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( door Dasja Abresch )

DINTELOORD – Momenteel lo-
pen er twee initiatieven voor de 
bouw van locaties voor de huis-
vesting van arbeidsmigranten 
aan de Noordlangeweg in Dinte-
loord. Uitzendorganisaties NL Jobs 
en Goodmorning zijn al geruime 
tijd bezig met de voorbereidin-
gen voor de bouw van een pensi-
on waar 400 bewoners gehuisvest 
worden. Naar nu bekend heeft uit-
zendorganisatie Flex Employment 
uit Oudenbosch plannen om op het 
naastgelegen perceel een tijdelijk 
logiesgebouw te realiseren waar 
gefaseerd tussen de 250 en 400 
arbeidsmigranten verblijven. 

In 2019 lanceerde Flex Employ-
ment een huisvestingsplan tegen 
de kom van Dinteloord. Hoewel 
de Dorpsraad Dinteloord er niet 
onwelwillend tegenover stond, 
gingen er vanuit het dorp ook 
stemmen op die fel tegen waren. 
Zij verzamelden zich in de Ver-

eniging Werkgroep Behoud Leef-
baarheid Dinteloord (VWBLD) 
die sindsdien de ontwikkelingen 
scherp in het oog houdt. 

Desillusie
Onder druk van de publieke opi-
nie, in het bijzonder VWBLD, be-
sloot de gemeenteraad niet in te 
stemmen met het bouwplan van 
Flex Employent. 

Een desillusie voor de uitzendor-
ganisatie die sindsdien van het 
toneel verdwenen leek. Naar nu 
blijkt, is het bedrijf echter al an-
derhalf jaar in gesprek met de ge-
meente over een andere locatie 
aan de Noordlangeweg, tegenover 
het AFC Nieuw Prinsenland. Vol-
gens architect Gert Jan Weemaes 
van Luud van Ginneken Architec-
ten gaat het om studio’s voor twee 
personen die worden gerealiseerd 
in een gebouw van twee bouw-
lagen onder een schuin dak. Het 
college heeft volgens Weemaes 
principe-medewerking aan het 

plan gegeven. Dit houdt in dat er 
een concept-vergunning in proce-
dure wordt gebracht.

Alle facetten
Op een naastgelegen perceel wer-
ken uitzendorganisaties NL Jobs 
en Goodmorning al geruime tijd 
samen aan een plan voor perma-
nente huisvesting voor 400 ar-
beidsmigranten. Volgens Richard 
Singendonk operationeel direc-
teur bij NL Realty, de vastgoedaf-
deling van uitzendorganisatie NL 
Jobs, een complexe materie: “Mo-
menteel onderzoeken externe 
partijen alle facetten met betrek-
king tot milieu, stikstof, geluid, 
veiligheid, verkeer enzovoort. We 
houden er rekening mee dat het 
wel een jaar kan duren voor dit 
helemaal klaar is.”

Werkzaam in  
Steenbergen
Dat lange tijdsbeslag heeft vol-
gens Singendonk te maken met de 
kwaliteit van de bouw. “Wij willen 

een permanente vergunning aan-
vragen omdat ons dat de ruimte 
biedt om een goede en duurzame 
oplossing voor arbeidsmigranten 
te creëren. Een goed complex met 
goede voorzieningen.”

Voor beide complexen geldt dat 
de bewoners werkzaam zijn in de 
gemeente Steenbergen; het is één 
van de pijlers waarop het gemeen-
telijk beleid is gestoeld. Het gros 
van de mensen zal aan de over-
kant van de weg in het AFC Nieuw 
Prinsenland aan de slag gaan. 

Dorp mobiliseren
Het vooruitzicht dat er op termijn 
mogelijk tot 800 arbeidsmigran-
ten op twee naast elkaar gelegen 
locaties gehuisvest gaan worden, 
is onwenselijk voor de VWBLD. 
Woordvoerder Leon Aanraad laat 
desgevraagd weten niet te zullen 
schromen om het dorp weer te 
mobiliseren wanneer blijkt dat de 
gemeente Steenbergen aan beide 
plannen medewerking verleent. 
Volgens de groepering is een aan-
tal van 800 arbeidsmigranten on-
verantwoord groot voor een kern 
met de omvang van Dinteloord. 

Ook de Dorpsraad Dinteloord is 
verrast door de aantallen. “In het 
verleden is afgesproken dat een 
aantal van 400 arbeidsmigranten 
acceptabel is.”

Samen goed voor huisvesting 800 arbeidsmigranten: 

Twee plannen voor logiesgebouwen  
aan de Noordlangeweg in Dinteloord

( door Peter Vermeulen )

NIEUW-VOSSEMEER – Afgelopen 
vrijdagavond werden zo’n 200 
kerstbomen verzameld op het ter-
rein naast de brandweerkazerne. 
Dat is of was vooralsnog een tradi-
tie waarbij de Vossemeerse brand-
weer voor een veilige verbran-
ding van de bomen zorgt. Minder 
goed nieuws voor de kerstboom-
verbranding is dat het wellicht de 
laatste keer is. In elk geval onder 
leiding van de brandweer.

De verzamelaars van de bomen 
in het dorp maakten kans op een 
van de tien waardebonnen die de 
organisatoren voor hen in petto 
hadden. “De weersomstandighe-

den waren vrijdagavond uitein-
delijk niet verkeerd. Wel een re-
genbuitje voor de start, maar het 
werd droog en er was veel belang-
stelling. Het leek wel of heel het 

dorp was uitgelopen”, vertelt post-
commandant Corné van Halum. 
Hij geeft vervolgens aan waarom 
het voor de brandweer wellicht 
de laatste keer is dat de verbran-

ding wordt georganiseerd. “Van-
uit de veiligheidsregio wordt aan-
gegeven dat men het maatschap-
pelijk niet zo verantwoord meer 
vindt. Dan wordt de CO2 uitstoot 
genoemd en wordt de veiligheid 
betwijfeld. Daarbij zit de situa-
tie in Scheveningen waar het des-
tijds zo uit de hand liep als verge-
lijking genoemd. Die vergelijking 
is dan wel buiten proportie, maar 
het CO2-argument is valide. We 
zullen het dus als brandweer ver-
moedelijk niet meer organiseren. 
Wellicht zijn er in het dorp ande-
ren die de organisatie willen op-
pakken. De kerstboom verbran-
ding wordt hier immers sinds ge-
heugenis gedaan”.
  
Hoe dan ook afgelopen vrijdag-
avond konden de belangstellen-
den genieten van een mooie fik. 
Voor hen was er ook gratis kof-
fie, thee en warme chocomel met 
slagroom. En die dranken vonden 
gretig aftrek.

Zo’n 200 bomen bij mogelijk laatste kerstboomverbranding  
in Nieuw-Vossemeer

Après-Ski-party 
in De Heen
DE HEEN – Wel veel sneeuw of 
geen sneeuw in de Alpen, het 
deert Evenementen commissie De 
Heen niet. Volop pret kan er ook 
zijn op de après Ski-party die voor 
jong en oud wordt georganiseerd 
op zaterdag 28 januari in gemeen-
schapshuis De Stelle.

“Trek je Lederhose aan, een Ti-
roler jurk of een andere après 
ski-outfit en wees erbij’, zo spoort 
de commissie alle inwoners in 
de gemeente Steenbergen aan.  
Evenementen commissie De 
Heen heeft voor het hele jaar nu 
een programma opgesteld. Naast 
de party is er op 11 februari kin-
dercarnaval, gevolgd door het 
grote carnaval op 12 februari. Op 
18 maart staat een Darttoernooi 
gepland, op 1 april is er een paas-
bingo. Koningsdag wordt ook op 
De Heen gevierd, op 13 mei is er 
een ‘High bier en high wine event 
en op 24 juni wordt de pubquiz 
georganiseerd. Zaterdag 23 sep-
tember staat gereserveerd voor 
de Burendag, op 4 november is 
er Karaoke in de Stelle, op 11 no-
vember wordt Sint Maarten ge-
vierd, Sinterklaas wordt op 18 no-
vember verwelkomd en op 10 de-
cember wordt de kerstmarkt ge-
houden.



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

Nieuw schoonmaakbedrijf 
in Steenbergen

Ruiterstallen 8 • Steenbergen
0167-561214 • info@jokim.nl

Ook voor speciaal aangepaste kleding
voor senioren en gehandicapten.

Kijk op www.jokim.nl
Middels klittenband-, rits- en knoopsluitingen die

in de kleding zijn verwerkt, wordt het aan- en
uitkleden een stuk makkelijker gemaakt.

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

‘When death smiles at you, the only thing you can do is smile back’.
    Marcus Aurelius

Wim Boessenkool
echtgenoot van  

Janneke Laban 
 

* Avereest, 26 mei 1968               † Steenbergen, 31 december 2022

  Janneke 
  Joost 
  Femke 
  Boris 

De Mudde 13 
4651 GW Steenbergen

Het afscheid van Wim heeft op zaterdag 7 januari plaatsgevonden.

Verdrietig hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van  
mijn man, vader en opa 

 

Wim Verkouter 
echtgenoot van 

Koos van der Weegen 

                                    * 20 juni 1944  † 2 januari 2023
 
 Koos Verkouter-van der Weegen
 Monique en Giovanni
 Anette
 Martijn en Charlotte
 Kleinkinderen 

Montenaken 69
4651 JK Steenbergen 

Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Uitvaartzorg Leeuw

“Ik wilde zo graag kleuter zijn.
Voor mij is het voorbij.” 
 

Tot ons groot verdriet is uit ons leven  
genomen onze allerliefste

Gerrie  

Steenhuis - Bosschaart
 

    * 28 maart 1948          † 4 januari 2023
 

echtgenote van

Frans Steenhuis

 Frans

 Karin

 Petra

F. Steenhuis
De Bongerd 3
4651 LW Steenbergen

De afscheidsdienst heeft in besloten 
kring plaatsgevonden.

“Dank aan mijn mantelzorgers en gezin.”

 Gerrie

                 ‘t is goed zo.....

Op 94 jarige leeftijd hebben wij 
verdrietig afscheid moeten nemen 

van onze lieve moeder en  
trotse oma

 

Bets Peeters-Iriks

 weduwe van

Adrie Peeters

 kinderen
 kleinkinderen

Steenbergen, 5 januari 2023

Correspondentieadres:
Bandeliersberg 91
4707 SH Roosendaal

De crematie heeft in  
stilte plaatsgevonden.

Kees Vermunt 
* 10-03-1965        † 8-12-2022

Op deze manier willen we 
iedereen bedanken voor elke 

blijk van medeleven op wat voor 
manier dan ook bij het ziek zijn en 

overlijden van Kees.

 Jolanda Vermunt-Brocatus
 Michael en Sanne
 Jordy
 Patrick

Lijsterbesstraat 23
4651 KG Steenbergen

De crematie heeft op  
13 december plaatsgevonden.

Uitvaartzorg Leeuw

Door de overweldigende belangstelling is het voor ons onmogelijk  
om iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven  

dat wij hebben gekregen na het overlijden van mijn lieve man,  
onze onvergetelijke vader, schoonvader en fantastische opa

Wim de Neve 

Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid,  
vele mooie brieven en kaarten die wij mochten ontvangen  

ons erg goed hebben gedaan. 

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid  
verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.

Joke de Neve - Kaashoek
Marianne en Andres
Wim en Anne-Joke

Fien, Joep  

De Heen, januari 2023

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.
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(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De nieuwjaars-
bijeenkomst die afgelopen maan-
dag in de ontvangsthal van het ge-
meentehuis werd gehouden, was 
vooral bedoeld om elkaar te ont-
moeten en de beste wensen uit te 
wisselen. Toch draaide het niet al-
leen om champagne en bitterbal-
len, want de traditionele nieuw-
jaarstoespraak van de burgemees-
ter had dit keer een scherpe bood-
schap. “We dragen samen de ver-
antwoordelijkheid om de eenheid 
te bewaren, in plaats van de na-
druk te leggen op tegenstellin-
gen.”

Om het gevaar van een verdeelde 
samenleving te benadrukken, ver-
wees burgemeester Ruud van den 
Belt naar roerige periodes uit het 

verleden. “We leven in een turbu-
lente tijd. Wereldwijd is er spra-
ke van groeiende onrust. De ge-
schiedenis heeft ons echter ge-
leerd dat ontwikkelingen als deze 
een vruchtbare voedingsbodem 
zijn voor populisme en polarisa-
tie, waarbij het vertrouwen in de 
politiek afneemt en er ook minder 
compassie is met elkaar. Maar, we 
zijn er ook zelf bij om dit weer een 
halt toe te roepen.”

Oproep tot bewaren  
van eenheid in  
openbaar debat
Hiermee deed hij wellicht ook op 
een oproep aan de Steenberg-
se gemeenteraad, die in de afge-
lopen periode liet zien dat er een 
duidelijke streep tussen coalitie 
en oppositie is getrokken. Dat ge-
brek aan eensgezindheid leidde 

tot het sneuvelen van voorstellen 
en wrevel tussen raadsleden on-
derling. 
“Er is niets mis met een stevig 
openbaar debat, zolang we de 
eenheid maar bewaren en het al-
gemeen belang voor ogen hou-
den, hoe moeilijk zich dat soms 
ook laat bepalen”, zo sprak Van 
den Belt.

“We zullen soms  
drastische keuzes  
moeten maken”

Waren de nieuwjaarstoespraken 
in het verleden vaak doorspekt 
met jubeltermen dat Steenbergen 
toch vooral alle kansen moet ver-
zilveren, de toon was nu duidelijk 
realistischer. De gemeente als or-
ganisatie is immers nog volop be-
zig het ambtenarenapparaat en 
het gebouw aan te passen, en dat 

gaat volgens de burgemeester met 
vallen en opstaan. “Een bordje op 
de deur ‘wegens verbouwing ge-
sloten’ is daarbij echter geen op-
tie. De winkel moet namelijk blij-
ven draaien. Ondertussen moeten 
we - ondanks de huidige arbeids-
markt - ook het assortiment uit-
breiden en ons voorbereiden op 
een toekomst, die voortdurend in 
ontwikkeling is. We zullen soms 
drastische keuzes moeten maken. 
Het voornaamste uitgangspunt is 
daarom: op welke manier kunnen 
onze inspanningen het grootste 
verschil maken. Hierbij staan uw 
belangen vanzelfsprekend cen-
traal.” 

