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STEENBERGEN – ”Een mooie kans 
en een grote verantwoordelijk-
heid,” zo noemt architecte Ella 
van de Wal van architectencombi-
natie Team aan de Schie ”het ont-
werpen van een regionaal zieken-
huis dat duurzaam is, waar mensen 
zich welkom voelen en medewer-
kers zich prettig voelen.” Zij deed 
dit deze week tijdens de presen-
tatie van het schetsontwerp van 
het gebouw én de omgeving aan 
pers, omwonenden en belangstel-
lenden. 

Het schetsontwerp is tot stand 
gekomen uit een viertal inten-
sieve sessies waarin vooral ook 
de medewerkers een belangrijke 
stem kregen. Het nieuwe zieken-
huis beslaat 75.000 vierkante me-
ter en kan in de toekomst met nog 
20.000 vierkante meter uitbrei-
den. Een deel van het terrein is 
bovendien beschikbaar voor part-

ners in de zorg zoals een bestra-
lingskliniek, geriatrische zorg en 
een hyperbaar centrum (waaron-
der zuurstoftherapie).

Verbindend
Het gebouw krijgt de vorm van 
een klaverblad waarbij de entree 
als een hart in het midden van 
de ’bladeren’ een verbindend ele-
ment vormt. De verschillende 
bouwlagen (maximaal 5) zijn taps 
toelopend gestapeld waardoor 
het gebouw geen massieve vorm 
krijgt en er juist ruimte is voor 
groene daken. Op sommige de-
len komt nog een technische laag, 
maar nergens komt het gebouw 
boven de 24 meter hoogte. De par-
keergarage wordt aan de zijde van 
de snelweg dicht tegen het zieken-
huis aan gesitueerd. Deze garage 
kan 900 auto’s huisvesten en op 
het buitenterrein kunnen er nog 
eens 900 voertuigen bij. 

Healing environment
Een van de ambities is om het zie-
kenhuis zoveel mogelijk in te laten 
passen in de omgeving. Die omge-
ving wordt vormgegeven als een 
landschapspark.  Er is gekozen 
voor een ontwerp waarbij gebouw 
en omgeving niet alleen op elkaar 
aansluiten maar als het ware in el-
kaar overgaan. Door grote raam-

partijen in het hart van het ge-
bouw en groene daken wordt de 
natuur het ziekenhuis binnenge-
trokken om zo voor een ’healing 
environment’ te zorgen. 

Beekjes
In het landschapspark zelf wor-
den bomen geplant die in hoogte 
mee lijken te groeien met het ge-

bouw en zorgen beekjes voor een 
natuurlijk afwatering van het re-
genwater. Er wordt ook ruimte ge-
creëerd voor nieuwe functies zo-
als meditatie- en revalidatietui-
nen. 
Opvallend is dat het nieuwe zie-
kenhuis een entree over twee ver-
diepingen kent. Bezoekers die te 
voet of met de fiets komen, kun-
nen het ziekenhuis op begane 
grond betreden. Degenen die de 
auto in de parkeergarage zetten, 
lopen via de entree op de eerste 
verdieping rechtstreeks het zie-
kenhuis in. 

Hobbel
De start van de bouw is gepland 
in 2026, waarna het nieuwe Bravis 
in 2029 gereed zou moeten zijn. 
Vooralsnog heeft Bravis nog een 
flinke hobbel te nemen. Er zijn na-
melijk 22 bezwaren ingediend bij 
de Raad van State. De uitspraak 
wordt in 2024 verwacht. 

Klaverblad in landschapspark

Schetsontwerp Bravis op de Bulkenaar gepresenteerd
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NIEUW-VOSSEMEER – Dinsdag 14 
maart organiseert Rijkswaterstaat 
een informatieavond over de werk-
zaamheden aan de Vossemeerse 
brug. Dat gebeurt in  dorpshuis De 
Vossenkuil in Oud-Vossemeer tus-
sen 19:30 en 21:00 uur. De brug is 
afgesloten voor autoverkeer van 
maandag 20 maart tot en met vrij-
dag 7 april.

Het autoverkeer wordt omge-
leid via de Slaakbrug bij Sint 
Philipsland. Fietsers en brom-
fietsers hoeven zich geen zor-

gen te maken, zij kunnen tij-
dens de werkzaamheden wel 
over de Vossemeerse brug rij-
den. Tijden de informatieavond 
wordt uitgelegd hoe het onder-
houd aan de hangeraansluitingen 
plaatsvindt. Ook kunnen bezoe-
kers vragen stellen aan experts.  
Aanmelden voor deze bijeen-
komst is gewenst, doch niet ver-
plicht. Wie zich aan wil melden 
kan dit doen via: www.rijkswater-
staat.nl/formulieren/aanmeld-
formulier-inloopavond-vosse-
meersebrug.

Inloopavond over werken 
aan de Vossemeersebrug

KRUISLAND - gemeente Steenber-
gen heeft het plan om zo’n 65 wo-
ningen te realiseren aan Heren-
goed in Kruisland. In de komen-
de periode nodigt de gemeente 
Steenbergen belanghebbenden, 
omwonenden en de dorpsraad uit 
om samen te komen tot een inrich-
tingsplan voor het gebied. 

Hierna start de gemeente met het 
opstellen van een bestemmings-
planprocedure. In een bestem-
mingsplan beschrijft de gemeente 
wat er met het gebied mag gebeu-

ren. Nadat het bestemmingsplan 
definitief is, wordt gestart met de 
bouw van de woningen. De ge-
meente verwacht dat deze bouw-
werkzaamheden eind 2025 kun-
nen plaatsvinden.

Gemeente wil praten over plan 
woningbouw in Kruisland

Op zoek naar 
een goede 
baan?

Zie pagina’s 22 t/m 35



BWOD
BEDRIJFSWAGENONDERHOUD
DINTELOORD

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

Westerstraat 47 l 4671 CH Dinteloord 
Tel. 06-10452132

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

0164-246664 / 06-51910414
info@jannieuitvaartverzorging.nl   
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Jeanne Huijsmans: 06-13433461
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Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwerseen persoonlijk afscheid, 
een warme herinnering
Anita Nuiten

0167 76 72 74
Rouwkamer | Oudlandsestraat 202, Steenbergen
www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl

Uitvaartzorg 
vanuit het hart

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

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

Van Haaften uitvaartverzorging

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

Markt 56
4695 CH Sint-Maartensdijk
0166-603766

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

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

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

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

maar eventueel ook daarbuiten.

De Ruyterstraat 37
4671 AW Dinteloord
0167-523222

24 uur per dag
Ook voor informatie

Shirley van Overveld
06-14143263

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

Rouwcentrum 
Vestinghlaan 2c 
Steenbergen

www.hetkoestermoment.nl 
uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl

Uitvaartzorg Leeuw

Verlangend naar het einde is zacht 
en kalm van ons heengegaan

onze moeder en oma

Zus Smout - Plandsoen
Martina Jacoba

* 12 augustus 1934    † 3 maart 2023

Weduwe van

Koos Smout
Jacobus Marijn

 Ella en Jan, Jurgen
 Harry
 Jack en José
 † Adriënne

H. Smout
De Laak 9
4651 ZP Steenbergen

De afscheidsdienst en begrafenis 
op de Parochiebegraafplaats  
Welberg hebben op vrijdag  
10 maart plaatsgevonden.

Dankbaar zijn wij voor de liefdevolle 
verzorging in het Hof van Nassau.

Bedroefd, maar ook wetend dat het  
zo goed is, hebben wij afscheid  
genomen van mijn lieve vrouw, 

onze dierbare moeder,  
schoonmoeder, oma en  

overgrootmoeder

 
Jaantje Alderliesten-  

van Geel
 

echtgenote van

Ad Alderliesten
 

In de leeftijd van 75 jaar.

 Ad, kinderen,
 kleinkinderen en
 achterkleinkind
 

Nieuwstad 12,
4651AZ Steenbergen

 

Onze dank gaat uit naar het  
personeel van Hof van Nassau  
voor de liefdevolle verzorging.
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WIJ 
HOUDEN

U MOBIEL

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 Dasja Abresch )

STEENBERGEN - Een motie van de 
Volkspartij, CDA, VVD en Stem0167 
waarmee de minister van LNV 
werd verzocht om het kabinets-
besluit dat damherten in herten-
kampen verbiedt, te heroverwe-
gen, is gestrand. Tijdens de be-
sluitvormende vergadering van de 
gemeente Steenbergen afgelopen 
donderdag besloot een meerder-
heid van de raad niet in te stem-
men met het voorstel. 

Martin den Broeder, geboren, ge-
togen en nog steeds woonachtig 
in de wijk Steenbergen-Zuid volg-

de de vergadering thuis voor de 
buis en maakte zich er boos over. 
Net als veel zijn wijk-, stads- en 
gemeentegenoten vindt hij het 
kabinetsbesluit kant noch wal ra-
ken. 

Pennenstreek 
Dat de gemeente Steenbergen 
zich er zonder slag of stoot bij 
neerlegt, vindt hij echter dubbel 
zuur. ”Buiten de indieners van de 
motie was er niemand die zich er 
druk over leek te maken. Er werd 
zelfs lacherig over gedaan. ’Het 
is landbeleid dus we kunnen er 
niks mee’. Een beetje te gemak-
kelijk naar mijn zin. Het raakt mij 
dat iets waar mensen al meer dan 

zestig jaar veel plezier aan bele-
ven met één pennenstreek van 
tafel wordt geveegd”. Als het aan 
Den Broeder had gelegen, had de 
gemeente op zijn minst de taak op 
zich kunnen om de bewoners zelf 
te informeren, rijksbeleid of niet. 

Plek die verbindt 
Den Broeder hoopt dat de ge-
meente alsnog de handschoen 
oppakt om toch minstens een sig-
naal af te geven richting de hogere 
overheid. De hoop dat het tij nog 
gekeerd kan worden, heeft hij wel 
verloren. ”Ik hoop op zijn minst 
dat het hertenkamp een plek blijft 
die verbindt, waar jong en oud el-

kaar ontmoet en die een groene 
long in de wijk is.” 

Martin’s moeder luistert vanaf de 
zijlijn mee. ”Schrijf maar op dat ik 
het ook belachelijk vind dat zo’n 
eikel in Den Haag dit vanachter 
zijn bureau verzint.”

Opdracht vervuld mevrouw Den 
Broeder. 

Foto: Martin den Broeder maakt 
zich boos over het gemak waarmee 
de gemeenteraad zich neerlegt bij 
het Rijksbesluit om hertenkampen 
te verbieden. 

Tot ergernis bewoner Steenbergen-Zuid:
Motie behoud hertenkampen verworpen

(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Vanaf 2024 gaat 
het bedrijf Saver het afval in de 
gemeente Steenbergen ophalen 
en verwerken. Aan het einde van 
dit jaar lopen de contracten af die 
de gemeente heeft voor alle afval-
taken, en onderzoek heeft uitge-
wezen dat aansluiten bij Saver de 
beste optie is. De gemeenteraad 
stemde daar vorige week mee in, 
al gingen de partijen daarbij niet 
over een nacht ijs. 

De gemeente stapt voor 162.500 
euro in het bedrijf Saver en krijgt 
daarvoor stemrecht, maar wordt 
geen eigenaar. Volgens wethouder 
Maurice Remery is dat een hab-
bekrats in vergelijking met andere 

gemeenten die met Saver werken. 
“Gemeenten zoals Roosendaal en 
Bergen op Zoom zijn zo’n 22 jaar 
geleden aandeelhouder geworden 
en hebben inmiddels veel geld en 
expertise geïnvesteerd. Wij heb-
ben er destijds voor gekozen om 
dat niet te doen. Maar om de ser-
vice en kosten in de toekomst op 
hetzelfde niveau te kunnen hou-
den, is het noodzakelijk nu deze 
stap te zetten.”

“Bedrijven staan  
niet in de rij”

Daar waren vrijwel alle raadsle-
den het mee eens. “De huidige in-
zameling wordt te duur en de be-
drijven staan niet in de rij om het 
afval in te gaan zamelen in de ge-
meente Steenbergen”, zei Edwin 

Maas (Gewoon Lokaal!).
“Het is een commerciële wereld, 
dus we moeten de minst ongun-
stige keuze maken, want gunstig 
wordt het nooit. Maar wij willen 
wel de garantie dat onze mensen 
op de milieustraat kunnen blijven 
werken en niet verdrongen wor-

den door de grote Saver organisa-
tie”, sprak Michel Lambers van de 
Volkspartij.  
Ook benadrukte hij nogmaals dat 
zijn partij geen Diftar (betalen 
naar hoeveelheid afval) wil en dat 
de gemeenteraad daar altijd de 
eindstem in moet krijgen.

Motie als stok  
achter de deur
Volgens wethouder Remery blijft 
de gemeente zelf het afvalbeleid 
bepalen en zullen dergelijke wij-
zingen altijd eerst worden voorge-
legd aan de raad. 
Progressief Samen diende daar 
zelfs een motie voor in, als stok 
achter de deur. “Als de witte-
broodsjaren van deze overeen-
komst voorbij zijn, willen wij de 
zekerheid hebben dat belangrijke 
wijzigingen in het inzamelingsbe-
leid langs de raad gaan. Dus ook 
bij een volgend college en daar-
na”, zei Roel Geers namens de par-
tij. Hij kreeg steun voor de motie 
van alle partijen, behalve van de 
Fractie Verbeek. Jos Verbeek bleef 
volharden in zijn opvatting dat 
het risico te groot is om het hui-
dige systeem op te geven om met 
Saver verder te gaan. Zijn voorstel 
om de kwestie eerst voor te leggen 
aan de inwoners van Steenbergen 
via een burgerraadpleging, haalde 
het niet. 

Gemeente stapt in 2024 
over op Saver voor  
afvalverwerking

Foto: Vanaf volgend jaar zal het bedrijf Saver verantwoordelijk zijn voor 
het ophalen en verwerken van het afval in de gemeente Steenbergen. De 
raad ging akkoord met het voorstel, dat volgens het college de meeste ze-
kerheid biedt dat het serviceniveau en de kosten gelijk blijven. 

(door Nicole van de Donk)
STEENBERGEN – Het is een onder-
werp waar in Den Haag over wordt 
besloten, maar gemeentes kunnen 
wel degelijk invloed uitoefenen 
op de keuzes die worden gemaakt 
wat betreft politie inzet. Het ge-
meentebestuur van Steenbergen 
heeft het onderwerp veiligheid 
hoog op de agenda staan en pakt 
deze kans om aandacht te vragen 
voor meer politiecapaciteit in de 
hoop dat het wordt meegenomen 
bij de vaststelling van het Regio-
naal Beleidsplan (RBP) voor de ko-
mende jaren. Steenbergen scoort 
namelijk niet goed als het gaat om 
zichtbaarheid van de politie. 

De gemeente Steenbergen heeft 
op dit moment vier wijkagenten. 
De verwachting is dat het inwone-
raantal over niet al te lange tijd de 
25.000 zal passeren. Aangezien is 
bepaald dat er één wijkagent per 

5000 inwoners beschikbaar zou 
moeten zijn, zou daar nog een 
vijfde bij moeten komen. Maar 
die rollen natuurlijk niet van de 
lopende band af. Reden voor het 
college van b&w om nu al aan de 
bel te trekken om te benadrukken 
dat blauw op straat hier juist kei-
hard nodig is, zo valt te lezen in de 
zienswijze die door de gemeente 
is opgesteld. 

“Inwoners gemeente 
Steenbergen minder  

tevreden over politie”
“Het is een mooi plan wat er ligt, 
maar het valt of staat met het func-
tioneren en de zichtbaarheid in de 
buurt. Uit onderzoek van het CBS 
blijkt dat in de gemeente Steen-
bergen slechts 25 procent van de 
inwoners tevreden is over de het 
functioneren van de politie in de 
buurt. In omliggende gemeen-

ten in het district de Markiezaten 
ligt dat percentage hoger. Ook het 
oordeel over de zichtbaarheid laat 
een vergelijkbaar beeld zien.”
De regionale driehoek van Zeel-
and-West-Brabant is al langer be-
zorgd over de middelen die be-
schikbaar zijn voor de ‘forse uit-
dagingen’ in het district. Alleen al 
omdat het een groot uitgestrekt 
gebied is, wat bijvoorbeeld van in-
vloed is op de aanrijtijden. Maar 
ook vanwege de drugsgerelateer-
de criminaliteit door de ligging 

tussen Rotterdam en Antwerpen. 
Vorig jaar werd er nog een coca-
inewasserij in het buitengebied 
van Steenbergen ontdekt.  

Gemeente investeert zelf 
ook in veiligheid 
Steenbergen investeert als ge-
meente zelf in de veiligheid op 
straat door bijvoorbeeld het aan-
tal BOA’s uit te breiden. Ook is er 
sinds een tijdje een ‘blauwe gang’ 
op het gemeentehuis waardoor de 

samenwerking tussen gemeente 
en politie is verbeterd, zo stelt het 
college. “Maar dit zou geen reden 
moeten zijn dat er minder geïn-
vesteerd wordt in de politiecapa-
citeit, want we hebben elkaar no-
dig om overlast en criminaliteit 
aan te pakken.”
Al deze argumenten staan in de 
zienswijze waar de gemeente-
raad deze maand een oordeel over 
moet vellen. Daarna zal het rich-
ting de regioburgemeester gaan 
die het vervolgens kenbaar kan 
maken bij de politie-eenheid Zee-
land-West-Brabant.

Eind deze maand wordt Regionaal  
beleidsplan politie Zeeland -West-Brabant 
2023-2026 vastgesteld

Gemeente Steenbergen 
geeft duidelijk signaal af: 
”Meer politieagenten nodig”

Foto: De politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, waar de gemeente 
Steenbergen onder valt, heeft te maken met een hoge werkdruk. Steen-
bergen wil graag de zicht- en aanspreekbaarheid van de politie in alle 
kernen verbeteren en doet daarom een oproep om dit mee te nemen in 
de verdeling van de capaciteit. Lente Plezier  

in Kruisland
KRUISLAND – Op 16 april wordt 
er in Zaal Koch in Kruisland een 
lentemarkt georganiseerd. Van-
af 14:00 uur kunnen bezoekers 
genieten van een hapje en een 
drankje en een kijkje nemen bij de 
stands van lokale ondernemers. 
Er zijn bijvoorbeeld cadeautjes 
voor Moederdag te koop. De en-
tree is 5 euro, dat is inclusief een 
drankje & verloting. Meer infor-
matie is op Facebook te vinden. 



Meer informatie
Meer weten over de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap 
Brabantse Delta?
Kijk op www.gemeente-steenbergen.nl/verkiezingen en op www.elkestemtelt.nl,
mail naar info@gemeente-steenbergen.nl of bel naar 14 0167.

Volg het laatste nieuws over de verkiezingen op Instagram en de 
Facebookpagina van de gemeente Steenbergen!

www.gemeente-steenbergen.nl/verkiezingen

Vervoer nodig?
Bent u 55+ of niet in staat om een van de stembureaus te 
bereiken? De Plusbus brengt u gratis naar het stembureau 
van uw keuze.

Reserveren?
Bel op werkdagen
tussen 9.00 en 11.00 uur
via 0167 - 541 138.

Geen stempassen?
Heeft u nog geen stempassen ontvangen of bent 
u uw stempassen kwijt? Vraag een vervangende 
stempas aan bij de gemeente. Het schriftelijke verzoek 
moet uiterlijk vrijdag 10 maart binnen zijn bij de 
gemeente. Aan de balie van het gemeentehuis kunt 
u tot dinsdag 14 maart 12.00 uur terecht. Daarna 
is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas 
aan te vragen. Onderaan de pagina vindt u de 
contactgegevens.

Stembureaus: waar kunt u stemmen op 15 maart?
1 Gemeentehuis Buiten de Veste 1 Steenbergen
2 ‘t Cromwiel Krommeweg 1 Steenbergen
3 Basisschool Gummarus Esdoornstraat 1 Steenbergen
4 Restaurant de Watertoren Nassaulaan 33 Steenbergen
5 Gemeenschapshuis  
 de Vaert Piet Snoeijersstraat 2 Welberg
6 Dorpshuis Siemburg Graaf Engelbrechtstraat 14 Kruisland
7 Dorpshuis De Stelle Dorpsweg 57 De Heen
8 Gereformeerde Kerk Steenbergseweg 2 Dinteloord
9 Kantine de Buitelstee Van Oldenbarneveltstraat 2 Dinteloord
10 Gemeenschapshuis  
 De Vossenburcht Plein 1 februari 1953 4 Nieuw-Vossemeer
11 Kantine Sportpark Seringenlaan 1 Steenbergen
12 Dorpshuis Westvoorstraat 3 Dinteloord

Op woensdag 15 maart 2023 mag u stemmen voor de waterschapsverkiezingen 
en de verkiezingen voor Provinciale Staten. De leden van het algemeen bestuur 
van Waterschap Brabantse Delta en Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn 
leden van politieke partijen. Alle partijen hebben hun eigen wensen, ideeën 
en voorkeuren over zaken die voor u belangrijk zijn zoals wonen, milieu, 
economische ontwikkeling, innovatie en de waterhuishouding. Er valt echt iets 
te kiezen en ook uw stem telt!

