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gezamenlijke voorstel richting de
provincie.”

Steenbergen. Iedere gemeente mikt op een bepaalde bedrijfstak: Bergen op Zoom gaat voor de
uitbreiding van de biobased campus (16 hec), Woensdrecht zet in
op onderhoud en techniek (5 hec)
en Steenbergen wil zich met agrofood-bedrijven verder op de kaart
zetten (34 hec). De kavels worden
niet groter dan 3 hectare.

Bedrijventerrein Brabantse Wal:
Steenbergen krijgt grootste deel

De exacte locatie in Steenbergen
wil Knop nog niet prijsgeven in
verband met de gesprekken met
grondeigenaren, maar de rekensom is makkelijk te maken als het
langs de A4 moet komen te liggen,
op het gedeelte richting Bergen op
Zoom. En hoewel iedere gemeente dus een eigen gedeelte van het
bedrijventerrein krijgt, speelt de
samenwerking een belangrijke rol
om zo meer slagkracht te krijgen.
“Uit onderzoek blijkt dat er veel te
weinig beschikbare bedrijfsgrond
in deze regio is, en met de huizen
die er gebouwd moeten gaan worden, moet de werkgelegenheid
wel kunnen meegroeien.”

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het plan van de
Brabantse Wal-gemeenten Bergen
op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen om samen een bedrijventerrein van totaal 55 hectare te
ontwikkelen, krijgt vaste vorm. De
drie gemeenten trekken samen op
om de positie van de Brabantse
Wal te versterken, waar dringend
behoefte is aan bedrijventerreinen
waar ondernemers zich in de nabije toekomst kunnen vestigen. De
onderlinge verdeling is al bepaald:
met 34 hectare is de hoofdmoot
voor de gemeente Steenbergen
die hiermee mogelijkheden wil
creëren voor agrofood bedrijven.
”Dit is fantastisch voor de werkgelegenheid”, zegt wethouder Willy
Knop.
De wethouder weet te vertellen dat Steenbergen op het lijstje staat van gemeenten waarvan
een groot aantal inwoners werkt

Er is te weinig bedrijfsgrond in West-Brabant

Foto: Wethouder Willy Knop wil nog niet de exacte locatie vertellen waar
het bedrijventerrein op Steenbergs grondgebied zou moeten komen vanwege de gesprekken met grondeigenaren, maar langs de A4 bij het Westland zou het meest logisch zijn.

Drie colleges maken
samen een voorstel

buiten de gemeentegrenzen. “Dat
wil ik natuurlijk heel graag anders
zien. Ik wil dat ze op de fiets naar
hun werk kunnen. Maar ons industrieterrein Reinierpolder is zo

Nog dit jaar gaan de drie colleges rond de tafel om “de contouren van een werkbare samenwerkingsvorm vast te stellen”, zo
schrijft het college van b&w van

goed als vol. Als er nu een ondernemer aanklopt, moet ik nee verkopen en dat wil ik natuurlijk niet.
We zijn er al een tijd mee bezig en
over een aantal maanden gaat ons

Bedrijventerrein
en hotel A4 zijn mijlpalen
In Bergen op Zoom is het voorstel
dinsdag al in de gemeenteraad
besproken, in Steenbergen zijn de
raadsleden gisteren achter gesloten deuren bijgepraat.
Voor Willy Knop zou het realiseren
van dit bedrijventerrein een mijlpaal zijn in zijn periode als wethouder. Net als de komst van een
hotel verderop langs de A4 waar
hij ook hoog op heeft ingezet.
Maar vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart, is het nog
de vraag of hijzelf degene zal zijn
die het lintje gaat doorknippen.
“Het liefst wel natuurlijk, maar
anders ben ik betrokken geweest
bij de basis van deze ontwikkelingen.”

Stichting Just Grow heeft gratis speelgoed klaarstaan
dat moment gesteund door Marian Spreeuwers en Jelle Boersma.
Het drietal is drukdoende met het
sorteren van de grote hoeveelheid
speelgoed.

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Ze stralen oprecht
enthousiasme uit en zijn dolblij
met de mogelijkheid om een grote collectie speelgoed uit te delen aan ieder die er behoefte aan
heeft. Echter wel zolang de voorraad strekt, dus wees er op tijd bij,
zo luidt het advies. In het voormalige postkantoor aan de Geert Vinckestraat 2, al enige jaren het onderkomen van ’Open Deur’ kan het
speelgoed worden afgehaald bij
de stichting Just Grow. Dat moet

Voor iedereen
toegankelijk

Foto: van links naar rechts Jelle Boersma, Marian Spreeuwers en stichtingsvoorzitter Elise Stok, die twee jaar geleden stichting ‘Just Grow’ samen met Ingrid Heeren heeft opgericht. Ze willen iets betekenen voor de omgeving.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

STEENBERGEN

een uitkomst zijn voor ouders of
verzorgers die een of meerdere
lege schoenen bij deur of kachel
zien staan. Schoentjes die er om
schreeuwen om te worden gevuld.

“Geweldig toch dat we dit kunnen aanbieden. Dankzij een inwoner uit Dinteloord, die al dit
speelgoed in de schuur had staan,
wachtend op een snuffelmarkt die

door corona steeds moest worden
uitgesteld”, zegt de super enthousiaste voorzitter van stichting ‘Just
Grow’ met een brede glimlach.
Zij – Elise Stoks – weet zich op

“Onze stichting is openbaar, dus
voor iedereen. We zijn opgericht
in september 2019 en ons doel is
om ons maatschappelijk in te zetten. Dit doen we samen met vrijwilligers, nu al 25 en dat aantal
groeit gestaag. Samen willen we
wat betekenen voor onze omgeving. Zo repareert Jelle tegen materiaalkosten bijvoorbeeld fietsen.
En op door-de-weekse dagen is
ons ‘winkeltje’ geopend. Hier kan
iedereen langskomen voor een
kopje koffie, of gewoon om te kijken wat we te geef hebben. Een
donatie van wie het kan missen
is altijd welkom, maar het hoeft
niet”.
Het ontvangpunt van ‘Just Grow’
is geopend op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 10:00 tot
13:00 uur. En op woensdagen tussen
13:00 en 16:00 uur.

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij ons gegeven heeft, hebben
wij afscheid moeten nemen van
Huil niet omdat ik er niet meer ben
maar glimlach omdat ik er was

Cornelia Petronella Sebregts
echtgenote van

Leonardus Johannes Plasmans4

Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen
mijn allerliefste man, onze held, vader en voorbeeld en trotse opa

5 De Heen, 27 augustus 1929

Bas van Rosendaal

4 Steenbergen, 20 november 2021

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

echtgenoot van

Jo van Rosendaal-van Loenhout

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen

Hij overleed in de leeftijd van 85 jaar.

Graag willen wij u hartelijk bedanken voor uw medeleven na het
overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Jo van Rosendaal-van Loenhout
John en Kiki
Kai en Emma
Maya

Sander Vogels

Bastiën en Irene
Vera
Astrid

tandarts
Uw warmte en betrokkenheid hebben ons goed gedaan tijdens
deze verdrietige periode.

4 23 november 2021
Westdam 67, 4651 BE Steenbergen Nb
Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging, gaat uit naar
de medewerkers van woning 14 verpleeghuis Hof van Nassau.

Elsbeth Vogels - Starmans
Rens en Daniëlle, Charlie
Maurits en Siobhan

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Zijn laatste rit.......
Zijn laatste rit.......

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

Na een goed leven samen, heb ik
verdrietig afscheid moeten nemen
van mijn lieve man
All-Inclusive pakket
even samen, heb ik verdrietig afscheid moeten nemen van mijn lieve man

Kees Aanraad

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !
Meer informatie op onze website:
WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

van
Keesechtgenoot
Aanraad

Joke Somers

echtgenoot van
* 22-12-1932
† 27-11-2021

Tijdelijk te huur:

Joke
Somers
J. Aanraad
- Somers

Klein gemeubileerd
appartement

Nicolaas Peckstraat 14
4651 DG Steenbergen

Shirley van Overveld

06-14143263
Rouwcentrum
Vestinghlaan 2c
Steenbergen
Iedereen is welkom;
ongeacht of en waar
men verzekerd is.

www.hetkoestermoment.nl
uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl

Een bijzonder leven verdient
een bijzonder afscheid

† 27-11-2021
Regio Steenbergen,

Het afscheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

voor beslist nette persoon.
Reacties: plrak@home.nl

0167 76 72 74

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
UITVAARTVERZORGING
Aangesloten
Netwerk
Uitvaartvernieuwers
Uitvaartverzorging
Jannie
Hulsbergen
Voor een bij
piëteitsvolle
verzorging
LEEUW
Voor
een piëteitsvolle Nieuw-Vossemeer
verzorging
Bergen op
Zoom

familiekamer
Oudlandsestraat 202, Steenbergen
www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl

J. Aanraad- Somers

JJ

Uitvaartverzorging
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4622 RT Bergen op Zoom
0167 566104
T 01657 - 30 37 08
Boerenweg
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Kapelaan Kockstraat 50, Welberg
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De Bolusberg
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in tijden van afscheid nemen”
0164-246664 / 06-51910414
info@jannieuitvaartverzorging.nl
0164-246664 / 06-51910414 Alfred Leeuw
www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
info@jannieuitvaartverzorging.nl
Het afscheid heeft in besloten
kring plaatsgevonden.
Postadres:
Loonberg 26, 4617 NX Bergen op Zoom
www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
Postadres: Loonberg
26, 4617 NX Steenbergen
Bergen op Zoom
Contactpersoon
Nieuw-Vossemeer,
e.o.
annie
ulsbergen
06-13433461
0167Jeanne
566104 Huijsmans:
Contactpersoon
Nieuw-Vossemeer,
Steenbergen e.o.
Uitvaartverzorging
www.uitvaartleeuw.nl
annie
ulsbergen
Jeanne Huijsmans: 06-13433461
Rouwcentrum Leeuw
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2
Afscheidskamer
24-uurs
familiekamer,
13
Aula, Marconilaan
2 Melanendreef 31”UwAchterstraat
Afscheidskamer
helpende hand
24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 Achterstraat 13

UITVAARTVERZORGING
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Stichting Sinterklaas Steenbergen verrast met ‘de Heraut’
ter gelegenheid van honderdste verjaardag
Per automobiel

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Al honderd jaar
verzorgt de Stichting Sinterklaas
Steenbergen de intocht van de
goedheiligman in de vestingstad
tot in de puntjes. Een mijlpaal die
een cadeautje verdient, zo vonden
de Sint én burgemeester Ruud van
den Belt. Zij staken de koppen bij
elkaar en kwamen tot het ultieme
geschenk: Een Heraut.
Voorafgaand aan de topgeheime
uitreiking verzamelden vrijwilligers van verschillende generaties
zich bij theaterschool Myra Ceti.
Dat deden zij op verzoek van voorzitter Menno Ooms die zelf ook
geen idee had waarom hij door
de gemeente was gevraagd om
de hele club te verzamelen. Voorafgaand aan de uitreiking heerste
er dan ook nogal wat verwarring
en achterdocht bij de aanwezigen
die niet gewend zijn dat een ander
voor de verrassingen zorgt.

Traditie levend houden
De komst van Sinterklaas en burgemeester Van den Belt maakte de
verwarring allen nog maar groter,
zeker toen laatstgenoemde zijn
officiële ambtsketting omhing en
plaatsnam achter het spreekge-

stoelte en aan het speechen sloeg:
Als enthousiaste vrijwilligers zetten jullie je met veel plezier en belangeloos in om de kinderen ieder
jaar weer een onvergetelijke middag te bezorgen. De waardering
daarvoor is groot. De alternatieve
wijze waarop het comité de afgelopen twee jaar invulling gaf aan
het feest, is volgens de burgerva-

Starterswoningen
aan de Julianastraat
Nieuw-Vossemeer in zicht
(Door Nicole van de Donk)

NIEUW-VOSSEMEER – De gemeente en de dorpsraad van Nieuw-Vossemeer hebben flinke vorderingen
geboekt met het initiatief om negen starterswoningen te realiseren op het stuk braakliggend terrein aan de Julianastraat. Op dit
moment is de grond nog in eigendom van Stadlander, maar de conceptkoopovereenkomst ligt al bij
de woningcorporatie om goed te
keuren en te ondertekenen. De
volgende stap van de gemeente is
om de grond door te verkopen aan
een partij die er betaalbare starters - nestverlaterswoningen gaat
bouwen.
Het initiatief voor het bouwplan is
afkomstig van de dorpsraad. Die
heeft met de gemeente gesprekken gevoerd over de problematiek
die er voor starters op de woning-

markt is. De leden van de dorpsraad hebben op verzoek gepeild
hoeveel interesse er is voor deze
woningen bij de jongere inwoners
van Nieuw-Vossemeer. Daar is
een lijst uitgerold met daarop namen van elf belangstellenden.

Gemeenteraad wil weten
hoe de vork in de steel zit
Het proces stokte echter omdat
Stadlander de grond niet direct
aan de dorpsraad wilde verkopen.
Na overleg met de wethouder is
Stadlander wel bereid om het aan
de gemeente te verkopen. Als de
koopovereenkomst rond is, zal de
gemeente verder gaan overleggen
met de dorpsraad over de doorverkoop en de verder te nemen
stappen om de starters/nestverlaterswoningen te bouwen.
De gemeenteraad heeft op verzoek een lijst met informatie ge-

Sinterklaas, wie kent ‘m nog?
STEENBERGEN – Ter gelegenheid van de honderdste intocht van Sinterklaas in Strienestad hebben de Steenbergenaren Ad Vermeulen en Ad van
de Par het plan opgevat om die
eeuw aan goedheilige pret zo
compleet mogelijk in beeld te
brengen. Vermeulen verzamelde tijdens zijn vroegere functie
als Ondersteunend Klaas veel
informatie over het Sinterklaas-

feest. Dat geldt ook voor Ad van
de Par die archiefbeheerder is
van de Steenbergse Courant en
eigenaar van een grote collectie
historisch beeldmateriaal. Toch
zitten er nog wat kennisgaten
in de afgelopen eeuw die de heren met hulp van de lezers van
de Steenbergse Courant hopen
te dichten. Wie waren de Hulpsinten in die honderd jaren?
Wie waren hun Hoofdpieten?

