-ol werden 

door “Burrie” Ruud bedankt omdat zij 
deze carnaval voor het laatst deze leutige 
functies vervulden. Na de Burrieborrel 
volgden vier dagen met mooie optochten, 
bals, muziek en heel veul leut! 

Netwerk-
bijeenkomst 
Economische 
Kracht
Op donderdag 16 maart 2023 
organiseert de gemeente een 
netwerkbijeenkomst voor 
ondernemers en andere partners 
zoals vertegenwoordigers  
van brancheverenigingen,  
onderwijs- en overheids   - 
instanties. 

Tijdens een interactief programma 
onder leiding van presentator en 
programmamaker Gert van ‘t Hof 
worden verhalen en inspiratie met 
elkaar gedeeld. Ook is er volop  
ruimte om elkaar te ontmoeten  
en te netwerken. 

Informatie en aanmelden
Wilt u meer weten en uzelf 
aanmelden? Kijk op  
www.gemeente-steenbergen.nl/
ondernemers/agenda

Leve de leut!

stempas aan. Het schriftelijke verzoek 
moet uiterlijk vrijdag 10 maart binnen 
zijn bij de gemeente. Aan de balie van de 
gemeente kunt u tot dinsdag 14 maart 
12.00 uur terecht. Daarna is het niet 
meer mogelijk om een nieuwe stempas 
aan te vragen.

Stemopneming en zitting gemeentelijk 
stembureau
Het tellen van de stemmen van deze 
verkiezingen vindt plaats op ieder 
stembureau op woensdag 15 maart vanaf 
21.00 uur. De zitting van het gemeentelijk 
stembureau voor de definitieve uitslag is 
op donderdag 16 maart 2023. Het tijdstip 
wordt later bekend gemaakt.

Informatie
Meer informatie over de verkiezingen  
op 15 maart vindt u op www.gemeente-
steenbergen.nl/verkiezingen en op 
www.elkestemtelt.nl 

Foto: Niek Perdaems



Nieuwe collectie badmode is binnen!

Wij hebben ook een grote collectie prothese 
badmode én zwemprotheses.

Badpakken maat 36 t/m 56 
 Bikini’s maat 36 t/m 48   •   Tankini’s maat 36 t/m 50

GA NAAR:
madri.nl/werken-bij/

marc@madri.nl |  0167 561720

ELEKTRICIENSERVICE MONTEUR
WERKVOORBEREIDER
ELEKTROTECHNIEK

GOEDE VOORNEMENS VOOR 2023?

KOM BIJ
ONS TEAM!

www.gemeente-steenbergen.nl

Jouw rol als kassamedewerker
• Je doet kassa-gerelateerde werkzaamheden, zoals het verkopen 

van kaartjes en abonnementen, tellen van kassa’s, afstorten van 
kasgeld en het verwerken van facturen.

• Je verricht alle voorkomende administratieve werkzaamheden. 
• Je verwerkt de personeelssalarissen. 
• Je regelt de in- en verkoop voor de horeca.
• Je maakt dagelijks de horeca schoon. 

Jouw rol als allround zwembad medewerker
• Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en schoonmaak 
 van de zwemaccommodatie.
• Je bent verantwoordelijk voor het houden van toezicht tijdens 

recreatief zwemmen.
• Je ondersteunt de kassamedewerker met uitvoerende 

werkzaamheden in de horeca en bij de kassa. 
• Bij voorkeur: je geeft zelfstandig zwemlessen. 

Zwembad Aquadintel is dit zwembadseizoen (29 april – 3 september) op zoek naar

Wie ben jij?
• Je bent enthousiast, klantgericht en een teamspeler. 
• Je bent bereid om net even dat extra’s te doen. 
•	 Je	bent	flexibel	en	vindt	het	niet	erg	om	in	het	weekend	te	werken.
• Je kunt zelfstandig werken.
• Je bent vriendelijk en gastvrij.

Wij bieden
• Een leuke baan waarin je samenwerkt met leuke en toegewijde 

collega’s in een klein overzichtelijk team. 
• Een nulurencontract waarin rekening wordt gehouden met 
 jouw beschikbaarheid.  
• Werken in weekenden of tijdens extra openstelling (op 

donderdagen). 
• Een marktconform salaris (cao zwembaden) tussen €629,35 en 
 € 2.962,18 bruto per maand o.b.v. een werkweek van 38 uur. 

Afhankelijk van leeftijd, werkervaring, opleidingsniveau en kennis. 
• Een BHV-training.  
• Een reanimatie en AED training. 
• Een zwembadtraining. 
• Een fantastische en uitdagende werkplek vol vrolijkheid en plezier.

een kassamedewerker &
allround zwembad medewerkers
Een klein team biedt een fantastische en uitdagende werkplek vol vrolijkheid en plezier

VACATURE

Interesse?
Spreekt bovenstaande vacature je aan en wil jij op deze 
leuke werkplek van de gemeente Steenbergen komen 
werken? Stuur dan een mail met jouw cv en motivatie  
naar S.vanderPluijm@gemeente-steenbergen.nl.

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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7°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Vanaf dit weekeinde 
overwegend droog 

met meer zon, 
maar wel lagere 
temperaturen.

Zaterdag zit de wind in een noordelijke 
hoek en wordt er koelere lucht 
aangevoerd. De temperaturen zitten dan 
nog ergens tussen een 6 en 8-tal graden 
in onze regio en er waait ook een koude 
noordelijke wind, hoewel die maar zwak 
tot matig zal zijn.
In de nacht naar zondag kan het met 
rustige omstandigheden ’n enkel 
graadje gaan vriezen.
Zondag wordt er voor droog en vrij 
zonnig weer gekozen. De dag start wel 
koud met in de ochtend dus lichte vorst. 
In de middag wordt het 5 of 6 graden en 
er staat een matige noordoostenwind. 
Daarmee is het enkele graden kouder 
dan op zaterdag. Uit de wind en in de zon 
is het prima weer, maar in de schaduw 
voelt de wind behoorlijk koud aan.
Na het weekend blijft het in de 
gemeente Steenbergen droog 
met zonnige perioden. De 
middagtemperatuur ligt rond de 7 
graden. Tijdens heldere nachten vriest 
het een aantal graden en dan is het in de 
ochtend nog een tijd koud.

 Weerspreuk:  
“Als februari lacht, dan wordt maart 

niet zacht.”

Reageren? 
gercelcius@gmail.com

( door Dasja Abresch )
Steenbergen – De thermostaat 
kan weer naar beneden in de war-
me kamers van de gemeenschaps-
huizen. De gemeente Steenber-
gen startte dit initiatief vlak voor 
de kerstdagen om mensen die de 
energierekening wat willen druk-
ken, een handje te helpen. Goed-
bedoeld, maar er blijkt weinig tot 

geen animo voor te zijn en dus 
wordt de pilot na zes weken zon-
der verder vervolg afgesloten.

Alleen in gemeenschapshuis De 
Stelle was het project een succes. 
Een vaste groep van dertig dorps-
bewoners maakte wekelijks ge-
bruik van de warme kamer. Sinds 
het project op 29 januari is afge-
sloten, komt de groep nog steeds 

bijeen in het dorpshuis. Het bak-
je koffie betalen ze nu zelf. �Er be-
staat enige twijfel of de gebruikers 
echt met de juiste reden gebruik 
hebben gemaakt van de warme 
kamers,” staat in de evaluatie met 
het bestuur te lezen. 
Bij ’t Cromwiel in Steenbergen 
maakten vijf personen gebruik 
van de warme kamer, maar in 
de andere gemeenschapshuizen 
bleef de teller op nul bezoekers 
steken. Het neemt niet weg dat 
alle besturen na afloop van de pi-
lot uitspraken dat wanneer er in 
de toekomst alsnog behoefte be-
staat aan warme kamers, zij ze-
ker hun medewerking zullen ver-
lenen.

Gebrek aan behoefte: 

Kachel kan uit 
in de warme kamers

DE HEEN | DINTELOORD – Natuur-
monumenten organiseert op zon-
dag 5 maart een wandeling door 
de Dintelse Gorzen, waarbij onder 
leiding van een gids gezocht wordt 
naar diersporen.

