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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het is nog 
te vroeg om een eenduidige 
conclusie te trekken, maar het 
lijkt erop dat lokale horecaza-
ken gehoor gaan geven aan de 
oproep om op 17 januari hun 
deuren te openen. Het state-
ment van meer dan 50 afde-
lingen van Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN), waaronder 
Steenbergen, kwam hierover 
woensdag naar buiten. De ho-
recaondernemers voelen zich 

hiertoe gedwongen nu er on-
voldoende steunmaatregelen 
vanuit de overheid worden 
geboden en het perspectief 
ontbreekt. 

Toine Koch, voorzitter van de af-
deling Steenbergen van de KHN, 
heeft een oproep gedaan aan de 
leden. “Ik heb gevraagd of ze wil-
len melden als ze de actie niet 
steunen. Ik heb nog niks gehoord. 
Dat betekent niet automatisch dat 
ze allemaal meedoen, maar het 
geeft wel een beeld.”

Wel Black Friday
Volgens Koch toont het statement 

de ernst van de situatie. “We heb-
ben na de eerste coronaperiode 
alles gedaan wat er nodig was aan 
maatregelen, zoals tafeltjes uit el-
kaar en looproutes instellen. Nu 
zijn wij alweer een tijdje dicht en 
moeten wij aanzien hoe de win-
kelstraten uitpuilen tijdens Black 
Friday. Het klopt gewoon niet, ook 
niet voor de burgers.”

Steun van de  
burgemeester
Koch heeft veel steun vanuit de 
gemeente ontvangen, ook van 
de burgemeester zelf. “Hij steunt 
onze actie, maar kan natuurlijk 
niet goedkeuren als wij opengaan 
als het officieel nog niet mag. Dat 
snap ik natuurlijk. Maar hij geeft 

wel complimenten dat wij het als 
horeca goed hebben gedaan als 
het om de maatregelen gaat. Dat 
wil hij ook overbrengen aan de 
landelijke politiek.” 
De voorzitter hoopt dat het kabi-
net voor 17 januari met meer dui-
delijkheid komt zodat de situatie 
van ‘burgerlijke ongehoorzaam-
heid’ kan worden vermeden. “De 
minister is bezig de steunmaatre-
gelen af te bouwen terwijl de on-
dernemers het juist nu zwaar heb-
ben. Ze hebben tijdens de eerste 
golf al ingeteerd op hun reserves.”
Een proefopening met kerst heeft 
niet de voorkeur van de mees-
te horecazaken. “We blijven lie-
ver drie weken te lang dicht, dan 
een dag te vroeg open”, aldus Toi-
ne Koch. 

Lokale horeca lijkt  
17 januari open te willen

• Afdelingsvoorzitter Toine Koch 
gaat er vanuit dat zijn collega’s de 
actie ondersteunen.

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN -  Tijdens de besluit-
vormende vergadering van 17 de-
cember aanstaande besluit de ge-
meenteraad officieel tot aankoop 
van het voormalige Wit-Gele Kruis-
gebouw aan de Ravelijnstraat in 
Steenbergen. Tijdens de oordeels-
vormende vergadering van afge-
lopen woensdag bleek al dat de 
fracties unaniem razend enthou-
siast zijn over de aankoop van dit 
strategische stukje grond tegen-
over het park. 

De koopprijs van twee ton is vol-
gens de raad acceptabel. Terecht, 
aldus wethouder Willy Knop, want 
de projectontwikkelaars staan vol-
gens hem al in de rij voor het ge-
meentehuis om hun plannen voor 

de tweeduizend vierkante meter 
grond te presenteren. De mening 
over wát er dan gebouwd moeten 
worden, loopt per fractie ideolo-
gisch uiteen. De een zag wel wat 
in een appartementencomplex 
voor senioren om daarmee de 
doorstroming in de huizenmarkt 
te bevorderen, de ander mikt op 
goedkopere woningen voor men-
sen met een kleinere beurs. Het is 
echter aan het college om verder 
uitvoering aan de plannen te ge-
ven. 

Impasse doorbroken
De gronden van het Wit-Gele 
Kruisgebouw en de voormalige 
Landbouwschool lagen jarenlang 
vast in een ingewikkelde voorlo-
pige koopconstructie die vanwege 
de economische crisis nooit geef-
fectueerd werd. Die impasse is nu 

doorbroken waardoor het waar-
schijnlijk is dat er binnen afzien-
bare tijd fikse woningbouw plaats 
gaat vinden. Een opluchting voor 
Theo van Es van de VVD die niet 
vrij van sarcasme verzuchtte: “We 
kunnen eindelijk weer eens iets 
materieels toevoegen aan de re-
serves. We waren bijna vergeten 

dat dat ook kon.” 

Schenking
Het pand zelf is inmiddels iede-
re redding voorbij en zal gesloopt 
worden. Namens Gewoon Lokaal! 
vroeg Maurice Remery om van te-
voren na te gaan of er nog elemen-
ten zijn die bewaard moeten wor-

den. Het Wit-Gele Kruisgebouw 
werd gebouwd in 1958 en mede 
gefinancierd door gelden van het 
Rode Kruis die in Italië zijn opge-
haald ten bate van de slachtoffers 
van de Watersnoodramp in 1953. 
Mogelijk herinnert een plaquet-
te in het pand nog aan die schen-
king.

Projectontwikkelaars staan al in de rij: 

Raad zegt ‘ja’ tegen aankoop 
Wit-Gele Kruisgebouw

• Het voormalig Wit-Gele Kruisgebouw is in de loop der jaren aardig onderkomen.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

( door Tineke Feskens )

DINTELOORD -  De bloemenman 
op de markt in Dinteloord stopt 
er mee. Na 55 jaar is het goed ge-
weest en is het nu tijd voor thuis 
en zijn hobby’s.

Iedere donderdagochtend staat 
Jan Verbeek, de bloemenman, met 
zijn kraam met bloemen op de 
markt in Dinteloord. “Ik doe dat al 

55 jaar. In weer en wind. Ik kan mij 
niet herinneren of ik wel eens een 
donderdag heb overgeslagen” zegt 
Jan Verbeek terwijl hij een klant 
helpt.  Donderdag 17 december 
is zijn laatste dag in Dinteloord. 
De bloemenman houdt ermee op. 

“Het is mooi geweest. Maar ik zal 
mijn vaste klanten en mijn colle-
ga’s wel gaan missen. In de loop 
der jaren deel je ook lief en leed.” 
mijmert Jan Verbeek hardop. Tij-
dens de verkoop van bloemen 
trakteert hij de kleine kinderen en 

kleinkinderen van zijn klanten op 
een koekje. “Ja, zelfs als ze inmid-
dels de 20 zijn gepasseerd komen 
ze soms nog even een koekje ha-
len.” vertelt Jan met een glimlach. 
“Altijd vriendelijk voor jong en 
oud.” memoreert mevrouw Hen-
driks, één van zijn vaste klanten. 
“Tis jammer dat hij weggaat. 

‘Thuis en de hobby’s’
Jan Verbeek gaat zich niet verve-
len. Hij houdt van zijn hobby’s. 
Zijn grootste hobby is zijn brom-
mers. Het sleutelen eraan en het 
maken van tochten met andere 
brommer bezitters. “Je hebt toch 
geen brommer in de huiskamer 
staan” roept één van zijn klanten 
verbaasd. Vol trots laat Jan Ver-

beek de foto zien van de brommer 
in de huiskamer. ”Zelf gehaald in 
Italië.” zegt hij vol trots. Ze zul-
len hem missen in Dinteloord, de 
bloemenman Jan Verbeek.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Na 55 jaar  
is het goed 
geweest



Dankbetuiging

Overweldigend waren jullie 
reacties na het overlijden

van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame mama

en geweldige oma

Rieky 
Koenraadt - Hermus

 Heel veel dank daarvoor.

Ze was voor velen een maatje.
Een ontzettend lief en 

vrolijk maatje!

Gerard Koenraadt
Kinderen en kleinkinderen

Weekend/Vakantie
Baantje

Ben je student/scholier,
dan hebben wij in onze 

vetplantenkwekerij doorlopend 
werk voor je op zaterdagen 

en in de vakanties

Voor meer info zie:
www.uwcactus.nl

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg 2, De Heen

Of bel 06 121 74 221

•  Flexibel
•  Leergierig
•  Vooruitdenkend en oplossingsgericht

•  Werken met hele leuke collega’s
•  Veelzijdige werkzaamheden uitvoeren zoals: adviseren, 

verf mengen, bestellen, kassa draaien + nog veel meer!
•  Een salaris conform CAO

En wil jij:

Ben jij:

Solliciteer dan vandaag nog of kom langs in de winkel!

INFO@KLUSWIJSSTEENBERGEN.NL

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

T 0165 - 30 37 08
E info@debolusberg.nl

www.debolusberg.nl
Sinds 
   1987

De Bolusberg

Boerenweg 7

 potchrysanten vanaf €1,75

 plantbakken en bloemstukjes 

speciaal voor Allerheiligen

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Wij nemen afscheid van onze moeder,
schoonmoeder en oma Koko

Jo Baartmans - de Bruijn
weduwe van

Jan Baartmans
In de leeftijd van 94 jaar.
 Kinderen
 Kleinkinderen
 en achterkleinkinderen
28 november 2020
Correspondentieadres:
Mieke van de Laar - Baartmans
Lavadijk 49, 4706 KW Roosendaal

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Onze hartelijke dank voor de goede zorg gaat uit
naar de medewerkers van afdeling de Rozelaar

van Woonzorgcentrum Onze Stede.

Truus de Wit - de Jong
Weduwe van

Frans de Wit
* 5 april 1939, Nieuw-Vossemeer

† 25 november 2020, Nieuw-Vossemeer

Mia en Peter
Wesley en Nicole, Lucas, Stijn

Addie en André
Maudy en Mike

Correspondentieadres: Postbus 93, 4650 AB Steenbergen

We hebben in besloten kring afscheid van ma en oma genomen.

In liefde losgelaten

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw
Tijdelijke verhuur

klein volledig 
ingericht 

appartement
Email naar: plrak@home.nl

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

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

Dorpsstraat 188 - Halsteren

www.quistschoenenhalsteren.nl
Ook gecertifi ceerd schoenmaker

Onze sale is gestart

SALE
%

Kaaistraat 51, 4651 BM Steenbergen

Meesters
In groenten en fruit

Aanbiedingen van de week
Kersttakjes salade 

heerlijke frisse salade met verse dille, 100 gram 1,19
Roseval truff elgratin 

Lekker voor bij het kerstdiner,  per bakje  4,75
        Diverse desserts

       bijv. tiramisu lemon curd / stoofperen cème brûlée

                                     per stuk 2,50

Actie is geldig 
t/m 24 december 2020

We leveren ook aan huis of bij uw bedrijf!

Vernieuwde website voor recepten, 
assortiment en weekaanbiedingen:  
www.meesters-groenten.nl

Zelfstandig 
wonen in Reginahof

Steenbergen

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

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

Reginahof
bestaat
5 jaar!

Reginahof was 5 jaar geleden uniek in Nederland. Als eerste concept met zelfstandige studio’s 
(eigen badkamer, eigen keuken),maar tóch de mogelijkheid om samen te koken, eten, TV te kijken 
of een spelletje te doen. In Reginahof woont men samen, maar nóóit alleen. Huurders voelen er 

zich thuis, vinden er een luisterend oor, gezelligheid én saamhorigheid.

Als u, of een van uw ouders, ook geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Kitty Tielen 
( 0613918940) voor advies over de WMO-indicatie en een plaats op de wachtlijst.
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STEENBERGEN – DeltaFiber gaat 
nu toch ook glasvezel aanleggen 
in de kernen Steenbergen en Wel-
berg. Volgens projectleider Marc 

Crans zijn er na de verlenging van 
de glasvezelcampagne voldoen-
de aanmeldingen om in beide ker-
nen een glasvezelnetwerk aan te 
leggen. “We zullen in het tweede 

kwartaal 2021 beginnen met de 
aanleg”, aldus Crans.

