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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Een van de oud-
ste boerderijen van de gemeen-
te Steenbergen, ‘De Lantaarn’ aan 
de Moerstraatseweg, houdt op te 
bestaan. De erven willen de agra-
rische bestemming laten verval-
len, de huidige bebouwing slopen 
en vervangen door nieuwbouw. 
Het ontwerp van zowel de nieu-
we woning als de omliggende tui-
nen is geïnspireerd op de lange 
geschiedenis van de eeuwenoude 
hofstede.  Door de oorspronkelij-
ke bebouwing te gebruiken als uit-
gangspunt, blijven “de lichtjes van 
de lantaarn in stand”, zo staat in 

de toelichting op het ontwerp te 
lezen.

 De naam ‘De Lantaarn’ komt voor 
op kaarten van het gebied uit 1650 
toen ook de nabij gelegen land-
goederen ‘Padmos’ en ‘Ekelen-
berg’ nog in volle glorie overeind 
stonden. Op plattegronden van 
nog eens honderd jaar ouder is 
al te zien dat er op de locatie van 
‘De Lantaarn’ bebouwing stond. 
Daarmee is de boerderij een van 
de oudsten van de gemeente 
Steenbergen. Van de oorspron-
kelijke bebouwing is echter niet 
veel meer over. Tijdens de bevrij-
ding van Welberg en Steenbergen, 

in november 1944, raakten de ge-
bouwen dusdanig zwaar bescha-
digd dat het merendeel werd her-
bouwd. Toch is er naar aanleiding 
van een zienswijze van de Stich-
ting Stadsarcheologie Steenber-
gen besloten de archeologische 
waarde van het perceel nog eens 
extra onder de loep te nemen en 
dit heeft geleid tot aanpassing van 
het plan. 

Eeuwenoud familiebezit
Hoewel de boerderij eeuwenoud 
familiebezit is, wordt er al vele ja-
ren niet meer actief ‘geboerd’. De 
erven zien bovendien geen mo-

gelijkheid om in de huidige tijd 
een bedrijfseconomisch gezond 
en duurzaam agrarisch bedrijf in 
stand te houden. Zij besloten om 
die reden het agrarisch karakter te 
laten vervallen en er de bestem-
ming ‘Wonen’ op te willen leggen. 
Dat past binnen het beleid om 
vrijkomende agrarische gebou-
wen een nieuwe bestemming te 
geven. Anderzijds moest er wel 
rekening gehouden worden met 
het feit dat het Oudland is aan-
gemerkt als gebied waar behoud, 
herstel of duurzame ontwikkeling 
van de cultuurhistorische waar-
den en kenmerken geldt. 

Wildvraat en diefstal
Dat sluit evenwel aan bij de wens 
van de familie die de geschiede-

nis wil laten herleven door de 
nieuwbouw te vormen naar de 
oorspronkelijke bebouwing. Ook 
de sloot die in vroeger tijden de 
moestuin beschermde van wild-
vraat en diefstal wordt in ere her-
steld. Zelfs de bomen die nieuw 
geplant gaan worden, sluiten qua 
soort aan bij vroeger tijden. 

De bestemmingsplanwijziging 
van ‘De Lantaarn’ is een langdu-
rig traject dat al in 2015 van start 
ging, maar nu in de laatste fase te-
recht is gekomen. 

De gemeenteraad neemt in haar 
vergadering van 30 januari een 
besluit waarna nog wel de mo-
gelijkheid volgt om in beroep te 
gaan bij de Raad van State.

“De lichtjes van De Lantaarn blijven in stand”

Historische boerderij in het Oudland verdwijnt

Floraplein – Steenbergen

Eindejaarsknaller

Goudreinetten

Zak 2 kilo van € 2,99 voor €1,89
Mooie kaarten

Ik geef graag een pluim aan de 
jongens en meisjes van de Maria 
Regina school die afgelopen week 
hun eigen gemaakte kaarten met 

kerst en nieuwjaarswensen aan 
de bewoners van het Hof van Nas-
sau gegeven hebben. Zowel de be-
woners, als wij, familie of vrienden 
vinden dit een heel mooi gebaar en 
wij wensen jullie ook een gelukkig 
en gezond 2019 toe.
Els Brouwers van Opdorp

Hoortoestel verloren
Op 25 december verloor ik mijn 
BAHA. Dit is een Engelse afkor-
ting voor een botverankerd hoor-
toestel. Het is een klein apparaatje 
dat 1 x 1,5 x 2 cm groot is, met een 
visdraadje van zo’n 20 centimeter 
en een knijpertje. Ik kan het door-
middel van een drukknop op mijn 
hoofd klikken en zo met mijn lin-

keroor iets horen. Ik vermoed dat dit 
apparaatje bij het aantrekken van 
mijn jas is losgeschoten en op straat 
gevallen is. Vermoedelijk ben ik het 
verloren in de Kaaistraat tussen Ver-
meulen en Oerlemans. Mocht u het 
apparaatje hebben gevonden laat 
me dit dan a.u.b. weten. Mijn tele-
foonnummer is 06 23 363 211.

Adri van der Hoeven, Steenbergen



Vacature
Content
Marketeer

 
   Vermeulen Steenbergen is op 
   zoek naar een gemotiveerde

                    Content Marketeer
                   20-36 uur p.w. (uren in overleg)

Vermeulen Steenbergen is een bedrijf in beweging. Waar wij 140 jaar geleden startten als drukkerij en 
uitgeverij van Steenbergse Courant, zijn wij anno nu uitgegroeid tot een multidisciplinair marketing-, 
communicatie- en mediabedrijf dat continu op zoek is naar de beste manieren om klanten te 
ondersteunen bij het bereiken van hun klanten. Dagelijks ontzorgen wij hen hierin. Enerzijds via onze 
eigen media – Steenbergse Courant, KijkopSteenbergen.nl en andere Kijkop-platformen – en anderzijds 
via inzet van externe media- en communicatiekanalen zoals sociale media en e-mailmarketing.

Als CONTENT MARKETEER ben jij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inzet van de 
marketing en communicatie van onze klanten. Jij bent – samen met jouw collega’s – hun 
eerste aanspreekpunt en biedt volledige ontzorging: jij helpt onze klanten bij het bereiken 
van hun klanten.

Jouw functietaken:
– Accountmanagement marketing en communicatie: begeleiding van klanten in hun 

communicatieuitingen: adviseren, organiseren en beheren. 
– Ontwikkeling van marketing-, communicatie-, en media-uitingen van klanten: van 

prikkelende berichtgeving op sociale media tot aantrekkelijke advertenties en van 
effectieve e-mailmarketing tot professionele websitecommunicatie. 

– (Ondersteuning bij de) ontwikkeling en uitbreiding van ons producten- en 
dienstenaanbod. Welke nieuwe communicatiekanalen moeten wij in de toekomst 
inzetten zodat onze klanten hun klanten optimaal blijven bereiken?

– Ondersteuning bij klantbeheer, organisatie, marketing en verkoop van onze 
mediaproducten (o.a. Steenbergse Courant en de KijkOp-platformen).

– Algemene klantbehandeling: telefonisch, per e-mail en bij fysieke bezoeken.

De functie-eisen:
– Communicatief zeer sterk, zowel qua spraak als in geschrift
– Kennis van (online) marketing en communicatie
– Taalkundig creatief
– Oplossingsgericht, organisatorisch, stressbestendig
– Klantvriendelijk, proactief, gemotiveerd
– Minimaal MBO+ werk- en denkniveau

Heb jij interesse? 
Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar: 
Thiemen Vermeulen: tv@vermeulensteenbergen.nl. 

bereikt
úw klanten

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

e. info@nuiten-groffen.nl  |  i. www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl T: 0167 76 72 74

familiekamer
Seringenlaan 168 | Steenbergen

UITVAARTVERZORGING

LEEUW
TELEFOON (0167) 566 104

        www.uitvaartleeuw.nl

Vertrouwd

Persoonlijk

Ervaren

Transparant

”Ons betrokken
en ervaren team
zorgt voor een

waardig afscheid.
Daar kunt u

op vertrouwen”.

Alfred Leeuw
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Alpha

Nieuwsbericht -  december 2018
Januari……. De maand van bezinning en goede 
voornemens, maar ook van vragen met een 
diepere betekenis: Wat wil ik nu echt in mijn 
leven? Is er meer tussen hemel en aarde? Wat 
is de zin van mijn leven? Zou God bestaan? En 
als God dan bestaat, waarom is er dan zoveel 
ellende? 

Veel mensen zijn op zoek naar iets, maar weten niet precies wat. Ze vullen hun leven 
met allerlei (materiële) dingen, maar krijgen dat lege gevoel niet opgevuld. Sommigen 
zoeken het in spiritualiteit, sommigen in een geloof. De beroemde auteur en filosoof C.S. 
Lewis schreef: ‘Het Christelijk geloof is een verklaring die, als ze onwaar is, onbelangrijk 
is. En als ze wel waar is, oneindig belangrijk is. Het enige wat het niet kan zijn, is dat het 
een beetje belangrijk is’.

Open Deur Steenbergen start weer met een Alpha cursus. Tijdens 14 interactieve en 
gezellige bijeenkomsten ga je met anderen op zoek naar de zin van het leven, en ontdek 
je wat het Christelijk geloof inhoudt. Onderwerpen zoals: Is er meer? Wie is Jezus? Hoe 
kun je geloven? Bidden: waarom en hoe? Hoe zit het met de Kerk? Hoe relevant is de 
bijbel? En nog veel meer komen aan bod. 

Op de eerste introductie avond, dinsdag 8 januari 2019 starten we om 20.00 uur in 
onze Kerk in de Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen.  Alle daarna volgende avonden 
starten we om 19.00 uur met een lekkere maaltijd, daarna luister je naar een boeiende 
inleiding, waarna je in kleinere groepjes over het onderwerp kunt doorpraten en al 
jouw vragen kunt stellen.

Wist je dat al meer dan 250.000 mensen in Nederland de Alpha cursus volgden? 
Wereldwijd zelfs al 29 miljoen mensen! 

Deelname is gratis, en opgeven kan per email: alpha@opendeursteenbergen.nl of 
contact met Jos de Meijer, 06-53659735 (na 19.00 uur). We kijken naar je uit!

Hypotheek nodig? 
Betaal niet teveel!

Marlise van Oudgaarden Erhan Görgen

Bezoekadres: Auvergnestraat 29, 4611 LM Bergen op Zoom, Tel. 085-0670010, info@fi desadvies.nl, www.fi desadvies.nl

Nu ti jdelijk met bol.com waardebon van € 250,- bij afsluiten hypotheek

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSCHOOLKIEBOOM.NL

Vlamingvaart 49 Steenbergen
0167-560799 of 0622757344
Auto- motor- en spoedopleidingen

WOENSDAG VISDAG

 

  Ook in de aanbieding 

Verse Zalmfilet        nu 100 gram  voor maar    €    1,75  

 

De lekkerste  
kabeljauw kibbeling 
Voor slechts € 2,50  
per bakje+ gratis saus ! 

Vanaf 9 januari  a.s. staan wij iedere woensdag 
van 11.00 tot 16.00 uur 
op de weekmarkt in Steenbergen 
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Vanaf 9 januari a.s. staan wij iedere woensdag van 
11.00 tot 16.00 uur op de weekmarkt in Steenbergen

Ook in de 
aanbieding

Verse 
Zalmfi let
nu 100 gram 

voor maar 

€1,75
Voor nog meer aanbiedingen schrijf u in voor onze 
nieuwsbrief met de nieuwste acties en aanbiedingen!!!
Via info@sperlingvis.nl

Blauwstraat 63 • Steenbergen • Tel.: 0167 - 561370
www.poeliervugts.nl 

Verse kipproducten, Gegrilde kipproducten, Wild, Konijn, Lams- en Kalfsvlees, Salades, Div. soepen & Maaltijden

Nu ook partypannen gevuld met heerlijke 
hapjes. Gemakkelijk warm te maken en te 
houden d.m.v. de aluminium binnenschaal.
Door de bijbehorende deksel ook makkelijk 
te bewaren in elke koelkast.
Zo heeft u in een handomdraai heerlijke 
warme hapjes op tafel staan.
Voor meer info kom of bel naar onze winkel

partypannen gevuld met heerlijke 

Verse kipproducten, Gegrilde kipproducten, Wild, Konijn, Lams- en Kalfsvlees, Salades, Div. soepen & Maaltijden

Nu ook
hapjes. Gemakkelijk warm te maken en te 
houden d.m.v. de aluminium binnenschaal.
Door de bijbehorende deksel ook makkelijk 
te bewaren in elke koelkast.
Zo heeft u in een handomdraai heerlijke 
warme hapjes op tafel staan.
Voor meer info kom of bel naar onze winkel

Het oudjaar smakelijk 
verlaten?

Met de lekkerste hapjes, opgemaakte koude schotels 
en diverse kant en klaar gerechten van Poelier Vugts 

maakt u de jaarwisseling compleet. 

Dagelijks nieuws & aanbod 
uit de gemeente Steenbergen

KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 55.000  bezoekers 
per maand met uitschieters boven de 
65.000 bezoekers per maand. 

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen 
inmiddels gevolgd door meer dan 5.000 
fans.
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(door Tineke Feskens)

STEENBERGEN - Vooraf had de or-
ganisatie nog haar twijfels of er 
wel voldoende bezoekers naar de 
lichtjestocht zouden komen. Die 
vrees was ongegrond. Duizenden 
mensen hebben afgelopen maan-
dagavond de tocht door de stad 
gemaakt. Iedereen was onder de 
indruk van de sfeer, het acteer-
werk, de lichtjes, de liederen en 
vooral van de organisatie die een 
grote pluim verdient voor al hun 
werk. 

Vanaf vijf uur stonden maandag-
middag al rijen mensen te wach-
ten om de groots aangekondigde 
lichtjestocht door de stad te vol-
gen. Nadat de burgemeester het 
evenement officieel had geopend 
mocht de eerste groep mensen 
door de tijdmachine. Op speel-
se wijze werd men terug in de tijd 
gebracht en kon de tocht begin-

nen. Duizend glazen potten ge-
vuld met lampjes markeerden de 
route. Dit gaf, zeker toen het he-
lemaal donker was een zeer sfeer-
vol beeld. 

De tocht ging eerst richting de 
Gummaruskerk. Daar werd uitge-
beeld hoe Maria van de engel Ga-
briël de aankondiging kreeg dat 
zij uitverkoren was het kind van 
God te dragen. Daarna voerde de 
tocht door de donkere kerk waar 
de twee dames prachtig werd ge-
zongen. Voor her verlaten van de 
kerk vertelde Maria aan Jozef dat 
ze zwanger was. Gelukkig kreeg 
Jozef meteen het teken Gods dat 
Maria inderdaad zijn zoon droeg 
en dat het kindje Jezus zou gaan 
heten.  De route ging verder via 
de Oostdam. Daar werd een scene 
gespeeld met het bezoek van He-
rodes aan Julius Augustus. 

Engeltjes
De lichtjes voerden verder rich-
ting de Hervormde kerk. On-
derweg klonken de stemmetjes 
van een groep engeltjes die zon-
gen over hun tocht en het volgen 
van de ster. Naast de Hervorm-
de kerk stond een herberg. He-
laas ook deze was helemaal vol. 
De stoep werd vakkundig geveegd 
en er was fruit voor alle kinderen 
die al zo lang onderweg waren. 
In de Kleine Kerkstraat zaten drie 
schaapsherders met hun schapen 
bij het vuur. Ze hadden het koud 
en waren vreselijk moe. Daar ver-
scheen plotseling de engel Gabriël 
aan hen. Zij vertelde dat ze de ster 
moesten volgen. Die zou hen lei-
den naar een bijzondere pasgebo-
rene, de zoon van God. Uiteraard 
gaven de herders gehoor aan deze 
oproep en ze nodigden iedereen 
uit mee te gaan. 

Drie Wijzen
De lichtjes leidden de groep ver-
der richting de Beerenstraat. Daar 
klonk vrolijke kerstmuziek en wa-
ren ook de drie Wijzen onderweg 
naar het Kindeke Jezus. Ook zij 

vertelden hun deel in het Kerst-
verhaal en wezen de weg naar 
Bethlehem. Eenmaal aangeko-
men bij de stal waarin Maria sa-
men met haar pasgeboren zoon 
zat was de lichtjestocht ten einde. 
Bij kerkgenootschap Open Deur 
was er voor iedereen een versna-
pering. Aan lange rijen tafels ge-
noten de wandelaars na van een 
geweldige lichtjestocht.

Wat hebben deze mensen 
een hoop werk verzet
Al tijdens de lichtjestocht spra-
ken mensen over de omvang van 
het evenement. Vanaf de start was 
het prima geregeld. De lange rij 
wachtenden werd vermaakt met 
livemuziek. Iedereen mocht op 
de foto en tijdens het lange wach-
ten werden suikerspinnen uitge-
deeld. De sfeer was opperbest en 
het weer zat gelukkig ook mee. Tij-
dens de tocht zorgen verkeersge-
leiders ervoor dat iedereen veilig 
over straat kon. 

Toneelspel
Het toneelspel van acteurs van 

theaterschool Myra Ceti - naar 
een script dat is geschreven en 
geregistreerd door Mirella Ooms 
in samenwerking met leden van 
Open Deur - was uitstekend.  Ma-
ria beeldde haar rol zo goed uit 
dat een jongetje bij het afscheid 
heel uitbundig “Dag Maria” riep. 
Toen Maria niet antwoordde riep 
hij het nogmaals, en nog een keer. 
Dit zorgde voor hilariteit onder de 
wandelaars. 

Iedereen verbaasde zich over het 
aantal lichtjes dat de tocht uitstip-
pelde. Ze bleven allemaal staan, 
de hele avond. Op de route lie-
pen vrijwilligers rond met koffie 
en chocomel en hier en daar een 
broodje voor de medewerkers. 
Ook dit was tot in de puntjes ver-
zorgd.  
Bij het kerkgenootschap Open 
Deur bleek hoe men onder indruk 
was van de hele avond. Er was en-
kel lof voor de organisatie, alle 
medewerkers en vrijwilligers die 
dit spektakel hebben mogelijk ge-
maakt. 

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Lichtjestocht Steenbergen 
blijkt daverend succes



START 2019
SCHOON EN VOORDELIG:

Spaar voor 50% korting op  

een wasbeurt naar keuze!

1 2 3 4

U ontvangt 1 stempel per 25 liter of meer 

brandstof. Maximaal 1 stempel per tanktbeurt.

Een volle spaartkaart is heel 2019 geldig, alleen bij Cuelenaere Steenbergen.

Nassaulaan 6 – Steenbergen – www.cuelenaere.nl

Spaar voor 50% korting op 

een wasbeurt naar keuze!

4

U ontvangt 1 stempel per 25 liter of meer 

brandstof. Maximaal 1 stempel per tanktbeurt.

Een volle spaartkaart is heel 2019 geldig, alleen bij Cuelenaere Steenbergen.