Boswachter Femke Deelstra licht 
toe: “Diersporen kom je op de 
gekste plekken tegen. Je loopt er 
vaak ook snel aan voorbij omdat 
ze soms heel onopvallend zijn. Sa-
men met onze gids kunnen deel-
nemers aan de wandeling leren 
hoe je verschillende sporen her-
kent”.

Aanmelden
De excursie start op 5 maart vanaf 
de parkeerplaats aan de Vlietdijk 
(Dinteloordse zijde van de Vliet). 
Aanmelden is verplicht en kan via 

www.nm.nl/agenda.
Geadviseerd wordt om laarzen of 
stevige waterdichte schoenen aan 
te trekken en zo mogelijk een ver-
rekijker mee te nemen. Na afloop 
is het verstandig om jezelf op te-
ken te controleren. Honden zijn 
niet toegestaan. De wandeling 
begint om 9:00 uur en duurt tot 
11:30 uur.

Dit weekend:  
winterwandeling
Deze zaterdag – 25 februari – 
wordt door Natuurmonumen-
ten een winterwandeling door de 
Dintelse Gorzen georganiseerd. 
Deze start 0m 13:00 uur, eveneens 
vanaf de Vlietdijk. Aanmelden is 
verplicht en kan nog via www.
natuurmonumenten.nl/dintel-
se-gorzen

Dierensporen zoeken in  
de Dintelse Gorzen met 
Natuurmonumenten

Bingo KBO-Welberg
WELBERG _ Dinsdag 28 februa-
ri organiseert KBO-Welberg een 
bingomiddag in gemeenschaps-
huis De Vaert. Hier het gebruike-
lijke recept: start om 13:30 uur, 
zaal een half uur eerder al open, 
iedereen is welkom en de prijzen 
worden in contanten uitgekeerd.

Bingo  
HSV De Kruisweel

KRUISLAND – Zondag 5 maart or-
ganiseert Hengelsportvereniging 
De Kruisweel een bingmiddag in 
zaal Koch aan de Molenstraat 120. 
Er is een goedgevulde prijzenta-
fel, bingokaarten kosten 10 euro 
voor 12 ronden. De 13e super-
ronde stelt een hoofdprijs van 50 
euro in het vooruitzicht. Deze ex-
tra ronde kost 1,50 euro per kaart 
en er kan alleen aan worden deel-
genomen door bezoeker die met 
de andere twaalf ronden hebben 
meegespeeld. Er wordt gestart om 
13:00 uur.

DINTELOORD – De peuters van de 
peutergroep bij Zo Kinderopvang 
luisterden onlangs in de week van 
de Nationale Voorleesdagen adem-
loos naar wethouder Esther Prent. 
Zij las voor uit het prentenboek 
van 2023: ‘Maximilliaan Modder-
man geeft een feestje’.

Met haar komst onderstreepte de 
wethouder het belang van voor-
lezen. Hoe eerder daarmee wordt 
begonnen, des te beter is dit voor 
de taalontwikkeling bij kinderen. 

Dit voorlezen gebeurt ook bij de 
kinderopvang regelmatig. 

‘Het stimuleert de ontwikkeling 
van kinderen en het vergroot hun 
woordenschat’, zo laat Sabine van 
Nistelrooij van de Samenwerken-
de Kinderopvang weten. 

“Op onze website geven wij tips 
over leuke voorleesboeken, ze 
staan gerangschikt op leeftijdsca-
tegorie. Zie www.zokinderopvang.
nl/voorlezen-doe-je-zo”. 

‘Maximilliaan Modderman 
geeft een feestje’

Foto: Wethouder Esther Prent leest de kinderen van Zo Kinderopvang in 
Dinteloord voor.

REGIO – Zo geheten ‘hyperbare 
zuurstoftherapie’ blijkt mooie re-
sultaten te geven bij behandeling 
van (pijn)klachten na een bestra-
ling of bij slecht genezende won-
den aan een diabetische voet. Deze 
behandeling wordt gegeven in het 
Adrz ziekenhuis in Goes. Donder-
dag 16 maart wordt hier een infor-

matieavond over georganiseerd.

Dat gebeurt in Hotel Van der Valk 
aan de Anthony Fokkerstraat 100 
in Goes. Deze avond is gratis toe-
gankelijk, aanmelden is echter 
noodzakelijk. 
Tijdens een zuurstoftherapie wor-

den weefsels die een tekort heb-
ben aan zuurstof beter van deze 
zuurstof voorzien. De artsen 
Heringhaus, Esteve Cuevas en 
Van Rees Vellinga zullen meer ver-
tellen over de behandeling in het 
hyperbaar centrum in Goes. Ook 
zullen twee patiënten toelichten 
hoe zij de behandeling hebben er-

varen en wat hun resultaten zijn.

Aanmelden en informatie
Aanmelden voor de informa-
tieavond kan via het telefoon-
nummer 088 125 4290 of door 
een mailbericht met contactge-
gevens te sturen naar info@hy-
perbaarcentrum.nl. Hier kan 
eventueel ook meteen een af-
spraak worden gemaakt voor 
een kosteloos intakegesprek.  
Meer informatie en uitleg over 
zuurstoftherapie en de ervaringen 
van andere patiënten is te vinden 
op de website www.hyperbaar-
centrum.nl.

Info-avond over zuurstoftherapie  
als remedie bij klachten na bestraling  
of bij diabetische voet

STEENBERGEN | DINTELOORD – Na 
een opiniepeiling door het bedrijf 
‘OnzeAuto’ in oktober vorig jaar 
onder 205 inwoners van de ge-
meente Steenbergen hebben 130 
van hen laten weten interesse te 
hebben in het delen van een auto 
met buurtgenoten. Reden voor 
het bedrijf om te starten met een 
voorinschrijving. Wanneer hier zich 
voldoende inwoners voor aanmel-
den, wordt in de loop van dit jaar 
gestart met het plaatsen van elek-
trische deelauto’s.

Op basis van de uitkomsten van 
de opiniepeiling heeft ‘OnzeAuto’ 

drie gebieden in de gemeente ge-
selecteerd. Inwoners kunnen zich 
nu inschrijven voor het gebied 
rondom de Markt in Steenber-
gen, rondom de Jumbo in Steen-
bergen-Zuid en rondom het Raad-
huisplein in Dinteloord. Mocht er 
in de komende jaren ook vanuit 
andere gebieden in de gemeen-
te voldoende belangstelling be-
staan, dan wordt het aantal gebie-
den uitgebreid.

Rijtegoed en uurtarief
Wanneer het initiatief doorgaat is 
het de bedoeling dat gebruikers 
voor een passend rijtegoed kiezen. 

Afhankelijk van de hoogte van dit 
tegoed geldt een bepaald uurta-
rief. Iedereen met een geldig rijbe-
wijs kan deelnemen. Voor gebrui-
kers zijn meerdere deelauto’s be-
schikbaar, waardoor er altijd een 
auto beschikbaar zou moeten zijn.  
Door gebruik te maken van een 
deelauto wordt verwacht dat ge-
bruikers lagere kosten hebben. 
Ook zijn minder parkeerplaatsen 
in de woonwijken nodig wanneer 
meer inwoners van een deelauto 
gebruik maken. Omdat de deelau-
to elektrisch wordt aangedreven is 
er minder belasting voor het mi-
lieu.

Mogelijk ook elektrische deelauto’s in 
Steenbergen en Dinteloord

Steenbergse Courant zoekt krantenbezorgers 
vanaf 12 jaar: aanmelden via (0167) 565930 of bezorging@steenbergsecourant.nl



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

vanwijkkeukenenbad.nl

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

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

Meer dan 50 jaar liefde voor het vak!

Overbeeke
Kaaistraat 6, 4651 BN Steenbergen 
Oudelandsestraat 9, 4691 BJ Tholen
Raiffeisenstraat 2, 4697 CG Sint-Annaland
T: (088) 730 77 10
 I: www.overbeeke.nl

De buurtzame bank.

Vindt u een bank in de buurt ook 
nog belangrijk? Stap dan met uw 
bankzaken over naar RegioBank!

Overstappen naar 
RegioBank? 
SUPER eenvoudig!

  Lokaal aanwezig
  Persoonlijk contact
  Vrije inloop zonder afspraak
  Gratis overstapservice waardoor u 

zelf bijna niets hoeft door te geven
  Niet wennen aan een nieuwe pincode: 

kies zelf uw pincode

Overbeeke-adv-aug-129x195mm.indd   1 02-08-2022   09:49

WIJ HELPEN JE GRAAG!
Kom langs in onze showroom voor een 
persoonlijk adviesgesprek of om inspiratie 
op te doen.

