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(door Nicole van de Donk)

DINTELOORD – Het was iets te 
vroeg in de ochtend om de cham-
pagne te ontkurken, maar de eer-
ste paal van een nieuwe fabriek op 
het AFC Nieuw-Prinsenland werd 
woensdag uitbundig gevierd met 
Bossche Bollen en worstenbrood-
jes. Voor de gemeente Steenber-
gen is er ook alle reden tot een 
feestje, want het binnenhalen van 
de nieuwbouw van het Duitse fa-
miliebedrijf Lemken is een gouden 
aanwinst voor het AFC. Volgens 
Anthony van der Ley, de grote baas 
bij Lemken, is er niet voor niets ge-
kozen voor Dinteloord, vlak om de 
hoek bij Cosun. “Dit gebied heeft 
de potentie om een voortrekkers-
rol te spelen in de wereld van inno-
vatie in de agrofoodsector. Wij wil-

len een fabriek van de toekomst 
bouwen, waar iedereen komt kij-
ken hoe het moet.”

Lemken wil in de vestiging op het 
AFC, goed voor een investering 
van zo’n 18 miljoen euro, intelli-
gente schoffelmachines bouwen 
die zo slim zijn, dat ze zelf het on-
kruid tussen de gewassen herken-
nen. 

“De robot gestuurde machines 
zijn uitgerust met camera’s die bij-
voorbeeld de suikerbiet herken-
nen, en dan het onkruid ernaast 
weghalen. We kunnen nog niet 
zonder chemische bestrijdings-
middelen in de landbouw, maar 
dit soort technieken gaat ons hel-
pen om daarnaartoe te werken”, 
vertelt directeur Iljan Schouten 

van Lemken/Steketee. Steketee in 
Stad aan ’t Haringvliet is vijf jaar 
geleden overgenomen door Lem-
ken, maar zodra de nieuwe fa-

briek op het AFC wordt geopend, 
verhuizen de activiteiten en wordt 
de naam Lemken Plant Dinte-
loord. 

Het bedrijf verwacht naast de 80 
medewerkers nog ongeveer 30 ex-
tra mensen nodig te zullen heb-
ben. 

Wethouder Gommeren: 
“wij willen alle  
steun bieden”

Dat is ook meteen een van de 
grootste uitdagingen voor het 
Duitse familiebedrijf: het werven 
van gekwalificeerd, talentvol per-
soneel. Ook het ontbreken van 
voldoende hotelbedden in de re-
gio is een punt van aandacht. Vol-
gens wethouder Kees Gommeren 
wordt er aan al deze punten hard 
gewerkt, zo sprak hij op de bouw-
plaats. 
“We proberen scholen hiernaar-
toe te krijgen en zijn bijvoorbeeld 
ook bezig met proefvelden in te 
richten voor jullie machines. De 
deur staat altijd open in de ge-
meente Steenbergen want ook wij 
hebben het streven om de toon-
aangevende regio te zijn als het 
gaat om voedselproductie.”

Grote bouwer innovatieve 
landbouwmachines vestigt 
zich in Dinteloord
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Foto: Op de bouwplaats op het Agro Food Cluster Nieuw-Prinsenland 
werd op symbolische wijze de eerste paal geslagen van een nieuwe fabriek 
waar innovatieve schoffelmachines gebouwd gaan worden. Wethouder 
Kees Gommeren (midden) verrichtte de openingshandeling samen met 
o.a. Anthony van der Ley (links naast de wethouder) en Iljan Schouten 
(uiterst rechts) van het Duitse bedrijf Lemken. 
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Samen met nog 
honderden andere schaatsliefheb-
bers stonden vader René en zoon 
Ties de Theije uit Steenbergen vo-
rige week in alle vroegte aan de 
start van de Alternatieve Elfste-
dentocht op de Weissensee in Oos-
tenrijk. Ook de Welbergse Martine 
Verkouter had zich voor de eerste 
keer opgegeven voor de 200 kilo-
meter lange toertocht op natuurijs 
die beslist niet voor mietjes is. 

Ter voorbereiding had het gezel-
schap veel getraind op de baan in 
Breda. “Daarnaast is het zaak om 
je goed te kleden, want we heb-
ben er uiteindelijk 11 uur en 20 
minuten over gedaan. Dus ski-
brillen op om het bevriezen van je 
ogen te voorkomen, een helm en 
knie- en elleboogbeschermers om 
het vallen op het ijs op te vangen. 

Het is immers natuurijs, dus je 
moet continu alert zijn op scheu-
ren. Daarnaast heeft plaatsge-
noot Rien de Bruijn onze schaat-
sen vooraf perfect geslepen”, ver-
telt René de Theije, intussen weer 
terug in Nederland waar van 
schaatskoorts geen enkele spra-
ke is.

Unieke editie
De Alternatieve Elfstedentocht 
op de Weissensee is om die reden 
zo’n dertig jaar geleden begon-

nen, want in Nederland is de Frie-
se Elfstedentocht ondertussen al-
leen nog maar in de geschiede-
nisboeken te vinden. Toch was de 
editie van dit jaar best uniek, aan-
gezien het door corona de afgelo-
pen jaren niet door kon gaan. “En 
even leek het dit jaar weer mis te 
gaan, omdat de eerste tocht werd 
afgeblazen vanwege de hevige 
sneeuwval. De verwachting was 
dat die van ons vanwege de slech-
te weersomstandigheden ook niet 
door zou gaan. Maar als door een 

wonder was het die dinsdag wel 
helder. Toch waren het geen ge-
makkelijke omstandigheden, dus 
zeker voor Martine die voor de 
eerste keer mee schaatste, was het 
een hele prestatie.”

Foto: Steenbergen was op sportief 
gebied goed vertegenwoordigd bij 
de Alternatieve Elfstedentocht op 
de Weissensee in Oostenrijk. V.l.n.r.: 
Ties de Theije, René de Theije, Mar-
tine Verkouter en reisgenote Marie. 

Welbergenaren voltooien barre Weissensee schaatstocht 

opgeruimd
staat netjes

STEENBERGEN

Inloopspreekuur 
bij Vraagwijzer 

vervalt
STEENBERGEN – De gemeen-
te Steenbergen heeft bekendge-
maakt dat inwoners vanaf heden 
alleen nog bij Vraagwijzer terecht-
kunnen als ze van tevoren een af-
spraak hebben gemaakt. 
Voorheen was er ook een inloop-
spreekuur, maar dat is volgens de 
gemeente niet langer haalbaar. 
Crisissituaties worden wel als van-
ouds binnen de bestaande afspra-
ken opgepakt. 

“Het lukt ons niet meer om inwo-
ners die binnenlopen binnen een 
kwartier te woord te staan. Door 
op afspraak te werken voorkomen 
we dat inwoners na een wacht-
tijd alsnog een afspraak moeten 
maken en daarvoor terug moe-
ten komen”, zo stelt het college in 
een mededeling aan de gemeen-
teraad.

De gemeente zegt er rekening 
mee te houden dat inwoners zul-
len moeten wennen aan deze 
nieuwe opzet. 

Vraagwijzer zit aan de Fabrieks-
dijk in Steenbergen en is een 
plek waar inwoners terechtkun-
nen met vragen over gezondheid, 
zorg, opgroeien en opvoeden, en 
werk en inkomen. 



… fluister van je dromen
je pijn en onvermogen
fluister en ik luister …

Het was hartverwarmend om te ervaren dat zoveel mensen hun medeleven hebben 
betuigd tijdens de ziekte en het overlijden van mijn lieve zorgzame man,  

ons paps, schoonpa en trotse opa 
 

Sjak van Wesel
Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid, alle mooie woorden, bloemen, kaarten en 

berichten die we hebben mogen ontvangen. Dit geeft ons de kracht en steun om 
door te gaan en terug te kijken op een verdrietig, maar mooi afscheid.

De leegte blijft moeilijk te aanvaarden,  
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet.

 Ria
 Erik & Clementine
 Jeroen & Wietske
     Saar
     Tijn

Welberg, februari 2023

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

• Rollatoren (merken: Excel Mobility / Rollz / Rehasense)

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

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

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

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

• Drempelhulp / oprijgoten (merk: Rehasense)

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

Verkoop, reparatie 
en onderhoud 
van alle merken 
scootmobielen

Scootmobielshop.nu
Karel Doormanstraat 6  |  4671 AD Dinteloord  |  T. +31 167 524035

www.scootmobielshop.nu
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WIJ 
HOUDEN

U MOBIEL

Gecombineerd verbruik: 1,38 - 6,6 (l/100 km) / 15,2 - 72,5 (km/l); CO2 - emissie: 31 - 152 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig de nieuwe 
WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk o.a. variëren door omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 160.000 kilometer batterijgarantie’ zijn alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan 
een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De Hyundai Smart bonus actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 500 op het aankoopbedrag van een Hyundai TUCSON. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst tot en met 31-03-2023 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op 
particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Hyundai Operational Lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar en geldt voor een Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI 48V MHEV i-Motion. Hyundai Operational Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Lease 
Keurmerk. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service- & garantieboekje. 
Afgebeeld model en kleur kunnen afwijken van standaarduitvoering en beschikbare productiekleur. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Onbeperkte
Kilometer Garantie

Batterij
Garantie8

8% Bijtelling

Ontdek meer op hyundai.com/nl/bartelen

Autobedrijf Bartelen Roosendaal
Belder 37, tel. 0165 - 595 959

Trekauto van het Jaar – ANWB (NL) , Beste familieauto  – Carbuyer Best Car Awards (GB), Best geteste Plug-In 
Hybrid SUV  – Autobild (DE). Van talloze bekroningen naar Europa’s bestverkochte SUV in zijn segment. De TUCSON 
is een geavanceerde én opvallende verschijning die voorzien is van vooruitstrevende connectiviteit en de beste 
veiligheidssystemen in zijn klasse. Deze krachtpatser is verkrijgbaar als Mild Hybrid, Hybrid en Plug-in Hybrid. 
Ervaar de TUCSON zelf en maak een proefrit in de TUCSON van jouw keuze.

Hyundai werkt er hard aan om in 2045 volledig klimaatneutraal te zijn.

De Hyundai TUCSON.
Europa’s bestverkochte SUV in zijn segment.

€ 539 p.m.

Operational Lease vanaf

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

(incl. € 500 Smart bonus)

€ 38.495
Hyundai TUCSON vanaf

Snel leverbaar, dus maak 
nu een proefrit.

Dagelijks nieuws & aanbod 
uit de gemeente Steenbergen

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

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen 
inmiddels gevolgd door 6.500 fans.
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(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Ed Hobo van de 
Volkspartij stoort zich aan de on-
veilige situaties die er volgens 
hem momenteel in de Kaaistraat 
ontstaan vanwege de aanwezige 
bouwhekken. Volgens Hobo ver-
sperren ze het trottoir en waaien 
ze op de weg bij hevige wind. Ook 
het grote reclamebord van de ont-
wikkelaar waar het project Hartje 
Steenbergen op wordt aangepre-
zen hoort daar volgens hem niet.

“Onze eigen winkeliers mogen 
geen reclameborden plaatsen, 
maar dit grote bord staat pal op 
de stoep.” Wethouder Kees Gom-
meren kon hem in de oordeelvor-
mende vergadering van afgelopen 
woensdag beloven dat aan de ont-
wikkelaar wordt verzocht het bord 
op tijd voor carnaval weg te halen. 
“En we zullen afspreken dat het 

daarna weer op eigen terrein zal 
worden teruggezet.”

“Hekken zijn gelukkig  
inmiddels een stukje  

opgeschoven”

Hobo was wel te spreken over het 
feit dat de bouwhekken inmid-
dels een stukje zijn opgeschoven 
zodat het winkelend publiek er 
beter langs kan. “Bij het project 
Kaaistraat/Berenstraat staan ze 
nu nog maar één meter in plaats 
van drie meter buiten de bouw-
plaats. Aan de overkant is het ook 
goed opgelost, want daar wordt 
aan voetgangers verzocht over te 
steken zodat ze daar verder kun-
nen lopen.”

Wethouder: “Enige over-
last niet te voorkomen”

Wethouder Gommeren noem-
de het “hinderlijk” dat de winkel-
straat er op dit moment zo bijligt, 
maar stelde wel dat enige overlast 
nu eenmaal niet te voorkomen is. 

“We willen natuurlijk invulling ge-
ven aan onze binnenstad. De wo-
ningnood is hoog, maar we willen 
uiteraard dat onze inwoners en 
winkeliers er zo min mogelijk last 
van hebben. Daarom hebben we 

ook regelmatig overleg met ONS 
Steenbergen en de ontwikkelaars. 
Het heeft er ook mee te maken dat 
het project Hartje Steenbergen 
opnieuw te koop is aangeboden. 
Dat is heel vervelend, maar in-
middels zijn ze aan de slag en we 
hopen dat het voorspoedig ver-
loopt. Daar valt echter geen tijd-
stip aan te verbinden. 
Vanuit de gemeente blijft de afde-
ling verkeer toezicht houden of de 

situatie veilig blijft met betrekking 
tot de bouwhekken.”

Foto: De bouwhekken die op het 
trottoir in de Kaaistraat zijn ge-
plaatst, zijn een doorn in het oog 
van de Volkspartij. Ook het enorme 
reclamebord zou daar niet moe-
ten staan, stelt Ed Hobo namens de 
partij. 

Volkspartij spreekt  
college aan op overlast 
hekken in de Kaaistraat

( door Peter Vermeulen

STEENBERGEN – Maandagochtend 
is gemeente Steenbergen begon-
nen met het ontruimen van de wo-
ning en de loods naast Fort Henri-
cus. Dat gebeurde onder het toe-
ziend oog van een aanzienlijke po-
litiemacht. De verzamelde agenten 
kunnen echter constateren dat de 
ontruiming in alle rust verloopt. 
Dat tot tevredenheid van wijk-
agent Jack Ambags. Hij voerde in 

de afgelopen periode diverse ge-
sprekken met de krakers die er hun 
intrek in hadden genomen. Ook die 
gesprekken gingen in alle redelijk-
heid.

Toch was voor alle zekerheid een 
flinke schare agenten aanwezig 
om een oogje in het zeil te hou-
den. Zowel de Westhavendijk als 
de Schansdijk waren afgezet en 

het gebied was tijdens de ontrui-
ming verboden gebied voor even-
tuele toeschouwers en passanten.
“We brengen alle goederen, huis-
raad en voertuigen naar een ver-
zamelplek. Zo krijgen de eige-
naars de kans om hun spullen af 
te voeren”, vertelt Jack Ambags. 
 
Om het proces wat te versnel-
len werd groter materieel ingezet. 
Want er bleken nogal wat spullen 

in huis en loods te staan die moes-
ten worden verwijderd. Tegen het 
einde van de dag was de mees-
te troep verplaatst. Het woonhuis 
werd dichtgetimmerd en er kwam 
een bewakingshokje met bewa-
ker om een eventuele herkraak te 
voorkomen. De volgende dag ble-
ken de krakers echter een poging 
tot kraak te hebben gedaan bij een 
boerderijwoning aan de Noord-
langeweg in Dinteloord. Deze 

staat leeg in afwachting van de re-
alisatie plannen voor de bouw van 
een complex waarin arbeidsmi-
granten gehuisvest zouden wor-
den. 
De eigenaars kregen een waar-
schuwing van de politie die ver-
moedde dat de krakers plannen 
hadden om vanuit Steenbergen 
naar Dinteloord te verhuizen. 
Blijkbaar waren de eigenaren er 
op tijd bij om dat te voorkomen. 