Voorzitter Menno kreeg de eer om
het bijzondere Sinterklaascadeautje dat Van den Belt mee had ge-

nomen uit te pakken: “Een speciaal cadeautje dat je niet op je verlanglijstje kunt zetten, maar dat
je wel kunt krijgen voor bijzonder
verdiensten,” leidde Van den Belt
de onthulling mysterieus in. Het
bronzen beeld van de Heraut dat
uit de geschenkverpakking kwam,
was duidelijk een schot in de roos
bij alle aanwezigen.

kregen over het doorlopen proces
tot nu toe. De raad wil dat het college snel stappen gaat zetten om
te zorgen dat dergelijke woningen
er gaan komen in de gemeente.

Tegel eruit en
plantje erin in
De Heen en Welberg

der extra reden voor grote waardering: ”Dank daarvoor, want zodoende blijft de traditie van het
Sinterklaasfeest in Steenbergen
levend én behouden.”

Schot in de roos

“Zijn al starters
afgehaakt omdat
het zo lang duurt”
Volgens Leon Havermans, voorzitter van de dorpsraad, is dat ook
hard nodig.
“We willen voorkomen dat onze
kinderen het dorp verlaten omdat er geen woningen beschikbaar zijn. De lijst met belangstellenden was langer, maar er zijn er
een aantal afgehaakt omdat het
zo lang duurt. Zonde, ook omdat
de bouwprijzen inmiddels gestegen zijn en dat is ongunstig voor
de starters.
Overigens was onze insteek nooit
om de grond zelf te kopen als
dorpsraad. Dat kan en willen we
niet. Wel willen we graag de partijen met elkaar verbinden om het
voor elkaar te krijgen. Dat komt
namelijk de leefbaarheid van ons
dorp ten goede en dat het primaire doel van de dorpsraad.”

DE HEEN/WELBERG – Aanstaande vrijdag speelt de gemeente
Steenbergen voor groene Sinterklaas in De Heen en op de Welberg. Om te voorkomen dat de
Sint in de toekomst zijn stoomboot aan kan leggen voor de gemeenschapshuizen in deze dorpen, is het van belang dat de
openbare ruimte klimaatbestendig wordt. Onder meer door minder tegels en meer groen in de
Hollandse tuintjes te krijgen. Om
die bewustwording te stimuleren,
organiseert de gemeente Steenbergen de actie ‘Tegel eruit, plant-

Dat we weten dat de eerste intocht honderd jaar geleden werd
gehouden, is te danken aan het
derde deel van het boekje ‘Steenbergen op z’n Steenbergsch’ van
Con Slokkers. Enige tijd geleden
bladerde Ad Vermeulen, die jarenlang nauw met de Sint samenwerkte tijdens de intochten,
door het boekje en kwam een foto
(vermoedelijk uit de Steenbergse
Courant) tegen met het volgende
onderschrift: ”1921, Sinterklaas
houdt voor het eerst een intocht
in Steenbergen. Hij komt met één
zwarte Piet aan op de Kade. Niet
met een stoomboot , maar per
automobiel.” Toen dit brokje informatie bij het college terechtkwam, leidde het één al snel tot
de conclusie dat ter gelegenheid
van dit jubileum de uitgave van de
Heraut in vijftien jaar tijd gerechtvaardigd is.
De onderscheiding is een replica van het gelijknamige beeld dat
voor het oude stadhuis staat in de
Kaaistraat, gemaakt door beeldend kunstenaar Léon Vermunt,
en gaat gepaard met een certificaat van echtheid en een oorkonde.

je erin’. Wie op vrijdag 3 december van 12.00 tot 14.00 uur bij ‘De
Stelle’ in De Heen of van 15.30 tot
17.30 uur bij ‘de Vaert’ op de Welberg een klinker of een tegel inlevert, krijgt er een fraaie tuinplant
voor in de plaats. Ook leuk voor in
een lege schoen.
De gemeente Steenbergen is aangesloten bij de stichting Steenbreek. Een samenwerkingsverband van gemeenten, provincies,
waterschappen en bedrijven dat
tot doel heeft om de leefomgeving
groener, biologisch meer divers
en klimaatbestendig te krijgen.
Op de site van de stichting zijn talloze kleine en grote voorbeelden
te vinden waarmee iedereen aan
de slag kan. De stichting is ook te
volgen op Facebook en Instagram
(Operatie Steenbreek).

Wie de organisatoren van de intocht? Het zijn allemaal vragen
waarop het antwoord wordt gezocht. Boven alles is het tweetal
op zoek naar kleurrijke verhalen
en smakelijke anekdotes uit het
verleden. Kortom, alle informatie is welkom en natuurlijk ook
alle foto’s en ander beeldmateriaal. Volgend jaar hopen Vermeulen en Van de Par het complete verhaal te kunnen presenteren in het nieuwe jaarboek
van Heemkundekring ‘De Steenen Kamer’.

STEENBERGEN

KERSTBOMEN
Soorten: Nordmann (alleen gezaagd), Servische spar (gezaagd of met kluit).

Geopend van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur,
op zondag van 10.00 tot 14.00 uur.
GRATIS in net verpakt.
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René & Anja Ooms, Zonnekreekseweg 4
Steenbergen 0167 567182 / 06 22740201

VAN IWAARDEN AUTO’S
LOW BUDGET OCCASIONS

Al meer dan 60 jaar ervaring op het eiland Tholen
Renault Clio
Citroen C5
Opel Zafira
Nissan Almera Tino
Volvo 850
Peugeot 206
Volkswagen Golf Cabrio
Peugeot 206
Citroen C3
Renault Laguna
Renault Vel Satis
Hyundai Getz

Mercedes SLK Klasse
Audi A3
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bj 1997
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Nijverheidsweg 30
4695 RC Sint-Maartensdijk
Tel. 06-29127504
Email: angel5mei@zeelandnet.nl
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1350,1350,1650,1450,1450,1450,1950,2250,2250,2250,2450,2450,2750,2950,-

Wij adverteren met netto prijzen. Op al onze autos krijgt u gratis:
• een afleverbeurt • APK • garantie • tenaamstelling

Gratis hoesje bij KPN Unlimited
Bij aansluiten of verlengen van een KPN Unlimited Data
ontvangt
u gratis een
waarde van 19,95 EUR, of
Gratis hoesje
bijhoesje
KPNter
Unlimited
een Pop Socket naar keuze.
Bij aansluiten of verlengen van een KPN Unlimited Data
ontvangt u gratis een hoesje ter waarde van 19,95 EUR, of
een Pop Socket naar keuze.
Actie is geldig t/m 31-12-2021. Actie is niet inwisselbaar tegen geld en/of andere kortingen. Bij
aanschaf van een duurder hoesje wordt de korting verrekend op de aanschafwaarde.

Actie is geldig t/m 31-12-2021. Actie is niet inwisselbaar tegen geld en/of andere kortingen. Bij
aanschaf van een duurder hoesje wordt de korting verrekend op de aanschafwaarde.

Bravispunt Steenbergen
voor de juiste zorg op de juiste plek, dicht bij huis
Voor goede zorg hoeft u niet altijd naar het ziekenhuis. Vaak is het

Persoonlijke aanpak in
rechtshulp bij letselschade

comfortabeler en handiger om in de eigen vertrouwde omgeving zorg
te krijgen, thuis of in de buurt. In het Bravispunt Steenbergen brengen
we ziekenhuiszorg en onderzoek dicht bij huis. Hier kunt u op verwijzing
van uw huisarts of specialist terecht voor:
• Bloedafname (zonder afspraak)

• Oogfotografie bij diabetes

• Bloeddrukmeting

• Bloedtransfusie

• Hartfilmpje

• Videoconsult met uw arts

• Hartritme onderzoek
De onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd door medewerkers

Dits
Letselschade

is verhuisd naar
Kaaistraat 23
4651 BL
Steenbergen

Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!
Bent u slachtoﬀer als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval ?
Ik help u graag. Met een deskundige en persoonlijke benadering zal ik
uw belangen behartigen. Ook bied ik u de kans op een second opinion.
U kunt contact met mij opnemen voor een afspraak.

 www.ditsletselschade.nl |  info@ditsletselschade.nl

|

 0167-500899

van Diagnovum en thuiszorgorganisatie TanteLouise, waar het Bravis
ziekenhuis mee samenwerkt. De medisch specialisten van Bravis
beoordelen de onderzoeken.
Tuincentrum Hoveniersbedrijf
Tuincentrum
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Ruud van den Belt nog zes jaar burgervader van de gemeente Steenbergen:

“Je wordt pas burgemeester nadat je het bent”
leken te redden. In onze gemeente
zijn er ook twintig mensen overleden aan corona en dan staan wij
als gemeente nog onderaan de
lijst. Als gezin moesten we onze
weg erin vinden. In het begin werden we er door geabsorbeerd. Angela en ik sliepen zelfs apart om
het risico van besmetting zo klein
mogelijk te houden.”

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Gisteren kwam
het bevrijdende woord vanuit het
Provinciehuis. De Commissaris van
de Koning neemt de aanbeveling
over van onze gemeenteraad en
herbenoemt Ruud van den Belt
als burgemeester van haar meest
westelijke gemeente. Een mooi
moment voor Steenbergen, voor
haar burgemeester en voor ‘gewoon Ruud en Angela’ die zich hier
inmiddels echt thuis voelen.
Tijdens een bijzondere raadsvergadering in juni gaven alle fracties
zonder voorbehoud aan verder
te willen met deze burgemeester.
Het was het moment waarop Van
den Belt de blijdschap dat het nog
lang niet voorbij is, in liet zinken:
“Dit is de mooiste baan die ik ooit
heb gehad. Wat er gebeurt wanneer je die ambtsketting omdoet
is zó indrukwekkend. Zelfs een
hand op iemands schouder krijgt
dan een magische lading. Je kunt
als burgervader heel veel doen
voor mensen, simpelweg door er
even te zijn. Ik ben er echt dankbaar voor dat ik die rol mag vervullen.”

Veel veranderingen
Toen wethouder Ruud van den
Belt uit Geertruidenberg burgemeester werd van Steenbergen,
betekende dit voor het gezin veel
meer dan een nieuwe baan voor
vader. Met het accepteren van de
functie kwam de verplichting om
naar Steenbergen te verhuizen.
Een pittig hoofdstuk, met name
voor echtgenote Angela die met
pijn in het hart afscheid nam van
haar geboorteplaats en het huis
waar volwassen zoon Rick nog
lekker in het ouderlijk nest zat.
Na de carrièremove van zijn vader
besloot hij dat het tijd was om uit
te vliegen. Het waren veel veranderingen, vat Angela samen.

Nieuwe energie
“Geertruidenberg is niet ver weg,
maar het is wel de plaats waar
ik ben opgegroeid en waar mijn
hoogbejaarde ouders letterlijk om
de hoek woonden,” vervolgt zij.
“Waar ik iedereen kende en iedereen mij kende. In het begin was
het pittig. Ik heb mijn draai hier
nu wel gevonden, maar het heeft
even geduurd. Toen ik hier mensen leerde kennen, werd het gemakkelijker. Het geeft anderzijds
ook nieuwe energie om andere mensen te ontmoeten met wie
je andere gesprekken hebt en die
andere verhalen te vertellen hebben.” Inmiddels heeft Angela de
gemeente in haar hart gesloten.
“Ik kan echt boos worden wanneer iemand iets negatiefs zegt
over Steenbergen. Dat staat zo
haaks op de ervaringen die ik hier
heb.”

Net als wij
Ook Steenbergen moest wennen
aan deze zelfstandige, bescheiden vrouw die liever in de coulissen dan in het spotlicht staat. “Het
duurde wel even voordat mensen
echt begrepen dat ik de vrouw van
de burgemeester ben, maar niet
de burgemeestersvrouw wilde
zijn. In Geertruidenberg weet iedereen wie ik ben en dat er niets
aan mij is veranderd sinds Ruud

Angela: “Wanneer ik een lange
dienst had, bleef Ruud wakker om
nog na te praten. Maar hij moest
er de volgende morgen ook weer
gewoon vroeg uit om zijn werk te
doen. Het was niet vol te houden.”

Netflixen

De komende zes jaar blijft Ruud van den Belt burgemeester van de gemeente Steenbergen. Zijn echtgenote Angela is er blij mee. Het echtpaar woont en leeft hier met veel plezier.
burgemeester is. Hier kenden de
mensen mij natuurlijk niet, dus er
ging tijd overheen voordat ze begrepen dat ik echt ‘gewoon Angela’ was. ‘Je bent eigenlijk net zoals
wij,’ hoorde ik wel eens. Dat verbaasde mij, want waarom zou ik
anders zijn?”

Afstand houden
Waar het voor Angela vooral wennen was aan een nieuwe woonplaats en nieuwe mensen om haar
heen, had haar echtgenoot de
handen vol aan het zich eigen maken van de functie en de rol van
burgemeester. Heimelijk benijdde hij de vrijheid waarmee Angela
zich tussen de mensen kon bewegen: “Voor mij is het lastiger omdat ik ergens ben als Ruud van den
Belt én als burgemeester. Vooral in
het begin was ik daar veel mee bezig wanneer ik contacten maakte. Ik hield me dan voor dat ik een
bepaalde mate van afstand moest
houden omdat dat nu eenmaal zo
hoorde. Nu ben ik daar veel minder bewust mee bezig en ben ik
gewoon mezelf.”
De eerste jaren was het hard werken. “Ik kwam op een moeilijk
moment binnen. De spanningen
rond de AZC-discussie waren nog
voelbaar. Maar vanuit de gedachte dat ik alleen vooruit wilde kijken en niet wilde blijven hangen
in het verleden ben ik begonnen.
Ik wilde verbinding maken en rust
brengen. Achteraf bezien misschien naïef, maar het werkte wel.

Interactie
‘Je wordt pas burgemeester nadat
je het eenmaal bent.’ Het is een
wijze les die Van den Belt sinds
zijn aanstelling geleerd heeft. “De
mensen zien een man die burgemeester is, maar die man moet
het dan nog wel zelf gaan voelen
en zijn. Toen ik dat punt eenmaal
gepasseerd was, ging het automatisch.”
“Het was mooi om dat te zien gebeuren,” vult Angela aan. “Ik zag

je steeds meer burgemeester worden naarmate je werd opgenomen in de gemeenschap. Ik zag
de interactie tussen de mensen en
jou, hoe je verbinding maakte en
hoe dat gewaardeerd werd.”