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart organiseren wij 
een feestelijke wijnproeverij in onze showroom en 
geven we ook verschillende kookdemonstraties. 
Loop gerust binnen om te genieten van exclusieve 
wijnen en lekkere hapjes!

WIJNPROEVERIJ 
OP 3 & 4 MAART!

DÉ DUITSE SPECIALIST IN KEUKENS 
MET STENEN WERKBLADEN
MARQUARDT KÜCHEN SINTMAARTENSDIJK

WANT VOOR JE 
HET WEET.. STA JE 
ERIN TE KOKEN!

Marquardt Sint-Maartensdijk
Nijverheidsweg 1, 4695 RC 

0166 782 505 | sintmaartensdijk@marquardt-kuchen.nl

PLAN JE 
AFSPRAAK
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( door Dasja Abresch )

STRIENESTAD/PEELOOFDURP/VOS-
SE-OL/POMPEDURP/RALDAL – De 
Grote en de Kleine Mus, de Pomp 
en de Heks van de Rietkreek zijn 
tot as wedergekeerd en de vlag 
van Peeloofdurp is gestreken. Deze 
gemeente is twee Prinsen, twee 
Narren, twee Boeren, een Pompier 

en drie Pompeleedies armer maar 
dat neemt niet weg dat alle ker-
nen van de gemeente Steenbergen 
terug kunnen kijken op een gewel-
dige carnaval. 

De Bietboeren en Meerminnen 
deden dat met als motto ’Komt da 
zien!, de Vossen en Vossinnen be-
leefden een ’Spektaokel’, de Pom-
pen en Pompinnen ’konden goan’ 

en in Peeloofdurp ’paktûh ze uit’. 
In de tussentijd beleefden de Ral-
dallers een ware primeur met de 
Eerste Kleinste Optocht van het 
dorp en dat zal zeker niet de ’de 
leste’ zijn geweest. Zelfs de weer-
goden verleenden alle medewer-
king met een gematigd tempe-
ratuurtje en niet meer dan een 
spatje regen. Ook Burrie Ruud die 
dinsdagavond de sleutelbos van 

zijn gemeente weer compleet kon 
maken en zijn dagelijkse titel te-
rugkreeg, was dik tevreden want 
het leutfeest verliep zonder een 
centje pijn. BOA’s en wijkagenten 
hoefden nauwelijks in actie te ko-
men, maar kregen juist de compli-
menten van het publiek en de ho-
reca. 

Burgemeester Van den Belt kijkt 
dan ook trots en met veel plezier 
terug op de dagen dat de prin-
sen regeerden over Strienestad, 
de Raldal, Strienedurpke, Peeloof-

durp, Pompedurp en ’t Vosse-ol: 
”Dankzij de inspanningen van al 
die vrijwilligers hebben onze in-
woners weer naar hartelust kun-
nen genieten van volop leutige 
activiteiten. Ik heb prachtige op-
tochten gezien en het blijft fantas-
tisch om te merken hoezeer car-
naval mensen samenbrengt. Dat 
geeft ons allemaal weer nieuwe 
energie en inspiratie. Ik wil ieder-
een die zijn steentje hieraan heeft 
bijgedragen daarom hartelijk be-
danken.”

Carnaval 2023: Niks dan leut!

( door Tineke Feskens )

STRIENESTAD – Voor ’d’n ellufde 
keer’ werd afgelopen maandag-
avond het Gròòt Strienestad Aove-
plein Meziekfestijn georganiseerd 
door dweilband Uttoeternietoe. 
Eveneens voor de elfde keer stond 
Prins Strienius V daar op de kaai. 
Het was zijn laatste keer en daar-
om stond het spektaokel dit keer 
geheel in het teken van het af-
scheid van deze geliefde prins, net 
zoals het elf jaar geleden in het te-
ken van zijn welkom stond. Strieni-
us V genoot met volle teugen van 
zijn ’leste’ keer, maar liet Uttoeter-
nietoe en alle muzikanten plechtig 
beloven het Aoveplein Meziekfes-
tijn voor altijd in ere te houden. De 
Bietboeren en Meerminnen die in 
honderdtallen naar de haven wa-
ren gekomen, beloofden het met 
hun hand op de dweil. 

Wie Prins Strienius V persoonlijk 
wilde bedanken, kon voorafgaand 
aan het Gròòts Strienestad Aove-
plein-meziekfestijn naar de re-
ceptie bij ZOnder Zeil komen. En 
daar werd gevolg aan gegeven. Tot 
buiten stond de rij wachtenden, 
binnen was het één groot feest. 
Een feest dat na elven doorging 
aan de haven. 

”De elfde keer, voor mij 
de laatste” 
Daar zaten al ruim voor aanvang 
de liefhebbers van het Gròòts 
Strienestad Aoveplein-meziek-
festijn te wachten. Want het fes-
tijn heeft in haar elfjarig bestaan 
een grote groep aanhangers ge-

kregen. Samen genieten van mu-
ziek, samen zingen en samen 
leut maken. ”Het is alweer de elf-
de keer”opende Prins Strienius 
V het festijn. ”Voor mij de laatste 
keer, als Prins!” Want volgend jaar 
zit Dennis Vermeulen maar wat 
graag op de onderste treden van 
de tribune, als trompettist tussen 
alle muzikanten. 

”Uttoeternietoe, 
bedàànkt!”
Het Gròòts Strienestad Aove-
plein-meziekfestijn kan niet zon-
der Uttoeternietoe. Elf jaar gele-

den begonnen zij met het Gròòts 
Strienestad Aoveplein Meziekfes-
tijn en daarom werden alle leden 
van het orkest door Prins Strienius 
V in het zonnetje gezet. Een voor 
een kregen ze het Bronzen insigne 
omgehangen. Een hele eer, want 
dit bijzondere kleinood wordt niet 
snel uitgereikt. Nar Bowke mocht 
Chiel Veraart de neus omhangen. 
”Je hebt er ne neus voor” lachte de 
Nar. 

’Wie kent ze niet?’
En toen was het tijd voor muziek. 
’t Gèèfste plekske, Ons eigen Strie-
nestad, O Strienestad en het lied 

van dit jaar Komt da zien!. Nar 
Bowke zong ze allemaal, onder-
steund door Prins Strienius V en 
iedereen die aan de haven stond. 
”Dit is wat het leutfeest voor mij 
betekent” dankte de Prins ieder-
een. 

Onderscheidingen 
Het kon natuurlijk niet uitblij-
ven, een aantal mensen werd in 
het zonnetje gezet. Het begon bij 
technicus Ben Broos. ”Ben, kom 
es naar voren” riep Chiel Veraart. 
”Ik weet het, je houdt niet van 
aandacht, maar het moet even-
tjes. Zonder jou zouden we van-

avond niks horen.” Als dank voor 
zijn jarenlange inzet kreeg Ben de 
Gouwe Meermin overhandigd. 
Wie volgens Veraart héél graag 
in de belangstelling staat is Da-
vid Borremans. De man achter de 
grote trom van de Primurkus. Hij 
werd ter plekke benoemd tot ’dir-
rekteur van karnevalsmuseumke 
De Blaauwe Wallem’, onderdeel 
van toekomstig Steenbergs muse-
um ’De Stadsheraut’. Als eerste of-
ficiële daad mocht hij meteen de 
Gouwe Meermin aan Prins Strie-
nius V overhandigen.

’Afscheidscadeaus’
Langzaam maar zeker werd het 
programma wat chaotischer. ”Al-
lemaal de schuld van Nar Bow-
ke”aldus Veraart. ”Hij gooit alles 
in de war!” Toch kwam het goed. 
Prins Strienius kreeg een grote 
lijst aangeboden. De dames van 
Vermeulen werden erbij gehaald 
om het vast te houden. Maar wat 
zat er in die lijst?&nbsp; Een lied 
op de melodie van ”Tis moei-
lijk bescheiden te blijven”. Ieder-
een had de tekst van het refrein 
op een bierviltje gekregen en zo 
werd Prins Strienius V uit volle 
borst toegezongen. De muzikan-
ten hadden hun eigen cadeau. 
Een medley met alle nummers die 
de Prins samen met dirigent én 
musicus Junior Huigen in de af-
gelopen elf jaar heeft geschreven. 
Prins Strienius V zong ze allemaal 
mee. Voor het laatst aan de haven. 
Dinsdagavond hangt hij voorgoed 
zijn steek aan de wilgen.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Gròòts Strienestad Aoveplein-meziekfestijn, 
een feestelijk afscheid van Prins Strienius V
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( door Tineke Feskens )

PEELOOFDURP – Vrijdagmiddag 
17 februari trok een grote stoet 
door de straten van Peeloofdurp. 
De scholen optocht, georganiseerd 
door de Petrus en Paulusschool, 
stond volledig in het teken van het 
motto ’We pakkûh uit’. 