Hij vervolgt: “In de afgelopen pe-
riode hebben wij van de lokale be-
volking veel hulp gehad om ervoor 
te zorgen dat er glasvezel komt in 
Steenbergen en Welberg. Met spe-
ciale dank aan woningcorporatie 
Stadlander, de lokale verkopers, 
ambassadeurs, initiatiefgroepen 

en overige betrokkenen die zich 
hebben ingezet voor de leefbaar-
heid van hun woonplaats. Zij heb-
ben veel inwoners weten te over-
tuigen van het belang van glas-
vezel als toekomstbestendig net-
werk. We zijn dan ook erg
verheugd dat we kunnen melden 
dat er glasvezel komt!”

Voorbereidingen
Achter de schermen wordt al hard 

gewerkt aan de voorbereidende 
werkzaamheden van de aanleg. 
Inwoners ontvangen komende 
week persoonlijk bericht over de 
situatie voor hun woning.
Op de website www.deltafiber-
netwerk.nl/gebieden/steenber-
gen-en-welberg/ is meer
informatie over de glasvezelcam-
pagne gepubliceerd. Aanmelden 
is overigens nog steeds mogelijk.

Steenbergen en Welberg 
krijgen nu ook glasvezel

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De knoop is nog 
niet doorgehakt, maar het ziet er-
naar uit dat in het nieuwe jaar dui-
delijk wordt dat de bibliotheek aan 
de Blauwstraat kan blijven. Dat zal 
echter niet in de huidige vorm zijn, 
aangezien bibliotheek West-Bra-
bant (bWB) in gesprek is met vier 
andere partijen om het pand te 
delen. De gemeente coördineert 
als eigenaar van het pand de ge-
sprekken. Duidelijk is dat de bibli-
otheek een nieuwe weg is ingesla-
gen, waarbij maatschappelijke ac-
tiviteiten een grotere rol gaan spe-
len. �Dat is ook logisch, omdat we 
elkaar als partners in één gebouw 
ook kunnen versterken�, vertelt 
Robin Bierens, manager publieke 
dienstverlening bij bWB.

Wie nu protesteert dat het in de 
bibliotheek toch om boeken moet 
draaien, kan worden gerustge-
steld. Er blijft een volwassencol-
lectie en de activiteiten blijven 
ook gericht op het stimuleren van 
lezen. “Maar er is veel meer. Als 
je bijvoorbeeld op onze website 
komt, zie je als eerste informatie 
over donorregistratie, een actueel 

maatschappelijk onderwerp”, al-
dus Bierens. 

Bibliotheek op school 
vertraging opgelopen

Voor de jeugd is het nog onduide-
lijk of er leesmateriaal in de ves-
tiging blijft. Er is namelijk voor 
gekozen om de Bibliotheek op 

School uit te voeren, waarbij er 
een soort mini-bibliotheek op alle 
scholen komt. Een leesconsulente 
begeleidt het uitlenen en stimu-
leert zo het lezen onder de basis-
schoolleerlingen. De uitrol hier-
van heeft echter wel vertraging 
opgelopen omdat de scholen van-
wege corona gesloten zijn geweest 
en nog steeds zo min mogelijk 
personen de school binnenlaten. 

“Bibliotheek in  
schoolgebouw  
niet mogelijk”

De Volkspartij wilde de huisves-
ting van de bibliotheek afgelopen 
week bespreken in de raad. Boy 
Sluiters vroeg namens de partij 

of ’t Cromwiel ook in beeld is als 
mogelijke locatie. Volgens Sluiters 
zou dat een impuls voor die plek 
kunnen zijn.

Wethouder Prent zei dat die mo-
gelijkheid niet in beeld is, maar er 
is wel gekeken naar de optie om, 
net als in Dinteloord, de volwas-
sencollectie in een onderwijsge-
bouw onder te brengen. 

“We hebben die verkenning in-
derdaad gedaan, maar dat liep op 
niks uit. Sommige scholen ver-
wachten een toename van leer-
lingen en dan is er geen plek ge-
noeg. Maar ook de toegankelijk-
heid speelt een rol, want de bibli-
otheek heeft tevens een huiska-
merfunctie. Maar de gesprekken 
met de andere partijen voor de 
Blauwstraat verlopen positief, dus 
ik verwacht daar binnenkort uit-
sluitsel over”, zegt Bierens.

Wethouder Esther Prent gaf aan 
dat de gemeente inmiddels heeft 
geïnventariseerd wat de aanpas-
singen voor het gebouw moeten 
gaan kosten. ”Het is alleen wach-
ten op groen licht van de ande-
re partijen, want wij kunnen niet 
voor ze beslissen.” 

“Kans dat bibliotheek in Blauwstraat blijft, is toegenomen”

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Gefronste wenk-
brauwen bij belangenorganisatie 
ZLTO na het lezen van het koers-
document voor het buitengebied 
tussen De Heen en Steenbergen 
dat de gemeente onlangs heeft 
opgesteld. De tekeningen over de 
mogelijke herbestemming van be-
paalde agrarische gronden leveren 
een hoop onrust op, zegt bestuurs-
lid Carine van Nieuwenhuijzen van 
de ZLTO. “Normaal gesproken wor-
den wij bij zulke plannen voor-
af betrokken, maar dat is niet ge-
beurd. Terwijl het grote gevolgen 
kan hebben voor leden van ons.” 
Wethouder Esther Prent zegt dat 
nu alsnog te gaan doen.

Meerdere raadsleden vroegen af-
gelopen maandag om ophelde-
ring bij wethouder Prent over het 
ontbreken van overleg met ZLTO. 
“Er is wel overleg geweest met de 
betrokken agrariërs in het gebied, 
maar niet met de hele belangen-
organisatie. Dat wil ik zeker nog 
doen, want ik hoop hun zorgen 
weg te kunnen nemen. We erken-
nen juist de grote waarde van de 
agrarische sector en we willen dat 
de zeekleipolders open gebied 

blijven. Maar we moeten ook niet 
blind zijn voor de mogelijke ont-
wikkelingen van recreatie en al-
ternatieve landbouw.”

“Vreemd om vrucht- 
bare landbouwgrond  

onder water te zetten”
Het ontwikkelingsperspectief is 
voornamelijk opgesteld om aan 
de slag te kunnen gaan met Fort 
Henricus. De gemeente wil een 
betere verbinding met de stad 
maken en een economische dra-
ger naast het Fort. De Provincie 
wil echter pas meewerken aan een 
herbestemming van de omliggen-
de gronden en gebouwen als er in 
breder verband naar het gebied 
wordt gekeken. Zo wordt bijvoor-
beeld de Vlietzone in het docu-
ment in de toekomst als plek ge-
zien voor natuur en recreatie. Dat 
‘water doortrekken’ trok direct de 
aandacht van ZLTO. “Vreemd dat 
er wordt gesuggereerd om vrucht-
bare landbouwgrond onder wa-
ter te zetten, terwijl de agrofoods-
ector een belangrijke economi-
sche drager is. Ik begrijp natuur-
lijk het belang van de recreatieve 
sector, maar er wordt nu een on-
nodig groot gebied ingevuld zon-
der overleg.”

Aangekochte loodsen nu 
slechts opslag landbouw-
machines
Over het ontwikkelingsperspec-
tief zelf waren de raadsleden ook 
niet te spreken. Zij hoopten juist 
meer duidelijkheid te krijgen over 
de mogelijkheden voor initiatief-
nemers om een onderneming te 
starten op Fort Henricus, maar 
juist die informatie ontbreekt nog. 
Volgens de wethouder is dit docu-
ment eerst nodig om in overeen-
stemming te komen met de Pro-
vincie en Natuurmonumenten, 
belangrijke partijen in het gebied. 
Maar het geduld van de raad is op. 
Het is inmiddels bijna vier jaar ge-
leden dat de gemeente de loodsen 
naast het Fort kocht, en nu staan 
er alleen landbouwmachines in 
opgeslagen totdat het officieel een 

bestemmingswisseling krijgt. 

PvdA: “Dit is gigantisch 
uit de hand gelopen”
“Soms lopen de dingen zo; het 
lukte niet eerder om overeen-
stemming te bereiken. Ik noem 
dat geen uitstel”, aldus de wet-
houder.
Maar voor Tim Huisman (D66) 
was dit wederom een reden om 
de term ‘college van uitstel’ te ge-
bruiken. “Dit vage plaatjesboek 
voegt niks toe. Kom terug met iets 
concreets.”
Volgens PvdA’er Joop Stoeldraijer 
is het idee gigantisch uit de hand 
gelopen. “Het gaat om Fort Henri-
cus en we hadden onze poot stijf 
moeten houden richting de Pro-
vincie.” De VVD stelde voor om 
eerst een beeldvormende verga-

dering te organiseren zodat alle 
betrokken partijen in het gebied, 
waaronder agrariërs, hun stem 
kunnen laten horen. Maar de 
meerderheid wilde niet nog meer 
uitstel en hopen begin 2021 dan 
echt het langverwachte voorstel 
voor Fort Henricus te ontvangen.
 
“Jammer dat die beeldvormende 
vergadering er niet komt. Maar 
wel fijn om de steun van de raad 
te krijgen. We gaan binnenkort in 
gesprek met de wethouder”, aldus 
Carine van Nieuwenhuijzen.

Foto: Het college ziet veel recrea-
tieve kansen in het gebied rondom 
Fort Henricus. Maar volgens de be-
langenorganisatie voor agrariërs 
worden zij buitenspel gezet in deze 
toekomstschets. 
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Agrariërs voelen zich  
gepasseerd bij opstellen 
plannen buitengebied



Geen enkel lichaamsdeel is symmetrisch, ook je borsten niet, maar soms is het verschil zo 
groot door o.a. onder of over ontwikkeling van borstklierweefsel aan één zijde of eenzijdige 
onderontwikkeling van de borst en de grote borstspier, dat je jezelf hierdoor erg ongemakke-
lijk voelt omdat het zichtbaar is in je bovenkleding en badmode. Maar ook na een borstbe-
sparende operatie kan er verschil ontstaan. 
Breast shapers kunnen voor een oplossing zorgen. Vraag bij ons naar de mogelijkheden. 

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

Openingstijden
Dinsdag, woensdag & vrijdag:     
Donderdag: 
Zaterdag:                     

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - 

08.30 - 17.30 uur
08.30 - 20.00 uur
08.00 - 15.00 uur

Openingstijden
Dinsdag, woensdag & vrijdag:     
Donderdag: 
Zaterdag:                     

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - 

GRATIS 
MONTAGE

Schoenen Roosendaal

Hogestede 11 (Molenstraat ) Roosendaal
Betaald kort parkeren in de gehele straat
Tel. 0165-532656 www.riobello.nl

Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!

 www.ditsletselschade.nl |  info@ditsletselschade.nl |  0167-500899

Bent u slachtoff er 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. 
Ons vertrouwde kantoor is gevestigd aan de Blauwstraat 3

Persoonlijke aanpak in 
rechtshulp bij letselschade
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Geldig t/m di 5 januari 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*  Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

Jumbo  
geschrapte of 
mini wortelen
Zak geschrapte wortelen  
500 gram of mini wortelen 
325 gram

GRATIS BIJ

PUNTEN
135

CARPACCIO
Runder-, black angus, biologische,  
Oosterse stijl, zalm- of bietencarpaccio 
2 verpakkingen à 120-145 gram

2e
HALVE
PRIJS**
HALVE

VARKENSROLLADE OF 
FILETROLLADE
Naturel of kruidnagel
Schaal circa 900 gram

599
Kiloprijs 6,65Kiloprijs 6,65
99

Dit weekeinde 
overwegend 
meest droog 

weer, de 
temperatuur gaat 

nog iets naar 
beneden

Zaterdag blijft het droog en is 
het rustig weer in de gemeente 
Steenbergen met een mix van 
wolken en af en toe zonneschijn. 
De zuidoostenwind is zwakjes.
Na een nacht met op veel plaatsen 
lichte vorst, wordt het overdag niet 
veel warmer dan 5 graden.
Ook zondag wisselen zwaarbewolkte 
perioden en opklaringen elkaar af, 
maar het blijft droog.
De maxima liggen zo rond de 4 
graden in de gemeente Steenbergen 
bij een matige zuidelijke tot 
zuidoostelijke wind.
Maandag wordt het wisselend 
bewolkt met tegen de avond kans 
op wat lichte neerslag en met 
temperaturen in de nacht net boven 
het vriespunt. 