Boven de partijen
“Van alle rollen die verpakt zitten in mijn functie vind ik die van
burgervader het leukst,” geeft Van
den Belt toe. “Weet je wat ik echt
fantastisch vind? De schooldebatten in de raadzaal. Ik zit die altijd
zelf voor en het leuke is dat je dan
alle kinderen leert kennen. Wanneer ik ze dan later tegenkom bij
een evenement of op straat dan
roepen en zwaaien ze en dat blijven ze ook doen.”
Wanneer hij de hamer hanteert als
voorzitter van de ‘echte’ gemeenteraad gaat het er anders aan toe.
Van den Belt staat erom bekend
dat hij binnen college en raad een
onafhankelijke positie inneemt
en daar niet vanaf wijkt. Ik vind
dat belangrijk. Mijn rollen worden met name bepaald door hoe
ik boven de partijen blijf staan. Ik
ben daar heel bewust mee bezig.
Ik moet erboven blijven om zuiverheid te creëren. Door afhankelijkheid en objectiviteit houd je
in de gaten dat je het voor alle inwoners doet. Je bent burgemeester van iedereen en niet van een
enkeling. Ook van de klagers, ook
van de jongeren.”

Schouder bieden
Ineens was daar 2019, het jaar
waarin het onvoorstelbare gebeurde. Covid 19 raasde over de
aarde en kreeg land na land in zijn
greep. Burgemeesters werden gedwongen een crisis te managen
die nog nooit geoefend was. Waar
geen spelregels voor waren, maar
die gaandeweg gemaakt werden
en steeds opnieuw aangepast
dienden te worden.
Ruud: “Als gemeente maken we
deel uit van de Veiligheidsregio,
maar de burgemeesters zijn de-

gene die echt aan de lat staan.
Een crisis duurt normaal gesproken weken, maar nu duurde het
maanden. Het was aan mij om ingrijpende besluiten te nemen en
dat geeft druk. Om nog maar te
zwijgen van het persoonlijk leed
dat er was. Het gesprek dat ik had
met het eerste gezin dat besmet
was in de gemeente Steenbergen,
zal ik nooit meer vergeten. Dat
moest natuurlijk via de telefoon
terwijl je eigenlijk naar die mensen toe wilt om ze je schouder te
bieden.”
Angela: “Jij voelde je verantwoordelijk voor heel Steenbergen,
maar jij kon de crisis niet oplossen. Je had er echt last van dat je je
rol als burgervader niet kon pakken.”
Ruud: “Ja, dat was inderdaad zo.
De rollen van burgervader en burgemeester hebben elkaar tijdens
corona voortdurend dwars gezeten. Bijvoorbeeld het feit dat we
niet naar de echtparen konden
gaan die zestig jaar getrouwd waren, vond ik vreselijk.”

Waar eindigt dit?
In een gezin dat gevormd wordt
door een burgemeester, een verpleegkundige op de Cohort-afdeling en een politieagent kan het
niet anders of corona speelt er de
hoofdrol in alle gesprekken.
Ruud: “De berichten uit de frontlinie kwamen hier uit de eerste
hand binnen. Angela werkte zich
in het zweet tussen de coronapatiënten in het ziekenhuis. Rick
stond tegenover relschoppers en
had te maken met de gevolgen
van huiselijk geweld.
Angela: “Als moeder maakte ik
me ook gewoon zorgen om mijn
kind.”
Ruud: “Ik heb wel een periode gehad waarin ik dacht: Waar eindigt
dit? Kan het nog slechter? Dan
kwam Angela thuis en dan waren
er in de avonddienst vijf mensen
overleden die het ’s middags nog

Het gezin Van den Belt besloot de
knop om te draaien. Ruud: “We
zijn weer gewoon gaan leven en
heel bewust gestopt met het kijken naar de Frontlinie-berichten
en de praatprogramma’s. We zijn
gaan Netflixen. Als Rick kwam
eten, dan spraken we af: we gaan
het er niet over hebben. Dat bleek
natuurlijk niet houdbaar, maar
het hielp ons wel er bewust van te
zijn dat er meer is in het leven.”
De veerkracht in de Steenbergse samenleving trof Van den Belt:
“Ik heb veel contact gehouden
met horeca en verenigingen en
het heeft me altijd positief verrast
hoezeer zij betrokken zijn bij hun
eigen gemeenschap. Ook in die
tijd. Er zijn altijd mensen die opstaan als het nodig is. Er is hier altijd iemand die een stap naar voren zet. Dat is hier heel sterk.”

Bij twijfel niet doen
Corona of niet, het moment van
herbenoeming diende zich aan.
Een keuze die in eerste instantie
niet bij de raad of de Commissaris ligt, maar bij het gezin Van den
Belt: “Als er twijfel was geweest
dan hadden we het niet gedaan.”
De twijfel was er niet, zeker niet
bij de eerste burger die nog lang
niet klaar is in deze gemeente.
“Dat heeft niets te maken met een
persoonlijke ambitie. Die reikt
in essentie niet verder dan dat ik
hier graag wil blijven. Het is de gemeente die een ambitie heeft en ik
werk graag mee aan het realiseren
daarvan. Dat is niet altijd gemakkelijk maar wel een uitdaging.”
Voor de komende zes jaar heeft
Van den Belt de befaamde stip op
de horizon al gezet: “Ik wil meer
ambassadeur zijn van Steenbergen, deze gemeente belangrijker
maken in de regio en ver daarbuiten. Dankzij de A4 staat Steenbergen op de kaart en ik wil dat iedereen haar leert kennen.”

Blij dat we mogen blijven
Het echtpaar spreekt haar dank
uit aan alle inwoners van de gemeente Steenbergen voor de wijze waarop zij ontvangen zijn. Angela: “Na de raadsvergadering afgelopen juni sprak een mevrouw
mij aan tijdens het boodschappen
doen. Mag ik u feliciteren met uw
man? Wij zijn zo blij dat hij blijft.
Dat vond ik bijzonder want het is
andersom: Wij zijn blij dat we mógen blijven. Ruud: En dat het ons
echt gegund is. De steun van raad
en college, maar vooral van de inwoners hebben we van het begin
af aan gevoeld. Het is moeilijk om
in woorden uit te drukken wat dat
betekent, maar we zijn er enorm
dankbaar voor.”

Wij zoeken het juiste teamlid
VA C AT U R E

GA JIJ MET ONS
AAN DE BAK?
Als Monteur (40 uur - fulltime)
Een monteur bij Saver verricht zeer diverse werkzaamheden op
werktuigbouwkundig en elektrotechnisch gebied. Onze inzamelings- en
reinigingsvoertuigen zijn heel verschillende en ons containerpark valt ook

Vacature haarwerkspecialist
Werk je al een tijdje in de kappersbranche en ben je op zoek naar
een nieuwe uitdaging? Ben je flexibel en heb je ervaring in dames
en heren knippen? Dan ben je bij Haarhoeve Vermaat in Halsteren
aan het juiste adres.
Haarhoeve Vermaat is een erkende haarwerkspecialist in pruikenen haarwerken in Zuid-West Nederland.
Mensen met haarproblemen kunnen hier terecht voor exclusieve
haarwerken, pruiken en haaraanvullingen. We zijn op zoek naar
een nieuwe kapper/kapster voor deze specialistische salon.

onder de werkplaats. Je werkt dus in de werkplaats, maar ook op locatie.

WIJ VRAGEN

Wat vragen wij van jou:

• Een afgeronde MBO techniek opleiding.

– 24 uur per week beschikbaar
– Flexibiliteit
– Een servicegerichte instelling
– Ruime ervaring in dames en heren knippen
– Oog voor detail
– Gemotiveerd om te leren
– Beheersing van de Nederlandse taal
– Goede sociale en communicatieve vaardigheden

• Ervaring met hydrauliek / pneumatiek en elektronica is een pré.
• Verantwoordelijkheid, flexibiliteit én klantgerichtheid.
• Geldig VCA-diploma, NEN3140 en rijbewijs C. Als je dit niet hebt, bieden
wij jou aan om dit te halen.

WIJ BIEDEN

• Een arbeidsovereenkomst voor één jaar met uitzicht op een vast contract.
• Een uitgebreid en goed onderhouden wagenpark.
• Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen.
• Salaris conform CAO geo, afhankelijk van ervaring.

INTERESSE?
Mail je motivatie en CV naar suland@saver.nl.
Neem voor vragen contact op met Sandra Uland,
tel. 06-33889927 of kijk op www.saver.nl.

Wat kunnen wij jou bieden:
–
–
–
–
–

CAO salaris
Een gezellig team
De allernieuwste haartechnieken
Interessante cursussen die je aangeboden krijgt
Maar ook vooral, een baan in een mooi bedrijf dat mensen helpt
om zichzelf weer zelfverzekerder te voelen

Wil je graag deel uitmaken van ons enthousiast en dynamisch haarwerk
team? Aarzel dan niet en neem dan contact op via onze contactpagina.
Je kunt jouw CV en motivatie ook mailen naar
Jacqueline@haarhoeve.nl t.a.v. Jacqueline Scheepers.

Wij zijn
op zoek naar
drie collega’s
CV&GAS
CV&GAS

ELEKTRA
ELEKTRA

Elektro monteur
Installatie monteur

WATER
WATER

CV&GAS
WARMTEPOMPEN
WARMTEPOMPEN

Servicemonteur

gasverbrandingstoestellen

ELEKTRA

WATER
ENERGIE
ENERGIE

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

Een passie voor agrarisch.
Bereid om in teamverband op de jaargetijden van de natuur in te spelen?
Hiervoor je die perioden van het jaar 6 dagen per week in te zetten?
Heb jij, Interesse
ben jij: in afwisselende werkzaamheden.
Geen
8 tot 5 mentaliteit.
Een
Heb jij, benpassie
jij: voor agrarisch.
Bereid
om in
teamverband
Een
passie
voor
agrarisch. op de jaargetijden van de natuur in te spelen?
Wij zijnHiervoor
op zoek
naar:
je
die
perioden
van
6 dagen per
in te zetten?
Bereid om in teamverband
ophet
dejaar
jaargetijden
vanweek
de natuur
in te spelen?
Interesse
in
afwisselende
werkzaamheden.
Hiervoor je die perioden van het jaar 6 dagen per week in te zetten?
8 totnaar:
mentaliteit. werkzaamheden.
Wij zijnGeen
op zoek
Interesse
in5afwisselende

Vrachtwagenchauffeurs

Geen
tot 5 mentaliteit.
met8rijbewijs
CE

Wij zijn op zoek naar:

Parttime vrachtwagenchauffeurs

DAKEN meer informatie over deze functies:
Voor
DAKEN
www.madri.nl/werken-bij

WARMTEPOMPEN

Heb jij, ben jij:

Madri install service bv
Steenbergen, Zilverhoek 5
E marc@madri.nl
T (0167) 56 17 20
I www.madri.nl

ZZP’ers
Stuur een mail naar joop@jvanleijsen.nl
Gelijk een afspraak kan natuurlijk ook, bel 0166-612394 .
Stuur een mail naar joop@jvanleijsen.nl
Mestdistributie
J.joop@jvanleijsen.nl
van Leijsen
BV,0166-612394 .
Stuur
een mail
Gelijk een
afspraak
kan naar
natuurlijk
ook, bel
Pelleweg 1, 4693 SE Poortvliet.
Gelijk een afspraak kan natuurlijk ook, bel 0166-612394 .
Mestdistributie J. van Leijsen BV,
www.jvanleijsen.nl
Pelleweg
1, 4693 SE Poortvliet.
Mestdistributie J. van Leijsen BV,
Pelleweg
1, 4693 SE Poortvliet.
www.jvanleijsen.nl
www.jvanleijsen.nl
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EEUWIG NIEUWS

[ door Ad van de Par ]

Het prille begin van een kinderfeest
in Steenbergen en Welberg
De Middenstandsvereniging A.B.S.

Als op donderdag 3 november 1921 de
vereniging A.B.S. de algemene ledenvergadering afsluit, is er een commissie
gevormd die zal trachten een St.Nicolaaskinderfeest te organiseren. Dat
er vele moeilijkheden aan verbonden
zouden zijn, daarover was men het
wel eens, want hoe ga je alle kinderen
in Steenbergen bereiken! Er waren al
verschillende ideeën ter sprake gekomen voor dit nieuwe feest. Moest de
Sint aankomen aan de Kade, wellicht te
paard door de straten laten lopen, of de
scholen bezoeken met een poppenkast?
De Sinterklaas-commissie ging aan het
werk.

Burgemeester van Etten
stemt ermee in

In de Steenbergsche Courant van 19
november staat: “Naar wij vernemen is
door den Ed. Achtb. heer Burgemeester
alhier aan het Bestuur der vereeniging
A.B.S. toestemming verleend tot het
houden van een St. Nicolaas-optocht op
Zondag 27 November a.s. onder begeleiding der Muziekvereenigingen en om
onder den optocht te collecteeren ten
bate der schoolkinderen. Zoo mogelijk
zal ook de Welberg bezocht worden.”

Intocht van de Sint in de jaren 50, gefotografeerd aan het begin van de Kaaistraat.

Foto: Archief A. van de Par.

ren bij de firma hadden gekocht hadden
een bon ontvangen. De kinderen met de
meeste bonnen waren het eerst aan de
beurt om uit handen van de Sint aardige
geschenken te ontvangen, prettig voor
de kinderen en leuke reclame voor
Galama.

Op de verjaardag
van de Sint

Oude kleren en
speelgoed welkom
Op 22 november vraagt de vereniging
A.B.S. in een advertentie: “Ook durven
wij de meer gegoeden beleefd aanteraden eens na te zien of er in de kleerkast
niet wat op te ruimen is van gave oude
kleeren. Ook oud speelgoed wordt
gaarne aangenomen”. De kleren en het
speelgoed kon men tijdens het doortrekken van de optocht afgegeven aan
een achter de optocht rijdende wagen.