Met de Leuttrappers voorop trok-
ken de deelnemertjes  van de 
schooloptocht vrijdagmiddag 
door de straten van Peeloofdurp. 
Op allerlei manieren werd het 
motto ’We pakkûh uitÆ in beeld 

gebracht. Pac-mennetjes pro-
beerden elkaar te pakken. Leerlin-
gen uit groep acht pakte voor de 
laatste keer uit. En met een ludie-
ke terugblik op het wereldkampi-
oenschap voetbal in Quatar werd 
snel ingepakt. ‘We Pakke ut eele 
jaor uit’ stond in het teken van alle 
momenten waar flink uitgepakt 
kan worden. Valentijnsdag, een 
verjaardag of moederdag, er zijn 
gelegenheden genoeg om flink uit 
te pakken.

‘Altijd genieten’
De schooljeugd had niet voor 

niets hun best gedaan. Wat ston-
den er veel mensen langs de kant 
te kijken. “Tis altijd geniet als die 
kinders langskomen” zegt een 
dame lachend. Maar de volgende 
groep komt er alweer aan. Groen 
gekleurd pakken rupsjes zichzelf 
uit tot kleurrijke vlinders. Prins 
Sien dun eerste genoot samen 
met zijn gevolg met volle teugen. 
“Is het niet geweldig?” zei de prins 
stralend. “Wat een feest! Al die 
kinderen die zon uitgepakt heb-
ben, prachtig gewoon!” Maar veel 
tijd voor een praatje heeft hij niet. 
Alle deelnemers worden toege-
juicht, samen wordt met confetti 
gegooid of een dansje gedaan. De 
leut is terug in Peeloofdurp, het 
feest kon beginnen.

Uitslag
Grote wagens: 1. De Partypoppers 
en 2. CV de Mini vierders. Klei-
ne wagens: 1. Bc dún veertien-
de keer; 2. De Zonnestraaltjes en 
3. Dun Paccers. Groepen: 1. De 

Vakáánsiegangers; 2. De Katten-
kopjes en 3. De Cadeautjes. Duo: 
De Kliederaars.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Schooljeugd pakt flink uit 
in Peeloofdurp

( door Tineke Feskens )

POMPEDURP – Zaterdagmiddag 
stond De Siemburg in het teken 
van de kinderen. Vanaf twee uur 
stroomde de zaal vol. Brandweer-
mannetjes, de Adams family, ja 
zelfs de FBI vermaakten zich pri-
ma. Toch was het anders dan nor-
maal. Prins Jurgen en zijn gevolg 
waren in geen velden of wegen te 
bekennen.

De kindermiddag in de Siem-
burg stond in het teken van spel-
letje. Verdeeld over de hele zaal 
vermaakte de jeugd zich. Ouders 
vonden elkaar aan de statafels, 
het was gezellig druk. Bij de bal-
lonkunstenaar stond een lange 

rij. Want wie wil er nou niet een 
mooie beer van ballonnen? “Wat 
wil jij?” vroeg ballonartiest Jerry 
aan een meisje. “Een kroon?” Dat 
wilde ze maar al te graag. Een an-
der wilde een beer en weer een 
ander wilde een stoere hoed.

‘Nee, gewoon schuiven’
Even verderop speelde een groep-
je domino en vier op een rij. In een 
andere hoek werd gesjoeld. Met 
eigen spelregels, want als je am-
per twee bent is het veel gemak-
kelijker de stenen te gooien. “Nee, 
gewoon schuiven!” leggen de vrij-
willigsters lachend uit. Bij een an-
dere tafel werden kinderen ge-
schminkt. En er kon film gekeken 
worden op een groot scherm. Mét 

popcorn.

“Waar is Prins Jurgen?’
Er hing ook een groot gordijn op 
het podium. Met een enorm slot 
ervoor. De meeste kinderen merk-
ten het niet op, maar veel ouders 
vroegen zich af wat dát te beteke-
nen had. En waar bleef Prins Jur-

gen met zijn gevolg?  Hij zou toch 
wel komen? Het jeugdgevolg was 
er gelukkig wel. Op het podium 
stelden ze zelfzelf voor. En toen 
ging de telefoon. 

‘We zitten opgesloten!’
Wat bleek, Prins Jurgen en zijn ge-
volg waren opgesloten en ze kon-

den er niet uit! �Hé kijk nou� riep 
een jongen. �Hier op het scherm 
zie ik de prins!� Ja hoor, daar stond 
Prins Jurgen. Hij zwaaide naar de 
kinderen en vroeg om hun hulp. 
�Boven in de zaal hangt een net 
met ballonnen. Daar zitten bal-
lonnen in met een nummer erop. 
Die nummers horen bij het slot. 
Willen jullie ons bevrijden?” 

‘En nu samen feesten’
Dat wilden de kinderen wel. Er 
werd aan de touwen van het net 
gesjord en langzaam maar ze-
ker kwam de hele lading ballon-
nen naar beneden. Alle kinderen 
zochten naar de nummers en al 
snel kon Prins Jurgen en zijn ge-
volg bevrijd worden. Blij stapte hij 
het podium op. Het kinderbal in 
de Siemburg kon écht beginnen.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Jeugd bevrijdt Prins Jurgen 
in Pompedurp

( door Tineke Feskens )

PEELOOFDURP – Maandagmiddag 
was er geen doorkomen meer aan 
in Peeloofdurp. Niet alleen vanwe-
ge de prachtige wagens die ge-
toond werden. Op het Raadhuis-
plein en een groot deel van de 
route stond het publiek rijen dik te 
genieten van alle moois. Wie dacht 
nog even vóór de start van de op-
tocht Peeloofdurp in te kunnen rij-
den kwam bedrogen uit. Al ruim 
voor het officiële startsein was 
er geen doorkomen meer aan. De 
Steenbergsestraat was afgesloten 
en op de parkeerplaats was geen 
plaatsje meer vrij. De oproep om 
naar Peeloofdurp te komen was 

blijkbaar goed aangekomen.

Inmiddels stond er ook al volop pu-
bliek langs de kant te wachten. Be-
woners van SDW hadden een mooie 
plek vooraan. Lekker warm ingepakt 
genoten ze van de gezelligheid en 
iets warms te drinken. Eindelijk klonk 
er geluid in de verte. De Prinsenwa-
gen kwam langzaam dichterbij. Prins 
Siem dun eerste en Tante Kaat boven-
in en de jeugd van Dubbel Dees iets 
lager. 

‘Een jubileum, al 33 jaar 
Leuttrappers’
Voor het publiek begon een ruim 
uur genieten. Van de prachtige gro-

te wagens. De wagen van de eigen 
Leuttrappers als eerste. Zij vieren dit 
jaar hun jubileum. 33 meter prachti-
ge koppen, draaiende elementen en 
een geweldige show rond de wagen. 
Het was een waar spektakelstuk. Kort 
daarachter volgde enkele kleinere wa-
gens. De muziek op standje oorpijn, 
maar dat maakte de sfeer alleen maar 
beter. 

‘Zoveel grote wagens!’

Het publiek genoot! Er werd meege-
danst, gesprongen en gedweild. Want 
BC. Vor Mekaor haalde tijdens hun act 
mensen uit het publiek om samen de 
polonaise te lopen. Er waren ook een 
aantal wagens die aan de lichtjesop-
tocht hadden meegedaan. Zelfs in het 
daglicht zag het er prima uit. BC. De 
Plakkers hadden een wagen vol exo-
tische vogels en de Vrolijke Vierders 
vierden een carnavalsmis. Even ver-
derop straalde Jomanda water in.