Ontruiming woning en loods naast Fort Henricus verloopt rustig



Wij zijn per direct op zoek naar een fulltime, 40 uur per week, 

flexibele en enthousiaste planner/klantenservice medewerker
Binnen een team van 6 enthousiaste collega’s ben je verantwoordelijk voor het zo efficiënt mogelijk 
inplannen van opdrachten en deze continu monitoren tot deze naar tevredenheid afgerond zijn. 
Met je collega’s ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Dit kan zijn telefonisch, maar ook via 
chat, social media of per e-mail.

Functie eisen:

 -  Bij voorkeur ervaring op het gebied van logistiek/transport
 -  Je beschikt over een MBO/HBO werk- en denkniveau
 -  Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands. 
   Kennis van Engels en Frans is een pré
 -  Je bent stressbestendig
 -  Sterke communicatieve vaardigheden
 -  Je bent organisatorisch sterk
 -  Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
 -  Wij bieden: salaris conform cao Beroepsgoederenvervoer, 
   telefoon via de zaak en een prettige werksfeer

Heb je interesse neem dan contact op met Merijn Nuijten 0880180146 of stuur een mail naar 
info@ps-nachtdistributie.nl

nachtdistributie

P.S. Nachtdistributie is een bedrijf gespecialiseerd in nacht-distributie. 
Zendingen vandaag besteld, worden vannacht geleverd.
Het bedrijf is opgericht in 1995 en gevestigd in Steenbergen en Vianen. 

Like ons op facebook en InstagramSTEENBERGEN

webwinkel:kaaistraat50.nl  www.marskramersteenbergen.nl

Heb jij een 
geheime liefde

die je wil verrassen? 
Of wil je gewoon je

liefje verrassen?

Wij hebben leuke
Valentijnsartikelen
om jouw Valentijn
perfect te maken!
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*Bij aanschaf van 1 product ontvangt u 1 extra product gratis.
DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

Kiloprijs 18,73

199

BROCCOLI
  Per 500 gram

099
Kiloprijs 1,98

ZALMFILET MET HUID
Schaal 400 gram

a9,59 

749 PERSSINAASAPPELEN
Net à 2 kilo

SENSEO
  2 zakken à 16 of 36 stuks 

2 VOOR

250
a4,18 - a5,12

2 VOOR

850
a9,46 - a11,46

DANIO ROMIGE KWARK
  2 bekers à 450 gram

Geldig t/m di 14 februari 2023
 

Steenbergen, Floraplein 2

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

JANUARI BEGINT
MAAK HET GEZELLIG IN HUIS MET

WOONACCESSOIRES

Een viergangen keuzemenu 
bij De Commerce/D’n Eeterij 

Kruisland voor slechts €34,50

In de ledeneditie van 17 februari
biedt de Commerce in Kruisland

een exclusief ledenvoordeel

Wilt u ook profi teren van dit
ledenvoordeel? Word lid van

de Steenbergse Courant! Kijk op
www.steenbergsecourant.nl/leden

Evenementen
Platform  
heft zichzelf op
STEENBERGEN – De leden van het 
Evenementenplatform Steenber-
gen hebben per 1 januari 2023 de 
activiteiten gestopt. Vanaf nu gaat 
de gemeente zelf uitvoering geven 
aan de taken en werkzaamheden 
zoals beschreven in het evenemen-
tenbeleid.

Het EPS werd ongeveer zeven jaar 
geleden opgericht door een groep 
ondernemers uit de gemeente 
Steenbergen. De club had geen offi-
ciële bevoegdheden, maar nam wel 
een verbindende taak op zich. Bij-
voorbeeld door advies te geven aan 
organisatoren en het spreiden van 
de evenementen over het jaar, om 
te voorkomen dat er te veel evene-
menten in dezelfde periode georga-
niseerd werden. Volgens de gemeen-
te waren dit taken die in de afgelo-
pen periode al grotendeels door de 
gemeente werden opgepakt. Het 
opheffen van EPS is volgens hen in 
goed overleg besproken.
“De gemeentelijke website, en later 
het evenementenbeleid, wordt dit 
jaar nog aangepast. We bedanken de 
EPS voor de fijne samenwerking en 
de bijdrage die ze hebben geleverd. 
De voormalige leden van de EPS blij-
ven een sparringpartner voor de ge-
meente in de toekomst.”

( door Peter Vermeulen )
STEENBERGEN – Deze ochtend – 
vrijdagochtend 3 februari – had 
wethouder Maurice Remery de eer 
om het zogenoemde kunstwerk 
‘750 jaar Steenbergen – Zichtbaar 
Samen’ officieel te ontvangen in 
het gemeentehuis waar het een 
periode wordt tentoongesteld. Het 
werk bestaat uit schilderwerk van 
14 inwoners uit Dinteloord en is 
ontstaan uit een initiatief van Kit-
ty van Peer die de hulp kreeg van 
het Platform Kunst en Cultuur. 

“We hebben gekozen voor het 
thema ‘Wat betekent vrijheid voor 
jou?’. Rond deze vraag hebben 
‘locals’ – mensen die hier al lang 
wonen – samen met ‘new locals’ 
– mensen uit verschillende delen 
van de wereld die hier zijn komen 
wonen – samen een kunstwerk 
gemaakt”, vertelt Kitty van Peer. 
“Het is bedoeld als een verbin-
dend project, waarbij de insteek 
is dat de mens achter de ‘status’ 
zichtbaar wordt. Mensen met ver-
schillende achtergronden uit Sy-

rië, Australië, China, Oekraïne en 
Nederland kwamen in het afge-
lopen feestjaar samen en werden 
zichtbaar. Tijdens de samenkom-
sten hebben we met veel belang-
stelling naar elkaars verhalen ge-
luisterd en hebben we elkaar beter 
leren kennen”.

Verbindend project
Nu wordt iets tegenwoordig al 
snel een ‘kunstwerk’ genoemd 
en dat voelt wat ongemakkelijk, 
maar de bestempeling ‘verbin-
dend project’ dekt zeker de lading. 
Het mooie eraan is dat het inwo-
ners van verschillende nationali-
teiten en afkomst bij elkaar heeft 
gebracht. En ook hen zover heeft 
gekregen dat ze hun emotie of ge-
dachte via een schildering vorm 
durfden te gegeven. De veertien 
deelnemers kregen daarbij de 
opdracht om dit te doen binnen 
een vastgesteld formaat en met 
een blauwe achtergrond als vast 
gegeven. Vanaf september vo-
rig jaar kwamen de lokalen en de 
nieuw-lokalen iedere donderdag 

bijeen in het Dinteloordse ‘Open 
Atelier’. Voor de meesten was het 
schilderen een nieuwe ervaring.

“Meer begrip en  
respect voor elkaar”

“De achterliggende gedachte is 
om onze inwoners met verschil-
lende achtergronden samen te la-
ten komen. Hen creatief samen te 
laten werken en zodoende de ver-
schillen in inzicht, mening of le-
vensbeschouwing te overbruggen. 
Hierdoor kan meer begrip en res-
pect voor elkaar ontstaan waar-
door we allen in harmonie kun-
nen leven”, zo stelde wethouder 
Maurice Remery bij zijn inleidend 
praatje.

“Mooie ervaring”
Tahani uit Syrië sprak – heel dap-
per – ook een woordje. Zij vertel-
de haar gehoor dat ze het pro-
ject als een mooie tekenervaring 
had beleefd. “Persoonlijk heb ik 
nog nooit eerder geprobeerd te 
schilderen, maar we hebben goed 

teamwerk verricht”. Zij bedank-
te initiatiefneemster Kitty van 
Peer. En vervolgens ook iedereen 
die haar heeft geholpen na haar 
komst in Nederland. “Ons leven 
is hier anders dan in Syrië. We ge-
nieten van vrijheid en veiligheid 
en we hebben veel mogelijkheden 
om creatief te zijn en onze per-
soonlijkheid te laten zien”.

Verdronken jongetje
De eveneens in Dinteloord woon-
achtige Amina – moeder van twee 
kinderen – heeft eveneens met 
veel plezier deelgenomen aan het 
schilderproject. “Voor mij was het 
ook de eerste keer dat ik schilder-
de”. Haar schilderij ontstond uit 
de gedachte aan het verdronken 
jongetje dat zoveel media aan-
dacht trok, maar wel goed sym-
bool stond voor de verschrikking 
die bootvluchtelingen moeten 
ondergaan en de gevaren die ze 
lopen. Op het schilderij komt ook 
het woord Afrin voor. “Dit is een 
stukje Syrië, een echt Koerdische 

plek. Het is mijn geboortegrond”. 
Amina heeft tijdens de periode 
van het project vooral genoten 
van het samen doen. “Praten met 
elkaar, de gezelligheid”.

Dat gold ook voor de andere deel-
nemers: Kholod, Mahmoud, Ma-
rina, Berivan, Khetam, Ingrid, 
Roxangulli, Peter, Olga, Diana, 
Anya, Tahani en Kitty.

Rondreisje langs  
de kernen
De veertien schilderijtjes die sa-
men het ‘kunstwerk 750 jaar 
Steenbergen – Zichtbaar Samen’ 
vormen zijn de komende weken 
te zien in de hal van het gemeen-
tehuis. Vervolgens zal het een reis-
je door de gemeente maken en 
worden tentoongesteld in de an-
dere kernen. Bij de presentatie zal 
ook een boekje liggen. Het is de 
bedoeling dat er in opgeschreven 
wordt wat vrijheid voor iemand 
betekent. Ook wethouder Remery 
schreef er in.

Schilderwerken voor  ‘750 jaar Steenbergen – Zichtbaar Samen’ 
tentoongesteld in het gemeentehuis
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Waar zet je je deze raadsperiode voor 
in?
Uiteraard voor alle inwoners, onder-
nemers en verenigingen in de hele 
gemeente. In het bijzonder:
•  Duidelijkheid over de ligging van 
de rondweg Steenbergen én het 
bedrijventerrein. 
•  Een oplossing voor de verkeers-
overlast in Dinteloord, daarbij is 
uitplaatsing van bedrijven wellicht een 
belangrijk onderdeel.    
•  Er moet een Volkshuisvestingplan 
komen om in beeld te krijgen wat er 
nodig is aan woningen en mogelijk 
aanbod per kern. 
•  Er moeten prestatieafspraken 
gemaakt worden met de coöperaties 
om onze huurders te beschermen en 
op te treden tegen ongewenste situaties 
of ongewenste sloop van oudere 
woningen.
•  Financieel gezond blijven als 
gemeente, maar wel investeren. 

Wat kenmerkt jou als raadslid?
Ik ben direct, ga graag het debat aan. 
Ik hou niet van politiek bedrijven voor 
de bühne. Ik probeer samen met alle 
fracties tot een mooi besluit te komen. 
Hier valt, ook door mijzelf, nog veel te 
verbeteren. Onderling respect staat 
hoog op mijn lijstje, eerlijkheid staat 
ernaast.

Wat is je lievelingsplek in de 
gemeente Steenbergen?
Aan het water, of dat nou wandelend 
langs het Schelde-Rijnkanaal is, varend 
over de Vliet of op een terras is bij 
één van onze horecagelegenheden of 
jachthavens.

Wat wil je de lezer nog meegeven?
Als gemeente kunnen we niet alle 
problemen voor iedereen oplossen. We 
kunnen wél een luisterend oor zijn en 
adviseren. U heeft de gemeenteraad 
immers zelf gekozen. Ga ook zelf op 
informatie uit, laat u niet leiden door 
negatieve berichten over de gemeente 
op social media. Wilt u weten wat er 
écht speelt, volg de vergaderingen of 
informeer bij diverse raadsleden of de 
gemeente. Dan krijgt u een duidelijker 
beeld. Heeft u tijd over en wilt u zich ook 
inzetten voor uw gemeente? Word dan 
vrijwilliger bij een vereniging of stichting. 
Het levert zoveel op. Niet alleen voor de 
vereniging maar zeker ook voor uzelf.

Ken uw raadslid Van de gemeenteraad

te mogen ontvangen. Het doel van 
het scholendebat is om onze jongste 
inwoners bekend te maken met politiek 
en besluitvorming. Vijf klassen, van vier 
scholen, hebben zich aangemeld voor 
het scholendebat. Elke klas heeft een 
(burger)raadslid toegewezen gekregen 
als begeleider. Deze begeleider heeft 
in december een presentatie gegeven 
over de politiek en het lokale bestuur en 
de opdracht voor het debat uitgelegd. 
In januari en februari komen alle 
begeleiders nog een keer langs om 
te helpen bij de voorbereiding van de 
opdracht. 

Thema
Het thema van het scholenproject is dit 
jaar ‘de groene gemeente’. De leerlingen 
gaan een plan opstellen dat uitvoerbaar 

is voor € 2.500, 
om bij te dragen 
aan een groenere 
gemeente. In 
maart worden de voorrondes op het 
gemeentehuis georganiseerd, waar de 
leerlingen hun plan gaan pitchen. Ze gaan 
met elkaar in debat over het beste plan. 
Een jury zal vervolgens een dagwinnaar 
kiezen die door mag naar de fi nale van 
het scholendebat. Het plan dat in de 
fi nale wint wordt  door de gemeente 
uitgevoerd. Zo wordt het niet alleen 
een leerzaam project voor de leerlingen, 
maar kunnen zij daadwerkelijk een 
steentje bijdragen. 

Agenda
•  2 maart: besluitvormende 
   vergadering
•  13 maart: oordeelvormende   
    vergadering
•  15 maart:  oordeelvormende 
    vergadering

Naast de reguliere raads-
werkzaamheden organiseert de raad 
elk jaar meerdere projecten. 
Een daarvan is het scholendebat.

Alle basisscholen in onze gemeente zijn 
uitgenodigd om mee te doen aan deze 
debatwedstrijd waarbij leerlingen het 
tegen elkaar opnemen. Het project richt 
zich op de basisschoolleerlingen van 
groep 8 of combinatiegroep 7-8. 

Politiek en besluitvorming
In het verleden zijn al meerdere 
succesvolle edities van het scholenproject 
georganiseerd. In verband met de 
coronapandemie zijn er in 2021 en 2022 
geen scholendebatten georganiseerd. We 
kijken er erg naar uit om de leerlingen 
dit jaar weer op het gemeentehuis 

Welberg

Scholendebat

Energiecrisis - Vraag fi nanciële steun aan
Maatschappelijke organisaties 
en inwoners kunnen steun 
krijgen van de gemeente 
Steenbergen. Er zijn diverse 
regelingen opengesteld die 
fi nanciële steun bieden bij de 
hoge energieprijzen. 

INWONERS
Tijdelijk Ondersteuningsfonds
Om inwoners met een laag 
inkomen te helpen, is eerder de 
eenmalige energietoeslag van 
€ 1.300 beschikbaar gesteld. 
Ook voor inwoners die net 
naast deze toeslag grijpen 
zijn het zware tijden door de 
hoge infl atie, prijsstijgingen en 
oplopende energieprijzen. Om 
hen te helpen is het Tijdelijke 
Ondersteuningsfonds (TOF) 
beschikbaar. 