Weerspreuk: 
“Heeft men in december slechts vorst 

en slijk, dan worden de dokters 
in elk geval rijk.”

5°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Over twee dagen is de 
Sint alweer onderweg naar huis en 
daarom mag er nu een goed be-
waard geheim verklapt worden. 
Gedurende de weken dat de goed-
heiligman in Nederland was, lo-

geerde zijn paard Ozosnel…op 
de Welberg! Aan de Boomdijk op 
het dorp woont namelijk een neef 
van Ozosnel, een prachtige witte 
hengst die Formidable heet. Dat 
de twee familie zijn, is trouwens 
overduidelijk want de gelijkenis is 
treffend. Hoe dan ook, Formidable 

had er geen enkele moeite mee dat 
zijn Spaanse neef de box met hem 
deelde aangezien hij vanwege zijn 
werk als producent van nieuwe 
schimmels toch veel op reis is. Na-
tuurlijk bleef de aanwezigheid van 
het beroemdste paard ter wereld 
niet geheel onopgemerkt. De offi-

ciële Sinterklaasvlag aan de bui-
tenkant van de stal, hielp daar niet 
aan. Met speciale toestemming 
mochten een paar kinderen daar-
om stilletjes op bezoek bij Ozosnel, 
vaak met een wortel of een suiker-
klontje. Bijvoorbeeld de kleine Lie-
ke die het al net zo spannend vond 
als papa Edwin, maar ook Mex die 
het helemaal niet spannend vond. 
Moeder Manon wel, maar dat 
kwam omdat Ozosnel zeer gechar-

meerd was van de jas die zij aan 
had. Sommige kinderen zongen 
een mooi Sinterklaaslied of brach-
ten een tekening en een verlang-
lijstje. Een enkele keer kreeg Ozo-
snel een standje van een kind om-
dat hij erbij hun thuis steeds zo’n 
rommel van maakte wanneer hij 
het waterbakje bij de kachel leeg-
dronk. 

Geheim logeeradres Ozosnel ontdekt

(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Wie morgenavond 
naar de traditionele Sinterklaas-
special ‘Paul pakt uit!’ van Paul de 

Leeuw kijkt, staat een surprise te 
wachten. Vooropgesteld dat men 
de rest van dit artikel niet leest, 
want dan is de verrassing er wel 
vanaf. Op speciaal verzoek van de 

makers is de Hulpsint van de Wel-
berg namelijk gevraagd om deel te 
nemen aan het programma. Sa-
men met nog een stuk of twintig 
collega’s uit het hele land is hij op-

getrommeld met een speciale re-
den. Sint wordt namelijk verdacht 
van corona en moet een test onder-
gaan. Het is nog maar de vraag of 
hij op pakjesavond de uitslag al 
heeft en of dat dan een negatieve is. 
Zo niet, dan komen de Hulpsinten 
met elkaar in actie om ervoor te 
zorgen dat alle cadeaus op tijd bij 
de zoete kinderen terechtkomen. 

De Welbergse Sint is duidelijk her-
kenbaar tijdens het programma 
dat zaterdagavond vanaf 21.30 
uur wordt uitgezonden bij RTL4. 
Hij heeft in de ene hand zijn staf 
en in de andere hand een plaats-
naambord met ‘Welberg’ erop. Hoe 
de redactie van Paul de Leeuw op 
het spoor kwam van het dorp is 
niet bekend. Het vermoeden be-
staat dat men de filmpjes van het 
‘O, kom er eens kijken’- journaal 
van de SLOS vond op YouTube.

Hulpsint op bezoek bij Paul de Leeuw

Wie weet waar Charlie is?
STEENBERGEN – Sinds vrijdag 20 november is 
onze grijze roodstaart papegaai Charlie vermist. 
Hij vliegt wellicht rond in de omgeving van de 
Berenstraat of mogelijk verder hiervandaan. 
Charlie reageert op hard fluiten. Mocht iemand 
de papegaai ontdekken, dan hoop ik dat hij of 
zij mij wil bellen op telefoonnummer 06 38 414 
568. Voor de terugkeer van Charlie loven wij een 
beloning uit. Ad Helmons, Steenbergen



Geef de ‘Ons Steenbergen’ cadeaubon!
Op zoek naar een origineel cadeau?

Ons Steenbergen. De plek waar we elkaar ontmoeten. Waar we bood-
schappen doen en waar we shoppen. Waar we ontspannen en waar 
we feesten. Al eeuwen lang bruist ons stadshart van het leven. Als het 
kon praten, raakte het nooit uitverteld. Ons Steenbergen is een stad 
met een verhaal. Dat verhaal gaan wij – ondernemers uit het  stadshart 
– met u delen.

Op de hoogte blijven van alles uit Stadshart 
Steenbergen? Volg Ons Steenbergen:

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen

  

Koop lokaal!
Cadeaubon

€10,-

Ons-Steenbergen-cadeaubon_v2.indd   1
20-11-20   15:02

Deelnemers
De cadeaubon van 
‘Ons Steenbergen’ is te 
koop en te besteden 
bij  diverse winkels en 
 bedrijven in Stadshart 
Steenbergen. Bekijk de 
lijst van deelnemers op 
onssteenbergen.nl/
cadeaubon.

Like ons op facebook en InstagramSTEENBERGEN

www.marskramersteenbergen.nl

✁

✁

KORTINGSBON
Puzzelmat
voor 500-1500 stukjes

van €14,99 

nu voor €10,-
www.demooroptiek.nl

0167 - 500 005
Grote Kerkstraat 18 

Steenbergen

Heb jij nog recht 
op brilvergoeding?

Wij controleren dit 
graag voor je.
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Ik ben Remco Blom, 49 jaar en ik woon sinds 2001 in Din-
teloord. Bij velen zal ik bekend zijn als de directeur van de 
Groen van Prinstererschool. Sommigen zullen mij kennen als 
bestuurslid van de Oranjevereniging Dinteloord. Ook heb ik 
geruime tijd in het bestuur gezeten van Stichting Muzafeesten 
Dinteloord. 
Ik vind het leuk om samen met anderen activiteiten te organi-
seren voor de gemeenschap. Ik was dan ook verheugd toen de 
gemeente Steenbergen mij uitnodigde deel te nemen aan het 
Genootschap van de Meermin. Zo kan ik een steentje bijdragen 
aan het jubileumjaar 2022. Het jaar waarin Steenbergen 750 
jaar bestaat en de gemeente Steenbergen 25 jaar. Ik hoop dat 
we er in samenwerking met de bestaande activiteiten een mooi 
geheel van maken.  
Kom je uit Dinteloord en heb je een idee of activiteit 
voor het jubileumjaar? Stuur een e-mail naar Remco via 
2022dinteloord@gmail.com. 

Ik ben Lise de Groen, 18 jaar oud en ik woon op de Welberg. 
Ik studeer in ‘s-Hertogenbosch aan de HAS. Daarnaast heb ik 
een bijbaan in de zorg.  
Ik kijk ernaar uit om van het jubileumjaar een groot feest te 
kunnen maken. Ik hoop dat alle dorpen, wijken en buurten een 
ontzettend leuk jaar vol activiteiten tegemoet gaan!

Kom je van de Welberg en heb je een idee of activiteit voor 
het jubileumjaar? Stuur een e-mail naar Lise via  
welberg2022@gmail.com.  

Ik ben Giscard van Tilburg, 44 jaar oud en ik woon in Nieuw 
Vossemeer. Ik ben controller bij EGM architecten in Dordrecht. 
Daarnaast ben ik actief binnen verschillende verenigingen in 
de gemeente. Zo ben ik lid bij toneelgezelschap Cameleon, 
bestuurslid bij carnavalsvereniging ‘t Vosse Ol en lid van de 
oudervereniging van basisschool Merijntje. Daarnaast ben ik 
jeugdleider bij voetbalvereniging NVS.  
Ik ben ook lid geweest van het stichtingsbestuur dat 450 
jaar Nieuw Vossemeer heeft georganiseerd. Ik heb er bijzonder 
veel zin in om samen met de leden van de kern Nieuw Vos-
semeer en het Genootschap, maar vooral ook met de vereni-
gingen binnen onze eigen kern, er een memorabel 2022 van te 
maken.
Kom je uit Nieuw- Vossemeer en heb je een idee of activi-
teit voor het jubileumjaar? Stuur een e-mail naar Giscard 
via nieuw-vossemeer2022@hotmail.com. 

Ik ben Natasja Smout, 37 jaar oud. Ik ben geboren en getogen 
in de kleinste kern van de gemeente: De Heen. Ik ben school-
leider van Het Aventurijncollege, een school voor voortgezet 
speciaal onderwijs in Bergen op Zoom. Daarnaast geef ik 
groepslessen bij Dinami Sports & Fitness.
Kortom, als het activiteiten voor de jeugd of activiteiten met 
een sportief tintje betreft, ben ik als lid van het genootschap 
van de partij! 
Kom je uit De Heen en heb je een idee of activiteit voor 
het jubileumjaar? Stuur een e-mail naar Natasja via 
2022deheen@gmail.com. 

Ik ben Rob Rijshouwer, 59 jaar, geboren en getogen in Den 
Haag en via Roosendaal woon ik inmiddels alweer 19 jaar in 
het mooie en gezellige Kruisland.
Naast mijn werk in de Zorg ICT, ben ik actief (geweest) bij de 
voetbalvereniging sc Kruisland en het Oranje Feest comité 
Kruisland. Ik ben hiernaast cameraman voor de SLOS TV en 
sinds kort ook actief bij VVD Steenbergen als campagneleider 
en in de PR & Communicatie.  Ik heb er zin in om bij te dragen 
aan het Jubileumjaar 2022.
Kom je uit Kruisland en heb je een idee of activiteit voor 
het jubileumjaar? Stuur een e-mail naar Rob via  
2022kruisland@gmail.com. 

In 2022 vieren we het 750-jarig bestaan van de 
stad Steenbergen. Ook bestaat de gemeente dan 
25 jaar in de huidige vorm. We gaan deze bijzon-
dere mijlpaal met en voor alle inwoners vieren. Als 
Genootschap van de Meermin, ca. 40 ambassade-
urs uit alle kernen, geledingen en leeftijdsgroepen, 
nemen wij hierin het voortouw. Wij initiëren, coör-
dineren en organiseren het programma in 2022, 
graag samen met jou! 

Activiteiten gezocht!
Er zijn al veel ideeën voor de invulling van het jubi-
leumprogramma. Jaarlijks worden er namelijk veel 
evenementen en activiteiten in onze gemeente ge-
organiseerd. Hoe mooi zou het zijn als we al deze 
bestaande evenementen en activiteiten in 2022 in 
een ‘jubileum-jasje’ steken? 

Organiseer je in 2022 een eigen evenement/activi-
teit die je in het teken van het jubileum wil zetten? 
Laat het ons weten vóór 1 april 2021.

Nieuwe ideeën
Heb jij,  jouw vereniging, school of club, een idee 
voor een jubileumactiviteit, bij voorkeur eentje die 
onze totale gemeenschap (extra) verbindt? Deel 
jouw idee met ons vóór 10 januari 2021.