’We pakkûh uit’
De vele jeugdige deelnemers hadden 
er zichtbaar plezier in. Onvermoei-
baar dansten ze op hun eigen muziek. 
Dat belooft wat voor de toekomst. 
Want één ding is zeker, het carnaval 
is weer helemaal terug in Peeloof-
durp. Het motto �We pakkûh uit� kon 
niet beter zijn toegepast. Toen alle wa-
gens weer terug bij het startpunt wa-
ren toog iedereen naar de Buitelstee. 
Want wie o wie gaat naar huis met de 
grootste beker?

‘En de winnaars zijn?’
Bij de Duo’s: 1. De vrolijke peekes, 2. 
Sandra en Birgitte, 3. Duo goud. ‘Klei-
ne wagens’: 1 BC de Mini plakkers, 
2, Stijn, 3. ZO kinderopvang. ’Middel 
wagen’: 1. BC de Coole club, 2. BC de 
Plakkers, 3. CV de Narrekus. En bij de 
‘Grote wagens’: 1. PZN, 2. BC Vor Me-
koar, 3. CV de Vrolijke vierders.
Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Optocht vol hoogtepunten 
in Peeloofdurp

( door Dasja Abresch )
STRIENESTAD – Afgelopen vrijdag 
stond in het afscheidsinterview met Li-
set en Corné Braat, 14 jaar lang de be-
geleiders van het jeugdgevolg, te lezen: 
”Als het allemaal een beetje rustiger is, 
willen we een reünie houden met alle 
kinderen. Dat lijkt ons toch zo gewel-
dig.” Wat zij toen nog niet wisten, was 
dat die reünie allang gepland stond. 
Afgelopen maandagavond kreeg het 
echtpaar de schrik, maar ook de ver-
rassing van hun leven, toen zij bij bin-
nenkomst bij DOK verwelkomd wer-

den door tientallen oud-leden hun ou-
ders. De surprise-party was een idee 
van vier moeders van oud-jeugdgevol-
gleden: Miranda van der Pligt, Miran-
da Brok, Jeanette Scherpenisse en Ester 
de Kock. Zij benaderden in het diepste 
geheim alle jeugdleden en iedereen die 
kon, gaf maar wat graag gehoor aan 
die oproep. Nadat Corné en (vooral) 
Liset elf boerenzakdoeken doordrenkt 
hadden met tranen van geluk beleef-
den zij een paar prachtige uurtjes met 
al ’hun kinders’ waarvan de oudste in-
middels 23 is.

Surprise-reünie voor 
Corné en Liset
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( door Dasja Abresch )
STEENBERGEN – Een jaar gele-
den tijdens carnaval stelde Steen-
bergenaar Bas Maris een grote 
vraag aan zijn geliefde Bianca Sch-
will: ”Wil je met me trouwen?” Hij 
kreeg er een volmondig ’ja’ voor 
terug. ”Maar,” zei Bas, ”dan gaan 
we wel trouwen met carnaval.”

En zo gebeurde het. Afgelopen 
maandag stapte het stel in het hu-
welijksbootje en om daar te ko-
men, had Bas bijzonder vervoer 
geregeld. Een schitterende, diep-
blauwe Talbot-Lago uit 1949, tot 

in de puntjes gerestaureerd. Een 
grote verrassing voor Bianca die 
op haar beurt haar aanstaan-
de verblufte door er oogverblin-
dend uit te zien in haar zeegroene 
bruidsjurk. Ook Bas was overigens 
een lust voor het oog in zijn don-
kerblauwe pak met grijs gilet, flat 
cap en vlinderstrik. Het kersverse 
echtpaar paste daarmee naadloos 
in het thema van de eigen bruiloft 
dat ’The Great Gatsby’ kreeg. Het 
is de titel van het wereldberoem-
de boek van F. Scott Fitzgerald dat 
zich afspeelt in het Amerika van 
de jaren ’20, beter bekend als The 
Jazz Age. 

Acrobaat en luipaard
Bas en Bianca zijn geen onbeken-
den in het Strienestadse. Bas is 
trommelaar bij de Primeuren en 
Bianca tekende menig Bietboerke 
en Meerminneke voor het leven 
in haar tattoo studio Raven Child 
Inks. 
Zoals verwacht stortten Bas en 
Bianca zich na hun eigen brui-
loft nog gewoon in het feestge-
druis van de carnaval. Samen met 
de rest van Strienestad namen zij 
afscheid van Prins Strienius V tij-
dens het Gròòt Strienestad Aove-
polein Meziekfestijn. 
De volgende dag gaf het paar als 
acrobaat en luipaard  acte de pré-
sence tijdens het Cirque du Pri-
meur in de Strienestadse optocht. 
Ze zijn duidelijk voor elkaar ge-
maakt!

Foto: Op carnavalsmaandag ga-
ven Bas en Bianca elkaar het ja-
woord. Bas haalde zijn bruid op in 

een schitterende oldtimer die hen 
naar het oude stadhuis/Leutpaleis 
bracht voor de ceremonie. 

Bas en Bianca trouwden  
tussen confetti en serpentines

( door Dasja Abresch )

RALDAL – De optocht nieuwe stijl 
in Raldal is vergelijkbaar met de 
uitvinding van de paperclip: je 
moet er maar opkomen. Dankzij 
een sterk staaltje out-of-the-box 
denken had de Eerste Kleine Op-
tocht van de Raldal maar liefst 25 
deelnemers. Een nieuwe traditie 
lijkt geboren.  

Na de corona-jaren was het even 
zoeken voor de stichting Ont-
spanning Voor Welberg op welke 
wijze de optocht nieuw leven in-
geblazen kon worden. Een Com-
missie Externe Adviseurs bestaan-

de uit dorpsgenoten Joran De-
ijkers en Edwin de Kock kwam 
met een lumineus idee: ga niet 
voor de Gròòtste, maar juist voor 
de Kleinste Optocht van deze ge-
meente. 

Iedereen kan meedoen
Zo gezegd zo gedaan. Iedereen die 
mee wilde doen, kreeg van OVW 
een verhuiskarretje waarop zij een 
wagentje konden bouwen. Het 
idee sloeg aan, onder meer dank-
zij een intensieve PR-campagne 
op basisschool Pius X. ”Het mooie 
van deze opzet is dat iedereen 
mee kan doen,” licht OVW-voor-

zitter Anouschka Martens toe. ”Je 
hebt er niet veel ruimte voor no-
dig, want je kunt het bij wijze van 
spreken op de keukentafel maken. 
Je hebt er ook niet veel tijd voor 
nodig en het hoeft nagenoeg niets 
te kosten.” 

Smurfenorkest
De deelnemers hadden zich ove-
rigens niet alleen toegelegd op 
hun wagentje maar hadden ook 
een passend pakske aangetrok-
ken. Dat gold ook voor de beste 
(en tevens enige) dweilband van 
de Raldal,  D’n Dweilberg, die als 
Smurfenorkest de optocht muzi-
kaal ondersteunde.

Uitslagen optocht: Enkelingen: 1. 
Lotte van der Werf; 2. Vic Wille-
gers; 3. Jip de Brandweer; Paren: 1. 
Jilte en Line (de kleinste thuis); 2. 
Jinthe en Bodhi (JFK Bouwers); 3. 

Anouk en Mees (De Dreumessen); 
Groepen: 1. Familie Van Koppen 
(is nie te stoppe); 2. 33 CL: 3. Fien, 
Lieke, Vive (de Leuthoornkes); 
Buitencategorie: 1. Wessel, Cas, 
Evi (Mini Circus); 2. D’n Dweil-

berg. 
Geveldweil: Stephanie Wagtmans 
en Jos Deijkers; 2. Familie Huij-
gens; 3. Annemiek en John Bakx; 
Aanmoedigingsprijs: Familie de 
Waal. 

Optocht nieuwe stijl op de Raldal:

Gròòts door kleiner  
te worden

( door Tineke Feskens )
STRIENESTAD – Dinsdag werd tra-
ditiegetrouw de grote optocht in 
Strienestad gereden. 23 deelne-
mers gebruikten het motto ‘Komt 
da zien’ als thema voor hun crea-
tie. Prins Strienius voerde hoog op 
de Prinsenwagen de leutstoet aan. 