Informatie over de verkiezingen, de partijen
waarop u kunt stemmen, hun programma’s
en een stemwijzer vindt u op:
www.brabantsedelta.nl/verkiezingen
www.brabant.nl/verkiezingen

Maak gebruik van de
digitale stemhulp
Heeft u hulp nodig bij het kiezen
van de partij die het meest bij u past?
Maak dan gebruik van de digitale stemhulp op
www.noordbrabant.mijnstem.nl voor de Provinciale 
Statenverkiezingen en www.brabantsedelta.mijnstem.nl
voor de waterschapsverkiezingen.

van de partij die het meest bij u past?
Maak dan gebruik van de digitale stemhulp op

Woensdag 15 maart 2023

Vervoer nodig?
Bent u 55+ of niet in staat om een van de stembureaus te 
bereiken? De Plusbus brengt u gratis naar het stembureau 

is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas 
aan te vragen. Onderaan de pagina vindt u de 
contactgegevens.

Wist u dat…Wist u dat…

 de provincie iedere dag 

keuzes maakt om Brabant 

             prettig leefbaar 

                   te h
ouden?

Woensdag 15 maart 2023
zijn de stembureaus open van 
7.30 - 21.00 uur

en voorkeuren over zaken die voor u belangrijk zijn zoals wonen, milieu, 
economische ontwikkeling, innovatie en de waterhuishouding. Er valt echt iets 

Informatie over de verkiezingen, de partijen
waarop u kunt stemmen, hun programma’s

www.noordbrabant.mijnstem.nl
Statenverkiezingen en 
voor de waterschapsverkiezingen.

Woensdag 15 maart 2023Woensdag 15 maart 2023Woensdag 15 maart 2023Woensdag 15 maart 2023
zijn de stembureaus open van 

Wist u dat…Wist u dat…

de leden van alle Provinciale   Staten in ons land
      de leden van de Eerste                    Kamer kiezen?

stempassen?
Heeft u nog geen stempassen ontvangen of bent 

Statenverkiezingen en 
voor de waterschapsverkiezingen.

Wist u dat…
Wist u dat…

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor schoon, 
voldoende en veilig water? En keuzes maakt over hoe we omgaan met water?
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Steenbergen, Floraplein 2

FIJNAART – Normaliter kunnen po-
pulaire musicals als ‘The Lion King’, 
‘Elisabeth’, ‘Miss Saigon’, ‘Tarzan’ 
en ’Les Misérables’ niet door ama-
teurverenigingen gespeeld wor-
den. Muziekvereniging Oranjevaan 
en Stichting Cultuur Fijnaart heb-
ben hier iets op bedacht. Onder de 
noemer ‘The Best of . . . Musicals’ 
brengen zij de mooiste nummers 
uit de mooiste musicals. Dat ge-
beurt op vrijdag 24 en zaterdag 25 

maart in sporthal De Parel te Fij-
naart.

Een projectorkest met 45 muzi-
kanten en een ensemble van zo’n 
50 zangers en zangeressen bren-
gen met een groot aantal solis-
ten de mooiste nummers uit niet 
minder dan 23 musicals. Dat be-
looft dus een prachtige avond 
te worden voor zowel bezoekers 
als uitvoerders. Leden van Ballet 

Dansschool Caroline verzorgen 
de danselementen.

Luxe theaterstoelen
De voorstellingen vinden plaats in 

De Parel in Fijnaart. Deze is om-
getoverd tot een ware theater-
zaal met een oplopende tribune 
en luxe theaterstoelen, opdat alle 
bezoekers optimaal en comforta-
bel van het spektakel kunnen ge-

nieten.

Kaartverkoop
Kaarten zijn verkrijgbaar voor 18 
euro per stuk. Dat bedrag is inclu-
sief een drankje in de pauze. Ook 
zijn speciale VIP-arrangementen 
verkrijgbaar waarbij het publiek 
op de beste locatie aan ronde ta-
fels zit en wordt voorzien van een 
hapje en drankje. Kaarten kunnen 
worden besteld via www.thebe-
stofmusicals.nl. Hier is ook meer 
informatie te vinden.

Foto: Onder toeziend oog van de 
deelnemers aan ‘The best of… MU-
SICALS’ werden destijds taarten 
aangesneden door Wim Luijten (l) 
en Sophie Remus tijdens de Kick 
off. 
FOTO WIM VAN DER ZANDE

Mooiste nummers uit 
mooiste musicals bij  
‘Oranjevaan’ en ‘ 
Stichting Cultuur Fijnaart’

(door Nicole van de Donk)

KRUISLAND –Het bestuur van Har-
monie St. Caecilia is afgelopen 
zondag verrast met de gemeente-
lijke onderscheiding ‘De Heraut’. 
De muziekvereniging bestaat 125 
jaar en de gemeente wilde dat 
moment graag benutten om haar 
waardering uit te spreken voor de 
vele bestuurders, dirigenten, vrij-
willigers en muzikanten van St. 
Caecilia uit het heden en verleden.  

Het was toepasselijk dat loco-bur-
gemeester Kees Gommeren als 
echte Kruislander de onderschei-
ding mocht uitreiken aan het be-
stuur van de muziekvereniging. 
“De verbindende kracht van het 
samen muziek maken beperkt 
zich beslist niet tot de vereniging 
alleen. Die verbindende kracht, 
die zie je, die hoor je en die voel 
je ook nadrukkelijk buiten het re-
petitielokaal en de uitvoerings-
zaal. Die ervaar je ook bij speciale 

gelegenheden en feestelijkheden 
die zo belangrijk zijn voor de leef-
baarheid in onze dorpsgemeen-
schap, zoals de intocht van Sinter-
klaas en carnaval.”

Muziek voor jong tot oud
Die betrokkenheid bleek wel uit 
het feit dat de inwoners van Kruis-
land in groten getale naar dorps-
huis Siemburg waren gekomen 
om het feestje mee te vieren. 

Het thema van de middag was ‘Ga 
mee op een muzikale reis door de 
tijd’. Presentator Kees Hagens ver-
telde anekdotes tussen de optre-
dens van de vier verschillende or-
kesten door. Er was gekozen voor 
een grote variëteit aan nummers, 
zodat jong tot oud zat te genie-
ten en mee te deinen. Het Ama-
lia orkest speelde bijvoorbeeld 
een medley van de Rolling Stones 
maar ook van de film Frozen. “Uit 
alles blijkt dat er toekomstmuziek 
zit in St. Caecilia. De vereniging is 
dus wel oud, maar ook jong”, al-
dus Gommeren.

Heraut voor Kruislandse Harmonie St. Caecilia

Foto: Het bestuur van St. Caecilia poseerde vol trots met het beeldje ‘De Heraut’ en de bijbehorende oorkonde. 
V.l.n.r: Bestuursleden Peter Heeren en Kees Rens, penningmeester Piet Hellemons en voorzitter Geert-Jan Doggen. 

‘Matinee tussen  
Thee en Diner’ 
in aantocht
STEENBERGEN – De organisatoren 
Ineke Herselman, Ria Veraart en In-
eke van Middendorp laten weten 
dat er een nieuwe editie van ‘Mati-
nee tussen Thee en Diner’ op het pro-
gramma staat. Zondag 19 maart is 
het zover.

Dit Matinee wordt opgeluisterd door 
het duo ‘Sjerrie Denz’ uit Kruisland. 
“Het belooft weer een muzikale mid-

dag te worden voor alle jonge oude-
ren en oudere jongeren. Mensen die 
van een gezellig praatje houden, een 
dansje willen maken en willen ge-
nieten van leuke muziek uit de jaren 
60 tot 80. De Matinee is tevens een 
gelegenheid om de laatste carna-
valsbonnen op te maken. De entree 
is zoals gebruikelijk gratis”, aldus de 
organisatoren. Die laten alvast we-
ten dat het Matinee in november 10 
jaar bestaat en dat die maand voor 
bezoekers extra leuk wordt. De Mati-
nee van zondag 19 maart begint om 
14:30 uur in het Wapen van Steen-
bergen.

WELBERG – Op zaterdag 18 maart 
is het Landelijke Opschoondag. 
Ook op de Welberg gaan tiental-
len vrijwilligers, gewapend met 
grijpstokken en vuilniszakken het 
zwerfvuil te lijf. Wie mee wil doen, 
is om 8.30 uur van harte welkom in 
gemeenschapshuis ’de Vaert’.

Daar begint de dag goed met een 
bakje koffie of thee, begeleid met 

wat lekkers om een stevige bodem 
voor het opruimwerk te leggen. 
Tegen het middaguur is de klus 
geklaard en keert iedereen weer 
terug naar het gemeenschapshuis 
waar soep en broodjes staan te 
wachten.

Gezellige dorpsactiviteit
De organisatie van de Opschoon-
dag op de Welberg ligt in handen 
van de Dorpsraad Welberg (DRW). 

Na afloop van het werk krijgen 
alle vrijwilligers een bedank-
je van de gemeente Steenbergen. 
Van tevoren opgeven voor deelna-
me hoeft niet, maar mag wel via 
info@dorpsraadwelberg.nl Voor 
handschoenen, grijpstokken, vei-
ligheidshesjes en vuilniszakken 
wordt gezorgd. Heijmans Uitzen-
dorganisatie verzamelt gedurende 
de morgen de volle vuilniszakken 
en grote stukken zwerfvuil.

Welberg gaat zwerfvuil te lijf
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Helen Stolk – Gewoon Lokaal

Eerlijk, standvastig en direct

Ken uw raadslid

Waar zet je je deze raadsperiode 
voor in?
•   Het kunnen blijven participeren van 

ouderen in onze gemeente vind 
ik heel belangrijk, door het vele 
digitaliseren weten ze vaak niet wat 
er mogelijk is in de gemeente, en 
waar ze terecht kunnen.

•   Uitbreiding van de Vosseburcht, dit 
gemeenschapshuis heeft een zeer 
belangrijke maatschappelijke functie 
in Nieuw-Vossemeer en begint uit 
zijn jasje te groeien.

•   Bouwen naar behoefte in onze 
kernen zodat zowel nestverlaters, 
starters als ouderen kunnen blijven 
wonen in een van onze mooie 
kernen. 

Wat kenmerkt jou als raadslid? 
Ik ga graag het gesprek aan met 
inwoners, dat is ook een fijne manier 
om erachter te komen wat mensen 
nou eigenlijk verwachten van de 
gemeente en van jou als raadslid. 
Op deze persoonlijke manier voelen 
mensen zich ook vaak gehoord en 
serieus genomen, ook hoor je op deze 
manier ook wat er speelt onder de 
inwoners en wat de behoeften zijn.  

Wat is je lievelingsplek in de 
gemeente Steenbergen?
De Kreek in Nieuw-Vossemeer, heerlijk 
om daar even een rondje te lopen. 

Wat wil je de lezer nog meegeven?
Voor een fijne en leefbare gemeente 
is het belangrijk dat niet alleen de 
gemeente zich hiervoor inzet, maar 
ook de inwoners zelf kunnen hier een 
bijdrage aan leveren. Zo komen er vaak 
mooie initiatieven tot stand waar veel 
inwoners profijt van kunnen hebben.

Van de gemeenteraad
onderwerp op te stellen. De regiovisie 
biedt het college van burgemeester en 
wethouders een kader waarbinnen zij 
samen met alle betrokken partners een 
uitvoeringsprogramma kunnen opstellen 
en uitvoeren. De raad wordt gevraagd de 
regiovisie vast te stellen. 

Op de woensdagavond staat het 
Ontwerp Regionaal Beleidsplan politie 
Zeeland-West-Brabant 2023-2026 op de 
agenda. Het beleidsplan omvat in ieder 
geval de verdeling van de beschikbare 
politiesterkte, waaronder de beschikbare 
wijkagenten in de regio. Het plan houdt 
rekening met de doelen die gemeenten 
op het gebied van veiligheid nastreven. 
De raad krijgt de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen bij de politie-
eenheid Zeeland- West-Brabant.

U bent welkom om de oordeelvormende 
vergaderingen bij te wonen op 13 en  
15 maart om 19.30 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De raadsvergaderingen 
worden ook live uitgezonden door de 
SLOS en zijn (terug) te zien op  
www.raad.gemeente-steenbergen.nl.

Gast van de raad
U kunt weer ‘Gast van de raad’ worden 
op 30 maart. Voorafgaand aan de 
besluitvormende vergadering wordt 
u door twee raadsleden en de griffier 
ontvangen. Onder het genot van een 
kleine maaltijd zullen zij u vertellen 
over de werkzaamheden van de raad 
en de wijze waarop besluitvorming in 
Steenbergen tot stand komt. Ook wordt 
de agenda van de besluitvormende 
vergadering met u doorgesproken. 
Zo krijgt u een uniek kijkje achter 
de schermen. Voorafgaand aan 
de vergadering zal de voorzitter u 
ontvangen en namens de raad welkom 
heten. Wilt u gast van de raad worden? 
Neem dan contact op met de griffie 
door te mailen naar:  
griffie@gemeente-steenbergen.nl 

Agenda
•   13 maart oordeelvormende 

vergadering
•   15 maart oordeelvormende 

vergadering
•   30 maart besluitvormende 

vergadering

Op 13 en 15 maart staan de 
oordeelvormende vergaderingen 
van maart gepland. Tijdens de 
oordeelvormende vergaderingen 
vormt de raad een oordeel over de 
agendapunten waarover op 30 maart 
een besluit wordt genomen. 

Op de maandagavond worden 
onderwerpen besproken binnen het 
thema Mens en Maatschappij. Op 
woensdag komen de onderwerpen 
Ruimte en Economie aan bod.
Op de maandagavond wordt onder 
andere de regiovisie beschermd wonen 
en maatschappelijke opvang 2023-2028 
besproken. Gemeenten zijn wettelijk 
verplicht om samen te werken op 
het gebied van beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang. Het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
hebben gemeenten de opdracht 
gegeven om een regiovisie over dit 

Regionale  
samenwerking

Werkzaamheden 
Vossemeersebrug 
Van maandag 20 maart 06.00 uur  
t/m vrijdag 7 april 23.00 uur is de  
Vossemeersebrug afgesloten.  
Dit zorgt voor forse verkeershinder. 

De brug is volledig afgesloten voor 
autoverkeer. Het fietspad is wel 
toegankelijk voor fietsers en  
bromfietsers.

Omleidingsroute
Autoverkeer wordt tijdens de 
werkzaamheden omgeleid via de  
Slaakbrug (bij Sint-Philipsland).  

De omleidingsroute voor het  
autoverkeer loopt via de Molenweg 
- autoweg N257 (Zeelandweg-West) 
– Provincialeweg en autoweg N656 
(Krabbekreekweg en Broekseweg).  

De omleidingsroute wordt met 
borden aangegeven. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over  
de werkzaamheden op  
www.rijkswaterstaat.nl. 

Stem 15 maart
voor de provinciale staten

én de waterschappen

Elke teltstem

De wijkBOA’s binnen onze gemeente 
spelen een belangrijke rol op het 
gebied van leefbaarheid en veiligheid. 
Heeft u vragen, meldingen of tips?  
De wijkBOA’s zijn er voor u. 

Spreekuren  
wijkBOA’s

Tijdens de spreekuren kunt u gewoon 
binnenlopen, een afspraak maken is niet 
nodig. Hieronder vindt u de tijden van de 
spreekuren per kern in maart.  
 
Dinsdagavond 21 maart   
19.00-20.00 uur 
De Heen De Stelle 
Dinteloord Dorpshuis  
 
 

Woensdagavond 22 maart  
19.00-20.00 uur 
Kruisland Siemburg 
Welberg  De Vaert  
 
Donderdagavond 23 maart  
18.30–19.30 uur 
Steenbergen  Gemeentehuis  
 

Gemeentelijk stembureau
De burgemeester van 
Steenbergen maakt bekend, 
dat voor de verkiezing van  
de leden van provinciale 
staten van Noord-Brabant  
in kieskring Tilburg op  
16 maart 2023 gebruik zal 
worden gemaakt van een 
gemeentelijk stembureau. 

Adres Buiten de Veste 1

Postcode 4652 GA

Plaats Steenbergen

De openbare zitting van  
het gemeentelijk  
stembureau zal plaats  - 
vinden om 09.00 uur in 
de Raadszaal van het 
gemeentehuis. Tijdens 
de zitting worden op 
gemeentelijk niveau de 
totalen vastgesteld.
 

Verkiezing van de leden van  
provinciale staten van Noord-Brabant  
in kieskring Tilburg



Gemeentehuis 
Buiten de Veste 1 
4652 GA Steenbergen

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

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

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

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

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

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

Volg ons op

Financiële steun tijdens energiecrisis
Voor veel inwoners zijn het zware 
tijden door de hoge inflatie, 
prijsstijgingen en oplopende 
energieprijzen. De gemeente 
Steenbergen laat haar inwoners niet in 
de kou staan en biedt financiële steun. 

Inwoners kunnen een beroep doen op 
het Tijdelijk Ondersteuningsfonds. En 
maatschappelijke organisaties die een 
locatie huren of hebben, kunnen een 
subsidie aanvragen.   

Inwoners
Tijdelijk Ondersteuningsfonds  
Om inwoners met een laag inkomen 
te helpen is eerder de eenmalige 
energietoeslag van € 1.300 beschikbaar 
gesteld. Had u hier geen recht op, maar 
kunt u wel financiële hulp gebruiken? 
Bekijk dan of u in aanmerking komt 

Harmonie St. Caecilia pakte op 
zondag 5 maart uit met een speciaal 
jubileumconcert in Dorpshuis 
Siemburg in Kruisland, ter ere 
van het 125-jarig bestaan van de 
muziekvereniging.

Een prachtige gelegenheid om de 
harmonie te eren met ‘De Heraut’, zo 
heeft het college van burgemeester en 

voor het Tijdelijke Ondersteuningsfonds 
(TOF) dat de gemeente Steenbergen 
beschikbaar stelt. Heeft u een hoger 
inkomen dan 120% van het sociaal 
inkomen? Dan komt u in aanmerking 
voor een bijdrage uit dit fonds. Kon  
u de maandelijkse woonlasten eerder  
wel betalen, maar komt u inmiddels  
in de knel? Ook dan komt u  
mogelijk in aanmerking. Kijk op 
www.gemeente-steenbergen.nl/
energiecrisis voor alle informatie  
en vraag het aan.

Maatschappelijke organisaties
Subsidie
Maatschappelijke organisaties die 
een pand of ruimte hebben of huren, 
ervaren fors hogere energielasten. 
De gemeente Steenbergen helpt hen 
om de lasten te verlagen. Het gaat 

hierbij om vrijwilligersverenigingen 
op allerlei terreinen, waaronder 
gemeenschapshuizen, sportverenigingen, 
cultuurverenigingen en organisaties 
voor jong en oud. Kijk voor meer 
informatie en het aanvraagformulier 
op www.gemeente-steenbergen.nl/
energiecrisis. 

wethouders besloten bij de toekenning 
van deze gemeentelijke onderscheiding. 
Loco-burgemeester Kees Gommeren 
reikte de onderscheiding uit aan het 
bestuur van de muziekvereniging. 

Serieus repeteren en optreden gaan 
bij St. Caecilia hand in hand met veel 
plezier. Muziek maken, maar ook 
gezellig samenzijn, is voor de leden 

– van alle leeftijden – een creatieve 
én sociale uitlaatklep. Dat men dit al 
125 jaar met grote toewijding doet, 
is bewonderenswaardig. Harmonie 
St. Caecilia levert zodoende ook een 
belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid 
en de saamhorigheid in Kruisland en 
daar is het college alle vrijwilligers van de 
muziekvereniging, uit heden en verleden, 
zeer erkentelijk voor. 

  

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 gaat de gemeente 
mee aan de slag. 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 op basis van onderzoek 
en analyses. 

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 gaat de gemeente in 
gesprek en wordt bekeken wat de 
mogelijkheden zijn. Dit met het 
uiteindelijke doel voor ogen om 
eind 2023 een woonzorgvisie per 
kern te hebben opgesteld. 

Aanmelden derde  
inwoners bijeenkomst  
kern Kruisland 
De eerste twee inwoners   - 
bijeen komsten in Steenbergen  
en Dinteloord zitten er inmiddels 
op. De derde inwonersbijeenkomst 
is in Kruisland op dinsdag  
21 maart in Dorpshuis Siemburg, 
Graaf Engelbrechtstraat 14,  
4756 AR Kruisland.  
Inwoners van Kruisland 
kunnen zich aanmelden via  
https://bit.ly/visiewoonzorg of 
door het scannen vanonderstaande 
QR code.   

We hopen u te  
zien op dinsdag  
21 maart! 

‘De Heraut’ voor  
Harmonie St. Caecilia  
in Kruisland

voor het Tijdelijke Ondersteuningsfonds 

hierbij om vrijwilligersverenigingen 

Inwoners-
bijeenkomst 
Woonzorgvisie 
kern Kruisland



Fijnaart • Tel: 0168 46 27 22
www.vanstrienhoveniers.nl
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Onderhoud en reparatie met behoud 
van uw fabrieksgarantie maar wel 
voordeliger dan bij de dealer!