Hoe doe je dat, een idee delen?
Neem contact op met één van de leden van het 
Genootschap van de Meermin. Wij stellen ons in 
deze krant wekelijks aan jou voor. Of stuur een 
e-mail naar de vertegenwoordigers van de kernen. 
We ontvangen jouw idee graag! Benoem jouw idee 

kort en maak, indien van toepassing, een inschat-
ting van (extra) kosten. 

Alleen samen maken  
we geschiedenis! 
Wil je een bijdrage leveren aan ons jubileumjaar? 
Laat van je horen. Spreek ons aan of stuur ons een 
e-mail. 
En wees op tijd. De tijdig aangemelde activiteiten 
zullen wij vervolgens, binnen het beschikbare 
budget en de aanwezige promotie- en communi-
catiemiddelen, samen afwegen om te komen tot 
een divers en volwaardig jubileumprogramma. Na 
aanmelding, houden wij je uiteraard op de hoogte 
over het vervolg. 

Samen maken we er een groot(s) feest van!

JUBILEUMJAAR 2022  -  We gaan geschiedenis maken! 

Ik ben Martijn Hagens, 34 jaar en woonachtig in Steenbergen. In 
het dagelijks leven ben ik verenigingsondersteuner bij de KNSB. 
Daarnaast heb ik een eigen onderneming, die gericht is op het 
organiseren van kleinschalige evenementen, verhuur en quizzen. 

Hoe mooi is het om als inwoner van de gemeente Steenbergen 
betrokken te zijn bij de organisatie van het jubileumjaar. Op die 
manier kan ik een actieve bijdrage leveren, zodat het een feest 
voor iedereen wordt. Samen is niet alleen, dus ik daag iedereen 
graag uit om met ons mee te doen. Zo kunnen wij er samen voor 
zorgen dat het jubileum een groot succes wordt, waarvan ieder-
een heeft genoten! 

Kom je uit Steenbergen en heb je een idee of activiteit voor 
het jubileumjaar? Stuur een e-mail naar Martijn en Wietse  
via 2022steenbergen@gmail.com. 

Ik ben Wietse Visser, 39 jaar en een geboren en getogen 
Steenbergenaar. Vanaf 2013 werk ik op basisschool Gumma-
rus. Inmiddels ben ik er alweer vijf jaar directeur.  
Van jongs af aan ben ik met veel plezier actief binnen verschil-
lende verenigingen en gezelschappen. De meeste tijd stop ik 
in Stichting Karnaval Steenbergen, waar ik twaalf jaar als Nar 
Wiedus intensief onderdeel uitmaakte van de leut. Ik draag nu 
als vice voorzitter van deze club mijn steentje bij. 
Daarnaast was ik ruim twintig jaar actief als vrijwilliger binnen 
de Kleine Tour en zo’n tien jaar actief bij de John F. Kennedy-
groep op de Welberg. Ik voel me verbonden met onze mooie 
stad en gemeente, sta door mijn vrijwilligerstaken en werk 
midden in onze samenleving en kijk er naar uit met een mooie 
club mensen een onvergetelijk feestjaar neer te gaan zetten!
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(Door Dasja Abresch)

WELBERG - Een oproep in de 
Steenbergse Courant van 24 
november 1945 legde de ba-
sis voor de voetbalvereniging 
die al 75 jaar thuis is op de 
Welberg. Wie interesse had 
om lid te worden van de nieu-
we club werd in die editie ver-
zocht om de oprichtingsver-
gadering bij te wonen. De be-
hoefte bleek groot, want zaal 
Koch aan de Kapelaan Kock-
straat (toen nog Wipstraat 
overigens) zat afgeladen vol. 

Niet iedereen was even gelukkig 
met het initiatief. Vanuit Voetbal-
vereniging Steenbergen werd ge-
waarschuwd dat een Welbergse 
voetbaltak geen enkel bestaans-
recht zou hebben. Beter was het 
volgens de blauwwitten dat de lo-
kale voetballiefhebbers zich aan 
zouden sluiten bij de Steenberg-
se club. Temeer omdat het groot-
ste deel van de potentiële leden 
eigenlijk al te oud was om het spel 
nog goed onder de knie te kunnen 
krijgen.

SDO
Die argumentatie was tegen het 
zere been van de aanwezigen 
en misschien zelfs wel de groot-
ste oorzaak van de massale aan-
melding van 38 leden die volgde. 
Met in het achterhoofd het gezeg-
de ‘Het ijzer smeden als het heet 
is’,  werd ook gelijk overgegaan tot 
de verkiezing van een volledig be-
stuur waarvan ‘mesjeu’ J. Baart-
mans, directeur van de plaatse-
lijke Sint Antoniusschool,  aan 
het hoofd kwam te staan Hij zette 
zijn handtekening onder het eerst 
genomen besluit: De Welbergse 
voetbalvereniging zou Samenspel 
Doet Overwinnen gaan heten, af-
gekort tot SDO.

Goed vertegenwoordigd
In de 75 jaar die volgden, is er veel 
veranderd. SDO werd SC Welberg. 
De koeienwei die in de beginja-
ren als voetbalveld gebruikt werd, 
werd ingeruild voor een echt voet-
balveld achter gemeenschaps-
huis de Vaert. Tót 2012 toen de 
club verhuisde naar haar eigen 
sportpark �t Zandbaantje aan 
de Hoogstraat. Het ledenaantal 
groeide. Wat in 1945 nog niemand 
had kunnen bedenken, is dat een 
groot aantal van die leden van het 
vrouwelijk geslacht zijn. Want de 
dames en meisjes zijn al decen-
nialang goed vertegenwoordigd in 
de oranje-witte tenues.

Welberg Beter!
Wat nooit veranderde, is de trouw 
van de leden en de liefde voor 
hun club. Zij hielden en houden 
de essentie van de naam waar het 
ooit mee begon, ‘Samenspel Doet 
Overwinnen’, overeind.  Op het 
veld, maar vooral ook daarbuiten 
waar zij als trainer, leider, scheids-
rechter, bestuurslid, in de feest-
commissie of als manusje-van-al-
les de schouders onder de club 
zetten en haar samen dragen naar 
de volgende 75 jaar. 
Ruimte voor een groot feest is er 
vanwege de coronamaatregelen 
niet, maar om 75 jaar Sc Welberg 
ongemerkt voorbij te laten gaan, 
dát gaat te ver. Daarom stelt op 
deze speciale SC Welberg-jubile-
umpagina een aantal leden van de 
club zich voor en legt uit waarom 
het altijd ”Welberg Beter!” zal blij-
ven. 

Frans Adriaansen (52)

Frans is sinds 2000  betrokken bij 
SC Welberg als jeugdleider, jeugd-
trainer, speler en sinds vijf jaar 
trainer van de Zaterdag-senioren.

Frans, vertel eens:
Wat is voor jou hét oranje-wit
gevoel?
“Het kleine binnen de vereniging 
en dat je als trainer meegroeit met 
de pupillen vanaf 6 jaar oud. Zij 
zitten, nu als senioren, nog steeds 
in mijn team.”

Wat is jouw beste herinnering aan 
SC Welberg? 
“Ons kampioenschap van twee 
jaar geleden.”

Wat is jouw wens voor de club? 
“Dat SC Welberg altijd zijn ge-
moedelijkheid zal blijven houden. 
Juist daarom kiezen mensen voor 
deze vereniging.”

Christ Baselier (73) 

Christ is lid sinds 1995 en heeft in 
die jaren van alles gedaan, behalve 
voorzitter en secretaris geweest. Hij 
zorgt nu samen met zijn echtgeno-
te Loes dat het sportcomplex er na 
het weekeind weer spik en span bij 
ligt. Verder loopt Christ er, letter-
lijk, de kantjes vanaf en trekt en 
passant de lijnen op het natuur-
veld. Hij is Consul en bij toerbeurt 
wedstrijdcoördinator. Ook draagt 
hij zijn steentje bij met de ophaal 
van het oud papier. De functie die 
hij zelf het allermooiste vindt, is 
die van erelid van SC Welberg.

Christ, vertel eens
Wat is voor jou hét oranje-wit ge-
voel?
“Saamhorigheid, klaarstaan voor 
elkaar.”

Wat is jouw beste herinnering aan 
SC Welberg?
“De overgang van het oude voet-
balveld achter gemeenschapshuis 
De Vaert naar sportpark ’t Zand-
baantje aan de Hoogstraat. On-
danks dat de club toen professi-
oneler is gaan werken, heeft zij 
toch haar identiteit weten te be-
houden. Natuurlijk kijk ik ook met 
enorme trots terug op de dag dat 
ik mijn erelidmaatschap  kreeg.”

Wat is jouw wens voor de club? 
“Dat SC Welberg blijft functione-
ren zolang Welberg op de kaart 
staat.” 

Jesse de Decker (23) 

Jesse is lid sinds 2018, secretaris 
van het Jeugdbestuur en van daar-
uit afgevaardigd in het Algemeen 
Bestuur. Ook is Jesse verenigings-
scheidsrechter.

Jesse, vertel eens:
Wat is voor jou hét oranje-wit ge-
voel?
“De gezelligheid en prettige sfeer 
op sportpark ’t Zandbaantje en de 
vele enthousiaste vrijwilligers met 
een echt clubhart voor SC Wel-
berg.” 

Wat is jouw beste herinnering aan 
SC Welberg?
“Dat is een lastige vraag! Ik ben 
pas ruim twee jaar lid van SC Wel-
berg, maar het warme welkom 
toen ik bij de club betrokken raak-
te, zal mij altijd bijblijven.”

Wat is jouw wens voor de club? 

“Dat de club zijn ambities in de 
komende jaren kan blijven verwe-
zenlijken zodat SC Welberg ook in 
de toekomst een prachtige vereni-
ging is voor jong en oud!”

Wianda Leeuw (38) 

Wianda raakte in 2012 betrokken 
bij SC Welberg door zoon Djustin.  
Echtgenoot Alfred werd leider bij 

zijn team, de E-pupillen.  Dochter 
Néomi maakte twee jaar later de 
overstap vanuit Steenbergen. Van 
2016 tot 2017 hielp Wianda haar 
man bij de trainingen van zowel 
de jo15 als de mo13. Tegenwoordig 
is Wianda leidster bij de mo15-1.

Wianda, vertel eens:
Wat is voor jou hét oranje-wit ge-
voel?
“Het gevoel van thuiskomen dat ik 
nog nooit ergens zo levendig heb 
ervaren als bij SC Welberg. Het 
simpele ‘hallo’ zeggen tegen el-
kaar. Het bijkletsen en het mede-
leven.  De samenhorigheid die bij 
deze vereniging gewoon is, creëer 
je niet zomaar. Daar wordt door 
iedereen hard aan gewerkt. Pro-
blemen zijn er om op te lossen, el-
kaar een handje helpen is de nor-
maalste zaak van de wereld. Ie-
dereen maakt een praatje met el-
kaar of ze nu bij jouw team horen 
of bij een ander team.  Er heerste 
een fijne sfeer, dat hoor ik van ie-
dereen.” 

Wat is jouw beste herinnering aan 
SC Welberg?
“Poeh, lastige vraag. In 2016 wer-
den de teams van allebei de kin-
deren kampioen, dus dat was ge-
weldig. Maar ook de penaltybo-
kaal die onze dochter in 2018 
won. Of toen we met de meiden in 
2019/2020 in de eerste klasse het 
kampioenschap behaalde.  Maar 
ook ieder jaar op kamp met alle 
kinderen van SC Welberg is fan-
tastisch.  Kortom, ik heb heel veel 
mooie, leuke en grappige herin-
neringen aan deze club.”