Burgemeester hoopt dat 
de boeren de vlaggen 
weer gaan omdraaien

Opmerkelijk was ook de oproep 
die Van den Belt deed aan de boe-
ren. “Zijn we de tijd van protest 
al niet lang en breed voorbij? Na-
tuurlijk zijn we allemaal trots op 
onze boeren, maar zou het niet 
mooi zijn als in de loop van dit jaar 
overal het ‘rood’ van ons rood-wit-
blauw weer fier in top hangt? In de 
stad, op het platteland, in het sta-
dion en langs de weg.” 

“Inspireer elkaar”
Bovenal wilde de burgervader be-
nadrukken dat de kracht van de 
gemeente Steenbergen boven al-
les verscholen ligt in de manier 
waarop mensen elkaar weten te 
vinden. “Inspireer elkaar en haal 
het beste in elkaar naar boven.”

Nieuwjaarstoespraak burgemeester serieus van toon

Foto: Na twee digitale nieuwjaarsbijeenkomsten mocht er eindelijk weer ‘live’ geproost worden op het nieuwe jaar. Burgemeester Ruud van den Belt riep in zijn speech op 
om elkaar te steunen en te zoeken naar overeenkomsten, in plaats van verschillen. 

( door Dasja Abresch )

STEENBERGEN – Het ijs is gesmol-
ten, de schaatsen staan weer in 
het vet en de oranje hulp-zeehond-
jes zijn terug naar de opvang. De 
gezelligheid van vijf weken ijsfes-
tijn aan de Westdam in Steenber-
gen is voorbij en dat is weer even 
wennen. Met het afbreken van de 
tent is voor het bestuur de tijd 
aangebroken om te evalueren. Een 
bevredigend klusje, want de editie 
2022/2023 was een groot succes. 

Secretaris Jan Ooms houdt nog 
een slag om de arm, maar zijn 
verwachting is dat het bezoekers-
aantal de achtduizend gaat pas-
seren. Ruim tweeduizend schaat-
sers meer dan het vorige IJsfestijn 
en dát was al een succes. Dat be-
tekent dat de editie ‘23/’24 al zo 
goed als zeker is gesteld. “We kun-
nen moeilijk zeggen: Het was een 
groot succes; we stoppen ermee,” 
aldus secretaris Jan Ooms met een 
knipoog. Een klein voorbehoud 
houdt hij wel, want hoe de ener-
gierekening uitpakt, is nog onbe-

kend en hoe de gemeente die deze 
betaalt daar vervolgens mee om-
gaat, de vraag. 

Nog meer ijspret 
De eindafrekening van het IJsfes-
tijn zal volgens Jan Ooms zo goed 
als zeker een mooie plus onder 
de streep laten zien. Een optel-
som van de subsidie, de bijdragen 
van 82 sponsoren en de opbrengst 
van de kaartverkoop. “En natuur-
lijk vooral van onze zestig vrijwilli-
gers, want zonder hen zouden we 
er niet eens aan hoeven te begin-
nen,” benadrukt de secretaris. In 
het bijzonder noemt hij de leer-
lingen van ’t R@velijn die dit jaar 
voor het eerst hielpen met de op-
bouw.  Een positief eindsaldo zal 
geïnvesteerd worden in nog meer 
ijspret voor de zevende editie van 
het IJsfestijn. 

Tekort aan  
onderbindertjes
Leerpuntjes, hoe klein ook, zijn er 
wel. “Nadat op maandagochtend 

2 januari de baan openging, had-
den we al snel een tekort aan on-
derbindertjes, peuterschaatsjes. 
Dat is een aandachtspuntje voor 
volgend jaar.” Ook op de activitei-
ten voor de diverse doelgroepen 
wordt met enthousiasme terugge-

keken. “De curlingavonden, voor 
zowel onze sponsoren als voor an-
dere belangstellenden, waren top. 
Het schoolschaatsen werd heel 
intensief beoefend. En bij het vrij 
schaatsen kwamen de jongeren in 
grote aantallen opdraven.”

Tweeduizend bezoekers meer: 

IJsfestijn Steenbergen 
is voorbij, maar over de 
volgende editie wordt  
al nagedacht

Foto: Een succesvol schaatsseizoen is vooral te danken aan de vele vrij-
willigers. Zonder de anderen tekort te doen, wil het bestuur één van hen 
in het spotlicht zetten: Henk Oerlemans, 87 winters jong. ”Toen we zeven 
jaar geleden begonnen met een ijsbaan, bood Henk spontaan zijn me-
dewerking aan,” vertelt secretaris Jan Ooms. “Hij zette koffie voor ons in 
de sacristie van de Gummaruskerk waar hij al jaren vrijwilliger is, maar 
sjouwde ook als een jonge vent met de meterslange spiralen die het water 
tot ijs koelen.” Ook voor het nachtelijke bewateren  van de ijsbaan draait 
Henk zijn hand niet om. Op de foto staat hij links van het midden, met 
andere betrokken vrijwilligers waaronder ook Sjaak Embregts en Cor Wil-
lemsen, die allebei evenees actief zijn als vrijwilliger en ijsmeester.

SKS 
collecteert 

voor de  
komende  
carnaval

DRIE KERNEN – Stichting Karna-
val Steenbergen houdt in de week 
van zondag 15 januari tot en met 
zaterdag 21 januari de jaarlijkse 
huis-aan-huis collecte. Medewer-
kers van de stichting komen dan 
langs de deur in de kernen Steen-
bergen, Welberg en De Heen.

Met de opbrengst worden de acti-
viteiten voor de komende carna-
val gefinancierd dus de SKS hoopt 
op de gulle giften van de inwoners.  

Carnavalskrant in de bus
Zaterdag 21 januari verspreidt 
de stichting ‘De Leutige Flodder’. 
Deze carnavalskrant staat als van-
ouds bomvol met wetenswaardig-
heden over de komende viering 
en alle activiteiten die dan worden 
georganiseerd. De krant is met-
een een ‘warming-up’ die er voor 
kan zorgen dat alle Bietboeren en 
Meerminnen in topvorm zijn voor 
het Snorre- & Snorrekusbal in het 
Wapen van Steenbergen op 28 en 
29 januari, de aftrap voor carnaval 
2023 dat als motto ‘Komt da zien!’ 
meekreeg.



Steenbergse Courant is op zoek naar een 

Coördinator Bezorging
Voor 10 uur per week

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

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

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

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

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

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

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

   

annie HulsbergenJ
Uitvaartverzorging

Postadres: Loonberg 26

4617 NX Bergen op Zoom

0164-246664 / 06-51910414

annie HulsbergenJ

uitvaartverzorging

Jeanne Huijsmans 
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Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwers

Na tweeënveertig jaar werkzaam te zijn geweest als 
fysiotherapeut, waarvan veertig jaar in Steenbergen, stop 
ik met mijn functie bij Paramedisch Centrum Piessens . 
En ga ik genieten van mijn pensioen.

Ik wil iedereen bedanken voor het 
gestelde vertrouwen in mij in al die jaren.
Ik heb genoten van mijn vak, van de vele fi jne contacten, 
de mooie momenten en herinneringen tijdens mijn loopbaan. 

Ik kom jullie vast nog wel eens tegen in Steenbergen.

Afscheid Jack Havermans, fysiotherapeut

� LOUNGEBANKEN
� ZITGROEPEN
� FAUTEUILS
� RELAXFAUTEUILS
� EETKAMERS
� WANDKASTEN
� WOONACCESSOIRES

� ETC. 

Maandag gesloten • Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur
 Zaterdag 10.00 - 17.00 uur • Zondag  12.00 - 17.00 uur

uit nieuwe 
faillissementen!uit nieuwe 
faillissementen!

NGEBANKEN
 ZITGROEPEN
 FAUTEUILS
 RELAXFAUTEUILS
 EETKAMERS
 WANDKASTEN
 WOONACCESSOIRES

NGEBANKEN
 ZITGROEPEN
 FAUTEUILS
 RELAXFAUTEUILS
 EETKAMERS

NU MET
KORTINGEN 

TOT WEL

50%50%

LEEGVERKOOP 
ROOSENDAAL

Woonboulevard Roosendaal
Rucphensebaan 6 • 4706 PJ Roosendaal

 (naast Babypark)
06 40 96 95 17 

www.leegverkoop-roosendaal.nl

VOLOP RELAX-FAUTEUILStegen tegen bodemprijzen!
bodemprijzen!

uit nieuwe 
opruimingopruiming
MeGAMeGA

BALANSBALANS
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Geldig t/m di 17 januari 2023

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

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
Geldig t/m di 17 januari 2023

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

SUN OF CIF
Alle soorten
2 verpakkingen

GRATIS

GRATIS

GRATIS

ALWAYS DISCREET
Alle soorten
2 verpakkingen

GRATIS

GRATIS

BLAUWE BESSEN
2 bakken à 300 gram

SPRUITEN
2 zakken à 500 gram

PEPSI OF 7UP
2 flessen à 1,5 liter

 

Steenbergen, Floraplein 2

( door Peter Vermeulen )

NIEUW-VOSSEMEER – Onder lei-
ding van regisseur Juul Verhallen 
met assistentie van Ine van Over-
veld oefent het AM de Jongtoneel 
met veel plezier op de komedie 
in twee bedrijven ‘Help, schoon-
moeder komt logeren’ van C.J. Slij-
koord. Deze komedie wordt op 
vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 
29 januari op de planken gebracht 
in het Wagenhuis.

De komedie verhaalt de gebeur-
tenissen rond de arme Eric die 
te lijden krijgt onder het bezoek 
van zijn dominante schoonmoe-
der met haar slaafse zus To. Het 
tweetal komt zelfs een week loge-
ren. Voor Hetty, de echtgenote van 
Eric, is het zeer lastig om de sfeer 
in huis te behouden. Tot overmaat 
van ramp komt pseudo waarzeg-
ster Rosella in beeld, een oplicht-
ster van de bovenste plank. Onbe-
doeld, maar wel heel prettig zorgt 

Rosella ervoor dat er een oplos-
sing komt voor een al jaren sle-
pend conflict. Het hele toneelstuk 
staat bol van onverwachte wen-
dingen wat continu gepaard gaat 
met de meest krankzinnige, komi-
sche ontwikkelingen die elkaar in 
een razend tempo opvolgen. Vol-
doende stof voor een avondje ge-
zellig lachen, zo is de overtuiging. 

Rolverdeling
Eric wordt gespeeld door Leo Bos-
ters, een oudgediende van het AM 
de Jongtoneel. Els Qualm speelt 
de rol van echtgenote Hetty, Jo 
door Jannie Smit, Annie de Greef 
neemt de rol van To voor haar re-
kening en Marieke Bosters speelt 
de rol van ‘waarzegster’ Rosella. 
Marieke, Jannie en Els zijn debu-

tanten bij het AM de Jongtoneel 
en staan voor de eerste maal op 
de planken. 
Achter de schermen zorgen Je-
roen Peeters en Dylan van der 
Putten voor het licht en geluid en 
zijn Jan de Greef, Rinus Smit en 
Sjoerd Dirven verantwoordelijk 
voor het decor.

Kaartverkoop
Kaarten voor de uitvoeringen op 
27 tot en met 29 januari zijn te 
koop bij de Spar, bij het Wagen-
huis, via info@amdejongtoneel.nl 
of telefonisch via (0167) 502 730. 
De uitvoeringen op vrijdag 27 en 
zaterdag 29 januari starten om 
20:00 uur, zondagmiddag 29 ja-
nuari begint de voorstelling om 
14:30 uur.

Nieuw leden  
zeer welkom
Het AM de Jongtoneel – heeft van-
wege de coronaperiode drie jaar 
lang gedwongen pauze gehad. De 
draad wordt nu met veel enthou-
siasme weer opgepakt. Vandaar 
ook de oproep aan belangstellen-
den om zich aan te melden. 

De toneelgroep verwelkomt graag 
nieuwe spelers, maar kan ook hel-
pende handen achter de scher-
men goed gebruiken. 

Wie nadere info wil wordt ge-
vraagd dit aan te geven via info@
amdejongtoneel of door te bellen 
naar het in dit artikel genoemde 
telefoonnummer. 

In Vossemeer kan weer 
volop gelachen worden bij 
het AM de Jongtoneel

(door Nicole van de Donk)

KRUISLAND – De gemeente Steen-
bergen wil het nog niet bevestigen 
of ontkennen, maar volgens de 
dorps-tamtam heeft de gemeen-
te de deal op een stuk grond voor 
huizenbouw zo goed als rond. Dat 
zou een goede start van het nieu-
we jaar zijn voor Kruisland, want 
de kern blijft al jaren achter als het 
gaat om de bouw van nieuwe wo-
ningen voor starters. 

Het zou gaan om een perceel aan 
de zuidkant van het dorp, achter 
de wijk Engels Dorp en de tennis-
vereniging. De Dorpsraad Kruis-

land denkt het zo goed als zeker 
te weten dat de koop rond is. “Het 
is alleen nog niet formeel beves-
tigd. De jarenlange pogingen om 
aan de noordkant een bouwlo-
catie te verwerven, zijn mislukt. 
Dus als dit doorgaat is dat heel 
goed nieuws voor het dorp. Wij 
als Dorpsraad willen wel graag zo 
snel mogelijk betrokken worden 
bij de procedure, want we willen 
dat er voor de juiste doelgroep ge-
bouwd gaat worden. In de eerste 
instantie voor jongeren, maar ook 
voor ouderen die zelfstandig wil-
len blijven wonen. Misschien is 
er ontwerp mogelijk waarbij bei-

de groepen bediend worden”, zegt 
Ad Hellemons, voorzitter van de 

Dorpsraad.

“Nieuwe, betaalbare  
woningen zijn cruciaal 

voor het dorp” 
Als er iemand is die altijd op de 
hoogte is van de nieuwtjes in 
Kruisland, dan is het wel Edwin 
Maas, eigenaar van de Commer-
ce en tevens actief in de lokale po-
litiek als fractievoorzitter van Ge-
woon Lokaal!. “Die verhalen over 
de grondaankoop ken ik ook. Ik 
heb het een tijdje geleden ge-
vraagd aan de wethouder, maar 
die kon er toen nog niets over zeg-
gen. Hopelijk is de kogel inder-
daad door de kerk, want die hui-
zen zijn erg belangrijk voor Kruis-
land. Dat is ook altijd de inzet ge-
weest van onze partij. We heb-
ben er ongeveer een jaar geleden 
nog een motie voor ingediend die 
unaniem is aangenomen. Alles is 
namelijk met elkaar verbonden: 
als de jongeren hier kunnen blij-
ven wonen, blijven de voorzienin-
gen overeind en blijft het dorp le-

vendig. Dan is de cirkel weer rond. 
Het is dus wel belangrijk dat het 
betaalbare woningen zijn, want 
met alle respect: in duurdere, vrij-
staande huizen komen vooral 
mensen van buitenaf wonen.”  