Veel bouwclubs waren al maan-
den aan de slag om een mooie wa-
gen voor de optocht te bouwen. 
Zo ook BC Vor Mekaor, de laatst 
bouwclub uit Strienestad. Tijdens 
de jaarmarkt waren de bouwers 
op zoek naar leden én helpers om 

er tijdens de optocht een schouw-
spel voor het publiek van te ma-
ken. En soms kruipt het bloed 
waar het niet gaan kan en geef je 
jezelf op om te helpen. Dinsdag 
was het zover. Ik mocht als hofda-
me met de optocht meelopen.

‘Zoveel gezichten’
Langs de kant genieten men-
sen van de act. “Wat zien jullie er 
mooi uit!” is regelmatig uit het pu-
bliek te horen. Voor ons, de hofd-
ames en kids, een aanmoediging 
om nog beter ons best te doen. Als 
we onze act opvoeren halen we 

ook mensen uit het publiek om 
de polonaise te lopen. De reacties 
zijn verschillend. De één bedankt, 
de ander stapt spontaan naar vo-
ren om mee te doen. Er staan zo-
veel mensen aan de kant, zoveel 
gezichten, ik geniet met volle teu-
gen.

‘Het hele gevolg  
doet mee’

Het valt niet mee voor de bouwers 
om de grote wagen veilig langs de 
route te bewegen. “De veiligheid 
van het publiek staat voorop. Ze 
beseffen vaak niet dat we niet zo-
maar kunnen uitwijken of rem-
men” legt bouwer Kevin van Loon 
uit. “Daarom lopen we altijd met 
minstens twee man voor de wa-
gen en aan de zijkant” vult Francis 

van Fessem aan. Als we een lan-
ge en leuke tocht door de stad bij 
het Leutpaleis aankomen voeren 
we met de hele club nog één keer 
de act op. Iedereen doet mee. De 
Prins, zijn gevolg en het jeugdge-
volg lopen samen met ons de po-
lonaise. En ja, de Burrie zet ook 
zijn beste beentje voor.

‘Het zit erop’
De jarige Leuttrappers verba-
zen het publiek met hun 33 me-
ter lange wagen, die soms lastig 
tussen het publiek door kan ma-
noeuvreren. En de mollen van de 
Dweilberg steken de kop weer op. 
Truus en Bep schijnen het te we-
ten, de nieuwe Prins is   Nar Bow-
ke springt verrast achteruit. BC De 
Plakkers hadden stukken, maar 

tóch zetten ze hun beste been-
tje vóór! LC De Vriendschap XS 
veroverde de harten van het pu-
bliek. Zij wonnen met hun act 
de publieksprijs. De laatste wa-
gen was van de reinigingsdienst. 
De straten lagen er meteen na de 
optocht weer schoon bij. Laat op 
de avond werden in ’t Wapen van 
Steenbergen de prijswinnaars be-
kendgemaakt.  Paren: De Leut-
mutsen. Kleine groepen: LC De 
Vriendschap XS. Grote groepen: 
Sjappoo. Dweilbands: De Pri-
murkus. Kleine wagens: BC Deen. 
Grote wagens: De Leuttrappers.  
De optocht is gereden, de straten 
zijn schoon en we namen afscheid 
van Prins Strienius V. Het zit erop.

Zie foto’s op de hierna volgende pagina’s

Optocht Strienestad:  
Komt da zien!

(  door Peter Vermeulen )

VOSSE’OL – Nadat de rook is op-
getrokken van de heksverbranding 
waarmee het Vosse-olse carnaval 
gisteravond werd afgesloten con-
stateert voorzitter Giscard van Til-
burg van de carnavalsvereniging 
dat het dit jaar een prachtig feest 
is geweest. “We hadden een aan-
tal nieuwe elementen naast de tra-
ditionele items. Die zullen volgend 
jaar weer een mooi plekje krijgen. 
De optocht had na de coronajaren 
weliswaar wat minder deelnemers, 
maar er waren mooie wagens en 
actieve loopgroepen met leuke 
acts. Dit is vast een stimulans voor 
de vele toeschouwers om volgend 
jaar zelf ook deel te nemen”.

In het kort blikt de voorzitter terug 
op de afgelopen dagen. Hij noemt 
het succes van het pyjamabal dat 
het Vosmeers kabaol in de Vosse-
burcht organiseerde. “Met een 70-
tal kinderen, de ‘Silent Disco’ en 
de ‘Skippybal wedstrijd’ was het 
een echt succes”.
Het ‘Blauwe Maandag-bal’ – ook 
in de Vossenburcht waar de mees-
te binnen activiteiten werden ge-
houden – stond dit jaar vooral in 
het teken van het afscheid van 
Boer Joene en Nar Imke. – zij kre-
gen zo een mooie afscheidsrecep-
tie en werden goed in het zonnetje 
gezet. Gewaardeerd werd ook het 
bezoek van een delegatie uit Mas-
tepinnelaand (Wouwse Plantage). 
Jeroen Weerdenburg ont-

ving vanwege zijn inzet voor 
Nieuw-Vossemeer dit jaar de 
‘Gouden Merijn’. Antony Suij-
kerbuijk werd bekroond als ver-
sierder van de ‘Mooiste Gevel’. 
Maandagavond werd het Raad 
11-er bal gehouden in ‘By Ons’. 
Dit bal is vooral bedoeld voor de 
jeugd van 12 tot 16 jaar. “Een klei-
ne 40-tal jongeren nam er aan 
deel en die hebben zich goed ver-
maakt, onder ander met Karaoke”, 
aldus de voorzitter.

Heks van de Rietkreek
Een nieuw carnavalsfiguur in de 
vorm van de ‘Heks van de Riet-
kreek’ deed tijdens de eerste kin-
dermiddag haar intrede. In de 

erop volgende periode bleef haar 
identiteit in nevelen gehuld en 
konden deelnemers aan de car-
navalsactiviteiten via hints gissen 
naar wie deze rol vertolkte. Dins-
dag kwam de onthulling. Chris-
tien Oostvogels bleek de Heks van 
de Rietkreek 2023 te zijn.

‘Optocht stimulerend’
De Vosse-olse optocht trok min-
der deelnemers dan voor de co-
ronaperiode. Giscard van Tilburg: 
“Het waren er ditmaal 19. We mer-
ken – net als in veel overige plaat-
sen – dat het animo weer op gang 
moet komen na twee jaar ge-
dwongen stilte. Maar we hadden 
een mooie optocht met prachti-
ge wagens en actieve loopgroepen 
die goede interactie hadden met 
het talrijke publiek. Ik hoorde na 
afloop geluiden vanuit toeschou-
wers die een stimulans ervaarden 
voor deelname aan de optocht 
van volgend jaar”.

Uitslag optocht  
’t Vosse-ol 2023 

A-WAGENS: 1. BC P.Z.N.; 2. BC 
d’Oogte en 3. BC d’Incognitos. 
B-WAGENS: 1. Optocht nr. 35; 
2. De Boerinnekes en 3. B.C. de 
Feesthut. 
GROTE LOOP GROEP: 1. De Spek-
lopers. KLEINE LOOP GROEP: 
1. De Acrobaten; 2. Sjors en Saar 
en 3. B.C. ’t natte geitje. MUZIEK 
GROEP: 1. Vosmeers Kabaol en 
2. Bigband (De Vosseblaozers). 
DUWKAR: 1. B.C. de Toppers en 2. 
B.C. Bumba. ENKELING: 1. Koen 
Rijk.
Mottobeker: De Boerinnekes - 
Merijntje Beker: BC P.Z.N. - Kin-
derprijs: Sjors en Saar - Publieks-
prijs: BC P.Z.N. - Gevelprijs: 
Anthony Suijkerbuijk - Gouwe Me-
rijn: Jeroen Weerdenburg. Thee-
mutsen 2023 zijn Fatima Jochems 
en Jord de Jong.