Huishoudens met een inkomen 
hoger dan 120% van het sociaal

inkomen komen in aanmerking 
voor een bijdrage uit dit fonds. 
Dit zijn huishoudens die de 
maandelijkse woonlasten 
eerder wel konden betalen, 
maar inmiddels in de knel 
komen. Wanneer er sprake 
is van een situatie waarbij 
het besteedbaar inkomen 
onvoldoende is om 
van te leven (na aftrek van de 
vaste lasten), wordt er een 
eenmalige vergoeding verstrekt. 

U komt in aanmerking voor 
deze regeling als u, naast de 
genoemde inkomenstoets, 
voldoet aan de voedselbank-
norm: bij een eenpersoons 
huishouden is het netto 
besteedbaar inkomen (na aftrek 
van de vaste lasten) minder dan 
€ 300,-, bij een tweepersoons 
huishouden zonder kinderen 
minder dan € 410,-.

MAATSCHAPPELIJKE 
ORGANISATIES
Subsidie
Maatschappelijke organisaties 
die een pand of ruimte hebben 
of huren, ervaren fors hogere 
energielasten. Het gaat hierbij 
om vrijwilligersverenigingen op 
allerlei terreinen, waaronder 
gemeenschapshuizen, sport, 
cultuur en organisaties voor 
jong en oud. Er zijn landelijke 
maatregelen aangekondigd. Maar 
omdat op dit moment de nood 
erg hoog is, stelt de gemeente 
Steenbergen voor hen een 
regeling beschikbaar. Hierbij is het 
belangrijk dat de energielasten 
substantieel hoger zijn geworden. 

Aanvragen
Bekijk alle informatie en 
voorwaarden op
www.gemeente-steenbergen.nl/
energiecrisis

Tineke Feskens - VVD
Positief, loyaal, duidelijk

Gewijzigde 
openings-
tijden
Op vrijdag 17 februari 2023 is 
het gemeentehuis de hele dag 
gesloten.

Voor actuele openingstijden en het 
maken van een afspraak kijkt u op:
www.gemeente-steenbergen.nl

De gemeente is telefonisch 
bereikbaar via telefoonnummer 
14 0167



Gemeentehuis
Buiten de Veste 1 
4652 GA Steenbergen

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

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

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

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

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

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

Volg ons op

Hulp nodig  van 
Vraagwijzer?
Maak een 
afspraak

Denk mee over de woonzorgvisie van de gemeente
De gemeente Steenbergen staat de 
komende jaren voor een enorme 
uitdaging. De vraag naar zorg voor 
ouderen en andere mensen met een 
woon-en zorgbehoefte neemt toe. 
Hier gaan we mee aan de slag. 
We doen dit onder andere door 
het opstellen van een zogenaamde 
woonzorgvisie. 

Met een woonzorgvisie geeft de 
gemeente sturing aan de manier waarop 
wonen en zorg wordt ingevuld, dit 
op basis van onderzoek en analyses. 
De gemeente Steenbergen start met 
deze visie en nodigt inwoners uit alle 
kernen uit om hierover mee te praten 
en te denken. Deze maand vindt de 
inwonersbijeenkomst voor de kern 
Dinteloord plaats. 

Woonzorgvisie
In de woonzorgvisie komen vragen 
naar voren zoals; hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat inwoners zelfstandig 

In het Jubileumjaar 2022 is 
initiatiefnemer Kitty van Peer samen 
met mensen van het platform voor 
Kunst en Cultuur begonnen met 
het project “750 jaar Steenbergen - 
Zichtbaar Samen”. 

Dit is een project vanuit verbinding, 
waarin ‘Locals’ (lokale kunstenaars) en 

Vraagwijzer is vanaf nu alleen 
te bezoeken op afspraak. De 
inloopspreekuren bij Vraagwijzer 
komen te vervallen. 

Heeft u vragen over gezondheid, zorg, 
opgroeien en opvoeden, werk en 
inkomen? Maak dan een afspraak 
met Vraagwijzer. De medewerkers 
luisteren naar u en zoeken samen 
met u naar een geschikte oplossing. 
Vraagwijzer is onderdeel van de 
gemeente Steenbergen en is gevestigd 
aan de Fabrieksdijk 6 in Steenbergen.

Afspraak maken
Wilt u een afspraak maken? Bel dan 
naar 0167-54 11 31 (keuze 1) of maak 
een afspraak via de website van 
Vraagwijzer:
www.vraagwijzersteenbergen.nl

U kunt een afspraak maken voor 
maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagochtend tussen 9.00 en 
12.00 uur

Vraagwijzer is telefonisch bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 
en 12.00 uur.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 maat-
schappelijke partijen uit de sector 
wonen en zorg gaan we in gesprek en 
worden de mogelijkheden bekeken. 
Dit met het uiteindelijke doel voor ogen 
om eind 2023 een woonzorgvisie 
per kern te hebben opgesteld. 
Door het organiseren van diverse 
inwonersbijeenkomsten in alle kernen 
wordt zoveel mogelijk informatie 
opgehaald. 

De eerste inwonersbijeenkomst voor 
de kern Steenbergen is inmiddels 
geweest en was een succes. Een actieve 
club inwoners dacht mee over gewenste 
woningtypes, zelfredzaamheid, positieve 
gezondheid, sociale behoeften en 
dromen over de toekomstmogelijkheden 
voor wonen en zorg. De gemeente 
bedankt de aanwezige inwoners voor 

de waardevolle informatie tijdens deze 
bijeenkomst.

Aanmelden inwonersbijeenkomst 
kern Dinteloord
Wilt u ook meepraten over deze 
interessante thema’s? De tweede 
inwonersbijeenkomst is voor de kern 
Dinteloord en vindt plaats op 
14 februari 2023 om 19.30 uur in het 
dorpshuis van Dinteloord. Aanmelden 
voor deze bijeenkomst kan via https://
bit.ly/visiewoonzorg of door het 
scannen van onderstaande QR code. 

De inwonersbijeenkomsten voor de 
overige kernen Kruisland, Nieuw-
Vossemeer, de Heen en Welberg vinden 
plaats in de loop van 2023. Hierover 
wordt u later geïnformeerd. 

‘New Locals’ (mensen vanuit 
verschillende delen van de wereld) 
samen met een kunstwerk hebben 
gemaakt. Tijdens een creatieve 
samenwerking stond de vraag: “Wat 
betekent vrijheid voor jou?” centraal.

Dit kunstwerk is nu tijdelijk naar het 
gemeentehuis verhuisd. 

Wethouder Maurice Remery ontving 
op vrijdag 3 februari het kunstwerk. 
Initiatiefnemer Kitty vroeg daar iedereen 
op te schrijven wat vrijheid voor hem of 
haar betekent. 

Ook u bent van harte welkom dat te 
doen wanneer u in het gemeentehuis 
bent. Graag zelfs! Neem gerust een kijkje. 

Wat betekent vrijheid voor jou?



Middenweg 21 Ouwerkerk | 0111642306        
Onderhoud | reparatie | (web)shop | caravanservice-ouwerkerk.nl         

            aravanservice

GA NAAR:
madri.nl/werken-bij/

marc@madri.nl |  0167 561720

ELEKTRICIENSERVICE MONTEUR
WERKVOORBEREIDER
ELEKTROTECHNIEK

GOEDE VOORNEMENS VOOR 2023?

KOM BIJ
ONS TEAM!

De belangrijkste momenten
in je leven goed geregeld!

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

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

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

www.woningstoffeerder.com

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

OOK GESPECIALISEERD IN PVC, VINYL EN LAMINAAT

PVC VLOER AL GELEGD 
VANAF € 42,95

ZE ZIJN ER
WEER BIJ!

KOM JIJ OOK CARNAVAL VIEREN?

Voorprogramma: DJ Stylo

Het Wapen van Steenbergen | Kaaistraat 12 | 4651 BN STEENBERGEN | 0167 - 72 93 11 |

14 januari 2023
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8°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Tijdens en na het 
weekeind geruime 
tijd droog, rustig en 
tamelijk zacht weer

Dit weekend komt er weinig verandering 
in het huidige weerbeeld. Het is rustig 
en droog winterweer met verspreid 
over onze regio af en toe ruimte voor 
wat zon. Toch lijken wolkenvelden 
vaak de overhand te hebben. Neerslag 
wordt niet verwacht en daarbij loopt 
de temperatuur ’s middags op naar 
waarden zo rond de 8 graden. 
Zondag wordt het in onze regio 
plaatselijk  zelfs een graad of 10 . Ook de 
nachten worden beduidend zachter met 
temperaturen enkele graden boven het 
vriespunt. Alleen in het geval van brede 
opklaringen koelt het nog af tot rond het 
vriespunt.
Het is een stuk rustiger met een zwakke 
en meest veranderlijke wind. Tijdens 
zonnige momenten kan het dan zelfs vrij 
aangenaam aanvoelen.
Ook de nieuwe week gaat droog van 
start en mogelijk wordt het zelfs nog 
wat zachter. Op maandag en dinsdag 
zijn maxima rond 12 graden in onze 
omgeving niet uitgesloten. De dagen 
daarna lijkt het weerbeeld langzaam 
wisselvalliger te worden, maar met een 
zuidwestenwind blijft het onverminderd 
zacht voor half februari. Winterweer is 
voorlopig ver te zoeken.

Weerspreuk: 
“Als vroeg krokussen bloeien, dan 
zullen ze met de koude stoeien.”

Reageren? 
gercelcius@gmail.com

NIEUW-VOSSEMEER – In de thea-
tervoorstelling ‘Witte Lelies’ ver-
telt Jan Schroën met ontroeren-
de teksten, liedjes en muziek op 
een unieke manier over het vader-
schap, het proces van afscheid ne-
men, hoe ermee om te gaan en hoe 
weer vorm aan het leven kan wor-
den gegeven. De voorstelling vindt 
plaats op zondagmiddag 26 febru-
ari en begint om 14:00 uur.

Bij de liedjes begeleidt Schroën 
zich op gitaar en ukelele. Fer Koo-
len verzorgt een muzikale omlijs-
ting op piano, accordeon en tuba. 

Voor deze voorstelling is het kerk-
je omgetoverd met een passend 
decor en bijhorende belichting. 
Het optreden gebeurt vanaf een 
podium waardoor de bezoekers 
alles goed kunnen zien en horen. 

Reserveren
Reserveren voor deze theatervoor-
stelling is gewenst. Dit kan via het 
telefoonnummer (0167) 503 104 
of via het mailadres: janvande-
velde@caiway.nl. Hierbij dan wel 
naam en aantal benodigde kaart-
jes vermelden. De toegangsprijs is 
10 euro per persoon.

Jan Schroën verzorgt  
theatervoorstelling  
bij ‘Cultuur in het kerkje’

(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – “Wij gaan in één 
jaar maken, waar zeven jaar voor-
bereiding aan ten grondslag ligt”, 
sprak Camiel van der Heiden, pro-
jectleider en omgevingsmana-
ger bij aannemer Martens en Van 
Oord. Hij was vorige week een van 
de sprekers in Bistro-Bar Dok waar 
het startschot werd gegeven voor 
het project verbetering regionale 
keringen. Als het af is, zijn de wa-
tergangen en dijken langs het tra-
ject weer veilig voor de komende 
50 jaar.

Steenbergen heeft de eer om het 
startpunt te zijn van het project. 
Het gaat om het verbeteren van 
in totaal 15 kilometer regionale 

keringen, verspreid over vijf ge-
meenten. Een regionale kering is 
een dijk of kade die het gebied be-
schermt tegen ‘binnenwateren’. 
In Steenbergen gaat het om het 
Doornedijkje waarlangs de West-
landse Watergang stroomt. 

Rekening houden  
met flora en fauna
“Er komt op die plek fors meer 
ruimte voor het watersysteem en 
de dijk schuift een stuk op. De na-
tuur wordt daarbij zorgvuldig in 
het oog gehouden en zoveel mo-
gelijk gespaard. Er wordt bijvoor-
beeld rekening gehouden met de 
marters en vleermuizen in het ge-
bied”, zo vertelde Ellen van Aart, 
omgevingsmanager bij water-
schap Brabantse Delta. 

“De regionale keringen zijn niet in 
het bezit van het waterschap, dus 
het was een intensief proces om 
met alle grondeigenaren overeen-
komsten te sluiten.”

Waterveiligheid  
actueel onderwerp
Volgens Cécile Franssen, lid van 
het dagelijks bestuur van water-

schap Brabantse Delta, is een pro-
ject als dit ontzettend belangrijk 
voor de waterveiligheid van Ne-
derland. “Het onderwerp is ook 
heel actueel. Een paar weken ge-
leden was er sprake van behoor-
lijk hoog water en dan komen er 
paniekerige telefoontjes vanuit de 
havens. We worden met onze neus 
op de feiten gedrukt waarom het 
onderhoud van de watergang en 
keringen zo belangrijk is.”

Werkzaamheden  
deze week gestart
Deze week zijn de werkzaam-
heden aan het Doornedijkje in 
Steenbergen gestart. Dat is dan 
niet in een keer gepiept. “Het gaat 
gefaseerd omdat de ondergrond 
slecht is; we hebben te maken 
met veen, zand en klei. Na het eer-
ste deel kijken we hoever het zakt 
voordat we weer verdergaan. Het 
moet immers een dijk worden die 
het weer 50 jaar houdt. Dus te-
gen omwonenden en voorbijgan-
gers zou ik willen zeggen: we zijn 
er even, maar we komen weer te-
rug!”, aldus Van der Heiden na-
mens de aannemer.

Foto: Er was een groot gezelschap 
aanwezig bij het startschot voor 
het project verbetering regionale 
keringen. Het was aan de bestuur-
ders om gezamenlijk een symboli-
sche puzzel op te lossen. Namens 
de gemeente Steenbergen droeg 
wethouder Maurice Remery(ui-
terst rechts) zijn steentje bij. 

Steenbergen is startpunt 
van verbetering regionale 
watergangen en dijken

SINT PHILIPSLAND – Wandellief-
hebbers kunnen hun hart ophalen 
tijdens de wandeltocht die ‘Sport-
dorp Sint Philipsland’ op zaterdag 
11 maart organiseert. Er kan vanaf 
nu worden ingeschreven via www.
jijoptholen.nl/wandeltocht.

De wandeltochten starten en ein-
digen bij dorpshuis De Wimpel aan 
de Eendrachtstraat 52 in Sint Phi-
lipsland. Belangstellenden worden 
opgeroepen om zich vooraf in te 
schrijven via de genoemde websi-
te. Ook op de dag zelf kan echter 
worden ingeschreven en het ver-
schuldigde deelname bedrag wor-
den betaald. Volwassenen betalen 

3 euro per persoon, kinderen be-
talen de helft voor hun deelname.

 Drie afstanden
De wandeltocht gaat door de 
prachtige omgeving van het dorp. 
Er zijn drie verschillende tochten 
uitgezet. De tocht van 20 kilome-
ter start tussen 12:15 en 12:45 uur. 
Er is ook een wandeling van 10 ki-
lometer, deze start tussen 12:45 en 
13:15 uur. Voor de derde tocht – 
met een lengte van zes kilometer 
– kan worden gestart tussen 13:15 
en 13:45 uur. Na afloop is er gele-
genheid om gezellig na te praten 
onder het genot van een kommetje 
snert of een pannenkoek.