Dorpsraad: ’naast  
woningbouw heeft  

verkeerssituatie prioriteit‘
Dat sluit aan bij het pleidooi van 
de leden van Dorpsraad Kruis-
land, die daarom aan de bel blij-
ven trekken bij het gemeente-
bestuur. “In de komende verga-
dering zal ik daarom inspreken 
over de update van ons Leefbaar-
heidsplan. We willen namelijk la-
ten zien wat er al gebeurd is, maar 
ook wat er nog nodig is. Zo zijn we 
blij dat de natuurspeeltuin Den 
Darink en de ommetjes zijn ge-
realiseerd, maar de woningbouw 
en het verkeersbeleid voor de lan-
ge termijn moeten op de agenda 
blijven. Wij zullen bij de gemeente 
blijven aandringen op een analy-
se van de verkeerssituatie om uit 
te zoeken hoe het verbeterd kan 
worden. Het moet een onderwerp 
worden, om te voorkomen dat het 
onderaan de stapel komt te lig-
gen.”

Foto: De kern Kruisland zit al jaren 
te springen om nieuwe, betaalba-
re woningen. Volgens de geruchten 
heeft de gemeente inderdaad een 
stuk grond voor dit doel verwor-
ven, maar uitsluitsel wordt nog 
niet gegeven. “Eerst moeten het col-
lege en de raad hierover in beraad”, 
luidt het statement. 

Kruisland heeft goede hoop op komst nieuwbouwproject 
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Dennis van Agtmaal
Gewoon Lokaal!
Paraat, Gezinsman, Verenigingsleven

Ken uw raadslid

Waar zet je je deze raadsperiode 
voor in?
Namens de fractie van Gewoon Lokaal! 
zal ik mij met name richten op de kern 
Dinteloord:
•  De hoeveelheid vrachtverkeer be-
perken in Dinteloord. Ik zou graag het 
college opdragen met de 2 bedrijven, 
die veel vrachtverkeer aantrekken, 
samen tot een goede oplossing te 
komen. Hierbij kan gedacht worden aan 
verplaatsing.
•  De Steenbergseweg in Dinteloord 
volledig aanpakken met een andere 
indeling. En zo een veiligere en 
toegankelijke route creëren voor voet-
gangers en fi etsers naar de bushalte.
•  De bushalte verder aankleden tot een 
mobiliteits hub. Waaronder, maar niet 
beperkt tot, voldoende stallingsplaats 
voor de fi etsen.
•  Behoud, vernieuwing of samen-
voeging van maatschappelijk vastgoed.
•  Woningbouw naar behoefte in elke 
kern van de gemeente Steenbergen, 
dus ook Dinteloord.

Wat kenmerkt jou als raadslid?
Ik ben niet de vlotte debatteerder, 
maar een bruggenbouwer die anderen 
in stelling brengt om samen de wereld, 
en dus ook onze gemeente, mooier te 
maken. Ik wil besturen op hoofdlijnen 
door het stellen van kaders en niet op 
de uitvoering zitten. Hier is het college 
verantwoordelijk voor. 

Wat is je lievelingsplek in de 
gemeente Steenbergen?
Dat is onze gezellige straat de Hoeker in 
Dinteloord.

Wat wil je de lezer nog meegeven?
Deze bestuursperiode komen er 
grote infrastructurele projecten tot 
ontwikkeling en uitvoering. Dit zal 
gepaard gaan met (tijdelijke) overlast, 
hoewel geprobeerd wordt dit tot een 
minimum te beperken. Heb alstublieft 
geduld, deze projecten zijn bedoeld om 
uw leefomgeving mooier en praktischer 
te maken. Voor de woningbouw is 
het zaak dat de woningstichtingen 
en projectontwikkelaars aan boord 
komen en blijven. Samen met deze 
partijen moet gezocht worden naar 
mogelijkheden om te bouwen naar 
behoefte.

Van de gemeenteraad

nog te veel onduidelijk was over de 
toepasbaarheid en kaders van het stuk. 
De raad vergadert over het stuk tijdens 
de oordeelvormende vergadering van 
16 januari. Die avond staat ook de 
verordening kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen 2023 op de agenda. Voor 
inwoners met een laag inkomen en een 
laag vermogen bestaat de mogelijkheid 
om kwijtschelding aan te vragen voor 
de gemeentelijke belastingen. Vanwege 
aangepaste landelijke wetgeving moet de 
lokale regelgeving ook aangepast worden.

Integraal veiligheidsplan
Tijdens de oordeelvormende vergadering 
van 18 januari bespreekt de raad het 
Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 
2023-2026. Dit plan gaat over de acht 
gemeenten die samen het politiedistrict 
de Markiezaten vormen. De VVD-fractie 
heeft een agendaverzoek gedaan om de 
visie en uitvoering van de entrees van 
alle kernen te bespreken. De VVD-fractie 
heeft gevraagd om samen met college en 
raad na te denken over het proces en over 
hoe de entrees goed aangepakt kunnen 
worden, zoals in de aangenomen motie

uit 2017 staat. 
De CDA-fractie 
heeft gevraagd 
om de uitvoering van de motie 
‘drempelschouw’, die op 4 maart 2021 
is aangenomen, te bespreken. De CDA-
fractie wil met de raad bespreken of alle 
knelpunten benoemd zijn en of de juiste 
adviezen worden gegeven. 

Gast van de raad
Op 26 januari vindt de besluitvormende 
vergadering plaats. Bent u benieuwd 
hoe een besluitvormende vergadering 
er nou eigenlijk aan toe gaat. En zou 
u willen weten wat het raadswerk nu 
eigenlijk inhoudt? Misschien heeft u 
zelf wel eens overwogen om raadslid te 
worden. Geef u dan op voor ‘Gast van 
de raad’. Dit kan door te mailen naar 
griffi  e@gemeente-steenbegen.nl

Agenda
•  16 januari: oordeelvormende 
vergadering
•  18 januari: oordeelvormende 
vergadering
•  26 januari: besluitvormende 
vergadering

Aan het begin van een nieuw jaar 
wordt vaak de vraag gesteld: ‘Heb je 
goede voornemens?’ De gemeenteraad 
heeft het voornemen om het komende 
jaar nog meer uit het vergadermodel te 
halen. 

Daarom worden er voor de 
oordeelvormende vergaderingen 
informatieavonden georganiseerd waar 
de raadsleden technische informatie over 
de besluitpunten krijgen van de ambtelijke 
organisatie. Zo kunnen zij zich tijdens 
de oordeelvormende vergaderingen 
richten op de grotere vragen, zoals de 
doelen, de voorwaarden, de zorgen en 
dus de kaders. Op 10 januari is de eerste 
informatieavond georganiseerd over 
het crisisnoodfonds en het integraal 
veiligheidsplan de Markiezaten. Tijdens 
de besluitvormende vergadering van 
26 januari zal de raad besluiten om 
deze al dan niet vast te stellen. 

Crisisnoodfonds en kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen 2023
Het crisisnoodfonds is in december 
verdaagd naar januari omdat er 

Welberg

Goede voornemens

Jaarwisseling rustig verlopen

Denk mee over de woonzorgvisie van de gemeente

De jaarwisseling is in de gemeente 
Steenbergen over het algemeen 
aangenaam en rustig verlopen. 
Enkele voorzorgmaatregelen 
hebben volgens burgemeester 
Ruud van den Belt een positief 
eff ect gehad. 

Hij wil alle medewerkers van de 
politie, hulpdiensten en gemeente 
bedanken voor hun inzet. Mede 
dankzij hen kijken we terug op 

De gemeente Steenbergen staat 
de komende jaren voor een 
enorme uitdaging. De vraag naar 
zorg voor ouderen en andere 
mensen met een woon-en 
zorgbehoefte neemt toe. 

Hier gaan we mee aan de slag. 
We doen dit onder andere door 
het opstellen van een zogenaamde 
woonzorgvisie. Met een 
woonzorgvisie geeft de gemeente 
sturing aan de manier waarop 
wonen en zorg wordt ingevuld, 
dit op basis van onderzoek en 
analyses. 
De gemeente Steenbergen start 
met deze visie en nodigt inwoners 
uit alle kernen uit om hierover mee 
te praten en te denken. 

een rustige jaarwisseling. Ook de 
inwoners wil hij graag bedanken 
voor een fi jn Oud & Nieuw. 

De vuurwerkschade loopt op tot 
5800 euro. Dat is minder schade 
dan vorig jaar. Toen was er sprake 
van 7000 euro vuurwerkschade. 
De buitendienst van de gemeente 
Steenbergen is op dit moment bezig 
om de schade te herstellen. De eerste 
objecten zijn al hersteld. 

Woonzorgvisie
In de woonzorgvisie komen vragen 
naar voren zoals; hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat inwoners 
zelfstandig kunnen blijven wonen 
met de juiste zorg en begeleiding? 
Wat is hierbij belangrijk? Wat leeft 
er bij de inwoners en wat zijn 
mogelijke oplossingen? 
Samen met de inwoners en 
maatschappelijke partijen uit 
de sector wonen en zorg gaan 
we in gesprek en worden de 
mogelijkheden bekeken. Dit met 
het uiteindelijke doel voor ogen 
om eind 2023 een woonzorgvisie 
per kern te hebben opgesteld. 
Door het organiseren van diverse 
inwonersbijeenkomsten in alle 
kernen wordt zoveel mogelijk 
informatie opgehaald. 

Aanmelden eerste 
inwonersbijeenkomst 
Aanmelden voor de eerste 
inwonersbijeenkomst kan nog 
steeds. Deze inwonersbijeenkomst 
vindt plaats op 17 januari 2023 
om 19.30 uur in het gemeentehuis 
en is voor inwoners uit de kern 
Steenbergen. Aanmelden voor deze 
bijeenkomst kan via 
bit.ly/3Fw0sQa of door het 
scannen van onderstaande QR 
code. 

De inwonersbijeenkomsten voor 
de overige kernen vinden plaats in 
de loop van 2023. Hierover wordt u 
later geïnformeerd. 

ZO RIJ JE VEILIGER & VOORKOM JE €100,- BOETE

VERPLICHT VOOR SNORFIETSERS

VANAF 1 JANUARI 2023



Gemeentehuis
Buiten de Veste 1 
4652 GA Steenbergen

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

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

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

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

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

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

Volg ons op

Afsluitingen A29 
Haringvlietbrug 
en Heinenoord-
tunnel in 2023 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
van de gemeente Steenbergen op 
maandagavond 9 januari 2023 proostte 
burgemeester Ruud van den Belt 
samen met inwoners, verenigingen, 
bedrijven, gemeenteraadsleden, 
wethouders en medewerkers van de 
gemeente op het nieuwe jaar. 

Rijkswaterstaat renoveert in 2023 de 
klep van de Haringvlietbrug en in 2023 
en 2024 de Heinenoordtunnel. 
De brug en de tunnel zijn sinds de 
jaren ’60 intensief in gebruik en 
installaties zijn aan het einde van hun 
technische levensduur. Renovaties zijn 
daarom noodzakelijk om de veiligheid 
ook in de toekomst te kunnen 
garanderen.

Om de werkzaamheden veilig uit te 
kunnen voeren zijn afsluitingen van de 
brug en de tunnel noodzakelijk. Het 
verkeer wordt omgeleid en moet tijdens 
de afsluitingen rekening houden met 
extra reistijd die tijdens de spits kan 
oplopen tot meer dan een uur.

Advies voor weggebruikers
Om de verkeershinder te vermijden 
adviseert Rijkswaterstaat het
volgende:
•  Werk tijdens de afsluitingen indien 
   mogelijk vanuit huis.
• Plan als het kan uw vakantie of eventuele 
   vrije dagen tijdens de afsluitingen.
• Pas indien mogelijk uw reisgedrag aan, 
   denk aan:
- de fi ets/e-bike voor korte afstanden
- het gebruik maken van het openbaar 
  vervoer
- reizen buiten de spits
- carpoolen
• Wees voorbereid en check voor vertrek 
   de actuele verkeerssituatie via navigatie-
   apps, rwsverkeersinfo of vanAnaarBeter.

Meer informatie
Ga voor de maatregelen die 
Rijkswaterstaat treft om de hinder te 
kunnen beperken en meer informatie 
naar:
www.rijkswaterstaat.nl/
renovatieharingvlietbrug of 
www.rijkswaterstaat.nl/
renovatieheinenoordtunnel 

U kunt ook bellen met de landelijke 
informatielijn van Rijkswaterstaat
0800-8002 (gratis).

Volg Rijkswaterstaat op facebook.com/
heinenoordtunnel

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak blikte 
hij terug op een mooi Jubileumjaar, 
maar keek ook zeker even vooruit naar 
alle kansen in het nieuwe jaar. “We 
kunnen nu nog alle kanten op, door 
elkaar te steunen. De inspiratie die 
hierbij noodzakelijk is, komt namelijk 
altijd uit mensen. Uit onze ambtenaren, 
uit onze volksvertegenwoordigers, uit 

onze innovatieve ondernemers, uit onze 
veteranen, uit onze vrijwilligers, kortom: 
uit u allemaal. Die inspiratie gun ik u en 
ons allemaal van harte. Inspireer elkaar en 
haal het beste in elkaar naar boven.”
De volledige nieuwjaarstoespraak kunt u 
lezen op:
www.gemeente-steenbergen.nl/
nieuwjaarsbijeenkomst

Op naar een inspirerend 2023

Het nieuwe jaar is begonnen. De goede 
voornemens zijn gemaakt. Maar komt 
daar ook de tuin in voor? Misschien 
geen slecht idee om nu al vast stil te 
staan bij de tuin voor dit jaar. 

Maak een goede planning voor zowel uw 
moestuin als uw sierplanten. Door op het 
juiste moment  planten te zaaien of uit te 
planten, zullen ze sterk en gezond groeien. 

Water
De neiging is groot om lekker veel 
te sproeien bij nieuwe aanplant en 
tijdens droge periodes, die steeds vaker 
voorkomen. Schoon drinkwater is echter 
schaars. Om water te besparen kunt u 
kiezen voor planten die zich thuis voelen 
in de omstandigheden in uw tuin. Grote 
kans dat die genoeg hebben aan het 
hemelwater. Geef dan pas water wanneer 
uw planten het écht nodig hebben. 

Biodiversiteit
Met de teruglopende biodiversiteit 
(simpeler gezegd soortenrijkdom) is een 

Groene voornemens voor het nieuwe jaar
goed voornemen om daar in uw tuin, een 
bijdrage aan te leveren. Probeer in uw tuin 
een rijk mini-ecosysteem te creëren, met 
ruimte voor vogels, insecten, zoogdieren 
zoals egels en amfi bieën. Bijvoorbeeld 
met biologische, inheemse, planten en 
zaden, nestkasten, bijen- en insectenhotels, 
schuilplaatsen en een vijver.