Zie foto’s op de hierna volgende pagina’s

‘We mogen als dorp trots zijn  
op de viering van ons carnaval”
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Fotografi e: Jan de Langen • Niek Perdaems
• Thomas Weezenbeek Raldal
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Fotografi e: Jan de Langen • Niek Perdaems
• Thomas Weezenbeek • Vera Testers
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Fotografi e: Jan de Langen • Niek Perdaems
• Thomas Weezenbeek • Nicole van de Donk • Vera Testers
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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 KADJAR TCE 140 EDC
BOUWJAAR 07-2019    47.591 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. FULL LED,
P-SENSOREN + CAMERA, PANORAMADAK

€24.490,- -

RENAULT ARKANA TCE 140 EDC
BOUWJAAR 02-2022    3.967 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. FULL LED,
STOEL- EN STUURVERWARMING, LEER

€33.490,- -€35.290,- -

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

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN * SPEELGOED EN TUIN
4671 CA DINTELOORD * 0167-523909 

Eenmalig of periodiek tuinonderhoud
Hoe maak je de tuin voorjaarsklaar? Om planten te 
laten bloeien en groeien, hebben ze op het juiste 
moment het juiste onderhoud nodig. 

Bij Visio Vireo Tuinen weten we precies wat jouw tuin 
nodig heeft. Voor alle soorten tuinonderhoud bieden 
wij op maat gemaakte abonnementen.  

Interesse? Neem gerust contact met ons op voor een 
vrijblijvende afspraak. 

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

Realiseer jouw droomtuin  
samen met Dutch Quality Gardens 
Visio Vireo Tuinen

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

DETOX FACIAL
En krijg de speciale
DETOX WOOD MASSAGE
Voor benen & rug CADEAU

Nu voor 286,75*
Normaal samen 2112

Julianastraat 13
4651BX Steenbergen
0167-565641
clararoxane.nl

Bel, app of kom langs:
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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 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.
“Geef vandaag voor de kerk van 
morgen”
U kunt uw parochiebijdrag over-
maken 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.

Een tijd van feesten en bezinnen
In onze parochies hebben we op een 
prachtige manier carnaval gevierd. 
De kerken waren mooi versierd, 
de muziek extra vrolijk, de inhoud 
van tijd tot tijd luchtig, maar ook 
een oproep om na te denken over 
de serieuze dingen van het leven. 
Dat is denk ik ook het mooie aan 
carnaval. Het plezier vooraf bij de 
voorbereidingen, de vrolijkheid 
van het feest zelf en daarna een 
tijd om bij te komen. Waarna het 
plezier van het organiseren en het 
bedenken van nieuwe ideeen voor 
het volgende jaar weer van voor af 
aan begint. 
Na alle vrolijkheid is het ook goed 
om een tijd van bezinning in te 
gaan. In de R.K.-kerk wordt het be-
gin van de Veertigdagentijd gemar-
keerd door het ontvangen van het 
Askruisje. De priester maakt met 
as een kruisje op het voorhoofd van 
de gelovige. Dit kruisje staat sym-
bool voor het eindig zijn van ons 
bestaan hier op aarde en wijst naar 
de vergankelijkheid van het leven. 
Aswoensdag is, net zoals Goede 
Vrijdag, een verplichte vastendag 
voor Rooms-Katholieken. Wie 
kan, wordt uitgenodigd om ook op 
andere dagen te vasten. Een ander 
belangrijk element in deze Veer-
tigdagentijd is het doen van goede 
werken. De oorlog in Oekraïne en 

de aardbevingen in Turkije en Syrië 
laten zien hoe belangrijk het is om 
elkaar te helpen. Maar ook in ons 
eigen land zijn er mensen die onze 
hulp hard nodig hebben. 
Laten we deze tijd gebruiken om 
aandacht te schenken aan elkaar 
en momenten van bezinning in ons 
leven in te lassen, zodat we ons op 
een goede manier voor kunnen be-
reiden op het feest van Pasen. 
Lenie Robijn, Pastoraal werkster 
Sint Annaparochie en Sint Chris-
toffelparochie.

Alle vieringen zijn in de Lourdes-
kapel, ingang tegenover de Aldi. 
De overledene die we in ons gebed 
gedenken: Martha Letens - Jacobs, 
Willy Hoppenbrouwers - Hector 
weduwe van Ad Hoppenbrouwers. 
Zaterdag 25 februari 17.00 uur: 
Pastoor Hans de Kort. Adrianus van 
Loon en Johanna Lucia van Loon - 
van Osta vanwege haar verjaardag; 
Jaargetijde Jan van Loon.
Maandag 27  Februari, 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.

Zaterdag 25 Februari 19.00 
uur: Woord-Communieviering 
Past. w. Lenie Robijn. Koor “En 
Toch” o.l.v. Martien van Gaans 
verzorgt de muzikale invulling. Wij 
gedenken: Ko de Baar weduwnaar 
van To de Baar – Veraart. 
Woensdag 1 Maart 9.30 uur: 
Woord - Communieviering in de 
Vonk, Past.w. Lenie Robijn.
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 26 februari 09.00 uur: 
Eucharistieviering, voorganger 
pastoor Hans de Kort; Misintenties: 
Rinus Bosters; jgt. Catharina 
Ligtenberg - v.d.Weegen; jgt. 
Martien Huijsmans; overl.  ouders 
Jan en Anna Clarijs - Smout;  Ran 
en Pietje Heijnen-Brocatus; jgt. 
Jack Loos; Jeanne de Wit - Vos e.v. 
Aloys de Wit; jgt. Nell Dekkers-
Schoutens e.v. Leo Dekkers;  Pol 
Henraat e.v. Marie Netten; 
Maandag 27 februari 18.00 uur: 
H. Mis.
Woensdag 1 maart 19.00 uur: H. 
Mis.
Donderdag 2 maart 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozenkrans-
gebed.

Ons parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 0164- 
682525. 
Zaterdag 25 febr. 19.00 uur 
Euch.: In deze viering wordt ons 
gebed gevraagd voor: Bas Rens; 
Yvonne Weller; Dolf Boenders 
w.v. Dina Konings; Melo Helle-
mons e.v. Johan van Dalen; Anton 
van Deursen e.v. Annie Houtepen; 
o.echtp. Dekkers - Koolen; jrgt. 
Koos Tunders e.v. To de Kock; 
jrgt. o.o. Marinus v.d. Watering 
en Anthonetta v.d. Watering - Ver-
hees; Anthonius Aarts e.v. Helena 
Aarts v.d. Watering; Voorganger: 
Past. Hans de Kort, lector: A. Blom  
m.m.v. het Antoniuskoor. 
Dinsdag 28 febr.  16.00 uur 
Euch.: Ter ere van de H. Antonius 
voor onze gezinnen. 

Zondag 26 februari 11.00 uur: 

Woord- en Communieviering. 
Zang: Gemengd koor; Misinten-
ties: O.o. Kees en Cor van den 
Beemd en hun zonen: Kees, Rien, 
Adrie, Henk, Jan, Piet, Leo en Mi-
nus (die in dec. j.l. overleden is); 
Jgt. Piet v.d. Heijden. Voorganger: 
pastoraal werker Lenie Robijn; 
Lector: Petra Welten; Koster: 
Adrie van Etten.

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

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

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
 Met beide benen op 

de grond
Kom je geen stap vooruit.

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 26 februari 10.00 uur: 
Mevr. B. de Waal, Zegge.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 13749034

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 26 februari 10.00 uur: 
Mw. drs. N. Roggeband, Tholen.

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  26 februari 10.00 uur: 
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. 
P.J. Krijgsman, Ridderkerk.

Zondag 26 februari 09.00 uur: 
Voorganger is Ds. H.J. Inkelaar.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL  WOORD

Cadeautjes voor de jarige
Bij ons in de Achterstraat is 
iemand 88 jaar geworden. Greetje 
van post.nl had het er druk mee. 
Veel gelukwensen met of zonder 
postzegel en via e-mail kwamen 
binnen. De jarige genoot van al 
die lieve woorden. Opvallend 
was, dat ook veel mensen de 
jarige Gods zegen en de zegen van 
Maria toewensten.  In sommige 
enveloppen zat geld voor benzine, 
want de jarige ging op de eigenlijke 
dag  naar Monfoort, waar zijn 
jongste zus met haar man de naaste 
familie ontving. ’s Middags zaten 
daar negen hoogbejaarden en een 
jongere chauffeur aan tafel voor 
een gezellige, warme maaltijd. De 
gastvrouw verstaat de kunst om 
iedereen een hartelijk woord en 
een lach te schenken. Met nog een 
doos vol praktische cadeautjes in 
de achterbak reed de 88-jarige met 
een dankbaar hart en een loflied op 
zijn lippen naar huis. Thuis vond 
hij nog meer cadeautjes op de 
tuintafel. Toen de achterdeur los 
was, heeft een vriendelijk mens 
ongemerkt een mand op de aanrecht 
gezet met leuke spulletjes, die 
houdbaar zijn tot na de vastentijd. 
Vóór en na zijn verjaardag zijn 
enkele mensen aan huis gekomen 
– iemand zelfs van heel veer – om 
de jarige persoonlijk te feliciteren. 
Een cadeau-bon met een hoog 
bedrag legt hij gereed voor een 
bezoek aan het tuincentrum, want 
als God het belieft, gaat hij op z’n 
achtentachtigste zijn moestuin en 
bloemperken weer voorzien van 
zaai- en pootgoed. Pater Bertus. 