Sportdorp Sint Philipsland 
organiseert wandeltocht

Carnavalsagenda 
Strienedurpke
DE HEEN – Evenementencommis-
sie De Heen laat weten dat er een 
aantal carnavalsactiviteiten op de 
agenda staan. Zo viert BC D’Een vrij-
dagavond 10 februari hun 22-jarig 
jubileum in de Stelle. Vanaf 20:00 
uur is ieder daarbij welkom.

Zaterdagmiddag 11 februari start 
de viering van het kindercarnaval 
om 13:30 uur, eveneens in De Stelle. 
Om 14:11 uur staat het bezoek van 
het Groot en Klein Gevolg gepland. 
Zondag 12 februari is de traditione-
le optocht van het Strienedurpke. 
Dan wordt om 13:41 uur de sleu-
tel overhandigd en start de optocht 
om 14:11 uur vanaf de Heensedijk. 
Aansluitend is er een groot carna-
valsfeest in de loods van Van Trier. 
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( door Dasja Abresch )

T VOSSE-OL – De Vossen en Vossin-
nen gaan niet alleen met een zak-
doek om de nek én in hun zak car-
naval vieren. Ze zullen hem nodig 
hebben om regelmatig een traan-
tje weg te pinken bij de gedach-
te aan het vertrek van twee kop-
stukken van het gevolg:  Nar Imke 
en Boer Joene. “D’r is een tijd van 
komen en er is een tijd van gaan,” 
relativeert Joene met boerenver-
stand. 

Opvallend feit: Joene, alias Je-
roen Smits (36), heeft gedurende 
zijn tien jaar Boerschap geen dag 
op het dorp aan de Rietkreek ge-
woond. “Ik ben inderdaad al der-
tien jaar van het dorp af. Er was 
indertijd in heel Vosmeer geen 
Boer te vinden. Dus 11-11 werd 
het gevolg gepresenteerd zonder 
boer. Ik ben op kerstochtend ge-
beld met de vraag of ik het wilde 
doen en de daaropvolgende car-
naval werd ik al in een grote doos 
binnengebracht.” De eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat Jeroen al wel 
de nodige ervaring met het Boe-
renleven had: “Ik was in 1997 klei-
ne Boer. Ik had wel de ambitie om 
later grote Boer te worden, maar 
wist toen nog niet dat de liefde mij 
van het dorp weg zou lokken.” 

Onweerstaanbaar
Ook nar Imke bleek dertien jaar 
geleden met een natte vinger te 
lijmen toen ‘de vraag’ kwam of zij 
het Narrenpak wilde passen. “Ik 
zat bij de Vosseblaozers en was 
dus altijd al wel bij de carnaval be-

trokken. De vorige nar, Dodo, was 
mijn bijna-buurman en zijn nar-
renkap had een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht op mij. Toen 
er eenmaal een vacature was, twij-
felde ik toch of het iets voor mij 
was en heb ik niet gesolliciteerd. 
Toen het bestuur niet veel later 
bij mij aanklopte, was ik zo omge-
praat.”

“Ik moest klingelen”
Met haar negentien lentes was 
Imke Knuit (32) een superjon-

ge nar. “Toch was het een rol die 
me gelijk paste. Ik kreeg een pak 
met aan iedere punt minstens één 
bel, precies zoals ik wilde. Ik hou 
van gekheid en drukte en ik moest 
klingelen. In het begin was ik 
vooral op zoek naar de beste ma-
nier om invulling aan de rol te ge-
ven, maar terugkijkend kan ik wel 
zeggen dat ik er net zoveel lol en 
plezier aan heb beleefd als ik van 
tevoren had gedacht. Ik weet nog 
dat ik tijdens de eerste Burriebor-
rel bovenop een deur werd bin-

nengebracht. Het drong toen tot 
me door dat ik echt iets heel gaafs 
ging doen.” Voor raad en daad kon 
ze bij haar eigen vriend Pascal te-
recht die in die tijd Nar Marijntje 
van Mastepinnelaand (Wouwse 
Plantage) was. 

Kinderen
Imke kreeg sindsdien twee kinde-
ren met haar Pascal en Jeroen en 
zijn vrouw Maaike delen er drie. 
Het speelt mee in de beslissing om 
te stoppen ook al brengt dat het 

de nodige emotie met zich mee. 
“Ik heb er meer moeite mee dan 
ik had gedacht,” geeft Jeroen toe. 
“Dat neemt niet weg dat het goed 
is. Mensen die mij kennen, weten 
dat ik iets alleen met volle overtui-
ging doe en anders doe ik het niet. 
Bovendien wil ik heel graag samen 
met mijn vrouw en kinderen car-
naval vieren.”

De sprankel is eraf
Imke blijft nauw betrokken bij 
de Vosse-olse carnaval . Zij gaat 
samen met Brigitte de Jong het 
jeugdgevolg begeleiden. “Het 
klinkt wat zwaar, maar ik vind het 
moeilijk om nar te zijn terwijl ik 
ook ‘mama van’. Ik heb het gevoel 
dat de sprankel en de magie er een 
beetje vanaf zijn. Ik kijk er naar uit 
om op een andere manier carna-
val te vieren.”

 Oude patronen loslaten
Het tweetal neemt afscheid in een 
jaar waarin het Vosse-olse motto 
‘Wa d’Un Spektaokel!’ is . Jeroen 
en Imke zijn er het erover eens dat 
het een passend thema is om mee 
te vertrekken. ”Er staan mooie 
dingen  op het programma. De in-
tocht is voor het eerst op vrijdag, 
gecombineerd met de schoolop-
tocht.  Dat er zaken veranderen, 
juicht het tweetal toe: “De corona-
periode was niet leuk, maar heeft 
er wel toe geleid dat we goed na 
zijn gaan denken over wat we de-
den en hoe we het beter kunnen 
doen. Daarbij zijn oude patronen 
losgelaten en dat is goed. Het zijn 
dat soort vernieuwingen die de 
carnaval toekomstbestendig ma-
ken.”

‘t Vosse-ol pinkt een traantje weg: 
Nar Imke en Boer Joene zwaaien af

Foto: Boer Joene (Jeroen Smits) en Nar Imke (Imke Knuit) zwaaien af. 
Ze kijken terug op een mooie tijd in ’t Vosse-olse gevolg.

( door Dasja Abresch )

PEELOOFDURP – In Strienestad 
hangt de Prins zijn steek aan de 
wilgen, in ’t Vosse-ol zwaaien de 
Nar en de Boer samen af en in 
Pompedurp vertrekt zelfs het hele 
gevolg. Alleen in Peeloofdurp ’pak-
kûh z’uit’ met een nieuw karakter 
in het gevolg dat daarmee direct 
verdubbelt. En wat voor karak-
ter! Een bruisende, bubbelende, 
kwebbelende en stuiterende Sûû-
kertàànte Kaat. Een rol die op het 
lijf is geschreven van de geboren 
en getogen Prinslandse Erica Wil-
lemse (40) die in een prachtige 
roze/paarse jurk naast Prins Siem 
I schittert.

De liefde voor het leutfeest is Er-
ica niet met de paplepel ingego-
ten want haar ouders komen ‘van 
boven de sloot’. Het heeft de ont-
wikkeling van het carnavalsgevoel 
echter niet in de weg gestaan. “Als 
er op het dorp iets te doen was, 
zorgde mijn moeder ervoor dat we 
erbij waren. Met resultaat,” lacht 
Willemse die onlangs haar eigen 
gastouderbureau begon.

Extravagant
Carnaval was voor Erica altijd al 

het hoogtepunt van het jaar. ”Ik 
ben extravagant en hou van dan-
sen, zingen en springen. Maar ook 
van de warmte en de verbroede-
ring tijdens carnaval. En ik ben 
gek op woordgrappen.” Kortom, 
volle bingo op de carnavalskaart 
van deze Sûûkertàànte.

Moed om door te gaan
Toen na jarenlange carnavals-
droogte een groep enthousias-
telingen besloot om het Peeloof-
durpse leutfeest nieuw leven in te 
blazen, was Erica er als de kippen 
bij om haar steentje bij te dragen. 
In 2021 was er een hoogtepunt: 
de installatie van Prins Siem dun 
Eerste van Peeloofdurp. “Door co-
rona was het niet de makkelijkste 
tijd om iets op te bouwen,” kijkt 
Willemse terug. 

“We hebben echt wel momenten 
van verslagenheid gehad en toe-
gelaten. Maar we denken in uitda-
gingen en hebben altijd weer de 
moed gevonden om door te gaan. 
Zelf vind ik het heel erg positief 
dat we als gevolg van alle maatre-
gelen veel nauwer betrokken zijn 
geraakt bij de andere stichtingen 
in de gemeente Steenbergen. Dat 
is hartstikke goed voor de samen-
werking.”

Hartstikke belangrijk
Een jaar na de installatie van Prins 
Siem werd het tijd om een tweede 

gezicht aan het gevolg toe te voe-
gen. Erica: ”Richard (Wessel, prins 
Siem I – red.) heeft altijd gezegd 

het niet alleen te willen doen. Het 
plan voor de Sûûkertàànte lag al 
vanaf het begin op de plank.” Het 
suikerzoete personage dat snoep-
jes uitdeelt aan de kinderen is na-
tuurlijk een directe verwijzing 
naar het suikerverleden waar Din-
teloord trots op is.”
Dat Erica de eerste is die de jurk 
van de Sûûkertàànte aan mag, 
vindt zij geweldig “Het type past 
perfect bij mij. Een beetje narre-
tje met veel energie en liefde voor 
kinderen. En ik sta gelijk aan de 
Prins dus ik ben hartstikke be-
langrijk,” lacht zij met een vette 
knipoog. 

Zó mooi
In alle stilte werden de voorberei-
ding voor haar komst in het gevolg 
getroffen. We hebben een fantas-
tisch creatief team. Toen ik mijn 
jurk eenmaal aan had, mijn pruik 
op en mijn  make-up was gedaan, 
was ik er gewoon even stil van en 
dat wil wat zeggen. Zó mooi!” 

Inmiddels heeft heel Peeloofdurp 
het nieuwe karakter in de armen 
gesloten. Het mooiste moment 
was toen ze op straat werd toe-
geroepen als Sûûkertàànte Kaat. 
”Dan merk je dat het carnaval 
gaat leven en daar doen we het al-
lemaal  voor.”

Foto: Sûûkertàànte Kaat (Erica 
Willemse) en Prins Siem dun Eer-
ste (Richard Wessels) vormen sa-
men het tweekoppig gevolg van 
Peeloofdurp. Waarschijnlijk ko-
men daar in de toekomst nog wel 
een paar karakters bij.

Sûûkertàànte Kaat 
verovert de harten 
van Peeloofdurp
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( door Dasja Abresch )

STRIENESTAD – Wie wordt de nieu-
we Prins van Strienestad? Hoewel 
het op de kop af nog negen maan-
den duurt voordat de Bietboeren 
en Meerminnen antwoord krijgen 
op deze vraag, houdt hij de ge-
moederen al volop bezig. Want wie 
durft het aan om in de voetsporen 
van Strienius V te treden? Een V 
die officieel voor ‘de Vijfde’ staat, 
maar zeker ook voor ‘Vriendelijk’ 
en ‘Verbindend’. Volgende week 
zaterdag neemt Dennis Vermeulen 
(41) voor de elfde en laatste keer 
de sleutel van de stad over van de 
Burrie. Het einde van een tijdperk.  

De afgelopen elf jaar zijn voorbij 
gevlogen, concludeert Vermeulen. 
“Het is alsof ik gisteren binnen-
voer in de haven als nieuwe Prins. 
Ik wist het zelf al een jaar, maar 
buiten mijn partner Ilja heb ik het 
niemand verteld. Zelfs mijn ou-
ders wisten het pas heel kort van 
tevoren.” 

Heroverwegen
Dat hij vervolgens elf jaar de scep-
ter over Strienestad zou zwaaien, 
dat had hij toen niet kunnen be-

denken. “Ik had toegezegd dat ik 
me voor een periode van vijf jaar 
vast wilde leggen en dat Ilja en ik 
daarna ieder jaar opnieuw zou-
den overwegen. Dat hebben we 
ook gedaan, maar het is nooit een 
zware discussie geweest. Ook niet 
toen we kinderen kregen. De keu-
ze lag toen meer bij Ilja omdat zij 
er tijdens carnaval grotendeels al-
leen voor zou staan.” 

Carnaval met het gezin
Hun drie kinderen waren er nog 
niet toen Dennis zijn eerste pak 
aangemeten kreeg. Naast de V 
van Vijfde, Vriendelijk en Verbin-
dend staat hij blijkbaar ook voor 
Vruchtbaar, want Prins Strienius 
heeft het als eerste in de Striene-
stadse geschiedenis gepresteerd 
om niet minder dan drie nakome-
lingen tijdens zijn regeerperiode 
te verwekken. “Lars, onze oudste, 
zei laatst: Papa weet je dat ik nog 
nooit samen met jou carnaval heb 
gevierd?  Daar zat wat drama bij, 
maar het is wel waar. Ik heb er ook 
echt zin om samen met lja en de 
kinderen gewoon feest te vieren. 
En weer lekker met mijn trom-
petje op te treden met ’t Wor Niks”

De leukste teksten
Dennis volgde John Nijssen, Prins 
Wannes I, op onder wiens leiding 
er een frisse wind door de Striene-
stadse carnavalsviering ging. Het 
waren grote schoenen om te vul-
len voor de jonge Prins Strienius V. 
“Toch heb ik het nooit zo gevoeld. 
Ik ben van nature vrij nuchter en 
ik heb nooit de behoefte om me 
aan een ander te spiegelen. Ik heb 
wel veel steun van John gehad tij-
dens die eerste jaren. Ik kwam er 
al snel achter dat je pas weet wat 
Prins-zijn inhoudt, wanneer je het 
zelf bent. Het eerste jaar ging ik 
overal über-voorbereid naar toe. 
Ik had altijd een briefje bij me met 
daarop de leukste teksten die ik 
thuis had bedacht. Ik kwam er al 
snel achter dat dat niet werkt.�

Ouwehoeren
Wat wel werkt, is vooral jezelf zijn. 
Dennis: “Al is het wel een uitver-
grote versie van jezelf want als 
Prins sta je altijd ‘aan’. Je kunt niet 
stilletjes in een hoekje gaan staan. 
Je hoeft niet altijd in het spotlicht 
niet staan maar je moet wel pro-
beren om het enthousiasme over 
te brengen. Ik denk dat ik als Prins 
ook wel benaderbaar ben. Ik sta 
makkelijk met Jan en allemaal te 

ouwehoeren. Zeker met de kinde-
ren heb ik veel affiniteit, ook om-
dat ik zelf in die kinderfase zit.”