Geveltuintje
Wie geen ruimte heeft voor een voortuin 
en toch het straatbeeld wil vergroenen, 
kan wel vaak een geveltuin aanleggen: een 

strook groen van ongeveer anderhalve 
stoeptegel, direct tegen de gevel van een 
gebouw, zoals een huis. Check vooraf bij de 
gemeente wat de voorwaarden zijn. 

Balkonplanten
Wie in een fl at of appartement woont kan 
denken aan planten op het balkon. Kies 
voor vaste planten (die langer dan 2 jaar 
leven) zodat u niet steeds opnieuw hoeft 
te kopen of te zaaien. Met hangende 
planten bespaart u een hoop ruimte, maar 
creëert u toch een stukje natuur dicht bij 
huis. Daar worden ook de bijen, vlinders 
en vogels blij van.

Boomspiegel vergroenen
De boomspiegel, die lege en zanderige 
grond rondom een boom in de stoep, 
is een perfecte plek om de buurt te 
vergroenen. Een groene boomspiegel ziet 
er kleurig en gezellig uit en is een fi jne 
plek voor wilde bijen, vlinders en andere 
insecten. 
Kijk op www.steenbreek.nl/tuintips voor 
een stappenplan voor uw tuin.



kortingen tot                                op merkschoenen
voor dames
en heren

...en nog veel meer
topmerken!

+ een hapje & drankje!

zaterdag        januari

-70%
Alleen op onze locatie:

Bosstraat 79 • Roosendaal   09.00 tot 15.00 uur

T. 0165 - 55 09 45 • www.van-mook.nl
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Middenweg 21 Ouwerkerk | 0111642306        
Onderhoud | reparatie | (web)shop | caravanservice-ouwerkerk.nl         

            aravanservice
   de
complete
 interieur
       specialist �����������������������������������������������������
���

OPRUIMING
   de

OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING 

OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING 

OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING 

HOGEKORTINGOP=OP10%

20%

30%
40%

50%

60%
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STEENBERGEN – Jack Havermans, 
fysiotherapeut, manueeltherapeut 
en echografist, ging per 1 janu-
ari jl. met pensioen. Hij begon in 
het voorjaar van 1983 bij de prak-
tijk van Adrie van Zeyl in de Juli-
anastraat, trad al vrij snel toe tot 
de maatschap en verrichtte naast 
fysiotherapie in Steenbergen dit 
ook in dependances in Nieuw-Vos-
semeer en Kruisland. Per 1 januari 
1995 startte hij voor zichzelf in het 
toenmalige Wit Gele Kruisgebouw 
in de Ravelijnstraat. 

Drie jaar later verhuisde Jack Ha-
vermans naar een eigen praktijk-
pand in de Lindenburghlaan. Hier 
groeide de praktijk uit het jasje en 
na een lange zoektocht naar een 
grotere praktijkruimte belandde 
deze op een steenworp afstand op 
de bovenverdieping van het Rabo-
bankpand aan de Fabrieksdijk.
Jack Havermans vertelt: “We kre-
gen meer specialisaties, manu-
ele therapie, oncologie fysiothe-
rapie, geriatrie fysiotherapie, oe-
deemtherapie, kinderfysiothe-
rapie en meerdere disciplines, 

onder andere logopedie, ergo-
therapie, podotherapie en diëtist. 
We werden een paramedisch cen-
trum.
Per 1 mei 2019 is de praktijk over-
genomen door Fysio Piessens , 
waardoor er nog meer specialisa-
ties beschikbaar zijn, waar onder 
handtherapie en orofaciaal thera-
pie  (kaakfysiotherapie)”.

Specialisatie in  
echografie
“Ik ben destijds een opleiding tot 
echografie gaan volgen om klach-
ten van het bewegingsapparaat in 
beeld te kunnen brengen en om 
het herstelverloop goed te kunnen 
volgen. Dit was een nieuwe ont-
wikkeling binnen ons vak. Toen ik 
afgestudeerd was bestond het vak 
voornamelijk uit massage, oefen-
therapie en fysische therapie met 
warmte- en stroomapparaten”.

“Contact met de  
mensen is het mooiste 

aan ons vak”

Over wat hij het mooiste aan zijn 
vak vond hoeft Jack Havermans 
niet lang na te denken. “Dat is 
het contact met de mensen. Sa-
men met de patiënt proberen om 
klachten op te heffen of om te zor-
gen dat ze met hun klachten kun-
nen omgaan. Helaas kon ik niet 
iedereen beter maken, al hoop je 
dat in het begin altijd wel. Als het 
lukt geeft dit grote voldoening. 
Dat contact met mensen ga ik dan 
ook het meest missen”.

Veranderingen
In de afgelopen veertig jaar heeft 
Jack Havermans veel zien veran-
deren. “Er kwam steeds meer een 
wetenschappelijke onderbouwing 
van ons vak. Dat vond ik een heel 
positieve ontwikkeling. Het ac-
cent kwam ook meer te liggen op 
een actievere aanpak met een ei-
gen verantwoordelijkheid van de 
cliënt. Ook ontstonden er meer 
netwerken waardoor belangrijke 
samenwerking met andere disci-
plines ontstond. Helaas was er ook 
een minder leuke verandering: de 

administratieve rompslomp nam 
fors toe doordat de zorgverzeke-
raars steeds meer eisen stelden 
aan de wijze van praktijkvoering”.

“Ik kijk terug op een  
heel fijne werktijd”

Jack Havermans besluit: “Voor mij 
is het motto altijd geweest: seri-
eus werken, cursussen volgen, 

maar ook werkplezier. Dat heb ik 
in Steenbergen allemaal ervaren. 
Ik kijk dan ook terug op een heel 
fijne werktijd, met grote collegia-
liteit en ik voel ook dankbaarheid 
dat zoveel cliënten mij al die jaren 
hun vertrouwen hebben gegeven. 
Het is geen streep erdoor, maar 
een streep eronder”.

Fysiotherapeut Jack Havermans gaat na 
40 jaar plezierig werken met pensioen

                             

11°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Voorlopig nog 
wisselvallig, maar na 
het weekeinde koelt 
het wel duidelijk af

Zaterdag ligt er al weer een volgende 
regenzone klaar voor onze regio en 
ook dat is weer een erg actief ding. 
De hele dag lang is het grijs, bewolkt 
en betrokken en zijn er perioden met 
regen. Ook dan kan er gemakkelijk  
weer  10 mm of meer aan water gaan 
vallen bij ruim 11 graden, begeleid door 
een stevige zuidwestelijke wind, maar 
in de loop van de avond wordt het vanuit 
het westen droog en komen er enkele 
opklaringen voor.
Vanaf zondag zien we dat de 
temperatuur een dalende lijn in zet. 
Aanvankelijk is het nog vrij zacht voor 
de tijd van het jaar. De maxima komen 
op zondag uit rond de 9 graden in de 
gemeente steenbergen. Normale 
waarden voor begin januari liggen zo 
rond de 6 graden. In het begin van de 
nieuwe week daalt de temperatuur nog 
ietsje verder en neemt de kans op een 
enkele winterse bui ook toe. Mogelijk 
kan het in de nachten tijdens heldere 
momenten soms een graadje vriezen.

Weerspreuk: 
“ is januari zacht, dan krijgen lente 

en zomer veel groeiende kracht”. 

Reageren? 
gercelcius@gmail.com

REGIO – Scholengroep Tonger-
lo in Roosendaal beveelt zich aan 
als een school waar goed onder-
wijs wordt gegeven, waar een goe-
de begeleiding is en waar het ook 
gezellig is. De scholengroep wordt 
gevormd door het ‘Da Vinci Colle-
ge’, de Norbertus Gertrudis Mavo 

en het Norbertus Gertrudis Lyceum. 
Belangstellende leerlingen die 
voor de keuze van hun middelbare 
school staan worden opgeroepen 
om zich op te geven voor een van 
de kennismakingsactiviteiten waar 
de sfeer kan worden geproefd. Ook 
ouders zijn hierbij welkom.

Het Da Vinci College richt zich op 
praktijkgericht leren in het vmbo 
en praktijkonderwijs. In het vmbo 
zijn er de vakcolleges Horeca en 
Ondernemen, Techniek en Zorg & 
Welzijn. Brugklassers krijgen les-
sen in het brugklashuis waar veel 
aandacht is voor persoonlijke be-
geleiding.

Kleinschalige Mavo
Op loopafstand van het station 
ligt de kleinschalige Norbertus 

Gertrudis Mavo. Hier ligt de fo-
cus op beroepsgericht leren. Leer-
lingen kiezen zelf uit de vakken 
TechMavo, SportPlus of Werelds 
Eten. Wie een vmbo gt / havo ad-
vies heeft gekregen kan prima te-
recht in de tweejarige havobrug-
klas.

Nieuwbouw op schema

Het Norbertus Gertrudis Lyceum 
besteedt vanuit het tijdelijke adres 

aan de Bovendonk veel aandacht 
aan onderzoekend leren, kunst, 
cultuur, sport en talen. Na de 
tweejarige brugklas (havo/vwo of 
vwo)  wordt doorgestroomd naar 
havo, atheneum of gymnasium. 

Er is ook hoogbegaafdheidson-
derwijs voor wie extra uitdaging 
nodig heeft. Ondertussen ligt de 
vernieuwbouw aan de Lyceum-
laan op schema.

Scholengroep Tongerlo:  
“In Roosendaal zit je goed!”

REGIO – Mbo-school Scalda houdt 
op diverse locaties en momen-
ten open dagen voor jongeren die 
hun vmbo-diploma in het verschiet 
hebben en voor hen die willen 
doorstromen naar havo en mbo. 
Er is een Scalda vestiging in Ber-
gen op Zoom en er zijn gespecia-
liseerde vestigingen in Goes, Mid-
delburg, Terneuzen en Vlissingen. 
Die houden open dag op vrijdag 3 

februari tussen 16:00 en 20:00 uur.

Daarnaast houdt CIOS Zuid-
west-Nederland in Roosendaal 
open dag voor de niveaus 3 en 4 
op vrijdag 20 januari tussen 16:00 
en 20:00 uur. De CIOS vestiging in 
Dordrecht doet dat een week later 
op vrijdag 27 januari tussen 15:00 
en 20:00 uur. MBO Dans organi-
seert op woensdag 1 februari een 

informatieavond in theater De 
Kring in Roosendaal. En op zater-
dag 4 februari zijn geïnteresseer-
den welkom tijdens de ‘Scheep-

vaartdag’ bij Maritiem en Logis-
tiek College De Ruyter in Vlissin-
gen.

Scalda verwelkomt  
studiezoekers tijdens  
open dag(en)

STEENBERGEN – Uit onderzoek 
blijkt dat voorlezen enorm belang-
rijk is voor de ontwikkeling van 
kinderen. Het taalgevoel wordt 
hierdoor ontwikkeld, dat geldt 
eveneens voor sociale vaardighe-
den en de stimulering van empa-
thie. Bij Zo Kinderopvang wordt 
daarom veel voorgelezen en de 
kinderen worden in de BSO gesti-
muleerd om ook zelf te lezen. Door 
middel van een boek wordt een 
kind teruggeworpen in de eigen 
verbeeldingskracht en inlevings-
vermogen.

“Ouders geven regelmatig aan 
dat hun kind bij ons zoveel nieu-

we woorden heeft geleerd”, vertelt 
Monique van der Goot. Zij is pe-
dagoog bij Zo Kinderopvang.
Hier volgen enkele voorbeelden 
van leuke boeken: Baby’s (zwart-
wit boekje): ‘Bora in het water van 
Deborah van de Leijgraaf’. Voor 0 – 
2/3 jaar: Zing mee met kikker van 
Max Veldhuijs. Voor de leeftijd 2 – 
6 jaar: ‘Ssst! De tijger slaapt’ van 
Britta Teckentrup. Vanaf 3 jaar: 
‘Boer Boris wil geen feest’ van Ted 
van Lieshout. Vanaf 4 jaar: ‘De 
Gorgels’ van Jochem Myer. Voor 
de leeftijd 4 – 7 jaar: ‘Pluk redt de 
dieren’ van Annie M.G. Schmidt. 
Vanaf 5 jaar: ‘De klimaatjes’ van 
Judith Koppens en Andy Engel. 

Vanaf 7 jaar: ‘De waanzinnige 
boomhut van 78 verdiepingen’ 
van Andy Griffths. 
Vanaf 8 jaar: ‘Juf Braaksel en de 
magische ring’ van Carry Slee en 
vanaf 10-12 jaar: ‘Op safari in de 
stad’ van Monique van der Zan-
den. En natuurlijk het Prenten-
boek van het Jaar 2023: Maximili-
aan Modderman geeft een feestje 
van Joukje Akveld!

Wil je ook worden meegeno-
men in de voorleeswereld bij Zo 
Kinderopvang? Kijk dan eens op 
www.zokinderopvang.nl en ont-
dek jouw favoriete locatie.

Zo Kinderopvang weet hoe belangrijk het 
voorlezen is en past dit ook toe

Soiree keert terug 
bij Myra Ceti
STEENBERGEN – Myra Ceti organi-
seert deze vrijdag met haar dans-
docent Jeanette Brouwers en dj 
Wesley van Bergen een ouder-
wetse Soiree. Daarmee worden 
de vroegere sferen bij Danscen-
trum Theo van Meer en dansschool 
Gladdines weer teruggehaald.

Om de deelnemers aan deze Soi-
ree de kans te geven hun Foxtrot 
wat op te frissen verzorgt Jeanet-
te Brouwers aan het begin van de 
avond een workshop. Vervolgens 
kan er naar hartenlust worden ge-
danst. Aan de bar kan de popu-
laire ‘knipperbol’ worden besteld 
en bij de Dj kunnen verzoeknum-
mertjes worden aangevraagd. 



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

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

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

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

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

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

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

Wist je dat?

De belangrijkste momenten
in je leven goed geregeld!

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

Kol. den Oudenstraat 24
4751 HJ Oud Gastel
tel. (0165) 51 21 54 www.lignenotarissen.nl

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

www.woningstoffeerder.com

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

OOK GESPECIALISEERD IN PVC, VINYL EN LAMINAAT

PVC VLOER AL GELEGD 
VANAF € 42,95

WERKVOORBEREIDER
ELEKTROTECHNIEKSERVICE MONTEUR ELEKTRICIEN

ZIN OM LOKAAL PROFESSIONEEL 
ACTIEF TE ZIJN?