Nassaulaan 6 – Steenbergen – www.cuelenaere.nl

OP NAAR 100 JAAR

CUELENAERE

STEMPELKAART

Spaarkaart voor 50% kortingop autowassen

SPAAR VOOR 
50% KORTING
OP EEN WASBEURT

NAAR KEUZE

U ontvangt 1 stempel per 25 liter 
of meer brandstof. Maximaal 1 stempel per tankbeurt.

 www.cuelenaere.nl

OP NAAR 100 JAAR

CUELENAERE

Nassaulaan 6  
Steenbergen 
tel. (0167) 564150

Zelfstandig 
wonen in Reginahof

Steenbergen

Onbezorgd ouder worden in een omgeving die van alle gemakken is voorzien.  
Waarin u zelfstandig woont maar nooit alleen bent. Dat is Reginahof.

Bel 06 - 13 91 89 40 of kijk op www.reginahof.nl

Wordt de
mantelzorg soms

een last?

vantilburggroep.nl

T O TA A L I N S T A L L A T E U R

Van koppelstuk en kraanleertje tot thermostaatkraan, van pvc-buis 
tot inbouwdoos, van fl exibele waterleiding tot electra-grondkabel.
U profi teert van onze grootschalige inkoop en koopt professionele 

kwaliteitsproducten tegen groothandelprijzen.

Madri Balieverkoop:
Duurzaam klussen met 
professionele kwaliteit
tegen groothandelprijzen.
Steenbergen | Industrieterrein Reinierpolder 1
Zilverhoek 5 |  t (0167) 561720
Open: maandag - vrijdag 08.00 - 17.00 uur
  

Madri Balieverkoop:

T O TA A L I N S T A L L A T E U R

Madri Balieverkoop:Madri Balieverkoop:
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Drie, twee, één...
Gelukkig Nieuwjaar!
Oliebollen om te delen, drankjes om de kou te trotseren, hapjes 
om van te genieten en champagne om mee te proosten. Jumbo 
heeft alles in huis voor een spetterend einde van 2018 en een 
fantastisch begin van het nieuwe jaar.

Wij wensen iedereen het allerbeste voor 2019!

Tot snel! 
Het team van Jumbo Steenbergen

Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

(door Peter Vermeulen)

STEENBERGEN – Ze leidden hun 
initiatief inmiddels voor de twaalf-
de maal. Een kerstverhaal waar-
in een twintigtal kinderen hun rol 
hebben, ontdaan van onnodige op-
smuk, bijzonder in zijn eenvoud en 
steeds met een eenvoudige kerst-
boodschap. Bernadette Savelkouls 
en Sonja Verbeek kunnen met vol-
doening terugkijken op opnieuw 
een hartverwarmende editie van 
’Kindje Wiegen’ die deze Eerste 

Kerstmiddag in de Gummaruskerk 
plaatsvond.

Voor gelovigen is het verhaal van 
de geboorte van Christus en zeker 
ook de ontwikkelingen die daarop 
volgen heel belangrijk. Voor onge-
lovigen is het kindje-jezus-verhaal 
iets dat bij kerstmis hoort, een 
leuk sfeerverhaal. Voor Bernadet-
te Savelkouls en Sonja Verbeek is 
het meer, al doen ze er niet verhe-

ven over.

Verbazing en bewonde-
ring
”Toch ook een manier om de men-
sen weer in de kerk te krijgen”, zo 
verwoordt Sonja een van de pret-
tige gevolgen van hun ’Kindje 
Wiegen’. Ze vertelt dat ze de avond 
te voren met verbazing en bewon-
dering heeft deelgenomen aan de 
’Lichtjestocht’ die op initiatief van 

’Open Deur’ door de gezamenlij-
ke Steenbergse kerken is omarmd. 
”Toch geweldig hoe vooral ook 
’Open Deur’ kon rekenen op zo-
veel enthousiaste vrijwilligers”. En 
inderdaad dat waren er een paar 
honderd, waarvan een groot deel 
door de initiatiefnemer werden 
’geleverd’. Alle vrijwilligers reali-
seerden gezamenlijk toch een bij-
zondere lichtjestocht.

Kleinschaliger
Dinsdagmiddag was het ’Kindje 
Wiegen’ een heel stuk kleinscha-
liger van opzet, maar beslist ook 
hartverwarmend en vertederend, 

getuige ook de trotse blikken van 
aanwezige familieleden, kennis-
sen en belangstellenden. Het ver-
haal: een zoektocht naar een bij-
zondere lammetje, dat de herders, 
koningen en engelen naar het de 
stal met het kindje Jezus en zijn 
ouders leidde.

Die rol werd met verve vervuld 
door het paar Josina Rens en Men-
dy Bosters met hun 6 maanden 
oud kindje Ravy, die het stralend 
middelpunt waren samen met de 
deelnemende engelen, lamme-
ren, herders en koningen.

Kindje wiegen: ruim een half uur de 
volle aandacht voor een kerstverhaal

STEENBERGEN – Voorzitter Wim 
Roovers van Kleine Tour Steenber-
gen laat weten dat de rennertjes 
van de Kleine Tour met hun bege-
leiders op zaterdag 29 december 
langs de deuren komen in de ker-
nen Steenbergen, Welberg en De 
Heen voor de verkoop van oliebol-
len. Tussen de bollen zit één bol 
met een wel heel bijzondere in-
houd.

Zoals andere jaren is de verkoop-
opbrengst bestemd voor de fi-
nanciering van activiteiten voor 
de rennertjes tijdens de verkie-
zing Miss Kleine Tour en voor 
de aankomende vijftigste Klei-
ne Tour week. De prijs van een 
zak met zeven oliebollen be-
draagt vijf euro. Er zijn zowel ge-
wone als rozijnenbollen te koop. 

Ook bewoners in het buitenge-
bied kunnen oliebollen kopen. 
Maar deze moeten dan wel be-
steld worden via het mailadres: 
kleinetoursteenbergen@gmail.
com. Dit adres is alleen bestemd 
voor het buitengebied. Bestelde 
oliebollen worden dan thuisge-
bracht.

Tijdens de verkoop staat ook een 
kraam bij café zaal De Joosse in de 
Kaaistraat. In deze kraam wordt 
ook de Tourvlag en de jubileum-
pen te koop aangeboden.

Dit jaar bevat een van de oliebol-
len een bijzondere verrassing: 
deze zogenoemde ‘Gouden Olie-
bol’ bevat een ticket voor een 
Formido helikoptervlucht tij-
dens een etappe van de 50e Tour.

Op zoek naar de Gouden  
Oliebol tijdens de oliebollen 
verkoop van de Kleine Tour

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het komend jaar 
gaat gebruikt worden om te on-
derzoeken wat de politiek, de ge-
bruikers van ’t Cromwiel en de in-
woners van Steenbergen verwach-
ten van het gemeenschapshuis. 
Dat bleek donderdagavond tijdens 
de laatste besluitvormende verga-
dering van 2018. Deze avond was 
ook de laatste kans voor de raad 
om te besluiten wat te doen met 
het contract met de huidige be-
heerder Hydra Sport. Middels een 
aangenomen motie is er uiteinde-
lijk besloten om het contract met 
Hydra Sport te wijzigen in een va-
riant die jaarlijks opzegbaar is. 
Met deze tussenoplossing ‘koopt’ 
de raad tijd om een visie op te stel-
len voor ’t Cromwiel. 

Verbazing en teleurstelling bij 
de Volkspartij, die nog altijd ach-
ter de eerdere aangenomen mo-
tie staat om het contract met Hy-
dra Sport op te zeggen. Volgens 
de Volkspartij heeft de exploitant 
niet voldaan aan de voorwaarden 
zoals die in de aanbesteding staan 
waardoor ’t Cromwiel nu geen ge-
meenschapshuis meer is, maar 
een sportcafé. ”We waren het er 
op 25 oktober unaniem over eens 
dat er een nieuwe aanbesteding 
moet komen, en nu krabbelen 
we terug. Die aanbesteding ligt er 
bovendien al, en hoeft slechts te 
worden aangepast op details”, al-
dus Willy Knop.

Zorgvuldige discussie
Maar het overgrote deel van de 
raad ziet meer in een oplossing 
waarbij er in ruimere zin naar ’t 
Cromwiel wordt gekeken. Alle op-
ties zouden daarbij open moeten 
worden gehouden. Dus ook dat ’t 
Cromwiel niet langer de functie 
van gemeenschapshuis en ont-
moetingsruimte houdt, maar dat 
dit ook elders in Steenbergen zou 
kunnen zijn. “We moeten voor-

komen dat we dezelfde fouten uit 
het verleden gaan maken. We zijn 
het aan de inwoners verplicht om 
een zorgvuldige discussie te voe-
ren over wat we met z’n allen wil-
len. Daar is tijd voor nodig en die 
pakken we met deze tussenop-
lossing”, zegt Dasja Abresch (Ge-
woon Lokaal!).

Vijf miljoen
Dit was tegen het zere been van de 
Volkspartij. “Dit is een vrijbrief om 
’t Cromwiel leeg te melken. Nota 
bene een gebouw waar we vijf 
miljoen in hebben geïnvesteerd”, 
zegt Knop.

Jos Verbeek (VVD) is er juist voor-
stander van om alle mogelijkhe-
den te bekijken. “Ik vraag me af 
wat de inwoners willen; we kun-
nen ze namelijk niet dwingen om 
naar ’t Cromwiel te gaan.” 
Ook CDA en D66 willen die extra 
tijd om de verschillende beheer-
vormen te bespreken. “Het is be-
ter om dit traject zorgvuldig te be-

spreken dan nu haastje-repje een 
besluit te nemen”, zegt Eric van 
der Spelt (D66). 
Wethouder Esther Prent liet weten 
blij te zijn met de nieuwe aange-
nomen motie waardoor er ruim-
te ontstaat om tot een duurzaam 
beheer van ’t Cromwiel te komen. 
”Daar gaan wij in het nieuwe jaar 
graag mee aan de slag.”

Functie ‘t Cromwiel  
onder de loep



kortingen tot                                op merkschoenen 
                                                       voor dames      
   en heren!

...en nog veel meer
topmerken!

+ een hapje & drankje!

zaterdag  12  januari

-70%
Alleen op onze locatie: 

Bosstraat 79 Roosendaal   9.00 tot 17.00 uur
T. 0165 - 55 09 45 • www.van-mook.nl   

FONDUE COMPLEET
300 gram vlees p.p.             € 12,95 p.p
.
Biefstuk, kipfilet, kalkoenfilet, slavinkje,
varkensfricandeau, balletje gehakt.
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade, fruit.
Cocktailsaus, knoflooksaus, fonduesaus
en satésaus. Stokbrood en kruidenboter.

GOURMET COMPLEET
350 gram vlees p.p.              € 13,95 p.p.

Biefstuk, kipfilet, varkensfricandeau,
slavinkje, balletje gehakt. Paprika, uien,
champignons (lekker om erbij te bakken).
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade,
fruit. Cocktailsaus, knoflooksaus,
gourmetsaus, satésaus.
Stokbrood en kruidenboter.

STEENGRILL COMPLEET
400 gram vlees p.p.                  € 14,95 p.p.

Biefstuk, kipfilet, varkensfilet, slavinkje,
hamburgertje, gemarineerde kipsaté,
speklapje zonder zwoerd. Paprika, uien,
champignons (lekker om erbij te bakken).
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade, fruit.
Cocktailsaus, knoflooksaus, steengrillsaus,
satésaus. Stokbrood en kruidenboter.
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HORS-D’OEUVRES DE LUXE                                                                € 15,50 p.p.

Huzarensalade, zalmsalade, asperges in hamrolletje, druiven, gevulde eieren,

kipkluifjes, Hollandse garnalen, roombrie, cervelaatworst, ardennerham met meloen,

makreelfilet, Hollandse nieuwe haring, gerookte palingfilet, gerookte zalmfilet,

fruit & garnering.

Leerlooierij 13, 4651 SM STEENBERGEN
Tel.: 0167 - 56 25 75 - WWW.SARDONOS.NL

0167 - 56 25 75

HORS-D’OEUVRES DE LUXE

Partyservice - Ontbijtservice - Verhuurbedrijf

SARDONOS PROMOTIES

HORS-D’OEUVRES DE LUXEHORS-D’OEUVRES DE LUXE
€ 16,50 p.p.

VIS HORS-D’OEUVRES DE LUXE

HORS-D’OEUVRES VEGETARISCH VLEES HORS-D’OEUVRES DE LUXE

€ 18,00 p.p.

€ 15,50 p.p. € 16,50 p.p.

50 HAPJES € 45,00 € 52,50€ 52,5050 HAPJES luxe

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

GA VEILIG DE WEG OP 
MET WINTERBANDEN!

Maak een afspraak via 0167-564250 of vakgarageautokar.nl/garageafspraak
Zo ga je extra voordelig en met de beste en veiligste banden de weg op deze winter!
*Vraag naar de voorwaarden.

Wil je in deze tijd van het jaar graag veilig de weg op? Wissel dan op tijd de autobanden! 
Heb je nog geen winterbanden of zijn ze aan vervanging toe? Dan is dit het ideale moment 
om ze aan te schaffen!

Wij werken met Continental winterbanden. Deze banden zijn ook dit jaar weer als beste getest.
PROFITEER NU TOT MAAR LIEFST 40% KORTING OP WINTERBANDEN!*

Wil je in deze tijd van het jaar graag veilig de weg op? Wissel dan op tijd de autobanden! 
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STEENBERGEN – Zondag 13 janu-
ari presenteren twee Steenberge-
naren hun nieuwe feestkrakers op 
’t Bitterbal dat bij ‘Het Hoofdkan-
toor’ op de Markt in Steenbergen 
wordt gehouden. De krakers ‘Zo-
lang er bitterballen zijn’ van Mar-
tin der Bruder en Maai W van Pe-
ter Jongenelen zullen dan feeste-
lijk worden gepresenteerd. Het bal 
begint om 15.00 uur en is voor ie-
dereen vrij toegankelijk.

Op het programma staan, naast 
de lancering van voornoemde 
feestkrakers, ook optredens van 

Marijn van Geel uit Steenbergen, 
Mathijs Pluijgers uit Dinteloord 
en Joey Oerlemans uit Hoogerhei-
de. Drie regionale zangers/enter-
tainers die stevig aan de weg tim-
meren en hun nummers laten ver-
zorgen bij de Steenbergse Dutch 
Music
Friends. Uit de koker van de Dut-
ch Music Friends komen ook Zo-
lang er bitterballen
zijn en Maai W.

Abraham
Zolang er bitterballen zijn werd 

als geintje geboren, in aanloop 
naar de 50ste
verjaardag van Steenbergenaar 
Martin den Broeder, die eind ja-
nuari Abraham ziet en bekend 
staat als een ware lekkerbek. Voor 
een portie bitterballen mag je 
hem midden in de nacht wakker 
maken. Hij maakt zijn debuut on-
der de artiestennaam Martin der 
Bruder en dat is meteen een ver-
wijzing naar de Oktoberfest-ach-
tige stijl van dit smakelijke feest-
lied.

Luizenmoeder
Maai W – Heb je mij al gezien op 
m’n grasmaaimesjien?, zo luidt 
de volledige titel van het num-
mer dat Peter Jongenelen weer op 
het lijf geschreven is. De zingende 
kastelein, uitbater van Het Hoofd-
kantoor, zette begin 2018 zijn eer-
ste schreden op het podium met 
Feestneus. Naast zijn café en het 
zingen, is Peter steeds vaker te 
zien in uiteenlopende tv-series en 
films, waaronder binnenkort on-
der meer het vervolg op zowel de 
Luizenmoeder als Baantjer.

Clips in première
Het mag dan ook voor zich spre-
ken, dat aan Maai W een clip is ge-
koppeld, die eveneens op ’t Bit-

terbal in première gaat. Dat geldt 
ook voor de clip van ‘Zolang er bit-
terballen’ zijn. Beide clips zijn hi-
larisch en – voor het eerst – in ei-
gen beheer gemaakt door de Dut-
ch Music Friends.

Feestje bouwen
Iedereen die zin heeft om, als 
voorproefje op carnaval, een 
feestje te komen bouwen is van 
harte welkom op ’t Bitterbal. Het 
dragen van carnavals- of feest-
kleding is uiteraard toegestaan, 
maar zeker niet verplicht. Naast 
alle voornoemde artiesten en de 
presentatie van de nieuwe feest-
nummers, is ook DJ Timski in the 
house om de tent op z’n kop te 
zetten.

Steenbergenaren presenteren nieuwe 
feestkrakers op ’t Bitterbal

Of hoe Dinteloordse windmolens 
pijnlijk duidelijk maken hoeveel 
macht de windhandel heeft.

( Ingezonden brief – 
onder verantwoording 

van de inzender )

Democratie betekent “ besturen 
door het volk”. Besturen bestaat 
uit twee onderdelen: bespreken 
en besluiten wat je wilt en in de 
praktijk brengen wat je hebt be-
sloten. 
Dit hebben wij inwoners van de 

gemeente Steenbergen uitbe-
steed aan gemeenteraad en col-
lege van B&W, met de opdracht: 
breng wat wij willen tot uitdruk-
king en breng het in de praktijk. 
Immers wij (de inwoners van de 
gemeente Steenbergen) brengen 
de zak geld bijeen die nodig is om 
uitvoering te geven aan het door 
ons gewenste beleid. 
So far, so good, de leden van de 
gemeenteraad leggen actief hun 
oor te luister bij de burger.
Maar wat doen onze Steenbergse 

volksvertegenwoordigers van bij-
voorbeeld D66 en de VVD? Ze luis-
teren niet maar kleineren zelfs de 
actie groep Dinteloord tegen ME-
GAmolens. Daarmee schofferen 
ze de burgers die hun mening ge-
ven en meedenken in oplossin-
gen. Oh ja, hoeveel persoonlijke 
stemmen hebben deze volksver-
tegenwoordigers ook al weer bij 
de laatste verkiezingen behaald? 
Juist ja, fors minder dan de 1100 
steunbetuigingen die de actie-
groep Dinteloord tegen Megamo-
lens heeft gekregen.
Windhandel betekent ” klimaat-
doelstellingen vertalen naar vet-
te winsten” voor de grote Europe-
se energie bedrijven. Want wij zijn 

totaal afhankelijk van de goeder-
tierenheid van deze klimaat vrien-
delijke energie reuzen. Overigens 
heeft onze vriendelijke energie 
reus Innogy (onderdeel van RWE) 
ook nog aardig wat vingers in de 
bruinkoolpap. Door vervuilende 
bruinkool centrales nog vrolijk te 
laten draaien, wordt het klimaat 
ondanks alle inspanningen niet 
echt schoner. En ja hoor!, het ver-
dien model van RWE werkt dus 
prima. Door de vervuilende bruin-
kool centrales is er meer vraag 
naar hun MEGA windmolens in 
het bijzonder de modellen 180 
meter-plus zijn zeer gewild, voor-
al die met sociale randvoorwaar-
den. Die schieten dan ook als on-

kruid boven de grond en verpes-
ten de leefomgeving voor jaren.

Wij zijn de baas, als inwoners 
moeten wij nadrukkelijker bepa-
len hoe wij onze leefomgeving in-
gericht willen hebben. En waar wij 
eventueel plaats in willen ruimen 
voor windmolens en aan welke 
voorwaarden die dan moeten vol-
doen. Want wij zijn de baas in onze 
eigen ruimte en niet de windhan-
del. Stel dat de windhandel wint 
van de democratie; Hoe loopt het 
dan af met die inwoner, die braaf 
zijn afval scheidt, vaker op de fiets 
stapt en zuinig is met energie?

