
Kees van Poortvliet

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij ons gegeven heeft, hebben
wij afscheid moeten nemen van onze lieve vader, zoon en broer

"Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen,
en de dood zal niet meer zijn,
noch rouw, noch geklaag, noch moeite
zal er meer zijn,..."

De afscheidsdienst van Kees heeft in besloten kring plaatsgevonden.

a 18 maart 2023
IJzendijk 8, 4651 ZL Steenbergen

Carolien en Charlotte
Bobbiei

Ien van Poortvliet
Arco van Poortvliet

Hij overleed in de leeftijd van 64 jaar.

Uitvaartzorg Leeuw

Enige en algemene kennisgeving

In zijn vertrouwde omgeving  
is overleden

Jack Broeshart
* 29 juni 1963     † 20 maart 2023

 Betty Montijn

 Hanneke †

 Barry †

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Leeuw  
t.a.v. Fam. Broeshart
Postbus 68, 4650 AB Steenbergen

De afscheidsdienst en de  
crematie hebben in besloten  
kring plaatsgevonden.

Uitvaartzorg Leeuw

Intens verdrietig, maar ook  
wetend dat je nu geen  

ongemak en pijn meer hebt, 
hebben wij plotseling afscheid 
moeten nemen van onze lieve 

moeder en oma

Julia  
Esmyer - Kaiser

 * Rotterdam,  
30 april 1942

† Bergen op Zoom, 
20 maart 2023

Weduwe van
Hans Esmyer

Wij gaan haar enorm missen...

 Simone en Norman

 Manon en Sjack
 Cooper, Jools, Tommy, Elvis

Uitvaartverzorging Leeuw  
t.a.v. Fam. Esmyer
Postbus 68 
4650 AB Steenbergen

Julia is thuis.

De afscheidsdienst is op  
maandag 27 maart om 13.00 

uur in de aula van crematorium 
Zoomstede, Mastendreef 5  

te Bergen op Zoom.

Na de dienst is er een  
samenzijn met gelegenheid tot 
condoleren in de koffiekamer 

van het crematorium.

BWOD
BEDRIJFSWAGENONDERHOUD
DINTELOORD

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

Westerstraat 47 l 4671 CH Dinteloord 
Tel. 06-10452132

een persoonlijk afscheid, 
een warme herinnering
Anita Nuiten

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

Uitvaartzorg 
vanuit het hart

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

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

Van Haaften uitvaartverzorging

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

Markt 56
4695 CH Sint-Maartensdijk
0166-603766

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

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

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

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

maar eventueel ook daarbuiten.

De Ruyterstraat 37
4671 AW Dinteloord
0167-523222

24 uur per dag
Ook voor informatie

Te midden van allen die hem 
lief waren is, op weg naar 

zijn Jaantje, rustig ingeslapen  
onze lieve vader, schoonvader,  

opa en overgrootvader 

Ad Alderliesten 

echtgenoot van

Jaantje Alderliesten- 
van Geel † 

In de leeftijd van 80 jaar.

 Kinderen,
 kleinkinderen en
 achterkleinkind

 

†  13 maart 2023

Correspondentieadres:
Nieuwstad 12
4651 AZ Steenbergen 

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

Lieve allemaal,

Bedankt uit de grond van ons hart 

Fred en Henny

vrienden zie je niet,  
die staan achter je

GEZOCHT
Particuliere hulp in de  

huishouding

• 1 keer per week voor 3 uur
 • Bij gepensioneerd echtpaar in  

   Steenbergen

Telefoon: 06 82610259  
(ook Whatsapp)
Mail: gho.lagos@yahoo.com

Uitvaartzorg Leeuw

Wij kunnen het nog niet geloven  
dat wij nu afscheid moeten nemen

van mijn lieve vader,  
schoonvader en opa

Wim van der Ree
* Steenbergen, 25 februari 1945  
† Steenbergen, 22 maart 2023

Weduwnaar van

Willy van der Ree - Jansen

 Jack en Marijke

  Levi

Fam. van der Ree
Noorddonk 80
4651 ZB Steenbergen

Wim is opgebaard in Rouwcentrum 
Leeuw, Kapelaan Kockstraat 50  
te Welberg, alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst is op dinsdag  
28 maart om 12.00 uur in de aula van 

crematorium Zoomstede,  
Mastendreef 5 te Bergen op Zoom.