De eindvergadering
in hotel Herbers
In de Steenbergsche Courant van
zaterdag 26 november werd nog eens
uitgebreid beschreven hoe de optocht
op zondag zou verlopen. Zo kon men
melden dat de Sint met Zwarte Piet en
nog enkele Pieten om 11 uur per auto
aan de Kade zouden arriveren. Er was
inmiddels geloot onder de muziekverenigingen wie voorop mocht en dat
werd: ‘Amicitia’. Sint Nicolaas zou te
paard door Steenbergen rijden.
Na ‘Volharding zou de wagen rijden om
de kleding en speelgoed in ontvangst te
nemen.
Ook de weg die de stoet zou volgen
stond aangegeven. Deze ging kris kras
door Steenbergen richting de Slikbrug
(bij de watertoren) om tenslotte te eindigen bij de ‘Bloemkool’. De tocht over
de Welberg kon niet doorgaan.

Dan is het zover:
De eerste St. Nicolaasoptocht in Steenbergen
Op 29 november doet de Courant verslag van de optocht.
“In verband met het besluit der vereeniging A.B.S. zou Zondag voor de
eerste maal St. Nicolaas feestelijk zijn

Sinterklaas met twee van zijn Pieten in 1956 Foto: Archief A. van de Par.

intrede in de gemeente doen. Direct na
de laatste H. Mis, stond het aan de Kade
al zwart van de kinderen. (grootte en
kleine) om de “blijde incomste” te zien.
Te ruim kwart over elf hoorde men een
auto aankomen en jawel . . . een gejuich
steeg op en St. Nicolaas stapte uit, verwelkomt door den voorzitter van A.B.S.”
Terwijl de Sint in hotel de Fouw een
‘verversching’ werd aangeboden door
het bestuur van A.B.S., verschenen de
muziekverenigingen. St. Nicolaas werd
vervolgens te paard gezet, geholpen
door zijn trouwe knecht en begon men
de optocht met volle muziek door de
straten.
De rijks- en gemeentepolitie zorgden
onderweg voor de goede orde. Er was
overal veel belangstelling en de collectanten hadden het ook druk. Rond 1 uur
waren de feestelijkheden ten einde.

De collecte
De uitslag overtrof de verwachtingen.
Men had fl. 233,965 opgehaald. Na
aftrek van de onkosten zou het restant
op 6 december verdeeld worden onder
circa 800 kinderen. Dat dit per kind
niet veel zou zijn ware duidelijk, maar .
. . een kinderhand is gauw gevuld. Het
artikel eindigt: “Een volgend jaar weer
wat beter!”.

Dinsdagmorgen 6 december was het
St. Nicolaasfeest voor de kinderen in
alle scholen, vanuit het St. Nicolaas-comité van A.B.S. Men begon om 9 uur
met de school van dhr. Van Dongen.
130 Kinderen ontvingen een zakje met
lekkers. Vervolgens werd de bewaarschool aangedaan en de lagere school
van de Eerwaarde Zusters. Hier werden
500 kinderen bedacht, de Piet had het
er druk mee. ‘s Middags naar de school
van dhr. Van Melle, waar zo’n 30 kinderen in de gunst van de Sint stonden.
Vandaaruit naar de bewaarschool van
de Hervormde Gemeente waar een 16tal kinderen met spanning de komst van
St. Nicolaas hadden afgewacht en door
hem werden beloond.
Ten slotte ging de Sint naar de Welberg
waar ruim 100 kinderen tot de gelukkigen behoorden.
Het comité had tijdens de optocht
zoveel ontvangen in de vorm van kleren, nieuw en oud speelgoed, appelen,
sinaasappelen, lekkernijen enz., dat
iedere school nog wat extra’s kreeg.
Wat een pret voor al die kinderen!
De vereniging A.B.S. met haar Sinterklaas-comité heeft in 1921 met succes
de basis gelegd voor het thans 100 jarig
bestaan van de St. Nicolaasfeesten in
Steenbergen en Welberg.

Bezoekjes van de Sint

Op vrijdag 2 december kwam de Sint
met zijn Zwarte Piet in de Patronaatszaal – de huidige Lourdeskapel – voor
zo’n 300 kinderen van de St. Annavereniging op bezoek. Zij werden bedacht
met lekkers en speelgoed.
De firma Galama had op zondag de
Sint uitgenodigd. Hij kwam in een open
Landauer met 2 paarden bespannen
aangereden. Zo’n 150 kinderen die tevoSint Louis van Broekhoven met Leautaud-staf en kinderen Flinkenflögel 

Kerstbomen te koop
Blauwspar, Nordmann en
Omorika 100/250 cm

Openingstijden:
maandag t/m zondag
09.00 - 17.00 uur
A. de Nijs • Gastelseweg 5 • Kruisland

Héééél
ve e l
cadeau
ideetjes
vindt je bij

m a r s k ra m e r
steenbergen
Ko m s n e l
kijken!!!
webwinkel: www.kaaistraat50.nl • www.marskramersteenbergen.nl

STEENBERGEN

Like ons op facebook en Instagram

BADKAMERS EN KEUKENS

Wij maken JOUW badkamer & keuken persoonlijk
-

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

Oude Moerstraatsebaan 6 - 4614 RP Bergen op Zoom
info@lindhout.nu - www.lindhout.nu - tel. 0164-650270
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Brasserie op de Mart gaat
nu ook thuisbezorgen
(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – “Nul komma nul.”
Horecaondernemer Tim Adriaanse lijkt het bijna niet te kunnen
geloven dat er geen steun komt
voor startende ondernemers tijdens deze ‘avondlockdown’. Samen met zijn partner Sanne Naerebout opende hij afgelopen zomer
Brasserie op de Mart, in het pand
waar voorheen ‘De Babbelaar’ zat.
Nauwelijks een half jaar op weg
komt deze coronadreun hard aan.
Maar het jonge stel zet de schouders eronder en gaat nu ook afhalen en thuisbezorgen, met een extra service.
Omdat ze graag de beleving van
hun restaurant ook bij de mensen
thuis willen brengen, is er de mogelijkheid bij bestellingen vanaf
100 euro om het voor- en hoofdgerecht in twee etappes te laten
bezorgen. “Dus de eerste gang
krijgen ze bijvoorbeeld om 18 uur,
en als ze klaar zijn voor de volgende, geven ze ons een seintje en komen we het warm brengen”, legt
Adriaanse uit.

“Liever op een mooi bord
dan in plastic dozen”
Sanne Naerbout bestiert de keu-

ken van hun eetgelegenheid, en
wil best toegeven dat ze eerst niet
stond te trappelen om deze stap
te zetten. “Ons eten hoort niet in
plastic dozen, maar op een mooi
bord. Ons mooie gekleurde servies dat onlangs binnenkwam,
hebben we nog amper kunnen gebruiken. Maar ik heb nu de knop
omgezet en ga ervoor zorgen dat
mensen van onze huisgemaakte
gerechten kunnen blijven genieten, ook al moeten we om 17 uur
dicht. Dus onze brisket en spareribs worden nog steeds 16 uur gegaard en liggen thuis mals op je
bord.”
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dat is een druppel op de gloeiende plaat. We zijn nog jong en hebben al ons geld in onze droom gestoken, dus het moet niet te lang
duren.
Maar we willen natuurlijk ook
graag dat mensen ons niet gaan
vergeten, dus hopelijk wordt onze
bezorging een succes”, aldus Adriaanse.
Foto: Horecastel Tim Adriaanse
en Sanne Naerebout van Brasserie op de Mart hebben een flinke
voorraad dozen ingeslagen om
vanaf vandaag te kunnen starten
met hun bezorgservice.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

“Wachten nog
op de goede tijd”
Om vrolijk van te worden, ware
het niet dat de huidige situatie
weinig reden tot vreugde geeft.
Natuurlijk wist het stel dat het
een risico was om in de coronatijd iets op te starten, maar deze
beroerde situatie qua besmettingen hadden ze net als zovelen niet
verwacht. “Bij de opening sprak ik
mijn zelfbedachte spreekwoord
“Wie in de slechte tijd begint,
wordt in de goede tijd rijk.” Alleen
wachten we nog op die goede tijd.
Het voelt onrechtvaardig dat een
branche waar zo weinig besmettingen zijn, zo hard wordt gestraft.
Gelukkig kunnen we mensen nog
verwelkomen voor de lunch, maar

Vanaf aankomende week
onze heerlijke versproducten ook online
te bestellen via onze webshop
Gemakkelijk vanuit huis ons
assortiment te bekijken en bestellen.
Zo kunt u vanaf nu nog makkelijker
genieten van onze heerlijke verse
producten.
En dit alles uit onze ambachtelijke
slachterij en bereidt in eigen keuken.

liteit!
an de kwa
a
u
ft
e
ro
En dat p
Verse kipproducten, Gegrilde kipproducten, Wild, Konijn, Lams- en Kalfsvlees, Salades, Hapjes,
BBQ- en Gourmetschotels, Div. soepen & Maaltijden

Blauwstraat 63 • Steenbergen • Tel. 0167 - 56 13 70

www.poeliervugts.nl
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Een feestelijke look? Of zoek je een mooi cadeau?
Bij Haer van den Adel helpen we je graag!

Openingstijden
Dinsdag, woensdag & vrijdag: 08.30 - 17.00 uur
Donderdag:
08.30 - 17.00 uur
Zaterdag:
08.00 - 15.00 uur
HEENWERF WINERY BV, KRUISLANDSEDIJK 38, 4756 SG KRUISLAND - 06-27226261 - LAYLA.SOFIE@HEENWERF.NL
UITSLUITEND GEOPEND OP ZATERDAG VAN 10:00 TOT 14:00 OF OP AFSPRAAK

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 -

Kerstbomen

€29,99

te koop

is hét merk als
je een
hippe pyjama,
nachthemd,
badjas of
huispak zoekt.

Hulp in de huishouding

Lengte tussen 150 en 200 cm
Boomdijk 20, Welberg

06-13659546

€29,99

Gevraagd

Dagelijks nieuws & aanbod
uit de gemeente Steenbergen
KijkopSteenbergen.nl

Wij zoeken voor gemiddeld
4 uur tot 6 uur per week
een betrouwbare hulp
in de huishouding.
Heb jij zin, tijd en een opgeruimd
humeur? Dan hopen we op een
belletje van jou om te kijken
of onze wensen en jouw
mogelijkheden bij
elkaar passen!

Gemiddeld meer dan 80.000 bezoekers
per maand per maand.

Wij wonen in Steenbergen.

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen
inmiddels gevolgd door 6.000 fans.

06-13176132

Bel voor meer informatie:

Te Koop:

KERSTBOMEN
Diverse soorten en maten
€64,99

€29,99

€39,99

€49,99

Alle soorten fruit en sappen
Ambachtelijke
producten!
Leuk voor een
cadeautje

Verbeek Fruit en Tuinplanten
Afgeslechtedijk 25 - Steenbergen

Profiteer nu van € 1.000 Smart bonus
Profiteer
nu vanBAYON.
€ 1.000 Smart bonus
op de Hyundai
op de Hyundai BAYON.

Plan nu je proefrit
bij Bartelen.
Plan nu je proefrit
bij
Bartelen.
Hyundai
BAYON i-Motion

vanaf
Hyundai BAYON i-Motion
vanaf
€

20.695
€ 20.695
€ 329 p.m
€ 329 p.m
(incl. € 1.000 Smart bonus)

Private
Lease
(incl. € 1.000
Smartvanaf
bonus)
Private Lease vanaf

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.
Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Klaar voor een nieuw perspectief. De volledig nieuwe BAYON, een gestroomlijnde crossover SUV die compact vanbuiten
oogt maar verrassend ruim vanbinnen is. Met eersteklas veiligheidsvoorzieningen, de nieuwste connectiviteitsfuncties en
een
comfortabel
interieur.
Ervaar deDe
Hyundai
en kom
langs
voor een proefrit.
KomSUV
verder.
Klaar
voor een nieuw
perspectief.
volledigBAYON
nieuwezelf
BAYON,
een
gestroomlijnde
crossover
die compact vanbuiten
oogt maar verrassend ruim vanbinnen is. Met eersteklas veiligheidsvoorzieningen, de nieuwste connectiviteitsfuncties en
een comfortabel interieur. Ervaar de Hyundai BAYON zelf en kom langs voor een proefrit. Kom verder.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/bartelen

December knallers bij Bartelen

3 jaar gratis onderhoud óf
een Samsung tablet cadeau!

Ontdek
meer
op hyundai.com/nl/bartelen
Autobedrijf
Bartelen
Roosendaal
Belder 37, 4704 RK Roosendaal, tel. 0165 - 595 959
Autobedrijf Bartelen Roosendaal
Gecombineerd verbruik: 5,2
- 5,50165
(l/100 km) /-18,2
- 19,2 (km/l);
Belder 37, 4704 RK Roosendaal,
tel.
595
959CO2 - emissie: 119 - 121 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTPwaarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De 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 Hyundai Smart bonus actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 1.000 op het aankoopbedrag van een Hyundai BAYON i-Motion. Actie
geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-12-2021 t/m 31-12-2021 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties.
Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic
Gecombineerd
5,2bedragen
- 5,5 (l/100
km) / 18,2per
- 19,2
(km/l); CO2 - emissie: 119 - 121 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTPlak en eventueleverbruik:
opties. De
verschillen
model.
waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De 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 Hyundai Smart bonus actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 1.000 op het aankoopbedrag van een Hyundai BAYON i-Motion. Actie
geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-12-2021 t/m 31-12-2021 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties.
Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic
lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model.
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Voorinschrijving
Kern&Kwis 2022
geopend
Op zaterdag 1 oktober
2022 gaat het gebeuren.
Dan vindt de Kern&Kwis
plaats; het grootste spel
ooit gespeeld binnen de
grenzen van de gemeente Steenbergen. Honderd teams uit alle kernen spelen op deze dag
mee om de roem en de
hoofdprijs.
Het idee achter de Kern&Kwis
is gebaseerd op de populaire dorpsquizzen die in het hele
land plaatsvinden. Gezellige evenementen waarbij bewoners van
een kern het in teamverband tegen elkaar opnemen. In de ge-

te zijn is het vanaf nu mogelijk
om een voorinschrijving te doen.
Dit kan via de website www.kernenkwis.nl. Hoe eerder, hoe beter want vanaf april 2022 is het al
mogelijk om bonuspunten te verzamelen.

meente Steenbergen pakken we
dat ter gelegenheid van het Jubileumjaar 2022 heel wat grootser aan.