Rob Vierboom, Dinteloord

Democratie en windhandel 
gaat dat wel samen?

STEENBERGEN – Aan de voor-
avond van Kerstmis werd in de 
Vredeskerk een viering gehouden 
speciaal voor kinderen. De kin-
derkerstviering werd geleid door 
pastoraal werkster Lenie Robijn, 

geholpen door kinderen die in het 
voorjaar hun Eerste Communie 
vieren. Broertjes, zusjes en heel 
wat familieleden woonden de vie-
ring bij. Ze luisterden naar de ver-
wikkelingen rond een mopperen-

de en oververmoeide herbergier 
die bezoek krijgt van Jozef en Ma-
ria, op zoek naar een slaapplaats. 
De herbergier krijgt pas weer 
energie en een goed humeur als 
hij ontdekt dat er een bijzonder 
kind is geboren. Voor de bezoe-
kers was het een plezierig kerst-
verhaal.

Het verhaal van Jezus, voor 
kinderen in de Vredeskerk 

Goede opbrengst Alzheimercollecte
STEENBERGEN – Marga Roovers en Marja Geers meldden verheugd dat de 
collecte voor Alzheimer die werd gehouden in Steenbergen, Dinteloord 
en Nieuw-Vossemeer een bedrag heeft opgeleverd van 2490,27 euro. 

Ze willen de gevers en de collectanten hiervoor hartelijk bedanken. Wie 
in het nieuwe jaar zich in wil zetten als collectant is zeker welkom. Het 
tweetal vraagt om voor aanmelding te bellen naar 06 12 723 198 of naar 
06 38 315 297.



Gecombineerd verbruik: 3,4-7,5 (l/100 km)/13,3-29,4 (km/l), CO2 - emissie: 26-175 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Afgebeeld 
model kan afwijken van standaard uitvoering. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantie-
voorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. De Hyundai actie bestaat uit een maximale korting van € 2.500 op het aankoopbedrag van een Hyundai 
actievoorraadmodel. De bedragen verschillen per model. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 3-10-2018 tot en met 31-12-2018 met een uiterste registratiedatum van een maand na koopovereenkomst. Actie is geldig op geselecteerde voorraad-
modellen. Op=op. Deze actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties, m.u.v. de 50/50 deal. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op bartelen.hyundai.nl

Autobedrijf Bartelen Fijnaart B.V.
Langeweg 51, Fijnaart, tel. 0168 - 468 400

Ontdek meer op eskes.hyundai.nl 

Autobedrijf Eskes Bergen op Zoom b.v.
Steenspil 38, Halsteren, tel. 0164 - 215 000

Hyundai presenteert de Snelle Beslissers Bonus op onze allerlaatste voorraadmodellen. Profiteer nu 
nog van kortingen tot € 2500 én de 50/50 deal op bijvoorbeeld de Tucson en de KONA. Ga snel naar 
de Hyundai dealer en rij direct weg! 

Hyundai Snelle Beslissers Bonus.
Nu tot € 2.500 korting en direct rijden!

Wees er snel bij.
OP = OP!

Laatste
kans!

GRATIS 
MONTAGE

GRATIS 
MONTAGE

Diverse acties
Vraag ernaar in onze showroom!!

Steenbergse Courant
zoekt bezorgers

Steenbergse Courant zoekt voor de kern 
Steenbergen bezorgers die op vrijdagen tussen 
11.00 uur en 19.00 uur een krantenroute 
willen bezorgen. 

Vereisten: 
 – minimale leeftijd 13 jaar.
  – voldoende verantwoordelijkheidsgevoel om  
  de krant stipt en correct te bezorgen.

De routes:
  – in de bebouwde kom van Steenbergen.
  – in goed 1 uur tijd te bezorgen.

Aanmelden: 
  – tel. (0167) 565930 
   of bezorging@steenbergsecourant.nl.
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Tekst: Peter Vermeulen

Jubilerend Amicitia na 130 jaar
 weer in de lift
Ter gelegenheid van haar 130-jarige jubileum verzorgde 
Harmonie Amicitia een concert in de Nederlands 
Hervormde Kerk. De harmonie kreeg daarbij passende 
ondersteuning van kamerkoor Sasso Montanari en de 
Steenbergse zanggroep 40-up. Onder de aanwezigen 
was ook oud-dirigent Arnold Wensink die Amicitia een 
flink aantal jaren geleden tot grote hoogte bracht. Na zijn 
vertrek kwam de harmonie in moeilijk vaarwater, maar 
weet er onder leiding van dirigent Rens van Leeuwen 
weer uit te komen. Inmiddels heeft Amicitia een nieuwe 
dirigent: Junior Huigen.

Startsein voor Buurtbemiddeling

in Steenbergen gegeven

Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis 

werd de officiële aftrap gegeven voor het project 

Buurtbemiddeling. Door de inzet van buurtbemiddelaars 

bij geschillen tussen buren blijkt in gelijklopende projecten 

dat de inzet van professionals vaak niet meer nodig is. 

Vrijwilligers die zich voor het project opgeven krijgen 

een training. Het is de bedoeling dat een bemiddelaar 

luistert naar beide kampen, ideeën aandraagt voor een 

mogelijke oplossing, maar beslist geen partij trekt.

De Vlaojestáámpers waren

 ‘Immaol in d’n Olie’
De Vlaojestáámpers hielden op 6 januari hun jaarlijkse 

feestavond en daarbij was het meteen ook ‘Wagentje 

Kijke’. Want de bouwclub toonde de voortgang van 

de carnavalswagen die was ontworpen door Koen 

Cuelenaere in samenwerking met Emiel IJpelaar, Rick 

van Merode en Maaren Sachteleben. “We hebben 

het zwart goud aangeboord en vieren onze rijkdom 

met al onze sultans, sjeiks, buikdanseressen en alle 

belangstellenden”, zo lieten de stáámpers weten.

A.M. de Jongtoneelgroep brengt ‘Wat een schrik’Na wat maanden van repeteren is de A.M. de 
Jongtoneelgroep er bijna klaar voor. Eind januari worden 
drie uitvoeringen van het kluchtig blijspel ‘Wat een 
Schrik’ op de planken gebracht. Dat gebeurt succesvol. 
“Toneelspelen is echt heel leuk om te doen”, zo laat 
voorzitter Jack Perdaems weten. Zijn toneelgroep kan 
altijd nieuwe, enthousiaste leden gebruiken. Wanneer het 
niet is om toneel te spelen, dan zeker ook om welkome 
hand- en spandiensten te verrichten.

Storm blaast dak van ‘Het Podium’
De storm die onze regio in januari trof ging gepaard 
met zware windstoten. Die werden niet alleen enkele 
bomen in de gemeente noodlottig, maar bliezen ook het 
dak van het gebouw ‘Het Podium’, waarin basisschool 
Maria Regina, Peuteropvang ‘Puk op het podium’ en 
‘Zo Kinderopvang’ zijn gevestigd. Gelukkig deden er 
zich geen persoonlijke ongelukken voor. Wel moesten de 
gebruikers het een paar dagen zonder het gebouw doen, 
maar na het erop volgende weekend kon het weer in 
gebruik worden genomen.

Onenigheid bij PvdA Steenbergen: twee raadsleden verlaten de partijDe plek die PvdA raadslid Lesley Molhoop op de kieslijst van deze partij kreeg leidde tot groot ongenoegen bij de betrokkene. Molhoop gaf in eerste instantie aan zich bij de verkiezingen terug te trekken uit de partij, stelde zich vervolgens na ‘een klemmend beroep op hem’ toch kandidaat en stapte daarna met PvdA-fractievoorzitter Willem van den Berge uit de partij om samen verder te gaan als Lijst Sociaal Steenbergen. Ook dit tot aan de verkiezingen, want beide politici verdwenen toen uit beeld.

Bouwclub De Plakkers 
vieren 11 jarig bestaan
Al elf jaar werkt bouwclub De Plakkers in Dinteloord 
met man en macht om een mooie carnavalswagen te 
realiseren voor deelname aan de optocht in Peeloofdurp 
en die van plaatsen in de regio. En elf is nu eenmaal een 
magisch carnavalsgetal, dus tijd voor een feestje. Dat 
werd gevierd tijdens het Ambitiebal, waar genoten werd 
van onder meer optredens van Marco Kraats en Matthijs 
Pluijgers. Ook het feit dat zoveel leutvierders op het bal 
waren afgekomen, stemde de organisatoren tot grote 
tevredenheid.

Syrische statushouders 
wonen graag in de 
gemeente Steenbergen
In tegenstelling tot wat taferelen 
destijds tijdens de discussie over 
de mogelijke vestiging van een 
asielzoekerscentrum doen geloven, 
blijkt dat Syrische statushouders zich 
prettig voelen in deze gemeente. 

“Iedereen is hier vriendelijk en 
behulpzaam”, zo viel te beluisteren uit de 
monden van de vijftien statushouders die 

als eersten in de gemeente Steenbergen hun 
handtekeningen zetten onder de overeenkomst 
ter besluit van het participatieproject.

Strienestad zet
de grens open
voor de leut
Tijdens het Snorrebal en 
het Snorrekusbal zette 
Strienestad de grenzen 
wagenwijd open. De leut 
werd daar met open armen 
verwelkomd door de 
Bietboeren en Meerminnen. 
Het werd een grenzeloos 
geslaagd feestweekend en 
het startsein voor een carnavalsfeest in die 
sfeer. Ook Vosse-ol bereidde zich voor op een 

daverend carnavalsfeest. Daarbij verkondigde 
Jan Keller, de Pliessie van ut Vosse-ol, duidelijk 
de 11 gebooje voor het dorp.

IJsfestijn kijkt terug op succesvolle wekenZondag 7 januari sloot het IJsfestijn Steenbergen haar deuren. Ook dit jaar was het evenement geslaagd. Dit dank zij de voorbereidingen van de werkgroep met Marjolein van Nijnatten, Dirk Jan van Weezel, Juliën van Meer, Kees de Bruin, Roy Labeur, Tinus Schillemans, Wim van Vliet, Leo Adriaansen en Jan Ooms. Maar zeker ook dankzij de inzet van niet minder dan 60 vrijwilligers die de helpende hand toestaken. Ook de sponsoren droegen daarbij hun steentje bij.



Wij wensen al onze klanten 
een goed en gezond 2019Wij wensen iedereen 

een smaakval 2019!

Blauwstraat 62
Steenbergen

Wij willen iedereen een 
gezond én feestelijk 
nieuwjaar toewensen!

info@feestcomite-steenbergen.nl
www.feestcomite-steenbergen.nl

Samen met u maken we van 
2019 een prachtig jaar!

Winkeliers en 
horeca-ondernemers

Ons Steenbergen  

Altijd vertrouwd, voor aanschaf en onderhoud!

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

REEDS VANAF 1920 IN STEENBERGEN

Mangnus Park en Tuin Machines B.V. 
Bronkhorststraat 14, 4651 SZ Steenbergen, 0167 541102 
info@parkentuinmachines.nl  www.parkentuinmachines.nl
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Uitvaartzorg Nuiten Groffen dankt u voor uw vertrouwen en 
wenst u een mooi 2019

Anita Nuiten

Wij wensen onze leden
een ondernemend 2019
en zien u graag op onze

N I E U W J A A R S B I J E E N K O M S T
van donderdag 10 januari

(aanmelden via www.rabobank.nl/zwb)

Ga voor een nieuwe look in 2019!
Het team van Haer van den Adel staat voor je klaar. 

SINCE
1909

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag:  08:30 - 17:30 uur
Donderdag:                    17:30 - 20:00 uur vrije inloop heren
Zaterdag:                     08:00 - 15:00 uur

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169
Maak zelf online een afspraak op www.haervandenadel.nl

Wij wensen iedereen een gezond 
en voorspoedig 2019!

Kaaistraat 67, Steenbergen, tel (0167) 56 56 50, mobiel 06 54 25 23 46 
www.woningstoffeerder.com, info@woningstoffeerder.com

2019
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Oldtimerclub in oprichting

 roept liefhebbers op

Vier fanaten op het gebied van oude auto’s – Jos 

Buijk, Jacq van Kaam, Jos Bolders en Joop Stoeldraijer 

brainstormen in februari hoe zij kunnen komen tot de 

oprichting van een oldtimerclub. “We willen graag een 

club, een vereniging of zomaar een verzameling van 

hobbyisten met een gezamenlijke passie”, zo laat het 

viertal weten. Ze denken aan het uitzetten van ritten, een 

half jaarlijkse manifestatie op de Markt in Steenbergen, 

een databank met relevante gegevens of gewoon elkaar 

helpen. Een maandelijkse clubavond of voor- of najaar 

bijeenkomst behoren tot de mogelijkheden.

Carnavalshart klopt al 55 jaar
in Pompedurp
Aan de vooravond van het losbarsten van alle festiviteiten 
rondom carnaval nemen Prins Jürgen en voorzitter Bram 
van Dis van Stichting Kruislands Karnaval (SKK) even 
te tijd om terug te blikken over de afgelopen 55 jaar. 
Samen met de grote optocht van Pompedurp die voor 
de 56e maal wordt verreden vormt de SKK het magische 
gekkengetal 111. Het tweetal concludeert dat ze met 
plezier terugkijken op hun eigen periode, maar ook dat 
er steeds frisse ideeën nodig zijn om het karnaval levend 
te houden. De jeugd zorgt ook hier overigens voor de 
toekomst.

Laatste jaren van Prins Ruud I
zijn voorbij gevlogen
In ’t Vosse-ol werd afscheid genomen van Prins Ruud 
I. Vijftien jaar lang leverde hij zijn bijdrage aan het 
carnavalsfeest op Nieuw-Vossemeer. Het sociale contact 
met de enthousiaste kinderen en ouderen tijdens het 
carnavalsfeest zal hij naar eigen zeggen het meeste 
gaan missen. Maar: “Ik zie ernaar uit om nog één keer te 
knallen en dan is het klaar. De tijd is rijp voor een frisse 
Prins in het dorp”, zo vindt de 47-jarige Ruud van den 
Beemd.

helpen. Een maandelijkse clubavond of voor- of najaar 

Woonwagenbewoners maken zichgrote zorgen om nieuw beleid gemeente SteenbergenDe woonwagenbewoners Toon Kouwen, Denis en Anita 
van Beusekom, Corina Kouwen, Ria Keiser en John 
Schreuder vormen in februari een commissie die opkomt 
voor de belangen van woonwagenbewoners in de 
gemeente Steenbergen. Zij maken zich zorgen vanwege 
het woonwagenbeleid van de gemeente Steenbergen. 
“We willen gehoord worden en afspraken maken. We 
willen ook dat de gemeente achterstallig onderhoud 
aanpakt. En we willen niet dat degenen die de grond 
nu niet kunnen kopen straks overgeleverd zijn aan de 
willekeur van de woningcorporatie waaraan de gemeente 
de kampen wil overdoen”, zo laat de commissie weten.

Gemeente Steenbergen 
lanceert de ‘Stemhulp’
Om de kiezer die twijfelt te helpen lanceert gemeente 
Steenbergen in februari de Stemhulp: steenbergen.
mijnstem.nl. Het is een van de instrumenten die wordt 
ingezet om het opkomstpercentage voor de komende 
verkiezingen zo hoog mogelijk te krijgen. “De stemhulp 
voorkomt dat mensen thuis blijven en niet gaan 
stemmen omdat ze niet weten op welke partij ze moeten 
stemmen”, zo prijst burgemeester Ruud van den Belt de 
hulp aan. Voor de Stemhulp hebben de aan de verkiezing 
deelnemende partijen hun input gegeven.

‘Alleen met het water’
In de nacht van 1 februari 1953 kreeg Zuid-Nederland 
te maken met een natuurramp van ongekende omvang. 
Steenbergse Courant publiceerde het verhaal van zijn in 
juni 2015 overleden redactielid Truus Bosters. Zij schreef 
in 2013 over haar persoonlijke herinneringen aan deze 
ramp. Een pakkend verhaal, dat de lezer terugbrengt naar 
die vreselijke nacht, waarin zoveel leed was en onder 
meer het dorp Nieuw-Vossemeer zwaar werd getroffen.

Aardappel Markies gekozen 
tot beste frietaardappel
In Kruisland organiseerde Aardappelteler Kees 
Gommeren in samenwerking met Toine Koch begin 
februari de inmiddels vierde jaarlijkse frietproeverij. Dat 
gebeurde in Zaal Koch, waar zich aardappelkenners uit 
de gemeente Steenbergen maar ook daarbuiten hadden 
verzameld. Zij keurden frites van 12 aardappelrassen in 
een quiz. Deze werd overigens gewonnen door een Belg. 
De ‘keurmeesters’ kozen uiteindelijk de Markies als beste 
fritesaardappel.

Plannen voor groot 
hotelcomplex langs A4 
bij Steenbergen
Drie initiatiefnemers André Lips, 
Ad van Beijsterveldt en Luud van 
Ginneken presenteren hun plan 
om bij de aansluiting vanuit de 
Zeelandweg Oost op de A4 (afslag 
25) een hotel te bouwen met 120 
kamers. Dit anderhalf jaar nadat 
de vergevorderde plannen met de Van der 
Valk-keten vastliepen. Wethouder Marijke Vos 
ging namens gemeente Steenbergen toen op 

zoek naar nieuwe investeerders. Kort na de 
Steenbergse bekendmaking liet Van der Valk 
weten een groot hotel bij Bergen op Zoom 
langs de A4 te willen realiseren.

Leuttrappers 
presenteren 
Carnavalswagen
Het carnavalsnieuws blijft in februari 
om aandacht vragen. Dat is niet 
verwonderlijk, want het grote feest 
vindt in deze maand plaats. Neem 
de inspanningen van de ‘Vrolijke 
Vierders’. De kleinste bouwploeg uit 
de gemeente Steenbergen – twee 
bouwbroers groot – presenteert 
tijdens een drukbezochte feest-kijk-avond 
hun nieuwe wagen. 250 Collegabouwers uit 

de regio kwamen op het feest af en Matthijs 
Pluijgers zette met zijn nieuwe liedje ‘Ik zeg 
maar Zoo’ de zaal op zijn kop.

“Ik ben nog steeds

een echte Meulenaer”

Dat zegt de in Nieuw-Vossemeer woonachtige Marie de 

Natris die in februari honderd werd. Zij kreeg van het 

bestuur van De Vossenburcht een receptie aangeboden. 

Marie de Natris doelt met haar uitspraak op haar 

geboorteplek: De Heense Molen. Toch is ze in Nieuw-

Vossemeer een vertrouwde inwoner geworden. Ze werd 

in 1958 conciërge van het Wit-Gele-Kruisgebouw waar ze 

nog steeds woont en het uitleenmagazijn beheert. Marie 

verzamelt krantenpublicaties over Nieuw-Vossemeer. 

Inmiddels heeft ze 170 plakboeken vol.
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Vlamingvaart 49
4651 GR Steenbergen

0167-560799 of 06-22757344

FONDUE COMPLEET
300 gram vlees p.p.             € 12,95 p.p
.
Biefstuk, kipfilet, kalkoenfilet, slavinkje,
varkensfricandeau, balletje gehakt.
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade, fruit.
Cocktailsaus, knoflooksaus, fonduesaus
en satésaus. Stokbrood en kruidenboter.