Wat is jouw wens voor de club? 
“Dat ik samen met mijn man Alf-
red nog heel lang deze gezelli-
ge, lieve, sportieve, groep meiden 
mag trainen.  Dat we met hen en 
met de hele vereniging nog heel 
veel mooie momenten en resul-
taten behalen.  Dat de vereniging 
gezond mag blijven, blijft groei-
en en nog vele jaren mag bestaan 
met alle gezelligheid die daarbij 
hoort.” 

Oranje-witten aan het woord:

Samenspel doet SC Welberg al 75 jaar overwinnen

Sportclub 
WELBERG 75
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Ad Theuns (67) 

Ad was lid van 1964 tot 1994 en 
na een pauze van twintig jaar nu 
weer lid sinds 2015 . Hij voetbalt 
op vrijdagavond bij de kwieke 
jongens van J0/70.

Ad, vertel eens:
Wat is voor jou hét oranje-wit ge-
voel?
“Dat is voor mij op vrijdagavond 
na het voetballen een beetje ”ou-
wehoeren” in de oergezellige 
kantine onder het genot van een 
drankje en een hapje. Een soort 
Veronica Inside eigenlijk.” 

Wat is jouw beste herinnering aan 
SC Welberg?
“Dat zijn er veel, maar ze komen 
allemaal uit mijn jaren onder trai-
ner Frie Nouwens in het 1e elftal. 
Dat was van halverwege de jaren 
’80. Toen vierden we het 40-jarig 
jubileum met allerlei feestelijk-
heden erom heen. Dat was een 
prachtige tijd waar ik nog met veel 
plezier aan terugdenk.” 

Wat is jouw wens voor de club? 

“Dat het zo als nu nog jaren verder 
blijft gaan (uiteraard zonder coro-
na) en dat niemand groter wordt 
dan de club zelf.”

Dennis Luijks (30)

Dennis werd als vierjarige kleuter 
al lid van SC Welberg en is er nooit 
meer weggegaan. Anno 2020 speelt 
hij in SC Welberg 1.

Dennis, vertel eens: 
Wat is voor jou hét oranje-wit ge-
voel?
“Trainen en wedstrijden spelen 
met je vrienden. Daarna gezellig 
bijpraten in de kantine onder het 
genot van een biertje.”

Wat is jouw beste herinnering aan 
SC Welberg?
“Het spelen van de nacompetitie 
voor promotie naar de 4e klasse.”
Wat is jouw wens voor de club? 
“Om te beginnen, dat we binnen-
kort weer kunnen en mogen trai-
nen en spelen zonder allerlei re-
gels. Daarnaast hoop ik dat we 
mogen bouwen aan een mooie 
toekomst voor het nieuwe Zater-
dag selectie-elftal.”

Gidion Tunders (30) 

Gidion is lid sinds 2001 en vervult 
momenteel een dubbelrol binnen 
het bestuur als interim-voorzitter 
en secretaris.

Gidion, vertel eens: 
Wat is voor jou hét oranje-wit ge-
voel?
“Een gevoel dat ervoor zorgt dat 
er voor iedereen een plaats is om 
een lekker potje te voetballen. Wie 
je ook bent, of je nu een ster bent 
in voetballen of liever de bloeme-
tjes uit het (kunst)gras plukt, dat 
maakt niet uit. Iedereen is welkom 
en het is aan ons allemaal om er 
samen voor te zorgen dat ieder-
een het naar zijn zin heeft en blijft 
hebben.”

Wat is jouw beste herinnering?
“Het moment dat we echt volle-
dig gebruik konden maken van 
de nieuwe accommodatie aan 
de Hoogstraat. Het heeft de ver-
eniging ontzettend veel goeds 
gebracht en een injectie gege-
ven qua ledenaantal. We plukken 
er tot op de dag van vandaag de 
vruchten van.”

Wat is jouw wens voor de club? 
“Ik hoop dat het voetballand-
schap niet te veel verandert door 
de huidige situatie. Het is belang-
rijk om de komende jaren goed 
naar de ontwikkelingen binnen 
het voetbal te blijven kijken en 
hier tijdig op in te spelen. Zo moe-
ten we een toekomstbestendige 
vereniging creëren en behouden 
die nog tientallen jaren mee gaat. 
Dat is iets waar we allemaal onze 
schouders onder zullen moeten 
zetten. Alleen op die manier kun-
nen we voor jong en oud voetbal 
blijven aanbieden. Dat is uitein-
delijk het allerbelangrijkste want 
we hebben ’maar’ één taak en dat 
is het faciliteren van voetbal. Dat 
is soms al uitdagend genoeg!”

Henk van Zundert (66)

Henk is lid sinds 1979. Hij is ac-
tief als vrijwilliger en speler bij de 
nieuwste voetbaltak van SC Wel-
berg: Walking football waarvan 
we het team op de foto zien. 

Henk, vertel eens:
Wat is voor jou hét oranje-wit ge-
voel?
“Samenhorigheid, sportiviteit en 
gezelligheid.”

Wat is jouw beste herinnering aan 
SC Welberg?
“De festiviteiten en uitstapjes met 
het derde elftal.”

Wat is jouw wens voor de club? 
“Er nog eens 75 jaar bij.” 

Adrianne Neelen (41)

Adrianne is sinds 2013 (zoon Finn 
op de foto werd toen lid) een be-
trokken ouder. Zij is leidster JO13 
en voorzitter van jeugdbestuur. 

Adrianne, vertel eens:
Wat is voor jou hét oranje-wit ge-
voel?
“Samen aan de lijn genieten van 
voetbal, met de gezelligheid en 
de warmte van een ”kleine” club, 
waar iedereen op zijn eigen ma-
nier een steentje bijdraagt aan het 
clubgevoel. Maar ook het plezier 
dat je aan lijn mee beleeft met de 
pupil van de week die mee mag 
trainen met het eerste elftal. Het 
zijn alle momenten waarin het 
Welberg gevoel ons verbindt.” 

Wat is jouw beste herinnering aan 
Sc Welberg? 

“Op de foto is te zien hoe onze 
zoon Finn, op 18 januari 2014, als 
allerjongste lid van SC Welberg 
(toen 4 jaar oud) samen met erelid 
Giel Smout (als oudste lid op dat 
moment) de opening en naams-
onthulling mochten doen van 
”ons”  Zandbaantje. Een unieke 
belevenis!” 

Wat is jouw wens voor jouw club 
voor de toekomst?
“Ik wens dat SC Welberg ook de 
komende jaren een plek mag zijn 
om te genieten met elkaar, of het 
nu is op het veld of langs de lijn. 
Dat het een plek blijft die men-
sen verbindt, waar je je thuis kan 
voelen en waar je trots mag zijn 
om deel uit te maken van SC Wel-
berg!” 

Tonnie Vugts (43)

Tonnie is lid sinds 2016. Hij is trai-
ner van de MO13-2 en voetbalt zelf 
op de vrijdagavond bij de 35+.

Tonnie, vertel eens:
Wat is voor jou hét oranje-wit ge-
voel?
“De gezelligheid en saamhorig-
heid binnen de vereniging en dat 
iedereen even belangrijk is.”

Wat is jouw beste herinnering aan 
Sc Welberg? 

”Dat zijn er meerderen. Het altijd 
gezellige jeugdkamp bijvoorbeeld 
waar ik als leider mee ga, maar 
ook de mossel-saté avond of an-
dere evenementen zoals het 7 te-
gen 7 toernooi.”

Wat is jouw wens voor jouw club 
voor de toekomst? 

Dat we nog lang met z’n allen bij 
deze gezellige club mogen blijven 
voetballen.

SC WELBERG

75



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

Bezoek ons ook op:

yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen

UW KEUKEN, ONZE PASSIE!

Warwickstraat 2c 
4651SX Steenbergen

06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl 

 Bezoek ons ook op: 
yournewkitchen.nl

facebook.com/YNKitchen

info@katsrijwielen.nl 
www.katsrijwielen.nl

Bij ons
vind je de 
perfecte
Gazelle
e-bike!

lekker 
gezond 
met de 
fiets

back to school

Westzijstraat 4, 
4671 CG Dinteloord
0167-524 597

Westzijstraat 4, 4671 CG Dinteloord, 0167 - 524 597

Decemberbox
VOOR THUIS!

Inhoud box
• Brood en smeersels
• Gemarineerde olijven
• Wrap van carpaccio met truffelmayonaise
• Bonbon van gerookte zalm met bieslookroomkaas
• Salade van gerookte paling en limoencrème
• Charcuterie van diverse hamsoorten
• Fruitsalade van vers fruit
• Geitenkaas met salade en spek
• Huisgemaakte krabsalade met ei, appel en cocktailsaus
• Bospaddenstoelen truffelbouillon
• Ree-kroket op toast met veenbessencompote
• Gemarineerde scampi’s met looksaus
• Getrancheerde ossenhaas van Iers rund met pepersaus
• Mootje van kabeljauwfi let met serano en mosterdsaus
• Thuis!-burgertje
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Aanpassingen aan de inhoud van de Kerstbox 
en/of afhaaltijdstippen zijn vanwege de drukte 

helaas niet mogelijk.

Wilt u in de feestmaand 
genieten van onze heerlijke 
tapas-gerechten?

2021 HAPPYNEW YEAR

MERRY

CHRISTMAS
2021

Vijftien verschillende Thuis!-gemaakte lekkernijen 
om tijdens de feestdagen van te genieten. 
De decemberbox is te bestellen voor het Sinterklaas-
weekend, de Kerstdagen en Oudejaarsavond.

Bestellen
• De decemberbox is te 

bestellen à € 27,50 p.p. 
• De dessertbox is te 

bestellen à € 7,50 p.p. 
• Combinatie van de 

december- en dessertbox 
is te bestellen voor 
slechts € 33,75 p.p. 
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Bestellen
• De decemberbox is te 

Dessert-
box

Inhoud: Thuis!-lolly, Brownie, Cheesecake, Panna cotta
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Westvoorstraat 4-6 | 4671 CD  Dinteloord | 0167 - 52 85 77 | info@hotelrestaurantthuis.nl

www.hotelrestaurantthuis.nl

Of u nu kiest voor kunststof of hout
ons werk is voordelig en extreem duurzaam

MVH is specialist voor kozijnen,
veranda’s, overkappingen
en dakkapellen.
Wat we doen, doen we goed. Degelijk vakwerk, uitstekende 
kwaliteit en dat tegen een zeer scherpe prijs.

Mike van Herel, MVH House & Garden

Dakkapellen

Kozijnen

Overkappingen

Veranda’s

Heeft u plannen voor uw huis? 

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl

@haarstudiojeanpierre

Haarstudio Jean-Pierre

       www.haarstudiojeanpierre.nl

MOLENSTRAAT 5, KRUISLAND
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Leefbaarheid 
en kernen blijft voor de gemeen-
te een belangrijk speerpunt. Con-
tinu wordt geprobeerd om de lij-
nen met inwoners kort te houden, 
de gemeenschappen te versterken 
en burgers vooral zelf met ideeën 
te laten komen. Zo is er het suc-
cesvolle initiatievenfonds, waarbij 
inwoners met een goed idee geld 
uit dit potje kunnen ontvangen om 
snel aan de slag te kunnen gaan. 
Wat daar nog bijkomt is ‘Right to 
challenge’: inwoners kunnen taken 
van de overheid overnemen als ze 
denken dat ze het slimmer, beter 
of goedkoper kunnen doen. 

Dit plan komt uit de koker van de 
Rijksoverheid die verwacht dat 
gemeenten daarmee aan de slag 
gaan. “Het is voor ons best een 
beetje spannend, maar we willen 
ermee beginnen en al doende bij-
stellen. Maar kijk naar een initi-
atief als de Ontmoetingswinkel: 
het komt vanuit inwoners en je 
ziet dat het werkt en gewaardeerd 
wordt”, aldus Esther Prent tijdens 
de oordeelvormende vergadering.  