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

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

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

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

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

€ 13.900,--

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

€ 15.450,--

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

€ 10.900,--

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

€ 20.900,--

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

www.cuelenaere.nl 

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

Bosch Car Service Cuelenaere

RENAULT CLIO TCE 90 X-TRONIC
BOUWJAAR 09-2021    33.359 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. LM VELGEN, 
P-SENSOREN + CAMERA, FULL LED, NAVI

RENAULT TRAFIC 2.0 DCI
BOUWJAAR 01-2020    39.572 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. TREKHAAK,
2 SCHUIFDEUREN, P-SENSOREN + CAMERA

€21.890,- -

RENAULT KADJAR TCE 140 EDC
BOUWJAAR 07-2019    47.591 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. FULL LED,
P-SENSOREN + CAMERA, PANORAMADAK

€24.490,- -

RENAULT CAPTUR TCE 120 EDC
BOUWJAAR 02-2019    54.980 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. FULL LED,
P-SENSOREN V&A + CAMERA, METALLIC

€20.490,- -€19.990,- -

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!

Ga voor een actueel
occasionaanbod naar
www.cuelenaere.nl

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

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

€ 49,95

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

Gratis pechhulp
Europa bij 

aanschaf occasion

Wij doen alles voor uw auto
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DE ZES KERNEN – Woensdag 15 
maart is de datum dat kiesgerech-
tigden hun gang naar de stembu-
reaus kunnen maken om hun stem 
uit te brengen op zowel kandida-
ten voor Provinciale Staten als 
voor die van het algemeen bestuur 
van Waterschap Brabantse Delta. 
In de gemeente Steenbergen wor-

den hiervoor twaalf stembureaus 
ingericht. Burgemeester Ruud van 
den Belt roept stemgerechtigde in-
woners op om toch vooral te ko-
men stemmen: “Hierdoor bepalen 
onze inwoners mee hoe hun leef-
omgeving er uit komt te zien. Een 
mooie kans dus om bij te dragen 
aan onze mooie gemeente”.

De twaalf stembureaus zijn ge-
vestigd in alle zes kernen, genum-
merd 1 t/m 12. 

Dit zijn: 1. Gemeentehuis (Bui-
ten de Veste, Steenbergen ) – 2. 
Gemeenschapshuis Het Crom-
wiel – 3. Basisschool Gummar-
us (Esdoornstraat, Steenbergen) 

– 4. De Watertoren (Nassaulaan 
33, Steenbergen) – 5. Gemeen-
schapshuis De Vaert (Welberg) 
– 6. Dorpshuis Siemburg (Kruis-
land) – 7. Dorpshuis De Stelle (De 
Heen) – 8. Gereformeerde Kerk 
Dinteloord ( Steenbergseweg 2, 
Dinteloord) – 9. De Buitelstee 
(Van Oldenbarneveldstraat, Din-
teloord) – 10. Gemeenschapshuis 
De Vossenburcht (Nieuw-Vos-
semeer) – 11. Kantine Sportpark 
(Seringenlaan, Steenbergen) en 
12. Het Dorpshuis (Dinteloord). 

Het bureau Ipsos zal vanwege de 
‘uitvraag voor de Exit Poll’ aanwe-
zig zijn in stembureau 5, De Vaert.

Twaalf stembureaus in de gemeente 
Steenbergen voor verkiezingen  
Provinciale Staten en het Waterschap

Boekenmarkt  
Vredeskerk voor 
aankoop piano
STEENBERGEN – Zaterdag 15 april 
wordt de voorjaarsboekenmarkt in 
de Vredeskerk gehouden. Bezoe-
kers zijn welkom tussen 11:00 en 
15:00 uur. De opbrengst van deze 
boekenmarkt is dit keer bestemd 
voor de aanschaf van een nieu-
we piano. Deze moet het huidige 
en inmiddels versleten exemplaar 
vervangen.

Er is zoals gebruikelijk een bij-
zonder groot aanbod van kin-
derboeken, romans, thrillers, 
kook- en hobbyboeken. Een 
boek kost slechts een euro, zes 
boeken gaan weg voor vijf euro.  
Wie nog boeken voor deze markt 
wil inleveren kan dit doen op de 
maandagen 27 maart en 3 april, 
tussen 10:00 en 12:00 uur en op 
woensdag 12 april tussen 19:00 
en 20:00 uur via de ingang van de 
‘Vonk’, de aanbouw van de Vredes-
kerk.

DINTELOORD – Tijdens de laatst 
gehouden jaarvergadering – op 
maandag 27 februari – heeft EHBO 
Dinteloord tien van haar trouwe 
leden in het zonnetje gezet. 

Dick de Vos en Ronald Langbroek 

werden gehuldigd vanwege hun 
20-jarige lidmaatschap, Lian-
ne Huijsmans-van de Noort en 
Corinta van de Noort doen daar 
met hun 30-jarig lidmaatschap 
nog een schepje bovenop. Carla 
van Aken en Yvonne Noordijk-vd 

Hooven zijn al 40 jaar lid en top-
per is Rosa Groetelaers die 45 jaar 
trouw lid is.
Binnen het bestuur waren ook ju-
bilarissen: Cees van Agtmaal en 
Ria van Achtmaal zijn vijf jaar be-
stuurslid, Michiel Eijgenhuijsen is 
dit tien jaar.

Foto: de jubilarissen van EHBO 
Dinteloord in de bloemen.

EHBO Dinteloord huldigde 
haar jubilarissen

Kunstkamer 
Scherpenisse
organiseert 
expositie ‘Kijk’
SCHERPENISSE – Het team van de 
Kunstkamer aan de Laban Deur-
loostraat 28 in Scherpenisse kon-
digt met gepaste trots een expo-
sitie aan met werk van Marcel van 
Tienen. Deze expositie is van 25 
maart tot en met 22 april, iede-
re zaterdag tussen 10:00 en 16:30 
uur. Toegang is gratis.

Van Tienen studeerde in 1972 af 
aan de kunstacademie Sint Joost 
te Breda. Aanvankelijk ging hij 
aan de slag als grafisch ontwerper. 
Op 30-jarige leeftijd gooide Mar-
cel van Tienen het roer radicaal 
om, volgde enkele jaren een on-
derricht in modeltekenen en be-
gon aanvankelijk traditioneel te 
schilderen. Zijn recente werk laat 
de andere weg zien die hij is in-
geslagen. Thans schildert hij naar 
wat hij waarneemt in zijn werke-
lijkheid. Na een begin vanuit een 
houtskoolachtige schets werkt 
Van Tienen in acryl.

Thema bijeenkomst 
Stichting Allerzielen 
Steenbergen
STEENBERGEN – De werkgroep 
Stichting Allerzielen Steenber-
gen bedacht dat een moment om 
overledenen te herdenken niet al-
leen op ‘Allerzielen’ op 2 novem-
ber hoeft te zijn. Vandaar de or-
ganisatie van een themamiddag 
en -avond die wordt gehouden 
op maandag 3 april. Dat gebeurt 
bij ‘Chocolat Franca’, Markt 15 in 
Steenbergen.

‘Praat samen over het verlies van 
een dierbare’, zo stellen de orga-
nisatoren. De bijeenkomst wordt 
muzikaal omlijst door Esther de 
Ron en Flip de Nijs. Dit op 3 april 
tussen 14:00 en 16:00 uur en van 
19:00 tot 21:00 uur.
De deelnamekosten bedragen 5 
euro, dit is inclusief koffie of thee 
met wat lekkers. Opgave is nood-
zakelijk en dient te gebeuren vóór 
29 maart via info@stichtingaller-
zielen.nl.

Samen in de Regio 
organiseert  
werkgeverscongres 
‘Veerkrachtige  
Medewerkers’
REGIO – Speciaal voor manage-
ment, CEO’s en HR-medewerkers 
organiseert ‘Samen in de Regio’ 
op dinsdag 4 april in theater De 
Maagd aan de Grote Markt in Ber-
gen op Zoom een werkgevercon-
gres met als thema ‘Veerkrachti-
ge Medewerkers’. Dat gebeurt die 
dag tusssen 13:30 en 17:00 uur.

Om 13:00 uur start de inloop, een 
half uur later wordt begonnen met 
het programma. Daarin houdt Ka-
ren van Ruiten – directeur ‘Alles is 
gezondheid’ – een praatje, gevolgd 
door de voorzitter van de raad van 
bestuur van het Bravis ziekenhuis, 
Bianka Mennema-Vastenhout. 
Vervolgens starten werksessies 
door o.a. Concrete Valley en GGD 
West-Brabant. Aan het eind van 
de middag is er gelegenheid voor 
het netwerken.

STEENBERGEN | DINTELOORD – 
Leden van ‘Vrouwen van Nu’ en 
eventuele introducees kunnen op 
dinsdag 4 april met de museum 
bus naar het Dordrechts museum 
voor de tentoonstelling ‘Andere 
Ogen’. Hier kunnen ze kennisma-
ken met zes eeuwen schilderkunst, 
zo meldt Joke Engels.

Bij haar kunnen leden van Vrou-
wen van Nu zich opgeven, bij 

voorkeur via het mailadres joke.
engels03@gmail.com. Eventueel 
kan bellen ook: telefoon (0167) 
506 140. Opgeven kan tot en met 
zondag 19 maart. Belangstellen-
den wordt gevraagd om naast 
naam en telefoonnummer ook 
MJK of VIP kaart houder te ver-
melden indien dit van toepassing 
is. 

Twee opstapplaatsen

Er wordt op 4 april vanuit Steen-
bergen vanaf het Cromwiel om 
12:30 uur vertrokken. Ook in Din-
teloord wordt een stop gemaakt 
bij het BP Station. Bij aanmelding 
dient te worden vermeld waar 
wordt opgestapt. 
De kosten voor het uitstap-
je bedragen 28 euro. MJK en VIP 
kaarthouders betalen alleen de 
busprijs die 13 euro is.  Na opgave 
kan worden betaald via het reke-
ningnummer NL28 RABO 01488 
8213 16 ten name van Vrouwen 
van Nu afdeling Steenbergen on-
der vermelding van Museumbus 
Dordrecht. Eventuele introducees 
betalen 3,50 extra.

Vrouwen van Nu met museum 
bus naar Dordrechts museum

STEENBERGEN – In het weekend 
van 25 en 26 maart houdt Fotoclub 
Brabantse Wal haar jaarlijkse ex-
positie. Dit na drie jaar van afwe-
zigheid in verband met de corona-
beperkingen. In de gymzaal van 
basisschool Maria Regina wordt 
een honderdtal foto’s met een gro-
te verscheidenheid aan onderwer-
pen tentoongesteld.

Ook zullen de leden van deze foto-
club zich door middel van selfies 
voorstellen en ook deze keer is ‘de 
rode draad’ onderdeel van de ex-
positie.

Evenals andere keren kunnen be-
zoekers hun stem uitbrengen op 
de foto die naar hun mening de 
publieksprijs verdient.

De expositie kan worden bezocht 
op zaterdag 25 maart van 13:00 
tot 18:00 uur, terwijl de deuren op 
zondag 26 maart geopend zijn van 
12:00 tot 18:00 uur. De Maria Re-
gina-school is gevestigd in het ge-
bouw ‘Het Podium’, naast het ge-
meentehuis aan de Waterlinie 1. 
Toegang is gratis en dat geldt ook 
voor de koffie die wordt geschon-
ken.

Fotoclub Brabantse Wal exposeert

20-jarig bestaan:
Feestmiddag in 
De Vossenburcht
 NIEUW-VOSSEMEER – Zondagmid-
dag 2 april zijn alle gebruikers van 
gemeenschapshuis De Vossemeren 
uitgenodigd voor een feestmid-
dag. Die wordt door de jubileum-
commissie georganiseerd vanwe-
ge het twintigjarig bestaan.

De middag begint om 13:00 uur en 
duurt naar verwachting tot 17:00 
uur. Aan de feestmiddag verle-
nen Semper Crescendo, Osiveo en 
Koor een Eigenwijs hun medewer-
king. Daarnaast wordt dit drie-
tal mogelijk aangevuld door nog 
meer muzikale groepen.



“Tijdens de behandeling adem je honderd procent zuurstof in via een masker 
bij een druk die hoger is dan de normale omgevingsdruk. Doordat de zuurstof 
onder druk wordt ingeademd, wordt er twaalf keer meer zuurstof in het 
lichaam opgenomen dan normaal”, vertelt Christian Heringhaus, arts Hyperbare 
Geneeskunde. “Dat zorgt ervoor dat de weefsels die een tekort hebben aan 
zuurstof, tijdens deze behandeling beter van zuurstof worden voorzien. En juist 
die zuurstof heeft het weefsel keihard nodig om aan het werk gezet te worden, 
waardoor de kans aanzienlijk groter wordt dat klachten en pijn na bestraling goed 
herstellen en problematische wonden en infecties sneller én beter genezen.”

‘Ik heb minder pijn en meer 
bewegingsvrijheid’
De diagnose kwam als 
donderslag bij heldere hemel. 
“Ik was nog geen vijftig en 
had nergens last van”,  vertelt 
Bea Hommel. Toch werd er 
borstkanker bij haar ontdekt 
tijdens een bevolkingsonderzoek. 
Twee weken later werd ze 
geopereerd en daarna volgde 
er een bestralingstraject. ,,In het 
begin dacht ik: ‘Het gaat best 
wel’, maar later kreeg ik toch 
klachten, zoals  oedeemvorming en ik had veel last van mijn ribben, waardoor 
ik moeilijk kon bewegen.” In de krant las ze een artikel over zuurstoftherapie 
en nadat ze contact had opgenomen met het hyperbaar centrum, kon ze al snel 
terecht voor een intakegesprek. “Uiteindelijk heb ik veertig behandelingen gehad. 
En ja, dat is intensief, maar ik heb er zoveel voor teruggekregen. Het bestraalde 
weefsel is soepeler geworden en de oedeem in mijn arm is weg. Rekken en strekken 
of iets optillen ging moeizaam en nu kan ik dat zonder iets te voelen. Ik heb minder 
pijn en meer bewegingsvrijheid. Ik ben dankbaar dat deze therapie mogelijk was.”

‘De wond is genezen’ 
Meneer Gilde uit Terneuzen kwakkelde al maanden met een akelige open wond 
aan zijn voet. Hij heeft diabetes en door deze ziekte loopt hij een groot risico 

op ernstige infecties. Hij kreeg 
verschillende antibioticakuren en 
werd een aantal keer opgenomen 
in het ziekenhuis, maar de wond 
genas nauwelijks. ,,In de krant 
had ik wel eens iets gelezen over 
zuurstoftherapie. Ik kaartte het 
aan bij mijn arts en vervolgens 
heb ik een afspraak gemaakt bij 
het hyperbaar centrum in Goes. 
Toen ging het snel hoor”, blikt 
meneer Gilde terug. “Tijdens 
het intakegesprek vroeg de arts 
wanneer ik wilde beginnen met 
de behandeling, waarop ik grapte: ‘Gisteren’. De arts ging even iets nakijken en 
zei: “Gisteren lukt niet meer, maar er is vanmiddag nog een plekje vrij. Als u wilt, 
beginnen we vandaag.’ Dat heb ik gedaan en wat ben ik daar blij om. Na tien 
behandelingen zag de wondverpleegkundige al verbetering. Drie weken na de 
laatste zuurstofbehandeling zijn er foto’s gemaakt en was de wond genezen.”

‘Ik ben een blij mens’ 
Ina Mensink werd tijdens de 
tweede golf in november 2020 
besmet met het coronavirus. Ze 
was drie weken ziek en daarna 
herstelde ze nauwelijks. Haar 
klachten waren zo ernstig, dat 
ze volledig arbeidsongeschikt 
dreigde te raken. Ze werd een 
schaduw van de krachtige en 
actieve vrouw die ze ooit was. Tot 
ze startte met zuurstoftherapie 
in het Medisch Centrum voor 
Hyperbare Zuurstoftherapie in 
Goes. Zij was de allereerste long-covid patiënt in Nederland die werd behandeld 
met zuurstoftherapie. “Ik ging ernaartoe met nul verwachting, maar heel veel 
hoop. Die eerste keren deed ik twee uur over een ritje van dertig kilometer. Als ik 
tien kilometer had gereden, moest ik stoppen om uit te rusten. Als ik binnenkwam 
moest ik eerst een kwartier uitpu� en voor ik mezelf kon omkleden. Ik moet heel 
eerlijk zeggen dat ik de eerste weken meerdere keren heb gedacht: ‘Waar ben ik 
aan begonnen?’ Maar toen, na een week of drie, begonnen me kleine dingetjes op 
te vallen. Ik had minder behoefte om 
overdag te slapen, merkte dat ik meer 
energie kreeg, het lopen ging beter en 
ik kon me steeds beter focussen. Na vijf 
weken kon ik er niet meer omheen. Ik 
reed gewoon in één ruk naar Goes, kon 
me gelijk omkleden en het lukte me weer 
om twee uur achter elkaar te lezen. Zoals 
het er nu naar uitziet, ga ik in november 
weer werken. Ik ben een blij mens.”

Vragen of een afspraak maken?
Heb je vragen of wil je een afspraak 
maken voor een vrijblijvend 
intakegesprek bij één van de medisch 
specialisten? Neem contact op via 
088 - 12 54 290. Hiervoor heb je geen 
verwijsbrief nodig. 

Drie patiënten en een arts 
vertellen over zuurstoftherapie

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

In het hyperbaar centrum in Goes worden elke dag mensen behandeld met 
zuurstoftherapie. Deze therapie wordt ingezet bij aandoeningen waarbij weefsels wel 
een extra zuurstofboost kunnen gebruiken. Denk daarbij aan wonden aan de diabetische 
voet die niet of nauwelijks genezen, klachten die ontstaan na bestraling van tumoren, 
crushletsel of infecties aan de weke delen. Sinds deze zomer worden er ook mensen met 
langdurige klachten na corona (long-covid) behandeld in dit zelfstandig behandelcentrum 
in het souterrain van het Adrz in Goes. Maar hoe werkt zuurstoftherapie en wat zijn de 
ervaringen van de mensen die hier zijn behandeld? We laten een arts en drie patiënten 
aan het woord. 

CONTACTGEGEVENS 
’s-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes
088 - 12 54 290
info@hyperbaarcentrum.nl
www.hyperbaarcentrum.nl

Zuurstoftherapie -

Diabetes of klachten na bestraling? 
Kom naar de informatieavond in Goes

Connie Burgs uit Oostkapelle bleef 
klachten houden na haar behande-
ling tegen borstkanker. De bestra-
lingsschade en het littekenweefsel 
veroorzaakten veel pijn, ze had 
concentratieproblemen en was 
extreem vermoeid. Kees Goud uit 
Yerseke worstelde met een heel 
ander probleem: hij had een nare 
infectie in zijn teen en als diabe-
tespatiënt was hij doodsbang voor 
een amputatie van zijn volledige voet. 
Beiden startten met zuurstoftherapie en 
vertellen ze hoe ze de behandeling hebben ervaren. 

,,Voordat ik startte met deze therapie kon ik mijn werk alleen nog aan-
gepast doen en daarna had ik geen energie meer voor andere dingen. 
Ik was moe, moe en nog eens moe. Ik probeerde van alles, van oe-
deem- en littekenbehandelingen tot oncologische fysio, maar het leek 
alleen maar erger te worden”, vertelt Connie. 

Behandeling van acht weken 
Op haar eigen verzoek werd ze doorverwezen naar het Medisch Cen-
trum voor Hyperbare Zuurstoftherapie. “Tijdens het intakegesprek werd 
me verteld dat het een intensief traject zou zijn, want de behandeling 
bestaat uit veertig sessies. Dat betekent dat je acht weken lang, elke 
werkdag behandeld wordt. Maar toen ik startte met de behandeling 
was ik al twee jaar beperkt in alles wat ik deed. Wat is dan een periode 
van acht weken?”

“Vanaf de vierde week werd mijn vermoeidheid minder en in de laatste 
weken merkte ik dat de therapie aansloeg. Ik werd steeds helderder in 
mijn hoofd, kon me beter en langer concentreren en kon steeds meer 
prikkels verdragen. Inmiddels is de behandeling achter de rug en wat 
een verschil: de pijn is zo goed als weg, de littekens zijn rustiger en soe-
peler geworden, slapen gaat weer goed, mijn hoofd is weer helder en 
de verlammende vermoeidheid is verdwenen.”

‘Ik wilde alles proberen’ 
Ook meneer Goud uit Yerseke is 
verwonderd over het effect van zuur-
stoftherapie. ,,Ik had al jaren een knob-
beltje aan mijn kleine teen en op den 
duur was dat gaan ontsteken. Daar 
voelde ik niks van”, vertelt hij. He-
laas is dit een bekend verschijnsel bij 
mensen met diabetes. Door hun ver-
hoogde bloedsuikerwaarden kunnen 
bloedvaatjes en zenuwen beschadigen, 
waardoor de doorbloeding verslechtert 
en het gevoel in de voeten kan verminde-
ren. Daardoor wordt de kans op bacteriële 
infecties groter.