GOURMET COMPLEET
350 gram vlees p.p.              € 13,95 p.p.

Biefstuk, kipfilet, varkensfricandeau,
slavinkje, balletje gehakt. Paprika, uien,
champignons (lekker om erbij te bakken).
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade,
fruit. Cocktailsaus, knoflooksaus,
gourmetsaus, satésaus.
Stokbrood en kruidenboter.

STEENGRILL COMPLEET
400 gram vlees p.p.                  € 14,95 p.p.

Biefstuk, kipfilet, varkensfilet, slavinkje,
hamburgertje, gemarineerde kipsaté,
speklapje zonder zwoerd. Paprika, uien,
champignons (lekker om erbij te bakken).
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade, fruit.
Cocktailsaus, knoflooksaus, steengrillsaus,
satésaus. Stokbrood en kruidenboter.

D
ru

k:
  

  
  

  
  

  
  

  
F

ijn
a

a
rt

 t
e

l. 
0

1
6

8
 4

6
7

0
0

7
  

w
w

w
.g

e
sk

u
s.

co
m

  
  

  
  

  
  

  
W

ijz
ig

in
g

e
n

 e
n

 z
e

t-
 e

n
 d

ru
kf

o
u

te
n

 v
o

o
rb

e
h

o
u

d
e

n

HORS-D’OEUVRES DE LUXE                                                                € 15,50 p.p.

Huzarensalade, zalmsalade, asperges in hamrolletje, druiven, gevulde eieren,

kipkluifjes, Hollandse garnalen, roombrie, cervelaatworst, ardennerham met meloen,

makreelfilet, Hollandse nieuwe haring, gerookte palingfilet, gerookte zalmfilet,

fruit & garnering.

Leerlooierij 13, 4651 SM STEENBERGEN
Tel.: 0167 - 56 25 75 - WWW.SARDONOS.NL

0167 - 56 25 75

HORS-D’OEUVRES DE LUXE

Partyservice - Ontbijtservice - Verhuurbedrijf

SARDONOS PROMOTIES

FONDUE COMPLEET
300 gram vlees p.p.             € 12,95 p.p
.
Biefstuk, kipfilet, kalkoenfilet, slavinkje,
varkensfricandeau, balletje gehakt.
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade, fruit.
Cocktailsaus, knoflooksaus, fonduesaus
en satésaus. Stokbrood en kruidenboter.

GOURMET COMPLEET
350 gram vlees p.p.              € 13,95 p.p.

Biefstuk, kipfilet, varkensfricandeau,
slavinkje, balletje gehakt. Paprika, uien,
champignons (lekker om erbij te bakken).
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade,
fruit. Cocktailsaus, knoflooksaus,
gourmetsaus, satésaus.
Stokbrood en kruidenboter.

STEENGRILL COMPLEET
400 gram vlees p.p.                  € 14,95 p.p.

Biefstuk, kipfilet, varkensfilet, slavinkje,
hamburgertje, gemarineerde kipsaté,
speklapje zonder zwoerd. Paprika, uien,
champignons (lekker om erbij te bakken).
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade, fruit.
Cocktailsaus, knoflooksaus, steengrillsaus,
satésaus. Stokbrood en kruidenboter.
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HORS-D’OEUVRES DE LUXE                                                                € 15,50 p.p.

Huzarensalade, zalmsalade, asperges in hamrolletje, druiven, gevulde eieren,

kipkluifjes, Hollandse garnalen, roombrie, cervelaatworst, ardennerham met meloen,

makreelfilet, Hollandse nieuwe haring, gerookte palingfilet, gerookte zalmfilet,

fruit & garnering.

Leerlooierij 13, 4651 SM STEENBERGEN
Tel.: 0167 - 56 25 75 - WWW.SARDONOS.NL

0167 - 56 25 75

HORS-D’OEUVRES DE LUXE

Partyservice - Ontbijtservice - Verhuurbedrijf

SARDONOS PROMOTIES

FONDUE COMPLEET
300 gram vlees p.p.             € 12,95 p.p
.
Biefstuk, kipfilet, kalkoenfilet, slavinkje,
varkensfricandeau, balletje gehakt.
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade, fruit.
Cocktailsaus, knoflooksaus, fonduesaus
en satésaus. Stokbrood en kruidenboter.

GOURMET COMPLEET
350 gram vlees p.p.              € 13,95 p.p.

Biefstuk, kipfilet, varkensfricandeau,
slavinkje, balletje gehakt. Paprika, uien,
champignons (lekker om erbij te bakken).
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade,
fruit. Cocktailsaus, knoflooksaus,
gourmetsaus, satésaus.
Stokbrood en kruidenboter.

STEENGRILL COMPLEET
400 gram vlees p.p.                  € 14,95 p.p.

Biefstuk, kipfilet, varkensfilet, slavinkje,
hamburgertje, gemarineerde kipsaté,
speklapje zonder zwoerd. Paprika, uien,
champignons (lekker om erbij te bakken).
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade, fruit.
Cocktailsaus, knoflooksaus, steengrillsaus,
satésaus. Stokbrood en kruidenboter.
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HORS-D’OEUVRES DE LUXE                                                                € 15,50 p.p.

Huzarensalade, zalmsalade, asperges in hamrolletje, druiven, gevulde eieren,

kipkluifjes, Hollandse garnalen, roombrie, cervelaatworst, ardennerham met meloen,

makreelfilet, Hollandse nieuwe haring, gerookte palingfilet, gerookte zalmfilet,

fruit & garnering.

Leerlooierij 13, 4651 SM STEENBERGEN
Tel.: 0167 - 56 25 75 - WWW.SARDONOS.NL

0167 - 56 25 75

HORS-D’OEUVRES DE LUXE

Partyservice - Ontbijtservice - Verhuurbedrijf

SARDONOS PROMOTIESWWW.SARDONOS.NL

Voor iedereen een gelukkig en gezond 2019 

Wij wensen u een knalgoed 2019!

Meesters
In groenten en fruit

Vers bereide maaltijden & salades, 
gezond en lekker!

Kaaistraat 51 - Steenbergen - 0167-563288

Vijfenvijftigjaar HEMA Steenbergen

Alle goeds en ook in 2019 
zien wij u graag weer!

HEMA Steenbergen
www.hema.nl

J.F. Kennedystraat 3 - 4651XJ Welberg
Steenbergen - Tel. 0167 - 563701

Burg. Elkhuizenlaan 33 - 4661 CH Halsteren
Tel. 0164 - 682475

Dorpsstraat 170a - 4661 HV Halsteren
Tel. 0164 - 686100

Showroom aanwezig: Gibsonstraat 9
Tel.: (0167) 567018 • Fax (0167) 561240
E-mail: info@sebrechts.nl • Internet: www.sebrechts.nl

Showroom aanwezig: Gibsonstraat 9
Tel.: (0167) 567018 • Fax (0167) 561240
E-mail: info@sebrechts.nl • Internet: www.sebrechts.nl

Stadlander wenst u een gelukkig en sociaal 2019



 

 













Wij danken al onze klanten en relaties voor het vertrouwen! 
Ook in 2013 gaan we weer “vol gas” tegenaan om iedereen 
weer uitstekend van dienst te zijn!

Wij doen alles voor  uw auto

Nassaulaan 6
4651 AA Steenbergen
Tel.: (0167) 56 41 50
www.cuelenaere.nl 

Autobedrijf Cuelenaere B.V.

Betaalbare kwaliteitsgarage voor alle merken!

Kijkt u ook eens op onze site www.cuelenaere.nl 
voor o.a. een mooie occasion.

Adv_106x52_Cuelenaere.indd   1 19-12-12   11:25

Ook in 2019 gaan we er weer “vol gas” tegenaan om iedereen
weer uitstekend van dienst te zijn!

OP NAAR 100 JAAR

CUELENAERE

 Houtzagerij 1 • 4651 SN te Steenbergen
Tel. reparatie: 0167-852435 • Tel. verkoop: 06-48787791

www.ttautos.nl

TT Auto’s B.V.

Prins Reinierstraat 18E 
4651 RZ Steenbergen
06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl

Bezoek ons ook op:

yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen

UW KEUKEN, ONZE PASSIE!
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MAART
Tekst: Peter VermeulenDag met een gouden haakje 

voor HSV De Kruisweel
Zaterdag 24 februari vierde Hengelsportvereniging De 
Kruisweel het vijftigjarig bestaan. Dat gebeurde met 
een receptie, een buffet en een feestavond in zaal Koch. 
Tijdens het feest werden 25 leden die een kwart eeuw 
of langer lid zijn van de club gehuldigd. Onder hen twee 
personen met een wel heel indrukwekkende staat van 
dienst: Frans Buron en Toine Linders, de eerste secretaris 
van de club. Beide heren zijn al vanaf het begin lid van 
De Kruisweel.

Ideeën nodig voor Fort Henricus
In maart organiseerde de projectgroep Fort Henricus een 
avond waarop inwoners van de gemeente Steenbergen 
werd gevraagd om ideeën in te brengen voor het 
toekomstig gebruik van Fort Henricus. Daarbij werd ook 
het digitaal plakboek gelanceerd waarin deze ideeën 
online zijn te bekijken via waterpoortwerkt.nl/plakboek-
forthenricus. Naast de toegevoegde ideeën zijn in het 
plakboek ook de achtergronden van het fort belicht en 
was reeds een eerste opzet opgenomen met mogelijke 
invullingen.

Niet enorm druk maar wel gezellig
op receptie carnaval Strienedurpke
Op 10 maart organiseerden Anuschka van der Wulp 
en Loes van Herel in Dorsphuis De Stelle een receptie 
vanwege het 55-jarig bestaan van carnaval De Heen. 
In de Stelle kwam een vijftigtal bezoekers het tweetal 
de hand schudden. Onder hen ook wethouder Cors 
Zijlmans en vertegenwoordigers van Stichting Karnaval 
Steenbergen. De Primeuren uit Steenbergen waren 
eveneens van de partij, al konden die niet lang blijven 
omdat hun aanwezigheid ook elders werd verwacht. Het 
carnaval op Strienedurpke ontving tijdens de burrieborrel 
het beeldje van de Heraut als blijk van waardering

Verkiezingsspecial “Ja, ik stem”
Steenbergse Courant bracht ter gelegenheid van 
de naderende gemeenteraadsverkiezingen een 
uitgebreid verkiezingsspecial, waarin de diverse 
verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen 
werden belicht. Daarnaast kregen de zeven partijen de 
gelegenheid om zich zelf te presenteren middels hun 
kernpunten. Zes partijen maakten hiervan gebruik, lijst 7: 
Steenbergen in Beeld wenste hieraan niet mee te werken. 
De partij behaalde bij de uiteindelijke verkiezingen niet 
voldoende stemmen voor een raadszetel.

Drievierde steekt handen uit de 

mouwen bij aanleg jeu de boules baan

Vanuit de immer actieve wijkvereniging ’t Drievierde 

startte in maart 18 vrijwilligers met de aanleg van een 

eigen jeu de boulesbaan. Dat tot groot genoegen van 

wethouder Cors Zijlmans die het initiatief waardeerde 

en daarom de officiële aftrap kwam geven. ’t Drievierde 

kreeg de hulp van stratenmaker André Krinkels die de 

aanleg begeleidde. Er  was overigens ook veel lof over de 

medewerking die werd gegeven door gemeentewerkers 

die er voor hadden gezorgd dat het lastige werk, het 

uitgraven al keurig was gedaan.

Platanen verhuisden vanuit 
Breda naar Steenbergen
Gemeente Steenbergen kocht 3 grote platanen aan die 
moesten verdwijnen vanwege de herinrichting van het 
station van Breda. De bomen – twaalf meter hoog en 
met zes meter kroon – zijn voorlopig gepland langs de 
Oostgroeneweg. Over twee jaar worden ze verplaatst 
naar de ontmoetingsplek ‘Het Avontuur buiten De Veste’ 
die op een centrale plek in de nieuw te bouwen wijk 
‘Buiten de Veste’ komt te liggen. Kinderen van de groepen 
twee tot en met zeven van Maria Regina en Puk op het 
Podium assisteerden bij de ontvangst van de bomen.

Unieke reeks voor jeugd 
van Simple Dribble
Na zes competitieronden staan de drie jongste 
competitieteams van basketbalvereniging Simple Dribble 
ongeslagen boven aan. Een ongekende weelde die 
volgens clubvoorzitter Anton Kerbusch niet zomaar uit 
de lucht komt vallen. “Al jaren is er een zeer positieve 
ontwikkeling op het jeugdgebied en dat betaalt zich nu 
uit in unieke resultaten”. De teams zouden uiteindelijk in 
april alle drie kampioen worden.

Nieuwe Veste blij met NL Doet
Basisschool de Nieuwe Veste nam met plezier deel aan 
de actie NL Doet. Schooldirecteur Anne van Loon en haar 
team waren blij dat hun moestuin hierdoor nieuw leven 
kon worden ingeblazen. En dat niet alleen, er kwam een 
techniek en verrijkingslokaal en in samenwerking met 
kinderopvang Mamaloe werd een beleefpad voor de 
kleintjes gerealiseerd. Bij dit alles kreeg de Nieuwe Veste 
de belangenloze ondersteuning van diverse vrijwilligers. 
Een deel van de projecten werd gefinancierd door de 
bijdrage vanuit NL doet en door de cheque van 1000 euro 
die de Lidl destijds aan de school had geschonken.

1700 kilo zwerfafval
De twintig leden van 
Wildbeheereenheid Steenbergen 
hebben evenals vorige jaren 
in het kader van de landelijke 
opschoondag de handen flink 
uit de mouwen gestoken. In het 
gebied tussen Dinteloord en het 
kanaal De Eendracht werd een forse 
berg afval opgehaald. Bij elkaar 
dus 1700 kilo. Naast autobanden en ander 
grof vuil ging het vooral ook om bierblikjes 
en flessen. De gemeente Steenbergen werd 

door jachtopziener Rob Mulder – een van de 
opruimers – geprezen om hun uitstekende 
medewerking. Met een vrachtwagen werd de 
afvalberg keurig opgepikt.

Verkiezingen 
gemeenteraad: 
twee winnaars
Bijzonder tijdens de gemeenteraads-
verkiezingen in maart was 
dat   alle gekozen politici met 
voorkeurstemmen de raad in 
kwamen. Gewoon Lokaal en 
Volkspartij werden de grote 
winnaars. 
Gewoon Lokaal behaalde het 
meeste aantal zetels en mocht daardoor het 
voortouw nemen bij de formatie. De partij koos 

ervoor om met de haar vertrouwde partijen 
een coalitie te vormen. Volkspartij viel hierdoor 
wederom buiten de boot.
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STEENBERGEN – Maandag-
avond 12 maart organiseert de 
projectgroep Fort Henricus een 
avond waarop inwoners van 
gemeente Steenbergen wordt 
gevraagd om ideeën in te 

brengen voor het gebruik van 
Fort Henricus. De bijeenkomst 
vindt plaats in het gemeente-
huis tussen 19:00 en 21:00 uur.Om de brainstorm over moge-

lijk gebruik van het Fort op gang 
te brengen heeft de projectgroep 
een digitaal plakboek samenge-
steld. Hierin zijn de achtergron-
den van het Fort belicht en wor-
den al wat verschillende moge-

lijkheden aangetipt. Dit plakboek 
is online te bekijken via: water-
poortwerkt.nl/plakboek-fort-henricus. 

Iedereen die wellicht een idee 
heeft wordt opgeroepen om de 

bijeenkomst maandagavond te 
bezoeken. Leuke of interessante 
ideeën worden aan het plakboek 
toegevoegd en vervolgens zullen 
alle voorstellen op uitvoerbaar-
heid worden getoetst. Nadere info 
is verkrijgbaar bij Thijs Witjes: e-
mail: mwitjes@brabant.nl of tele-
foon 06 18 303 452.

Goede ideeën nodig voor gebruik van Fort Henricus

STEENBERGEN – De VVD is van 
mening dat de verkiezings-
campagne van de nieuwe loka-
le partij Steenbergen in Beeld 
“schade toebrengt aan de de-
mocratie en de gemeenschap”. 
Dit stelt de partij in een open 
brief aan alle inwoners van de 
gemeente Steenbergen. De 
brief is ondertekend door het 
campagneteam van de VVD en 
voorzitter van de VVD Schel-
debrug waaronder de afdelin-

gen van Steenbergen, Tholen 
en Bergen op Zoom vallen. 

In haar brief schrijft de VVD 
“groot voorstander van discus-
sie op het scherpst van de snede 
te zijn.” “Daardoor wordt bereikt 
dat de kiezer in het stemhokje een 
verantwoorde keuze kan maken.  
Voorwaarde is wel dat die dis-
cussie met toetsbare feiten wordt 
gevoerd en niet met verdachtma-
kingen en het “slopen” van ande-

re mensen. Gebeurt dat niet, dan 
wordt de kiezer een slechte dienst 
bewezen.”

Social mediaJuist om die reden besloot de VVD 
publiekelijk afstand te nemen 
van de acties van Steenbergen in 
Beeld die dit jaar voor het eerst 
meedoet aan de Gemeenteraads-
verkiezingen. De campagne van 
deze partij speelt zich voorna-
melijk af via social media en het 
YouTube kanaal N257tv/Steen-
bergen in Beeld van vlogger Vla-
dimir Hornicek. De wijze waarop 
dit gebeurt tergt de VVD dusdanig 
dat besloten werd een open brief 
te schrijven. 

Leugenachtig

“De voorzitter en enkele kandi-
daten van Steenbergen in Beeld 
voeren nauwelijks discussie over 
politieke en voor de inwoners 
relevante onderwerpen,” aldus 
het campagneteam en voorzit-
ter. “Hun uitingen beperken zich 
helaas nagenoeg tot het belaste-
ren, beledigen en “zwart maken” 
van leden van andere partijen en 
ambtenaren. Deze uitingen zijn 
suggestief, infaam en leugenach-
tig. Ook grijpen ze vaak in op de 
persoonlijke levenssfeer. Dit kan 
mensen ernstig beschadigen. 
Daarom nemen wij publiekelijk 
en met kracht afstand van deze 
schandelijke praktijken; ze bren-
gen schade toe aan onze demo-
cratie en derhalve aan onze ge-
meenschap.”

Neutrale positie Burgemeester  Ruud van den Belt 
laat desgevraagd bij monde van 
strategisch communicatieadvi-
seur Angelique Harbers weten 
dat hij “begrip heeft voor de ge-
voelens die leven bij het campag-
neteam van de VVD.” “De burge-
meester is er van meerdere kan-
ten op gewezen dat er een partij 
is die niet altijd even inhoudelijk 
bezig is met campagne voeren 
maar in sommige gevallen op de 
man speelt. De burgemeester wil 
echter zijn neutrale positie boven 
de partijen aanhouden en kan 
zich daarom niet bemoeien met 
de manier waarop campagne ge-
voerd wordt. Hij is er voorstander 
van dat campagne plaatsvindt op 
een respectvolle manier.”

VVD neemt publiekelijk afstand van “schandelijke praktijken” Steenbergen in Beeld

WELBERG - Op vrijdag 23 en 
zaterdag 24 maart gaat de 
Welberg met vereende krach-
ten aan de grote schoonmaak. 
In het kader van de landelijke 
opschoondag roept de dorps-
raad Welberg jong en oud op 
om met prikstok en vuilniszak 
de strijd tegen zwerfvuil aan 
te gaan.