Kern&Kwis 2022. Je wilt
’m niet gemist hebben!

Toegang tot het boek
Op 1 oktober begint de strijd om
klokslag vier uur. Op dat moment krijgen alle deelnemende
teams tegelijkertijd toegang tot
het Kern&Kwisboek met daarin talloze opdrachten die binnen
een tijdsbestek van vier uur uitgevoerd moeten worden.
Het boek omvat kennisvragen,
maar ook raadsels en doe-opdrachten, creatieve uitdagingen,
cultuur- en sportactiviteiten. Opdrachten die binnenshuis, maar
ook daarbuiten plaatsvinden.
Soms is daar het hele team voor

(Maar weet waar je aan
begint…)

nodig en soms een kleine afvaardiging.

Hoofdprijs van
€ 1.000,00

Alle teams dingen mee naar de
hoofdprijs die gegarandeerd Ð
1.000,00 is. Ook is er nog een
tweede en een derde prijs. De uiteindelijke hoogte van de bedra-

Lions houden weer kerstactie:
pakken koffie voor de voedselbank
STEENBERGEN – Zoals vorige jaren
zamelt Lions Club Steenbergen en
omstreken ook dit jaar Douwe Egberts waardepunten in. Deze worden verzilverd voor pakken koffie die worden gedoneerd aan de
voedselbank. De actie wordt landelijk gehouden, de vorige keer
leverde dit voor deze regio 4500
pakken koffie op. Sinds een week
staan op verschillende locaties in

de gemeente Steenbergen dozen
waarin de punten worden ingezameld. Deze kerstactie loopt tot de
eerste week van januari.

Locaties
Deze dozen staan bij Jumbo
Steenbergen, Albert Heijn Achterberg, Coop Schrauwen in Kruisland, Albert Heijn Dinteloord, BP

Prijswinnaars
Eerste trekking
Najaarsstempelactie
Ons Steenbergen
STEENBERGEN – De eerste
trekking van de traditionele
Najaarsstempelactie van Ons
Steenbergen is inmiddels
geschied op 29 november.
Deze trekking leverde de hier
volgende prijswinnaars op. Er
zijn nog drie trekkingen: op
6 december, op 13 december
en op 28 december. Alle
ingeleverde en ingevulde
stempelkaarten waarop geen
prijs is gevallen doen bij elke
trekking mee.
Albert Heijn Achterberg: D.de
Greef Steenbergen; Ineke Ooms
Steenbergen;
Anita
Nuijten
Heerle; v. Weelden Steenbergen;
Mw. Cools Nieuw Vossemeer; T.
Tetteroo Hoogerheide; J. van Well
Bergen op Zoom; A.v. Sprundel
Steenbergen.
Binderij Bloemweegen: v. Eekelen Kruisland; Joke Iriks Steenbergen; Jolanda Verstraten Steenbergen; Marian Lodder Nieuw Vossemeer.

Brasserie Puur: Charlene Hofmans Steenbergen; J.v. Etten
Steenbergen; R. v.d. Vlekkert De
Heen; Annie Dam Steenbergen.
Broekhuis Juweliers en Klokken:
M. de Caluwé Nieuw Vossemeer;
v.d. Steen Steenbergen; Lisette
Geertse Steenbergen.
Clara & Roxane hair face body:
Wilma Bolluijt Dinteloord; M. Testers Steenbergen.
DA Drogisterij & Parfumerie van
Oers: Slokkers Welberg; Nicole Bruijnseels Steenbergen; C. v.
Leeuwen Steenbergen.
De Moor Optiek: v. Adrichem
Steenbergen.
De ontmoetingswinkel: Mw. V.
Rheenen Steenbergen; Joann v.
Oers-v.d. Kasteel Steenbergen;
G.Poulus-de Weert Steenbergen.
Durlinger: Nienke Burggraaff
Steenbergen; M. Bogers Steenbergen; J.Goudzwaard St. Philipsland; M. Dekker Dinteloord.
Funride: Natasja Poppelaars
Steenbergen; Mike van Vliet
Steenbergen; Karin v. Beers Steenbergen.
Goudsmederij Keizer: Lilian de
Krijger Steenbergen; Verdult Ber-

tankstation Dinteloord en bij de
Spar in Nieuw-Vossemeer. De Lions hopen dat veel inwoners van
de gemeente Steenbergen hun DE
punten willen doneren. “De pakken koffie zijn een welkom onderdeel in de voedselpakketten, want
koffie is voor de ontvangers van de
pakketten veelal een te duur artikel. Vandaar dat men er bijzonder
blij mee is”, zo stellen de Lions.

Deelnemer

stempel
actie
9.00
aan pr0 euro
ijzen !!
!

gen op Zoom; Richelle van Leent
Steenbergen.
Haer van den Adel: W. v. Gastel
Steenbergen; Jill Smout Steenbergen; Mw. Gelten Steenbergen.
Luxe Bakkerij Ton van Hees:
T.
Brouwer
Steenbergen;
Peet
Voorheijen
Steenbergen; J. Simons Steenbergen.
HEMA Steenbergen: Ria v. Beers
Steenbergen;
Ineke
Clement
Steenbergen; Shadiene Donker
Steenbergen; Jolanda Willegers
Tholen.
IJssalon Boon: R.v.d. Zande Welberg; Cora Pabon Halsteren; Isaura Naalden Steenbergen; P. Ernest
Steenbergen; van Dijke Steenbergen; J. Bout Tholen; S. Booij Dinteloord; Mw.v.d. Aarssen Steenbergen.
Jolanda’s Boeket: Coby Jongmans

gen hangt af van het aantal deelnemende teams. Het inschrijfgeld (Ð 75,00 per team) komt namelijk volledig ten goede aan het
prijzengeld.
Ook is er een Kern&Prijs voor de
kern die de meeste jurypunten
scoort, met name op het gebied
van teamgeest en sportiviteit.
Om van deelname gegarandeerd

KALENDER

Nog
4 weken

Jeroen Weerdenburg wederom
lijsttrekker CDA Steenbergen
STEENBERGEN – CDA Steenbergen maakte de kieslijst bekend voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Die worden op woensdag 16 maart
2022 gehouden. Het CDA gaat de verkiezingen in met het thema ‘Steenbergen Kern-gezond’. Jeroen Weerdenburg uit De Heen voert ook dit keer
de kieslijst aan.
Jurgen Huijbregts uit Dinteloord en huidig raadslid bezet de tweede
plaats op de kieslijst. Burgerraadslid Caroline Bolluijt-Nijpjes neemt de
derde plaats in. “De vierde plaats is toebedeeld aan jong en nieuw talent: Sjoerd Weerdenburg uit De Heen”, zo laat het CDA weten. “Sjoerd is
vooral bekend met de sportactiviteiten in de regio”. Er staan in totaal 15
kandidaten op de CDA-kieslijst. De genoemde vier kandidaten vormen
samen met wethouder Koos Krook het campagne team voor de komende verkiezingen. Over enkele weken wil het CDA op aansprekende wijze
haar verkiezingsprogramma presenteren.
Steenbergen; J. Neelen-Veraart
Steenbergen; N. Hommel Steenbergen; Wilma v. Oevelen Dinteloord.
Kaashuis Marcel: A. Bouwens
Steenbergen; Anita Brocatus
Steenbergen; J. van der Zee Steenbergen.
KlusWijs Steenbergen: Janny
Broos Steenbergen; Petra Hanzen-v.d. Velde Bruinisse; Ellen
Manders Steenbergen.
Kruiderij Rozemarijn: Lineke
Boot De Heen; M. Bol Steenbergen; v. Kaam Steenbergen.
LinFina Lingerie: Luttikhuis Bergen op Zoom; Annie Knop Steenbergen; Antonissen Roosendaal.
De Marskramer: Caroline Koch
Steenbergen;
Hetty Veenstra
Steenbergen; Yvonne Kuipers
Steenbergen; F.M. Lanser St.Philipsland.
Oerlemans Mode: Lizette Huijsmans Dinteloord; Joke de Jongh
Steenbergen.
The Phone House: J.A. v. Til Steenbergen; Anne van Roijen Kruisland; Ria Moerman De Heen; E.
van Nieuwenhuijzen Steenbergen.
Poelier Vugts: Karin van Luijk
Steenbergen; Ann Bastiaanse
Steenbergen; J. Helmons Oud Vossemeer; Hoogenberg Steenbergen.
Sense Of Style: Eline Huijsmans
Steenbergen.
Veraart ùw topslijter: Buijsen
Bergen op Zoom; H. Meijer Steenbergen; Kelly van Hooijdonk
Steenbergen; R. Timmers Steenbergen; P.E. Keller-Roks Steenber-

gen; Ineke v. Bergen Achthuizen;
K. v.d. Biggelaar Steenbergen; C.
Hagenaars Halsteren.
De Suijkerpot Lifestyle: Elma
Hopmans Steenbergen; Loomans
De Heen; Brenda Knuit-Jansen
Nieuw Vossemeer.
Tof & Trendy: Ineke van Luijk
Moerstraten; Annemiek v.d. Vorm
Steenbergen; Annemarie Hommel
Oud Vossemeer; Caroline de Bont
Steenbergen.
Trekpleister:
Jansen
St.Philipsland; C. Mikolajczyk Steenbergen.
Van de Ven Mode: J. Kramer Steenbergen; J. Bergman Steenbergen;
Y. Hollemans Steenbergen.
Vata Moda: Noëlle Klaassens
Steenbergen; C.M. v. Leeuwen
Nieuw Vossemeer.
Vato Moda: Carlo v.d. Berge Tholen.
Vermeulen boek- en kantoorvakhandel: F. van Boven Nieuw
Vossemeer; Zwaan Steenbergen;
Theo Roelen Steenbergen; J.P.C.
Dekkers Steenbergen; W. Ligtendag St. Annaland; v. Koppen Welberg; Rietje Ligtenberg Steenbergen; H. van Es Steenbergen; Delwel Steenbergen; C. van Kaam
Steenbergen.
De Wereldwinkel: Clarijs Steenbergen; A. van Beers Steenbergen;
Brigitta Schut Steenbergen.
Wevo Steenbergen: A. Leemreijze
De Heen; De Vries St. Annaland;
van Merode Steenbergen.
‘t Wouws Voetje : L. Hoff Steenbergen; B. van Elzakker Steenbergen.

hen.nl

facebook.com/YNKitchen

Januari….. De maand van bezinning en goede voornemens.
Misschien na alles wat we meemaken met Covid, nu wel meer dan ooit!
Vragen als: “Wat wil ik nu echt in mijn leven? Is er meer tussen hemel en
aarde? Zou God bestaan? En als God dan bestaat, waarom is er dan zoveel
ellende?” komen misschien wel op in jouw gedachten.
Wil je antwoorden hierop?

Warwickstraat 2c
4651SX Steenbergen
06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl
Bezoek ons ook op:
yournewkitchen.nl
YNKitchen
yournewkitchen_steenbergen

W KEUKEN, ONZE PASSIE!

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,
antwoorden op jouw vragen én ontdek je
wat het Christelijk geloof inhoudt.
Kom naar de introductie avond op dinsdag 11 januari 2022,
20.00 uur in onze Kerk in de Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen.
Meer info op www.opendeursteenbergen.nl

Deelname is gratis, en opgeven kan per mail:
alpha@opendeursteenbergen.nl of contact met
Jos de Meijer (06- 53659735).
We hopen dat je er bij bent!

Of u nu kiest voor kunststof of hout

ons werk is voordelig en extreem duurzaam

ONBEZORGD DE WINTER DOOR!
Doe de Vakgarage Wintercheck!

Wintercheck basis € 9,95
Uw auto wordt gecontroleerd op 20
vitale punten o.a.:
√ Accu
√ Banden
√ Koelsysteem
√ Motorolie
√ Verlichting

Dakkapellen

Kom niet voor verrassingen te staan,
kom langs voor een wintercheck en
rijd onbezorgd de winter door!
Kijk voor meer info op vakgarageautokar.nl

Kozijnen

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

Overkappingen

Veranda’s

Mike van Herel, MVH House & Garden

MVH is specialist voor kozijnen,
veranda’s, overkappingen
en dakkapellen.
Wat we doen, doen we goed. Degelijk vakwerk, uitstekende
kwaliteit en dat tegen een zeer scherpe prijs.
Heeft u plannen voor uw huis?
Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl
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Professor Han Leune onderzocht de geschiedenis van De Uitwijk:

‘Geschiedenis van een opmerkelijke boerderij’
kent verrassende uitkomsten

Het echtpaar Anthonie Marinus Geluk (1848-1916) en zijn echtgenote Huigje Bruijnzeel
(1848-1918) poseert voor het woonhuis van boerderij ‘Uitwijk’ (de ‘De’ kwam er pas later bij).
Zij pachtten de boerderij van de familie De Neve. De foto is van ongeveer 1900.

Uit deze foto uit omstreeks 1900 is te zien hoe de paarden gedrenkt worden in de Sluiskreek.
Op de achtergrond het gebouwtje dat we anno 2021 kennen als het bakhuys.
Foto: Archief Ad van de Par ©

Foto: Archief Ad van de Par ©

(Door Dasja Abresch)

DE HEEN – Professor Han Leune
‘did it again’. Zijn onverzadigbare
ambitie om de historie van de
gemeente waar hij opgroeide,
foutloos in beeld te krijgen
voor het nageslacht, heeft een
nieuw boek opgeleverd. Dit keer
was boerderij ‘De Uitwijk’ in De
Heen het middelpunt van zijn
aandacht. Het resultaat is een
compleet naslagwerk waarin de
geschiedenis van ‘De Uitwijk’,
de families die er woonden en
activiteiten die er plaatsvonden
tot in detail staan beschreven. Een
spoor dat de nodige verrassingen
opleverde, ook voor de schrijver.
“Een heleboel bevindingen waren
volkomen nieuw voor mij. Ik had
geen idee wie er allemaal neer
waren gestreken op de boerderij
en welke rampen zich er voltrokken
hadden. De grote watersnood van
1682 voorop.”
Het is niet voor het eerst dat
Leune zijn tanden zet in de
reconstructie van Steenbergse
boerderijen. “Die interesse is niet
zo raar omdat in Steenbergen de
grote boerderijen de kurk waren
waarop de economie dreef. Zeker
nadat de bloeiperiode van het turf
achter de rug was en de landbouw
de belangrijkste economische
pijler werd.”

kende van mijn studie naar Fort
Henricus.”