Trots
Terugkijkend ziet hij met tevre-
denheid dat het nieuwe elan dat 
onder Wannes I is ingezet, zich 
verder ontwikkeld heeft. �We zijn 
in Strienestad de afgelopen ja-
ren steeds meer naar elkaar toe-
gegroeid. We zijn er allemaal voor 
één doel: een leuke carnaval. 
Dat voel je. Vooral ook tussen de 
bands waar muzikanten makke-
lijk over een weer bij elkaar aan-
sluiten als dat nodig is. Ik hoop 
dat die beweging nog verder door-
zet. De kinderactiviteiten die aan 
het programma zijn toegevoegd, 
dragen daar aan bij. Bijvoorbeeld 
de peuter- en kleuterconcerten 
die ik samen met Caio Bouwens 
heb opgezet. Dat is iets waar ik 
echt trots op ben.” 

“Ik gun het een ander”
De prins neemt afscheid met een 
lach. “Ik ben het nog lang niet zat. 
Integendeel. Ik vind het hartstikke 
leuk en we hebben een geweldig 
gevolg, maar het nieuwe is er af. 
Ik gun het oprecht iemand anders 

om het ook mee te maken.” Van 
een afscheidstournee wil de prins 
dan ook niet weten. “Ik wil veel 
liever dat deze carnaval in het te-
ken staat van mijn elf jaar als prins 
dan van mijn vertrek. Ik waardeer 
het als mensen er aandacht aan 
schenken, maar ik wil niet dat het 
continu de boventoon voert. Het 
feest is waar het om draait. De 
Prins heeft daarin een voorname 
rol, maar het gaat om het pak; niet 
om de man.”

Een vrouw?
Wie zijn opvolger wordt, is hem 
om het even. “Ik wil er bewust niet 
bij betrokken zijn want ik hoef er 
niet mee in het gevolg te zitten. 
Als mijn opvolger vragen heeft, 
kan hij altijd bij mij terecht. Of zij 
natuurlijk want het kan, eindelijk, 
ook een vrouw zijn. Dat werd ook 
wel eens een keer tijd.”

Wanneer op dinsdagavond om 
elf over elf de Mus en de prinsen-
steek in de vlammen verdwijnen, 
betekent dat het einde van Strie-
nius V. Dennis Vermeulen laat zijn 
alter ego daar voorgoed achter. 
“Geen afscheid  met Halfvasten of 
een receptie. Dinsdagavond is het 
klaar.”

Afscheid met een lach voor Prins Strienius V:

“Het gaat om het pak, niet om de man”

( door Dasja Abresch )
STRIENESTAD – Een gròòts jubile-
um gaat op carnavalsmaandag 20 
februari  gevierd worden op de tri-
bunes aan de Strienestadse haven. 
Voor de elfde keer in de geschie-
denis van stad en ommelàà orga-
niseert dweilband Uttoeternietoe 
om 23.11 uur ’s avonds het Gròòts 
Strienestad Aoveplein Meziekfes-
tijn. 

Het Aoveplein Mezeikfestijn is de 
opvolger van het Berestraotspek-
taokel dat de dweilband ook elf 
jaar organiseerde. Met een nieu-
we haven in zicht besloot de band 
te verhuizen naar de Kaoj om sa-
men met alle dweilbands en loslo-
pende muzikanten de sterren van 
de Strienestadse hemel te spelen. 

Het idee sloeg aan en hoewel het 
nog heel wel wat jaartjes zou du-
ren voordat de haven zijn huidige 
A-status bereikte, kreeg het Me-
ziekfestijn al wel een vaste plek op 
de karnevalskelender. 
Inmiddels dus alweer de ellfude 
editie en dat is om meer dan één 
reden een bijzondere zo legt Ut-
toeternietoe zelf uit: 
“Eej leutige Bietboere & Meermin-
ne,  Kom j’ok dees karneval op ma-
ondagavut ons eigeste Prins Strie-
nius V ellupe traktere op ’n fetasties 
muziekaol afscheidsfeest da z’n 
weergao nie ken? Alle instrumen-
te van arte welkom. Dus ok fluit-
tjes, pannedeksels, toeters en trom-
mels rekene wij illemaol goed. Zur-
reg dajje d’r bij ben. Uttis wir feest 
in Strienestad das ongekend!”

Jubilerend Gròòts Strienestad  
Aoveplein-Meziekfestijn 

Muzikaal afscheidsfeestje  
voor Prins Strienius V
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( door Peter Vermeulen )

NIEUW-VOSSEMEER – Afgelopen 
zondag werd tijdens de eerste kin-
dermiddag van het Vosse-ol niet 
alleen gezellig gefeest, maar kreeg 
het dorp ook een nieuwe jeugd-
hofhouding. “Het was echt heel 
gezellig in de Vossenburcht, een 
70-tal kinderen vierden het begin 
van hun carnaval, waarbij de Vos-

seblaozers en het Vosmeerskabaal 
voor de livemuziek zorgden, ter-
wijl ook een Dj het feest leven in 
blies”, vertelt Giscard van Tilburg 
enthousiast over de prima sfeer 
die er heerste.

In die gezellige sfeer werd Amber 
Keus uitgeroepen tot het nieuwe 
Prinsesje, kreeg Niels van Helm de 
rol van ‘Kleinste Boer’, tooit Suzy 
Quintus zich deze carnaval in het 

pak van het Narreke en neemt 
Mare Simons de rol van Pliessie-
vrouwke voor haar rekening. Het 
viertal vormt de jeugdhofhouding 
van het Vosse-ol en zal tijdens de 
komende vieringen veel te zien en 
te horen zijn.

Legende gaat leven
Dit jaar besteedt het Vosse-ol bij-
zondere aandacht aan de legende 
van de ‘Heks van de Rietkreek’. Tij-
dens alle komende carnavalsvie-
ringen zal deze heks zich steeds 
even vertonen. Wie haar rol voor 
haar of zijn rekening neemt, blijft 
al die tijd nog geheim maar wie 
oplet en de hints, die steeds zul-

len worden gegeven, goed weet 
te koppelen komt wellicht eerder 
achter het geheim. Tijdens carna-
valszondagmiddag wordt dit ge-
heim tijdens het ‘Spektaokel’ op 
de tweede kindermiddag onthuld.

Spel om de eerste hint
Ook afgelopen zondag stond de 
‘Heks van de Rietkreek’ centraal in 
het spel dat tijdens de eerste kin-
dermiddag werd gespeeld. In vier 
groepen werd dit spel onder aan-
voering van de leden van de gro-
te hofhouding gespeeld. De groep 
van Jan Keller won het spel en 
ontving daardoor de geheime eer-
ste hint die moet leiden naar het 

raadsel rond de heks.

Even ontladen  
in de gymzaal
Nieuw dit jaar was het uitstapje 
vanuit de Vossenburcht naar de 
gymzaal in de Achterstraat. Hier 
konden de kinderen zich hele-
maal uitleven met alle attributen 
die daar stonden opgesteld. Tij-
dens het tochtje naar deze gym-
zaal bliezen de Vosseblaozers er 
stevig op los en brachten met hun 
muziek de kinderen extra in de 
stemming.

foto’s: Niek Perdaems ©

Vosse-ol heeft nieuwe 
jeugdhofhouding

( door Tineke Feskens ) 

STRIENESTAD – Zondagmiddag 
werden de donateurs van Stichting 
Karnaval Steenbergen in het zon-
netje gezet. ’t Wapen van Steen-
bergen kleurde groen en geel. Het 
huisorkest speelde en alle dona-
teurs kregen een prachtig aanden-
ken mee naar huis.

 Zonder geld kan er geen carna-
val gevierd worden. Daarom heeft 
Stichting Karnaval Steenbergen 
donateurs. Deze groep draagt 
jaarlijks bij aan een prachtig feest 
in Strienestad. Als dank werden 
de donateurs zondagmiddag uit-
genodigd in �t Wapen van Steen-
bergen voor een gezellige middag 
samen. Waarom zou je donateur 
worden? �Dat is simpel� antwoord 
één van de genodigden. �We hou-
den allemaal van het leutfeest, 

daar hebben we graag wat voor 
over.”

’t Stad’uis speciaal voor 
donateurs’
Iedereen die binnenkwam werd 
hartelijk verwelkomd door secre-
taris Marloes Vos. Even een praat-
je, samen naar ’t Stad’uis kijken én 
het nieuwe item, de dweilband, 
bewonderen. Want als donateur 
steun je niet alleen het carnavals-
feest in Strienestad, je spaart ook 
voor een prachtig miniatuur van 
het oude stadhuis, het leutpel-
eis, met jaarlijks een nieuw item 
in carnavalsstijl. “Ik ben er eerlijk 
gezegd erg trots op” vertelt Vos. 
“Al drie jaar voor het bekend werd 
gemaakt was ik er meer bezig. En 
het resultaat is helemaal zoals ik 

gehoopt had.” Dat zijn alle dona-
teurs met Vos eens. Het glanzend 
zwarte miniatuur prijkt in veel 
woonkamers in de stad.

’Arstikke bedàànkt!’
Iets later dan verwacht, want het 
was ook in Raldal heel gezellig, 

kwamen Prins Strienius V, zijn ge-
volg én dweilorkest binnen. Na-
tuurlijk werd hét in lied van dit 
jaar ’Komt da zien!’ uit volle borst 
meegezongen. Prins Strienius V 
bedankte alle donateurs, maar hij 
dankte ook alle inwoners die zo 
gul geschonken hadden tijdens 
de ’kellekte’. ”Wat zijn onze Biet-

boere en Meerminne gul geweest 
dit jaar! Vanuit de grond van ons 
hart, heel erg bedankt!” glunderde 
Prins Strienius V. 

‘Een lekker broodje  
voor iedereen’
Na het officiele moment ging het 
bal weer vrolijk verder. Jack Le-
beau, vader van nar Bowke, zong 
alle lokale karnavalsliedjes van de 
afgelopen jaren. Het dweilorkest 
speelde en er werd gezellig bijge-
praat. Schalen broodjes frikandel 
en kroket gingen in het rond. Er 
was voor iedereen méér dan ge-
noeg. Aan het einde van de mid-
dag gingen de donateurs voldaan 
naar huis. Een prachtig nieuw 
item voor hun eigen miniatuur ’t 
Stad’uis rijker.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Donateurs Arstikke bedàànkt!

( door Dasja Abresch )

STEENBERGEN/DINTELOORD/
NIEUW-VOSSEMEER – Nu het kabi-
net vasthoudt aan het verbod op 
het houden van damherten, ziet de 
toekomst van de hertenkampen in 
de gemeente Steenbergen er niet 
rooskleurig uit. De hertjes die dit 
jaar nog geboren gaan worden, 
zullen waarschijnlijk de laatste ge-
neratie zijn. De dieren mogen wel 
tot het einde van hun leven blij-
ven, maar er mag niet meer mee 
gefokt worden. 

De hertenparkjes bestaan al vele 
decennia in de gemeente Steen-
bergen. Het Vosmeerse park is 
het jongste en werd in 1995 aan-
gelegd. Alle parken zijn in eigen-

dom van de gemeente, maar kun-
nen bestaan dankzij de hulp van 
vrijwilligers. De herten kosten de 
gemeenschap jaarlijks tussen de 
1200 en 1500 euro aan voer. Daar 
komen nog wel eventuele dieren-
artskosten bij.

Alpaca’s en kamelen
Het besluit van het kabinet om 
het fokken van damherten te ver-
bieden, is een hard gelag voor de 
vrijwilligers, maar ook voor ver-
antwoordelijk wethouder Remery 
die dat niet onder stoelen of ban-
ken steekt. 

“Ik betreur de beslissing die het 
kabinet hierover heeft genomen 
en had het graag anders gezien. 
De hertenkampen die wij hier in 

de gemeente kennen, dragen bij 
aan een prettige leefomgeving. 
Zeker met de inzet van de vrijwilli-
gers en onze medewerkers zijn het 
fijne plekjes om naartoe te gaan. 
We gaan ons best doen om te zor-
gen dat de plekken behouden en 
benut blijven.”

De wethouder bedoelt daarmee 
dat in de toekomst andere dier-
soorten zullen komen. Alpaca’s 
bijvoorbeeld of kamelen, want die 
staan (nog) niet op de verboden 
lijst. 

Petitie
Inmiddels zijn er in het land al di-
verse acties gestart in een poging 
het tij te keren. Onder meer een 
petitie ter behoud van de dieren-
parkjes. De gemeente Steenber-
gen laat weten zelf niet actief ac-
tie tegen het beleid te onderne-
men maar de brancheorganisatie 
KleinDierNed te volgen en daar 
waar nodig te steunen.

“Fijne plekjes om naartoe te gaan”

Wethouder niet blij met  
uitsterfbeleid hertenkampen 

Maria Regina genoot van  
‘The Masked Voorlezer’
STEENBERGEN – Op basisschool Maria Regina zijn leerlingen en leer-
krachten op een bijzondere manier bezig geweest met het zo belangrijke 
voorlezen. Vrijdagmiddag 3 februari vond de finale plaats van ‘The Mas-
ked Voorlezer’. “De afgelopen twee weken waren heel leuk. De Masked 
Voorlezer heeft echt geleefd op onze school”, zo laat directeur Willian Hees-
ters tevreden weten. “In de finale stonden de motorrijders en de prinses uit 
1001 nacht. Nadat zij nog een stukje voorgelezen hadden konden de leer-
lingen raden wie er achter alle vermommingen schuil gingen. De groepen 
7A en 8A bleken de beste speurneuzen. En onze voorleeskampioen Anne de 
Neeve bleek de mystery guest te zijn en was gehuld in een tijgerpak”.
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Een mooi afscheid
Soms verliezen we iemand van wie we veel houden. Het kan 
daarbij heel lastig zijn dit verlies te verwerken en het een  
plekje te geven. In dit themanummer staan we stil bij het afscheid 
en de mensen die u daarbij kunnen ondersteunen, omdat het in 

donkere tijden vaak fijn is om te weten bij wie u terecht kunt. 
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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

STEENBERGEN – De dood is een 
einde waar we het liefst niet veel 
aan denken. We krijgen er ech-
ter allemaal mee te maken. Dan 
is het belangrijk dat het afscheid 
op een troostende en respectvol-
le wijze plaatsvindt. De uitvaart-
verzorger biedt daarbij belang-
rijke ondersteuning. In de regio 
Steenbergen zijn meerdere uit-
vaartverzorgers actief. Uitvaart-
verzorging Leeuw is er daar al 
decennia lang een van. Aanvan-
kelijk geleid door Gerard Leeuw 
– bij vele honderden uitvaarten 
een vertrouwd gezicht – thans 
voert zijn zoon Alfred het team 
aan. Hij heeft Marcel Ooms naast 
zich gekregen. Gerard geniet nu 
van zijn pensioen. “Mijn vader 
heeft recentelijk helaas fysiek 
een tegenslag gehad. Maar hij is 
herstellende en het gaat steeds 
beter met hem”, vertelt Alfred 
voordat hij ingaat op hun onder-
steuning rond de uitvaart.

“In al die jaren is ons hoofddoel 
onveranderd gebleven. Wij zijn er 
voor de mensen en staan hen bij 
tijdens een zeer zwaar moment 
in hun leven. Uitvaartverzorging 
vraagt naast kundigheid en ken-
nis van zaken, ook het vermogen 
om alles goed te kunnen regelen. 
Ervaring is daarbij belangrijk, met 
daarnaast de wil en de inzet om 
alles tot in de puntjes te verzor-
gen. Samen met Marcel doe ik dat 
met vertrouwde medewerkers. 
Daarbij is Sandra van Poortvliet 
eveneens uitvaartleider en zet 
Dian Bolluijt zich samen met Mar-
cel in bij de laatste verzorging van 
de overledene”.