Op vrijdag 23 maart maken de 
kinderen van groep 7/8 van ba-
sisschool Pius X een eerste ronde 
door het dorp. De volgende mor-
gen, zaterdag 24 maart, verzame-
len vrijwilligers van alle leeftijden 
zich vanaf 8.30 uur in gemeen-
schapshuis “De Vaert”. Na een 
kopje koffie/thee en uitleg over 
de actie worden de deelnemers 

in teams ingedeeld die om 9.00 
uur op pad gaan in het buitenge-
bied. De opruimactie duurt on-
geveer tot het middaguur. Voor 
handschoenen, grijpstokken, vei-
ligheidshesjes en vuilniszakken 
wordt gezorgd. 

Na afloop krijgen de vrijwilligers 
als dank soep en broodjes aan-
geboden in gemeenschapshuis 
“De Vaert”. Ook ontvangen zij een 
kleine attentie van de gemeente 
Steenbergen.U kunt zich aanmelden bij het 

secretariaat van de dorpsraad, 
mevrouw B. Wisse, e-mail: info@
dorpsraadwelberg.nl. Dit is niet 
verplicht want iedereen die op 24 
maart spontaan opdaagt wordt 
met open armen ontvangen. 

Vrijwilligers gezocht: Grote schoonmaak op de Welberg Van Hooijdonkte gast op Sponsoravond  vv Steenbergen
STEENBERGEN – Trots meldt 
de sponsorcommissie van vv 
Steenbergen dat ze Pierre van 
Hooijdonk bereid hebben ge-
kregen om als gastspreker op 
te treden tijdens de sponsor-
avond die op vrijdag 16 maart 
in de kantine van het sport-
park wordt gehouden.De sponsoravond is bedoeld om 

de sponsoren te fêteren en om ze 
de gelegenheid te geven met el-
kaar kennis te maken. De avond 
is ook bedoeld om aandacht te 
geven aan de voorgenomen op-
knap van de hoofdtribune.

VerkiezingsSpecial
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Ik wens u het allerbeste voor 2019.  
~ Marijke~ 

Blauwstraat 61 
4651 GB Steenbergen 

www.marijkesgalanterie.nl 
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Ik wens u het allerbeste voor 2019.  

Hezemans Fysiotherapie

Joseph Hezemans
algemeen fysiotherapeut

Kristel Franse
oedeemtherapeut

Welbergsedijk 29 - Steenbergen - 0167 56 59 80
www.hezemansfysiotherapie.nl

Franseweg 17
4651 PV Steenbergen
tel. 0167-566721
www.bastians.peugeot.nl

Gelukkig Nieuwjaar

Autobedrijf Bastians Stb BV

hair- & bodysalon

              monique

Haarverzorging van dames, heren en kinderen

De Lindenburgh - De Vossemeren
Onze Stede - De Nieuwe Haven & Welberg 

Tel. 0167-562223 / 0651-285787

Lichaam & gezichtsverzorging

De Lindenburgh
Tel. 0649-624128

THE ART OF HAIR DESIGN

Ook voor haarverzorging van dames / heren & kinderen in:
Hof van Nassau - Onze Stede - de Nieuwe Haven - Welberg

Tel. 0167-562223 / 0651-285787

Wij wensen u veel geluk en gezondheid in 2019 en 
natuurlijk veel tuinplezier. Mogen wij u daarbij helpen? 
Tuinplezier begint immers nu, met goed onderhoud, 

of het maken van plannen voor veranderingen. 
Bel of mail ons. Wij helpen u graag!

Franseweg 62A - 4651 GG Steenbergen - Tel. 0167-56 06 19 
E-mail: info@visiovireo.nl - Internet: www.visiovireo.nl

Elektro Groothandel

DE winkel met bezorgdienst voor levering 
van Kabels tot complete Besturingen

Curieweg 7, Tholen
Tel. 0166-744090

www.sayers-techniek.nl

de Suijkerpot
Lifestyle

Kaaistraat 22
4651 BN Steenbergen
tel. 0167 541 012  
www.desuijkerpot.nl

Openingstijden

Ma: Gesloten
Di t/m Vr: 09.30 - 17.30 uur
Za: 09.30 - 17.00 uur 

Incasso  |  Debiteurenbeheer  |  Juristen

WIJ ZORGEN DAT UW KLANTEN 
OOK IN 2019 NETJES BETALEN!

Prins Reinierstraat 18 E  
4651 RZ Steenbergen

0167 743 300
www.vanruysdaelenlodewijck.nl

Van 
Ruysdael 

& Lodewijck, 
uw betaling 
snel binnen!

Van Ruysdael & Lodewijck is gespecialiseerd in uiteenlopende 
incassozaken. Wij bieden maatwerk incasso oplossingen aan die 
zijn afgestemd op uw bedrijfsvoering en uw debiteurenportefeuille.

wenst u een goed 2019

2019
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Kroniek uit 
Stad en Streek

APRIL
Tekst: Peter Vermeulen
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Grote gezamenlijke oefening EHBO
en Brandweer verloopt soepel
In april was het plaats een drukte van jewelste in en 
rond het pand van Car Cleaning Steenbergen. Op het 
terrein moesten slachtoffers van een op Reinierpolder 
gehouden straatrace uit hun voertuigen worden bevrijd. 
De slachtoffers kregen vervolgens Eerste Hulp Bij 
Ongelukken. De oefening was meteen de afsluiting van 
het seizoen van EHBO Steenbergen. 45 Leden van de 
70-leden tellende afdeling namen aan de oefening deel. 
Zij kregen de hulp van twaalf Lotus slachtoffers die hun 
rol goed speelden. De samenwerking met de brandweer 
verliep soepel.

Hengelsportvereniging Het Vosje
zoekt nieuwe leden
In Kruisland is een groepje fervente vissers verenigd onder 
de naam Het Vosje. Niet direct een naam die je bij jagers 
op vis zult verwachten. De vereniging werd echter in 2006 
opgericht bij cafetaria Het Vosje, vandaar. Jos Matthijsen 
van de hengelsport laat weten dat het ledenbestand van 
zijn vereniging de laatste jaren is uitgedund en best een 
aantal nieuwkomers kan gebruiken. Hij verwijst daarvoor 
naar de website van de club: www.hsvhetvosje.weebly.
com.

De Kanno II – Jan Bosters – dolblij 
met zijn mini-milieustraat
Er wordt in de gemeente best gemopperd op de 
hoeveelheid bakken die een inwoner nodig heeft voor 
het scheiden van zijn afval. Vooral in het buitengebied, 
waar bij de bewoners een setje van vier bakken voor dit 
doel staan. In Nieuw-Vossemeer geeft Kan Bosters – in 
de volksmond De Kanno II genoemd – aan dat hij het 
prachtig vindt dat nu zijn ‘mini-milieustraat’ compleet is. 
“Het cirkeltje is nu rond. Ik kan al mijn afval nu prachtig 
scheiden: groenafval, papier, plastic en restafval”, zo laat 
de Kanno opgeruimd weten. 

Volkspartij voelt zich bedrogen. 
De partij valt weer buiten de boot.
Medio april maakte informateur Cors Zijlmans bekend dat 
de nieuwe coalitie in de gemeenteraad van Steenbergen 
wordt gevormd door Gewoon Lokaal!, VVD en CDA. 
“De keuze is gemaakt op basis van vertrouwen, draagvlak 
en stabiliteit”, zo stelde Zijlmans.  Dat was een fikse domper 
voor de Volkspartij die na de zetelwinst hoopte ditmaal 
wel mee te kunnen regeren. De partij won twee zetels en 
kwam op een aantal van vijf, net achter Gewoon Lokaal! 
dat met zes zetels de grootste partij in de gemeenteraad 
werd. Fractievoorzitter Michel Lambers van de Volkspartij 
had een duidelijke reactie: “Wij zijn gewoon bedrogen”. 

Buitengebied wil invoegen
op digitale snelweg
De informatiebijeenkomsten die in de gemeente 
Steenbergen werden gehouden voor bewoners van het 
buitengebied over de aanleg van een glasvezelnetwerk 
trokken volle zalen. Er werd later een wervingsactie 
opgestart, waarbij de vele ambassadeurs stevig hebben 
geijverd voor voldoende inschrijvers. In de gemeente 
Steenbergen waren er dat uiteindelijk het meeste van alle 
deelnemende gemeenten. Ook daar scoorde de werving 
goed. Meer dan 70 procent van de betreffenden meldden 
zich aan. Er wordt nu aangegeven dat de aanleg in het 
eerste kwartaal van 2019 van start gaat.

Grote belangstelling voor ‘Kom in de Kas’Drie Steenbergse tuinbouwbedrijven hebben de handen ineengeslagen voor een Open Dag onder het motto ‘Kom in de Kas’. De ondernemers pakten het groot aan en ontvingen vrucht van hun arbeid. Een zeer groot aantal bezoekers kwam een kijkje nemen in de kassen van paprikateler 4Evergreen, aubergineteler Gebroeders Van Duijn en tomatenteler Van Adrichem. Ze keken hun ogen uit en verbaasden zich over de enorme kassen. Overigens konden de bezoekers zich ook te goed doen aan tal van lekkernijen van lokale bedrijven.

Boeiende lezing 
tijdens jubileumviering 
Ambachts Heerlijkheid
Ter gelegenheid van het 45-jarig 
bestaan trakteerde heemkundekring 
Ambachts Heerlijkheid op 
zaterdagmiddag 7 april leden en 
belangstellenden op een lezing 
van Nederlands historicus René 
Bastiaanse. Dat bleek een gouden 
greep, want de voormalig conservator en 
televisiepresentator hield een boeiende lezing 
over de invloed van de katholieke kerk op de 
ontwikkeling van Noord-Brabant. De bezoekers 
hingen aan zijn lippen en hoorden veel zaken 

die een herkenning opriepen. “Nou die ‘et ‘m 
ok nie verslete meej piesse”, was een van de 
vroegere uitspraken wanneer het ging om een 
man die een groot aantal nakomelingen op de 
wereld zette. Dat was overigens conform de 
wens van de kerk in die tijd.

Chiel Veraart heeft 
vertrouwen in camping 
Fort Henricus
Steenbergenaar Chiel Veraart klopte 
al diverse malen bij gemeente 
Steenbergen aan met zijn idee om 
een camping te realiseren naast Fort 
Henricus. Al acht jaar broedt hij op 
het idee van een natuurcamping 
daar. Anno 2018 krijgt Veraart voor 
het eerst het gevoel dat het nu 
eindelijk eens zou kunnen lukken. Hij wil een 
combinatie van kamperen en dagbesteding. 
Voor Fort Henricus worden plannen ontwikkeld 
en de Steenbergenaar heeft de overtuiging dat 

zijn doel die plannen kan versterken. Helaas 
ziet het er naar uit dat Veraart moet beschikken 
over een engelen geduld, want de ontwikkeling 
gaat op zijn zachtst uitgedrukt niet snel.

Wie de jeugd heeft . . . vv Steenbergen laat kinderen kennismakenDe gevleugelde uitspraak ‘Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst’ doet zeker ook goed opgeld voor 
voetbalvereniging Steenbergen. Vandaar de kennismaking 
die vertegenwoordigers van de jeugdcommissie in 
april organiseerden voor jonge belangstellenden. 
Commissievoorzitter Michel Reijns legt uit waarom hij 
met Nico van Schilt en Maartje van Willegen deze middag 
voor de kleintjes en hun begeleiders organiseert. “Het is 
belangrijk dat we actief blijven om nieuwe aanwas te 
verkrijgen. De jeugd is belangrijk voor iedere vereniging 
en zeker ook voor vv Steenbergen”.

Opknappen havenkanaal Dinteloord 

pakt fors duurder uit

De kosten voor het opknappen van het havenkanaal en 

de havenkom in Dinteloord vallen een stuk hoger uit dan 

was verwacht. Demissionair wethouder Cors Zijlmans 

moest toegeven dat er een verkeerde inschatting is 

gemaakt bij de begroting van het project. De verwachting 

is dat het project dat was begroot op 1 miljoen nog 

eens een klein half miljoen meer aan investering nodig 

heeft. Een explosievenonderzoek, het verwijderen van 

de beschoeiing en de baggerwerkzaamheden zijn de 

oorzaak van de hogere kosten.
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stichting OVW
”Ontspanning Voor Welberg”

bedankt al haar sponsoren voor hun bijdragen 
en alle vrijwilligers en inwoners van Welberg 

voor hun inzet en enthousiasme 
bij onze activiteiten.

ovw.welberg.net   ovw.welberg@gmail.com

Loonbedrijf J.A.P.M. Oomen
Agrarische diensten en cultuurtechnische werken

Zeelandweg Oost 35, 4655 TT De Heen 
tel. 0167-563401 mob. 06-54340401

Familie en personeel wensen u 
een voorspoedig 2019

Noordwal 14, 4651 AH Steenbergen
(0167) 56 61 71 / 06 53 26 30 52

www.martbrusselaarszonwering.nl

Wenst iedereen een voorspoedig 2019

Het bestuur en 
medewerkers van de

Kleine Tour
Steenbergen 

Raadhuisplein 9
4671 DA Dinteloord
Tel: 0167-520018
info@bestersopticiens.nl
www.bestersopticiens.nl * Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

   

 
 

Bij Besters

tot wel 50% korting*

op een complete bril!

U heeft al een complete

enkelvoudige merkbril

vanaf slechts €199,–

Raadhuisplein 9 • 4671 DA Dinteloord
Tel: 0167-520018

info@bestersopticiens.nl
www.bestersopticiens.nl

Beauty Studio Mariëtte
Oostzijstraat 2a, Dinteloord, Tel: 0167 520601

Prettige Feestdagen 
en een Gelukkig en 

BEAUTYFULL 
Nieuwjaar

Wij wensen iedereen ‘n gezond 
en smakelijk nieuwjaar!

Nassaulaan 33 - 4651 AA Steenbergen

T. 0167 500 586 - E. info@dewatertoren-steenbergen.nl

www.deWatertoren-Steenbergen.nl

Nassaulaan 33 - 4651 AA Steenbergen

T. 0167 500 586 - E. info@dewatertoren-steenbergen.nl

www.deWatertoren-Steenbergen.nl

Lars & Serina  •  Carlo & Yolanda

www.volhardingsteenbergen.nl
wenst u een gezond, gelukkig en muzikaal 2019

Steenbergen

De beste wensen voor 2019 en tot ziens vanaf 15 januari 
in onze nieuwe winkel aan de Grote Kerkstraat 1.

Op zaterdag 5 januari 2019 houdt het 
bestuur van gemeenschapshuis De Stelle 

een nieuwjaarsreceptie.
Iedereen is vanaf 16.00 uur van harte 

welkom in De Stelle te De Heen.

DE STELLE

Remmerswaal.nl
Je accountant & persoonlijk adviseur

 
Een 
voorspoedig 
en gezond 
2019

Slabbecoornweg 7 | Tholen |  (0166) 60 40 03

buitenreclame

www.schoonenbv.nl

20192019
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MEI
Tekst: Peter Vermeulen

Beachvolleybal Diomedon: 
sportief, sociaal en verbindend
Ze kunnen met recht trots en tevreden terugkijken op de 
resultaten van hun inspanningen, de organisatoren van 
het inmiddels 27e beachvolleybaltoernooi dat op Eerste 
Pinksterdag op de Steenbergse Markt werd gehouden. 
Het was geslaagd en volgens de deelnemers ook ‘Heel 
gezellig, echt leuk en sportief en zeker ook sociaal 
en verbindend’. Er namen 75 teams – elk vijf tot zes 
personen groot – aan deel.

Record aantal deelnemers

Survival Run Steenbergen

Ruim achthonderd liefhebbers van sportief stevig 

afzien meldden zich aan de start van de Survival Run 

Steenbergen. Dat waren er weer honderd meer dan het 

jaar ervoor en dat stemde voorzitter Maurice Botermans 

van de survivalafdeling van Diomedon vrolijk. Volgens de 

voorzitter heeft de Steenbergse Run haar plekje in het 

Nederlandse wedstrijdveld echt veroverd. Dit alles is te 

danken aan de gedegen organisatie, de inzet van de 160 

vrijwilligers en de fraaie route langs de buitenrand van 

Steenbergen met de uitdagende hindernissen.

Vriendinnen trots
op bedenkster Wiebel
De tienjarige Joanie Welleman bedacht het frisvrolijke 
figuurtje ‘Wiebel’ dat er voor moet zorgen dat de 
West-Brabantse Waterlinie app moet aanspreken bij 
jonge bezoekers. Volgens de bouwer van de app – 
het ontwerpbureau Peerdrops – stak de tekening van 
Joannie met kop en schouders boven alle inzendingen 
uit. Het ontwerp leverde de klas van Joannie, 7b van de 
Gummarusschool met juf Bernadette – een workshop op.

Knappe prestatie Roparun teams

Uit de gemeente Steenbergen namen drie teams deel aan 

de jaarlijkse Roparun, de run die start in Parijs (maar ook 

in Hamburg) en eindigt op de Coolsingel in Rotterdam. 

De drie teams: Door Dik en Dun, Stonemountain Runners 

en Dintelstampers liepen de afstand van 531 kilometer in 

uitstekende tijden. Ze namen het applaus tijdens de vele 

doorkomsten van het publiek met plezier in ontvangst. 

Opnieuw brandstichtingin Steenbergen ZuidHet afgelopen jaar heeft de wijk Zuid veel last gehad van een brandstichter en daarnaast ook een of meerdere vandalen. Diverse branden – tot nog toe tuinhuisjes en schuurtjes – waren het slachtoffer van de brandstichter, tal van vernielingen ontstonden door toedoen van een of wellicht meerdere vandalen. De dader(s) liggen zoals gezegd momenteel op het kerkhof. ‘Het duurt tot nog toe lang, maar we zullen de dader(s) pakken’, zo wordt door de ordehandhavers aangegeven. Gelukkig zijn tot nog toe nog geen persoonlijke slachtoffers gevallen.

Smakelijke hamburger en vooral 
gezelligheid in de Lijsterbesstraat
Onder de diverse buurtfeestjes die het afgelopen jaar 
plaatsvonden was ook dat van de bewoners van de 
Lijsterbesstraat in Steenbergen. Martijn Iriks, een van de 
drie nieuwkomers in de straat naast de families Verbeek 
en Dam, kreeg de eer toebedeeld het straatfeestje dit jaar 
te organiseren. Het werd een ontspannen ontmoeting 
met spelletjes, een springkussen en natuurlijk ook een 
barbecue. Met onder meer een smakelijke hamburger, die 
de bewoners zich goed lieten smaken.

Glansrijke herinneringen aan
35 jaar Strienestars
De Vossenburcht in Nieuw-Vossemeer was door de 
organisatie van uitgekozen als plek waar acht jaar 
nadat het boek van de Strienestars sloot de reünie 
zou plaatsvinden. Heleen Maas-de Ron keek aan de 
vooravond van deze bijeenkomst terug op de glansrijke 
periode die de majorettevereniging doormaakte. 
Alleen al bij het doorbladeren van de boeken vol foto’s 
en krantenknipsels kwamen veel mooie momenten 
bovendrijven.