KOM BIJ
ONS TEAM!

GA NAAR:
madri.nl/werken-bij/

marc@madri.nl |  0167 561720

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

WEG MET DE ROMMEL
OPBERGEN & BEWAREN

MAAK HET WEER LEKKER FRIS IN HUIS

Bij aankoop van €25,- aan schoonmaakartikelen
een gratis emmer t.w.v. €3,99

Bij aankoop van €25,- aan schoonmaakartikelen
SCHOONMAAKARTIKELEN

BIJ H-BLOKJANUARI BEGINT
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STEENBERGEN – Toneelvereni-
ging ‘De Vrolijke Spelers’ verschij-
nen op 21 en 22 januari weer op 
de planken en brengen in de the-
aterzaal van Myra Ceti de klucht 
‘Oma achter het internet’ van Henk 
Straatman.

Het toneelspel verhaalt de avon-
turen van oma, die nu ook kan in-
ternetten. Dit heeft ze van haar 
vriendin Dika geleerd. Het blijft 
echter niet bij onschuldige spelle-
tjes. Mede door de duistere prak-
tijken van beide dochters Will en 

Ietje. De wat naïeve oma heeft niet 
alles direct door wat er allemaal 
speelt. Haar bezoek op een web-
site krijgt grote gevolgen. Het hele 
leven van het gezin wordt volledig 
op zijn kop gezet.

Kaarten reserveren
Zowel zaterdag 21 als zondag 22 
januari beginnen de uitvoeringen 
in de toneelzaal van Myra Ceti aan 
de Wouwsestraat 49 om 13:30 uur. 
Kaarten à 10 euro – 1 consumptie 
inbegrepen – kunnen telefonisch 

worden gereserveerd via Ton v.d. 
Bos, telefoon 06 80 139 426 of bij 
Fien Cools, telefoon 06 13 783 677. 
Voor aanvang van de uitvoeringen 
is het eveneens mogelijk om kaar-
ten te kopen.

Vrolijke Spelers brengen de klucht ‘Oma achter het internet’

( door John Rommers )

Het bestuur van voetbalvereniging 
Steenbergen en hoofdtrainer Pe-
ter van Poortvliet hebben besloten 
ook het volgende voetbalseizoen 
2023/2024 met elkaar verder te 
gaan. Beide partijen zijn tevreden 
met de huidige samenwerking en 
ook de spelers en de begeleidings-
groep hebben de wens uitgespro-

ken de samenwerking met min-
stens 1 seizoen te verlengen.

De 58-jarige oefenmeester uit St. 
Annaland is momenteel bezig aan 
zijn eerste seizoen bij v.v. Steen-
bergen, waar hij in augustus van 
vorig jaar trainer Robin Borre-
mans opvolgde.

Met een bijna volledig nieuwe 
en zeer verjongde selectie is de 
Zeeuwse oefenmeester in sep-
tember aan de competitie begon-
nen in de 4e klasse C van het za-
terdagvoetbal en heeft daarin tot 
heden wisselende successen be-
haald.
Momenteel staat hij, nu precies 
de helft van de te spelen wedstrij-
den zijn afgewerkt, op een gedeel-
de 4e plaats, met 5 punten achter-
stand op de nummers 1 en 2 van 
de ranglijst, Vrederust en Alliance.
Maar ook achter v.v. Steenbergen 

is het dringen. D.V.O.’60 heeft net 
zoveel punten als Steenbergen en 
Baronie en The Gunners volgen 
op respectievelijk 5 en 6 punten.
In de 2e competitiehelft zullen 
dus nog de nodige punten moeten 
worden behaald om mee te blij-
ven doen om de bovenste plaat-
sen.

Uitwedstrijd  
tegen DVO’60
De eerstvolgende competitiewed-

strijd die voor v.v. Steenbergen na 
de winterstop op het programma 
staat is op zaterdag 28 januari.

Steenbergen speelt dan om 
14.30 uur een uitwedstrijd tegen 
D.V.O.’60 in Roosendaal.

Een week eerder, op zaterdag 21 
januari, wordt er een oefenwed-
strijd gespeeld tegen het elftal van 
De Fendert uit Fijnaart.
Deze wedstrijd wordt gespeeld in 
Steenbergen en begint om 14.30 
uur.

Peter van Poortvliet ook volgend 
seizoen trainer bij vv Steenbergen

( door Dasja Abresch )

STEENBERGEN – Zolang de woon-
wagencentra in de gemeente 
Steenbergen niet schoon, heel 
en veilig zijn, is woningcorpora-
tie Stadlander niet bereid om het 
beheer van de sociale huurwoon-
wagens over te nemen. Ook laat 
een woordvoerder van de stich-
ting weten dat alle standplaatsen 
eigendom blijven van de gemeen-
te, evenals eventuele particulie-
re huurwoonwagens. De uitbrei-
ding van standplaatsen is nu en zal 
ook in de toekomst een taak van 
de gemeente blijven volgens Stad-
lander. 

In december werd het geactuali-
seerde woonwagenbeleid vastge-
steld na een pittige discussie in de 
gemeenteraad. Met name de rol 
van de woningcorporaties kwam 
daarbij aan bod. Volgens wethou-
der Nadir Baali is het lastig met 
hen communiceren over dit on-
derwerp omdat zij vertegenwoor-
digd zijn in de stichting Woonwa-
genbeheer Zuid-West Nederland. 
Desondanks zegde hij toe voor de 
zomervakantie een pittig gesprek 

met de corporaties aan te gaan 
over de overname van de woon-
wagencentra. Deze toezegging 
was voor de coalitie reden om niet 
mee te gaan in voorstellen van de 
oppositie (D66 en Volkspartij) om 
nu al te beginnen met de voorbe-
reidingen voor de uitbreiding van 
de woonwagencentra en zodoen-
de te voorkomen dat de bewoners 
nog langer moeten wachten.

Samen optrekken
De vertraging die zou ontstaan 
door tussenkomst van stichting 
Woonwagenbeheer Zuid-West 
Nederland is inmiddels niet meer 
van toepassing, zo blijkt uit na-
vraag bij Stadlander. “Sinds kort is 
het voor deze stichting vanuit re-
gelgeving niet mogelijk om nieu-
we of bestaande woonwagenloca-
ties over te nemen naast de woon-
wagenlocaties die zij reeds in be-
heer heeft. Momenteel kan de ge-
meente dus gewoon bij de lokale 
woningcorporaties aankloppen.” 
In het geval van de gemeente 
Steenbergen zullen Stadlander en 
Woonkwartier hierin samen op-
trekken. 

Schoon, heel, veilig

Volgens de woordvoerder is bij 
de gemeente allang bekend aan 
welke randvoorwaarden voldaan 
moet worden. “Gemeente Steen-
bergen heeft in het verleden ver-
kennend contact gehad met de 
stichting om te spreken over het 
beheer. Daar staat de stichting 
positief tegenover, maar wel on-
der realistische voorwaarden. We 
hebben toen aangegeven dat de 
woonwagens en standplaatsen 
goed onderhouden moeten zijn 
en dat de woonsituaties passen 
binnen de regels. De omgeving 
moet schoon, heel en veilig zijn. 
Pas als dat in orde is, kunnen we 
nadere afspraken maken over de 
overname en het beheer.” 

Taak van de gemeente
Op de vraag of Stadlander bereid 
is de woonwagencentra over te 
nemen, is de woordvoerder dui-
delijk: “Onze taak ligt bij het be-
heer van de sociale woonwagens. 
Dat nemen wij graag over wan-
neer er aan de randvoorwaarden 
is voldaan. De standplaatsen zijn 
en blijven echter van de gemeente 
en ook de taak om standplaatsen 
uit te breiden blijft een taak van de 
gemeente.”

Concreet zou dit betekenen dat 
wachten met het beginnen van de 
uitbreidingsprocedure dus geen 
zin heeft. 
Ook het pittige gesprek lijkt van 
weinig nut zolang de woonwagen-
centra niet aan de basisvoorwaar-
den voldoen. Dit proces is voort-
varend ingezet door de wethou-
der, maar zal toch nog geruime 
tijd in beslag nemen.

Bibob-toets
Wanneer Stadlander bij haar 
standpunt blijft, zal de gemeen-
te eigenaar blijven van de stand-
plaatsen, maar ook verantwoor-
delijk blijven voor de verhuur van 
particuliere woonwagens. 
De gemeente wil deze standplaat-
sen en woonwagens bij voorkeur 
verkopen aan de huidige huur-
ders. Wanneer deze niet door de 
Bibob-toets komen en dus niet 
kunnen kopen, behouden zij ech-
ter het recht om hun wagen te blij-
ven huren. Die verhuur zal Stad-
lander zeker niet overnemen en 
dus bij  de gemeente blijven.

Uitleg gewenst
De fracties van D66 Steenber-
gen en de Volkspartij zijn verrast 
door de reactie van Stadlander en 
niet op een positieve manier. Via 
een reeks Artikel 40-vragen wil-
len zij uitleg over het standpunt 
van Stadlander dat volgens hen 
indruist tegen de wettelijke taken 
van woningcorporaties. 
Ook vragen zij nadere uitleg over 
de status van de stichting Woon-
wagenbeheer Zuid-West Neder-
land 

Alleen overname beheer sociale huurwoonwagens 

Stadlander niet bereid om  
standplaatsen over te nemen

Jaarlijks riktoernooi 
bij NVS
NIEUW-VOSSEMEER – Aanstaande 
zondag 15 januari organiseert vv 
NVS haar jaarlijkse Riktoernooi. 
Dat gebeurt in kantine ’t Kotje op 
sportpark De Danen.
De inschrijving voor het toer-
nooi start om 13:00 uur, een half 
uur later worden de eerste kaar-
ten gedeeld. Er worden 2 rondes 
gespeeld, met elk 20 beurten per 
ronde. Alle kaartliefhebbers en 
belangstellenden zijn welkom.

Opbrengst 
statiegeld bonnen 
bestemd voor MS
DINTELOORD – Collectecoördina-
tor Erica Verhagen laat weten dat 
ook in januari de opbrengst van de 
statiegeldbonnen bij Albert Heijn 
Dinteloord bestemd kan worden 
voor het Nationaal MS fonds. 

“Alvast hartelijk dank voor uw bij-
drage. En een dikke pluim voor 
Albert Heijn Dinteloord die deze 
actie weer mogelijk maakt”, aldus 
Erica Verhagen. Zij wijst erop dat 
een bijdrage aan dit goede doel 
altijd gegeven kan worden via de 
website nationaalfonds.nl/done-
ren. De jaarlijkse collecte wordt 
in de zomermaanden gehouden.
Er zijn overigens altijd collectan-
ten nodig. Wie mee wil helpen 
kan bellen met Erica Verhagen via 
(0167) 523 137. Een mailtje sturen 
kan ook: mscollectedinteloord@
online.nl
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Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie is gevestigd in de 
Gummaruskerk, ingang marktzijde 
en is geopend op de maandag- en 
woensdagochtend van 9.15 uur tot 
11.30 uur.
Voor het ontvangen van de 
ziekenzalving, belt U naar Pastoor 
Hans de Kort 0167-563129.
A.s. zaterdag 14 januari start 
Actie Kerkbalans met het luiden 
van de kerkklokken. In heel de 
St. Annaparochie worden folders 
van Actie Kerkbalans verspreid 
om uw aandacht te vragen voor 
de financiële positie van onze 
parochie. Uw parochiebijdrage 
is van onschatbare waarde voor 
het voortbestaan van de kerken 
en het pastorale werk in de St. 
Annaparochie. Doet u mee en 
“Geef vandaag voor de kerk van 
morgen”.  Alvast bedankt!!!!
U kunt uw parochiebijdrage 
overmaken op rekeningnummer          
NL42RABO 0191 8492 94 t.n.v. 
St. Annaparochie onder vermelding 
van uw parochiekern. Iedere donatie 
is meer dan welkom. De viering op 
zaterdag om 17.00 uur vanuit de 
Lourdeskapel wordt uitgezonden 
via de SLOS: Ziggo: kanaal 
46, KPN: kanaal 1402, Delta: 
kanaal 804 en Caiway: kanaal 12. 
 

Een nieuw begin
Het oude jaar is moeiteloos 
overgegaan in het nieuwe jaar met 
alle goede en minder goede dingen. 
Op 5 januari is met een plechtige 
uitvaartmis afscheid genomen van 
emeritus paus Benedictus XVI. 
Een moment dat ieders hart raakte 
was aan het einde van de liturgie 
toen paus Franciscus zijn handen 
legde op de kist van emeritus 
paus Benedictus. “Herder zijn, is 
liefhebben”, zei paus Franciscus. 
“Op het einde leggen wij de herder 
zorgzaam neer in de handen van 
God.”
De overgang van oud naar nieuw 
werd ook gevierd in onze kerken. 
In beide parochies werd het 
nieuwe jaar begonnen met een 
eucharistieviering en een gezellig 
samenzijn. In het weekend van 7 
en 8 januari werd ook de Kersttijd 
afgesloten. De kinderen waren in 
de familieviering op 7 januari in 
de H. Antonius van Padua kerk 
in Lepelstraat verkleed als koning 
Caspar, Melchior en Balthasar. 
Samen reisden ze een ster achterna 
die bleef staan boven de plaats 
waar zij Maria en Jozef vonden 
met hun pasgeboren Kind. Bij 
het zien van het Kind werden zij 

vervuld met grote vreugde en 
boden Hem geschenken aan: goud, 
wierook en mirre. Na hun bezoek 
trokken zij langs een andere weg 
naar hun land en keerden niet 
meer terug naar koning Herodes 
die zijn eigen kwaadaardig plan 
had met dit Kind. 
Na de viering van Driekoningen of 
Openbaring van de Heer beginnen 
we weer aan de ‘gewone’ zondagen 
door het jaar. De allergrootste bede 
voor het nieuwe jaar is misschien 
wel dat dit jaar een ‘gewoon’ jaar 
mag worden. Helaas nemen we 
uit het oude jaar ook de dingen 
mee die niet goed gaan. Laten 
we bidden en hopen dat ook die 
dingen ten goede keren. Dat geluk 
en vrede binnen ieders handbereik 
komt. Lenie Robijn, Pastoraal 
werkster Sint Annaparochie 
en Sint Christoffelparochie. 

Alle vieringen zijn in de Lourdes-
kapel, ingang tegenover de Aldi.  
Zaterdag 14 januari 17.00 
uur: Pastoor Hans de Kort.  
Fam. Verbeek-Gijzen, Jgt. 
Ad Testers, Petrus Luijks, 
Pastoor J. Hamerlynck en 
familie, Jgt. en verjaardag 
Janus Verbogt echtgenoot 
van Jo Verbogt-de Krom.  
Maandag 16 januari 19.00 
uur: Pastoor Hans de Kort. 