Na de afscheidsdienst bent u  
welkom om het gezin persoonlijk  
te condoleren in de kantine van  

V.V. Steenbergen, Seringenlaan 1 
 te Steenbergen. 

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.



 RIJBEWIJSKEURING ZEELAND

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

04-04-2023            13u - 16u

‘t Cromwiel, Krommeweg 1, 4651RN Steenbergen 

Meld je aan via www.rijbewijskeuringzeeland.nl of 0118-724 999 
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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

Het comité dat de Brandt Corstius-Duijkers Cultuurprijs 2023 zal uitreiken nodigt 
inwoners van de gemeente Steenbergen uit kandidaten voor deze prijs voor te 
dragen. De prijs is bestemd voor een individu, groep of vereniging die in het 
werkgebied van het Nederlands Hervormd Weeshuis is gevestigd, te weten de 
gemeente Steenbergen. De kandidaten moeten zich in het bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt op cultureel terrein in de ruimste zin des woords.

De aanmoedigingsprijs bestaat uit een sculptuur en een geldbedrag van €2.000. 
Een deelnameformulier is aan te vragen op onderstaand adres (dit geldt ook voor 
hen die al eerder zijn voorgedragen). 

B.C.D. Prijs
p/a Dhr. M.P. Hage 
Grote Bolspolder 9
4756 TW Kruisland
E-mail: meeshage1@gmail.com

De inschrijving sluit op 1 augustus 2023.

OPROEP KANDIDATEN BCD CULTUURPRIJS 2023 Een schutting of tuinscherm zetten is vakwerk!
Dat staat er voor jaren!

Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. 
Wij zijn gespecialiseerd in schuttingen en tuinhout.

Betonpaal in combinatie met betonplaat: houtdelen vrij 
van de grond, kan NIET rotten.

Voor info en bestelling:
DE SCHANS TUINSCHERMEN

Steenbergseweg 10, Halsteren | Tel: 0164-68 64 18
www.deschanstuinschermen.nl

GRATIS 
thuisbezorging

Op zaterdag 18 maart bestond de voetbalvereniging v.v. “Steenbergen” 90 jaar.
Ter gelegenheid hiervan werden op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 maart 
diverse festiviteiten georganiseerd.

Op vrijdag 17 maart een wedstrijd tussen Oud Steenbergen en Oud Nac uit Breda, 
met als voorwedstrijd een wedstrijd tussen de Veteranen van v.v. Steenbergen en 
v.v. Prinsenland en een onderlinge wedstrijd tussen de jongste voetballertjes van 
v.v. Steenbergen.

Op zaterdag 18 maart een voetbalclinic voor de jeugdleden van 5 t/m 13 jaar in 
samenwerking met de KNVB , een LED voetbalwedstrijd voor de jeugdleden van 
14 t/m 18 jaar en een feestavond voor de seniorenleden met naast DJ Owen een 
opreden van Marco Kraats en het duo Fatguys.

Op zondag 19 maart een groots opgezette reünie voor voormalig leden van de 
vereniging welke werd bezocht door bijna 300 oud leden.

Bovengenoemde festiviteiten zijn mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van 
onderstaande sponsoren: 

HOOFDSPONSOR: ALBERT HEIJN ACHTERBERG STEENBERGEN
Glastuinbouw Steenbergen, Gebr. van Duijn Auberginekwekerij Steenbergen, Kwekerij 

4-Ever Green Steenbergen, Van Adrichem Kwekerijen Steenbergen, Kwekerij KBB Holland 
Steenbergen, Noordhuys Tomatoes Steenbergen, Goodmorning Etten Leur, Databyte 

Steenbergen, Greenegg Totaal Steenbergen, Tamoil Nederland, BKS Sport en Bedrijfs-
kleding Steenbergen, Insulcon Steenbergen, Steigerservice Plompen Steenbergen, 

 Montage Van Kelle Roosendaal, Autobedrijf Gebr.Raaijmakers Steenbergen, Dawn Foods 
Steenbergen, Poelier Vugts Steenbergen, Nuyten Montagewerken Steenbergen,  Bakkerij 

Ton van Hees Steenbergen , Keurslager Peter Krijnen Bergen op Zoom, Schoonstad 
schoonmaakbedrijf Steenbergen, Steenbergse Courant Steenbergen.