Geslaagde viering Koningsdag
Mooi weer en de inzet van de diverse oranje comités in 
de kernen van de gemeente Steenbergen zorgden ervoor 
dat de koningsdagvieringen geslaagd mogen worden 
genoemd. Al had Kruisland vanwege de vakantieweek 
alleen een ochtendprogramma en liet De Heen het feest 
aan zich voorbij gaan, in de overige kernen was het 
een drukte van jewelste en genoten organisatoren en 
deelnemers van de activiteiten.

De dood of de gladiolen voor de ronde van
Nieuw-Vossemeer?
Dat was de vraag begin mei, toen het bestuur van Wielercomité Nieuw-Vossemeer aangaf dat er zich een aantal opvolgers moesten melden wil het comité doorgaan. Want secretaris Jan Akkermans (79) en penningmeester Jan Knuit (81) vinden het na vele jaren inzet wel welletjes. Voorzitter John Akkermans (49) blijft alleen achter en hij hoopt dat een nieuwe groep wielerliefhebbers zich meldt om samen met hem de kar te trekken. 

“Laat uw wielerhart spreken en houd de koers in Nieuw-Vossemeer”, zo luidde de oproep van het bestuur.

Vier inwoners van 
gemeente Steenbergen
koninklijk onderscheiden
Ingrid van Bezooijen-Slings 
(Dinteloord), Adrianne Bogers-Bartels 
(Kruisland), Bram Koole (Kruisland) 
en Ger de Neve (Steenbergen) 
kregen op donderdag 26 april door 
burgemeester Van den Belt een 
koninklijke onderscheiding opgespeld. 
Dit vanwege hun grote verdienste 
voor deze gemeenschap. “Jullie zijn een 
voorbeeld voor anderen, al zouden jullie zelf 
waarschijnlijk eerder iemand anders aanwijzen 

die een lintje verdient. Maar vandaag zijn jullie 
het die een plek in de spotlights verdienen”, zo 
stelde de burgemeester.



2019 Gelukkig Nieuwjaar!

Autobedrijf Eskes
www.autobedrijf-eskes.nl

Officieel Hyundai Dealer en Erkend reparateur Mazda

Vestiging Bergen op Zoom
Steenspil 38
4661 TZ Halsteren
0164-215000

Vestiging Tholen
Ohmstraat 2

4691 RD Tholen
0166-603682

Blauwstraat 63 • Steenbergen • Tel.: 0167 - 561370
www.poeliervugts.nl 

“POELIER VUGTS”

Wij willen iedereen een gezond en voorspoedig
nieuwjaar toewensen!

Wij wensen iedereen een gezond & sportief 2019!

KAAISTRAAT 65 - STEENBERGEN
www.funride.nl

Wij wensen u gezellige dagen en 
alle goeds voor 2018! 

Carola, Emily, Esther, Irene,
 Iris, Joyce, Monique, Clara & Roxane

Julianastraat 13   |   4651 BX Steenbergen   |   0167-565641   |   www.clararoxane.nl

Wij wensen u gezellige dagen en 
alle goeds voor 2018! 

Carola, Emily, Esther, Irene,
 Iris, Joyce, Monique, Clara & Roxane

Julianastraat 13   |   4651 BX Steenbergen   |   0167-565641   |   www.clararoxane.nl

Wij wensen u gezellige dagen en 
alle goeds voor 2018! 

Carola, Emily, Esther, Irene,
 Iris, Joyce, Monique, Clara & Roxane

Julianastraat 13   |   4651 BX Steenbergen   |   0167-565641   |   www.clararoxane.nl

Wij wensen u gezellige dagen en

alle goeds voor 2019!

Carola, Esther, Irene, Iris, Joyce, 

Monique, Nika, Clara & Roxane

Alles voor uw interieur
onder 1 dak

Kasten op maat  Meubelen op maat 
Slaapkamers Matrassen Laminaat 

Tapijt PVC-vloeren Binnenzonwering 
Vinyl Gordijnen Horren Relaxfauteuils 

Vitrages Shutters Houten vloeren

Leerlooierij 6 Steenbergen • T. 0167 - 561678

samen sterk 
in maatwerkOok in 2019 

helpen wij u weer graag op weg!

Bike Totaal Zwaan 
KRUISPOORT 5 - 4651 AL  STEENBERGEN 

TEL 0167 563212 - www.zwaansteenbergen.biketotaal.nl

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

LigneNotarissen
Deskundig | Betrouwbaar | Onafhankelijk

computers - alarm - camerabewaking

computers - alarm - camerabewaking
computers - alarm - camerabewaking

Zilverhoek 5 • Steenbergen • t (0167) 56 17 20 • info@madri.nl • www.madri.nl

CV&GAS ELEKTRA WATER ALARM DAKEN ENERGIE

ENERGIECV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELEKTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

CV&GAS ELEKTRA WATER ALARM DAKEN ENERGIE

ENERGIECV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELEKTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

T O TA A L I N S T A L L A T E U R

Het volledig team van Madri Totaalinstallateur
wenst u een warm, verlicht, stromend en vooral

een gezond en gelukkig 2019.
Ook in het nieuwe jaar staan we graag voor u klaar.

	Meer dan 55.000 bezoekers per maand
En ook:
	meer dan 5.000 facebookfans
	dagelijkse e-mailing met uitgelichte
 nieuwsberichten en aanbiedingen

bereikt
úw klanten

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

Een voorspoedig 2019

De teams van Vermeulen Steenbergen, 
Steenbergse Courant 

en KijkopSteenbergen.nl wensen u

20192019
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JUNI
Tekst: Peter VermeulenSteenbergse Fenna Luijcks-van Erp 

honderd jaar oud
Op vrijdag 1 juni bereikte de Steenbergse Fenna Luijcks 
de prachtige leeftijd van 100 jaar. Ze deed dat in goede 
gezondheid en nog helder van geest. Fenna Luijcks was 
vooral vroeger in Steenbergen bekend doordat zij werkte 
in de herenconfectiezaak van haar ouders en later in 
de eigen bakkerij. Inmiddels woont de kwieke dame 
al zo’n dertig jaar in de seniorenflat aan de Molenweg 
en is ze meer bekend vanwege haar bridgeprestaties. 
Burgemeester Ruud van den Belt kwam de eeuwelinge 
verrassen met een bos bloemen.

Ludiek afscheid wethouders
In juni werd op ludieke wijze afscheid genomen van 
de wethouders Cor van Geel, Cors Zijlmans en Marijke 
Vos. Dat gebeurde tijdens een receptie die zonder lange 
speeches was en met een verfrissend humoristische 
presentatie van het gelegenheidsduo Van den Belt en 
Nijssen. De burgemeester en de communicatieadviseur 
zetten ieder van de bestuurders in het spotlight met een 
op maat gesneden presentatie.

Meike Luijsterburg verkozen tot Miss 
Kleine Tour 2018
Het kon niet mooier zijn, een zonovergoten spelletjes dag 
op het Steenbergse sportpark met voor de deelnemers 
een hoge, maar toch nog aangename temperatuur. Die 
liep extra op toen Tour-voorzitter Wim Roovers de uitslag 
van de Miss verkiezing bekend maakte. De 14-jarige 
Meike Luijsterburg uit Steenbergen was de gelukkige. 
De leerling van het derde VMBO-kader van het R@velijn 
zal plaatsnemen in de Miss auto en gaat voorop in de 
tourkaravaan.

Suikerstadmars trektrecord aantal bezoekersIn juni organiseerde Stichting Suikerstad sportief de 56e 
Suikerstadmars en de 25e Suikerstad tour (een fietstocht). 
Voorzitter Albert Vlamings geeft aan dat de organisatie 
blij is met de 468 deelnemers die zich officieel hebben 
ingeschreven. Wethouder Esther Prent verrichte haar 
eerste officiële daad in functie en gaf het startschot. 
Voor de organisatie van de 57e Suikerstadmars en 26e 
fietstocht kan men nog best een aantal vrijwilligers 
gebruiken. Die kunnen voor informatie altijd bellen 
met de voorzitter via het nummer 06 51 226 891. Een 
mailbericht sturen kan ook: info@suikerstadsportief.nl
 

Megawindtorens bij Dinteloord?

De Mega windtorens die het bedrijf Innogy wil plaatsen 

aan de Karolinadijk zouden de inwoners van Dinteloord 

dan wel lasten maar zeker ook lusten opleveren zo viel 

op de inloopavond bij Thuis! te beluisteren. Maar de 

hoogte van de molens is behoorlijk slikken: hoger dan 

de Euromast, dus met een behoorlijke impact op de 

omgeving. Dat is tegen het zere been van de actiegroep 

Dinteloord tegen Megamolens die fel tegen het plan is. 

Er komen heel wat reacties los en het college trekt haar 

voorstel zelfs voorlopig terug. Om alles vervolgens nog 

eens goed in de gemeenteraad te bespreken.

Haventje van De Heen moet voor meer 
beleving gaan zorgen
Inwoners van De Heen konden tijdens een inloopavond 
in Dorpshuis De Stelle hun mening geven over de twee 
ontwerpvarianten die zijn gemaakt voor de opknap van 
het haventje van De Heen. De plannen zijn gemaakt na 
gesprekken hierover met omwonende ondernemers en 
Leefbaarheid De Heen. Het verschil in de varianten is de 
speelsheid. Die variant biedt minder groen en minder 
parkeerplaatsen. Overigens zal geen van de partijen 
enthousiast kunnen zijn over de plaatsing van de 
restafvalcontainer. Die staat precies voor het bankje bij 
het oude sluisje. Nu niet echt het meest prettige uitzicht 
toch?

“Falling Stars in alle
opzichten geslaagd”
Nadat de touwen van het tokkelen bij de Gummaruskerk 
weer zijn weggehaald is de rust wedergekeerd op de 
Steenbergse Markt. “Het is eigenlijk precies zo gegaan 
als we voor ogen hadden. Het was een ideale mix 
van lol en herdenken”, stelt Eric van Herel namens de 
organisatie. Met het tokkel event is ruim 10.000 euro 
opgehaald. Het totaalbedrag komt ten goede aan de 
doelen van de Roparun. De vriendengroep die tekende 
voor de organisatie broedt nu verder op een nieuw 
project. Al kan dat nog wel een paar jaar duren, zo wordt 
voorspeld.

Temperatuur 
Zomercarnaval Welberg 
steeg naar tropische 
waarden
De op het laatste moment aangerukte 
heaters konden gerust uitblijven. De 
bezoekers en dweilbandjes zorgden 
tijdens de achtste editie van het 
Zomercarnaval op de Raldal zelf 
voor tropische sferen. Het motto 
van dweilband D’n Dweilberg die 
het zomercarnaval organiseerde: 
‘we zijn ier gestràànd! Dweil j’ok meej naar 
zeej?’ bleek een schot in de roos, gezien de 

grote collectie strandkleding, Hawaïshirts en 
strandballen die het feest extra kleur gaven.

Wielercriterium 
Steenbergen kijkt met 
veel voldoening terug 
op jubileumweekend 

De vele uren voorbereiding, de inzet 
van het bestuur en alle vrijwilligers, 
de deelname van scholieren, 
volwassenen en jeugdrenners aan 
het ‘feest’programma van het 
Wielercriterium en een eveneens 
geslaagde KMC hebben er voor gezorgd dat 
Steenbergen een aantal dagen lang positief in 
de picture kwam van de wielersportminnaars. 

Voor het Wielercriterium was dat het mooiste 
cadeau. De activiteiten kregen alle het stempel 
‘geslaagd’.

“Hof van Nassau wordt het mooiste 
verpleeghuis van Nederland”
Dat is de voorspelling van bouwpastoor Wilfried Aper. 
Hij doet die uitspraak op zaterdag 2 juni, de dag van de 
bouw, waarop het Hof van Nassau in aanbouw wordt 
opengesteld voor publiek. De reacties van de bezoekers 
zijn veelal positief. Ze waarderen vooral de ruimte. Toch 
is het nog moeilijk een goede voorstelling te maken. 
Wel is duidelijk dat de bewoners – 120 in getal – eigen 
appartementjes krijgen met per woning een gezamenlijke 
huiskamer waar straks ook gekookt gaat worden. En er 
komt een bijzonder restaurant met een heuse barista-bar. 
Het is de bedoeling dat het complex eind oktober wordt 
opgeleverd.



2019
wenst haar leden, vrijwilligers, sponsors 

en supporters een sportief maar 
bovenal gezond 2019.

Tevens nodigen wij iedereen uit voor 
onze Nieuwjaarsreceptie op 

zaterdag 5 januari van 17.00 tot 21.00 uur

 V.V. "Steenbergen"

• Topproduct
voor zeer scherpe prijzen

•  Zeer snel leverbaar
•  Eigen legbedrijf
•  Leverancier van o.a.
 Kährs,Chapel,Dekora,   
 Quick-Step, Wicanders.

• Tevens uitgebreid assortiment oude eiken vloerdelen

Voor meer informatie zie onze website: 

www.melsparket.nl

0167 - 56 10 64
Warwickstraat 4 - 4651 SX Steenbergen - Fax 0167-56 47 52

Warwickstraat 4
4651 SX Steenbergen   

WWW.MELSPARKET.NL

0167 - 56 10 64

Wenst u allen
 een gezond en gelukkig 2019

Slabbecoornweg 21 • 4691 RZ Tholen
Tel: (0166) 604140 • www.hofal.nl

CONSTRUCTIES

Autobedrijf Iriks
www.ford-iriks.nl

Middelharnis
Tel. 0187-482644
Steenbergen
Tel. 0167-566662

Autobedrijf Iriks
www.ford-iriks.nl

Middelharnis
Tel. 0187-482644
Steenbergen
Tel. 0167-566662

Autobedrijf Iriks
www.ford-iriks.nl

Middelharnis
Tel. 0187-482644
Steenbergen
Tel. 0167-566662

Autobedrijf Iriks
www.ford-iriks.nl

Middelharnis
Tel. 0187-482644
Steenbergen
Tel. 0167-566662

Autobedrijf Iriks
www.ford-iriks.nl

Middelharnis
Tel. 0187-482644
Steenbergen
Tel. 0167-566662

Autobedrijf Iriks
www.ford-iriks.nl

Middelharnis
Tel. 0187-482644
Steenbergen
Tel. 0167-566662

Goudsmederij Keizer wenst u een gelukkig en mooi 2019

Kaaistraat 45, 4651 BM Steenbergen, telefoon: 06-48682342 t: (0167) 85 41 67           e: info@jvmtuinen.nl             w: www.jvmtuinen.nl

• tuinontwerp 
• tuinaanleg
• tuinonderhoud 
• tuincoaching

Fijne feestdagen en voorspoedig 2019.
Ook in het nieuwe jaar 

“Service met een Glimlach”!

Markt 4 • 4651 BC • Steenbergen • www.dtens.nl

SC.Welberg wenst haar 
leden, supporters, 

sponsors en donateurs 
een sportief en 
gezond 2019

Kinderopvang Mamaloe wenst 
u een voorspoedig 2019!

20192019
De gemengde Zangvereniging 

WENSEN U EEN GEZOND, 
GELUKKIG EN MUZIKAAL NIEUWJAAR.AD Autobedrijf Helmons • www.autohelmons.nl • Scootmobielshop www.scootmobielshop.nu

Ook voor 2019 
uw Fiat-specialist!Verkoop, reparatie en 

onderhoud van alle 

merken scootmobielen.

AUTOBEDRIJF

AUTOBEDRIJFAUTO DRIJFAUTOBEDRIJF

AD Autobedrijf  B. Helmons
Karel Doormanstraat 6-8 • 4671 AD Dinteloord
0167 - 524 035 • info@autohelmons.nl
www.autohelmons.nl

Helmons

AD Autobedrijf Helmons www.autohelmons.nl Scootmobielshop www.scootmobielshop.nu

Karel Doormanstraat 6-8 | 4671 AD  Dinteloord | T: 0167 - 524035 | F: 0167 - 522058 
info@scootmobielshop.nu | www.scootmobielshop.nu

Karel Doormanstraat 6-8 | 4671 AD  Dinteloord | T: 0167 - 524035 | F: 0167 - 522058

Onderdeel van Autobedrijf Helmons
Voor de gehele gemeente Steenbergen e.o.

Verkoop, reparatie 
en onderhoud van alle 
merken scootmobielen

ACTIE: 
Gratis 1 jaar verzekering 
en pechhulp bij aankoop 

van een nieuwe 
scootmobiel én €100,- 
korting op vertoon van 

deze advertentie

Wij wensen u een gezond en gelukkig nieuwjaar
met vele veilige kilometers!

Uw adres voor reparatie, onderhoud en APK-keuring

Karel Doormanstraat 6-8 • 4671 AD Dinteloord • 0167 - 524 035 
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Uit de Steenbergse Courant in het jaar 1918

Uit de Oude DoosHistorie E E U W I G  N I E U W S

Hij had dorst!
Steenbergenaar Christ.H zat in de tram en had dorst. In de tram stond een melkbus. Christ be-
dacht zich geen moment, hij had zijn kruik bij zich, schepte die vol met melk en dronk deze 
leeg. Dat de dorstige melkliefhebber daar geen recht op had maakte de rechter hem wel duide-
lijk. Hij werd veroordeeld tot een boete van vijftien gulden of 15 dagen hechtenis.

Op donderdag 4 april 1918 stond 
landbouwersknecht P.V. terecht 
voor de rechtbank te Breda. De 
publieke tribune was stampvol. 
P.V., toen 19 jaar oud, had op ou-
dejaarsavond 1916 zijn baas Jo-
annes van Gastel onder Steen-
bergen, bij het Dreefje neer-
geschoten met een revolver. 
Het schot had de darmen, al-
dus de Courant, op verschillen-
de plaatsen doorboord waaraan 
v.G. t.g.v. een ontsteking van het 
buikvlies 4 dagen later overleed. 
Ook de vrouw van van Gastel 
stond als medeplichtige terecht. 
De getuigen, zeven in totaal, 
hadden allemaal wel wat gezien, 
of een mening over de zaak.

Getuige Dekkers wist te vertel-
len dat v.G. op die avond zwaar 
gewond in zijn keukentje kwam 
binnenvallen en nog met moei-
te kon zeggen dat zijn knecht 
schuin achter hem reed en ver-
der niemand. 

De dienstbode van v.G. verklaar-
de dat v.G. veel hield van zijn 
vrouw, maar zijn vrouw niet van 
hem, zij had ook de revolver op 
de bedstede zien liggen.

Gaande het proces bekende de 
beklaagde een schot te heb-
ben gelost om zijn baas te do-
den. Hij was ertoe gekomen 
door de vrouw van v.G., die be-
loofde met hem te zullen trou-
wen. De vrouw had hem al dik-
wijls gezegd dat ze graag wilde 
dat haar man dood zou zijn. Ze 

wilde haar man al eerder vergif-
tigen, een ander maal zette ze 
P.V. aan om haar man te verdrin-
ken, waarin deze echter geen 
heil zag.

Het O.M. waargenomen door 
Mr. Couvée zei: “ik geloof niet 
dat de beklaagde begrijpt wat 
hij gedaan heeft. Hij zit hier als-
of het niet over hem gaat. Van 
berouw is geen sprake”. De eis 
was 15 jaar gevangenisstraf. Dat 
werd het ook voor de vrouw. 