,,Ik heb verschillende keren in het ziekenhuis gelegen en heel wat anti-
biotica gehad, maar niks hielp. Uiteindelijk is mijn teentje en een stukje 
van mijn voet weggehaald. Na die operatie kwam de arts aan mijn bed 
en zei: ‘Wat denkt u van zuurstoftherapie?’ Ik had er nog nooit van 
gehoord, maar ik zei gelijk ‘ja’. Ik wilde alles proberen om te voorko-
men dat ik straks misschien mijn hele voet moest missen. Ik kon dezelf-
de dag nog terecht in het centrum voor zuurstoftherapie. Dat zit ook 
in het Adrz ziekenhuis, dus ze konden me er zo naartoe rijden in mijn 
rolstoel. 

Over de behandelingen zelf zegt meneer Goud: “In het begin was het 
een beetje vreemd allemaal en veertig behandelingen is veel. Toch was 
het dik de moeite waard, want die wond aan mijn voet is nu wel keurig 
dicht. Voor mij was die zuurstoftherapie echt een redmiddel.” 

‘Ik heb mijn leven weer terug’
“Ik verbaas me erover dat deze therapie bij velen onbekend is”, vult 
Connie aan. “Het is geen heftige therapie met pillen, chemo of bestra-
lingen. Je krijgt alleen pure zuurstof, maar wat een effect! Ik heb mijn 
leven weer terug.” 

Hoe werkt zuurstoftherapie?
Connie vat het mooi samen, want inderdaad, hyperbare zuurstofthe-
rapie is medisch gezien een relatief eenvoudig principe. Tijdens de 
therapie adem je honderd procent zuurstof in via een masker bij een 
druk die hoger is dan de gebruikelijke omgevingsdruk. Dat zorgt ervoor 
dat weefsels die een tekort hebben aan zuurstof, beter van zuurstof 
worden voorzien. Hierdoor worden nieuwe bloedvaatjes aangemaakt, 
de doorbloeding wordt beter, pijnklachten verminderen, het bestraalde 
weefsel wordt soepeler en problematische wonden en infecties kunnen 
sneller én beter genezen. 

stoftherapie. ,,Ik had al jaren een knob-

bloedvaatjes en zenuwen beschadigen, 
waardoor de doorbloeding verslechtert 
en het gevoel in de voeten kan verminde-
ren. Daardoor wordt de kans op bacteriële 

Informatieavond 
Meer weten? Kom naar de informatieavond op donderdag 16 maart 
in Hotel van der Valk aan de Anthony Fokkerstraat 100 in Goes. 

De avond is gratis toegankelijk.
Aanmelden is noodzakelijk.

De deuren gaan open om 19.00 
en de voorlichtingsavond begint om 19.30 uur.

De artsen C.Heringhaus, L. Esteve Cuevas en T.P. van Rees Vellinga 
zullen meer vertellen over de behandeling in het hyperbaar centrum 
in Goes. Ook zullen er twee patiënten vertellen hoe zij de behande-
ling hebben ervaren en wat hun resultaten zijn.

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

Gelijk een afspraak maken voor een kosteloos intakegesprek? Ook 
dat kan via bovenstaande contactgegevens.

Lees meer uitleg over zuurstoftherapie en de ervaringen van andere 
patiënten op www.hyperbaarcentrum.nl 

een amputatie van zijn volledige voet. 
Beiden startten met zuurstoftherapie en 
vertellen ze hoe ze de behandeling hebben ervaren. 



Nu in de winkel!

Wij hebben ook zwemprotheses op voorraad

Een mooie collectie 
Prothese Badmode van Amoena

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom
info@debolusberg.nl
tel: 0165 - 303 708
www.debolusberg.nl

Haal het voorjaar in huis
De nieuwe ACTIE folder is binnen 

“De Bolusberg’’

Tuincentrum    Hoveniersbedrijf

In Nederland zijn er 
honderdduizenden patiënten 
met diverse chronische klach-
tenbeelden. Niet bij iedereen 
is er sprake van een duidelijke 
medische diagnose.

Mijn klachten gaan niet 
over, wat nu?
Helaas komt het vaak voor. 
Ondanks diverse onderzoe-
ken en behandelingen blijven 
de lichamelijke klachten u 
parten spelen. Pijnklachten, 
vermoeidheid en beperkingen 
in het bewegend functioneren 
kunnen leiden tot aanhoudend 
ongemak. Vaak leidt het ook 
tot beperkingen in het da-
gelijks functioneren en soms 
tot (tijdelijke) arbeidsonge-
schiktheid. Het kan een mens 
radeloos maken. 
Toch kunnen we u in zo’n geval 
mogelijk nog helpen door onze 
intensieve samenwerking met 
BeLife. Deze samenwerking 
richt zich op het aanbieden van 
medisch specialistische revali-
datieprogramma’s aan mensen 
met chronische klachten. Hier-
door kunnen we u een speci-
alistische behandeling bieden 
van verschillende professionals 
onder 1 dak, het dak van STAC 

in Lepelstraat. 

Wat is STAC?
STAC is een praktijk met een 
duidelijke visie. Van oudsher 
staat STAC bekend als een
praktijk die zich met name spe-
cialiseert in wervelkolom 
gerelateerde problematiek, 
zoals rugpijn en nek-schouder-
klachten. Nog steeds is het de 
missie van STAC om onderschei-
dend te zijn en te blijven in de 
diagnostiek en behandeling 
van deze problemen. Naast 
welvelkolomproblematiek 
richt STAC zich steeds meer op 
andere chronische klachten-
beelden als COPD, chronische 
vermoeidheidsproblemen en 
allerlei andere klachten die 
leiden tot een verminderde 
lichamelijke, maar ook mentale 
belastbaarheid. Dit doen we 
met een team van samenwer-
kende disciplines zoals fysiothe-
rapie en ergotherapie. 
STAC mens & arbeid is geves-
tigd in Lepelstraat (gemeente 
Bergen op Zoom). Ons team 
bestaat uit acht fysiotherapeu-
ten, twee ergotherapeuten, 
een bewegingsagoog en drie 
administratieve krachten/re-
ceptionisten. Sinds 2014 heeft 

STAC een samenwerkingsver-
band met BeLife. Hier willen 
we u graag wat meer over 
vertellen.

Wat kunt u verwachten van 
Medisch Specialistische 
Revalidatie?
De weg naar herstel begint met 
een intakegesprek en medisch 
onderzoek naar het gezond-
heidsprobleem. Onder leiding 
van de revalidatiearts onder-
zoekt het team de klachten. 
Omdat de klachten vaak al 
langdurig aanwezig zijn, wordt 
het gezondheidsprobleem 
door meerdere disciplines 
beoordeeld. Na de intakes van 
de revalidatiearts, fysiothera-
peut en psycholoog volgt een 
overleg tussen de specialisten, 
om te komen tot een conclusie 
en behandelplan. Indien het 
gezondheidsprobleem behan-
delbaar is binnen het traject zal 
er een individueel behandeltra-
ject volgen. Dit behandelplan is 
uiteraard afhankelijk van de 
conclusies die zijn getrokken na 
de intake. Het behandelplan is 
individueel samengesteld,
zowel qua inhoud als qua duur 
van de behandeling. Over het 
algemeen gaat het echter wel 

om een periode van omstreeks 
3 maanden. Tijdens deze 
behandeling kunnen de 
volgende disciplines worden 
ingezet: revalidatie arts, fy-
siotherapeut, ergotherapeut, 
psycholoog, inspanningsfysio-
loog, diëtist, maatschappelijk 
werk of leefstijlcoach. De 
unieke samenwerking tussen 
deze disciplines moet ervoor 
zogen dat we uw klachten zo 
effectief mogelijk behandelen, 
of dat we u leren omgaan met 
de klachten of beperkingen die 
u parten spelen.

Aanmelding en  
vergoeding
Als u zich herkent in het beeld 
van aanhoudende klachten, of 
u twijfelt over uw persoonlij-
ke situatie, voel u dan vrij om 
contact op te nemen met STAC 
op 0164-630145 of via e-mail 
info@stac.nl. Kijk ook eens op 
onze website. Het is tevens mo-
gelijk een oriënterend gesprek 
te plannen bij STAC, waarin we 
samen kunnen bepalen welke 
behandelmogelijkheden we in 
uw geval voorhanden hebben. 
We kunnen u dan tevens uitleg 
geven over de inhoud van deze 
behandeling. Als u in aanmer-

king wilt komen voor een reva-
lidatiebehandeling is een 
verwijzing van de huisarts, 
bedrijfsarts of medisch specia-
list noodzakelijk. Indien deze 
verwijzing aanwezig is en het 
behandelteam stelt vast dat u 
een indicatie heeft voor reva-
lidatie wordt de behandeling 
in de meeste gevallen vergoed 
vanuit de basisverzekering. 
Behoudens het wettelijk ver-
plicht eigen risico zijn er dan 
geen aanvullende kosten aan 
verbonden. 

Chronische klachten; Hoe leer ik er mee leven?
Revalidatiezorg: samen met ons op weg naar uw herstel. 

STAC 
mens & arbeid 

Antoniusplein 2
4664 BK Lepelstraat

T: 0164 63 01 45
E: info@stac.nl

W: www.stac.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

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

Canadaweg 12A
4661 PZ Halsteren

T  +31 (0) 164-630329
E  info@vdbwonen.nl WWW.VDBWONEN.NL
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Rikken en Jokeren  
bij KBO-Welberg
WELBERG – Dinsdag 14 maart or-
ganiseert KBO-Welberg voor alle 
kaartliefhebbers – dus ook voor 
niet-leden – een Rik- en Jokermid-
dag in gemeenschapshuis De Vae-
rt. De deuren gaan die middag om 
13:00 uur open, een half uur later 
wordt gestart.

Modepresentatie bij 
KBO-Steenbergen
WELBERG – Maandag 20 maart 
organiseert KBO-Steenbergen 
een modepresentatie in gemeen-
schapshuis De Vaert. Tussen 13:30 
en 15:00 uur verzorgt Hoffmans 
Mode een modeshow voor dames 
met de maten 38 tot en met 54.

Alle belangstellende dames – dus 
ook niet-leden – zijn van harte 
welkom. Ze kunnen niet alleen 
de show bewonderen, maar na af-
loop ook passen en shoppen. Voor 
de bezoekers is er koffie of thee 
en ze kunnen deelnemen aan een 
gratis verloting.

STEENBERGEN – Inmiddels is de 
activi teitencommissie van de Gum-
maruskerk weer begonnen met het 
opstellen van de kerk voor bezich-
tigingen en rondleidingen. Niet al-
leen de kerk is te bezichtigen, dit 
geldt ook voor twee exposities die 
er te zien zijn.

In de maand maart zijn de open-

stellingstijden op alle woensda-
gen, vrijdagen en zaterdagen tus-
sen 13:00 en 16:00 uur. In april 
en mei wordt de openstelling uit-
gebreid, dan gaat de Gummar-
uskerk op genoemde dagen al 
om 10:00 uur open. En in de zo-
mermaanden juni tot en met au-
gustus komt er ook een open-
stelling op donderdagen, even-

eens van 10:00 tot 16:00 uur.  
In de kerk is de Vestinghuys-expo-
sitie van de heemkundekringen in 
de gemeente Steenbergen te be-
wonderen, daarnaast worden in 
een 18-tal vitrines voorwerpen en 
onderwerpen uit verleden en he-
den van de Gummaruskerk ge-
toond. De gastvrouwen en -heren 
zullen met plezier uitleg over het 
gebouw en de inventaris geven. 
Groepsrondleidingen – ook bui-
ten de reguliere opstellingstijden 
– kunnen worden aangevraagd via 
het e-mailadres: j.gelten@home.
nl.

Gummaruskerk weer  
geopend voor bezichtiging

Hoofdtrainer van het 1e elftal, 
Koos Kortland en het bestuur van 
Sc Welberg hebben vorige week 
besloten per direct de samenwer-
king te beëindigen. Tot het ein-
de van het nu lopende seizoen zal 
Steenbergenaar Tim van der Ree 
voor de groep staan.

In goed overleg met de spelers-
groep hebben het bestuur van Sc 
Welberg en Koos Kortland beslo-
ten om de samenwerking per di-
rect stop te zetten. Kortland stond 
sinds het begin van dit seizoen 
voor de groep, waarbij vooral in 
de voorbereiding de verwachtin-
gen en resultaten lieten hopen dat 
er betere resultaten zouden wor-
den behaald in de competitie. He-

laas blijven die resultaten uit, en 
staat Sc Welberg met 0 behaal-
de punten stijf onderaan in de 4e 
klasse C.
Met ingang van deze week zal Tim 
van der Ree, op dit moment trai-
ner van vv Steenbergen O23 de 
trainingen gaan verzorgen. Daar-
naast zal van der Ree ook tijdens 
de resterende competitiewed-
strijden als trainer voor de groep 
staan. 
Het bestuur van Sc Welberg dankt 
Koos Kortland voor zijn inzet de 
afgelopen maanden en wenst 
hem veel succes toe in zijn verdere 
trainerscarrière, daarnaast wenst 
het bestuur nieuwkomer Tim van 
der Ree veel succes toe.

Sc Welberg en hoofdtrainer 
Koos Kortland uit elkaar

( door Jesse de Decker )

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Namens de werk-
groep Openstelling Gummaruskerk 
houdt Jan Gelten nauwgezet het 
aantal mensen bij dat de Gummar-

uskerk bezoekt. Dat kan om reden 
van een bezoek aan de kerk van-
wege een rondleiding, een lezing, 
een evenement, een vergadering 
of vanwege belangstelling voor 
een expositie, bijvoorbeeld de Ves-
tinghuys-expo die veel aandacht 

en waardering kreeg. Al deze acti-
viteiten zorgden in het afgelopen 
jaar voor 11.687 bezoekers.

Puur vanwege de reguliere open-
stellingen bezochten tot nog toe 
dit jaar meer dan 6.200 belang-

stellenden de kerk (6.277), gemid-
deld zo’n 50 bezoekers per open-
stelling. 

Jan Gelten houdt ook stipt bij uit 
welke landen bezoekers komen. 
Nederland voert de lijst aan met 
5184 bezoekers gevolgd door Bel-
gië (275), Duitsland (178), Polen 
(151), Roemenië (73) en Enge-
land (56). Verder bevat de lijst lan-
den als Spanje (39), Amerika (31), 
Frankrijk (18) en Australië (17). In 

het totaal betreft het bezoekers uit 
54 landen.
Een deel van de bezoekers 
komt gericht, een groot deel 
passeert Steenbergen via de 
A4 en wordt nieuwsgierig als 
ze de Gummarus hoog in het 
landschapsbeeld ontdekken.  
De openstellingen zijn weer opge-
start. Toegang tijdens deze open-
stellingen is geheel gratis.

Bezoekersteller Gummaruskerk 
kwam vorig jaar uit op 11.687

Lesje positief coachen in De Vaert
Door: Nicole van de Donk

WELBERG – Sporttrainers, bestuursleden van clubs, leerkrachten en ou-
ders: al deze groepen waren vorige week vertegenwoordigd in het publiek 
bij de voorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’ in De Vaert. Lucas Herrings 
had namens de Buurtsportcoaches van de gemeente Steenbergen het ini-
tiatief genomen om de humoristische theatervoorstelling hierheen te ha-
len. “Positief coachen is een actueel thema bij verenigingen en dit is een 
leuke invalshoek.”
Op het podium stonden twee acteurs die als vader en zoon allerlei dage-
lijkse situaties naspeelden. Een vader als voetbalcoach komt veel voor, dus 
het overslaan van gezellig voetballen naar ongezond fanatiek zorgde voor 
een lach en herkenbaarheid in de zaal. Een geslaagde avond, die naast 
plezier ook stof tot nadenken gaf.

(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Op de dag dat be-
kend werd dat de vergunningver-
lening voor aanvragen met stik-
stofeffecten op Natura 2000-ge-
bieden tijdelijk stil komt te liggen, 
werd wethouder Kees Gommeren 
daar direct over bevraagd in de 
raadsvergadering die avond. Er 
zijn grote zorgen over het besluit 
van de provincie Noord-Brabant. 

“We weten dat het kort dag is, 

maar het is zo’n belangrijk onder-
werp. Heeft u al een idee welke ge-
volgen het gaat hebben voor de 
aanleg van randwegen, bedrijven-
terreinen, woningbouw en inten-
sieve veehouderij?”, wilde Tineke 
Feskens (VVD) weten. Ook Michel 
Lambers (Volkspartij) hoopt zo 
snel mogelijk van de wethouder 
te horen welke belangrijke projec-
ten in de knoop gaan komen. “We 
moeten er niet aan denken dat de 
rondwegen Dinteloord en Steen-
bergen niet door kunnen gaan.”

Risico bij project  
rondwegen 
Volgens wethouder Gommeren 
zullen op het eerste gezicht voor-
al nieuwe projecten on hold wor-
den gezet, al kan hij dat nog niet 
met zekerheid zeggen. “Hope-
lijk kunnen lopende projecten en 
projecten in voorbereiding door-
gaan. Die rondwegen vallen alleen 
niet in de categorie voorbereiding, 
maar dat zijn we nu verder aan het 
uitzoeken.”

Voor Lambers was deze uitspraak 
reden tot nog meer ongerustheid. 
“Dat betekent dus dat we een 
enorm risico lopen.”

Gemeenteraad uit zorgen 
over vergunningstop 

( door Jolanda Koenraadt )

De heren van TCS waren naar Bre-
da gereisd om het op te nemen 
tegen Breda 2. Zij zijn een naaste 
concurrent in de strijd tegen de-
gradatie. De punten werden gelijk 
verdeeld waardoor TCS nog steeds 
onderaan staat, met evenveel pun-
ten als TCO ’78 1 maar dat heeft 
nog wel een wedstrijd minder ge-
speeld. 

Mark van Waterschoot behield 
opnieuw zijn ongeslagen status, 
Christian Steijn won een set en 
Mark en Christian wonnen ook 
het dubbel. Peter Bogers lukte het 

niet om te winnen al zat hij er wel 
steeds dichtbij.
De dames namen het op te-
gen Markiezaat 11 uit Bergen op 
Zoom. Ze stonden vooraf in pun-
ten gelijk, maar door de kleine ne-
derlaag van de dames zakten zij 
naar plaats drie. Sandra Adriaan-
se bleef ongeslagen en samen met 
Marja Knook won zij het dubbel. 
De uitslag is wel enigszins geflat-
teerd, want zowel Marja als Elza 
van Geel knokten voor elk punt, 
het pakte echter steeds in het 
voordeel van de tegenstander uit.

Programma vrijdag 17 maart: TCS 
1- Belcrum 10 en TCS 2- TCO’78 3.

Gelijkspel TCS 1 , 
kleine nederlaag TCS 2

Traktatie vanuit opbrengst Sint Maarten-
tocht voor deelnemende kinderen
NIEUW-VOSSEMEER – Het is inmiddels traditie bij buurtvereniging Boe-
rengors. Jaarlijks organiseert deze de Sint Maartenviering waarbij de 
deelnemende kinderen langs de deuren gaan in de hoop op wat lekkers. 
Er zijn ook inwoners die in plaats van snoepgoed een financiële donatie 
doen. Met de opbrengst daarvan wordt een uitstapje voor de kinderen 
bekostigd. Zondag 12 maart is het zover.

Het uitstapje gaat naar Monkey Town in Halsteren. Die dag wordt er daar 
verzameld. Na tweeëneenhalf uur spelen, springen, glijden en ravotten 
kunnen de kinderen om 13:30 uur weer worden opgehaald. Wie van de 
kinderen graag mee wil kan worden aangemeld bij Yvette Mathijssen. 
Dat kan door te bellen naar 06 29 149 094. Een mailberichtje sturen kan 
ook: yvette@boerengors.nl. Overigens kunnen de organisatoren van dit 
uitstapje zeker hulp gebruiken van ouders of verzorgers die de kinderen 
willen begeleiden. Zij krijgen in Monkey Town een kop koffie aangebo-
den. Opgave kan eveneens bij Yvette Mathijssen.

Bezoek MarketingTools.nl als je
professioneel wil communiceren.
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- Vloerisolatie aanwezig
- Elektrisch bedienbare overheaddeur 

met afstandsbediening
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- Aluminium kozijnen met draai-
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- 6,5m vrije hoogte
- Mogelijkheid plaatsing verdiepingsvloer
- Gevel- en dakconstructie in staal
- Meterkast met water-, stroom- en internet 

voorbereiding
- Bedrijf met balieverkoop mogelijk
- Voldoende daglicht door extra 

lichtvensters in roldeur 
- Maximale vloerbelasting van 1500 kg/ m2

- Eigen voorterrein met parkeerplaatsen

Voorzieningen

Informatie en verkoop
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en mkb
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Perceel oppervlak

Positieve boost!

UNIT 4
183m2
(bvo)

33m 19m

103m2

118m2

134m2

150m2

166m2

187m2

323m2

209m2

60m2

60m2

60m2

60m2

60m2

60m2

185m2

185m2

12,5m 12,5m

39m

UNIT 3
183m2
(bvo)

UNIT 2
183m2
(bvo)

UNIT 1
186m2
(bvo)

UNIT 7
186m2
(bvo)

UNIT 5
183m2
(bvo)

UNIT 6
186m2
(bvo)

UNIT 8
183m2
(bvo)

UNIT 9
183m2
(bvo)

UNIT 10
183m2
(bvo)

UNIT 11
183m2
(bvo)

UNIT 12
186m2
(bvo)
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Informatie

Locatie/plaatsing trap 
verdiepingsvloer kan naar eigen 

wens worden aangegeven.
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De gehele maand maart bij aankoop 
van een keuken een wijnkoeler voor slechts 
€261 (t.w.v. €1339). Deze wijnkoeler heeft 
2 temperatuurzones en capaciteit voor 51 fl essen.