Enorme voldoening
Marcel Ooms kwam het team een 
jaar geleden versterken. 

“Na mijn opleiding in het uitvaart-
wezen mag ik mij hier inzetten als 
uitvaartverzorger en ook als rouw-
begeleider. Dit geeft me enorme 
voldoening. Steeds opnieuw ben ik 
blij dat ik voorafgaand en tijdens 
de uitvaart wat voor de nabestaan-
den kan betekenen. 

Ik voel me in dit team dan ook he-
lemaal op mijn plek”.

Toewijding
De toewijding van de teamleden is 
voor Alfred niet alleen heel her-
kenbaar, maar zeker ook belang-
rijk. 
“Wij zetten ons met hart en ziel in 
om een uitvaart tot in de puntjes 
te verzorgen en om de familie van 
de overledene goed en bekwaam 
te begeleiden. Daarbij hebben we 
een belangrijk adviserende rol. 
Dat doen we nu ruim 25 jaar van-
uit ons eigen rouwcentrum hier 
naast gemeenschapshuis De Vaert 
op de Welberg”. 

Alles in eigen hand
“We krijgen vaak terug dat de be-
trokkenen het zo fijn vinden dat 
wij alles in eigen hand hebben. 
Dat begint bij het rouwvervoer, 
de laatste verzorging, maar ook 
bijvoorbeeld het drukwerk. Heel 
belangrijk is dat de familie één 
aanspreekpunt heeft. In ons eigen 
rouwcentrum hebben we een rui-
me afscheidskamer en ook een 
mooie aula waar we afscheidsbij-
eenkomsten kunnen houden voor 
ook kleinere gezelschappen tot 
vijftig personen. Heel intiem en 

ook met veel privacy. Naast ons 
pand is ook een eigen parkeerge-
legenheid gelegen bij de begraaf-
plaats Welberg en het honden-
speelveldje”.

Goed invulling geven  
aan de vele wensen
Alfred Leeuw en Marcel Ooms 
leggen uit dat er vooral de laat-
ste jaren veel rond de uitvaartver-
zorging is veranderd. Was het in 
vroegere jaren het voor de directe 
nabestaanden meer het wat op af-
stand ondergaan van de uitvaart, 
tegenwoordig is er behoefte aan 
een grotere inbreng. “De familie 
is daar vaak ook veel actiever bij 
betrokken. Het is aan ons om een 
goede invulling te geven aan de 
wensen die er zijn. En onze taak is 
om ook goede voorlichting te ge-
ven over de mogelijkheden die er 
zijn en die goed zouden passen bij 
de behoefte”.

Communicatie
Die voorlichting en een passend 
advies wordt persoonlijk gegeven, 
maar er is eveneens aandacht 
gegeven aan de website, waarop 
vooraf al nuttige informatie te vin-
den is. “We hebben ook aandacht 
voor onze communicatie. Niet al-
leen in traditionele media, maar 
zullen dit ook actief gaan doen via 
social media. Dat is in deze tijd 
immers eveneens een belangrijk 
communicatiemiddel”.

Zie ook: www.uitvaartleeuw.nl

Uitvaartverzorging Leeuw al vele jaren vertrouwd actief in regio Steenbergen

“Nabestaanden zijn er heel positief over dat wij alles  
rond de uitvaart helemaal zelf verzorgen”
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Luizter is in 2008 opgericht door 
Jolanda Bazen en Jörgen Versteeg. 
Zij begonnen met het vertellen van 
Luizterverhalen: een ode aan het 
leven, waarin mensen bedankt en 
bezongen werden. Vanwege de 
grote vraag naar de Luizterverha-
len is het team inmiddels uitge-
breid met meerdere vertellers en 
pianisten. De vertellers beschik-
ken over een unieke combinatie 
van vaardigheden: schrijven, spre-
ken en zingen. De pianisten voelen 
exact aan op welke wijze de piano-
klanken een Luizterverhaal onder-
steunen. 

 

Muzikale levensloop
 “De zoektocht naar de juiste 
woorden en passende muziek 
is niet voor iedereen even ge-
makkelijk”, vertelt Jolanda. “Dat 
hebben we zelf ook ervaren toen 
we in 2016 onze eerste Muzikale 
Levensloop vertelden tijdens de 
uitvaart van Jörgens vader. Het 
werd een ware ode aan zijn leven, 
waarin zowel de gelukkige als de 
moeilijke momenten uit zijn leven 
de revue passeerden”. Nadien 
besefte het muzikale duo pas hoe 

bijzonder het was. Nu helpen ze 
de nabestaanden om een mooi 
en warm verhaal te vertellen met 
een Muzikale Levensloop. Het 
is een ode aan het leven van de 
overledene. “Genodigden vertellen 
ons dat ze nog nooit zo’n mooie 
uitvaart hebben meegemaakt. Dat 
voelde in het begin wel een beetje 
vreemd”, geeft Jolanda toe, “maar 
we zijn er inmiddels wel aan 
gewend.”

Ondertussen heeft Luizter al met 
vele uitvaartverzorgers samenge-
werkt, zo ook met de uitvaartver-
zorgers in de regio Steenbergen. 
In goed overleg wordt de uitvaart-
dienst samen met alle betrokke-
nen ingedeeld om tot een warm 
en persoonlijk afscheid te komen. 

Wie meer wil weten over de 
mogelijkheden kan vrijblijvend de 
uitvaartbrochure aanvragen via 
www.luizter.nl/contact/  of een 
kijkje nemen op de website: www.
muzikalelevensloop.nl

l Foto door Koolen Photography 
tijdens een uitvaart in scene.  

Luizter zet dierbaren 
op een voetstuk
Iedereen heeft een uniek leven waar op een mooie manier over ver-
teld kan worden, met een weemoedige glimlach of een stille traan 
over de wang als gevolg. Luizter heeft zich gespecialiseerd in het 
vertellen. Als een ware ode vertelt het team met piano, spraak en 
zang over een overledene, op een manier die bijzonder en troostrijk 
is. Samen met de familie, andere nabestaanden en de uitvaartver-
zorger geven zij vorm aan dit laatste moment van afscheid, met als 
doel om troost en houvast te creëren voor de familie. 

Als een dierbare overlijdt, wil je deze graag 
een prachtig afscheid geven, waarbij iedereen 
kan horen en vooral voelen hoe belangrijk en 
bijzonder deze persoon was. Samen met de 
nabestaanden geven we de dienst vorm, want 
op een mooie, warme en persoonlijke manier 
afscheid kunnen nemen van een dierbare is 
heel belangrijk.

Onze specialiteit is een muzikale levens loop. 
Een levensverhaal vertelt met woorden, zang en 
pianomuziek. Een geheel eigen, vernieuwende, en 
unieke manier van storytelling, die altijd raak is.

Jolanda Bazen  
06 53 888 242  /  info@luizter.nl / www.luizter.nl

Een onuitwisbare 
herinnering aan 
een mooi mens..

Vraag vrijblijvend onze brochure aan of neem 
contact op via onderstaande gegevens.

Naast de Muzikale Levensloop
kunnen we als uitvaartspreker de 
dienst begeleiden, en verzorgen 
we ook live muziek.

“Mijn moeders levensloop is door Luizter met 
zoveel warmte en liefde overgebracht, dat zelfs 
mijn collega’s, die mijn moeder nog nooit gezien 
hadden, hierna het gevoel hadden alsof ze haar 
wel persoonlijk hebben gekend.” Deborah van Loenen

Luizter is winnaar in de categorie ‘Innovatie’ vande Dutch Funeral Award 2022
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Uitvaartzorg Nuiten Groffen is al meer 
dan 10 jaar een begrip in Steenbergen 
en omstreken. Anita Nuiten is de spil 
van het bedrijf en zorgt samen met haar 
team voor een persoonlijke en warme  
uitvaart.

“In 2012 ben ik gestart met Uitvaartzorg 
Nuiten Groffen en sindsdien heb ik heel 
wat families mogen bijstaan bij een uit-
vaart,” vertelt Anita. “Er is in die tijd veel 
gebeurd, maar de zorg en persoonlijke 
aandacht waarmee we families helpen is 
altijd gebleven.” 
Die zorg en aandacht worden door na-
bestaanden warm ontvangen. Mensen 
kennen Anita en haar vaste partner Mieke 
Antonissen en weten dat zij zich met aan-
dacht inzetten om de wensen te vervullen. 
Anita en Mieke nemen dan ook alle tijd om 
families te begeleiden in een hectische, 
emotionele periode. “Wij zijn altijd gericht 
op de overledene en diens nabestaanden. 
Bij de kennismaking kijken we altijd naar 
wat past, wat we kunnen betekenen en 
hoe de nabestaanden zich thuis voelen 
bij het afscheid,” legt Anita uit. “Of het nu 
gaat om een traditionele uitvaart of een 
eigentijds afscheid: met aandacht, hart en 
handen helpen ik of mijn collega Mieke de 
nabestaanden bij een afscheid dat bij de 
overledene en bij hen past.” Het streven 
van Anita en Mieke is een uitvaart waar 
men met een warm gevoel op terugkijkt.  

 
“Als mensen bij het nagesprek vertellen 
dat ze zich welkom en op hun gemak 
voelen, dat het afscheid persoonlijk was 
en intens beleefd werd, dan weten we dat 
het goed was.” 

Een persoonlijk afscheid, een 
warme herinnering

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

Anita Nuiten

Rouwkamer | Oudlandsestraat 202, Steenbergen

een persoonlijk afscheid, 

een warme herinnering

‘WE BLIJVEN SAMEN IN MOOIE DROMEN, 
HERINNERINGEN EN GEDACHTEN’ 

KUIJER UITVAARTZORG
Smidakker 15
4709 BV Nispen

www.kuijeruitvaartzorg.nl
info@kuijeruitvaartzorg.nl

0165 - 630 596

Jolanda Kuijer van Kuijer Uitvaartzorg ver-
zorgt de uitvaart en begeleidt de nabe-
staanden in de periode vanaf het overlijden 
tot en met de uitvaart. Bij het verzorgen van 
de uitvaart kan gedacht worden aan de op-
baring, het vervoer, het drukwerk, de loca-
tie, de catering en de invulling van de af-
scheidsdienst. Hiermee ontzorgt Kuijer 
Uitvaartzorg de nabestaanden, zodat zij in 
de week voor de uitvaart alle tijd hebben 
om afscheid te nemen van hun dierbare. In 
de weken na de uitvaart wordt er contact 
gehouden en helpt Kuijer Uitvaartzorg bij 
de nazorg.

 
Bij het verzorgen van de uitvaart wordt 
goed gekeken naar de wensen van de na-
bestaanden. Zij kunnen kiezen uit legio 
mogelijkheden om het afscheid vorm te 
geven zoals zij willen en kunnen daarbij 
ook veel persoonlijke aanvullingen doen, 
zoals muziek, foto’s, zang, sprekers, ritue-
len en overwegingen. Crematie of begrafe-
nis, ingetogen of groots, traditioneel of ei-
gentijds, er is veel mogelijk. 
Wie een gesprek wil om samen te kijken 
naar de persoonlijke wensen kan mailen 
naar info@kuijeruitvaartzorg.nl of bellen 
naar 0165 630596. 

Een persoonlijk afscheid met 
Kuijer Uitvaartzorg
De periode rond het afscheid is een belangrijk moment voor de nabestaanden. Samen 
wordt het afscheid vormgegeven, een afscheid dat waardig en respectvol maar zeker 
ook persoonlijk is. Bij Kuijer Uitvaartzorg staat het creëren van een persoonlijk afscheid 
voorop. Jolanda Kuijer en haar partners verzorgen een uitvaart die past bij de persoon-
lijkheid en het leven van de overledene, zodat de nabestaanden op een mooie manier af-
scheid kunnen nemen van hun dierbare. 
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Timmerman is samen met Harry Heun ei-
genaar van familiebedrijf Timmerman Na-
tuursteen in Nieuwerkerk. Zij zijn gespe-
cialiseerd in het maken van natuurstenen 
producten, waaronder grafstenen. Tim-
merman vertelt: “Iedere grafsteen die wij 
maken is uniek, of het nu gaat om een tegel 
op een gemeentegraf of een familiegraf. 
Aan de basis van iedere grafsteen die wij 
leveren staat een ontwerp. Samen met de 
nabestaanden gaan we op zoek naar een 
ontwerp dat past bij de overledene.”

Ontwerpproces
Hierdoor wordt het ontwerpproces erg per
soonlijk, vertelt Timmerman: “Aan de hand 

van een uitgebreide selectie gedenkstenen 
op onze website kunnen de nabestaanden 
selecteren welke monumenten hen aan-
spreken, zodat er een persoonlijk fotoal-
bum ontstaat. Dit album kan worden ge-
bruikt als uitgangspunt tijdens een eer-
ste gesprek in een van onze showrooms, 
waarna we samen met de nabestaanden 
op zoek gaan naar de juiste combinatie van 
materiaal, tekst en andere elementen. Zo 
vinden we altijd een combinatie die past bij 
de overledene.” Inmiddels heef het bedrijf 
vestigingen in Nieuwerkerk, Hellevoet-
sluis, Rotterdam en Goes. “Kom gerust 
eens langs in één van onze vestigingen, of 
neem een kijkje op de website. Wij helpen 
u graag,’ aldus Timmerman.  

Traditioneel en eigentijds  
natuursteen
“Wij zijn een bedrijf met een berg traditie, maar met de blik naar voren gericht” ty-
peert Martin Timmerman. “We werken al meer dan 180 jaar met natuursteen. Hoe-
wel er al veel veranderd is in die tijd blijft één ding onze aanpak kenmerken: am-
bachtelijk maatwerk.”

Vakmanschap sinds 1839

Kijk voor meer informatie en gerealiseerde monumenten op timmerman-natuursteen.nl

GEDENKSTENEN

TIMMERMAN NATUURSTEEN

showroom
Nwe Crooswijkseweg 66 b Rotterdam
telefoon 010 413 69 10

showroom
Rijksstraatweg 35 Hellevoetsluis
telefoon 0181 33 73 95

e-mail | website
info@
timmerman-natuursteen.nl

hoofdvestiging
Vierbannenstraat 1 Nieuwerkerk (Zeeland)
telefoon 0111 64 17 98

traditioneel en eigentijds  |  in alle prijsklassen  |  deskundig advies
natuursteen en/of glas, hout, rvs, cortenstaal

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

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

Contactpersoon Nieuw-Vossemeer, Steenbergen e.o.
Jeanne Huijsmans: 06-13433461
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Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwers

Bij uitvaartverzorging Jannie Hulsber-
gen staan persoonlijke aandacht, flexi-
biliteit en respectvolle en deskundige 
verzorging voorop in haar onderne-
ming. Jannie Hulsbergen wil de nabe-
staanden, zeker in de extra moeilijke 
tijd na het verlies, zo goed en persoon-
lijk mogelijk en met aandacht bijstaan. 
Daarvoor nemen zij en haar team alle 
tijd.