Bestuur en commissie “90 jaar v.v. Steenbergen” willen alle genoemde sponsoren 
bijzonder hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
Maar niet te vergeten ook de vele 10-tallen vrijwilligers die weer 3 dagen in de 
weer zijn geweest en hun blauwwit hart hebben laten spreken.

HET WAS IN ÉÉN WOORD FANTASTISCH

Voetbalvereniging 
V.V. Steenbergen
bedankt haar sponsoren 
en vrijwilligers

GA NAAR:
madri.nl/werken-bij/

marc@madri.nl |  0167 561720

ELEKTRICIENSERVICE MONTEUR
WERKVOORBEREIDER
ELEKTROTECHNIEK

GOEDE VOORNEMENS VOOR 2023?

KOM BIJ
ONS TEAM!

Anjerstraat 42, 4651 MJ Steenbergen
Tel. (0167) 565600, Fax (0167) 565903
E-mail: abos@adviesbureaubos.com

Het is weer tijd voor de
jaarlijkse belastingaangifte.

Wij vullen uw
belastingaangifte

deskundig in.

Steenbergse Courant
zoekt bezorgers

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

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



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

PROFITEER NU!

Op zaterdag 25 maart organiseren wij 
verschillende  kookdemonstraties in onze 
showroom. Loop gerust binnen om te genieten van 
lekkere hapjes! 

KOOKDEMO 
OP 25 MAART!

DÉ DUITSE SPECIALIST IN KEUKENS 
MET STENEN WERKBLADEN
MARQUARDT KÜCHEN SINTMAARTENSDIJK

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

Marquardt Sint-Maartensdijk
Nijverheidsweg 1, 4695 RC 

0166 782 505 | sintmaartensdijk@marquardt-kuchen.nl

PLAN JE 
AFSPRAAK

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

            aravanservice

   Koffie en Aandacht vindt niet plaats op feestdagen of tijdens sluiting van het gebouw.

Koffie & Aandacht 
voor elkaar!

T 0167 - 750 850 
E welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl
W www.wijzijnsteenbergen.nl

Contact met anderen maakt het leven zoveel leuker.  
Die ontmoeting, dat gesprek, een vraag stellen, ervaring delen of 

gezellig samen een kop koffie drinken. Kom ook eens langs!

Locatie Dag Tijdstip

Dinteloord -  
Dorpshuis

1e maandag  
van de maand

09.30-11.30 uur

Nieuw Vossemeer -  
de Vossenburcht

1e woensdag  
van de maand

10.00-11.30 uur

De Heen -  
De Stelle

2e woensdag  
van de maand

10.00-11.30 uur

Kruisland -  
Siemburg

3e woensdag  
van de maand

10.00-11.30 uur

Steenbergen -  
‘t Cromwiel

3e donderdag  
van de maand

10.00-11.30 uur

Welberg -  
De Vaert

4e donderdag  
van de maand

13.00-14.30 uur



Draag altijd je

(on)zichtbare kroon
(en laat ons jou daarbij een handje helpen)

Haarsalon Keijzerskroon
Kerkstraat 55, 4664 BP Lepelstraat T 0164 630065
E info@keijzerskroon.nl  W www.keijzerskroon.nl



Noordwal 14
4651 AH Steenbergen NB
(0167) 56 61 71 • 06 53 26 30 52
info@martbrusselaarszonwering.nl
www.martbrusselaarszonwering.nl

Rolluiken - Markiezen

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

Rolluiken - Markiezen - Fakrodakramen - Keralite Gevelbekleding 
Uitvalschermen - Lamelgordijnen - Horren voor kunststof - Knikarmschermen

Ons assortiment bestaat uitsluitend uit topmerken zoals: Smits - Heroal  
Somfy - Keralit - Velux - Fakro en vele andere topmerken

Mart Brusselaars Rolluiken 
en  Zonwering staat al meer 

dan 20 jaar garant voor 
 betrouwbaarheid, kwaliteit 

en service.