Waarheid geweld
aangedaan
De
uitkomsten
van
de
onderzoeken door Han Leune zijn
altijd volledig (iedere hoofdstuk
heeft talloze voetnoten) en vaak
verrassend, al hoeft dat laatste
niet persé leuk te zijn. Feiten
die door de generaties heen als
waarheid werden aangenomen,
blijken op niets gestoeld te zijn
of zelfs aantoonbaar onjuist. In
het geval van ’De Uitwijk’ heeft
de overlevering van generatie op
generatie de waarheid nogal wat
geweld aangedaan.

Van Nassau
Om
te
beginnen
de
veronderstelling dat de boerderij
direct na de eerste inpoldering
(1610) is gebouwd. Toegegeven,
het scheelt niet veel, maar uit
onderzoek van Leune blijkt dat het
huis er toch niet eerder dan 1619
geweest kan zijn en de landerijen
pas vanaf 1649. In het verlengde
daarvan maakt de hoogleraar

korte metten met de aanname dat
de boerderij ooit toebehoorde aan
het geslacht Van Nassau. “Het erf
is wel eigendom van de Heer van
Steenbergen geweest,” verzacht
Leune de feiten.

Naamgever
Het derde ontkrachtte verhaal
uit de overlevering vertelt dat de
naam ‘Uitwijk’ aan de boerderij is
gegeven door de Hugenoten die
rond 1700 vanuit Frankrijk naar
de Nederlanden vluchtten. “Er is
geen enkel bewijs dat er ooit een
Hugenoot voet in De Heen heeft
gezet,” aldus de stellige historicus.
Gelukkig heeft hij in de archieven
kunnen achterhalen waar de
naam dan wel vandaan kwam.
“We moeten daarvoor wachten
tot Gillis Pieter de Neve vanuit
Steenbergen met zijn gezin naar
De Heen vertrekt. Deze man was
aan het begin van de 19e eeuw
een van de belangrijkste personen
in de stad Steenbergen. Zijn status
en vermogen inspireerden hem
om een eigen landgoed met een
mooie naam te ontwikkelen. Hij
‘week’ daarvoor ‘uit’ naar De Heen
en dat is zeer waarschijnlijk ook

De cirkel is rond
De familie De Neve bleef 231 jaar
eigenaar van de boerderij tot er op
zeker moment geen erfgenamen
meer waren die het bedrijf
over konden nemen. Op dat
moment verschijnt de familie Van
Nieuwenhuijzen ten tonele. Een
authentieke Heense boerenfamilie
waarvan de stamvader zich kort
na de stichting in het dorp De
Heen (toen ook nog Hogediep
genoemd) vestigde. “Opvallend is
dat deze man de eerste herbergier
van deze familie is en 350 jaar lang
ook de enige, want na hem zijn
het allemaal landbouwers.” Met
deze ontdekking sloot de cirkel
naar de moderne generaties. In
1990 komt er namelijk een nieuwe
‘herbergier’ in de persoon van
Maarten van Nieuwenhuijzen,
de vader van Frans en Maries die
het bedrijf nu runnen. Hij begint
de pannenkoekenboerderij die
later aangevuld wordt met een
camping en chaletpark.

Vervelende ontdekking
Het vierde ‘fake fact’ dat Leune
ontkrachtte ervaarde zelfs hij als
“vervelend”. “Mijn studie wees
uit dat het historische bakhuisje
achter de boerderij lang niet zo
oud is als verondersteld wordt en
nooit een gemeenschappelijke
‘banoven’ van het hele dorp is
geweest.“

Misvormd
De keuze voor ‘De Uitwijk’ is
volgens hem voor iedereen
zichtbaar: “Het is een in het
oog
springende,
historische
boerderij die prachtig bewaard
is gebleven. In de loop der jaren
zijn veel boerderijen verdwenen
of dusdanig misvormd dat je aan
het uiterlijk niet meer kunt zien
dat ze ooit een historische functie
hadden.” Leune raakte pas echt
in de ban van ‘De Uitwijk’ nadat
hij in haar geschiedenis begon
te spitten. “Ik kwam daar hele
boeiende figuren tegen die ik al

de gedachte achter de naam die
hij aan de boerderij gaf.”

Zelfs vanuit de lucht springt de historische boerderij ‘De Uitwijk’ in het
oog. Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Volgens Leune is het honderd
procent zeker dat het gebouw pas
in het eerste kwartaal van de 19e
eeuw is gebouwd als schuur voor
de knechten en niet zoals werd
aangenomen een bakhuis uit
de 17e eeuw is. “Dat de oven zo
groot is, is heel begrijpelijk want
in die periode woonden er op ‘De
Uitwijk’ zeker zestien mensen
en dus werd er heel wat brood
gegeten.”

Grote waardering
Het is even slikken voor De Heen,
maar volgens Leune moet er niet
te zwaar aan getild worden. “Wat
mij betreft doet het allemaal niets
af aan het fantastische werk van
de vele vrijwilligers die met man
en macht het gebouw hebben
gerestaureerd en er nu nog de
geschiedenis in ere houden.”

Pluim
Dat er zoveel van de aannames
niet blijken te kloppen, is voor de
wetenschapper geen verrassing.
“De huidige eigenaren vertelden
mij dat zij veel van hun kennis
over ‘De Uitwijk’ mondeling
overgedragen hebben gekregen.
Als het gaat om geschiedschrijving
is mond-tot-mond een gevaarlijke
bron om uit te putten omdat het
vaak niet blijkt te kloppen.”
Han Leune geeft een pluim aan
de huidige eigenaren Frans en
Maries van Nieuwenhuijzen.
“Zij zien kans om een moderne
onderneming te runnen en uit
te bouwen, maar gelijktijdig
de
klassieke
entourage
te
behouden. Een dubbelslag die ik
bewonderenswaardig vind.”

Jaren eisen hun tol
Niet voor het eerst laat Leune
desgevraagd weten dat dit boek
waarschijnlijk zijn laatste boek is.
“Ook ik moet erkennen dat de jaren
hun tol eisen (Leune is 76 jaar).
Tijdrovend
archiefonderzoek
kost mij veel energie. Maar, in
de loop der jaren heb ik talloze
aantekeningen verzameld die ik
nog wil verwerken in artikelen
voor mijn website (hanleune.nl).
Bijvoorbeeld over de geschiedenis
van de protestantse kerk in
Kruisland.”
Het boek ‘Uitwijk in De Heen:
geschiedenis van een opmerkelijke
boerderij’ is verkrijgbaar bij
boekhandel Vermeulen of eventueel
ook te bestellen via gigaboekshop.
com.
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Van Strien Hoveniers
neemt JVM Tuinen over:

ken. Hierdoor werken we straks
met een team van veertien ervaren medewerkers. De komende
maanden zullen we onze bussen
omzetten naar de Van Strien Hoveniers huisstijl”.

“Gebied rond Steenbergen
sluit prima aan op ons
huidig werkgebied”
( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Per 1 januari
aanstaande neemt Van Strien Hoveniers uit Fijnaart JVM Tuinen uit
Steenbergen over. Wat aanvankelijk begon als gesprekken over samenwerking, mondde uit op een
volledige overname van het hoveniersbedrijf dat Julien van Meer
tien jaar geleden oprichtte. “Onze
bedrijven hebben veel overeenkomsten. We bieden een uitstekende dienstverlening, hebben goede
tuinideeën en weten van aanpakken”, stelt Wim van Strien.
Hij vervolgt: “We voeren alle voorkomende werkzaamheden in eigen beheer uit. We hebben een

Informatieve website

eigen wagenpark, eigen kranen
en shovels. Dat zorgt ervoor dat
we niet afhankelijk zijn van andere bedrijven. Hierdoor passen
alle fasen bij de aanleg van tuinen keurig in elkaar, is de kwaliteit van werken zoals wij dat willen en daarbij krijgen onze klanten één aanspreekpunt. Alles begint bij het maken van een compleet ontwerp, waarin alle wensen
van onze klant zijn opgenomen.
Vervolgens gaan we vakkundig en
efficiënt aan het werk en zorgen
zo voor een uitstekende prijsprestatie verhouding”.

Omzetten naar
Van Strien huisstijl
Van Strien Hoveniers startte in
2003. Het bedrijf bouwde in de re-

Van Strien Hoveniers verzorgt 3D
tuinontwerp, tuinaanleg en tuinonderhoud, maar ook sierbestrating, grondwerk en transport.
Op de website www.vanstrienhoveniers.nl is alle informatie te
vinden. Hier kan ook de webshop
worden bezocht.

Stedelijke vergroening
Foto: Wim van Strien (links op de foto) wordt per 1 januari eigenaar van
JVM Tuinen. Julien van Meer (rechts op de foto) gaat zich richten op tuinontwerp, projectbegeleiding en stedelijke vergroening.
gio Fijnaart een stevige klantenkring op. Aanvankelijk groeide het
bedrijf heel gestaag, in april werd
echter het hoveniersbedrijf Kraaijo in Klundert overgenomen.
“Nu lijkt het of we bewust op zoek

zijn naar snelle groei, maar het is
meer een kwestie van mogelijkheden die op ons pad komen. Zo is
het ook gegaan met JVM Tuinen.
Vier medewerkers van dit bedrijf
komen nu onze gelederen verster-

K E R K B E R I C H T E N
SINT ANNA
PAROCHIE
Parochiesecretariaat tel:
0167561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus
145 4650AC Steenbergen; Website:
w w w. s i n t a n n a p a r o c h i e . c o m ;
Het secretariaat van de St.
Annaparochie is gevestigd in de
Gummaruskerk, ingang marktzijde
en is geopend op maandag,
woensdag en donderdag van 9.15
uur tot 11.30 uur.
Voor het ontvangen van de
ziekenzalving, belt U naar
Pastoor Hans de Kort 0167563129
Kunt u door omstandigheden
niet naar de kerk komen en wilt
u graag de H. Communie thuis
ontvangen, dan kunt u zich
aanmelden bij de pastorie tel.nr.
563129 om hiervoor een afspraak
te maken.
Dit weekend in alle kerken extra
collecte voor de Caritas: t.g.v.
de Adventsactie zij steunen
ontwikkelingen
voor
een
gezonde start voor moeder en
kind in landen als Zimbabwe,
Gazastrook, El Salvador en
Somalië.
De eucharistieviering vanuit de
Gummaruskerk wordt
iedere
zaterdag om 17.00 uur uitgezonden
via de SLOS: Ziggo: kanaal 41,
KPN: kanaal 1402, Delta : kanaal
804 en Caiway: kanaal 12.

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

Voor Inlichtingen: Els Verbeek
secr.
telefoonnummer
0167566886 of Bram Hommel voorz.
06-53802394.
Wij gedenken: Bas van Rosendaal
echtgenoot van Jo van Roosendaal
- van Loenhout.
Kerkdiensten: jaarcyclus C. 2e
Weekend van de Advent
Zaterdag 4 December 16.00 uur:
Voorganger Pastoor Hans de Kort
en Past. w. Lenie Robijn. Jaargetijde
Elisabeth van Merriënboer - Ernest;
Jaargetijde Bertus Suijkerbuijk.
Zondag 5 December 11.00 uur:
Deze dienst komt i.v.m. Corona
te VERVALLEN. Voorganger
Pater Bertus van Schaik. Familie
Uitdewilligen - van Bergen;

Jaargetijde Maria Huijsmans - van
de Riet; Overleden leden KBO;
Adrie Koopmans en wederzijdse
familie Koopmans en van den
Eijnden.
Maandag 6 December 19.00 uur:
Deze dienst komt i.v.m. Corona
te VERVALLEN.

doordenkertje
Mensen breken niet,
omdat ze zwak zijn,
maar omdat ze veel te
lang sterk waren.
Misintenties: Wilt u een misintentie aanvragen? Indien mogelijk
graag een week van tevoren (i.v.m.
tijdige plaatsing in de krant) door
te geven bij het secretariaat (zie
gedeelte Sint Annaparochie) of via
de website. De prijs voor het aanvragen van een misintentie is 11,00
euro.

PAROCHIE
KERN
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zaterdag 4 December 2e zondag
van de Advent 19.00 uur: Deze
dienst komt i.v.m. Corona te
VERVALLEN.
Zondag 5 december 11.00
uur: Eucharistieviering Pastoor
Hans de Kort. Patrick Goverde
op orgel verzorgt de muzikale
invulling. Intentie uit dankbaarheid
voor genezing van een zieke.
Wij gedenken Riet Sonder. Extra
collecte voor de Caritas.
Woensdag 8 December 9.30 uur:
Eucharistieviering Pastoor Hans de
Kort.
Opgeven van een misintentie kan
bij: Rina Gelten, Lijsterbesstraat
2. Telefoonnummer 0167-565612,
e-mail r.gelten@home.nl Het tarief
van een misintentie is € 11,00.

PAROCHIE
KERN
JOANNES
DE DOPER
TEL. 561 571

Zaterdag 4 december van 14.00
tot 15.00 uur: Gelegenheid tot
biechten in de sacristie.
Zondag 5 december, 2e Zondag
van de Advent, 09.00 uur:
Woord Gebed Communieviering,
voorganger p.w. Lenie Robijn.
Intenties: ter ere van O.L. Vrouw
van Altijddurende Bijstand; Ad

Koolen, vader van Bas en Manon;
Janus Bosters; Rinus Bosters; overl.
ouders Koen-Cools en kinderen;
Caritascollecte
Maandag 6 december, 18.00 uur:
H. Mis.
Woensdag 8 december 2021,
19.00 uur: H. Mis.
Donderdag 9 december 2021,
19.00 uur: Medjugorjeviering en
Rozen-kransgebed.