Misintenties: Wilt u een 
misintentie aanvragen? Indien 
mogelijk graag een week van 
tevoren (i.v.m. tijdige plaatsing 
in de krant) door te geven bij het 
secretariaat (zie gedeelte Sint 
Annaparochie) of via de website. 
De prijs voor het aanvragen van 
een misintentie is 12,00 euro.

Zaterdag 14 januari start 
Actie Kerkbalans met het 
luiden van de kerkklokken 
om 13.00 uur. Om 19.00 uur: 
Eucharistieviering, Pastoor Hans 
de Kort. Wij gedenken: jgt. Riet 
Sonder. Woensdag 18 januari 

9.30 uur: Eucharistieviering  in 
de Vonk, Pastoor Hans de Kort. 
Mededeling: Op 21 januari a.s. 
wordt er weer een Taizéviering 
gehouden. U bent vanaf 18.30 uur 
welkom voor koffie of thee. De 
viering begint om 19.00 uur.
Een Taizéviering is een korte 
(oecumenische) viering van 
ongeveer 45 minuten, met weinig 
gesproken woord, halverwege een 
stilte en veel zang. De liederen 
bestaan uit korte teksten in 
verschillende talen en worden 
een aantal keren herhaald. Ook 
kan tijdens de viering een kaarsje 
worden aangestoken als teken van 
licht en verbondenheid. De viering 
heeft een meditatief karakter. Een 
ogenblik van bezinning in een 
drukke en hectische tijd. 
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 15 januari 09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering, 
voorganger p.w. Lenie Robijn. 
Misintenties:  Janus Bosters; 
Martien Huijsmans; Jo van Gaans-
Timmermans wed. van Tinus van 
Gaans; Bart Mees e.v. Elly Douma; 
jgt. Piet van Loenhout e.v. To van 
Loenhout-Koen; Adriaan Heijboer 
e.v. Lien Vriens. Komende 
zondag 22 januari wordt om 
13.00 uur Roxy Grootenboer 
gedoopt in onze kerk. Roxy is de 
dochter van Marvin Grootenboer 
en Sharon van der Velden.
Maandag 16 januari 18.00 uur: 
H. Mis
Woensdag 18 januari 19.00 uur: 
H. Mis
Donderdag 19 januari 19.00 
uur: Medjugorjeviering en 
Rozenkransgebed.

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 0164 – 
682525. Zaterdag 14 jan. 19.00 
uur: Dienst van W.G.C.  In deze 
viering wordt ons gebed gevraagd 
voor : Paus Benedictus XVI ; Riet 
Koster w.v. Tonny Vertommen; To 
Bosters w.v. Arjaan Voorbraak;  
Jo Rens w.v. Koos de Krom; Jaan 
Keijzers w.v. Geert Valkenburg; 
o.o. de Blaaij-van Loon en zoon 
Jan. Voorganger Past. L. Robijn, 

lector: F.Veraart  m.m.v. het koor 
Samen Sterk. Dinsdag 17 jan. 
16.00 uur Euch.: Ter ere van de 
H. Antonius voor onze gezinnen. 

Zondag 15 januari 11.00 uur: 
Woord- en communieviering. 
Zang: gemengd koor. Misinten-
ties: Coba v.d. Bergh-de Nijs; O. 
fam. Swagemakers-Korst; Jgt. 
o.o.v. Merriënboer-Uijtdewilligen. 
Voorganger: pastoraal werker  
Lenie Robijn; Lector: Toos 
Broos; Koster: Adrie van Et-
ten. 14.00 uur doop van: Guus  
Hopmans. Verzorgd door pastoor 
Hans de Kort.
Na de dienst in de sacristie staat 
er weer koffie en thee voor u 
klaar zodat we elkaar daar nog 
een gelukkig nieuwjaar kunnen 
toewensen.

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 15 januari 10.00 uur: 
Dienst in de protestantse kerk te 
Nieuw-Vossemeer. Ds. E. van Sluijs. 

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 15 januari 10.00 uur: 
Mevr. B. de Waal, Zegge.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

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

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 15 januari 10.00 uur: Ds. 
G. van der Linden (Klundert).

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  15 januari 10.00 uur: 
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. 
A. Vastenhoud.

Zondag 15 januari 10.30 uur: Ds. 
H.J. Inkelaar.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND PASTORAAL  WOORD

Houd stand in het geloof.
Het duurde een paar jaar, voordat 
ik van de heilige paus Johannes 
Paulus II ging houden. Zijn 
foto hangt al  weer vele jaren 
boven mijn hoofdkussen. Van 
Benedictus XVI hield ik al voor 
hij paus was. Die liefde is altijd 
gebleven. Op de televisie heb ik 
de hele uitvaartdienst op het Sint 
Pietersplein biddend gevolgd. 
Heel indrukwekkend. Van de 
preek van paus Franciscus had 
ik wat meer verwacht. Als oude 
priester zou ik tegen alle mensen 
van de hele wereld gezegd willen 
hebben: “Lieve mensen, God 
houdt van ons allen. Jezus heeft 
uit liefde voor ons Zijn leven 
gegeven aan het Kruis. Moeder 
Maria komt telkens naar de aarde 
– o.a. in Medjugorje – om al haar 
kinderen naar haar Zoon Jezus te 
begeleiden tot in de hemel”. 
Van de overleden emeritus paus 
Benedictus heb ik een prachtig 
boek “Jezus van Nazareth” op 
de plank liggen. Enkele citaten 
van Benedictus wil ik de lezers 
van deze krant niet onthouden. 
Hij drukt alle katholieken op 
het hart: “HOUD STAND IN 
HETGELOOF. Laat je niet 
in de war brengen”. En nog 
eens onderstreept hij: “JEZUS 
CHRISTUS IS WAARLIJK 
DE WEG, DE WAARHEID EN 
HET LEVEN. En de Kerk, in al 
haar gebreken, is waarlijk Zijn 
Lichaam”. Pater Bertus. 

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

doordenkertje
  Doe een willekeurige  

goede daad, zonder een 
beloning te verwachten,
wees gerust in de kennis  
dat op een dag iemand 

hetzelfde voor jou  
zal doen.

Diana, princess of Wales

( door John Rommers )

Afgelopen zaterdag 7 januari heeft 
voorzitter Wim Roovers van v.v. 
Steenbergen tijdens de nieuwjaars-
bijeenkomst de aftrap gegeven voor 
het jubileumjaar van de vereniging.
Op zaterdag 18 maart 2023 is het 
precies 90 jaar geleden dat de 
Steenbergse voetbalvereniging 
werd opgericht en hoewel 90 jaar 
wel geen officieel jubileum is heeft 
het bestuur van v.v. Steenbergen 
toch besloten deze mijlpaal te gaan 
vieren middels diverse festiviteiten 
voor de bijna 600 leden van de ver-
eniging. 
Het gehele jaar door zullen diverse 
activiteiten in het teken staan van 
het 90-jarig bestaan, maar in het 
weekend van vrijdag 17, zaterdag 
18 en zondag 19 maart worden er 
festiviteiten georganiseerd waarbij 
alle leden aan bod komen.

Commissie ‘90 jaar v.v. Steenbergen’ 
zorgt voor leuk feestprogramma. De 
speciaal voor deze gelegenheid in het 
leven geroepen commissie is al de no-
dige maanden bezig met de voorbe-
reidingen. Deze commissie bestaat 
uit allemaal leden van de vereniging 
waarbij alle geledingen vertegen-
woordigd zijn.

Wedstrijd tegen Oud-NAC
Om de beginnen staat er op vrijdag-
avond 17 maart een wedstrijd op het 
programma tussen een team van 
voormalige eerste elftalspelers van v.v. 
Steenbergen tegen een elftal van Oud 
NAC uit Breda. Welke spelers van NAC 
daar allemaal aan gaan deelnemen 
is op dit moment nog niet duidelijk, 
maar getracht zal worden om zo veel 
mogelijk bekende namen naar Steen-
bergen te laten komen.

Vooraf aan deze wedstrijd zullen er 
voorwedstrijden worden gespeeld 
door de allerkleinste voetballertjes 
van v.v. Steenbergen (5, 6 en 7 jaar) en 
door een veteranenteam.

Op de feitelijke verjaar-
dag
Zaterdag 18 maart, de datum dat v.v. 
Steenbergen echt jarig is, staat in eer-
ste instantie in het teken van diver-

se voetbal activiteiten voor de grote 
jeugdafdeling van v.v. Steenbergen.
In eerste instantie komen de jeugd-
spelers vanaf 5 t/m 13 jaar aan bod, 
waarvoor in samenwerking met de 
KNVB een voetbalfestival zal worden 
georganiseerd.
Vervolgens komen die dag de jeugd-
spelers vanaf 14 t/m 18 jaar aan de 
beurt, ook daarvoor staan diverse 
spelvormen op voetbalgebied op het 
programma.
De zaterdag zal worden afgesloten 

met een grote feestavond voor de se-
niorenleden waarbij bekende arties-
ten en DJ’s hun opwachting zullen ko-
men maken.

Reünie voor oud leden
Op zondagmiddag 19 maart is het de 
beurt aan de voormalige leden van de 
vereniging.
Die middag staat in het teken van een 
groots opgezette reünie voor oud le-
den, die zal plaatsvindt in de kantine 
op het sportpark aan de Seringenlaan.
Enkele leden van de commissie zijn 
al lange tijd bezig de adressen van zo 
veel mogelijk voormalig voetballers, 
vrijwilligers, bestuursleden en trai-
ners van v.v. Steenbergen te traceren. 
Een hels karwei natuurlijk, maar via 
oude ledenlijsten, oude foto’s, sociale 
media en via mond op mondreclame 
zijn ze ondertussen vele honderden 
voormalig blauwwitters op het spoor 
gekomen.

Leden van het eerste uur
Er is zelfs nog een kleine 50-tal voor-
malige leden van v.v. Steenbergen on-
der ons die inmiddels de respectabe-
le leeftijd hebben bereikt van 80 jaar 
of ouder.
Het zou natuurlijk prachtig zijn om 
ook juist deze leden van het eerste uur 
nog een keer te mogen verwelkomen 
om bij ze via oude foto’s, plakboeken 
en films nog een keer het blauwwit 
gevoel te laten herleven. Maar het al-
lerleukste blijft natuurlijk dat ieder-
een weer eens gezellig met elkaar kan 
kletsen over toen en nu.
Al deze oud leden kunnen binnen-
kort een persoonlijke uitnodiging te-
gemoet zien maar ongetwijfeld zullen 
er oud leden vergeten worden en ook 
niet van iedereen is het gelukt de hui-
dige adressen te achterhalen.

Alle belangstellenden 
welkom
De commissie roept dan ook iedereen 
op die geen uitnodiging gaat ontvan-
gen, maar die wel graag deze toch wel 
unieke reünie wil komen bezoeken, 
zich hiervoor aan te melden.
Aanmelden kan via het speciaal voor 
deze gelegenheid in het leven geroe-
pen e-mailadres reunie90jr.vvsteen-
bergen@gmail.com
Telefonisch of per WhatsApp aanmel-
den kan bij John Rommers, Serin-
genlaan 130, 4651 KW Steenbergen 
(tel.06-53354493) en bij Jos Bolders, 
Seringenlaan 158, 4651 KX Steenber-
gen (tel.06-18220827). De uiterste da-
tum om in te schrijven voor de reünie 
is 5 maart.
Bestuur en commissie ”90 jaar v.v. 
Steenbergen” hopen uiteraard dat 
zeer veel voormalig blauwwitters zich 
zullen aanmelden voor deze reünie 
om er samen een fantastische happe-
ning van te maken.

Voetbalvereniging  
Steenbergen gaat  
90-jarig bestaan  

groots vieren

Op de foto de leden van de commissie ”90 jaar v.v. Steenbergen”. Staand v.l.n.r. Martijn Hagens, Patrick Kerp, Jos 
Bolders, John Rommers, Bob Cuelenaere, Patric van Kaam en Nico Brok. Gehurkt v.l.n.r. Mirjam Hartog, Erik Ver-
strepen en Michel Reijns. Op de foto ontbreken de commissieleden Yara Vermeulen en Jeff Simon.
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Kroniek uit 
Stad en Streek

OKTOBER
door: Peter Vermeulen

Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.

Stadspark viert 100e levensjaar
Op zondag 2 juni 1957 vertrok vanuit Hotel van Tilburg een grote 
groep hoogwaardigheidsbekleders richting het Stadspark van 
Steenbergen. De groep werd vergezeld door de drumband en 
harmonie van Amicitia en ook harmonie Volharding Steenbergen. 
Het was een feestelijke dag voor de plaats, want het Stadspark 
aan de Zuidwal werd offi cieel geopend. Het park werd dus 65 jaar 
geleden geschonken aan de bevolking ter gelegenheid van 500 jaar 
Nassaustad. Ook de toenmalige Kunstzijde Industrie – later AKU 
en Akzo – droeg fi nancieel bij. Het stadspark is wat verloederd en 
wordt de eind 2023 opgeknapt.
D’Ouwe Stukke: terug naar het verleden met een knipoog naar de 
toekomst
Een volle zaal maakte half oktober in de theaterzaal van Myra Ceti 
de eerste voorstelling van ‘D’Ouwe Stukke’ mee. Het werd een 
voorstelling bomvol liedjes, sketches en vooral ook herinneringen. 
De show werd namelijk speciaal geschreven voor de ouderen in de 
gemeente. Mede dankzij een donatie uit het initiatievenfonds voert 
de theatergroep hun show gratis op voor belangstellende ouderen. 
Dat gebeurt deze winter en in komend voorjaar.

Jubilerende Juf Mariëlle kreeg 
vorstelijk onthaal
Ze werkt al 25 jaar in het onderwijs, waarvan de laatste 19 jaar 
als leerkracht op de Maria Reginaschool. Volgens juf Mariëlle 
van Bavel is het nog steeds elke dag een feestje om op deze 
basisschool te werken. De school bracht haar hulde en de jubilaris 
werd opgehaald in een cabriolet. Bij de school hadden leerlingen 
een erehaag gevormd en eenmaal hier doorheen startte voor 
Mariëlle van Bavel een verrassingsprogramma.