Samen met uitvaartleidsters Jeanne 
Huijsmans uit Steenbergen, Constance 
Brugmans uit Roosendaal en de mede-
werksters voor overige werkzaamheden 
vormt Jannie Hulsbergen een goed team 
om een uitvaart met aandacht en eerbied 
te regelen en te realiseren. Nabestaan-
den kunnen veel zelf doen wanneer zij dit 
willen en ontvangen daarbij de nodige on-
dersteuning of advies. Uitvaartverzorging 
Jannie Hulsbergen is aanwezig, maar 
wel discreet op de achtergrond. Hierdoor 
krijgt de uitvaart een persoonlijk karakter. 

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen 
beschikt over verschillende locaties voor 
opbaring, waaronder een huiselijke aula 
aan de Marconilaan en de 24-uursfami-
liekamer aan de Melanendreef, beiden 
te Bergen op Zoom. Daarnaast is er in 
Nieuw-Vossemeer een afscheidskamer 
aan de Achterstraat. Op deze locaties kan 
uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen de 
nabestaanden ruime bezoektijd bieden tij-
dens de opbaardagen van hun overleden 
dierbare. Het is ook mogelijk om te kiezen 
voor thuisopbaring. 

Wie vragen heeft rond de uitvaart of be-
langstelling heeft voor het boekje ‘per-
soonlijke uitvaart naar wens’ kan contact 
opnemen met uitvaartverzorging Jan-
nie Hulsbergen via het telefoonnummer 
0164 246664 of 06 51910414. Ook kan er 
gemaild worden naar janniehulsbergen@
home.nl of info@jannieuitvaartverzor-
ging.nl . Voor de omgeving Steenbergen 
en Nieuw-Vossemeer kan men eventueel 
ook direct contact opnemen met Jeanne 
Huijsmans, telefoonnummer 06 13433461. 

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

Vorige week hebben we met 
veel mensen de watersnoodramp 
van 1953 herdacht. Zowel in 
de dorpen als in de polders van 
de Sint Annaparochie en de 
Sint Christoffelparochie zijn 
veel slachtoffers gevallen. Zelf 
ben ik opgegroeid op Goeree-
Overflakkee en heb de verhalen 
van kinds af aan meegekregen. 
Mijn opa van moederskant 
moest halsoverkop met zijn 
gezin naar hoger gelegen gebied 
vertrekken. De broer van mijn 
opa van vaderskant is met mijn 
overgrootopa met de fiets naar 
Melissant gevlucht. Hun verhalen, 
de ellende van die nacht en 
de daaropvolgende weken en 
maanden maakten veel indruk op 
mij. Nu op dit moment waarop 
ik dit stukje schrijf is er weer een 
grote ramp aan de hand. Deze keer 
in Turkije en Syrië en de regio 
eromheen. Veel mensen zijn al 
omgekomen of gewond geraakt. 
De komende dagen zal blijken 
hoeveel mensen dit in totaal zijn. 
Het valt niet mee om woorden 
aan rampen als deze te geven. De 
ontreddering, de angst en de pijn 
staan op het gezicht van mensen 
geschreven. Wat wel opvalt is de 
hulp die zowel in 1953 als nu in 
Turkije en Syrië gegeven wordt. 
In het evangelie van 5 februari 
zegt Jezus daarover tegen zijn 
leerlingen: ‘Jullie zijn het licht 

van de wereld en het zout van de 
aarde. Als jullie je licht niet laten 
schijnen in en over deze wereld, 
wie zal dan de weg wijzen naar 
een zinvol bestaan?” Laten we 
hopen en bidden dat we dit licht 
door mogen geven en ons laten 
raken door het leed van 1953 en 
ook het leed van onze tijd. Wie we 
ook zijn of waar we ook vandaan 
komen, dat we met zijn allen 
samenwerken en onze schouders 
eronder zetten om daar te helpen 
waar mensen in nood zijn. 
Lenie Robijn, Pastoraal werk-
ster Sint Annaparochie en Sint 
Christoffelparochie  

Alle vieringen zijn in de Lour-
deskapel, ingang tegenover 
de Aldi. De overledenen die 
we in ons gebed gedenken: 
Martha Letens-Jacobs; Willy 
Hoppenbrouwers-Hector we-
duwe van Ad Hoppenbrouwers.  
Zaterdag 11 februari 17.00 uur: 
Pastoor Hans de Kort en Past.w. 
Lenie Robijn. Johannes Luijks; 
Ouders Vissenberg-Knop; Fam. 
Verbeek-Gijzen en Connie; 
Fam. Vermue-Rijk; Echtpaar Pe-
trus Brooijmans en Wilhelmina 
Brooijmans-Koolen; Janus Koolen 
echtgenoot van To Hommel; Koos 
Brooijmans vanwege zijn verjaar-
dag; Toos van Meer-van der Kamp 
(kruisje ophalen, 1e jaargetijde); 
Adje Willems-van Kuijk (kruis-
je  ophalen, 1e jaargetijde)  
Maandag 13 februari 19.00 
uur: Pastoor Hans de Kort.  

Misintenties: Wilt u een misin-
tentie aanvragen? Indien mo-
gelijk graag een week van tevo-
ren (i.v.m. tijdige plaatsing in de 
krant) door te geven bij het se-
cretariaat (zie gedeelte Sint An-
naparochie) of via de website. 
De prijs voor het aanvragen van 
een misintentie is 12,00 euro. 

Zaterdag 11 februari 19.00 

uur: Eucharistieviering Pastoor 
Hans de Kort, muzikale invulling  
Jolanda van Terheijden. Wij  
gedenken: overleden ouders 
Luijckx-Oomen en dochter Truus.  
Woensdag 15 februari 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk, 
Pastoor Hans de Kort. 
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  

De kosten voor een misintentie 
zijn per 1 januari 2023 €12,-.
Zondag 12 februari 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant 
pater Bertus van Schaik. 
Misintenties: Leonardus de Jong 
en Maria Baselier; Jo van Gaans-
Timmermans wed. van Tinus van 
Gaans; Bart Mees e.v. Elly Douma; 
Jan Brocatus;  Co Brocatus; Loes 
Dogge e.v. Cees van Geel b.g.v. 
de 61e huwelijksdag; Jeanne de 
Wit-Vos e.v. Aloys de Wit; Ad 
Heijboer e.v. Corrie Rozendaal 
b.g.v. de geboortedag. 
Maandag 13 februari 18.00 uur: 
H. Mis
Woensdag 15 februari 19.00 
uur: H. Mis
Donderdag 16 februari 19.00 
uur: Medjugorjeviering en 
Rozenkransgebed.

Ons Parochiesecretariaat 
is geopend op dinsdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 
uur. Tel.: 0164- 682525.  
Zaterdag 11 februari 19.00 
uur Euch.: In deze viering 
wordt ons gebed gevraagd 
voor: Jaan Kijzers w.v. Geert  
Valkenburg; Bas Rens; 
Yvonne Weller; Mines 
Schoonen e.v. Corrie Haver-
mans. Voorganger : Past. B. 
van Schaik, lector : C. Broos 
m.m.v. het koor Samen Sterk.  
Dinsdag 14 februari 16.00 
uur: Ter ere van de H.  
Antonius voor onze gezinnen. 

Zondag 12 februari 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: Ge-
mengd koor. Misintenties: Coba 
v.d. Bergh-de Nijs. Voorganger: 
Pastoor Hans de Kort; misdie-
naar: Anneke Welten; lector: Lies 
Welten; koster: Adrie van Etten. 
  

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

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

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 12 februari 10.00 uur: 
Mevr. Roggeband, Tholen.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

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

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 12 februari 10.00 uur: 
Mw. ds. T. Veldhuizen, Zandhoven.

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 februari 10.00 uur: 
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. 
C.D. Zonnenberg, Hardinxveld- 
Giessendam. 

Zondag 12 februari 09.00 uur: 
Ds. Ch. Inkelaar-de Mos. Viering 
van het Heilig Avondmaal. 

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL  WOORD
Aankondiging van de lente
Het frisgroene gazon met gras en 
mos vertoont plukjes korte bijna 
witte steeltjes van krokussen. Je 
snapt niet, waar die tere steeltjes 
de kracht vandaan gehaald hebben 
om vanuit die kleine bolletjes in  
de zwarte aarde boven gras en 
mos uit te klimmen. Daar staan ze 
dan te wuiven en te buigen in de 
harde wind. Een aantal steeltjes 
met knop zet ik binnen in een 
piepklein vaasje met lauw water. 
In de kortste keren laten ze hun 
prachtige lilakleurige bloemetjes 
zien met hun geel hartje. Een 
rukwind buiten gooit een plastic 
tuinstoel achterover. En een 
lege emmer op z’n zij rolt over 
de krokussen heen, die daarna 
toch weer blijven wuiven naar 
mij achter het raam  en buigen 
voor hun liefdevolle Schepper. 
Een spechtenechtpaar is aan het 
timmeren in een dikke tak van 
de oude jutteperenboom. Het is 
maar de vraag, of ze voor hun 
nieuwe broed op tijd klaar zullen 
zijn met een vers holletje. Zo niet, 
dan kiezen ze gewoon het holletje 
van vorig jaar, waar ze met 
succes hun kindjes hebben groot 
gebracht. Ja, de lente kondigt zich 
aan. Van achter het raam, dicht 
bij de warme radiator, worden we 
uitgenodigd om binnenkort naar 
buiten te komen en deel te nemen 
aan het leven van de nieuwe 
lente. Pater Bertus.  

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

doordenkertje
Wie in een glazen huis 

woont, moet niet  
met stenen gooien.
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Foto: Mark van Waterschoot (TCS 1) Foto: Dave van Broekhoven (TCS 1) Foto: Jolanda Koenraadt (TCS 2)

( door Jolanda Koenraadt)

De heren van TCS 1 kwamen afge-
lopen week in actie tegen TCO’78 
1 uit Ossendrecht. Het werd een 
nipte overwinning (6-4). Mark van 
Waterschoot was prima op dreef 
en schreef alle drie zijn wedstrij-
den op zijn naam. Samen met 
Dave van Broekhoven won hij ook 
het dubbel en Erik van der Wegen 

zorgde voor de andere twee pun-
ten. 

Ondanks deze winst staat het 
team op de laatste plaats al zijn de 
verschillen nog klein. Komende 
week staat de wedstrijd tegen de 
koploper op het programma, dat 
zal een zware dobber worden.
De dames van TCS 2 moesten het 
opnemen tegen TT Goes 3. Dit 

was de eerste wedstrijd en het 
werd meteen een mooie 8-2 over-
winning. Sandra Adriaansen bleef 
ongeslagen, Elza van Geel pak-
te twee overwinningen net als Jo-
landa Koenraadt. Samen wisten 
zij ook nog het dubbelspel te win-
nen.
Programma 10 februari: TCS 1 – 
Het Markiezaat 6 en TCS 2 – Tana-
ka 7

Winst voor zowel TCS 1 als TCS 2

WELBERG – Donderdagavond 
2 maart brengt Stichting Posi-
tief Coachen de theatervoorstel-
ling ‘Dat schiet lekker op zo op de 
planken die gaat over het omgaan 

met jongeren. Het wordt een voor-
stelling met veel humor die ouders 
en (sport)coaches op leuke ideeën 
brengt om de uitdaging van op een 
positieve manier om te gaan met 
jongeren aan te kunnen.

Normaliter zou een toegangs-
kaartje 15 euro moeten kosten, 
maar dankzij gemeente Steenber-
gen, die een subsidie heeft ver-
strekt, is de voorstelling gratis te 
bezoeken. Aanmelden is echter 
wel noodzakelijk en kan via de 
website www.datschietlekkerop-
zo.nl waar ook meer informatie 
over de voorstelling is te vinden.

De voorstelling begint op 2 maart 
om 19:30 uur en duurt tot 20:40 
uur. De bezoekers kijken naar 
de ontwikkelingen rond de per-
soon Maarten, die het beste voor 
heeft met zijn zoon Sander als het 
gaat over zijn sport en zijn school. 
Hij doet zijn uiterste best om de 
knaap goed te begeleiden, maar 
dat blijkt niet zo gemakkelijk te 
zijn.

Theatervoorstelling voor 
ouders en coaches over  
uitdaging met kinderen

Dinteloordse  
senioren bakken 
pannenkoeken op 
Petrus en Paulus
DINTELOORD – Vrijdag 17 maart 
is het blijkbaar Nationale Pannen-
koekendag. KBO-Dinteloord neemt 
hieraan samen met de Petrus en 
Paulus basisschool deel. De senio-
ren arriveren om exact 12:00 uur 
op deze school en gaan in kleine 
groepjes naar de groepen 1 tot en 
met 8. Met de kinderen worden 
pannenkoeken gebakken en is er 
een pannenkoekmaaltijd.

En geloof het of niet, er wordt 
daarna ook bingo gespeeld. “Dit 
spel is niet alleen populari on-
der ouderen, maar zeker ook on-
der jongeren”, zo laat het KBO-be-
stuur weten. De activiteit is extra 
leuk voor senioren die kleinkin-
deren op deze school hebben; ze 
kunnen aangeven in welke groep 
ze pannenkoeken willen bakken. 
Maar ook voor alle andere seni-
oren is het een leuke activiteit. 
Deelname is geheel gratis en ook 
niet-leden van KBO-Dinteloord 
kunnen hieraan deelnemen. Wie 
al vooraf thuis pannenkoeken 
bakt om die naar de school te ne-
men is eveneens welkom. Aan-
melden kan via het formulier in 
de nieuwsbrief of via telefoon 06 
29 399 736.



 pagina 
N i e u w s  u i t  u w  b u u r t  s i n d s  1 8 8 1

19

( door John Rommers )

Steenbergen – Alliance 3-2

De wedstrijd die het elftal van oe-
fenmeester Peter van Poortvliet 
afgelopen zaterdag speelde te-
gen Alliance uit Roosendaal was er 
een met twee gezichten. Een eer-
ste helft die werd afgesloten met 
een 1-1 ruststand, waarin tegen-
stander Alliance de duidelijk be-
ter voetballende ploeg was en die 
door Steenbergen werd afgesloten 
met tien man omdat middenvelder 
Sam Hartog enkele minuten voor 
rust met rood (2 x geel) het veld 
moest verlaten. Een 2e helft waar-
in de blauwwitten al na 6 minuten 
op een 1-2 achterstand kwamen 
maar daarna een dusdanige men-
taliteit toonden dat alsnog de vol-
le winst werd binnengehaald (3-2).

Tot grote vreugde natuurlijk van 
de (gehavende) jeugdige Steen-
bergse ploeg, want ook deze keer 
kon trainer Peter van Poortvliet 
vanwege diverse blessures weer 
niet zijn beoogde sterkste opstel-
ling in het veld brengen. En juist 
daarom was het extra leuk om te 
zien dat de spelers die er wel wa-
ren voor elkaar door het vuur gin-
gen, een tomeloze inzet op de 
grasmat legden en dat uiteindelijk 
ook bekroonden met drie punten.