PROFITEER NU!

Op zaterdag 25 maart organiseren wij 
een feestelijke wijnproeverij in onze 
showroom en geven we ook verschillende 
kookdemonstraties. Loop gerust binnen om te 
genieten van exclusieve wijnen en lekkere hapjes!

WĲ NPROEVERĲ  
OP 25 MAART!

DÉ DUITSE SPECIALIST IN KEUKENS 
MET STENEN WERKBLADEN
MARQUARDT KÜCHEN SINTMAARTENSDIJK

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

Marquardt Sint-Maartensdijk
Nijverheidsweg 1, 4695 RC 

0166 782 505 | sintmaartensdijk@marquardt-kuchen.nl

PLAN JE 
AFSPRAAK

KOFFIE 
& MORE

Onderstaande dranken zijn ook verkrijgbaar als decafé 

variant.

Koffie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2,50 
Cappuccino  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2,75 
Espresso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2,50 
Dubbele espresso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 3,75
Doppio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 3,50
Koffie verkeerd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2,75 
Latte macchiato  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 3,75 
Wiener melange  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 3,75
Slagroom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 0,50
Koffie siropen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 0,30
Hazelnoot, karamel, vanille, witte chocolade 

Koffie Specialiteiten
43 Coffee  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 6,95
Liqor 43, koffie, slagroom

Baileys Coffee  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 6,95
Baileys, koffie, slagroom

French Coffee  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 6,95
Grand Marnier, koffie, slagroom

Irish Coffee  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 6,95
Jameson, koffie, kandijsuiker, slagroom

Italian Coffee  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 6,95
Amaretto, koffie, slagroom

Spanish Coffee  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 6,95
Tia Maria, koffie, slagroom

Dinerkaart

Ongeschikt bij zwangerschap ( ) = Mogelijk zonderVarkensvlees LactoseGlutenVegetarisch Noten

TIP!

Desserts
Alle desserts zijn van klein formaat. U kunt uw dessert zelf samenstellen door eventueel te combineren. 

Drie desserts staan gelijk aan een “volledig” dessert.

Crème brûlée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2,75
Met vanillesmaak

Chocolademousse   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2,50
Van witte chocolade

Bavarois   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2,50
Van mokka

Spekkoek   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,50

Cheesecake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2,75
Van Oreo

Brownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2,75
Met walnoten

Vers fruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2,75
Combinatie van fruitsoorten

Onderstaande ijssoorten zijn per bol te bestellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,75
• Vanille roomijs
• Scroppino-ijs
• Yoghurt bosvruchtenijs
• Raad de smaak ijs (  )

Extra’s
Slagroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,75
Warme chocoladesaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,75

Grand dessert (  ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,95
Verrassing van vier diverse desserts met slagroom

Vraag aan één van onze medewerkers naar de koffi e-specialiteiten van het (T)huis!

www.hotelrestaurantthuis.nl    hotelrestaurantthuis

Westvoorstraat 4 & 6 • 4671 CD Dinteloord
0167-528577 • admin@hotelrestaurantthuis.nl

Welkom Thuis!
HOTEL  RESTAURANT  TERRAS
  ZAAL   CATERING OP LOCATIE



Zoekt u tapijttegels voor uw woonkamer, slaapkamer, zolder of kantoor...
bij ons vindt u een grote voorraad nieuwe tapijttegels in vele kleuren.

Prijzen: van €1,50 tot €3,50 per tegel (50x50cm).
Voor een kleurenmix betaalt u slechts €0,50 per tegel.

Wij zijn elke zaterdag geopend van 10.00 tot 15.00 uur
of telefonisch op afspraak. Tel.: 06 511 340 27

Adres:  Van Heemskerckstraat 5
  4671 RE Dinteloord

www.hetloodsje.nl

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN * SPEELGOED EN TUIN
4671 CA DINTELOORD * 0167-523909 * WWW.HBLOK.NL

KWALITEIT
&BETAALBAAR
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( door Dasja Abresch )

STEENBERGEN – Nog een paar dagen 
en dan staan de Waterschapsverkiezin-
gen voor de deur. In een agrarische ge-
meente als Steenbergen mogen we re-
kenen op een relatief hoog opkomst-
percentage. Met een beroepsbevol-
king die zich voor de helft in de agrari-
sche sector ophoudt, is het belang van 
de waterschappen bekend. Dat geldt 
zeker ook voor Kees van Dijke, agra-
riër uit De Heen en nummer 10 op de 
lijst, en voor de nummer 2 op diezelf-
de lijst: voormalig Steenbergs raadslid 
Lian Korst.  

Lian bezet inmiddels al acht jaar een 
zetel in het algemeen bestuur van wa-
terschap Brabantse Delta. Wanneer de 
kiezer het haar gunt, plakt ze daar nog 
één termijn aan vast. ”Ik heb bewust 
gekozen voor het CDA omdat het een 
partij is met een redelijke reikwijd-
te en veel kennis,” aldus Korst. ”Daar 
voel ik me thuis. Het is een partij die 
de belangen van de boeren en bur-
gers goed afweegt. Een partij voor ie-

dereen.”

Kennis van zaken
Kees van Dijk, in de regio vooral be-
kend vanwege zijn inspanning voor 
agrarisch natuurbeheer, is als akker-
bouwer nauw bij het waterschap be-
trokken. Met zijn  notering op num-
mer tien, is de kans dat hij uiteindelijk 
in het algemeen bestuur terecht komt, 
klein. ”Ik heb ’ja’ gezegd tegen een 
plaats op de lijst omdat ik als boer, 
weet hoe belangrijk het Waterschap 
is.” In de achterban is hij een actief lid. 
Lian: ”Kees heeft een enorme kennis 
van zaken waar we inmiddels al veel 
gebruik van gemaakt hebben.”

Zoute Sluis
De Heense landbouwer vindt dat het 
Waterschap met name een taak heeft 
wanneer het om uitleg richting de 
burger gaat. ”In de hele waterketen 
moet de waterzuivering op orde blij-
ven. Dat vraagt grote investeringen 
die we met elkaar op moeten brengen. 

De klimaatopgave zorgt er voor dat we 
niet voldoen als we zo verder gaan.”
In de gemeente Steenbergen is daar 
volgens hem een mooi voorbeeld 
van. ”De technische installatie van 
rioolwaterzuivering Zoute Sluis in 
Nieuw-Vossemeer moet vervangen 
worden. In plaats van alleen te ver-
vangen, zoals vroeger, komt er een 
duurdere installatie waar we duur-
zaam mee vooruit kunnen. De kwa-
liteit van het afvalwater is dusdanig 
goed dat we ermee kunnen berege-
nen.”

Verkeerstoren
Anticiperen, is volgens Van Dijk de 
belangrijkste oplossing voor de kli-
maatverandering. ”Wanneer het gaat 
regenen, weet niemand wanneer het 
stopt. Dan ben ik blij dat er iemand 
bij het Waterschap zit die dat voor mij 
in de gaten houdt.” Korst: ”Het wa-
terschap heeft inderdaad een eigen 

’verkeerstoren’ van waaruit ze in sa-
menwerking met organisaties als het 
KNMI en weerstations steeds beter 
in staat is om goede inschattingen te 
maken.” 
Ze vervolgt: ”De uitdagingen waar het 
Waterschap voor staat, zijn de uitda-
gingen van ons allemaal en ze worden 
steeds groter. Water vasthouden in tij-
den van droogte en juist snel afvoeren 
wanneer het langdurig regent. De ver-
vuiling van water door stoffen die we 
er niet uit kunnen halen zoals PFAS.”

Medicijnfilter
Recent nog werd er mede op initia-
tief van het CDA een motie door het 
waterschap aangenomen om zieken-
huizen zoals het Bravis in Roosen-
daal aan te sporen een medicijnfil-
ter te plaatsen. Korst: �Die halen ook 
de antibiotica resistente bacteriën er-
uit. Daarmee voorkom je dat de che-
mische middelen via de overstorten 

het oppervlaktewater terecht komen. 
We kunnen het helaas niet afdwingen, 
maar zullen er wel op aandringen. ” 
Volgens de bestuurder die tegenwoor-
dig op Klutsdorp woont, krijgt de sa-
menwerking tussen natuur, bedrijven 
en landbouw steeds meer vorm; een 
proces dat voortdurend in beweging 
is. ”Het water dat nu nog wegstroomt 
van de Brabantse Wal willen we gaan 
opvangen en gebruiken voor de land-
bouw aan de voet ervan en voor na-
tuurgebieden zoals Markiezaat.” 

Fosfaten
Het herwinnen van fosfaten uit het 
water is voor Kees van Dijk een be-
langrijke opgave voor de toekomst. 
”Het is een steeds schaars element op 
onze aarde maar wel onmisbaar voor 
de plantengroei. Bij de vertering van 
ons voedsel komen fosfaten in het ri-
ool terecht. Deze fosfaten kunnen we 
weer gebruiken als meststof, zoals we 
dat ook al met dierlijke mest doen. We 
moeten voorkomen dat het via de ri-
ool overstort in het oppervlakte water 
terechtkomt. Via de waterzuivering 
kan het fosfaat eruit gehaald worden 
zodat dit voor de gewassen beschik-
baar komt, dat is een duur proces.  Op 
die circulariteit gaat het Waterschap 
steeds meer inzetten.”

Foto: Kees van Dijk en Lian Korst staan 
allebei op de lijst van het CDA en we-
ten vanwege hun agrarische achter-
grond als geen ander waar ze het over 
hebben.

Kees van Dijk en Lian Korst  
kandidaat voor het Waterschap

”De uitdagingen van het  
Waterschap, zijn die van 

ons allemaal”

DINTELOORD – Kaveh Idora is de 
nieuwe eigenaar van hotel restau-
rant Thuis!. Hij nam de exploitatie 
over van Robert-Jan Timmermans, 
die is gestart met het restaurant 
de Gouverneur in Bergen op Zoom. 
“Thuis! blijft het vertrouwde gezel-
lige restaurant, waar de gasten zich 
op hun gemak voelen en kunnen ge-
nieten. Aan het succesvolle concept 
van Thuis! wil ik niets veranderen. 
Wel wil ik graag meer aandacht ge-
ven aan de zaal accommodatie. Niet 
iedereen weet nog wat we hier te 
bieden hebben”, zo laat Idora we-
ten.

Kaveh Idora is geboren in Papen-
drecht en belandde uiteindelijk via 
Rotterdam in Breda. In Rotterdam 
is hij mede-eigenaar van een ho-

reca uitzendbureau. Ook was Ido-
ra werkzaam in restaurant Binnen-
maas in de Hoeksewaard. “Ik zocht 
naar een mooie gelegenheid om het 
plezier dat ik in de horeca heb ver-
der uit te breiden. Toen ‘Thuis!’ op 
mijn pad kwam werd ik hier en-
thousiast van. Op 30 december van 
vorig jaar hebben Robert-Jan en ik 
de overdracht officieel gemaakt bij 
LigneNotarissen in Steenbergen”. 

Robert-Jan Timmermans zag een 
nieuwe uitdaging in de realisatie 
van restaurant ‘de Gouverneur’. Dat 
heeft hij begin februari geopend en 
nu al geniet hij van het succes dat 
wordt geboekt. “We kunnen er nog 
veel meer gasten ontvangen en wer-
ken volgens een ander concept dan 
we in Thuis! deden”.

Ook samenwerking  
met collega’s
De nieuwe eigenaar ziet ‘Thuis!’ he-
lemaal zitten. “In de afgelopen ja-
ren is er een grote klantenkring op-
gebouwd. Niet alleen voor het res-
taurant dat druk wordt bezocht, ook 
het hotel draait uitstekend. We heb-

ben veel hotelgasten, deels vanwe-
ge de bedrijven die hier in de nabije 
regio werkzaam zijn, deels doordat 
ook particulieren ons goed weten te 
vinden. En wanneer onze 16 kamers 
allemaal zijn geboekt, ontzorgen we 
bezoekers door een kamer voor hen 
te regelen bij collega’s. Zo heeft ‘Ha-

venzicht’ hier in Dinteloord 11 ka-
mers ter beschikking, is er een goe-
de bed & breakfast en hebben we 
een samenwerking met ‘De Kaai’ in 
Steenbergen”.
Kaveh Idora zoekt ook andere sa-
menwerkingen. Bijvoorbeeld met 
het ‘Kloosterschip’ dat in de Dinte-
loordse haven ligt en met de rond-
vaartfaciliteiten die Reiner van der 
Zee biedt. “Gezamenlijk kunnen we 
gasten en bezoekers een plezierige 
ontspanning aanbieden”.

Zaalruimte
De komende tijd wil Idora meer 
ruchtbaarheid geven aan de zaal-
ruimte die Thuis! heeft. “Niet ie-
dereen is goed op de hoogte van de 
prachtige faciliteit die we hier heb-
ben. In onze zaal kunnen we tot 
500 gasten ontvangen. Deze is ide-
aal voor recepties, feesten, partijen, 
grote diners en de ontvangst voor 
grote groepen. De zaal is hiervoor 
zeven dagen per week beschikbaar”.

Nieuwe eigenaar Thuis! zet 
succesvolle concept voort

STEENBERGEN | DINTELOORD – 
Donderdag 9 maart opent het Bak-
huys een derde vestiging. Ditmaal 
in Willemstad, waar de winkel van 
Bakkerij Bussing wordt overgeno-
men. 

Bastiën en Irene van Rosendaal 
openden op 17 november 2010 op 
de Markt in Steenbergen het Bak-
huys, een winkel met een open 
bakkerij. Hier was en is de bakker 
succesvol, ondanks de geruch-
ten die de ronde doen is het zeker 
niet de bedoeling om de bakke-
rij in Steenbergen te sluiten. Om-
dat de bakkerij te klein werd voor 
alle bakplannen werd in oktober 
2017 Het Bakhuys Dinteloord ge-
opend. “Ook hier hebben we in-
middels een mooie klantenkring 
opgebouwd en voelen we ons zeer 

welkom”, aldus Bastiën van Ro-
sendaal. Om de bakkerij klaar te 
laten zijn voor de toekomst is fors 
geïnvesteerd en door de verduur-
zaming kunnen flink wat kosten 
worden bespaard. 

Derde winkel
Nu staat de opening van het Bak-
huys Willemstad op het program-
ma. Deze winkel wordt overgeno-
men van Bakkerij Bussing dat zich 
heeft gespecialiseerd in het bak-
ken van broden voor de horeca 
groothandel. “We zien onze derde 
winkel als een mooie kans om ons 
bedrijf verder te laten groeien en 
gezond te houden in verband met 
de stijgende kosten waarmee we 
allemaal te maken hebben”, aldus 
Van Rosendaal die aangeeft dat de 
huidige winkeldames in Willem-

stad er blijven werken. “Zij blijven 
ook lekker bakken in deze winkel 
en ook hier gaan wij het Bakhuys 
assortiment aanbieden”.

Foto boveb: Links Bastiën en Ire-
ne van Rosendaal met naast hen 
de huidige eigenaars van de win-
kel in Willemstad. Op donderdag 9 
maart wordt het Bakhuys Willem-
stad geopend.

Het Bakhuys opent nu derde 
vestiging in Willemstad

‘Ons Water’ 
beveelt kennis 
en ervaring aan

REGIO – De lijst ‘Ons Water’ met 
lijsttrekker Louis van der Kallen 
stelt dat haar top vijf vier kandi-
daten bevalt die ruime ervaring 
hebben in het waterschapsbestuur. 
Van der Kallen zelf geeft aan over 
niet minder dan 30 jaar ervaring te 
beschikken.

Een reden volgens ‘Ons Water’ om 
bij de komende waterschapsver-
kiezingen op 15 maart op deze lijst 
te stemmen. “Het waterbeheer en 
uw veiligheid verlangen kennis en 
ervaring, geen politiek lekenbe-
stuur. Want waterbeheer en wa-
terveiligheid is politiek kleurloos. 
Kijk eens op onswater.com”, aldus 
Louis van de Kallen.

Foto: Kaveh Idora en Robert-Jan Timmermans beklikken bij LigneNotarissen de 
overname.
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Willy Jonkers (85)
Werd op 11-jarige leeftijd ‘gescout’ door on-
derwijzer ‘Kiske’ Hertogs, die nauwe banden 
had met vv Steenbergen. “Op woensdagmid-
dagen kregen we van hem training, Piet van de 
Weegen, Koos de Bruin en ik. Wij waren gezwo-
ren vrienden, we bleven ook in de jeugd bij el-
kaar”. 
‘Kiske’ hield met regelmatig harde hand zijn klassen 
in bedwang. Berucht was hij om de tikken die werden 
uitgedeeld met de lange aanwijsstok. Of de stevige petsen 
die de kinderen soms kregen met de blote hand. “Alleen wij wer-
den wat minder hard aangepakt. We kregen hooguit een kneepje in de wang. 
Gewoon omdat we goed konden voetballen en Kiske ons graag lid zag worden 
van vv Steenbergen”, vult Koos de Bruin zijn jeugdvriend aan. 
Aanvoerder Willy Jonkers weet nog goed hoe het later met het voetballen in het 
eerste elftal ging. “Wij waren de vaste krachten in het elftal. We speelden vier-
de klasse, promoveerden naar de derde en bereikten in 1960 zelfs de tweede 
klasse. Hier hebben we zes achtereenvolgende jaren in gespeeld. We speelden 
overigens tegen sterke clubs. Vlissingen, Middelburg en Moc, dat waren eerste 
klas amateurs”. Willy Jonkers bleef tot 1965 lid van vv Steenbergen. “Maar nog 
steeds houd ik mijn club in de gaten. Ik wil altijd weten hoe het eerste heeft ge-
speeld”.

Sjef Dam (85)
De oorspronkelijk uit Roosendaal afkomstige Sjef Dam speelde aanvanke-
lijk bij DSV Dinteloord. Omdat hun accommodatie destijds een opknapbeurt 
kreeg, speelde DSV tijdelijk op het terrein naast het voormalige politiebureau 
aan de Burgemeester Van Loonstraat, dat ook wel ‘Villa Sportpark’ werd ge-
noemd. Hier werd Sjef Dam opgemerkt door Kees de Bruin senior, die hem 
overhaalde om bij vv Steenbergen te gaan voetballen. In 1959 startte Dam bij 
Blauwwit en speelde met Willy Jonkers en Koos de Bruin in het toenmalige ste-
relftal. Sjef speelde tot 1971 bij de Blauwwitten en vulde het spelen in het seizoen 
’71-’72 aan met een trainerschap. Vervolgens ging hij drie jaar als trainer naar Kogel-
vangers in Willemstad en belandde hij bij Sc Welberg, waar hij acht jaar lang zich inzette 
als trainer/speler. 

In 1984 werd Sjef Dam bestuurslid bij vv Steenbergen. Ook was hij tien jaar lang leider bij het eerste elftal en 
daarnaast grensjager. Die periode werd gevolgd door een taak als ‘consul’, verantwoordelijk voor de keuring 
van de voetbalvelden. “Weet je nog, als het veld werd goedgekeurd en de wedstrijd kon doorgaan, dan hing er 
bij café Jo Krijnen op de Markt (thans d’n Overkant) de vlag uit”.
Sjef Dam deed meer bij vv Steenbergen. Maar liefst 15 jaar lang was hij de materialenman en een kwart eeuw 
lang floot Dam wedstrijden bij het ‘Zomeravondvoetbal’. Volgend jaar tikt hij de 40 jaar aan als bestuurslid bij 
vv Steenbergen en bereikt hij ook de mijlpaal van het 65-jarig lidmaatschap. “Dat wordt vast een speld”, zo laat 
de trouwe Blauwwitter met humor weten.

Koos de Bruin (84)
Werd op 10 jarige leeftijd lid van vv Steenber-
gen. Ook hij was gescout door onderwijzer 
‘Kiske’ Hertogs. In beginjaren ’70 ging Koos 
echter ‘vreemd’ en werd lid van DIVO Dinte-
loord. Uit de periode vóór zijn overstap weet hij 
nog hoe kwaad hij zich maakte toen Boerenleen-
bank directeur Piet Adriaansen in de spelersbus op 
weg naar HVV Hulst, de Blauwwitten de opdracht gaf 
om de wedstrijd tegen die ploeg niet te winnen. Dat was 
in 1964, toen vv Steenbergen 1 de ranglijst in de tweede klas-
se aanvoerde. “We zouden bij winst promoveren en dat kon onze vereniging in 
die jaren volgens de bankdirecteur financieel niet opbrengen”.
Na vijf jaar DIVO keerde Koos de Bruin terug naar vv Steenbergen. Zijn maat 
Dion van Tilburg deed dat namelijk ook en Koos ging met plezier mee. Hij voet-
balde nog een paar jaar bij Blauwwit om zich vervolgens te storten op het zaal-
voetbal en ging ook fanatiek volleyballen. Gevraagd naar wat hij bijzonder vond 
aan vv Steenbergen antwoordt Koos de Bruin: “We deden niets dan winnen en 
winnen. Dat trok mij zeker”.