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 0164682525.
Zaterdag 4 dec. 19.00 uur Euch.
2de Zaterdag van de Advent. Deze
dienst komt i.v.m. Corona te
VERVALLEN. In deze viering
gedenken wij : jrgt. Harry van
Ekeren; Toon van Ekeren. Voorganger: Past. B. van Schaik, lector:
H. Wouts.
Dinsdag 7 dec. 19.00 uur Euch.:
Deze dienst komt i.v.m. Corana
te VERVALLEN. Ter ere van de
H.Antonius voor onze gezinnen.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
STEENBERGEN

gebouw meer in het zicht, ook als
het avond is. Wij zijn de dorpsraad
en de gemeente Steenbergen dan
ook zeer dankbaar dat zij dit voor
Kruisland weer gedaan hebben.
PKC. Bestuur H. Georgius

GEREFORMEERDE
KERK
DINTELOORD EN
STEENBERGEN
Zondag 5 december 10.00 uur:
Tweede Advent Ds. E. QuaakKloet, Prinsenbeek. Gasten van
buiten mogen zich met vragen
wenden tot onze scriba via scriba@
pkndinteloord of bellen met +31
611 888 299.

PROTESTANTSE
KERK GASTEL
EN KRUISLAND
Zondag 5 december 09.00 uur:
2e Adventszondag. Mevr. H. v.d.
Leeuw, Almere. Onder voorbehoud
staat na de dienst de koffie klaar.

OPEN DEUR

STEENBERGEN
TEL. 06 51 366 948

TEL. 564 745

Zondag 5 december 10.00 uur:
Ds. Noordam, Nieuwendijk.

PAROCHIE
KERN
GEORGIUS

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

TEL. 563 129

Zondag 5 december 11.00 uur:
Tweede zondag van de Advent.
Eucharistieviering.
Caritascollecte: Voor de bisschoppelijke
Adventsactie; Zang: Gemengd
koor; Voorganger: pastoor Hans
de Kort; Lector: Lies
Welten;
Misdienaar: Anneke Welten;
Koster: Adrie van Etten.
Misschien hebt u het nog niet
gezien, maar tegenwoordig is ook
onze H. Georgiuskerk in de avond
van binnenuit verlicht. Hierdoor
komt het mooie beeldbepalende

HERVORMDE
GEMEENTE
DINTELOORD
Zondag 5 december 10.00 uur:
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds.
A. Vastenhoud. De diensten zijn
ook te beluisteren via onze website
www.hervormddinteloord.com. De
zondagse ochtenddiensten worden
verder uitgezonden via de SLOS op
donderdagochtend.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER
Dienst in de Protestantse Kerk aan
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor
informatie: mevr. Toke Knook, tel.
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com.
Zondag 5 december 10.00 uur:
Eredienst in de Protestantse kerk te
Nieuw-Vossemeer. Ds. Hans de Bie.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

Vasten en bidden
Medjugorje is een uitmuntende
school voor christelijk leven.
Moeder Maria is daar de
onvolprezen
lerares.
Twee
hoofdvakken op deze Mariaschool
zijn: Vasten en Bidden.
Gebed en vasten zijn met elkaar
verbonden: er kan geen diep, vurig
en sterk gebed ontstaan zonder
het vasten. Het vasten is altijd al
een gebed. Vastend open ik mijn
hart en mijn ziel voor God de
Heer. Biddend vast ik, om van al
datgene, wat mij gevangen houdt
en wat mij van God verwijdert,
bevrijd te worden.
In haar Boodschappen vraagt
Maria aan haar zieners en al haar
kinderen: “Vast vooral op de
woensdagen en de vrijdagen. Voor
de gevorderden: vast op die dagen
op water en brood”. De beginners
mogen een minder strenge vorm
van vasten beoefenen. In deze
advent ter voorbereiding op
Kerstmis, het geboortefeest van
Jezus, schrijf ik in mijn agenda:
Vasten en extra Bidden op 8,
10, 15, 17, 22 en 24 december.
Bij ons vasten en bidden mogen
we vertrouwen op de hulp van de
Heilige Geest en de voorspraak
van Maria.
Wie voelt zich uitgenodigd om
mee te doen? Het vasten is een
uitnodiging aan ons lichaam tot
verdere bekering. Tegelijkertijd
bidden we zo voor elkaars
bekering. Wie de smaak te pakken
krijgt, gaat in 2022 door met
Vasten en Bidden.
Pater Bertus.

Julien van Meer is blij met de overname van zijn bedrijf door Van
Strien. “Ik geef alles met een gerust hart over in de overtuiging
dat Van Strien Hoveniers de klanten minimaal hetzelfde kan bieden en zelfs meer.
Voor wat mijzelf betreft, ik wil me
concentreren op zaken waar ik
goed in ben en ook de meeste voldoening uithaal. Dat is naast tuinontwerp ook projectbegeleiding
en ik wil me richten op stedelijke
vergroening”.

Alzheimercollecte bracht
ruim 2550 euro op
STEENBERGEN – Marja Geers en
Marga Roovers – de twee organisatoren van de Alzheimercollecte in Steenbergen, Dinteloord
en Nieuw-Vossemeer – laten verheugd weten dat de collecte dit
jaar een bedrag van 2568,97 euro
heeft opgebracht.
Alle gulle gevers die wat in de bus
hebben gedoneerd of een gift gaven via de QR-code worden bij
deze hartelijk bedankt. Dank ook
aan de collectoren. Het bedrag is
reeds overgemaakt naar Alzheimer Nederland. Die gaat dit gebruiken voor wetenschappelijk
onderzoek, voor belangenbehartiging van de Alzheimerpatiënten
en voor ondersteuning van mantelzorger. Ook volgend jaar wil het
tweetal een collecte organiseren.
Ze doen een oproep aan inwoners die bij het collecteren willen
helpen. Opgeven hiervoor kan bij
Marga Roovers via het telefoonnummer 0612 723 198 en bij Marja Geers via het nummer 06 38 315
297.

Activiteiten
KBO-Steenbergen
voor december
allemaal afgelast
STEENBERGEN - Vanwege de coronaperikelen heeft KBO-Steenbergen besloten om alle in de
maand december geplande activiteiten niet door te laten gaan.
Het betreft de Terugkomdag van
de Ardennenreis op 6 december, het optreden van zangeres
MarieChristien op maandag 13
december en de bingomiddag
op maandag 20 december. Het
KBO-bestuur hoopt dat alle geplande activiteiten vanaf januari
2022 weer doorgang kunnen vinden.
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Steenbergen moet punten in Bergen op
Zoom laten na wedstrijd tegen Moc’17
( door John Rommers )

Moc’17 - Steenbergen 2-1.
Na 6 competitiewedstrijden op
rij waarin de volle winst werd behaald moest Steenbergen afgelopen zaterdag zijn meerdere bekennen in achtervolger Moc’17.
Niet dat de blauwwitten minder
waren dan de thuisploeg, verre
van dat, maar de kansen die werden gecreëerd werden onvoldoende afgemaakt. Moc’17 - Steenbergen was in ieder geval weer eens
een echte wedstrijd van twee gelijkwaardige ploegen die beiden
goed voetbal lieten zien. Dat in
tegenstelling met diverse voorgaande wedstrijden waarin het
krachtsverschil vaak veel te groot
was, niet leuk voor beide partijen.

Snelle achterstand
Met doelman Max Knook tussen
de palen als vervanger voor de geblesseerde Joost van der Ree en
zonder de zieke Jordy Dam, begon
het elftal van Robin Borremans
om 14.30 uur aan de wedstrijd om
4 minuten later al tegen een 1-0
achterstand aan te kijken.
Nadat in de eerste minuut de op
links opkomende Nathan van
Beers zijn schot net over zag gaan,
kreeg Moc’17 in de 4e minuut een

hoekschop te nemen.
De voorzet mocht door een te vrij
staande speler van de thuisploeg
keihard binnen worden gekopt en
dat betekende een vroege 1-0 achterstand.
Steenbergen antwoordde met een
aanval over rechts waarbij Thijs
Zantboer een voorzet kon loslaten richting Mike de Hoog, maar
die richtte niet ver naast het Moc
doel.
Nadat doelman Max Knook met
een prima redding op een kopbal
in de 12e minuut voorkwam dat
Moc’17 verder kon uitlopen dacht
Steenbergen in minuut 20 op gelijke hoogte te komen. Kai Heshof rondde op aangeven van Thijs
Zantboer doeltreffend af maar op
advies van de assistent-scheidsrechter van de thuisploeg keurde
de scheidsrechter het doelpunt af
wegens buitenspel. Een buitenspelsituatie met een groot vraagteken, gezien het feit dat er nog
een speler van Moc’17 nagenoeg
op de doellijn stond.

Twee keer het aluminium
Steenbergen liet zich gelukkig niet
van de wijs brengen door deze tegenvaller, maar had tot twee keer
achter elkaar ook het geluk niet
mee. Eerst was het Mike de Hoog
die een toegekende vrije trap op
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de lat schoot en even later zag
Boudein Bickel zijn inzet via de
doelman van Moc’17 en de paal
weer terug het veld in springen.
In het laatste kwartier van de eerste speelhelft kregen beide teams
nog enkele scoringskansen maar
de doelman van zowel Moc’17 als
van Steenbergen bleef op de been.

Initiatief voor
Steenbergen
Direct vanaf het begin na de thee
pakte Steenbergen de draad weer
goed op.
Een harde schuiver van Thijs
Zantboer werd goed verwerkt
door de doelman en een omhaal
van Kai Heshof na een vrije trap
van Boudein Bickel vloog niet ver
over.
Tussendoor schoot Moc’17 de bal
na een snelle counter rakelings
voorlangs maar in de 13e minuut
kwam de huisploeg vrij plotseling
op een 2-0 voorsprong.
Vanaf ruim 30 meter schoot een
MOC-speler richting blauwwit
doel en verdween de bal over de
iets te ver voor zijn doel staande
Max Knook net onder de lat tegen
de touwen, 2-0.
Het sein natuurlijk voor Steenbergen om nog meer de aanval
te gaan zoeken, maar de blauwwitten moesten natuurlijk ook op

hun hoede blijven voor de counters van de thuisploeg.
Na een aanval van Steenbergen
ontstond een onoverzichtelijke situatie vlak voor het doel van
Moc’17 en was het uiteindelijk
Dorus Bakker die de bal van dichtbij over schoot waarna even later
een prima schot van Adnan Alisic door de doelman van de thuisploeg uit de bovenhoek werd gehaald.
Rond het half uur kwam dan toch
de verdiende aansluitingstreffer
toen Mike de Hoog een vrije trap
net buiten de 16 achter de Bergse
doelman schoot, (2-1).
Steenbergen zocht uiteraard naar
de gelijkmaker, maar slaagde er
ondanks flink aandringen niet in
om nogmaals tot scoren te komen.
Moc’17 was 5 minuten voor tijd
nog dicht bij een 3e treffer toen
een hoekschop tegen de Steenbergse lat werd gekopt, gescoord
werd er echter niet meer.
De blauwwitten verdienden minimaal een gelijkspel, trainer Robin
Borremans was tevreden over het
vertoonde spel en de getoonde inzet en strijdlust maar stond uiteindelijk met lege handen.
Moc’17 heeft door hun overwinning de eerste plaats op de ranglijst overgenomen van Steenbergen.
Beide ploegen hebben respectievelijk 19 en 18 punten uit 7 wedstrijden maar voelen de hete adem
in hun nek van Internos uit Etten
Leur, dat momenteel plek 3 bezet
met 15 punten uit 5 wedstrijden.

SC Welberg behaalt
alsnog gelijkspel na
0-3 achterstand
( door Jesse de Decker )

Voor Welberg stond afgelopen zaterdag de thuiswedstrijd tegen
Vrederust op het programma. Vrederust had in de 1e helft weinig
te duchten voor Welberg en stond
bij rust met 0-3 voor. In de tweede
helft speelde Welberg zijn beste 45
minuten tot nu toe, dit resulteerde
ook in een dik verdiend gelijkspel,
eindstand 4-4.
Vrederust begon fel aan de wedstrijd, met aanvallend positiespel
maakte de bezoekers het Welberg in de eerste fase gelijk lastig. Het eerste echte gevaar kwam
na 10 minuten, Vrederust mocht
op de rand van het strafschopgebied een makkelijk gegeven vrije
trap nemen, via de muur en de
paal werd een vroege achterstand
voorkomen.
Drie minuten later lag de bal wel
achter Welberg keeper Mitchell de
Bruijn. Opnieuw gaf scheidsrechter Karacelik een gemakkelijke
vrije trap dicht bij het strafschopgebied. De vrije trap vanaf links
werd binnengekopt door Vrederust.
Het eerste gevaar aan de kant van
Welberg kwam na een kwartier
voetballen. Dennis Luijks mocht
op de rand van het strafschopgebied een vrije trap nemen, echter
werd deze via de muur afgeslagen.

Tweede helft
De tweede helft was amper vijf
minuten oud toen Welberg via
Dennis Luijks op 1-3 kwam. Luijks
gaf goed druk op de verdediging
van Vrederust die de bal halverwege hun helft inleverde, Luijks kon
vrij doorlopen richting de keeper
en maakte één op één geen fout.
Een minuut later stoomde Welberg weer op richting het doel van
Vrederust, een voorzet van aanvoerder Luijks werd net gemist
door Jelle Smout.
Welberg bleef de bezoekers onder druk zetten, na 60 minuten
werd er weer een goede kans gecreëerd. Een vrije trap op de rand
van het strafschopgebied kwam
vanuit de muur voor de voeten

Het is nog maar de vraag wanneer
de volgende wedstrijden gespeeld
gaan worden.
Voor Steenbergen stond voor
morgen, zaterdag 4 december,
de thuiswedstrijd tegen Lepelstraatse Boys op het programma
maar de K.N.V.B. heeft besloten
om voor dit weekend alleen inhaalwedstrijden te laten spelen.
De wedstrijd tegen Lepelstraatse
Boys gaat daardoor niet door.
Dit heeft alles te maken met de
maatregelen welke onze regering heeft genomen i.v.m. het corona virus, wat voor de amateurvoetbalverenigingen betekent dat
er na 17.00 uur niet getraind mag
worden. De K.N.V.B. is met de verenigingen van mening dat trainen
voor de prestatieteams essentieel
is om ook op een verantwoorde
manier de wedstrijden te kunnen
spelen maar zal dat weekend voor
weekend bekijken.
Voor dit weekend betekent het
voor de Steenbergse elftallen dat
de wedstrijden van Steenbergen 1
en 2 zaterdag niet doorgaan. Alle
overige teams zullen wel gewoon
in actie gaan komen. Steenbergen 1 speelt zaterdag 4 december
wel een oefenwedstrijd tegen het
eerste elftal van Halsteren Zaterdag. Dat gebeurt op het sportpark
waar om 15:00 uur wordt afgetrapt. Vanwege de coronamaatregelen zijn helaas geen toeschouwers toegestaan.

wel zekere overwinning voor Vrederust voorkomen. De bezoekers
dropen boos en teleurgesteld het
veld af, aan Welberg kant werd een
klein feestje gevierd omdat het gelijkspel voelde als een overwinning.