Enkele weken later deed de arr. 
Rechtbank uitspraak in de zaak. 
De moordenaar P.V. kreeg 12 jaar 
en de weduwe van J.A. van Gas-
tel 15 jaar.

De moord 
te Steenbergen

•	 Het	Dreefje	waar	vlakbij	de	
moordaanslag plaatsvond.

Grote brand R.K. Gasthuis
Op 3 december 1918 brak er om 
half zes in de namiddag een grote 
brand uit in een van de hoofdge-
bouwen van het R.K. Gasthuis dat 
gelegen was aan de Kleine Kerk-
straat.
Het gehele liefdadigheidsge sticht 
veranderde in een grote puinhoop.

 Uit de Courant:
“Brand in het Gasthuis” een kreet 
die door de een en ander overge-
nomen werd was zo de gemeen-
te rond. De schoorsteen van het 
Gasthuis, gelegen naast het maga-
zijn van P.Peeters braakten rook en 
vlammen uit, snel waarschuwde 
men de gemeente.
Het blussen met emmers water had 
geen invloed op het vele aanwezi-
ge gortdroge hout van wanden en 
blinden, het vuur breidde zich ra-
zendsnel uit, er was geen redden 
meer aan.
Terwijl het vuur het gebouw ver-
teerde waren militairen en burgers 
naar binnen gegaan om de mensen 
te bevrijden, dat ging niet vanzelf 
want er waren vele oude en “on-
gelukkigen” mensen aanwezig, die 
ten slotte allemaal werden gered. 
Terwijl de lucht roodkleurde en 
een vonkenregen over Steenber-
gen dreef, kwamen van alle kanten 
mensen toegelopen om het vrese-
lijke schouwspel te kunnen zien, 
in alle straten rondom het gebouw 
stonden de mensen opeengepakt.

Reddingswerk
Het artikel vermeldt: “ De oude en 
gebrekkige mannen en vrouwen 
werden door de groote poort in de 
Blauwstraat naar buiten geleid en 
ondergebracht in het R.K Wees-

huis, het Hervormd Weeshuis en 
de vele welwillende particulieren. ‘t 
Was een droevig gezicht al die oude 
en gebrekkige stakkerds, blinden 
en kreupelen, waarvan velen reeds 
in nachtgewaad.”

Blussen van de brand
Om half zeven gaf de stoom-
spuit water. Een door een straat-
je gescheiden woonhuis van 
A.Hoppenbrouwers dat gevaar liep 
werd natgehouden. Het vuur had 
inmiddels de vrouwenzaal bereikt, 
waarachter de graanschuur lag, de 
stallen en andere gebouwen. In-
middels was ook de handbrand-
spuit aan het werk. De brandgas-
ten klommen met de straalpijp op 
het dak en konden voorkomen dat 
de kapel in vlammen opging.

Redding
“ Plotseling zag men in de vrou-
wenzaal nog twee oude vrouwen, 
geheel versuft, die geen uitweg 

meer wisten. Een militair sprong 
vanuit het dak van de kapel en 
moest de oudjes, die onder het bed 
waren gekropen, met geweld be-
wegen het gebouw te verlaten. De 
militair bezeerde zich nog ernstig 
met dien sprong.”

Assistentie van buiten
“De spuiten van Dinteloord en Ber-
gen-op-Zoom waren door den bur-
gemeester gerequireerd. Toen de 
spuit van Dinteloord gesteld was, 
bleek dat er geen slangen genoeg 
bij waren en kon deze spuit dus 
niet werken.” “De brandweer van 
B.o.Z kwam te half tien aan doch 
kon ook niet werken, daar deze 
voor waterleiding was ingericht.
Het in veiligheid stellen van de goe-
deren verliep ook niet geheel naar 
wens. De gewijde zaken  werden 
door de kapelaans uit de kapel ge-
red, veel van de door particulieren 
geredde goederen zijn nooit meer 
boven water gekomen. Om half elf 
was men het vuur meester.

Bovenstaande foto laat de ravage zien na de brand in het Gasthuis. 
De foto was gepubliceerd bij een artikel in ‘De Prins’ begin 1919. 
Op deze foto staat de afgebrande vleugel waarin ziekenzaal en 
een vrouwenafdeling was gevestigd.
De foto rechts is van de Kleine Kerkstraat met op de voorgrond de 
winkel van Peeters, het magazijn van P. Peeters en vervolgens de 
oude gevel van het R.K. Gasthuis. Bij de rechter schoorsteen is de 
brand begonnen.
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( door Tineke Feskens )
STEENBERGEN – Het is inmiddels 
een traditie geworden, het kerst-
concert van Dana Winner in de 
Gummaruskerk. Dit jaar trad de 
Belgische zangeres voor de ze-
vende keer op, vlak voor Kerstmis. 
Maar wat het optreden extra bij-
zonder maakte was het gastoptre-
den van het Oud Bruin & Jong Be-
legen. 

Al ruim voor kwart over zeven 
stonden er mensen te wachten 

voor de deuren van de Gumma-
ruskerk. Nadat de deuren open-
gingen was het snel op zoek gebla-
zen naar een goede plaats, graag 
zo ver mogelijk vooraan. Daarna 
pas een kopje koffie halen, met 
daarbij een lekker stukje banket-
staaf, aangeboden door de organi-
satie. Toen tegen de klok van acht 
uur de lichten dimden ging het 
publiek er eens goed voor zitten. 
Eindelijk, een avondje genieten 
was begonnen. Bram Hommel, 
voorzitter van de PKC ( de paro-
chie kern commissie ) was bijzon-

der trots dat het dit jaar, voor de 
zevende keer maar liefst, weer ge-
lukt was Dana Winner te strikken 
voor een optreden. Haar optre-
den werd opgeluisterd door een 
gastoptreden van het Steenbergse 
koor ‘Oud Bruin & Jong Belegen’. 
Zij vieren dit jaar hun 15-jarig be-
staan en het was natuurlijk erg bij-
zonder samen met een internatio-
naal  bekend artiest enkele num-
mer ten gehore te mogen bren-
gen. De kerk zag er prachtig uit. 
Verlichtte kerstbomen, kerststuk-
ken en een geweldige lichtshow 

brachten iedereen meteen in de 
juiste stemming. 

Oud Bruin & Jong Bele-
gen, 15 jaar en nog lang 
niet uitgezongen
Speciaal voor hun 15-jarig be-
staan had het amusementskoor 
Oud Bruin & Jong Belegen een 
aantal nummers ingestudeerd. Zij 
hadden de eer het Kerstconcert te 
mogen beginnen. Met het num-
mer ‘When tomorrow never co-
mes’ zette het koor, onder leiding 
van dirigent Steph Oerlemans, 
meteen de toon. Het publiek ge-
noot zichtbaar, her en der werd 

meegedeind of stilletjes meege-
zongen. Dana Winner kwam ver-
volgens op. Haar vertolking van 
‘Stille Nacht’ was heel bijzonder. 
Haar volume en heldere stem 
vulden de kerk compleet. Samen 
met het koor zette ze ‘Duizenden 
mooie dromen’ in.  Dit was erg 
indrukwekkend, uit dit optreden 
bleek weer dat het koor veel kwa-
liteit in huis heeft.
Al bij al werd het voor bezoekers 
en zangers een sfeervolle avond. 
Tevreden gingen de bezoekers na 
het concert huiswaarts.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Dana Winner brengt Steenbergen in kerstsfeer

(door Tineke Feskens)

STEENBERGEN – De Hervormde 
kerk was zaterdagavond 22 de-
cember tot de laatste stoel bezet. 
Al dagen tevoren had de organisa-
tie nee moeten verkopen aan men-
sen die nog kaarten wilden kopen. 
Het kerstconcert van ABS bleek 
wederom van uitstekende kwali-
teit. Alle aanwezigen genoten met 
volle teugen, en zongen uit volle 
borst mee.

Handenwrijvend stond Jan Ooms, 
voorzitter van het mannenkoor 
ABS bij de entree van de Hervorm-
de kerk. Iedereen werd persoon-
lijk welkom geheten en werd ver-
zocht een plaatsje te zoeken. Dat 

viel nog niet mee, alle kaarten wa-
ren uitverkocht en het was passen 
en meten met stoelen. Een aan-
tal mensen stond zelfs achter in 
de kerk. “Er zijn helaas geen stoe-
len meer over, maar neemt u ge-
rust plaats op de bank achterin de 
kerk, of neem plaats op de tafels.” 
Grapte Jan Ooms tegen een enkele 
late binnenkomer. Al dagen moest 
nee verkocht worden aan mensen 
die het jaarlijkse concert van het 
mannenkoor wilden bijwonen. 

Dat zegt iets over de kwaliteit van 
het mannenkoor en uiteraard ook 
over de gastoptredens. Ook dit 
jaar was er weer een vol program-
ma. Naast het mannenkoor ABS 
traden het Trio La Joie, het Alte-

na Kopersepstet en de meisjes van 
zuster Monique, tegenwoordig 
het Vocaal Octet Steenbergen op. 
Bij binnenkomst in de kerk wer-
den de bezoekers getrakteerd op 
een optreden van Only Voices.

Zangkwaliteit
Het hele concert ademde de war-
me sfeer van Kerstmis uit. De lie-
deren die gezongen werden, de 
prachtige begeleiding op pia-
no door Hikmet Bilalov, alles on-
der leiding van dirigent Jan Lig-
tenberg, maakten de verwach-
ting meer dan waar. Toen, na een 
aantal nummers, de dames van 
het Vocal Octet Steenbergen aan-
schoven bleek maar weer hoe-
veel zangkwaliteit in Steenbergen 
huist. 
Het Altena Koperseptet Bracht be-
gon met Psallite Unigenito. Het 
Koperseptet bestaat, de naam zegt 

het al, uit enkel blaasinstrumen-
ten. Na twee nummers lieten zij 
het podium aan de dames van het 
Trio La Joie. Het was een opvallen-
de combinatie van zang, harp en 
accordeon. 

Na de pauze, waarin iedereen 
werd getrakteerd op koffie en 
kerstkrans, volgde het tweede deel 
van het concert. Opnieuw werden 
de bezoekers meegenomen op 
een muzikale reis in kerstsfeer. Er 
werden niet alleen klassieke num-
mers gezongen, maar ook num-
mers als Happy X-maas van John 
Lennon en het bij iedereen be-
kende We wish you a merry X-mas 
stonden op het programma. 

Uiteraard werd afgesloten met 
Stille Nacht. Het klaterend ap-
plaus dat volgde was meer dan 
verdiend.
Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Kerstconcert mannenkoor ABS 
weer een daverend succes

Vrouwen van Nu 
houden creamiddag
WELBERG – Joke Bolders van 
Vrouwen van Nu (VvN) afdeling 
Steenbergen laat weten dat er op 
woensdag 16 januari een creamid-
dag wordt georganiseerd. Deze 
middag wordt gehouden in het 
clubhuis van MJW De Klup. Dit is 
gevestigd achter gemeenschaps-
huis De Vaert. 

Tijdens de creamiddag vervaar-
digen de deelnemers naar keuze 
een vogelhuisje of een dienblad 
dat is ingelegd met mozaïek. Voor 
leden is de toegang gratis, niet-le-
den zijn zeker ook welkom. Aan 
hen wordt echter een bijdrage van 
16 euro gevraagd om de kosten te 
dekken. Opgeven kan bij Jeannie 
Hendrikx via telefoon (0167) 565 
004 of via haar mailadres: jejhen-
drikx@ziggo.nl
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Vrijdag 4 Januari om 19.00 uur 
Nieuwjaarsviering voor de gehele 
St.Annaparochie in de H.Joannes de 
Doperkerk te Nieuw Vossemeer met 
als voorgangers het pastorale team. 
De zang wordt verzorgt door het 
projectkoor o.l.v. Martien van Gaans. 
Na deze viering nieuwjaarsreceptie 
in de ontmoetingsruimte van de 
kerk. Wees allen welkom.
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: Het secretariaat is in de 
kerstvakantie alleen geopend op 
donderdagochtend 3 Januari van 
9.15  - 11.30 uur en is gevestigd 
in de St. Gummaruskerk, Westdam 
83, ingang marktzijde. Spreekuur: 
Op dinsdag- en vrijdagochtend 
van 9:30-10:30 uur in het 
Parochiesecretariaat. Aanmelden 
voor de doop van uw zoon of dochter 
kan via het secretariaat.                                                                                   
Contactpersonen: 
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Cobie Schoonen tel: 0167-566322, 
c o b y s c h o o n e n @ g m a i l . c o m 
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103                                                                                                        
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jong, 0167-522909, 
misintenties An v.d. Eem tel.0167-
521286. Iedere donderdag tussen 
10.00 en 12.00 uur kunt u in de 
Kombuis van Woonzorgcentrum 
“de Nieuwe Haven “ de Ruijterstraat 
2 te Dinteloord terecht voor het 
opgeven van misintenties en wordt 
er onder leiding van een lid van 
het pastoraal team over het geloof 
gesproken. 
Donderdag 27 December om 
10.15: Eucharistieviering met als 
voorganger pastoor Hans de Kort, 
intentie’s voor overleden ouders 
Ernest – Oomen, Toon Reuvers 
en beide Tonny’s, Leo Testers, 
Piet Ernest e.v. Riet Bierkens, 
Uit dankbaarheid, Corry Vriens - 
van Merriënboer e.v. Piet Vriens, 
Levinus Koppejan, overleden 
ouders Koppejan en de Boer, Piet 
Mangelaars.

Personalia: de overledenen, 
die wij in ons gebed gedenken, 
zijn: Lena Hopmans-Koolen; Ad 
Hoppenbrouwers..
Maandag 24 december is 
om 22.30 uur de viering van 
Kerstnacht, hierdoor vervalt de 
reguliere maandagavond viering 
van 19.00 uur.

Vrijdag 4 januari is om 19.00 uur 
de parochiële Nieuwjaarsviering 
in de H. Joannes de Doperkerk in 
Nieuw-Vossemeer
Misintenties: Wilt u een misintentie 
aanvragen? Gelieve dit minstens 
een week van tevoren (ivm tijdige 
plaatsing in de krant) door te geven 
bij het secretariaat op maandag t/m 
vrijdag van 9.15 uur t/m 11.30 uur 
of via de website . De prijs voor het 
aanvragen van een misintentie is 
10,50 euro.

Kerkdiensten:  jaarcyclus C.
Zaterdag 29 december 17.00: : 
pastor S. Chazhoor. Jaargetijde Jan 
van Beers (kruisje ophalen)
Zondag 30 december 9.30 uur: pater 
B. van Schaik. Arnold Doejaaren;
Maandag 31 december 17.00 
uur (Oudjaar): pastoor H. de 
Kort. Jaargetijde Jan Léautaud 
en ouders Nelly en Jan Léautaud 
van den Bergh; jaargetijde Piet 
van Rosendaal; jaargetijde familie 
Gijzen-Potters.
Vrijdag 4 januari 19.00 uur: 
Pastoraal team (Nieuw Vossemeer).
Zaterdag 5 januari 17.00 uur: 
pastor S. Chazhoor. Ouders 
Vissenberg-Knop en zoon Kees; 
Riet Theunissen - de Meijer ( 
Kruisje ophalen);
Zondag 6 januari 9.30 uur: pater 
B. van Schaik. Leden en overleden 
leden KBO; Christine Molenaars; 
Arnold Doejaaren; jaargetijde 
Ad Testers; fam. Vermue – Rijk; 
jaargetijde Connie Bom-Verbeek; 
Pastoor J. Hamerlynck .

Zaterdag 29 December 19.00 
uur: Eucharistieviering met als 
voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor, Volkszang. Wij gedenken 
Mina Loos.
Woensdag 2 Januari om 9.30 uur: 
Eucharistieviering in de Vonk met 
als voorganger pastoor Hans de 
Kort.

Vrijdag 28 december 19.00 uur: 
H.  Mis in De Vossemeren.
Zondag 30 december 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pater 
Bertus van Schaik. Misintenties: 

Lenie van Onna-Stam e.v. Wim 
van Onna;  Rina van Agtmaal-
Timmermans; 
Na de dienst wordt er weer 
koffie/thee geschonken in de 
Ontmoetingsruimte achter in 
de kerk. U bent allen van harte 
uitgenodigd.
Maandag 31 december 18.00 
uur: H. Mis.
Maandag 31 december 17.00 
uur: Is er in de Gummaruskerk te 
Steenbergen een Eucharistieviering 
met pastoor Hans de Kort en pastor 
Sebastian Chazhoor.  
Dinsdag 1 januari, Nieuwjaars-
dag, om 11.00 uur: Is er een 
Eucharistieviering in Halsteren  met 
medewerking van het pastorale team.
Woensdag 2 januari 19.00 uur: 
H. Mis.
Donderdag 3 januari 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.
Vrijdag 4 januari 19.00 uur: H. 
Mis in De Vossemeren.
Vrijdag 4 januari 19.00 uur: 
Nieuwjaarsviering in de H. 
Joannes de Doper kerk te Nieuw-
Vossemeer. Na afloop is er 
een Nieuwjaarsreceptie in de 
Ontmoetingsruimte achter in de 
kerk. 

Uw gebed wordt gevraagd voor : 
Pastoor Blaauwhof .
In deze viering gedenken wij: 
Ad Denisse w.v. Liza Bergs; o.o. 
Marinus Ooms en Cornelia Ooms 
- Heijnen ;   Jos Princen e.v.  Cor 
Princen van Oevelen; Voorg.: 
Past. H. de Kort, lector: A. Blom, 
misdienaar: Kim m.m.v. het 
Dameskoor.
Dinsdag 1 jan. Is er geen 
viering in onze kerk. Er is een 
regionale Nieuwjaarsviering in 
de Quirinuskerk te Halsteren en 
deze viering begint om 11.00 uur. 
Voorgangers: Het Pastoresteam.
Zaterdag 5 jan. 19.00 uur Euch.: 
Frans en Marie-José Luijks - Bakx; 
Jan van der Zande e.v. Jaantje 
Maurer; jrgt. o.o. Kees van Rijen 
- Clarijs; Janus Karremans e.v. To 
van Rijen; o.o. Bedaf - van Schilt; 
o.echtp. Scheepers - van den Enden. 
Voorganger: Past. S. Chazhoor 
m.m.v. het Gemengd koor. 
Dinsdag 8 jan. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen.

Zondag 30 december 11.00 uur:  
Eucharistieviering. Zang: gemengd 
koor; Misintenties: Jgt. Adriana v. 

Etten, Overleden ouders en familie. 
Voorganger: pastoor Hans de Kort; 
Lector: Adrie v. Etten; Misdienaar: 
Anneke Welten; Koster: Ad 
Huijsmans.
Vrijdag 4 januari eerst vrijdag 
van de maand. Om 9.15 uur: 
Eucharistieviering in de sacristie. 
Voorganger: pastor Sebastian 
Chazhoor.
Vrijdag 4 januari om 19.00 uur: 
Parochiële nieuwjaarsviering in de 
H. Joannes de Doper kerk in Nieuw 
Vossemeer.
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Zondag 30 december 10.00 uur: 
Da. T. Velthuizen, v.m. Zundert.
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Vrijdag 28 december 14.00 uur: 
Pastoor S. Chazoor, Eucharistie-
viering.
Vrijdag 4 januari 14.00 uur: Mw. 
U. Berger, Woord- en Gebedsdienst 
met Communie.
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Zondag 30  december 10.00 uur: 
Ds. L.J. Geluk, Rotterdam 18.30 
uur: Ds. C. Boele, Polsbroek.
Maandag 31 december 19.00 
uur: Kand. J.A. de Kruijf, Oud-
Alblas.
Dinsdag 1 januari 10.00 uur: Ds. 
J.C. de Groot, Dordrecht.