MART BRUSSELAARS
R O L L U I K E N  •  B I N N E N -  E N  B U I T E N Z O N W E R I N G

K U N S T S T O F  K O Z I J N E N

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 
10.00 - 16.00 uur of op afspraak. TEST DE KRACHTIGE STIHL

TUINMACHINES ZELF TIJDENS DE 
DEMODAG OP ZATERDAG 1 APRIL!
      Probeer zoveel je wil zonder aankoopverplichting

      Profi teer van aantrekkelijke lentekortingen

Canadaweg 12A
4661 PZ Halsteren

T  +31 (0) 164-630329
E  info@vdbwonen.nl WWW.VDBWONEN.NL

www.gemeente-steenbergen.nl

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

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

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

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

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

• Je verricht zo nodig werkzaamheden ten behoeve van 
gladheidbestrijding;

Voor het team Buitendienst zijn wij op zoek naar:

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

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

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

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

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

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

2 medewerkers buitendienst
in algemene dienstVACATURE

3636 uur per week

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

Solliciteren?
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze 
vacature? Stuur ons dan jouw motivatie en cv vóór 9 
april 2023 via www.werkeninwestbrabant.nl.

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

Gemeente Steenbergen, met haar 25.000 

inwoners, vijf dorpen en een stad, is 

een gemeente om trots op te zijn. De 

organisatie zet zich dagelijks vol ambitie 

in voor de gemeente Steenbergen die 

volop in ontwikkeling is om klaar te zijn 

voor een mooie toekomst. Een toekomst 

waarbij we samen met onze inwoners 

bouwen aan onze gemeente. Kom jij ons 

versterken?



SHOWROOM UITVERKOOP met kortingen tot wel 50%

Wij maken JOUW keuken persoonlijk

- vanaf demonteren van uw keuken,  
  alles in 1 hand dus 1  aanspreekpunt
- eigen vakkundige montagedienst 
- betrouwbaar familiebedrijf
- no-nonsense: u krijgt praktische adviezen 
-- 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

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

bevestigd op 
kunststof kozijnen.

DUS ZONDER  BOREN

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

Bent u op zoek naar de ideale raamdecoratie?

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

MS WandbekledingMS Wandbekleding

Speciaal

voor

draai/kiepramen

van kunststof

Boerenweg 7

Bergen op Zoom

T 0165 - 30 37 08

E info@debolusberg.nl

www.debolusberg.nl

“De Bolusberg’’

Tuincentrum    Hoveniersbedrijf

7 mei Plantjesmarkt

2de paasdag
en Koningsdag

GEOPEND

Laat het voorjaar maar komen!

De beste keuze bij 
hogere temperaturen!

Zomerbanden zijn ervoor 
gemaakt om goed te presteren 
bij temperaturen boven de 
7˚C. Ze zorgen voor:

  

Maak snel een afspraak bij Auto Kar: 
vakgarageautokar.nl/garageafspraak

Van Bredastraat 1 • 4651 LR Steenbergen T: 0167-564250 • E: info@autokar.nl W: www.autokar.nl

HET IS NU TIJD VOOR ZOMERBANDEN!

Optimale grip op de weg
Lager brandstofverbruik

Like ons op facebook en InstagramSTEENBERGEN

webwinkel:kaaistraat50.nl  www.marskramersteenbergen.nl

Heeft u onze nieuwste folder
al gezien? Kom gezellig langs 

voor de nieuwste acties!

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

KWALITEIT
&BETAALBAAR
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laatste waar we aan denken. De hulp van het 
Ernaartoe-team kan dan een uitkomst zijn.”
Het Ernaartoe-team wordt gecoördineerd door 
Antoinette van gemeente Steenbergen. Het be-
staat uit negen personen met elk eigen kennis 
en ervaring. “Wij gaan op meldingen af, willen 
het vertrouwen winnen van de betrokkene. Die 
weet vaak niet waar te beginnen en naar wie hij 
of zij toe kan gaan voor hulp en ondersteuning. 
Dat weten wij wel en we maken een verbinding 
met professionele zorg.  
De insteek van onze huisbezoeken is oplos-
singsgericht. Er is geen verplichting. Belangrijk 
is voor ons het aan de hand kunnen nemen, 
iemand vooruit te helpen. Samen het probleem 
zien op te lossen, dat is ons doel. We zijn daarbij 
discreet en gehouden aan ons beroepsgeheim. 
Dat betekent dat de privacy gewaarborgd is en 
er niets ‘op straat komt te liggen’. Het Ernaar-
toe-team kan werkelijk  helpen. Samen komen 
we tot een oplossing.”