“Levert meer werk op 
voor ambtenaren”
‘Right to challenge’ trok zo’n bé-
tje als enige de aandacht van de 
raadsleden na het lezen van de ka-
dernota Leefbaarheid en Kernen. 
“Ik begrijp niet waarom deze nota 
moest worden opgesteld. Er staat 
behalve dit niks nieuws in”, stel-
de Nicky Broos namens de VVD. 
De PvdA denkt dat het de ambte-

naren alleen maar meer werk gaat 
opleveren en roept op het niet te 
doen. “Houd het bij het initiatie-
venfonds, dat werkt goed en snel”, 
vindt Joop Stoeldraijer.

Maar volgens de wethouder kost 
dit geen extra tijd, maar borduurt 
het voort op een toch al ingezet-
te verandering waarin inwoners 
meer meedenken over hun eigen 
leefomgeving. 

“Maar er moeten natuurlijk wel 
goede afspraken worden gemaakt 
zodat voor iedereen duidelijk is 
waar de verantwoordelijkheden 
liggen”, zei Prent. 

Genoeg burger- 
initiatieven, maar  
corona blokkeert

Onlangs bracht het college naar 
buiten wat het initiatievenfonds 
in 2020 heeft opgeleverd. Voor dit 
jaar is hiervoor 50.000 euro be-
schikbaar. De gemeente ziet het 
fonds als middel, en geen doel op 
zich. Oftewel: samen sneller van 
een idee tot uitvoering komen. 
In Steenbergen is er onder ande-
re een kunstwerk op de rotonde 
gerealiseerd, er komt een water-
tappunt in Kruisland en er is een 
hondenspeelplaats op de Welberg 

gekomen waar al veel gebruik van 
wordt gemaakt. Helaas heeft het 
coronavirus een negatieve impact 
op de creativiteit in de kernen, 
waardoor behoorlijk wat initia-

tieven die geld toegekend hebben 
gekregen, blijven ‘steken’. 

Kerncoördinatoren  
worden gewaardeerd

Positief zijn college en raad over 
de rol van de kerncoördinato-
ren die sinds vorig jaar aan de 
slag zijn gegaan. Zij zijn het eer-
ste aanspreekpunt voor mensen 
met vragen, ideeën en klachten 
en slaan zodoende een brug tus-
sen gemeente en inwoners. Van-
wege het succes van deze kernco-
ordinatoren zijn de uren hiervoor 
uitgebreid, zo wordt gesteld in de 
kadernota. Er zijn nu twee men-
sen die allebei 24 uur per week be-
schikbaar hebben om ieder drie 
kernen te bedienen. 
De gemeenteraad moet de kader-
nota Leefbaarheid en Kernen nog 
wel officieel aannemen.

Foto: Het initiatievenfonds van de 
gemeente dat sinds 2018 bestaat, 
heeft ervoor gezorgd dat plannen 
van inwoners, zoals het speelter-
rein Hart van Zuid, succesvol zijn 
gerealiseerd.

Gemeente wil inwoners uitdagen met ‘Right to challenge’

De zoektocht naar een 
geschikte makelaar 
Het kopen of verkopen 
van een woning is voor 
velen geen dagelijkse 
kost. Graag neem ik u 
daarom mee in de hui-
dige hectische wereld 
van de makelaardij. 
Waar moet u op letten 
bij uw zoektocht naar 
een goede makelaar?
 
Waarschijnlijk begint uw 
zoektocht op het internet. 
Maak een lijstje met plaat-
selijke makelaars. Zij ken-
nen het (ver)koopgebied, 
de markt en de (potentiële) 
(ver)kopers. 

Bekijk de webpagina’s en 
social media kanalen. Krijgt 
u hier een goed en deskun-
dig gevoel bij? Worden de 
huizen op een mooie manier 
gepresenteerd? Zijn de ad-
vertenties goed te vinden?  
 
Alles draait om marketing. 
Mooie foto’s van een aan-
trekkelijke woning leiden al 
snel tot een verkoop. Maar 
wat als er meer nodig is? 
Dan heb je een makelaar no-
dig die zijn of haar vak ver-
staat, met de juiste papieren. 
Uitleg geven over de bouw-
kundige staat, bevoegd zijn 
tot het uitbrengen van taxa-
tierapporten en begeleiden 
van juridische trajecten be-
horen hier ook toe. En een 
belangrijke check: is de ma-
kelaar aangesloten bij een 
branchevereniging? 

Is uw lijstje al geslonken? 
Online reviews en ervarin-

gen uit uw omgeving kun-
nen helpen. Met de over-
gebleven partijen kunt u 
vrijblijvend een afspraak 
maken. Zo kunt u ervaren of 
u een klik heeft! Tijdens dit 
gesprek bespreek ik welke 
kosten u kunt verwachten 
en kan ik vaak de verkoop-
prijs van uw woning aange-
ven. 

Uiteindelijk is het belangrijk 
om uw gevoel te volgen. 
Want een hoge verkoopprijs 
of lage makelaarskosten 
zorgen er uiteindelijk niet al-
tijd voor dat het traject naar 
uw wens verloopt.

Vriendelijke groet,

Clemens Suijkerbuijk

p.s. Vragen naar aanleiding 
van deze column? 

Neem contact op met 
Koetsenruyter Makelaardij 

via 0167 563 301 of 
info@koetsenruyter.nl

[ Advertorial ]

(door Tineke Feskens)

STEENBERGEN – Roetveeg of niet. 
Zaterdagmiddag leefden bijna 50 
‘Pietjes’ zich uit in het Cromwiel. 
Moniek Broos, drijvende kracht 
achter ‘Stoer en Gaaf’ organiseer-
de voor alle kinderen die zich wil-
den uitleven in Steenbergen de 
Pietengym. 

Bijna 50 kinderen waren door 
papa en mama opgegeven voor 
de Pietengym, zaterdagmiddag 
in het Cromwiel. Verkleed in Pie-

tenpak, of gewoon lekker in sport-
broek en shirt, kwamen de kids 
voor een paar uurtjes bewegen, 
lachen en dollen met elkaar. Ver-
deeld over twee zalen vermaakten 
de kinderen zich prima. Hangend 
in de ringen, koprollen makend 
dankzij de trampoline en klim-
mend in het wandrek. Niets was 
hun te dol. “Weet je” licht Moniek 
Broos van ‘Stoer en Gaaf’ toe “Ze 
hebben al zo weinig op het ogen-
blik. Sport gaat vaak niet door. 
Sinterklaas intochten worden af-
gelast. Ze hangen maar op de 
bank. Jonge kinderen moeten zich 

uit kunnen leven. Ze moeten sa-
men plezier kunnen maken, lek-
ker gek doen!”  Daarom organi-
seerde ze de ‘Pietengym’. Wat de 
ouderen onder ons herkennen als 
‘Apenkooien’. Niets moet, samen 
spelen en dollen mag! Ondertus-
sen hingen de kinderen in de tou-
wen, maakten ze koprollen en oe-
fenden ze het ‘pakjesgooien door 
de schoorsteen’. Toen er ook nog 
twee pieten kwamen helpen was 
het feest compleet. Blozende ge-
zichtjes, al dan niet geschminkt 
met roetvegen, de kids genoten 
zichtbaar. Een ding is zeker: Sin-
terklaas hoeft zich, zeker in Steen-
bergen, absoluut geen zorgen te 
maken over zijn hulpjes. Er zijn er 
méér dan genoeg.

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

Stralende Pietjes  
in het Cromwiel



AUTOGRAPH
INTELLIGENCE™
An Intelligent Vision Revolution

Continuous Design 
Technology™

Visual AI 
Engine™

Eye-Point
Technology AI™ 

enkelvoudige 
merkbril
al vanaf 
€199,-

multifocale 
merkbril
al vanaf 
€299,-

RAADHUISPLEIN 9  DINTELOORD  TEL 0167 520018
WWW.BESTERSOPTICIENS.NL

Al onze brillen worden voorzien van Shamir glazen.

Raadhuisplein 9 – Dinteloord – tel. 0167-520 018 – info@bestersopticiens.nl – www.bestersopticiens.nl

Alle merken zijn welkom 
bij Autovakmeester

HELMONS

Karel Doormanstraat 8-A, Dinteloord, 
0167 524 035, info@autohelmons.nl
www.autohelmons.nl

Onderhoud/reparatie 
van alle merken
2 jaar internationale 
onderhouds- en 
reparatiegarantie
Betaalbaar onderhoud/
reparatie met behoud van 
fabrieksgarantie
Goed opgeleide en 
servicegerichte technici
Hoogwaardige technische 
apparatuur
Reparaties met uitsluitend 
originele onderdelen
Voordelige en snelle 
pechhulpservice
Stipte afspraken met een 
prĳ sopgave vooraf
BOVAG gecertifi ceerd
LeaseProf Service center

Specialist

De belangrijkste momenten
in je leven goed geregeld!

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

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

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

T 0165 - 30 37 08
E info@debolusberg.nl

www.debolusberg.nl Sinds 
   1987

Boerenweg 7

 Kerstbomen verkoop!

 Cat. F1 kindervuurwerk

 Zondag 6 en 13 december OPEN 

 van 11:00 - 16:00 uur

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

SoftStretch

SoftStretch slips

2+1 gratis*
*Bij aankoop van twee Chantelle SoftStretch slips t.w.v. @15,95 per stuk, ontvangt u één slip gratis
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Parochiesecretariaat: tel.: 0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintanna-parochie.com; Post: 
Postbus 145, 4650 C Steenbergen; 
Website: www.sintannaparochie.
com   
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie gevestigd in de 
Gummaruskerk is op maandag-, 
woensdag-, en vrijdagochtend 
geopend van 9.15 uur tot 11.30 uur. 
a.s. weekend in alle kerken extra 
collecte voor de Caritas t.b.v. de 
Adventsactie.  Ze steunen dit jaar 
diverse projecten die ervoor zorgen 
dat gezinnen zelf groente, granen en 
fruit kunnen verbouwen en op die 
manier beschikken over gezond en 
gevarieerd voedsel, zodat vrouwen 
en kinderen kunnen ontsnappen 
aan de vicieuze cirkel van armoede 
en ondervoeding.  Wij bevelen 
de collecte van harte bij u aan.  
Voor alle vieringen is aanmelden 
verplicht,  zie hieronder de 
reserveringsmogelijkheid per 
parochiekern:
Parochiekern H. Georgius: 
Ad Huijsmans, 06-53424810 
huijsmans4756@gemail.com                                     
Parochiekern St Gummarus, 
via het secretariaat en via de 
website zie gegevens hierboven.   
Parochiekern H. Joannes de 
Doper, Piet van Schilt, 06-
11793653, pietvanschilt@ziggo.nl                                
Parochiekern Vredeskerk, Petra 
Geers, 0167-565994, petrageers@
hotmail.nl 
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk is iedere zaterdag 
om 17.00 uur te beluisteren via de 
radio: KPN kanaal 1102 en Ziggo 
kanaal 916 en FM 107,4.