Zondag 30 december 09.00 uur: 
Ds. F. Timmers, Rotterdam.
Maandag 31 december 
oudjaarsavond 19.00 uur: Ds. 
H.J. Inkelaar.
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Zondag 30 december 09.00 uur:   
Ds. Ina Koeman.
Dinsdag 1 januari 11.00 uur in de 
St. Martinuskerk te Halsteren: 
Ds. H. van het Maalpad.

Elke zondag 09.00 uur dienst in de Protestantse Kerk, 
Voorstraat 48 Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 
4717 NS Bergen op Zoom, tel. (0164) 23 19 92. 
E-mail:hcvhmaalpad@home.nl.
Voor informatie: B. van Weesep, tel. (0164) 68 39 41

Protestantse Gemeente  
Nieuw-Vossemeer en Halsteren

Evangelische kerk Open Deur, Har-
telijk uitgenodigd, elke zondag om 
10.30 uur bij de samenkomst in de 
Open Deur Kerk, Geert Vinckestraat 
2 te Steenbergen. Samen ontdekken 
en ervaren dat de God van de Bijbel 
nog steeds dezelfde is en wonderen 
en krachten doet in mensenlevens. 

Open Deur Steenbergen
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Het allerbeste voor het 
nieuwe jaar

geluk in grote en in 
kleine dingen
maar bovenal: 

gelukkig met elkaar.

doordenkertje
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Zondag 16 december 10.00 uur: 
Ds. A. Klap, Heikant.
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Weekenddienst regio  Halste-
ren en Steenbergen 10.00 uur tot 
maandagmorgen 8.00 uur: voor 
dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met de telefonist(e) van 
Ziekenhuis Bravis,  0164 - 278000. 
Deze zal u doorverbinden met de 
pastor van dienst.

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

Toegift van Pater Bertus

JEZUSGEBED.
De Kerk - ik heb het niet over 
het kerkgebouw maar over de 
kerkgemeenschap - is door Jezus 
gesticht en behoort toe aan Jezus. 
Hij is het middelpunt van de 
Kerk, waaruit alle goddelijke 
genaden naar ons toestromen 
om ons tot heiligheid te voeren. 
We denken allereerst aan de 
zeven heilige sacramenten. Het 
is dan ook heel triest, dat zoveel 
mensen de levende relatie met 
Jezus kwijt zijn en vervolgens 
zonder gewetensbezwaren de Kerk 
vaarwel zeggen.
JEZUSGEBED. Heer Jezus 
Christus, Zoon van God, geboren 
uit de Heilige Maagd. Het vlees 
geworden Woord dat onder ons 
woont. God uit God, Licht uit Licht, 
ware God uit de ware God. Gij die 
gekomen zijt om vele mensen te 
redden en te brengen tot de kennis 
der waarheid, ontferm U over 
ons, wees ons zondaars genadig, 
verkrijg voor ons de trooster en 
helper, Uw Heilige Geest. Want 
van U is het Koninkrijk, en de 
kracht en de heerlijkheid, in 
eeuwigheid. Amen. 
Kom, Heilige Geest, kom door 
de machtige tussenkomst van het 
Onbevlekt Hart van Maria, Uw 
zeer beminde Bruid. Pater Bertus. 
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Trouwfotograaf uit 
Nieuw-Vossemeer 
sleept internationale 
prijs in de wacht
NIEUW-VOSSEMEER – Peter Geluk 
uit Nieuw-Vossemeer laat weten 
dat hij met echtgenote Mitzy het 
afgelopen jaar flink heeft geïnves-
teerd is fotografische, artistieke 
en persoonlijke ontwikkeling, wat 
heeft geleid tot het winnen van 3 
nationale en twee internationale 
prijzen.

De laatste prijs die werd gewon-
nen is er een van Fearless Pho-
tographers Awards in de catero-
gie Real Moments. “Fearless Pho-
tographers heeft een website die 
zich inzet om de beste trouwfo-
tografie ter wereld voor het voet-
licht te brengen”, zo laat Peter Ge-
luk weten. “De beste trouwfoto’s 
zijn meer dan alleen mooie foto’s. 
Ze vertellen een verhaal, brengen 
een krachtige emotie over en die-
nen als herinnering dat liefde het 
kostbaarste bezit is dat we heb-
ben”. Wie meer over hun bedrijf-
je ‘Love Rules’ wil weten kan via 
de website www.loverules.nl meer 
aan de weet komen.

Plusbus rijdt  
gewoon door
STEENBERGEN – Adri van der Hoe-
ven, de voorzitter van het bestuur 
van de Plusbus, benadrukt graag 
dat deze voorziening gewoon door 
blijft rijden. 

Dit is reeds gemeld in het artikel 
over de laatste bijeenkomst van 
vrijwilligers onder SWOS-vlag, 
maar het mag zeker apart wor-
den vermeld. De Plusbus is im-
mers een belangrijke voorziening 
voor vooral de senioren in de ge-
meente Steenbergen en voor hen 
die slecht ter been zijn.

“Nu de SWOS als zelfstandige or-
ganisatie is opgeheven en het wel-
zijn wordt ondergebracht bij Wij-
Zijn Traverse groep, gaat de Plus-
bus als zelfstandige organisatie 
verder. Nadat we jarenlang on-
der de vleugels van tanteLouise 
mochten vallen moet er veel ge-
regeld worden. Maar alles komt 
helemaal in orde. We hebben een 
goed team vrijwilligers – niet al-
leen chauffeurs en centralisten – 
en ik heb goede mensen om mij 
heen in het nieuwe bestuur. Er 
verandert verder niets, de bussen 
blijven gewoon rijden”, aldus de 
nieuwe Plusbus voorzitter.

Bericht

Bankpasje gevonden
WELBERG – In de Pastoor Ermen 
straat is een bankpas gevonden 
die op naam staat van NWJ Kuy-
per. De vinder P. van Dijk geeft aan 
dat de rechtmatige eigenaar deze 
kan ophalen op Pastoor Ermen-
straat 31, Welberg. Identiteitspas 
of rijbewijs meenemen, want de 
vinder wil deze wel aan de juiste 
persoon meegegeven.STEENBERGEN – Sandra Houte-

pen van kunstforum Steenbergen 
meldt dat de Bergse kunstenaar 
Hendrik Boot exposeert in de eta-
lage in de Kleine Kerkstraat. Boot 
maakt veelzijdig werk, onder meer 
aquarellen en olieverfschilderijen.

Thema’s zijn daarbij Vastenavond, 
bloemen, steden, dieren en voed-
sel. Met zijn werk wil Boot de kij-
ker verrassen. Overigens is hij ook 
actief als fotograaf.

Leuk op te vermelden is dat deze 
kunstenaar een samenwerking 
heeft gezocht met de activiteiten-
commissie van de Gummarus-
kerk. Speciaal voor de Gumma-
ruskerk heeft Henk Boot prenten, 
een kalender en wenskaarten ge-
maakt. Deze worden verkocht en 
een deel van de opbrengst komt in 
de kas van de activiteitencommis-
sie. De kalenders kunnen worden 
afgerekend bij de kassa van HEMA 
Steenbergen.

Etalage expositie  
Hendrik Boot
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(door John Nijssen)

WELBERG – In aanloop naar de 
jaarwisseling is Leo Osseweijer uit 
Welberg weer in training gegaan, 
om op 15 april 2019 zijn tiende 
én laatste marathon te lopen voor 
Stichting KiKA (Kinderen Kanker-
vrij). In de loop der jaren liep de nu 
59-jarige  kilometervreter al zo’n 
128.000 euro (!) bijeen voor dit 
goede doel. ,,Ik weet dat het erg 
ambitieus is, maar ik zou uiteinde-
lijk graag de anderhalve ton wil-
len halen,’’ stelt Osseweijer. Steen-
bergse Courant heeft het goede 
voornemen om de Welbergenaar 
een extra duwtje in de rug te ge-
ven. U ook?

In de wetenschap dat hij Abraham 
zou gaan zien, zette Leo zo’n tien 
jaar geleden het volbrengen van 
een marathon bovenaan zijn buc-
ketlist. Hij kreeg de smaak flink te 
pakken en heeft er inmiddels ze-
ventien op zijn naam staan. Waar-
van negen voor KiKa. 

Top 5-sponsorwerver
Nu heeft Leo niet alleen rappe be-
nen, maar ook een vlotte babbel, 
waardoor hij erin slaagde om tal 
van particulieren en bedrijven 

warm te maken voor een spon-
sorbijdrage. Met de genoemde 
128.000 euro behoort Leo nota 
bene tot de vijf grootste spon-
sorwervers van KiKa, waarvan hij 
bovendien ambassadeur is. Zo-
doende brengt hij o.a. ook bezoe-
ken aan projecten die vanuit KiKa 
worden ondersteund. ,,Het be-
hoeft volgens mij sowieso geen 
nadere uitleg waarom het zo be-
langrijk is en blijft om geld in te 
zamelen voor onderzoek naar en 
de behandeling van kanker bij 
kinderen. Je zult het maar mee-
maken…’’

Benefietconcert- en diner
De voorbije jaren heeft Leo niet 
alleen de benen onder z’n kont 
vandaan gelopen, maar ook drie 
keer het lokale muziekevene-
ment ‘Rock for KiKa’ georgani-
seerd. Uiteraard ook weer om geld 
in het laatje te brengen voor het-
zelfde goede doel. De vierde edi-
tie van het benefietconcert wordt 
op zaterdag 23 maart gehouden 
in de theaterzaal van Myra Ceti, 
met optredens van de bands Zero 
Friction en Frontaal. Kaarten zijn 
in de voorverkoop al verkrijgbaar 
voor 6 euro per stuk. Een week la-

ter, op zaterdag 30 maart, kunnen 
fijnproevers die hun steentje wil-
len bijdragen aanschuiven voor 
een benefietdiner bij restaurant In 
de Oude Stempel in Steenbergen.

Six Star Finisher
Vervolgens nadert de grote dag, 
want op 15 april zal Leo voor de 
laatste keer aan de start staan van 
een marathon. En wat voor één. 
Ervan uitgaand dat hij de eind-
streep haalt, mag hij zich daarna 
‘Six Star Finisher’ noemen. ,,Dan 
bereik ik ook mijn persoonlijke 

ambitie en heb ik de zes meest 
prestigieuze marathons van de 
wereld uitgelopen. Naast Boston 
zijn dat de marathons van Lon-
den, New York, Berlijn, Tokyo en 
Chicago,’’ aldus Osseweijer, die 
vooralsnog ettelijke honderden 
trainingskilometers voor de boeg 
heeft. 

Beste beentje voor
Een man die zijn beste beentje 
al zo lang voorzet voor zó’n goed 
doel, verdient wat Steenbergse 
Courant en KijkopSteenbergen.nl 
betreft alle steun die hij maar kan 

krijgen. Vandaar dat wij onze huis 
aan huis-editie van vrijdag 25 ja-
nuari in het teken stellen van Ge-
zondheid & Welzijn, waarbij we 
10% van de advertentieopbrengst 
van deze special schenken aan 
KiKa. 
Bedrijven en organisaties kun-
nen zich in deze editie op een bij-
zondere manier presenteren, voor 
meer informatie daarover kunnen 
belangstellenden contact opne-
men met onze communicatieme-
dewerker John Nijssen via john-
nijssen@steenbergsecourant.nl of 
06-23162068. 

Bijdragen
Iedereen die een bijdrage wil le-
veren aan Leo’s ultieme missie, 
kan dit sowieso doen via de inter-
netpagina https://2019.runfor-
kikamarathon.nl/leo-osseweijer 
Deze link is ook te vinden op de 
eigen pagina van onze Welbergse 
marathonman op KijkopSteen-
bergen.nl. Langs deze weg pagina 
laat Leo de komende tijd boven-
dien weten hoe het met zijn voor-
bereidingen gaat en deelt hij uit-
eenlopende nieuwtjes over voor-
noemde activiteiten en KiKa.
Voor nadere inlichtingen is hij zelf 
bereikbaar via leoosseweijer@zig-
go.nl en/of  06-15583339.

Foto: Leo Osseweijer nadat hij 
de marathon van Tokyo had vol-
bracht. Op zijn bucketlist staat nu 
alleen nog de prestigieuze mara-
thon van Boston.

Welbergenaar gaat laatste marathon 
lopen en hoopt op zoveel mogelijk support

Leo Osseweijer op weg naar 
de 1,5 ton voor KiKa

STEENBERGEN – De winkel van 
Telecombinatie Steenbergen op 
de hoek van de Kaaistraat met 
het Pompstraatje gaat verhuizen 
naar het pand aan de Grote Kerk-
straat 1, zo laat eigenaar Leo de 
Rooy weten. 

Zijn huidige zaak is sinds Kerst 

gesloten en op dinsdag 15 janu-
ari staat de ‘heropening’ gepland 
op het nieuwe adres. Tot die tijd 
vindt daar een interne verbou-
wing plaats, om het pand te mo-
derniseren en in te richten. 
Belangrijkste verschil wordt dat 
het repareren, dat tot op heden in 

een werkplaats achter de winkel 
plaatsvond, voortaan vóór in de 
winkel gaat gebeuren. ,,Transpa-
ranter kan het niet. Onze klanten 
mogen zien wat we doen,’’ stelt De 
Rooy, die Telecombinatie Steen-
bergen een jaar geleden over heeft 
genomen. 

Hij toont zich tevreden over de 
gang van zaken en kijkt er naar uit 
om bestaande én nieuwe klanten 
straks te ontvangen op de nieuwe 
locatie.

Telecombinatie Steenbergen verhuist

Nieuwsberichten van bedrijven
in de gemeente Steenbergen
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(door John Nijssen)

STEENBERGEN – Op de valreep van 
het nieuwe jaar hebben Eric en Pe-
tra Davies van Formido Steenbergen 
de knoop doorgehakt: hun franchi-
sewinkel aan de Zeelandweg Oost 
gaat per 1 februari verder als Klus-
Wijs bouwmarkt. De keuze voor 
deze jongste doe-het-zelf keten van 
ons land zorgt er volgens de eigena-
ren voor dat hun zaak uniek blijft in 
de regio. Bovendien sluit de nieuwe 
formule perfect aan op de werkwij-
ze van Formido. ,,We hebben er alle 
vertrouwen in en het kan alleen nog 
maar beter worden,’’ stelt het on-
dernemerspaar.

De ‘overstap’ is ingegeven door-
dat Formido als bouwmarktformu-
le ophoudt te bestaan. ,,We had-
den en hebben het prima naar ons 
zin bij Formido en waren dan ook 
niet van plan om nu zo’n grote ver-
andering door te voeren,’’ vertel-
len de eigenaren, die de afgelopen 
maanden gebruikten om de juis-
te afweging te maken. Bedrijfsad-
viseur Marco Hondeveld van Klus-
Wijs, en voorheen werkzaam voor 
Formido, is blij met de keuze voor 
‘zijn’ relatief kleine, zelfstandige 
bouwmarktketen. ,,KlusWijs is geen 
onderdeel van een groot concern; 
dat heeft veel voordelen voor onze 
franchisers en bovenal natuurlijk 
voor hun klanten. Het DNA van 
Formido en KlusWijs liggen boven-
dien heel dicht bij elkaar.’’ 

Moeilijke start
,,Dat alles geeft ons een bijzonder 

goed gevoel,’’ aldus Eric en Petra 
Davies, die er nadrukkelijk de voor-
keur aan geven om franchisers te 
blijven en hun carrière niet voort te 
zetten als filiaalhouders. 

Net toen zij de bouwmarkt in 2014 
gingen overnemen van de firma 
Van Pul, werd het pand aan de Zee-
landweg Oost getroffen door nood-
weer. Met een tijdelijke verhuizing 
en gedeeltelijke herbouw als ge-
volg. ,,We begonnen ook nog eens 
in een tijd van recessie, maar on-
danks deze moeilijke start is het ge-
lukkig allemaal goed gekomen.’’ De 
winkel draait op volle toeren, telt 
zo’n vijftien medewerkers, en trekt 
klanten uit Steenbergen en wijde 
omgeving. 

KW Wonen
,,Dankzij KlusWijs blijven we een 
échte bouwmarkt, met een volledig 
assortiment voor de doe-het-zelver. 
Daarnaast kunnen we ons ook nog 
meer gaan richten op diensten zo-
als montage aan huis en komt er 
extra ruimte voor wooninrichting.’’ 
Dat gebeurt door middel van een 
shop-in-shop, van ruim 200 vier-
kante meter, onder de noemer KW 
(KlusWijs) Wonen. ,,Daarin kunnen 
onze klanten alles vinden wat zij 
nodig hebben om hun ideale inte-
rieur te realiseren: raamdecoratie, 
binnen- en buitenzonwering, vloe-
ren en karpetten, verf, behang, kas-
ten op maat, verlichting, meubels 
en woonaccessoires,’’ zo lichten 
Eric en Petra dit onderdeel van het 
nieuwe concept toe. 

Service als vanouds
Ook in de ogen van Harry van den 
Berg hebben zij met KlusWijs een 
uitstekende keuze voor de toe-
komst gemaakt. Van den Berg is de 
mede-grondlegger van de bouw-
markt, die vroeger was gevestigd 
aan de Oostdam/Grote Kerkstraat, 
en nog altijd eigenaar van het be-
drijfspand. Hij komt graag en regel-
matig bij Eric en Petra Davies over 
de vloer - “je wordt hier altijd net-
jes geholpen” - en is inmiddels ook 
bekend met de nieuwe formule. 
Wat hem betreft sluit de werkwijze 
van zowel KlusWijs als het echtpaar 
Davies naadloos aan bij de manier 
waarop zijn familie en hij sinds 
1933 zaken hebben gedaan in het 
Steenbergse. Waarbij service hoog 
in het vaandel staat. 

Herinrichting
,,Uiteindelijk zijn het de onderne-

mers en hun personeel die het ver-
schil maken,’’ stelt Marco Honde-
veld van KlusWijs. Alle medewer-
kers van Formido blijven werkzaam 
bij de bouwmarkt, die vanaf medio 
februari gedurende zes weken op-
nieuw wordt ingericht. ,,Daar gaat 
geleidelijk en volgens een strak-
ke planning, zodat onze klanten er 
zo min mogelijk last van ondervin-
den,’’ aldus de eigenaren. ,,We blij-

ven in die periode dus ook gewoon 
open.’’ In april komt er niettemin 
nog wel een feestelijke (her)ope-
ning.

•	 Foto: Pandeigenaar Harry van 
den Berg (links) feliciteert onder-
nemer Eric Davies met de keuze 
voor KlusWijs. 
Foto John Nijssen©Steenbergse Courant 

Eigenaren bouwmarkt kiezen nieuwe formule

Werk aan de winkel: Formido wordt KlusWijs