Uitwedstrijd
tegen Fc Bergen

Verdubbeling van score
Vrederust bleef ook in het tweede deel van de 1e helft het betere
van het spel hebben, met af en toe
snelle aanvallen wist het Welberg
erg lastig te maken.
Op het half uur verdubbelde de
bezoekers de score. Een afstandsschot werd in eerste instantie met
de voet gepareerd door keeper de
Bruijn, de bal kwam echter via de
paal terug het veld in waarna Vrederust de 0-2 binnen kon schieten.
Op slag van rust leek Vrederust de
wedstrijd in het slot te gooien. Met
een snelle aanval werd de ruststand op 0-3 bepaald.

Steenbergen Lepelstraatse Boys
gaat niet door

van Mats Meeusen, de keeper en
de lat voorkwamen beide de aansluitingstreffer.
De thuisploeg bleef echter aandringen, Vrederust kon het vertoonde spel van de eerste helft
niet doorzetten, in de 66e minuut
kwam Welberg via Luca di Tucci op 2-3. Een voorzet van Mats
Meeusen werd door de verdediging gemist, de keeper tikte de bal
recht voor de voeten van di Tucci
die hierdoor makkelijk kon binnenschieten.
Bijna direct na de aftrap lag de 2-4
in het net. Vrederust stoomde aan
de rechterkant van het veld op, de
lage voorzet nabij de achterlijn
werd goed binnengeschoten. Een
kleine domper voor Welberg, omdat het hard op weg was om terug
in de wedstrijd te komen.
Toch weet het elftal echter van
geen opgeven en blijft flink aanvallen, in de 75e minuut wordt
Dennis Luijks vanuit de achterhoede met een lange bal bediend,
het daaropvolgende schot belandt in het zijnet. Vijf minuten later wordt Diego Vaissaire via een
steekpass weggestuurd, de pass is

net wat te hard om tot een gevaarlijke kans te komen.
In de 83e minuut viel dan toch
de 3-4, wederom werd er vanuit
de achterhoede een lange bal gespeeld op Dennis Luijks, met zijn
snelheid en behendigheid weet hij
de Vrederust verdediging te omspelen waarna hij koelbloedig de
3-4 binnen schiet.

Gelijkmaker
Een spannende slotfase volgde, alles en iedereen van Welberg
voelde dat er een gelijkspel te behalen viel. Diep in de blessuretijd
viel de dik verdiende gelijkmaker
ook.
Uit een hoekschop kopte Martijn Gladdines de bal hard achter de keeper. Ontlading aan Welberg kant volgde. Vrederust mocht
na het doelpunt nog aftrappen,
scheidsrechter Karacelik vond het
echter genoeg geweest en floot
voor het einde van de wedstrijd.
Een dik verdiend gelijkspel op basis van het vertoonde spel in de
tweede helft. Op het tegendoelpunt na gaf Welberg nauwelijks
wat weg, met werklust en met vlagen prima voetbal werd een vrij-

Voor aankomende zaterdag 4 december staat er uitwedstrijd tegen hekkensluiter FC Bergen op
de planning. Op sportpark de
Markiezaten in Bergen op Zoom
wordt er al om 14:00 uur afgetrapt.
Of deze wedstrijd daadwerkelijk
doorgaat is nog maar de vraag nu
de aangescherpte coronamaatregelen het niet meer mogelijk maken om door de weeks te trainen.

Licht herstel
TCS teams
( door Jolanda Koenraadt )
De laatste wedstrijd van de competitie werd gewonnen door het
eerste team van de Steenbergse
tafeltennis club. Zij wonnen met
6-4 van TCO’78 uit Ossendrecht.
Ronald Minkman behield zijn
100% score, maar moest er wel
hard voor werken. Het team moet
nog wel een duel spelen voor behoud in deze klasse. Wanneer dat
gaat gebeuren is nog de vraag in
verband met de huidige coronamaatregelen.
TCS 2 is officieel gedegradeerd.
Tegen Tios 2 uit Terheijden was
het team met 10-0 kansloos.
De dames van TCS 3 behaalden
nog een mooie 8-2 overwinning
op TCO’78 3, waardoor zij als derde in de competitie eindigden.
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Burgerraadslid Janine Bers wijst
op ontbrekende verlichting
langs deel Afgeslechtedijk
STEENBERGEN – Janine Bers van
de Volkspartij heeft het college artikel 40-vragen gesteld over het
fietspad op de afgeslechte dijk –
tussen Welbergswegje en Boonhil
– waar verlichting ontbreekt.
“Het fietspad ligt naast een slootje. In de donkere uren rijdt het autoverkeer er met groot licht waardoor fietsers sterk worden verblind en het fietspad niet of nauwelijks nog kunnen zien”, zo stelt
het burgerraadslid namens de
fractie van de Volkspartij. Ze geeft
aan dat enkele inwoners al een

Ze vraagt zich af of het college op

STEENBERGEN – Roparunteam Door
Dik en Dun wil samen met Team 227
van de Brabantse Wal ook dit jaar
kerstpost gaan bezorgen. Ze geven
aan 31 eurocent goedkoper te zijn dan
PostNL. In de gemeente Steenbergen
zijn drie inleveradressen.

contact hebben opgenomen met
de gemeente met de vraag om
wat extra lantaarnpalen, maar dat
deze er nooit zijn gekomen.
Janine van Bers vraagt het college
om er zo snel mogelijk de ontbrekende lantaarnpalen te plaatsen.

Verlichting kassengebied
Ook Danker Kouwen stelde namens de fractie van de Volkspartij
artikel 40-vragen over de openbare verlichting in het kassengebied
Westland. “Vanuit de samenleving
komen vragen en opmerkingen

D66 springt op de bres
voor camping De Uitwijk
STEENBERGEN – Nadat de gebroeders Van Nieuwenhuyzen bijna drie
jaar wachten op de uitslag van hun
verzoek tot uitbreiding van camping De Uitwijk beu waren hebben zij hun plannen in de ijskast
gezet. Hun brief aan de gemeenteraad waarin ze hun ongenoegen
over het proces met de gemeente uitten en de knelpunten aangaven deed D66 schrikken. De fractie
stelt daarom artikel 40 vragen aan
het college.

Kerstpostactie
Door Dik en Dun

de hoogte is van de situatie en de
onmogelijke voorwaarden die de
ondernemers zelfs voor hun huidige camping voorgeschoteld krijgen. D66 vindt dat de ondernemers een mooi plan hebben gepresenteerd dat voor het aantrekken van toerisme en recreatie passend is. En de fractie vindt dat er
oneigenlijke eisen en regels worden gesteld die voor de ondernemers niet uitvoerbaar zijn en
roomser zijn dan de paus. De fractie vraagt zich af wat er nodig is
om het standpunt van het college
te veranderen.

over de onvoldoende verlichting
in de Westlandse Langeweg en in
de Stierenweg. Deze worden druk
bereden door het bestemmingsverkeer voor de kassen, maar
ook door scholieren en inwoners
van met name Nieuw-Vossemeer

Gewoon Lokaal wil
geen rode lichten
op de windmolens
STEENBERGEN – Jan Veraart laat
het college van burgemeester en
wethouders nog eens weten dat
de fractie van Gewoon Lokaal! zich
van meet af aan heeft gekeerd tegen het gebruik van rode (knipper) lichten op windmolens in en
rond de gemeente Steenbergen.
Nu Windpark Krammer besloten
heeft om de rode luchtvaartlichten
definitief uit te zetten en te voorzien van sensoren die de lampen

Hoofdtrainer Robin Borremans
gaat v.v. Steenbergen verlaten
( door John Rommers )

Na afloop van het huidige voetbalseizoen 2021/2022 gaan de wegen
van hoofdtrainer Robin Borremans
en v.v. Steenbergen zich na 3 seizoenen in zeer goed overleg scheiden.
De jonge trainer, die momenteel
woonachtig is in s ’Gravendeel, is
bij v.v. Steenbergen begonnen in
het seizoen 2019/2020 toen het 1e
elftal van v.v. Steenbergen nog in
de zondag 3e klasse A speelde.

Hij vraagt het college om in gesprek te gaan met de eigenaren
van de molens die op Steenbergs
grondgebied staan met de vraag
of zij de lichten op korte termijn
willen uitzetten. En of zo’n zelfde
gesprek ook gevoerd kan worden
met omringende gemeenten.

ook toen gooide corona roet in het
voetbaleten.
Reeds na 4 wedstrijden werd de
competitie noodgedwongen door
de K.N.V.B. stilgelegd om dat seizoen ook niet meer te worden hervat.

Zes wedstrijden winst

Slechts een 4-tal spelers van de selectiegroep van het jaar daarvoor
waren nog beschikbaar.
Na een moeilijke start lukte het
Robin Borremans knap om met
zijn team op te klimmen naar de
middenmoot van de 3e klas maar
in maart 2020 werd de competitie
helaas abrupt afgebroken i.v.m. de
beperkingen vanwege de toen net
begonnen coronapandemie.

Eind september dit jaar werd begonnen aan het seizoen 2021/2022
en wist de vertrekkend trainer met
zijn selectie de eerste 6 wedstrijden in winst om te zetten.
Afgelopen zaterdag werd voor het
eerst verloren van mede titelkandidaat Moc’17 uit Bergen op Zoom
maar zoals het er momenteel uitziet zal het elftal van Robin Borremans samen met Moc’17, Internos uit Etten-Leur en V.V.C.’68 uit

STEENBERGEN - Het laatste wedstrijdweekend van het jaar in het Belgische Genk is voor het Roba Racing team in mineur geëindigd. Met een
negende plaats in de eerste race en een uitval in de tweede race was dit
het slechtste weekend van het jaar voor de Steenbergse kartcoureur Bas
van Vlimmeren.

Voor Bas restte dus alleen de vrijdag en zaterdag voorafgaand aan

activeren wanneer luchtverkeer te
dicht nadert, stelt Jan Veraart hier
vragen over.

Hij moest op dat moment beginnen met een zo goed als nieuwe
selectie.

Kartseizoen Bas van Vlimmeren
eindigt in mineur

Veel tijd om te trainen voor het
raceweekend op Genk zat er niet
in. Het internationale kartcircuit
wordt door veel kampioenschappen gebruikt voor zowel nationale als internationale kartwedstrijden en voorafgaand aan het Nederlands Kampioenschap was de
baan maar liefst drie volle weekenden bezet.

en Lepelstraat. Danker Kouwen
vraagt het college of ze dit wil aanpakken, wil komen met een kostenbegroting en of er ruimte op de
begroting is om plaatsing van extra verlichting te realiseren.

de race dag om te trainen.

Wisseling motoren
Tijdens de training op vrijdag
werd gebrek aan motorvermogen geconstateerd. Het wisselen
van motoren bracht geen soelaas. Zaterdag moest in de regen
worden getraind, dat was een
goede ervaring. Tijdens de kwalificatie op zondag werd met regenbanden op een natte baan

Roet in het eten
Het seizoen daarop werd met
bijna dezelfde selectiegroep vol
goede moed begonnen aan een
nieuw avontuur in de 4e klasse B
van de zaterdagcompetitie, maar

Het bezorggebied omvat Bergen op
Zoom, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer,
Welberg, Steenbergen, Kruisland, De
Heen, Lepelstraat en Halsteren. Bezorgkosten zijn 60 eurocent per kaart.
Inleveren kan van 27 november tot
en met 18 december. In de gemeente
Steenbergen kan dit bij: Kapsalon Bij
Marieke en de Spar in Nieuw-Vossemeer, Hubo in Dinteloord en in Steenbergen bij Albert Heijn Achterberg,
Jumbo en HEMA.

Geen bingo
Levenskracht

WELBERG – Voorzitter-Secretaris Toon Konings van Herwonnen
Levenskracht (HL) Steenbergen
laat weten dat de aangekondigde
bingoavond vanwege de aangepaste
corona maatregelen ging doorgang
zal vinden.

Kaartmiddag
KBO Welberg

WELBERG – Dinsdag 7 december
organiseert KBO Welberg een Riken Jokermiddag in gemeenschapshuis De Vaert. Zoals gewoonlijk gaat
de zaal die dag om 13:00 uur open
en worden een half uurtje later de
kaarten geschud. Entree bedraagt
een euro, iedereen is welkom.

Halsteren gaan strijden om de bovenste plaatsen.

Duidelijk doel
De trainer heeft als doel om samen met zijn spelers en begeleiders er alles aan te gaan doen om
het huidige seizoen zo hoog mogelijk te gaan eindigen.
Hopelijk gaat corona er niet weer
voor zorgen dat er lange tijd niet
gevoetbald kan worden maar zeker is dat op dit moment alleszins.
Het bestuur van v.v. Steenbergen
probeert z.s.m. een opvolger te
vinden en ook Robin Borremans
gaat op zoek naar een nieuwe vereniging.

gereden en behaalde Bas van
Vlimmeren een vierde plaats.
De races die dag werden echter onder droge omstandigheden
verreden. Na een goede start in
de eerste race wist Van Vlimmeren
zich naar een tweede positie te rijden. Op de rechte stukken van het
circuit werd het gebrek aan motorvermogen pijnlijk duidelijk. En
zo eindigde de Steenbergse kartcoureur roemloos op een tiende
plaats. Door een penalty voor een
concurrent steeg hij uiteindelijk
nog een plaatsje.

Gebrek aan
motorvermogen bleef
In de tweede race en na een motorwisseling startte Bas van Vlimmeren achteraan en leverde hij
een felle strijd. Helaas bleek opnieuw het gebrek aan motorver-

mogen. Om motorschade te voorkomen reed Van Vlimmeren de
pits in en beëindigde hij zijn race.
In de eindstand van het Nederlands kampioenschap behaalde Bas van Vlimmeren een vier-

de plaats. Dat was teleurstellend,
aangezien hij na de eerste twee
wedstrijden het klassement leidde.
De kartcoureur geeft de strijd zeker niet op. In het nieuwe seizoen
gaat hij er weer vol tegenaan.