Tekst en foto: Peter Vermeulen – Steenbergse Courant

Ernaartoe-team
Contactgegevens:
telefoonnummer: 0167 54 11 31 
e-mail: ernaartoe@gemeente-steenbergen.nl
Bezoekadres: 
Fabrieksdijk 6, Steenbergen

Woningstichting Stadlander
Contactgegevens:
telefoonnummer: 088 562 6000
e-mail: info@stadlander.nl
www.stadlander.nl

Het ‘Ernaartoe-team’:  
“Wij komen uit bezorgdheid  

en om echt te helpen”

Als je als een inwoner van een van de 
zes kernen van de gemeente Steen-
bergen in de financiële problemen komt, 
is het goed om te weten dat je niet alleen 
staat in het moeten zoeken naar een 
oplossing. Op initiatief van gemeente 
Steenbergen is een ‘Ernaartoe-team’ 
opgericht. Met daarin specialisten van 
de gemeente zelf, van WijZijn, van Stad-
lander en van ISD Brabantse Wal. Zij 
benaderen de betreffende inwoner die 
problemen heeft.  
“Het liefst al in een vroeg stadium, want 
hoe eerder we er bij zijn, des te  sneller 
is er een oplossing en wordt voor
komen dat die problemen de betreffende 
 inwoner boven het hoofd groeien.” 

Op verzoek van Stadlander vindt een gesprek 
plaats met vier leden van het uit negen specialis-
ten bestaande team. Dat zijn Margot van Stad-
lander, Carmen en Hester van WijZijn en Desiree 
van gemeente Steenbergen. Dit viertal vertelt 
over het doel en het belang van het team en over 
wat ze ervaren.

“Wanneer een inwoner in de problemen komt, 
is het belangrijk om te weten dat hij of zij er niet 
alleen voor staat. Wij kunnen hulp bieden om 
samen met de betrokkene naar een oplossing   
te zoeken.”

“Hoe sneller er hulp komt,  
hoe beter”

Om hulp vragen is voor veel mensen moeilijk. 
“Vaak is er sprake van schaamte. Of het idee dat 
de betrokkene het zelf wel oplost. Het komt ook 

veel voor dat problemen worden weggeschoven. 
Dat is gevaarlijk, ze worden namelijk steeds groter 
en een oplossing wordt steeds lastiger. Daarom is 
het zo belangrijk dat er snel hulp wordt geboden. 
Daar zijn wij dus voor, om samen met de betrok-
kene naar een oplossing te zoeken. En die is er 
haast altijd, hoe moeilijk iets ook lijkt.”

Geen bemoeizucht,  
maar bezorgdheid

Het team gaat er op af. Het liefst komen ze omdat 
de betrokkene zelf om hulp vraagt. Het kan ook 
zijn dat zorgverleners aangeven dat die hulp nodig 
is. Maar het is ook belangrijk dat de omgeving 
– bijvoorbeeld familie of buurtbewoners – aan 
de bel trekken. “Dat is geen bemoeizucht, maar 
gebeurt uit bezorgdheid. En dat is heel terecht. 
Vandaar ook onze oproep aan de inwoners van de 
 gemeente Steenbergen om ons in te seinen als ze 
merken dat iemand in de problemen geraakt.”

Huurachterstand is een signaal

Woningcorporatie Stadlander signaleert finan-
ciële problemen bij haar huurders wanneer er 
een huurachterstand optreedt. “De wet ‘Vroeg-
signalering huurachterstand’ verplicht ons als 
verhuurder om een huurachterstand te melden 
bij de gemeente”, vertelt Margot. Zij is consulent 
huurbetalingen bij Stadlander. Daarnaast is de 
 woningcorporatie begaan met haar huurders. 
“Stadlander is sociaal en begaan met haar huur-
ders. We willen dat ze plezierig en goed kunnen 
wonen. Wanneer een van onze huurders finan-
cieel in de problemen komt – bijvoorbeeld door 
het  verlies van een baan, een teruggang in het 
inkomen door andere  oorzaken – zoeken we ook 
graag naar een oplossing en is huis-uitzetting het 

 Vier van de negen leden van het Ernaartoe-team: v.l.n.r Hester - Margot - Carmen en Desiree: 
“Wij zijn bezorgd om inwoners die in de financiële problemen komen. En krijgen graag hun vertrouwen om vervolgens samen te bekijken hoe we een probleem kunnen oplossen.” 