D’Ouwe Stukke: terug naar 
het verleden met een knipoog 
naar de toekomst
Een volle zaal maakte half oktober in de theaterzaal van Myra Ceti 
de eerste voorstelling van ‘D’Ouwe Stukke’ mee. Het werd een 
voorstelling bomvol liedjes, sketches en vooral ook herinneringen. 
De show werd namelijk speciaal geschreven voor de ouderen in 
de gemeente. Mede dankzij een donatie uit het initiatievenfonds 
voert de theatergroep hun show gratis op voor belangstellende 
ouderen. Dat gebeurt deze winter en in komend voorjaar.

MWJ De Klup zet Janny Broos 
in het zonnetje
Als hulpmoeder kwam ze bij De Klup. Dat was rond 1986. 
Vervolgens groeide Janny Broos uit tot een zeer vertrouwde 
kracht bij de activiteiten van MJW De Klup. Deze Welbergse club 
organiseert al meer dan 90 jaar tal van activiteiten voor kinderen 
van Welberg en omgeving. Vanwege haar grote betrokkenheid en 
haar inzet voor De Klup heeft het bestuur haar uitgeroepen tot 
erelid. Dat gebeurde tot grote verrassing van Janny zelf, die verrast 
werd met een onverwacht bezoek van het bestuur.

Jonge wielrenner Sjoerd Bijlsma 
(16) geselecteerd als toptalent
Na een reeks van pittige testen werd Sjoerd Bijlsma geselecteerd 
voor het ontwikkelingsprogramma Cycling Class NL. Dit 
programma is bedoeld om talentvolle jonge wielrenners naar de 
tot te brengen. Sjoerd Bijlsma blijft nog gewoon een VWO-scholier 
op ’t Rijks in Bergen op Zoom, maar vanwege zijn status als 
nationaal talent volgt hij hier een speciaal lesprogramma. Sjoerd 
is nu een van de acht junioren die werden geselecteerd uit 350 
aanmeldingen.

Kruisland heeft dankzij 
de Dorpsraad drie 
aantrekkelijke ommetjes
Op initiatief van de Dorpsraad zijn er rond Kruisland drie 
ommetjes uitgezet. Ze starten alle drie vanaf de Georgiuskerk. 
Daar staat een paneel met de drie wandelroutes. De ommetjes 
zijn er gekomen dankzij een bijdrage uit het initiatievenfonds. 
Dorpsraadvoorzitter Ad Hellemons en wethouder Maurice Remery 
gaven het offi ciële startsein voor de ommetjes. Ze variëren in 
lengte. Het ommetje ‘Coupure’ heeft twee afstanden: de kortste 
route met 5,6 kilometer en een langere versie van 9 kilometer. Het 
ommetje ‘Brandsche Beek’ is 7,3 kilometer lang en het ommetje 
‘Tuimelaarskreek’ is de kortste van de drie met 3 kilometer. 

VVD-fractie voelt zich sterk 
overvallen door vertrek 
fractiegenoot Jos Verbeek
Voor de buitenwereld en voor de VVD kwam zijn aankondiging 
onverwacht. Jos Verbeek gaf de VVD-fractie en vervolgens ook 
gemeenteraadsvoorzitter Ruud van den Belt te kennen dat hij uit 
de VVD fractie stapt en als zelfstandig raadslid verder gaat. “Het 
klikt niet meer. De karakters die moeten samenwerken passen 
gewoon niet bij elkaar”, zo liet Verbeek weten. Hij gaat verder 
als fractie Verbeek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen voerde 
hij vanwege zijn vierde plaats op de kieslijst een persoonlijke 
campagne die hem 243 voorkeursstemmen opleverde. 

Kern&Kwis was gekmakende gezellige chaos
In het jubileumjaar van de gemeente Steenbergen werd ‘het grootste spel ooit gespeeld in de gemeente’ een ware gebeurtenis. 33 Teams 
namen er aan deel. Het organiserend team bestond uit Anouschka Martens, Betty Vriens, Claudia de Groen, Dasja Abresch, Hanneke Meulblok, 
Martijn Hagens en Pieter Abresch. Dat team kon na afl oop met genoegen terugkijken, maar tevens ook opgelucht ademhalen. Want alle 
werkzaamheden rond de quiz vergden wel veel tijd en inspanning.
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Kroniek uit 
Stad en Streek

NOVEMBER
door: Peter Vermeulen

Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.

Jubileumconcert OBJB eerste hoogtepunt van de volgende twintig jaar
Ter gelegenheid van hun 20e verjaardag verzorgde het koor Oud Bruin Jong Belegen (OBJB) een jubileumconcert in het Wapen van Steenbergen. Die was afgeladen vol met fans van het koor. Ze genoten van de smartlappen, 
evergreens, golden oldies en de tranentrekkers die OBJB ten gehore bracht. Het was een selectie uit het repertoire van de afgelopen twintig jaar.

Harmonie Amicitia houdt op te bestaan
De algemene ledenvergadering van het 135 jaar oude Amicitia heeft ingestemd tot een ‘natuurlijk samengaan’ met muziekvereniging 
Volharding. De leden van deze muziekvereniging stemden daar een week ervoor al mee in. De komende twee jaar blijft een orkest Amicitia 
onder leiding van dirigent Junior Huigen nog bestaan. De vereniging Amicitia zelf wordt in het eerste kwartaal van 2023 offi cieel ontbonden.
De Heen krijgt eindelijk zijn zendmast
Na jaren van verzoeken is het dan eindelijk zover. De Heen heeft een veertig meter hoge zendmast gekregen en dat is belangrijk voor onder 
meer de digitale ontvangst. Nadat eerst een fundering voor de mast werd gestort werd de plaatsing voortvarend aangepakt en twee weken 
later stond de mast overeind. Wanneer de mast daadwerkelijk aangesloten wordt blijft nog even de vraag. Voorzitter Piet de Jong van 
Leefbaarheid De Heen geeft aan dat bij Leefbaarheid nog niet bekend is welke providers gebruik zullen gaan maken van de zendmast.

Huisarts Maciek Mikolajczyk 
luidt nogmaals noodklok 
bij zijn afscheid
Hij staat bekend als een bekwame en zeer sympathieke huisarts. 
Dat veel van zijn patiënten hem gaan missen werd ook wel 
duidelijk door de overstelpende hoeveelheid reacties die de 
aankondiging van zijn vertrek te weeg bracht, onder meer na 
publicatie in Steenbergse Courant en KijkopSteenbergen.nl. Na 
ruim 32 jaar vindt Maciek Mikolajczyk het tijd om met pensioen 
te gaan. Hij luidde bij zijn afscheid nogmaals de noodklok. 
Artsenpraktijk Molenweg heeft dringend behoefte aan een 
representatieve en werkbare praktijkruimte. Niet alleen om goed 
te kunnen functioneren, maar ook om een aantrekkelijke werkplek 
te zijn voor nieuwe huisartsen. Die probeert de praktijk naarstig 
aan te trekken. De hulp van gemeente Steenbergen is hard nodig 
bij het beschikbaar stellen van een benodigd bouwperceel, zo stelt 
Mikolajczyk. Hij deed die oproep drie jaar geleden al eerder.

Laatste keer TV Souffl é
TV Souffl é heeft niets te maken met een zendstation voor televisie. 
Het is een inmiddels 38 jaar oude Toneel Vereniging. Naar het zich 
laat aanzien wordt Souffl é opgeheven. Voor het echter zover is 
brachten leden en oud-leden nog een laatste show op de planken 
in Siemburg. Regisseur en drijvende kracht achter Souffl é vertelt 
samen met Els Tuinder over de historie van de toneelvereniging 
die destijds door Toos Wezenbeek werd opgericht. En over de 
verkeerde invloed die corona op de animo van veel leden heeft 
gehad. Het ziet er naar uit dat het doek voor TV Souffl é defi nitief 
valt. Tenzij er zich nieuwe en enthousiaste leden aanmelden. Dan 
is er nog een levenskans.

Sint kreeg warm onthaal 
in de zes kernen
Ook dit jaar kreeg Sinterklaas met zijn veegpieten een hartelijk 
en warm onthaal in de zes kernen van de gemeente Steenbergen. 
Het spits werd als vanouds afgebeten door De Heen, waar Sint 
verwelkomd werd bij de Heense haven. Een dag later volgden 
Steenbergen en Nieuw-Vossemeer, dezelfde dag gevolgd door 
Kruisland. Dinteloord en Welberg waren een week later aan 
de beurt en ook hier werden Sint en zijn Pieten enthousiast 
ontvangen.

De Heen krijgt eindelijk 
zijn zendmast
Na jaren van verzoeken is het dan eindelijk zover. De Heen heeft 
een veertig meter hoge zendmast gekregen en dat is belangrijk 
voor onder meer de digitale ontvangst. Nadat eerst een fundering 
voor de mast werd gestort werd de plaatsing voortvarend 
aangepakt en twee weken later stond de mast overeind. Wanneer 
de mast daadwerkelijk aangesloten wordt blijft nog even de 
vraag. Voorzitter Piet de Jong van Leefbaarheid De Heen geeft aan 
dat bij Leefbaarheid nog niet bekend is welke providers gebruik 
zullen gaan maken van de zendmast.

Ondanks reeks klachten over 
omleiding Oude Heijdijk: 
“Verkeersdrukte acceptabel”
De weg over de Heense Molen – de N257 – werd tussen 14 
november en 2 december voor werkzaamheden afgesloten. Dat 
had grote impact voor onder meer de bewoners van de Oude 
Heijdijk. Allereerst steekt het hen dat ze niet tevoren op de hoogte 
waren gebracht. Vervolgens regende het klachten over de zeer 
onveilige situatie die was ontstaan. Intussen werd de dijk en 
vooral de wegkant volledig aan gort gereden. Na klachten kwam 
gemeente Steenbergen in actie en plaatste drie snelheidsdisplays. 
Er kwam ook inspectie, maar die concludeerde dat de 
verkeersdrukte ‘acceptabel’ was. Een opmerkelijke conclusie.

Eeuwenoud leesgezelschap blaast 
zichzelf nieuw leven in
Een van de twee oudste gezelschappen van Steenbergen – ‘Het 
Leesgezelschap voor Wetenschap en Deugd’ – besloot tijdens de 
jaarvergadering niet tot het opheffen, maar wil juist in de aanval 
om met de toestroom van nieuwe leden de toekomst veilig te 
stellen. Het Leesgezelschap kent een lange historie met vooral 
in de beginjaren een streng regime. De leden moesten zeker op 
tijd op de bijeenkomsten verschijnen en dienden geen verstek 
te laten gaan. Op overtreding van de regels stonden geldboetes. 
Die dienden vervolgens tot de aanschaf van nieuwe boeken. 
Het huidige gezelschap bestaat uit slechts zes leden, maar dat 
gaan er meer worden. De eerste nieuwkomers hebben zich reeds 
aangemeld bij voorzitter Joop Stoeldraijer.
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DECEMBER
door: Peter Vermeulen

Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.

IJsfestijn Steenbergen 
weer open
Ze weten van aanpakken, de vrijwilligers 
van IJsfestijn Steenbergen. Na een goede 
voorbereiding door het bestuur en een week 
stevig doorwerken – met de hulp van een 
aantal stagiaires van ’t Ravelijn – was het 
IJsfestijn gereed voor de offi ciële opening 
door wethouder Kees Gommeren. Die kreeg 
daarbij assistentie van de Sint, waarna de 
liefhebbers konden genieten van weken 
schaatsplezier. Tot en met zaterdag 7 januari 
kon er worden geschaatst. En dat niet alleen 
er was een leuk programma opgesteld voor 
jong en oud. Het curling was daarbij een van 
de onderdelen.

De vorstperiode was helaas te 
kort voor ijsbaan De Kruisbeek
Je zal maar ijsmeester zijn en elk jaar hopen op een strenge winter 
met daardoor de mogelijkheid om weer eens op natuurijs te 
kunnen schaatsen op de Kruisbeek, of tenminste op de IJsbaan die 
er naast ligt. Bij het dalen van de temperatuur en het invallen van 
de vorst stijgt de temperatuur van de schaatskoorts. IJsmeester 
Rini Weezenbeek moest echter vaststellen dat de vorstperiode 
te kort was om een ijsbaan te realiseren op het veld naast de 
Kruisbeek. Het wachten is nu op wat de komende maanden 
brengen. “Wij staan klaar om het veld onder te laten lopen”, zo 
laat de ijsmeester weten.

2105 Bezoekers bij Lionskerstmarkt
Dit jaar was er weer een gezellige kerstmarkt, inmiddels voor 
de elfde maal georganiseerd door de Lions Steenbergen in de 
Gummaruskerk. Die werd zeer goed bezocht. Jan Gelten van 
de werkgroep ‘Openstelling Gummaruskerk’ hield het aantal 
bezoekers letterlijk bij op een teller en die stond na alle klikken 
op niet minder dan 2105. “Dat moet eigenlijk 2106 zijn, want 
ik ben vergeten om mezelf ook mee te tellen”, zegt Jan met 
een glimlach. Die glimlach was er ook bij de organisatoren 
en de bezoekers die langs de kraampjes schoven, gezellige 
ontmoetingen hadden en konden genieten van muziek en zang 
van genodigde gezelschappen.

Daverend slotakkoord 
voor jong en oud
De gemeente Steenbergen vierde het afgelopen jaar feest. 
Dat kan geen inwoner ontgaan zijn. 750 Jaar Steenbergen en 
25 jaar één gemeente. Met tal van evenementen die in goede 
samenwerking met tal van organisaties, vrijwilligers en verenigingen 
werden georganiseerd. De dagen voor de feitelijke verjaardag 
van Steenbergen op 20 december werden nog feestelijkheden 
georganiseerd voor jong en oud onder de noemer ‘Het Slotakkoord’. 
Op de verjaardag zelf was er een afsluitingsbijeenkomst op de 
Steenbergse Markt. Met muziek, dans, zang en beelden uit het 
afgelopen jaar

Woonwagenbewoners 
wantrouwen het 
gemeentelijk beleid
Wethouder Nadir Bali bracht een werkbezoek aan het Steenbergse 
woonwagenkamp, gelegen aan de Westlandselangeweg. Dat heeft 
hij geweten ook, want de bewoners daar spraken hun duidelijke 
teleurstelling en frustratie uit over het gemeentelijk beleid. Er 
is wantrouwen richting gemeente Steenbergen en vooral ook 
richting het externe adviesbureau dat de ‘normalisatie’ van het 
woonwagenkamp begeleidt. Het gros van de doelstellingen die in 
2019 waren gemaakt blijkt niet of slecht te zijn uitgevoerd.