Goof Musters (68)

Ooit begonnen als reserve leider en trainer bij een jeugdelftal waar een van 
zijn kinderen in speelde werd Goof Musters een vertrouwd gezicht op het 
sportpark. “Mijn zoons Rick, Mark en Thijs werden alle drie lid van vv Steen-
bergen. Ik ben vervolgens alle afgelopen jaren actief geweest als trainer en 
leider van diverse jeugdelftallen. Toen Sjef Dam op de nominatie stond om 
opa te worden – dat was in 1999 – ben ik voor hem ingevallen op het wed-
strijdsecretariaat. Vervolgens heb ik die taak 10 jaar gedaan”.

Van het een kwam het ander. Zo fluit Goof elke zaterdag nog een of soms 
meerder wedstrijden bij de jeugd of de senioren. Ook is hij al tien jaar actief in de 
onderhoudsploeg. “Goof heeft gouden handjes en die komen zeer goed van pas. Want wij doen – op het 
veldonderhoud na, dat door de gemeente wordt gedaan – alles voorkomende karweien zelf”, zo vult John 
Rommers aan. Overigens blijft het niet bij het onderhoudswerk in de ‘klusploeg’ zoals ze het zelf noemen. 
Goof Musters maakt ook nog de kleedkamers schoon en zorgt voor het kalken van de velden. “Vorig jaar 
ontving ik een koninklijke onderscheiding. Daar ben ik best trots op. Het is een mooie blijk van waardering”. 
Die waardering krijgt hij ook van de jongeren bij vv Steenbergen. “Toen ik dat lintje had gekregen werd ik ’s 
avonds in de stad door al die jongens hartelijk ontvangen. ‘Jij gaat heel de avond van ons drinken, we hou-
den je vrij’, zo werd gezegd. Dat was hartverwarmend”.

Aan Goof de vraag hoe hij vv Steenbergen ziet. Het antwoord is kort maar krachtig: “Het is je thuis”.

Frie Verstraten (75)

Van 1979 tot 1984 was Frie Verstraten trainer 
van het eerste van vv Steenbergen. Hij kijkt op 
die periode met voldoening terug. “Ik vond het 
een heel prettige tijd. Er was een prima bestuur 
bij vv Steenbergen, een geweldig elftal en er waren 
veel goeie, kritische supporters. De club zorgde ook 
voor een echte uitdaging, de kunst was het om ver-
schillende karakters goed te laten samenspelen. Dat ging 
niet altijd van een leien dakje, er moest nog eens wat worden 
opgelost. Dat is overigens niet verkeerd. Je kunt niet echt presteren als het alle-
maal vanzelf gaat. Het mooiste resultaat krijg je naar mijn idee als het lukt om 
positief met elkaar te spelen. En de spelers krijgen het beste in zichzelf boven 
door de prestaties van de ander. Bij vv Steenbergen 1 wilde men altijd winnen, 
winnen en winnen. Als er verlies was dan hoorde je veel commentaar. Voor mij 
is het belangrijkste niet zo zeer het winnen. Ik wil dat men in de sport sportief 
en eerlijk is”. Frie Verstraten denkt ook met veel plezier terug aan het seizoen 
’96 – 97. “We stonden toen stijf onderaan. Er was een periode waarin we drie 
weken niet konden voetballen. Vervolgens moesten we uit naar de nummer 1 
van dat seizoen: Dosko. Met een geïmproviseerd elftal behaalden we toen toch 
een overwinning. Een winst overigens die ik vooraf had voorspeld. Ja, ik kijk te-
rug op een prachtige tijd bij vv Steenbergen. De kracht van de vereniging is dat 
alles echt samen wordt gedaan. Van de kleinste ballenjongen tot en met de er-
varen terreinknecht”.

John Rommers (72)
Ook hij mag zonder overdrijving een clubicoon worden genoemd. Als 13-ja-
rig jeugdlid kwam John Rommers in 1963 bij vv Steenbergen voetballen. 
Twee jaar speelde hij vervolgens bij de senioren, tot een knieblessure die 
hij in 1971 opliep, hem het verder voetballen onmogelijk maakte. “Ik werd 
destijds door Bertus van Meer overgehaald om toe te treden tot het bestuur. 
Bertus vond ik een zeer kundige voorzitter. Hij waarschuwde me: ‘Je zult meer 
schoppen tegen je schenen krijgen dan schouderklopjes’. Daar had hij helaas 
gelijk in. In 1972 volgde ik Ad Adriaansen als secretaris op. Die functie heb ik ver-
volgens 22 jaar bekleed. Tot het op het bedrijf waar ik werkte te druk werd om daar-
mee door te gaan. In 1971 ben ik de wedstrijdverslagen gaan verzorgen, als opvolger van 
Jan Michels”. Tot op de dag van vandaag verzorgt John Rommers wekelijks de wedstrijdverslagen die wor-
den gepubliceerd in de Steenbergse Courant. 
Zeven jaar geleden trad John toe tot de onderhoudsploeg. “Drie halve dagen per week zijn we in actie. Er is 
altijd veel te doen”. 

Vv Steenbergen ziet John Rommers als een stuk van zijn leven. Hij kijkt uit naar het weekend waarin het ju-
bileum wordt gevierd. “Naast de inzet van de jubileumcommissie heb ik samen met Goof, met Wim van der 
Wegen en Jos Bolders de reünie voorbereid. Hier zijn we maanden mee bezig geweest. Het was een enorme 
klus, waarbij we gebruik maakten van ledenlijsten vanaf 1945. We hebben zoveel mogelijk e-mail adressen 
verzameld en zo oud-leden gemaild. Ook is een 50-tal oud-leden zonder e-mailadres persoonlijk benaderd. 
En omdat we ons ervan bewust zijn dat we lang niet iedereen hebben bereikt, willen we graag iedereen la-
ten weten dat alle oud-leden van harte welkom zijn op onze reünie. We verwachten daarnaast ook zo’n 300 
bezoekers op onze feestavond die zaterdag 18 maart wordt gehouden”.

Clubliefde maakt 90-jarige 
vv Steenbergen sterk

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Zaterdag 18 maart aanstaande bestaat vv Steenbergen op de kop af 90 
jaar. Dat wordt gevierd met een feestweekend, waarin naast voetbalactiviteiten een fee-
stavond gepland is en ook het klapstuk: de grote reünie waarvoor zich reeds 287 (oud)
leden hebben aangemeld, waaronder een vijftigtal oudgedienden. Ook is er op vrijdag-
avond een bijzondere wedstrijd tegen Oud-NAC, voorafgegaan door een wedstrijd voor 
de kleintjes (5,6,7 jaar) en een veteranenwedstrijd.

De geschiedenis van vv Steenbergen begint 90 jaar geleden met de oprichting van WVS, (Wapen van Steenbergen) 
– niet de horecagelegenheid in de Kaaistraat, maar de naam van de toenmalige voetbalclub. Die gaat een kleine 
zevental jaren later samen met voetbalvereniging DIA en krijgt vervolgens de naam rkvv Steenbergen. 
De club speelt aanvankelijk op een veld in het Oudland, verhuist vervolgens naar een terrein achter het voorma-
lige politiebureau in de Burgemeester van Loonstraat, om zich in 1957 te vestigen op het JC terrein aan het Dok-
tersdreefje (thans de Gummarusvelden). 
In 1967 vindt opnieuw een verhuizing plaats en vv Steenbergen belandt op de huidige locatie: het sportpark aan 
de Seringenlaan. Hier bouwen vrijwilligers vijftien jaar later een eigen sportkantine die in 2021 een fraaie opknap 
krijgt met als aanvulling eigentijdse kleedruimte. Ook werd door vrijwilligers wat jaren geleden een fraaie tribu-
ne gerealiseerd. Die vrijwilligers zijn dus belangrijk voor een sportclub. Zij realiseren tal van zaken voor hun club 
en versterken de saamhorigheid. 

Een gesprek
Steenbergse Courant wil op een eigen wijze extra aandacht te geven aan het jubileum van de Blauwwitten. Er 
kwam een gesprek met zes mannen die de club een bijzonder hart toedragen. Drie van hen ( Koos de Bruin, Willy 
Jonkers en Sjef Dam) waren speler in een historisch team: het eerste van vv Steenbergen dat in het seizoen 1959-
1960 promoveerde naar de hoogste klasse die het eerste van Blauwwit ooit haalde: de tweede klasse. Ook oud-trai-
ner Frie Verstraten die vv Steenbergen 1 twee perioden coachte: van 1979 tot 1984 en te hulp schoot halverwege 
het seizoen 1996 – 1997. En drie Blauwwitters in hart en nieren: Sjef Dam, Goof Musters en John Rommers. Een 
greep uit de grote schare voetballers, trainers, vrijwilligers en bestuurders die vv Steenbergen thans sterk maken 
of dat in het verleden deden.
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Bertus vond ik een zeer kundige voorzitter. Hij waarschuwde me: ‘Je zult meer 
schoppen tegen je schenen krijgen dan schouderklopjes’. Daar had hij helaas 
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mee door te gaan. In 1971 ben ik de wedstrijdverslagen gaan verzorgen, als opvolger van 

Foto: Het eerste elftal van vv Steenbergen dat in het seizoen 1959/1960 kampioen werd en vervolgens zes jaar lang speelde in de 
tweede klasse. Met staand: Jan Heshof - aanvoerder Willy Jonkers - Wim de Baat - Piet vd Weegen - Piet Dam - trainer Piet Deu-
ling. Gehurkt: Sjef Dam - Bart Heshof - Koos de Bruin - Bernard Tak - Piet Jonkers en Jos Bol.



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

Sint Janstraat 93 • 4741 AN  Hoeven • 06 434 83 398
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Hoe maak je de tuin voorjaarsklaar? Om planten 
te laten bloeien en groeien, hebben ze op het 
juiste moment het juiste onderhoud nodig. 

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

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

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

Realiseer jouw droomtuin  
samen met Dutch Quality Gardens 
Visio Vireo Tuinen

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

Eenmalig of periodiek tuinonderhoud

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

Nu voor 286,75*
Normaal samen 2112

Julianastraat 13
4651BX Steenbergen
0167-565641
clararoxane.nl

Bel, app of kom langs:

NIEUW!

LAGE PRIJZEN
GROOT ASSORTIMENT PREMIUM BROKKEN TEGEN

Huijbergseweg 36
4631GG Hoogerheide
Tel. 0164 620 207
www.visserspetshop.nl VO

OR HOND

& KAT
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Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie is gevestigd in de 
Gummaruskerk, ingang marktzijde 
en is geopend op maandag- en 
woensdagochtend van 9.15 uur tot 
11.30 uur.
Voor het ontvangen van de 
ziekenzalving, belt U naar Pastoor 
Hans de Kort 0167-563129.
“Geef vandaag voor de kerk van 
morgen” is de slogan van de actie 
kerkbalans van dit jaar, doet u 
mee????
U kunt uw parochiebijdrag over-
maken op rekeningnummer          
NL42RABO 0191 8492 94 t.n.v. 
St. Annaparochie onder vermelding 
van uw parochiekern. Iedere 
donatie is meer dan welkom. 
De viering op zaterdag om 17.00 
uur vanuit de Lourdeskapel wordt  
uitgezonden via de SLOS:  Ziggo: 
kanaal 46, KPN: kanaal 1402, 
Delta: kanaal 804 en Caiway: 
kanaal 12.

Topervaringen
De afgelopen week konden we van 
een geweldig schouwspel aan de 
hemel genieten. Venus en Jupiter 
stonden zo dichtbij elkaar dat ze 
elkaar bijna kusten. 
In de evangelietekst van vandaag 
horen we hoe het leven van een 
paar mensen wordt veranderd door 
een ander schitterend schouwspel. 
De gedaanteverandering van de 
Heer is deze gebeurtenis gaan 
heten. Een tekst die we van 
oudsher op de tweede zondag van 
de veertigdagentijd lezen. Met de 
communicanten van dit jaar hebben 
we uitgebreid stil gestaan bij deze 
tekst. Petrus, Jacobus en Johannes 
zijn door Jezus meegenomen naar 
een bergtop. Heel hoog gebeurt 
iets bijzonders. Jezus straalt als 
de zon en zelfs zijn kleren werden 
glanzend als het licht. Samen met de 
kinderen gingen we nadenken over 
deze tekst. Toch heel bijzonder als 
je zo met kinderen in gesprek mag 
gaan. De antwoorden zijn vaak heel 
verrassend. De stem uit de wolken 
werd direct herkend als de stem van 
God. Mozes kenden de kinderen al 
als de man die God had ontmoet 
bij een brandend braambos. De 
profeet Elia was nieuw voor hun. 

Stap voor stap proberen we de 
kinderen wegwijs te maken in 
de grote verhalen van de Bijbel. 
Deze keer mochten ze zichzelf 
ook presenteren voordat ze voor de 
eerste keer de heilige Communie 
ontvangen. Voor kinderen en 
ouders een eigen ‘topervaring’ om 
naar uit te kijken. In april en mei 
is het zover. Maar eerst vieren we 
met de kinderen Palmpasen en de 
Goede Week. Laten we bidden dat 
de komende tijd net zo’n mooie 
tijd mag worden als de afgelopen 
periode.
Lenie Robijn, Pastoraal werkster 
Sint Annaparochie en Sint 
Christoffelparochie.

Alle vieringen zijn in de Lourdes-
kapel, ingang tegenover de Aldi. 
De overledene die we in 
ons gebed gedenken: Willy 
Hoppenbrouwers - Hector weduwe 
van Ad Hoppenbrouwers. 
Zaterdag 11 Maart 17.00 uur: 
Pastoor Hans de Kort. Fam 
Verbeek -– Gijzen en Connie; Jgt. 
Anna Poulus; Joke Meeuwissen 
- Klijs en zoon Hans; Jgt. Jan 
Baselier (kruisje ophalen); Ko de 
Baar weduwnaar van To de Baar - 
Veraart; Petrus Luijks
Maandag 13 Maart 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 11 Maart, 19.00 uur: 
Woord- en Communieviering 
Past. w. Lenie Robijn. Muzikale 
invulling: Jolanda van Terheijden. 
Wij gedenken: Ko de Baar 

weduwnaar van To de Baar - 
Veraart, o.o. Huijsmans - Dam en 
dochter Riet en zoon Adrie.  
Woensdag 15 Maart 9.30 uur: 
Woord- en Communieviering in de 
Vonk, Past.w. Lenie Robijn. 
Opgeven van een misintentie: 
Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612, 
e-mail r.gelten@home.nl  Het tarief 
van een misintentie is € 12,00. 
Secretariaat Vredeskerk: Petra 
Geers 0167-565994 petrageers@
hotmail.nl

Zondag 12 maart 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant 
pater Bertus van Schaik. Misinten 
ties:  Leonardus de Jong en Maria 
Baselier; Jeanne de Wit-Vos e.v. 
Aloys de Wit; Pol Henraat e.v. 
Marie Netten;  voor een bijzondere 
intentie;
Maandag 13 maart 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 15 maart 19.00 uur: 
H. Mis.
Donderdag 16 maart 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.

Ons parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 0164 
682525. 
Zaterdag 11 maart 19.00 uur 
Euch. In deze viering wordt ons 
gebed gevraagd voor: Dolf Boen-
ders w.v. Dina Konings; Melo Hel-
lemons e.v. Johan van Dalen; Anton 
van Deursen e.v. Annie Houtepen; 
Lauran de Kock; Voorganger: Past.
Hans de Kort, lector: A. Blom  
m.m.v. het koor Samen Sterk. 
Dinsdag 14 maart  16.00 uur 
Euch.: Ter ere van de H. Antonius 

voor onze gezinnen. 

Zondag 12 maart 11.00 uur: Eu-
charistieviering. Zang: Gemengd 
koor; Voorganger: Pastoor Hans 
de Kort; Misdienaar: Anneke 
Welten; Lector: Ankie Mouwen; 
Koster: Adrie van Etten.

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

Dienst in de Protestantse Kerk aan 
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. 
Predikant: Ds. H.C. van het 
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor 
informatie: mevr. Toke Knook, tel. 
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com. 
Zondag 12 maart 10.00 uur: 
Dienst in de Sint Martinuskerk te 
Halsteren. Ds. N. Roggeband.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
 Het mooiste uitzicht komt 

na de zwaarste klim.

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 12 maart 10.00 uur: 
Mevr. Ploeg-Blokland, Klundert.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 13749034

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

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 12 maart 10.00 uur: 
Viering Heilig Avondmaal, Ds. W. 
Vermeulen, Bergen op Zoom.

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

De zondagse ochtenddiensten 
worden verder uitgezonden via de 
SLOS op donderdagochtend. De 
diensten zijn ook te volgen via onze 
website www.hervormddinteloord.
com. 
Zondag  12 maart 10.00 uur: Ds. 
J. Boom, ‘s Gravenmoer. 18.30 
uur: Ds. A. Vastenhoud.

Zondag 12 maart 09.00 uur: 
Voorganger is Ds. A. Slingerland, 
Klundert.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL  WOORD

Bid om geloof
Pater Jozo, de pastoor van 
Medjugorje, werd in 1981 door de 
communisten gevangen genomen, 
omdat ze meenden, dat ze daarmee 
het levende geloof van duizenden 
konden uitroeien. In februari 1983 
kwam hij na veel ontberingen 
vrij. Tijdelijk terug in zijn 
parochie horen we hem zeggen: 
“Elke goede priester zou zelf 
een gevangeniservaring moeten 
opdoen en moeten lijden voor zijn 
geloof. In de gevangenis heb ik de 
kracht van mijn katholieke geloof 
ontdekt, dat mij de dagelijkse 
moeilijkheden hielp overwinnen… 
Ik heb geprobeerd het Woord 
van God aan de mensen van mijn 
parochie uit te leggen, maar men 
luisterde nauwelijks naar mij. 
Toen de kleine Jakov door de 
microfoon in de kerk riep: “Laten 
wij de rozenkrans bidden”, hebben 
de mensen deze uitnodiging 
wel van harte aanvaard. Toen 
pas heb ik begrepen dat Onze 
Lieve Vrouw onder ons was… 
Het geloof is een geschenk dat 
door gebed van God kan worden 
verkregen. Een mens zonder 
geloof is als een vliegtuig zonder 
motor en kan onmogelijk vliegen. 
De voorwaarde om dit geloof te 
ontvangen is zo onschuldig te 
worden als kinderen…” In 1996 
en daarna heb ik pater Jozo enkele 
keren meegemaakt. Hij heeft 
mij persoonlijk gezegend met de 
bijzondere, moederlijke zegen van 
Maria. Pater Bertus.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

( door John Rommers )
Vrederust - Steenbergen    4-0

Een eigen doelpunt, een gemiste 
strafschop en een rode kaart. Het 
zat Steenbergen afgelopen zater-
dag tijdens de uitwedstrijd tegen 
koploper Vrederust bepaald niet 
mee. En dat alles na een eerste 
helft die werd afgesloten met een 
0-0 ruststand, waarin beide ploe-
gen elkaar goed in evenwicht hiel-
den.

Een eerste helft overigens die 
kwalitatief van beide zijden niet 
al te best was. Veel verkeerde pas-
ses, veel balverlies en weinig of 
geen echte doelkansen. Bij Steen-
bergen was het spel, net als in veel 
voorgaande wedstrijden, vaak te 
onrustig en te gehaast.
Vrederust had over de gehele eer-
ste 45 minuten gezien een licht 
overwicht maar ook de thuisploeg 
speelde bepaald niet goed.

Maar de 2e helft gaf een ander 
spelbeeld te zien. Door 2 snelle 
doelpunten van de koploper was 

Steenbergen het even allemaal 
kwijt, hoewel dat even later nog 
allemaal had kunnen veranderen 
toen de blauwwitten een (gemak-
kelijk gegeven) strafschop moch-
ten nemen.
Mike de Hoog, normaal gesproken 
erg trefzeker, schoot de bal helaas 
hoog over waardoor de aanslui-
tingstreffer achterwege bleef.
Nadat een kwartier voor tijd ver-
dediger Rens Cooijman na een 
overtreding (rijp voor geel maar 
door de scheidsrechter bestraft 
met rood) het veld moest verlaten 
en Steenbergen dus met 10 man 
verder moest was de organisatie 
achterin verdwenen en wist Vre-
derust daar nog 2 keer van te pro-
fiteren.
De overwinning voor de koploper 
was  verdient maar de 4-0 uitslag 
was wel geflatteerd.

Eerste Helft met weinig 
hoogtepunten
Zoals gezegd, we zagen een eerste 
helft met bepaald geen goed voet-

bal en dus ook weinig hoogtepun-
ten. Toch was er in de 5e minuut 
al een kans voor Steenbergen toen 
na een aanval op rechts de bal via 
Leonid Leonodov voor de voeten 
kwam van de niet fitte Mike de 
Hoog. Zijn schot ging via buiten-
kant paal naast het doel van Vre-
derust.
In de 10e minuut volgde een vrije 
trap voor Vrederust die door doel-
man Max Knook (hij speelde een 
prima wedstrijd) tot hoekschop 
kon worden verwerkt, waarna een 
kwartiertje later een aanval volg-
de van Steenbergen, besloten met 
een te zwak schot van Leonid Le-
onodov.