In de Advent leven we als kerken 
naar Kerstmis toe. Door de 
beperkingen die er zijn kan er 
helaas naar alle waarschijnlijkheid 
maar een klein aantal parochianen 
aanwezig zijn bij de kerstvieringen. 
Maar Kerstmis kan als belangrijk 
hoogfeest juist in deze tijd mensen 
inspireren en bemoedigen met de 
boodschap dat Jezus naar de wereld 
is gekomen om als de Immanuel 
(God-met-ons) dichtbij te zijn in 
het leven van iedereen. Met een 
speciale website Vierkerstmis.
nl nodigen de Nederlandse 
bisschoppen iedereen uit om ook 
dit jaar Kerstmis te vieren, al is 
nu alles anders. De website biedt 
concrete handvatten om Kerstmis 
te vieren, als er geen plek in de 
kerken is. Thuis vieren met een 
liturgieboekje of via een SLOS tv-
uitzending op kerstavond om 22.30 
uur of via de NPO kan ook en 
wordt van harte aanbevolen want 
Kerstmis is te belangrijk om niet te 
vieren.
Op Vierkerstmis.nl kan men 
liturgieboekjes vinden voor de 

zondagen van de Advent en de 
vieringen tijdens de feestdagen. 
Tijdens de periode van de Advent 
wordt Vierkerstmis.nl nog verder 
aangevuld met onder meer een 
doeboekje voor gezinnen, om thuis 
met de kinderen mee te kunnen 
vieren en een video met een 
boodschap van de bisschoppen, 
speciaal voor Kerstmis 2020. 
Pastoor Hans de Kort 

Personalia: de overledenen die wij 
in ons gebed gedenken zijn: Toon 
v.d. Riet; Trudy van Nijnatten  - 
v.d. Enden, Riet Vriens - Hector.
Er is een voornemen om vanaf 1 
januari de zondagviering van 9.30 
uur te verplaatsen naar zondag 
11.00 uur. Als u hierop wilt 
reageren kunt u contact opnemen 
met iemand van het pastoraal 
team of een bestuurslid van de 
parochiekern commissie.
Misintenties: Wilt u een 
misintentie aanvragen? Gelieve 
dit minstens een week van tevoren 
(ivm tijdige plaatsing in de krant) 
door te geven bij het secretariaat 
(zie gedeelte Sint Annaparochie) 
of via de website. De prijs voor het 
aanvragen van een misintentie is 
11,00 euro.

Kerkdiensten:  jaarcyclus B.
Zaterdag 5 december: pastoor H. 
de Kort en pastor L. Robijn. Adrie 
Koopmans en overleden familie; 
Bertus Suijkerbuijk (ophalen 
kruisje).
Zondag 6 december 9.30 uur:  
pastoor H. de Kort.  Maria de Baar 
- Veraart; familie Uitdewilligen- 
van Bergen; overleden leden 
KBO; overleden ouders Testers 
- van de Riet; jaargetijde 
Maria Huijsmans van de Riet. 
Maandag 7 december 19.00 uur: 
pastor S. Chazhoor.

Zaterdag 5 December 2e 
zondag van de Advent 19.00 
uur: Eucharistieviering:  Pastor 
Sebastian Chazhoor. Wij gedenken  
Els Lijdsman - Keuls echtgenote 
van Antonius Lijdsman, Riet 
Sonder. Patrick Goverde op orgel. 
Woensdag 9 December om 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. 

Zaterdag 5 december 14.00 
tot 15.00 uur: Gelegenheid tot 
biechten in de sacristie. 
Zondag 6 december 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pater 
Bertus van Schaik. Misintenties: 
Ad Koolen, vader van Bas en 
Manon; Janus Bosters; Leonardus 
de Jong en Maria Baselier; overl. 
ouders Adriaan Heijboer en Lien 
Vriens; overl. ouders Koen-Cools 
en kinderen; jgt. Leo Dekkers e.v. 
Nell Schoutens;
Maandag 7 december 18.00 uur: 
H. Mis.
Woensdag 9 december 19.00 uur: 
H. Mis.
Donderdag 10 december 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur tel.: 0164-
682525.  Zaterdag 2 dec. 19.00 
uur: Euch. Tweede zaterdag van de 
Advent. In deze viering gedenken 
wij:  Maria Melsen w.v. Jacobus 
de Wit; Jan Huijsmans; Adriana 
van den Corput w.v. Gerardus Bo-
termans; Jaan van Tillo e.v.  Rinus 
Nijssen; jrgt. Harry van Ekeren; 
Toon van Ekeren; o.o. van Meer 
Roosendaal; Voorganger: Pastoor 
H. de Kort, lector: H. Wouts. 
Dinsdag 8 dec. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen. Mededeling: Gelie-
ve voor iedere dienst te  reserveren.

Zondag 6 december 11.00 
uur: Eucharistieviering. Zang: 
Enkele zangers van het gemengd 
koor met muzikale begeleiding; 
Misintenties: Leden en overleden 
leden van de KBO. Cornelia van 
Etten-van der Poel, Jgt. Janus 
Maas. Extra collecte:  Voor de 

bisschoppelijke Adventsactie. 
Voorganger: Pastoor Hans de 
Kort; Lector: Toos Broos; Koster: 
Adrie van Etten. 
Als u naar de dienst wil komen 
dan graag vooraf aanmelden bij: 
Ad Huijsmans tel: 0167-532728 of 
06-53424810

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

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

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

Op dit moment worden er, 
in verband met de corona-
maatregelen, geen kerkdiensten 
gehouden in het Kerkje aan 
de Voorstraat, maar in de Sint 
Martinuskerk, Dorpsstraat 20 te 
Halsteren. U bent daar van harte 
welkom. Aanvang eredienst 10.00 
uur. Zondag 6 december: Ds. W. 
Lolkema, Bergen op Zoom. Ook kunt 
u de kerkdienst volgen op You Tube 
Videokanaal PGHNV of via www.
kerkomroep.nl. Meer informatie over 
onze protestantse gemeente en de 
kerkdiensten vindt u op onze website: 
http://halsteren-nieuwvossemeer.
protestantsekerk.net/

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Soms is niets zeggen
het beste antwoord.

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 6 december  10.00 uur: 
Tweede Advent. Ds. C. Biemond, 
Bergen op Zoom. U kunt de diensten 
ook volgen via www.kerkomroep.nl 
en dan Steenbergen aanklikken. Wilt 
u de dienst in de kerk bijwonen, kunt 
u zich, i.v.m. corona, voor donderdag 
aanmelden bij Mw. Conny Bom tel. 
0167-564745

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

Wilt u een kerkdienst bijwonen? 
Ga dan naar  onze website: www.
opendeursteenbergen.eu en reser-
veer een zitplek. In verband met 
de maatregelen van de overheid 
inzake Corona kunnen wij maar 
een beperkt aantal mensen toelaten 
in de kerk. Elke week (op maandag) 
worden de data voor die week 
ververst.

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 6 december 10.00 uur: 
Ds. N. Roggeband, Tholen.
Tweede Adventszondag.  Laatste 
zondag van het liturgisch jaar. 
Gasten kunnen zich aanmelden via 
scriba@pkndinteloord.nl of even 
bellen met +31 611 888 299.

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

“Het veiligste vaccin”
Welk vaccin tegen het corona-
virus is het beste geneesmiddel? 
Als we deze pandemie in het licht 
van het geloof brengen, kom ik bij 
de Wonderdadige Medaille, die 
Onze Lieve Vrouw in 1830 aan 
Catharina Labouré in Rue du Bac 
in Parijs getoond heeft. Via deze 
medailles wil Maria haar biddende 
kinderen helpen in allerlei noden. 
Aan de ene kant van de medaille 
staat Maria afgebeeld met het 
gebed: “O Maria, zonder zonde 
ontvangen, bid voor ons die onze 
toevlucht tot U nemen”. Op de 
andere zijde staan de letter M van 
Maria en het Kruis van Jezus met 
twee harten, een omcirkeld door 
doornen (voorstellend het Hart van 
Jezus), en het andere doorboord 
door een zwaard (het Hart van 
Maria). Twaalf sterren omcirkelen 
alles. Een vijftigtal gezegende 
Wonderdadige Medailles heb ik 
in huis voor mensen, die daar naar 
vragen. Maria heeft al heel veel 
mensen geholpen. Dat blijft ze 
doen. Tot slot wijs ik op het bidden 
van psalm 91: “God zal u met zijn 
vleugels beschermen, onder zijn 
wieken vindt gij een toevlucht”.  
Dit mooie gebed staat ook in de 
Huwelijksbijbel, die ik in betere 
tijden aan honderd bruidsparen 
of meer gegeven heb. Vooral 
geestelijke gezondheid gewenst. 
Pater Bertus. 

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 6 december 10.00 uur: Ds. 
J. Prins, Ouderkerk aan den IJssel. 
18.30 uur: Ds. A. Vastenhoud. De 
zondagse ochtenddiensten worden 
verder uitgezonden via de SLOS op 
donderdagochtend. De diensten zijn 
ook te beluisteren via onze website 
www.hervormddinteloord.com. 

Zondag 6 december 10.30 
uur: Heilig Avondmaal. Ds. 
H.J. Inkelaar. U dient zich 
van tevoren aan te melden op 
aanmeldenkerkdienstengastel- 
kruisland@hotmail.com (vóór 
vrijdag 19.00 uur).U kunt de dienst 
ook online volgen. 

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL WOORD

Albert Heijn Achterberg: Mevr. 
D.Soomers Steenbergen; B. 
Veraart Dinteloord; Marinet v.d. 
Par-v.Kuijk Steenbergen; J.Jan-
se Steenbergen; Joke Engels De 
Heen; Aukje Mulders-Stoffels 
Steenbergen. 
Binderij Bloemweegen: van Dorst-
Geers Steenbergen; J.L.Everaers 
Steenbergen; Sary Leeuw Steen-
bergen. 
Bonton Bloemsierkunst: 

Fa.Roosendaal Steenbergen; M.
Geers Steenbergen; Lianne van Es 
St.Philipsland. 
Brasserie Puur: M.Mulders Steen-
bergen; Els v.Treijen Nw. Vosse-
meer; L.Verbeek Steenbergen. 
Broekhuis Juweliers en Klokken: 
Susanne Schalk Steenbergen. 
Clara & Roxane hair face body: 
Adriënne de Jong Nw. Vossemeer. 
DA Drogisterij & Parfumerie van 
Oers: Gerda Steegmans Zierikzee; 
Anita de Ronde Bruinisse; Heleen 

Wouda Steenbergen. 
De Moor Optiek: Sabrina v.d. We-
gen Steenbergen. 
De ontmoetingswinkel: Fam.van 
Kaam Steenbergen; J.Kwisthout 
Steenbergen; Cor Dogge Steen-
bergen. 
Funride: K.Verstegen Steenbergen; 
L.J.Minkman Steenbergen. 
Goudsmederij Keizer: Annet v. Ad-
richem Steenbergen. 
Haer van den Adel: J.Kosten St.Phi-
lipsland; Marit Veerman Steen-
bergen; A.Tirions Steenbergen. 