Laatste optreden van ‘De Buren’ 
tijdens het Matinee van 2022
In december werd het laatste ‘Matinee tussen thee en diner’ 
in het jaar 2022 gehouden. Dat Matinee werd drukbezocht. 
Bijzonder was ook dat het duo ‘De Buren’ dit Matinee hadden 
gekozen om er een laatste optreden te verzorgen. “Niet omdat de 
buren ruzie hebben hoor”, zo laat Esther de Ron weten. Zij vormt 
met buurman Stefan Uijtdewilligen het inmiddels bekende duo. 
Overigens is het de vraag of er werkelijk sprake is van een laatste 
optreden, want wellicht wordt er op een later moment nog een 
reünieconcertje gegeven.

Taartenbakster Francis Bernaards 
werd genomineerd voor 
‘Brabander van het jaar’
Al tien jaar lang bakt Francis Bernaards uit Steenbergen de 
prachtigste en meest smakelijke taarten. Die schenkt zij aan 
kinderen uit gezinnen die aangemeld zijn bij de Voedselbank. Deze 
kunstwerken zijn vaak het hoogtepunt op menig kinderverjaardag. 
En dat is helemaal geweldig als de taart een verjaardag opluistert 
bij gezinnen waar iedere euro moet worden omgedraaid. De 
71-jarige Francis maakt en bakt de taarten via haar eigen bedrijfje 
‘De taarten van Oma Duck’. De titel Brabander van het jaar ging 
dit keer echter naar de 9-jarige Sten Janssen uit Eindhoven die 
actie voert voor de behandeling van hersenstamkanker.

Nieuw bestuur voor 
‘Hart van Dinteloord’
Winkeliersvereniging ‘Dinteloord Winkeloord’ kreeg een nieuwe 
naam – ‘Hart van Dinteloord’ en het bestuur met Pieter van den 
Hil-de Frel, Anne van Tilburg, Marianne Verhagen en Astrid de 
Kock gaat er met volle energie tegenaan. Er komt een boost voor 
dorpshart Dinteloord met de invoering van reclamebelasting. De 
meeste ondernemers gaan 300 euro per jaar betalen. Dit geld 
komt terecht in een ondernemersfonds en wordt gebruikt voor 
onder meer sfeerelementen in het hart.

‘Zoektocht naar Sinterklaas 
trekt volle zalen’
In de theaterzaal van het Cromwiel voerde de Sinterklaas en 
Pietengroep Steenbergen vier maal de voorstelling ‘De Zoektocht 
naar Sinterklaas’ op. Alle keren was de voorstelling uitverkocht. 
Zowel de kleine toeschouwers als hun volwassen begeleiders 
genoten met volle teugen van het spannende verhaal, de 
prachtige decors, de liedjes, dansjes en vooral het toneelstuk. 
Gelukkig was het ook hier eind goed al goed, want de Sint werd 
gevonden.

Forse speurtocht naar vuurwerk 
levert niets op
Er werd fl ink uitgepakt: een samengesteld team van 
politieagenten, BOA’s, medewerkers van gemeenten en particuliere 
speurhondenbegeleiders kwam in actie op verschillende scholen 
in Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Tholen. Op 
deze scholen werden kluisjes van leerlingen onderzocht op de 
aanwezigheid van (illegaal) vuurwerk en drugs. De actie leverde 
geen zaken op die ongeoorloofd zijn. 



  

Spelenderwijs
Wereldwijs

Vind je vestiging op www.zokinderopvang.nl

Benieuwd?
Kom snel eens kijken!

Liefdevolle kinderopvang locaties in
Steenbergen, Dinteloord, Kruisland en
Nieuw-Vossemeer.

Dagopvang (0-4 jaar) met specifieke babygroep.
Peuteropvang (2-4 jaar) ter voorbereiding op

BSO en Outdoor BSO (4-12 jaar); uitdagende
activiteiten na schooltijd!

de basisschool.

Of u nu kiest voor kunststof of hout
ons werk is voordelig en extreem duurzaam

MVH is specialist voor kozijnen,
veranda’s, overkappingen
en dakkapellen.
Wat we doen, doen we goed. Degelijk vakwerk, uitstekende 
kwaliteit en dat tegen een zeer scherpe prijs.

Mike van Herel, MVH House & Garden

Dakkapellen

Kozijnen

Overkappingen

Veranda’s

Heeft u plannen voor uw huis? 

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl



’t Ravelijn, een innovatieve school 
die in ontwikkeling blijft

Rapporten:
Zowel leerlingen als hun ouders kunnen 
het gehele schooljaar door nagaan wat de 
gemiddeldes zijn voor de verschillende 
vakken. We geven onze leerlingen dan ook 
geen rapporten meer mee, met uitzonde-
ring van het eindrapport aan het einde van 
het schooljaar.

Ouderavonden/tafeltjesavonden:
Ook hebben we er voor gekozen om de ou-
deravonden/tafeltjesavonden n.a.v rappor-
ten te vervangen door voortgangsgesprek-
ken met de leerlingen, ouders en coaches. 
Deze voortgangsgesprekken vinden meer-
dere keren per schooljaar plaats. Ze kunnen 
zowel bij ons op school gevoerd worden als 
ook online. Een en ander afhankelijk van 
wat ouders en leerlingen willen.

Coaches:
Alle teamleden hebben een scholing tot 
coach gevolgd. We hebben dus geen mento-
ren meer. Elke coach neemt de begeleiding 
van een aantal leerlingen voor zijn/haar 
rekening. Samen met die leerling voert de 
coach meerdere gesprekken per jaar, waar-
bij de leerling aangeeft wat de doelen zijn, 
hoe die bereikt gaan worden en wat de leer-
ling daarvoor nodig heeft. Op die manier be-
geleiden coaches hun leerlingen naar meer 
eigenaarschap van hun eigen leerproces.

Meer eigenaar eigen leerproces:
Leerlingen krijgen meer inspraak in wat ze 
willen bereiken en hoe ze dat willen berei-
ken.
Dat begint al in onze brede brugklas, waar-
bij leerlingen in overleg met vakdocenten, 
coaches en ouders aan kunnen geven op 
welk niveau (basis, kader, mavo/havo) zij 
een bepaald vak willen volgen. Dat noemen 
we maatwerk.
Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 kunnen zelf 
een keuze bepalen wat zij tijdens Xplore 
uren willen gaan doen. Er zijn vier gebie-

den, waaruit leerlingen kunnen kiezen: 
sport&beweging, de wereld, artistiek en 
wetenschap. Vanuit deze gebieden wordt er 
gedurende enkele weken gewerkt aan een 
thema.

Het vak Technologie&Toepassing (T&T) 
wordt door onze mavo-leerlingen een aantal 
uren per week gevolgd. Leerlingen worden 
aan de hand van praktische opdrachten uit-
gedaagd om (technologische) oplossingen te 
bedenken. 
Ook basis- en kaderleerlingen kunnen er 
vanaf dit schooljaar voor kiezen om T&T te 
volgen.
Bij het vak Arts maken leerlingen uit onze 
onderbouw een keuze uit de vakken muziek, 
2dimensionaal (2d, bijvoorbeeld tekenen) of 
3 dimensionaal (3d, bijvoorbeeld techniek). 
Ze volgen dat vak dan gedurende een vooraf 
vastgestelde periode en rouleren daarna.

Basis- en kaderleerlingen kiezen halver-
wege leerjaar 2 een profiel. We hebben drie 
profielen: Economie&Ondernemen, Tech-
niek (Programmeren, Installeren Energie of 
Bouwen, Wonen, Interieur) en Zorg&Welzijn. 
Nadat leerlingen tijdens hun lob-lessen 
(loopbaanoriëntatie en begeleiding) met 
deze profielen kennis hebben gemaakt, ge-
ven ze in een lob-gesprek met hun ouders, 
coach en lob-docent aan voor welk profiel ze 
gaan kiezen.

Leerlingen uit leerjaar 3 en 4 maken een 
keuze wat zij tijdens de wekelijkse keu-
zewerktijduren (kwt) gaan doen. Dit kan 
bijvoorbeeld examentraining zijn, dyslexie-
begeleiding of extra uitleg voor een vak.

Leerlingen uit leerjaar 4 maken een keuze 
uit 4 keuzevakken (basis-en kader) of 2 
keuzevakken (mavo). Voordat ze die keuze 
maken, bezoeken ze de keuzevakmarkt, 
waarbij docenten uitleg geven over hun 
keuzevak.

Predicaat excellente school:
Al een aantal jaren zijn wij een excellente 
school. Daar zijn wij heel trots op.
Medio 2023 verloopt ons huidige predicaat. 
Wij zijn momenteel druk doende met het 
indienen van een nieuwe aanvraag en heb-
ben er het volste vertrouwen in dat we het 
predicaat wederom zullen krijgen.

Pilot met MollerJuvenaat:
Samen met het MollerJuvenaat is ’t Ravelijn 
aan het afstemmen om leerlingen, die heb-
ben laten zien dat ze meer aan kunnen dan 
het mavoniveau ook havo-stof en toetsen 
aan te bieden. Ook over de doorstroming 
van mavo naar havo worden onderling 
gesprekken gevoerd om te komen tot een 
meer geleidelijke weg.

Met enkele basisscholen is er een inten-

sievere samenwerking op het gebied van 
begrijpend lezen, zodat de manier van 
aanpak op de scholen meer op elkaar wordt 
afgestemd.

Toetsbeleid:
We hebben voor onze leerlingen het aantal 
toetsen gedurende het schooljaar vermin-
derd. We maken meer gebruik van forma-
tieve toetsen, waarbij leerlingen feedback 
krijgen over hun ontwikkeling en inzicht 
krijgen of ze de stof beheersen.

We kunnen dus concluderen dat er volop 
mooie ontwikkelingen zijn op ’t Ravelijn.
Bezoek onze website met informatie over 
onze events en hoe u zich hiervoor kunt 
aanmelden. Wellicht tot binnenkort.
’t Ravelijn: een innovatieve school, die zich 
blijft door ontwikkelen.

Pak je kans
op de volgende
momenten

’t Ravelijn is een school binnen de

R@velijn Agora open avond 17 januari 19.00 – 20.30 uur

Meeloopdagen R@velijn Domeinleren van 10.00 – 14.00 uur:
19 januari – 26 januari – 2 februari – 9 februari – 16 februari – 2 maart – 9 maart
Meeloopdagen R@velijn Agora van 9.15 – 14.30 uur:
19 januari –  26 januari – 2 februari – 10 februari – 10 maart

R@velijn Escape/open dag groep 8 4 maart 10.00 – 13.00 uur
Aanmeldavond A t/m K   7 maart 17.00 – 20.00 uur
Aanmeldavond L t/m Z   8 maart 17.00 – 20.00 uur
R@velijn Escape/open middag groep 7 17 mei 13.30 – 17.00 uur

Nieuwsgierig geworden naar onze school?Check onze website voor onze verschillende voorlichtingsmomenten!

Ravelijnstraat 2a - Steenbergen - www.ravelijnstb.nl

Vorig schooljaar vierde ’t Ravelijn haar tienjarig bestaan met 
activiteiten voor leerlingen, personeelsleden en oud-personeelsleden.
Met een tevreden gevoel hebben we teruggeblikt op wat we hebben 
bereikt en vooruitgekeken op komende ontwikkelingen, waarbij we 
vooral gefocust zijn op wat onze maatschappij voor eisen stelt aan 
onze leerlingen.
Naast het succesvolle R@velijn Domeinleren zijn we vijf jaar geleden 
gestart met een nieuw onderwijsconcept, namelijk R@velijn Agora. 
Afgelopen schooljaar heeft de eerste lichting Agorianen hun examens 
behaald met een 100 % score. Sommige leerlingen hebben zelfs vak-
ken afgerond op een hoger niveau dan wat hun basisschool destijds 
adviseerde. Wij zijn erg tevreden met deze resultaten.
Ondanks corona hebben we de laatste jaren niet stil gezeten en zijn we 
doorgegaan met nieuwe ontwikkelingen.



OPEN DAG!

Bij het Markland Oudenbosch draait het 
om jou. We bieden je alle kansen om de 
wereld te ontdekken en jezelf uit te dagen. 
Je staat hier niet alleen voor, we doen het 
samen. Met persoonlijke aandacht voor je 
mogelijkheden en interesses. Hoe het er bij 
ons op school dan precies aan toe gaat? 
Dát moet je echt zelf ervaren. Lees meer over 
de open dag via de QR-code of ga naar onze 
website! Vanwege de maatregelen rondom 
COVID-19 kun je op onze website actuele 
informatie vinden over onze open dagen! 
We hopen je snel te zien.

Kom kijken bij 
het Markland 
Oudenbosch!

MARKLAND.NL

Pagnevaartweg 5, Oudenbosch

Meld je nu aan 

voor de open dag!

Zaterdag
4 februari a.s.

Vanaf 09.30 uur

om jou. We bieden je alle kansen om de 

•  Basisonderwijs, 
kinderopvang, 
peuteropvang, 
babygroep & BSO

•  7 Ateliers: 
 van creatief tot 
 bewegen!
•  Speelnatuur
•  Logopedie, 

fysiotherapie en 
bibliotheek in huis

U bent altijd van 
harte welkom voor een 

vrijblijvende rondleiding!

Waarin 
ben jij 

een kei?

info@kiezelrijk.nl
www.kiezelrijk.nl

Kijk voor alle 
activiteiten op 

curio.nl/steenspil

Kom je kennismaken?
vmbo en mavo+

Wil je graag sfeer proeven op
school? Je kan je inschrijven 
voor Kom proeven en beleven. 
Volg mini-lessen en ontdek 
onze leerroutes.

Op 27 januari en zaterdag 
28 januari ben je van harte 
welkom op de open dag. De 
open dag is een ideale manier 
om kennis te maken met onze 
school.

Het is ook mogelijk om je aan 
te melden voor een
vip-rondleiding.



www.rsgrijks.nl

Beleef 
   ’t Rijks!

Zit jij in groep 7 of 8? Schrijf 

je nu in voor onze infodagen 

en/of doemiddagen. Check de 

website om in te schrijven.

31 LPS scholen en
kinderopvang locaties regio

Zuidwest-Brabant

www.lowysporquin.nl

WELKE SCHOOL KIES JIJ?
GEEF JE OP EN KOM KENNISMAKEN!

Kijk op onze websites voor alle 
kennismakingsmogelijkheden.   

www.davincicollege.nl www.ngmavo.nl www.nglyceum.nl

VMBO BASIS 
VMBO KADER
PRAKTIJK-
ONDERWIJS

MAVO (GL/TL) 
TWEEJARIGE 
HAVO-
BRUGKLAS

HAVO 
ATHENEUM 
GYMNASIUM



16.00 - 20.00 uur

3 februari

Check alle 
locaties en 
meld je aan