Nadat in minuut 36 Dennis Duij-
velaar geblesseerd het veld moest 
verlaten kreeg kort daarna Vreder-
ust op een gevaarlijke plek voor 
Steenbergen een vrije trap te ne-
men.
De voorzet vanaf rechts werd pri-
ma ingekopt maar doelman Max 
Knook stond op de goede plaats 
om de inzet te pakken.
Beide ploegen gingen na een ma-

tige eerste helft met een 0-0 tus-
senstand de rust in, dus was het 
wachten op meer spektakel in de 
tweede helft.

Voorsprong voor  
Vrederust
En inderdaad, de tweede helft gaf 
een geheel ander spelbeeld te zien 
dan de eerste 45 minuten, maar 
helaas voor Steenbergen niet in 
het voordeel van de blauwwitten.
Al na enkele minuten volgde een 
vlotte aanval van Vrederust beslo-
ten met een voorzet vanaf links 
die uitstekend werd ingekopt, 
maar ook deze keer wist doelman 
Max Knook de inzet te keren.

Even later gevaar aan de andere 
kant. Een voorzet van Gio van der 
Wegen zorgde voor een hands-
bal binnen de 16 van een speler 
van Vrederust, echter de scheids-
rechter bestrafte dit niet. Uit deze 
voorzet kwam vervolgens een 
kans voor Kai Heshof maar zijn 
schot werd uitstekend verwerkt 
door de doelman van Vrederust.
Nog bijna in dezelfde minuut 
volgde weer aanval van de thuis-
ploeg, stond de verdediging bij 
Steenbergen even niet goed en 
werd de aanval besloten met een 
prima doelpunt 1-0.

Eigen doelpunt  
en strafschop
Nog maar 5 minuten later een vol-
gende aanval van Vrederust. Nu 
was het verdediger Rens Cooij-
man die de voorzet vanaf rechts 
wist te onderscheppen. Hij wil-
de de bal via doelman Max Knook 
uitverdedigen maar helaas werd 
dit verkeerd begrepen en ver-
dween de bal via Rens Cooijman 
in het Steenbergse doel, waardoor 
de 0-0 tussenstand binnen 5 mi-
nuten was veranderd in een 2-0 
voorsprong voor Vrederust.
Weer 5 minuten later kreeg Steen-
bergen de mogelijkheid om dich-
terbij te komen. 
Na een combinatie tussen Gio 
van der Wegen en Leonid Leono-
dov werd laatstgenoemde binnen 
het strafschopgebied licht getou-
cheerd waardoor de bal op de stip 
kwam.
Het vizier van Mike de Hoog stond 
deze keer echter niet op scherp 
waardoor de bal over het doel van 
Vrederust werd geschoten.

Rood voor Steenbergen
Na deze misser was het Vreder-
ust wat de bovenliggende partij 
bleef maar bleef Steenbergen ze-
ker ook wel proberen om dichter-
bij te komen, maar toen een klein 
kwartier voor tijd verdediger Rens 
Cooijman werd weggestuurd was 
het verzet van de blauwwitten ver-
dwenen.
De organisatie achterin was ver-
dwenen waarvan Vrederust in de 
laatste 10 minuten nog 2 keer pro-
fiteerde waardoor de eindstand 
werd bepaald op een 4-0 winst 
voor Vrederust.
Steenbergen haakt door deze ne-
derlaag af wat betreft de strijd om 
de bovenste plaatsen en zal zich 
de komende wedstrijden moeten 
gaan proberen te herpakken.

Thuiswedstrijd tegen  
Lepelstraatse Boys
Voor morgen, zaterdag 11 maart, 
staat er voor Steenbergen een 
thuiswedstrijd op het program-
ma. Tegenstander is deze keer het 
elftal van Lepelstraatse Boys uit 
Lepelstraat, waarbij de blauwwit-
ten enkele maanden geleden tij-
dens de uitwedstrijd een 1-4 over-
winning wisten te behalen. Ge-
zien de stand op de ranglijst zou 
een goed resultaat tot de moge-
lijkheden moeten behoren, maar 
doordat trainer Peter van Poort-
vliet ook deze keer weer niet vol-
ledig zal kunnen aantreden zal er 
ook nu weer hard gewerkt moeten 
worden om dat goede resultaat te 
behalen.
De wedstrijd wordt zoals altijd ge-
speeld op het sportpark aan de Se-
ringenlaan te Steenbergen en be-
gint om 15.15 uur.

Uitslagen senioren van 4 maart:
Vrederust 1 - Steenbergen 1: 4-0; 
Steenbergen 2 - Sc.Kruisland 2: 4-2; 
Steenbergen onder 23 - Moc’17 on-
der 23: 4-1; Alliance 5 - Steenber-
gen 3: 1-3; Steenbergen 4 - Fc.Ber-
gen 5: 0-0; Steenbergen 5 - Prin-
senland 4: 2-6; Vosmeer dames 1 - 
Steenbergen dames 2: 2-5.

Programma senioren voor 
zaterdag 11 maart:
Steenbergen 1 - Lepelstraatse Boys 
1, aanvang 15.15 uur; Steenbergen 
onder 23 - Roosendaal onder 23, 
aanvang 13.15 uur; Oranje Blauw 
’14 1 - Steenbergen 5, aanvang 
14.30 uur; Steenbergen dames 1 
- Oranje Wit dames 1, aanvang  
11.30 uur; Steenbergen dames 2 
- Bruse Boys/Duiveland/SKNWK 
dames 1, aanvang 15.15 uur.

Steenbergen moet in tweede helft 
hoofd buigen voor koploper Vrederust



KOM • BELEEF • WERKEN OP THOLEN 

Schrijf je in via 
www.eilandtholen.nl/openbanendagen

•  DICHTBIJ  •  Lage brandstofkosten  •  FILEVRIJ •

•  op de fi ets naar je werk  •  aangenaam werkklimaat •

OPEN
BANEN
DAGEN

10.00 - 14.00 uur

31.03.23 &
01.04.23

16.00 - 20.00 uur



LOCATIE:
Lieve Vrouwe Poldersedijk 8C
3243 LA Stad aan ‘t Haringvliet
TEL: +31 172 440481
WWW.MULTI-CRANE.COM

SERVICE MONTEURS TECHNISCH MEDEWERKERS

INTERESSE EN VRIJBLIJVEND SOLLICITEREN!

Multi-Crane is gespecialiseerd in de handel en verhuur van bouwkranen en bouwmachines. De machines gaan vanaf ons opslagterrein in Stad 
aan ’t Haringvliet nabij Middelharnis de hele wereld over. Wij voeren daar dan ook diverse werkzaamheden uit aan onze machines. Zoals  
revisie, onderhoud, oplossen van storingen, testen en uiteindelijk het laden en lossen van machines.  

Voor ons team in Stad aan ’t Haringvliet zoeken wij:

Met interesse in of kennis van techniek voor het onderhoud, monte-
ren, reviseren en gereed maken van onze bouwkranen en machines.  

Wij vragen:
• Interesse in of kennis van techniek of een technische opleiding
• Zelfstandige werkhouding
• Goede communicatieve vaardigheden
• Rijbewijs B

Je wordt allround medewerker op onze werf. De werkzaamheden  
bestaan uit het onderhoud, reviseren en pakketteren van bouwkranen.

Wij vragen:
• Interesse in techniek of ervaring met techniek
• Zelfstandige werkhouding
• Goede communicatieve vaardigheden

Wij bieden:
• Prettige werksfeer met leuke collega’s 
• Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en cursussen
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• 13e maand
• Een gezonde en flexibele organisatie met meer dan 32  

jaar ervaring. 

Neem contact met ons op voor meer informatie en/of een 
vrijblijvend gesprek. Bel naar 0172 440481 en vraag naar 
Ralph Breijer of Louis Heistek.E-mailen mag natuurlijk ook 
naar ralph@multi-crane.com of info@multi-crane.com



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
Bekijk de volledige vacatures op

Remmerswaal.nl/werken

Accountancy
Belastingadvies
Bedrijfsadvies
Lonen en salarissen
Personeels-
management

Wij zijn op zoek naar fulltime versterking!

Loonadministrateur
Vestiging Bergen op Zoom

Ervaren assistent-accountant
Vestiging Roosendaal & Sint Maartensdijk

Wij zijn op zoek naar (fulltime) versterking! 

Assistent-accountant
Vestiging Roosendaal & Sint Maartensdijk

Accountancy
Belastingadvies
Bedrijfsadvies
Lonen en salarissen
Personeels-
management

Bekijk de volledige vacatures op

Remmerswaal.nl/werken

HET4DE
DELICIOUS HOME-MADE FOOD

BEZORGERS
GEZOCHT

FORTUINSTRAAT 13 • 4611NM BERGEN OP ZOOM
INFO@HET4DE.NL • 0164 255 745

Wij zoeken vriendelijke collega’s van 16-66 jaar in het bezit van  
rijbewijs voor auto of brommer.
 
Beschikbaar minimaal 2 dagen van woensdag tot en met zondag 
tussen 17.00-21.00 uur. Planning in overleg.
 
Interesse? Bel tussen 13.00-16.00 uur naar 0164 255 745 of kom  
langs in de winkel na 20.00 uur.

+ Werkzaamheden:
Klantorders verzamelen en verzendklaar maken, lossen en laden van transporten, 
voorraadtellingen uitvoeren. 

Het betreft een fulltime of parttime baan. Werktijden tussen 07.00 uur en 
22.00 uur, in twee shifts. 

+ Verdiensten 
€ 2200 - €2400 per maand.

Voor info en sturen van je CV: info@today-recruitment.nl
Tel: 078-842 53 73

Voor een nieuw en zeer modern logistiek bedrijf  
in Dinteloord zijn wij op zoek naar: 

van 

Bekijk de vacature op
www.vermeulensteenbergen.nl/vacatures

Word jij onze collega?

VACATURE:
Social Media Marketing Adviseur



Buro Fortem, iets voor jou?

info@burofortem.nl • www.burofortem.nll

Wij zijn een kleine, persoonlijke, attente, plezierige en energieke thuiszorgorganisatie voor de Brabantse Wal 
die de zorg net even iets anders regelt. Namelijk precies zoals de mensen het graag willen! 
Wij bieden persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. 

W�  zoeken:
• Een collega voor de huishoudelijke ondersteuning
• Vakantiekrachten voor de huishoudelijke ondersteuning
• Een verzorgende IG als vaste collega
• Een verzorgende IG als vakantiekracht of oproepkracht

Ben je door het bovenstaande bericht nieuwsgierig geworden? Laat gerust je wensen weten en kom gezellig 
bij ons in dienst! Meer informatie? Neem gerust contact op met Angela Flipse (06-14244757)!

sterk in zorg

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar:

CHAUFFEUR M/V
PORTAALWAGEN COMBINATIE
IN BEZIT VAN: CE RIJBEWIJS, CODE 95 EN DIGITALE CHAFFEURSPAS 

Ben jij op zoek naar een uitdaging en fulltime of parttime beschikbaar? En  
ben je stressbestendig, klantvriendelijk en kun je tegen een stootje? 
Dan zoeken wij jou!

ASGO B.V. is een afvalinzamelaar met als werkgebied Zuidwest-Nederland.
Wij wisselen in dit gebied containers, zowel bij partculieren als zakelijk.

Wil je meer over ons weten? Ga naar www.asgobv.nl of www.grgobv.nl

Reacties kun je schriftelijk richten aan:
Afvalservice Goeree-Overflakkee BV.
t.a.v. de heer P. Tieleman
p/a Noordlandsedijk 1a
3255 LL Oude Tonge

Of per email: info@asgobv.nl  
Voor informatie: 0187-657053

 

 

Wij zijn op zoek naar een: 

 Balie medewerker/ster 

 

Full-time/ Part-time 

Die het leuk en uitdagend vind om opgeleid te worden en ons team wil komen 
versterken. De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

• Assistent planning van vrachtwagens, verwerken van bonnen. 
• Weegmeester, en overige administratieve werkzaamheden. 
• En ons bedrijf kunnen vertegenwoordigen in diverse (telefonische) contacten. 

Wij vragen: 

Computer vaardigheden, klantvriendelijkheid, positieve intstelling. 

Iemand die niet bang is om de handen uit de mouwen te steken. 

 

Wilt u meer over ons weten? 

Ga naar www.asgobv.nl of www.grgobv.nl 

 

Reacties kunt u schriftelijk richten aan:       

Afvalservice Goeree-Overflakee BV. 

t.a.v. de heer P. Tieleman 

p/a Noordlandsedijk 1A 

3255LL Oude Tonge  

 

 

 

Of per email: info@asgobv.nl 

Voor informatie: 0187-657053 

 

Wij zijn op zoek naar een:

BALIEMEDEWERKER/-MEDEWERKSTER
FULLTIME/PARTTIME

Die het leuk en uitdagend vindt om opgeleid te worden en die ons team 
wil komen versterken. 

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het assisteren bij de planning van 
vrachtwagens, het zijn van weegmeester en het vertegenwoordigen van 
ons bedrijf in diverse (telefonische) contacten. We vragen iemand die  
computervaardig is, klantvriendelijk is, een positieve instellng heeft en  
die niet bang is om de handen uit de mouwen te steken.

Wil je meer over ons weten? Ga naar www.asgobv.nl of www.grgobv.nl

Reacties kun je schriftelijk richten aan:
Afvalservice Goeree-Overflakkee BV.
t.a.v. de heer P. Tieleman
p/a Noordlandsedijk 1a
3255 LL Oude Tonge

Of per email: info@asgobv.nl  
Voor informatie: 0187-657053

 

 

Wij zijn op zoek naar een: 

 Balie medewerker/ster 

 

Full-time/ Part-time 

Die het leuk en uitdagend vind om opgeleid te worden en ons team wil komen 
versterken. De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

• Assistent planning van vrachtwagens, verwerken van bonnen. 
• Weegmeester, en overige administratieve werkzaamheden. 
• En ons bedrijf kunnen vertegenwoordigen in diverse (telefonische) contacten. 

Wij vragen: 

Computer vaardigheden, klantvriendelijkheid, positieve intstelling. 

Iemand die niet bang is om de handen uit de mouwen te steken. 

 

Wilt u meer over ons weten? 

Ga naar www.asgobv.nl of www.grgobv.nl 

 

Reacties kunt u schriftelijk richten aan:       

Afvalservice Goeree-Overflakee BV. 

t.a.v. de heer P. Tieleman 

p/a Noordlandsedijk 1A 

3255LL Oude Tonge  

 

 

 

Of per email: info@asgobv.nl 

Voor informatie: 0187-657053 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een: 

 Balie medewerker/ster 

 

Full-time/ Part-time 

Die het leuk en uitdagend vind om opgeleid te worden en ons team wil komen 
versterken. De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

• Assistent planning van vrachtwagens, verwerken van bonnen. 
• Weegmeester, en overige administratieve werkzaamheden. 
• En ons bedrijf kunnen vertegenwoordigen in diverse (telefonische) contacten. 

Wij vragen: 

Computer vaardigheden, klantvriendelijkheid, positieve intstelling. 

Iemand die niet bang is om de handen uit de mouwen te steken. 

 

Wilt u meer over ons weten? 

Ga naar www.asgobv.nl of www.grgobv.nl 

 

Reacties kunt u schriftelijk richten aan:       

Afvalservice Goeree-Overflakee BV. 

t.a.v. de heer P. Tieleman 

p/a Noordlandsedijk 1A 

3255LL Oude Tonge  

 

 

 

Of per email: info@asgobv.nl 

Voor informatie: 0187-657053 

 

Scan!

Bij ons werk je in een echt familiebedrijf met een no-nonsense cultuur. 
Je krijgt de ruimte om jouw ideeën te delen en veel doorgroeimogelijkheden, 
om te doen waar jij goed in bent. Wat je opleiding of specialisme is, vinden 
we minder relevant. Als je de juiste drive maar hebt. 

Dat is een baan om op te bouwen!

Wat bieden wij?

   Loadermachinist / Allround Medewerker (Etten-Leur)
   Plant Operator (Etten-Leur)

Jansen Beton is onderdeel van A. Jansen B.V. Wij bieden al ruim 50 jaar 
duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van infra, recycling en 
beton. Check onze vacatures én ervaringen van medewerkers op 
www.werkenbijajansenbv.com of scan de QR-code. 

Jansen Beton zoekt nieuwe collega’s

Over A. Jansen B.V.



 Service monteur 
 hydrauliek

Wij zoeken een

BEKIJK DE VACTURE OP

www.buycktechniek.nl/vacatures

Wat ga je doen:
d    Installeren, repareren, 

inspecteren en in bedrijf 
stellen van diverse 
hydraulische systemen 
zowel in onze werkplaats 
alsmede op locatie.

d   Storingen zoeken en      
        oplossen op locatie.
d    Medewerkers begeleiden,
    aansturen en  opleiden.

Wat wij bieden:
d   Goede arbeidsvoorwaarden
d   Bus van de zaak 
d   Gezellige collega’s

+31 (0)6 - 868 376 61
jeroen@buycktechniek.nl

VACATURE

40 UUR P/W

Markweg Zuid 2A
4794 SN Heijningen
Markweg Zuid 2AMarkweg Zuid 2AMarkweg Zuid 2A

Kom jij

ons team

versterken?

Monteur/pijpfitter
Voorman montage
Uitvoerder montage
Productietechnicus
Engineer
Werkvoorbereider

Kom ook werken bij Versteden

Check de vacatures op versteden.com of scan de code

JOIN OUR DREAM TEAM

WIJ ZOEKEN
LEIDINGMAKERS.

Zoek jij een baan
met spanning?

Of duik je liever
in de cijfers?

Medewerker
Technische Dienst

(Full time)

Of duik je liever
in de cijfers?

Of duik je liever
in de cijfers?

Of duik je liever

Financieel Administratief
Medewerker

(ca. 20 uur)

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Kijk dan op magnumheating.nl/vacatures
en kom ons hechte team versterken!



R&L Machinery is een in Heerle gevestigde onderneming gespecialiseerd 
in Doosan grondverzetmachines voor de Nederlandse en Belgische markt. 
Vanwege uitbreiding van ons werkgebied zijn wij op zoek naar;

Service monteur (m/v)

Opbouw monteur (m/v)

BBL monteur (m/v)

Verkoop (m/v)

Fulltime (40 uur)

Je zal bij ons deel uit gaan maken van een jong, enthousiast en gezellig 
team welke je snel thuis zal laten voelen en je vertrouwd zullen maken 
met de Doosan machines.
 Voorkeur:

	 	 •	Motivatie en interesse in de grondverzetbranche.
	 	 •	VMBO	of	MBO-niveau	zoals	werktuigbouwkunde,	
	 	 mechatronica,	of	motorvoertuigentechniek
	 	 •	Goede	communicatieve	eigenschappen	en	een	
  klantvriendelijke houding.
	 	 •	In	bezit	van	een	geldig	B-rijbewijs.

Wij bieden:
	 	 •	Een	prettige	werksfeer.
	 	 •	Een	afwisselende	functie	met	ruimte	voor	ideeën	en	eigen	
  inbreng.
	 	 •	Goede	salariëring	en	arbeidsvoorwaarden	conform	CAO.
	 	 •	Goede	secundaire	arbeidsvoorwaarden.	
 

Denk jij dat je ons team kan versterken? Neem dan snel contact op!
 Informatie en verkoop: +31(0)6 5321 3519
 E-mail: sollicitaties@rlmachinery.nl
 Adres: Boerenweg 2a
      4726 SJ Heerle

Voor	meer	informatie	over	ons	bedrijf	kun	je	natuurlijk	kijken	op	onze	
website	www.rlmachinery.nl	of	onze	facebookpagina	R&L	Machinery
-	Acquisitie	via	wervingsbureau	niet	gewenst.
   

Werken bij

Pak die lekkere baan!
... voor Account Support of Allround Monteur

Bekijk alle vacatures op:
werkenbijeuropastry.nl



Receptie medewerker

parttime / fulltime

Toerisme & vrije tijd

Oasis Punt-West Hotel & 
Beach Resort

Online marketeer

fulltime

ICT, techniek & creatie

WebNL

Interieur-
verzorg(st)er 

10 - 12 uur

Bouw & installatie

Goemaat

Zelfstandig assistent 
accountant

24 - 40 uur

Dienstverlening

Visser & Visser

Elektromonteur 
Living

fulltime
WETEC Europe

Bouw & installatie

Manager technische 
dienst

fulltime

Toerisme & vrije tijd

Center Parcs Port Zélande

Applicatie- 
beheerder

fulltime

Handel & logistiek

Le Duc Finefood

Mdw Frontoffice

fulltime

Toerisme & vrije tijd

Zeil- en surfcentrum 
Brouwersdam

Gevorderd Assistent 
Accountant

24 - 40 uur

Dienstverlening

Kieviet Administratie & Advies

De mooiste werkplek van Nederland
Ben jij op zoek naar een nieuwe baan? Goeree-Overflakkee telt meer dan 5.000 bedrijven en 
biedt daarom volop kansen op werkgebied. Bovendien heeft werken op het eiland ook zo zijn 
voordelen. Je staat nooit in de file en werk en ontspanning zijn hier moeiteloos met elkaar 
te combineren. Benieuwd welke kansen er voor jou voor het oprapen liggen? Kijk eens op 
werkengo.nl.

werkengo.nl

Kijk op werkengo.nl of scan de QR-code!