Alliance de betere ploeg
Vanaf het begin was het Alliance, 
dat liet zien niet voor niets hoog 
op de ranglijst te staan. De man-
nen uit Roosendaal wisten elkaar 
uitstekend te vinden en waren 
voetballend gezien Steenbergen 

de baas.
Ondanks het betere voetbal, 
vooral ook omdat de Roosenda-
lers teveel ruimte kregen om te 
voetballen, werden er nauwe-
lijks kansen gecreëerd en werd 
de Steenbergse defensie nog 
niet echt op de proef gesteld.  
Sterker nog, het was Steenbergen 
dat op voorsprong kwam. Rond 
minuut 25 werd een aanval opge-
zet door het midden, was het Leo-
nid Leonodov die Giovani van der 
Wegen diep stuurde en die wist 
vanuit een moeilijke hoek de bal 
toch achter de Alliance doelman 
te schieten, 1-0.
Maar lang mocht Steenbergen 
niet genieten van deze voor-
sprong. Nadat een vrije trap van 
Mike de Hoog een prooi was ge-
worden voor de doelman van Al-
liance werd op het half uur door 
Alliance op rechts een aanval op-
gezet die werd afgesloten met een 
prima schot dat via de onderkant 
van de lat achter doelman Max 
Knook tegen de touwen kwam. 
1-1.

Rood van Sam Hartog
Het laatste kwartier van de eerste 
45 minuten kenmerkte zich door 
vele vreemde beslissingen van de 
scheidsrechter van dienst.
Zo werd middenvelder Sam Har-
tog weggestuurd nadat hij voor 
twee lichte overtredingen twee 
maal geel moest incasseren, wat 
uiteindelijk dus rood werd en 
zorgde de leidsman via verschil-
lende vreemde beslissingen voor 
veel  irritatie, waardoor er van 
goed voetbal geen sprake was. 
Alliance was kort voor rust nog 
1 keer dicht bij een voorsprong 

maar een toegekende vrije trap op 
de rand van de 16 vloog niet ver 
naast.

Steenbergen met  
tien man verder
Met de wetenschap dat Steenber-
gen de tweede helft moest gaan 
afwerken met tien man en het feit 
dat zowel Mike de Hoog als Lars 
de Wit vanwege blessures niet ver-
der konden (overigens prima ver-
vangen door Joep van Sittert en 
Hein Veraart), beloofde dat niet 
veel goeds.
En dat werd na 6 minuten spelen 
in de 2e helft ook al bevestigd.
De bezoekers gingen er, weer op 
rechts, vandoor en besloten die 
aanval met een prachtig schot 
dat onhoudbaar voor Max Knook 
hoog in de kruising verdween, 1-2.
Alliance probeerde na deze voor-
sprong door te drukken, nam het 
doel van Steenbergen even later 
weer onder vuur met een schot 
dat rakelings voorlangs ging, maar 
Steenbergen wenste ondanks alle 
tegenslag nog niet de op te geven.
Trainer Peter van Poortvliet wis-
selde rond de 60e minuut de moe-
gestreden Leonid Leonodov voor 
Gerrald Raaijmakers en mede 
daardoor kreeg Steenbergen ook 
aanvallend weer meer kleur op de 
wangen.
Nog maar zes minuten nadat de 
verse kracht in het veld stond, 
volgde een combinatie tussen 
Dennis Duijvelaar en Gerrald 
Raaijmakers. Laatstgenoemde 
stuurde Giovani van der Wegen 
richting Alliance doel waar hij in 
het strafschopgebied werd neer-
gelegd.

De toegekende strafschop werd 
door Dennis Duijvelaar vol over-
tuiging binnen geschoten, 2-2.

Even later zelfs  
voorsprong voor  
Steenbergen 1
Deze gelijkmaker bleek weer nieu-
we brandstof voor de blauwwitten 
om er nog een schepje bovenop te 
doen en wederom leidde dat tot 
succes. 
Weer was het Gerrald Raaijmakers 
die deze keer Kai Heshof lanceer-
de en net als een week eerder te-
gen DVO’60  bewaarde Kai Heshof 
de rust en hij scoorde langs de uit-
lopende Alliance doelman de 3-2.
Hét moment natuurlijk voor Alli-
ance om met man en macht ten 
aanval te gaan.

Steenbergen werd teruggedron-
gen, mocht niet mopperen dat 
een als voorzet bedoelde bal tegen 
de paal kwam, maar was zelf via 
een prima schot van Dennis Duij-
velaar dat rakelings naast ging, 
ook nog dicht bij de 4-2.
Alliance kreeg in de slotfase nog 
een 3-tal hoekschoppen te nemen 
maar resultaat leverde dat niet 
meer op.
Ondanks de numerieke minder-
heid wist Steenbergen de voor-
sprong te behouden en daar wa-
ren de blauwwitten uiteraard dol-
gelukkig mee.

Uitwedstrijd  
tegen Boeimeer
Morgen, zaterdag 11 februa-
ri, staat er voor Steenbergen een 

uitwedstrijd op het programma 
in Breda. De blauwwitten moe-
ten dan aantreden tegen het elf-
tal van Boeimeer. Een tegenstan-
der waarvan thuis met grote cij-
fers (7-0) werd gewonnen, maar 
een tegenstander ook die af en 
toe verrassend uit de hoek kan ko-
men. Steenbergen is dus gewaar-
schuwd.

De wedstrijd wordt gespeeld op 
sportpark Heksenwiel aan de 
Heksendans 4 in wijk De Haagse 
Beemden in Breda en begint (LET 
OP) pas om 17.15 uur.

Uitslagen senioren 
van zaterdag 4 februari
Steenbergen 1 - Alliance 1: 3-2; 
Halsteren 5 - Steenbergen 2: 2-3; 
Kloetinge onder 23 - Steenber-
gen onder 23: 1-3; Steenbergen 
3 - V.V.C.’68 4: 4-1; De Fendert 5 
- Steenbergen 4: 1-1; Rood Wit 2 
- Steenbergen 5: 5-2; Steenber-
gen dames 1 - R.F.C. dames 1: 1-5; 
Steenbergen dames 2 - Halsteren 
dames 1: 3-2; Lepelstraatse Boys 
veteranen- Steenbergen vetera-
nen: 1-9.

Programma senioren
voor zaterdag 11 februari:
Boeimeer 1 - Steenbergen 1, aan-
vang 17.15 uur; Steenbergen 2 - 
Fc.Moerstraten 2, aanvang 13.15 
uur; Steenbergen onder 23 - 
U.V.V.’40 onder 23, aanvang 13.15 
uur; Steenbergen 4 - Alliance 3, 
aanvang 15.15 uur; Steenbergen 
4 - Alliance 7, aanvang 15.15 uur; 
V.V.A.C. dames 2 - Steenbergen 
dames 1, aanvang 12.30 uur; De 
Fendert dames 2 - Steenbergen 
dames 2, aanvang 14.30 uur.

Tien Blauwwitten trekken zege tegen Alliance over de streep

Voor het 1e elftal van Sc Welberg 
stond afgelopen weekend de eer-
ste wedstrijd van de tweede sei-
zoenshelft op het programma. In 
Halsteren ging het op bezoek bij 
VVC’68. Eerder dit seizoen ging Sc 
Welberg op het eigen sportpark 
nipt onderuit tegen te ploeg uit 
Halsteren, toen werd het 1-2. Af-
gelopen zaterdag wist Sc Welberg 
het in de eerste helft VVC nog las-
tig te maken, in de tweede helft 
zette VVC’68 aan, waardoor de 
score hard opliep, eindstand 8-1.

Op een zeer slecht bespeelbaar 
hoofdveld op Sportpark de Beek 
in Halsteren begon Sc Welberg 
brutaal aan de wedstrijd. Het eer-
ste kansje van de wedstrijd was 
dan ook na een paar minuten 
voetballen van de ploeg van trai-
ner Koos Kortland. 

Vroege achterstand
Al snel bleek dat VVC’68 de wed-
strijd wilde gaan bepalen, met 
veel druk naar voren zocht de 
ploeg naar een vroege voor-
sprong. Na een kwartier spelen 
kwam die voorsprong ook. Een 
lange bal vanuit de achterhoede 
schoot door het slechte veld waar-
door VVC’68 alleen op keeper Bart 
Helmons afkon die een doelpunt 
niet wist te voorkomen, 1-0. 
Een kleine tien minuten later is 
het wederom de thuisploeg dat 

tot scoren komt, een toch op het 
eerste gezicht houdbaar afstands-
schot glipt onderdoor de handen 
van de Welberg keeper heen.

Reuze kans op  
aansluitingstreffer
Vrijwel direct na de 2-0 krijgt Wel-
berg een enorme kans om de aan-
sluitingsmaker te maken. Op links 
is het Mats Meeusen die goed op 
komt zetten en op de achterlijn de 
bal voorzet, Achmed Dahir komt 
goed voor zijn man, maar ziet zijn 
schot net langs paal de achterlijn 
passeren. 
Niet veel later is het Welberg dat 
schreeuwt om een strafschop als 
een speler van VVC’68 de bal met 
zijn arm lijkt terug te spelen naar 
zijn keeper, helaas had scheids-
rechter de Rond de gehele wed-
strijd weinig zin om het spel op 
korte afstand te volgen waardoor 
de scheidsrechter dit niet waar 
kon nemen.
Het tweede gedeelte van de eer-
ste helft is het vooral VVC’68 dat 
het balbezit heeft, maar de Wel-
berg verdediging zit er kort op 
waardoor echt grote kansen uit-
blijven. Welberg probeert er voor-
al doormiddel van de counter uit 
te komen, wat ook een aantal keer 
tot gevaarlijke kansen lijdt, maar 
doelpunten vallen er aan beide 
kanten niet meer. Ruststand 2-0. 

Tweede helft, het geluk 
zit Welberg niet mee

Na 5 minuten in de tweede helft 
is het Welberg dat wederom dicht 
bij de aansluitingstreffer is, Mats 
Meeusen onderschept de bal nabij 
het strafschopgebied van VVC’68 
waarbij de keeper ook voor zijn 
doel staat, het schot van Meeusen 
gaat rakelings naast. Het geluk zit 
Welberg wederom niet mee. 
In de daaropvolgende aanval slaat 
VVC’68 wel toe, 3-0. De wedstrijd 
lijkt dan ook vroeg in de tweede 
helft beslist te zijn. 
Na 60 minuten valt dan ook de 4-0 
binnen, VVC’68 kopt uit een hoek-
schop raak.
De doelpunten volgen zich in het 
laatste gedeelte van de wedstrijd 
snel op. 
De 5-0 komt tot stand door slap 
verdedigen van Welberg, waar-
door VVC’68 vanaf de punt van 
het strafschopgebied binnen kan 
schieten, 5-0.
In de 76e en 82e minuut komt 
VVC’68 dan nog tweemaal tot sco-
ren toe, waardoor het uitloopt 
naar 7-0.

Welberg redt de eer
Na 84 minuten weet Sc Welberg 
dan alsnog de eretreffer te note-
ren. 
Oud Welberg keeper Mitchell de 
Bruijn is koud twee minuten in 
het veld gekomen voor VVC’68 als 
hij de bal al uit het net kan vissen. 
Een lange pass wordt bij de linker 
doelpaal goed binnengeschoten 
door Achmed Dahir, 7-1.
Kort voor het verstrijken van regu-
liere speeltijd bepaalt VVC’68 de 
eindstand op 8-1.

VVC’68 in tweede helft 
maatje te groot
Daarmee verliest Sc Welberg de 
eerste wedstrijd van de tweede 
seizoenshelft met ruime cijfers 
van VVC’68. Het bood vooral in 
de eerste helft goed tegenstand en 
kreeg een aantal goede kansen om 
zelf ook tot scoren te komen. He-
laas ontbrak het geluk wederom. 
Na de thee liep VVC’68 in hoog 
tempo uit op Sc Welberg door ge-
disciplineerd en met druk naar 
voren te blijven voetballen.

Uitwedstrijd  
tegen Vrederust
Aankomende zaterdag speelt Sc 
Welberg een uitwedstrijd tegen 
Vrederust uit Halsteren. 

De wedstrijd zou aanvankelijk op 
sportpark ’t Zandbaantje gespeeld 
worden volgens het wedstrijdpro-
gramma, maar omdat eerder dit 
seizoen door het niet opkomen 
van de scheidsrechter de wed-
strijd een aantal dagen later bij Sc 
Welberg werd ingehaald spelen 
beide ploegen nu op het sport-
park in Halsteren de wedstrijd.
Gezien het feit dat Vrederust kop-
loper is van de competitie zal het 
een zware wedstrijd voor de man-
nen van Welberg worden, maar 
met de goede inzet en wil zit er 
wellicht een klein stuntje in!
De wedstrijd aankomende zater-
dag 11 februari tegen Vrederust 
begint om 14:30 uur, en staat on-
der leiding van scheidsrechter Ka-
racelik.

Sc Welberg ziet VVC’68  
na rust uitlopen naar  
ruime overwinning

( door Jesse de Decker )

Barbecues  
gestolen  
van landgoed  
Arcadia

STEENBERGEN – Zes barbecues, 
zogenaamde Green Eggs, zijn in 
de nacht van maandag op dins-
dag gestolen van landgoed Arcadia 
aan de Afgeslechtedijk in Steenber-
gen. De dieven dachten goed voor-
bereid te werk gaan door de came-
ra’s die het landgoed beveiligen af 
te dekken. Ze hielden daarbij ech-
ter geen rekening gehouden met 
verborgen camera’s. 
Volgens de familie Bakvis, eigena-
ren van Arcadia , hebben de dieven 
48 uur de tijd om de barbecues te-
rug te brengen “voordat verdere ac-
ties ondernomen worden”.  

De Green Eggs worden gebruikt om 
workshops te geven voor liefheb-
bers van de kamado. “De daders 
realiseren zich niet hoeveel men-
sen ze door deze actie duperen,” al-
dus Ineke Bakvis.



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

� ETC. 

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

uit nieuwe 
faillissementen!uit nieuwe 
faillissementen!
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 ZITGROEPEN
 FAUTEUILS
 RELAXFAUTEUILS
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 WANDKASTEN
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NGEBANKEN
 ZITGROEPEN
 FAUTEUILS
 RELAXFAUTEUILS
 EETKAMERS

NU MET
KORTINGEN 

TOT WEL
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LEEGVERKOOP 
ROOSENDAAL

Woonboulevard Roosendaal
Rucphensebaan 6 • 4706 PJ Roosendaal

 (naast Babypark)
06 40 96 95 17 

www.leegverkoop-roosendaal.nl

VOLOP RELAX-FAUTEUILStegen tegen bodemprijzen!
bodemprijzen!

uit nieuwe 
opruimingopruiming
MeGAMeGA

BALANSBALANS
Wij maken JOUW badkamer en keuken persoonlijk

- vanaf demonteren van uw badkamer en keuken,  alles in 1 hand dus 1 
  aanspreekpunt
- eigen vakkundige montagedienst met ervaren en vakbekwame monteurs
- strakke gedegen planning
- korte montagetijd
-- betrouwbaar familiebedrijf
- no-nonsense: u krijgt praktische adviezen waar u echt iets aan heeft
- alle bijkomende werkzaamheden zoals tegelwerken, stuc-installatie-en electrawerk

Oude Moerstraatsebaan 6 - 4614 RP Bergen op Zoom - 
info@lindhout.nu - www.lindhout.nu - tel. 0164-650270

                                                               

BADKAMERS EN KEUKENS
ANDERS DAN GEWOON...

AANBIEDINGNu bij aankoop van een keuken  
een gratis Quooker en GEEN aanbetaling

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