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

( door John Rommers )

De voetbalvereniging Steenbergen 
bestaat dit jaar 90 jaar. In 1933, dit 
jaar 90 jaar geleden dus, werden 
in Steenbergen 2 voetbalverenigin-
gen opgericht, de vereniging W.V.S. 
en de vereniging Dia. Enkele jaren 
later zijn beide verenigingen gefu-
seerd waarna werd verdergegaan 
onder de naam R.K.V.V. Steenber-
gen.
Weer later is de naam veranderd in 
v.v. ”Steenbergen” hetgeen ook op 
de dag van vandaag nog steeds de 
naam is waaronder de bijna 600 
leden van de vereniging hun wed-
strijden spelen. 

Zaterdag 18 maart is de dag dat 
de vereniging echt jarig is, van-
daar dat er in het weekend van 
vrijdag 17, zaterdag 18 en zon-
dag 19 maart diverse festiviteiten 
gaan plaatsvinden. De commissie ” 
90 jaar v.v. Steenbergen” is al de 
nodige maanden bezig met de or-
ganisatie en heeft ervoor gezorgd 

dat er in dat weekend voor alle ge-
ledingen binnen de vereniging leu-
ke activiteiten op het programma 
staan.

Vrijdag 17 maart  
wedstrijd  

Oud Steenbergen  
tegen Oud NAC

De activiteiten beginnen op vrijdag-
avond 17 maart. Die avond speelt 
een selectie van voormalig voet-
ballers van Steenbergen 1 een wed-
strijd tegen een selectie van Oud 
Nac uit Breda.
Bij het elftal van Oud Nac zullen di-
verse bekende namen acte te pre-
sense geven zoals John Karelse, 
Matthew Amoah en Jack Sweres,-
maar natuurlijk zullen ook onze 
eigen Pierre van Hooijdonk en Ad 
Gladdines naar Steenbergen ko-
men.
De wedstrijd begint om 19.45 uur en 
is gratis te bezoeken.

Voorafgaand aan deze wedstrijd 
speelt het Steenbergse veteranen-
team (spelers van 35 jaar en ouder) 
een wedstrijd tegen de veteranen 
van v.v. Prinsenland uit Dinteloord 
en zal er een onderlinge wedstrijd 
worden gespeeld door de allerklein-
ste voetballertjes van 5,6 en 7 jaar 
van v.v. Steenbergen.
Deze 2 wedstrijden, welke net als de 
wedstrijd van Oud Steenbergen te-

gen Oud Nac worden gespeeld op 
het kunstgrasveld van het sportpark 
aan de Seringenlaan te Steenber-
gen, beginnen om 18.30 uur..
Na afloop van de wedstrijd tegen 
Oud Nac zal DJ Wesley ervoor zor-
gen dat ook de 3e helft in de kanti-
ne en de aangebouwde feesttent op 
een gezellige en feestelijke manier 
zal verlopen.

Zaterdag 18 maart  
activiteiten voor  

alle leden

Zaterdag 18 maart komen vanaf 
12.00 uur allereerst de jeugdleden 
vanaf 5 t/m 13 jaar aan de beurt.
Hoofdsponsor Albert Heijn Achter-
berg zorgt ervoor dat de spelertjes 
kunnen beginnen met een heerlij-
ke lunch, waarna ze om 13.00 uur 
starten met een voetbal clinic welke 
wordt georganiseerd in samenwer-
king met de KNVB.
Vervolgens is het de beurt aan de 
jeugdspelers van 14 t/m 18 jaar.
Vanaf ca.19.15 uur gaan die genie-
ten van een LED voetbalfestijn, 
maar ook voor deze jeugdspelers zal 
gezorgd worden dat ze  met een ge-
vulde maag aan deze speciale wed-
strijdjes kunnen beginnen.
Vanaf 20.00 uur wordt de dag af-
gesloten met een geweldige feest-
avond waarvoor alle actieve leden 
en vrijwilligers van de club zijn uit-
genodigd.
Deze feestavond is alleen toeganke-
lijk voor leden welke zich daarvoor 
hebben aangemeld en een entree-
kaart hebben ontvangen.
DJ Owen zorgt de gehele avond 
voor gezellige feestmuziek maar in 
de loop van de avond zullen ook en-
kele artiesten ervoor komen zorgen 
dat het 90-jarig jubileum van de ver-
eniging onvergetelijk gaat worden.

Zondag 19 maart  
reünie voor oud leden

Alsof dat allemaal nog niet genoeg 
is wordt het weekend op zondag 
19 maart afgesloten met een reünie 
voor oud leden.
Vele honderden voormalig leden 
hebben daarvoor inmiddels een uit-
nodiging ontvangen en de aanmel-
dingen om daarbij aanwezig te wil-
len zijn stromen binnen.
Ook voor deze activiteit geldt dat 
toegang alleen mogelijk is wanneer 
men zich vooraf heeft aangemeld, 
wat tot heden al ruim 200 (!) voor-
malig leden hebben gedaan.
Tot uiterlijk zondag 5 maart kunnen 
voormalig leden van de vereniging 
zich aanmelden voor de reünie.
Dat geldt ook voor oud leden die 
(abusievelijk) geen uitnodiging 
hebben ontvangen maar in het ver-
leden wel actief zijn geweest binnen 
v.v. Steenbergen.
Aanmelden is mogelijk via het 
e-mailadres: reunie90jr.vvsteenber-
gen@gmail.com
Tussen 13.30 uur en 14.00 uur wor-
den de deelnemers aan de reünie 
ontvangen in de kantine op het 
sportpark.

Met dank aan  
de sponsoren
Met bovengenoemde activiteiten 
hoopt v.v. Steenbergen een begin te 
maken met de viering van een on-
vergetelijk 90-jarig jubileum.
Activiteiten welke mede mogelijk 
zijn gemaakt door de vele sponso-
ren welke de vereniging een warm 
hart toedragen, te weten Glas Tuin-
bouw Steenbergen (Gebr. Van 
Duijn, 4 Evergreen, KBB, Van Adri-
chem, Noordhuys en Quality Care) 
Albert Heijn Achterberg Steenber-
gen, Databyte Steenbergen, Good-
morning Eten-Leur, Greenegg.nl 
Steenbergen, Tamoil Nederland, 
Insulcon Steenbergen, Steiger Ser-
vice Plompen Steenbergen, BKS 
Sport en Bedrijfskleding Steenber-
gen, Autobedrijf Gebr.Raaijmakers 
Steenbergen, Nuijten Montagewer-
ken Steenbergen, Montage Van Kel-
le BV Roosendaal, Barrista Facilitair 
Bedrijf Steenbergen en Steenbergse 
Courant.
v.v. Steenbergen is deze sponsoren 
uiteraard heel dankbaar.

Jubileumweekend v.v. Steenbergen staat in de steigers

Uitvoering volgt op 17, 18 en 19 maart

Foto: Impressie van de reünie welke v.v. Steenbergen organiseerde in 1983 
t.g.v. het 50 jarig jubileum.
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ZWN DAKTECHNIEK 
ALTIJD EEN DAKKAPEL OP MAAT!

uitgebreid, eerlijk en        

vele mogelijkheden
       deskundig advies

Bent u aannemer, kleine zelfstandige of een ervaren klusser en
 u wilt uw dakkapel zelf plaatsen, ook dan bent u bij 

ons aan het juiste adres.

 Snelliusweg 9 Tholen | 085-30 38 219
           info@zwn-daktechniek.nl| www.zwn-daktechniek.nl

altijd maatwerk
gratis offerte
tot 10 jaar garantie

BINNEN 1 DAG GEPLAATST
 