Re-integratie coach

fulltime

Overheid

Gemeente Goeree-Overflakkee

Servicemonteur 
Installatietechniek

fulltime

Bouw & installatie

Hoppenbrouwers techniek

Longfunctieanalist

24 uur

Zorg & welzijn

Curamare

Werkengo.nl is een initiatief van Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee in samenwerking met enthousiaste werkgevers 
waaronder Voogd & Voogd, Hoppenbrouwers Techniek, XSARUS, Gemeente Goeree-Overflakkee, WETEC, Zeil- en surfcentrum 

Brouwersdam, WebNL, Center Parcs Port Zélande en Le Duc Finefoods.

Filiaalmanager 
(Middelharnis)

fulltime

Overig

vanHaren 

Begeleider Complexe 
Doelgroep LVB

24 - 32 uur

Zorg & welzijn

Zuidwester

Manager 
bedrijfsbureau

fulltime

Handel & logistiek

DNM International

Werkvoorbereider 
Werktuigbouwkunde

fulltime

Bouw & installatie

Hoppenbrouwers techniek

Medewerker 
verzekeringen

fulltime

Dienstverlening

Adviesgroep De Vogel

Hoofd showroom

fulltime

Bouw & installatie

Bouwcenter Esselink

Meer dan 280 vacatures op Goeree-Overflakkee

Vacature op 
Goeree-Overflakkee?

Eilandmarketing helpt mee om 
jouw nieuwe collega’s te vinden.
Samen zetten we het werken op 
het eiland op de kaart! 
De eerste vacature op werkengo.nl 
plaatsen we gratis.
Neem snel contact met ons op! 
 
werken@eilandmarketing.com

ICT, techniek & creatie

Digital marketeer

fulltime
XSARUS

ICT, techniek & creatie



W E R K E N B I J T E R W E E L . N L

Z O R G  I N  H E T 
Z E E U W S E  H A R T

D A N  I S  É É N  V A N  D E  O N D E R S TA A N D E  V A C AT U R E S 
M I S S C H I E N  I E T S  V O O R  J O U ?

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Meer weten?

vacature@terweel.nl

0113 - 65 40 55

LOCATIEMANAGERS
Voor meerdere locati es | Uren in overleg 
 

BELEIDSMEDEWERKER KWALITEIT
Locati e Ter Weel, Goes | Afdeling Beleid & Kwaliteit | 32-36 uur
 

CORPORATE RECRUITER & SENIOR HR ADVISEUR
Locati e Ter Weel, Goes | Afdeling HRM | 36 uur
 

SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE
Locati e Ter Weel, Goes | Uren in overleg 

Inpieq - Liberatorstraat 3 - 4651 SC Steenbergen - Nederland - +31 (0) 850 81 20 00 - info@inpieq.nl - www.inpieq.nl

Wegens uitbreiding en groei zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s:
� Monteur binnendienst
� Servicemonteur buitendienst
� Leerling servicemonteur (BBL)

Functie eisen:
� Interesse in technologische ontwikkelingen
� Positief doorzettingsvermogen

Interesse?
Wij bieden je een afwisselende baan met veel vrijheid en een markt-
conform salaris. Ga jij de uitdaging aan? Stuur dan jouw sollicitatie 
met cv naar administratie@inpieq.nl   

ZOEKT TECHNEUTEN!



Een mooie, enerverende baan waarbij je veel zult leren binnen onze logistieke afdeling. De ultieme uitdaging voor iedere enthousiaste harde 
werker die op zoek is naar een mooie opstap richting het expediteurswerk. Marlog Car Handling is een internationaal opererend bedrijf 
gespecialiseerd in het wereldwijd transporteren en verschepen van auto’s, motoren en boten. Marlog Car Handling is het enige bedrijf in haar 
soort, in héél Nederland! 

Wil jij werkzaam zijn in een ‘wekelijks veranderend automuseum’!? Wil je verantwoordelijk worden voor administratieve proces van het transport 
klassiekers, exclusieve voertuigen, motorfi etsen en speedboten? En wil jij op ten duur uitgroeien tot een allround expediteur binnen de logistiek? 
Dan is dit je kans!

Grijp nu je kans: word junior expediteur!

Functie-
omschrijving

Wat wij 
bieden:

Voor deze functie 
heb je nodig:

• Een leuke en enerverende fulltime 
baan in een prettige werkomgeving 
met enthousiaste collega’s. 

• De mogelijkheid krijgt jezelf vanaf 
de basis te ontwikkelen tot een 
allround expediteur.

• Unieke baan in een nichemarkt
• Net salaris
• Reiskostenvergoeding
• Prima werksfeer
• Een informele en open 

bedrijfscultuur
• De ruimte om op termijn snel 

het gehele allround 
expeditie-vak te leren!

• Het ondersteunen (en op ten duur 
het behandelen) van het expeditie-
proces;

• Het verrichten van alle 
voorkomende administratieve 
handelingen;

• Aannemen van 
telefoongesprekken;

• Communicatie met alle betrokken 
partijen (klanten, rederijen & 
agenten wereldwijd);

• Samenwerking is een pré;

• Leergierig
• Stressbestendigheid en het 

vermogen te functioneren in een 
sterk dynamische omgeving

• Verantwoordelijkheidsgevoel;
• Geen 9 tot 5 mentaliteit 
• Flexibele instelling
• Secuur
• Teamspirit/positieve werkinstelling
• Doorzettingsvermogen

Stuur je sollicatie in!

Marlog Car Handling BV
Attn. Attn. Thom van den Berg
Smoorstraat 24, 4705 AA Roosendaal
E-mail: thom@mchnl.com 
Internet: www.marlog-car-handling.eu 
Tel. 0165305060

Nieuwsgierig?

LAATSTE KANS: WORD KRANTENBEZORGER
EN BEZORG JEZELF TOT €1000 STARTBONUS!*

Meld je nu aan: 088 013 96 20
www.krantenbezorgen.nl
* Actie geldig t/m 31 maart 2023



WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
JOU ALS TRANSPORTPLANNER 
EN CHAUFFEUR (CE)
Ben jij gek op het logistieke vak en op zoek naar een nieuwe 
uitdaging? Start je carrière bij Koopman TransMission!

#WERKENBIJKOOPMAN

Rob van Gerven    r.vangerven@transmission-boz.nl

MEER WETEN?

Meer informatie op werkenbijkoopman.nlBergen op Zoom Fulltime

Elementweg 1
4706 NN  Roosendaal 
T 085 - 02 60 600
E info@installatiebedrijf-adams.nl

KVK 20 06 78 45
BTW NL8194.85.238B01
IBAN NL77INGB 0006 6891 12
G-rek NL86INGB 0990 3484 90

Elementweg 1
4706 NN  Roosendaal 
T 085 - 02 60 600
E info@installatiebedrijf-adams.nl

KVK 20 06 78 45
BTW NL8194.85.238B01
IBAN NL77INGB 0006 6891 12
G-rek NL86INGB 0990 3484 90

BEN JIJ ONZE NIEUWE LOODGIETER?

MEER WETEN? 
Neem contact op met Viola Meulenbeld, HR-manager, via telefoonnummer 085-0260606 of per email:  
viola@installatiebedrijf-adams.nl. Een berichtje sturen via Whatsapp kan ook: 06-34490004.  
Benieuwd naar Adams? Kijk op www.installatiebedrijf-adams.nl. Vrijblijvend kennismaken en/of een dagje  
meelopen behoort ook tot de mogelijkheden. 
 
INTERESSE? 
Mail dan je motivatiebrief met CV naar viola@installatiebedrijf-adams.nl. Reageren kan tot en met 26 maart 2023. 

Wij zijn een familiebedrijf waar we met een team van 30 vaste medewerkers en gemiddeld 15 flexkrachten iedere dag onze schouders 
eronder zetten om onze klanten en opdrachtgevers optimaal te kunnen bedienen. Onze projecten lopen uiteen van luxe villabouw tot 

starterswoningen en vakantiehuizen waarvoor we zeer divers en specialistisch werk uitvoeren op installatietechnisch gebied. 

Wie ben jij?
Je bent een ervaren loodgieter met verantwoordelijkheidsgevoel. Met jouw ervaring pak je loodgieterswerk-
zaamheden in de nieuwbouw moeiteloos zelfstandig op en ben jij de allrounder op wie we kunnen rekenen. Je 
gaat door tot de klus af is en je denkt oplossingsgericht. Je werkt nauwkeurig en veilig en laat je niet snel uit  
het veld slaan, ook al is het wel eens druk. Je bent in bezit van rijbewijs B en geldig VCA. Je bent collegiaal en 
vindt een gezellige vrijdagmiddagborrel op zijn tijd ook leuk om bij aan te schuiven. 

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende baan binnen een groeiend familiebedrijf. Je krijgt een goed salaris, dat afhankelijk is 
van opleiding en ervaring en dat boven onze CAO ligt (CAO Technische Installatie). Je krijgt de beschikking over 
een werkbus en gereedschap om jouw werk goed te kunnen uitvoeren en fijne bedrijfskleding voor een goede 
eerste indruk op de klant. Tenslotte krijg je bij ons 25 vakantiedagen, 13 ADV-dagen bij een 40-urige werkweek    
en pensioen via PMT. 

Deze vacature is niet bestemd voor ZZP’ers of bemiddelingsbureaus.  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature  wordt niet op prijs gesteld. 

Wat ga je doen?
In deze baan als loodgieter ben je voornamelijk werkzaam in de nieuwbouw. Je installeert o.a. verwarmings- 
installaties, cv, warmtepompen en vloerverwarming en -koeling, gas- en waterleidingen, luchtbehandeling,  
afvoeren, sanitaire installaties en dak- en zinkwerk.

Zien wij jou hier binnenkort 
op de vrijdagmiddagborrel 
in onze gezellige kantine?





Chugoku Paints BV  
Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen

Heb jij affi niteit met de maritieme sector? Wij produceren hoogwaardige 
coatings voor deze sector. Daarnaast produceren wij coatings voor jachten 
en industriële toepassingen. Word jij onze nieuwe collega? 

REACHTRUCK CHAUFFEUR in ons splinternieuwe magazijn in Heijningen 
Vast/fulltime/vmbo
Als reachtruck chauffeur voer je verschillende werkzaamheden uit zoals ops-
lag- en bevoorrading maar ook het laden en lossen van vrachtwagens. Je bent 
daarnaast verantwoordelijk voor het op orde houden van de voorraad, denk aan 
signaleren van gedeukte blikken en andere zaken die die belangrijk zijn om het 
magazijn zo veilig mogelijk te houden. Het (ont)stapelen van goederen gebeurt 
tot hoogtes van ±8,50 meter. In het magazijn wordt gewerkt met scanners. Je 
bent ook verantwoordelijk voor transport en verplaatsen van goederen naar en 
op diverse locaties. 

SUPPLY CHAIN SPECIALIST
Vast/fulltime/mbo
Als Supply Chain Specialist ben je, samen met jouw collega’s, o.a. verantwoor-
delijk voor het plannen, verwerken van klantorders die wereldwijd binnenkomen 
alsook bevoorrading van de Europese stock points. In jouw boeiende en afwis-
selende functie zorg jij ervoor dat de (geautomatiseerde) orders binnen Europa 
vlekkeloos doorkomen en verwerkt worden.

INKOPER/PURCHASER
Vast/fulltime/mbo+
Als Inkoper ben je verantwoordelijk voor diverse leveranciers in de productgroep-
en bindmiddelen, oplosmiddele n, pigmenten, metalen en verpakkingsmaterialen. 
Je zorgt voor continuïteit in de levering van onze producten tegen de juiste 
prijzen. Je speurt naar nieuwe leveranciers om ons te voorzien van de scherpste 
marktprijs. Je bent vaardig in het onderhandelen waarbij je de relatie met lever-
anciers niet uit het oog verliest. Je bent verantwoordelijk voor het plannen en 
beheren van de benodigde voorraden van producten. Je plant de levering van de 
artikelen en vult het assortiment aan met focus op de hardlopers. Je bent verant-
woordelijk voor de voorraadwaarde van vaste leveranciers.

Ben je enthousiast, mail jouw cv en motivatie naar hr@cmpeurope.eu.
Heb je vragen, bel ons gerust, 
T 0167-5261154, Karina Specht, HR Medewerker 
of T 0167-526124, Michelle Kleingeld, HR Adviseur

Wij zijn op zoek naar jou!

De ultieme uitdaging voor iedere enthousiaste harde werker die op zoek is naar een unieke baan. 
Marlog Car Handling is internationaal opererend bedrijf gespecialiseerd in op het wereldwijd transporteren en 
verschepen van auto’s, motoren en boten. Marlog Car Handling is het enige bedrijf in haar soort , in héél Nederland! 

Wil jij werkzaam zijn in een ‘wekelijks veranderd auto museum’!? Wil je verantwoordelijk worden het laden en lossen 
van klassiekers, exclusieve voertuigen, motorfi etsen en speedboten? Dan is dit je kans !

Droombaan voor loodsmedewerkers!

Functie-
omschrijving

Wat wij 
bieden:

Voor deze functie 
heb je nodig:

• Een leuke en enerverende 
fulltime baan in een prettige 
werkomgeving met enthousiaste 
collega’s. 

• Unieke baan in een nichemarkt
• Net salaris
• Reiskostenvergoeding
• Prima werksfeer
• Interne training specialist Car 

handling
• Mogelijkheid om jezelf te 

ontwikkelen en door te groeien

• Fysiek sterk ingesteld
• Teamspirit
• Doorzettingsvermogen
• Flexibele instelling
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Verzorgd voorkomen
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

• Het lossen/laden van containers 
met (klassieke) auto’s, motoren,
boten, etc.

• Het begeleiden en helpen van 
collega’s met de belading en 
lossing van containers.

• (Leren) omgaan met heftrucks
• (Leren) aan-en afkoppelen trucks
• Het netjes te woord staan van 

klanten die auto’s komen halen en 
brengen

• Het veilig verplaatsen van auto’s in 
de loods van A naar B

• Inspectie rapport + fotorapportage 
per voertuig

Stuur je sollicatie in!

Marlog Car Handling BV
Attn. Mevr. Mariska Akkermans
Smoorstraat 24, 4705 AA Roosendaal
E-mail: mariska@mchnl. com
Internet: www.marlog-car-handling.eu

Iets voor jou?



Novi Kunststoffen b.v. is een onderneming gespecialiseerd in 
verspanende kunststofbewerkingen zoals CNC frezen en draaien.
Novi Kunststoffen b.v. is een toeleveringsbedrijf voor de afvulindustrie zoals  
brouwerijen, conserven, wasmiddelen en de farmaceutische Industrie.

Vanwege toenemende werkzaamheden zijn wij op zoek naar een:

Allround machinebediende
Fulltime (40uur)

Heeft u:
Enige ervaring als Frezer - Draaier   
Enige kennis van machinaal bewerken
Kunt u zelfstandig, accuraat en nauwkeurig werken

Wij bieden u:
Een prettige werksfeer met 6 werknemers
Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform Cao
Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën

Spreekt deze mogelijkheid je aan of heb je belangstelling voor deze functie 
bel, schrijf of mail dan een sollicitatiebrief, of neem contact op met de heer W. 
van Loon.

ovi
Kunststoffen

Novi Kunststoffen B.V
Patrijsweg 6, 4791 RV Klundert 
Tel 0168 -381518 • E- mail: info@novikunststoffen.nl

www.gemeente-steenbergen.nl

Jouw rol
De functie valt onder team Servicecentrum. Samen met de andere bodes 
en de gastvrouwen ben je het visitekaartje van de gemeente. Per direct 
zijn wij op zoek naar een servicegerichte, enthousiaste, representatieve en 
technisch goed onderlegde collega die het team komt ondersteunen. 

Je hebt een gevarieerd takenpakket. Dit betekent onder meer dat je:
• Kopieer- en drukwerkzaamheden verzorgt;
•	 Assisteert	bij	raadsvergaderingen,	voltrekken	van	huwelijken	en	officiële	

gelegenheden;
• Verantwoordelijk bent voor de in- en uitgaande (post)stukken;
• Toezicht houdt op de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden;
• Zorgt voor de inrichting en reservering van de vergaderruimtes;
• De bewakingsdienst aanstuurt en afspraken maakt over het openen en 

afsluiten van het gemeentehuis;
• Verantwoordelijk bent voor de inzet van de gastvrouwen;
• Kleinschalig onderhoud pleegt aan installaties, gebouwen, meubilair;
• Verantwoordelijk bent voor de inkoop van kantoorartikelen en catering;
• Onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke en regionale crisisorganisatie.

Wat wij vragen
• Minimaal een VMBO werk- en denkniveau; 
•	 Technische	affiniteit	(o.a.	Microsoft	office	applicaties);	
• Een rijbewijs B;
•	 HACCP	(hygiëne	in	de	keuken)	en	BHV	(bedrijfshulpverlening);	of	bereid	deze	certificaten	te	behalen;	
• Je hebt oog voor kwaliteit en kunt goed samenwerken;
•	 Je	bent	flexibel	en	bereid	om	’s	avonds	te	werken;
• Bij voorkeur ben je woonachtig in de gemeente Steenbergen of nabije omgeving. 

Wat wij bieden 
Een gezellig team, bestaande uit drie bodes en vier gastvrouwen. Samen werken we aan de toekomst 
van onze organisatie. Een organisatie met ambitie, op zoek naar vernieuwing en kansen voor de 
toekomst.
• Afhankelijk van je kennis, ervaring en opleiding bieden wij een salaris in functieschaal 6 (min € 2.010,-, 

max	€	3.018,-	o.b.v.	36	uur);
• Een tijdelijk dienstverband voor een jaar met intentie op vast;
• Ruime ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden;
• Een individueel keuzebudget van 17,05%;
• Een ruime reiskostenvergoeding of thuiswerkvergoeding en een jaarlijkse bijdrage in de ziektekosten;
• Een goede pensioenregeling en mogelijkheid tot deelname aan een collectieve zorgverzekering;

Bode
(facilitair medewerker met technische affiniteit)VACATURE 28-3228-32 uur per week Informatie

Voor vragen over de functie kun 
je contact opnemen met Gerben 
Ottevanger, teammanager Service-
centrum (06-21109789). Vragen over 
de sollicitatieprocedure kun je stellen 
aan Nancy van Loon, HR adviseur  
(06-11190327).

Solliciteren?
Herken je jezelf in het profiel en ben 
je op korte termijn beschikbaar? 
Stuur ons dan jouw motivatie 
en cv vóór 20 maart 2023 via  
www.werkeninwestbrabant.nl.

Deze vacature is gelijktijdig zowel 
intern als extern uitgezet. Bij 
gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang. Acquisitie 
wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Steenbergen, met haar 25.000 

inwoners, vijf dorpen en een stad, is 

een gemeente om trots op te zijn. De 

organisatie zet zich dagelijks vol ambitie 

in voor de gemeente Steenbergen die 

volop in ontwikkeling is om klaar te zijn 

voor een mooie toekomst. Een toekomst 

waarbij we samen met onze inwoners 

bouwen aan onze gemeente. Kom jij ons 

versterken?



SANI-DUMP BERGEN OP ZOOM
Van Konijnenburgweg 7 • 4611 HK Bergen op Zoom

0164 - 210 740

De nieuwbouw helemaal zat?

Solliciteer dan bijvoorbeeld op de functie zelfstandig 
c.v. monteur en installeer samen met je collega’s 
mooie installaties zoals zonneboilers en hybride 
warmtepompen of help met jou kennis en ervaring mee 
om woningen volledig gasloos te maken.

Wij hebben de volgende opstaande vacatures:

Zelfstandig c.v. monteur
Leerling c.v. monteur

Airco monteur
Zonnepaneel legger

Lijkt het je wat om deel uit te maken van ons leuke team 
en lever je graag een bijdrage aan de energie transitie? 
Neem dan contact op via email perry@bsgenergy.nl of 
stuur een WhatsApp naar 0613321281

 Of iedere dag hetzelfde werk doen helemaal beu?

BSG Energy   |    Snelliusweg 13b    |    4691 SP  Tholen    |    0166 725 172    |    info@bsgenergy.nl   |   www.bsgenergy.nl
BSG Energy l Snelliusweg 13b l 4691 SP Tholen l 0166 725 172 l info@bsenergy.nl l www.bsgenergy.nl 

Solliciteer dan bijvoorbeeld op de functie zelfstandig 
c.v. monteur en installeer samen met je collega’s
mooie installaties zoals zonneboilers en hybride
warmtepompen of help met jouw kennis en ervaring mee
om woningen volledig gasloos te maken.

Wij hebben de volgende openstaande vacatures:

Zelfstandig c.v. monteur
Leerling c.v. monteur

Aircomonteur
Zonnepaneellegger

Lijkt het je wat om deel uit te maken van ons leuke team
en lever je graag een bijdrage aan de energietransitie?
Neem dan contact op via email: perry@bsenergy.nl of
stuur een Whatsapp naar 0613 321 281 