Luxe Bakkerij Ton van Hees: L.de 
Krijger Steenbergen; Laura de Ron 
Steenbergen; Connie Dobbelaar 
Steenbergen. 
HEMA Steenbergen: Fenneke 
Potappel St.Philipsland; S.Hen-
ning Halsteren; M.A. Haak Hal-
steren; Tanja Dogge Kruisland;K.
Moors-Garrelds Steenbergen. 
IJssalon Boon: Mevr.Koolen 
Steenbergen; Suzanne Reiner-
man Steenbergen; C.Roosendaal 
Steenbergen; C.v.Tilburg-IJzer-
mans Steenbergen; Anja v.d. Wee-

gen Steenbergen; Elly v. Loon 
Steenbergen; A.de Koning Steen-
bergen; T.Bossewinkel Steenber-
gen; Joke Cruijssen Steenbergen; 
F.Matthijssen Steenbergen; Gos-
selink Steenbergen; Arjan de Fe-
ijter Steenbergen. 
Jolanda’s Boeket: Mikolajczyk 
Steenbergen; M.C.Kleijn Steen-
bergen; C.van Vugt Steenbergen; 
M.de Wit Steenbergen. 
Kaashuis Marcel: Colinda Caste-
lijns Steenbergen; Joke Iriks Steen-
bergen; Babs Overveld Steenber-
gen; Rombouts Steenbergen. 
KlusWijs Steenbergen: Aranka 
Smit Steenbergen; Marleen Oo-
men Steenbergen; E.Vogels Steen-
bergen; Marian Lodder Nw. Vosse-
meer. 
Kruiderij Rozemarijn: v.Dun Steen-
bergen; Flameling Steenbergen; 
Dolinda v. Agtmaal Steenbergen; 
Jacqueline Iriks Bergen  op Zoom. 
LinFina Lingerie: M.v.d.Heijden 
Steenbergen; J.Cornelissen Hal-
steren. 
De Marskramer: R.van Viersen 
Steenbergen; Verkade Steenber-
gen; Annemiek de Wit Nw. Vosse-
meer. 
Visspeciaalzaak De Meerpaal: Ani-
ta Nuiten Steenbergen; J.van der 
Zee Steenbergen; Anja Nuwolt De 
Heen. 
Oerlemans Mode: José Delhez 
Steenbergen; Anita Vingerhoets 
Steenbergen. 
Hengelsport Steenbergen Peory: 
J.v.Nieuwenhuijzen Steenbergen; 
C.v.d.Boog Steenbergen; P.Hen-
ning Steenbergen; C.Zantboer 
Steenbergen. 
The Phone House: Thiele Steen-
bergen; Sj.de Zwart Dinteloord; P.
Kouters Bergen  op Zoom. 
Poelier Vugts: van Loosen Steen-
bergen; F.Lanser St.Philipsland; 
T.Ham Steenbergen; Brigitta 
Schut Steenbergen. 
Schoen & Sleutel service Leo Quin-
tus: Gerda Nouwen Steenbergen; 
J.de Backer St.Philipsland; Anja 
Adriaansen Steenbergen; Nettie 
Hensen De Heen. 
Shoetime: Christiaens Bergen  op 
Zoom. 
Veraart ùw topslijter: Jeanni-
ne Grin Steenbergen; J.P.Dekkers 
Steenbergen; Lizet v.d. Bogert 
Steenbergen; Diana Berkel Steen-
bergen. 
De Suijkerpot Lifestyle: den Adel 
Steenbergen; José Hoetelmans 
Steenbergen; Korien de Hoog 
Steenbergen; Esther v.Broekhoven 
Steenbergen. 
Tof & Trendy: Petra Laurijsse Nw. 
Vossemeer. 
Van de Ven Mode: Lodewijk Wel-
berg; D.Brouwers Nw. Vossemeer; 
C.Hartman Dinteloord; Elles 
Raaijmakers Steenbergen. 
Vata Moda: Nikkie van Herel De 
Heen; Angela de Groot Steenber-
gen. 
Vato Moda: J.Helmons Steenber-
gen; Visser De Heen. 
Vermeulen boek- en  kantoorvak-
handel: J.Bol Steenbergen; Ria 
v.d. Heiden Halsteren; D.de Greef 
Steenbergen; Laila Heshof Steen-
bergen; Steehouwer Steenbergen; 
J.Voorheijen Steenbergen; S.Hou-
tepen Steenbergen; Daantje v. Ac-
ker Steenbergen. 
De Wereldwinkel: Anja Huijsmans 
Steenbergen; Magdalena Ata-
nasova Steenbergen; Corrie An-
deweg Steenbergen; D.v.Gastel 
Steenbergen. 
Wevo Steenbergen: Linda Koen-
raadt Steenbergen; A.van Gent 
Bergen  op Zoom; M.Bosters Nw. 
Vossemeer; Anja den Herder 
Steenbergen. 
De Trekpleister Steenbergen: Ma-
dinah Kok Steenbergen.

Prijswinnaars Eerste trekking 
najaars stempelactie  

Ons Steenbergen 
STEENBERGEN – De eerste trekking van de Najaars Stempelactie van 
Ons Steenbergen is inmiddels gebeurd. Uit de ingezonden stempelkaar-
ten werden de hier volgende prijswinnaars getrokken. Er volgen nog drie 
trekkingen op 7 december, 14 december en op 28 december. Alle ingele-
verde stempelkaarten doen bij elke erop volgende trekking mee. In totaal 
is er 10.000 euro aan prijzen.

  



Kaaistraat 51, 4651 BM Steenbergen

Meesters
In groenten en fruit

Aanbiedingen van de week
Pasta-boerenkoolsalade met 

balsamico en granaatappelpitjes 100 gram 1,19

Italiaanse bonenstamppot met snij-

bonen, witte bonen en tomaat, 500 gram  3,95

        Stoofpeertjes (kant & klaar)
 Ze zijn er weer!!

      250 gram 2,25

Actie is geldig 
t/m 31 oktober 2020

We leveren ook aan huis of bij uw bedrijf!

Vernieuwde website voor recepten, 
assortiment en weekaanbiedingen:  
www.meesters-groenten.nl

Es
si

lo
r®

 e
n 

AV
A™

 z
ijn

 h
an

de
ls

m
er

ke
n 

va
n 

Es
si

lo
r I

nt
er

na
ti

on
al

. *
 E

ur
om

on
it

or
, e

di
ti

e 
br

ill
en

 2
01

9;
 E

ss
ilo

r i
nt

er
na

ti
on

al
 N

V,
 re

ta
ilw

aa
rd

e 
o.

b.
v.

 v
er

ko
op

pr
ijz

en
.

Maak nu een afspraak bij De Moor Optiek

BIJ ONS KRIJGT U EEN PRECIEZERE 
OOGMETING MET AVA

TM

Ontgrendel het volledige potentieel van uw ogen met AVATM. Het 
revolutionaire oogmeetproces zorgt voor een preciezere oogmeting, 
die meegenomen wordt in de productie van uw 
premium Essilor® brillenglazen.

Grote Kerkstraat 18 | Steenbergen | T: 0167-500005 |  E: info@demooroptiek.nl

GEEF UW OGEN
DE PRECISIE 

DIE ZE VERDIENEN

AFHAALACTIE DINSDAG PIZZA DAG

Specialiteiten uit de Syrische keuken
Pizza - Pasta - Grill - Spare Ribs

AFHALEN - BEZORGEN
BLAUWSTRAAT 70 STEENBERGEN 0167500118

Openingstijden: maandag t/m donderdag 14.00 - 22.00 uur
Vrijdag, zaterdag 14.00 - 02.00 uur Zondag 14.00 - 22.00 uur

Bezorgen vanaf 16.00 uur in Steenbergen, Dinteloord, Kruisland, 
Halsteren, De Heen, Nieuw-Vossemeer, Oud-Vossemeer

ALLE PIZZA’S VOOR @6,99
M.U.V. NUMMER 13,17

4 HALEN 3 BETALEN
M.U.V. NUMMER 17, 19, 20, 21

ONLINE BESTELLEN
VIA ONZE EIGEN SITE

10% KORTING

AFHAALACTIE WOENSDAG / DONDERDAG

WWW.RESTAURANTNOORSIN.NL

kapsalon | schoonheidssalon | nagelsalon | visagie | massages | productadvies

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

specialist in oplossingen voor
haar- en hoofdhuidproblemen

ERKEND HAARWERK SPECIALIST 

T O TA A L I N S T A L L A T E U R
Steenbergen | Industrieterrein Reinierpolder 1 | Zilverhoek 5 |  t (0167) 561720

www.madri.nl/onderhoud

Deskundig onderhoud van uw CV 
en warmwater apparaten.

Veilig, betrouwbaar besparend. 
En extra voordelig met een onderhoudscontract.

Verbeek Fruit en Tuinplanten
Afgeslechtedijk 25 - Steenbergen

Alle soorten fruit en sappen

Te Koop: 

KERSTBOMEN
Diverse soorten en maten

Ambachtelijke 
producten!

Leuk voor een
cadeautje

K r u i s l a n d s e d i j k  3 8 ,  4 7 5 6  S G  K r u i s l a n d

( 0 ) 6  2 7  2 2  6 2  6 1  

Cuvée Alliance

L a n d g o e d  H e e n w e r f  i s  e e n  p r i v é  l a n d g o e d .  

B e z o e k  e n k e l  o p  a f s p r a a k  o f  o p  d e  a a n g e k o n d i g d e  o p e n i n g s u r e n .   

Knal he
t nieuw

e

jaar fe
estelijk

 in

met een 
bubbe

ltje

uit je 
eigen 

streek!
 

élke zaterdag open

tussen 10:00 en 14:00

of bel voor een afspraak

Origineel stijlvol

geschenk  in een

luxe étuis 19,95 

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

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

Ook voor de 
Feestdagen bent u

bij ons op het juiste adres.

Voor o.a. heerlijke hapjes, opgemaakte koude schotels,
gourmet schotels, maar ook ambachtelijk bereidde
ragout, div. soepen, rollades, kalfsvlees, kalkoen, konijn,
wild en voor nog veel meer kunt u bij ons terecht.

U wilt toch ook genieten met 
(H)eerlijke versproducten 

uit uw eigen regio!

Onze bestellijsten voor de feestdagen, 
liggen vanaf komende week weer 

voor u klaar in de winkel.
Tevens staan deze dan ook op onze 
website onder het tabblad Folders.
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Wat doe je in het dagelijks leven 
(beroeps- én hobbymatig)?
“Mijn vrouw Maartje en ik zijn 
zelfstandig ondernemers in de 
horecabranche, specifiek spor-
thal ‘de Buitelstee’, en we verzor-
gen evenementen.  We zijn ook 
de beheerders van het Dorpshuis 
Dinteloord. In mijn vrije tijd zet ik 
mij al veertig jaar in voor de Oran-
jevereniging. Ook heb ik geholpen 
om het plaatselijke carnavalsfeest 
weer op te zetten. Ik ben al heel 
lang betrokken bij de intocht van 
Sinterklaas in Dinteloord. Ik ben 
onder meer de man in het pak om 
het maar kindvriendelijk te om-
schrijven.” 

Welke activiteit, waar je het rond 
deze tijd normaal gesproken druk 
mee zou hebben gehad, gaat niet 
door vanwege corona?
“De Sinterklaasvieringen. Nor-
maal gesproken ben ik nu op tour-
nee langs de Zonnebloem en de 
Ouderenbond, bij de Woonvoor-
ziening en de basisscholen Petrus 
& Paulus en de Groen van Prin-
sterer. Dat ging allemaal niet door, 
maar gelukkig konden we via de 
SLOS nog wel wát. Voor de woon-
voorziening heb ik voor alle be-
woners een videoboodschap ge-
maakt.”

Waar ben je het meest trots
op wanneer het om jouw 
organisaties gaat? 
“Ik ben heel trots op alles wat de 
vrijwilligersgroep al jaren doet 
voor de Sinterklaasviering. Met 
name de verbinding die we met 
elkaar hebben en die we over we-

ten te brengen in Dinteloord. Dat 
zie je ook bij Koningsdag, de her-
denking op 4 mei en de viering 
van 5 mei. Iedereen in Dinteloord 
doet mee en dat geeft een heel 
goed gevoel.” 

Wat staat er bovenaan jouw
wensenlijstje voor jouw 
organisaties?
“Ik hoop dat de verbinding tussen 
mensen terug mag komen, want 
het gemis ervan heeft enorm veel 
impact op de organisaties. Met 
name in deze Sinterklaastijd is er 
geen persoonlijk contact met de 
kinderen en dat missen we alle-
maal. Bij de Oranjevereniging is 
het nog maar de vraag wat er vol-
gend jaar door kan gaan. Het zal 
vermoedelijk nog wel wat impro-
visatie en creativiteit vergen. We 
kunnen alleen maar hopen dat we 
ooit weer een wij-feestje kunnen 
vieren.”

Hoe kom je de lockdown door?
“Ik blijf zoveel mogelijk actief met 
mijn werk bezig. Nu niet met han-
den en voeten, maar wel in mijn 
hoofd. Het is niet allemaal nega-
tief, sommige dingen zijn ook wel 
eens goed. Privé ga je meer na-
denken over de weg waar je op zat. 
Of die nu wel zo goed was. Ander-
zijds valt de tweede lockdown mij 
zwaarder dan de eerste. Het duurt 
gewoon te lang. Zeven maan-
den geen inkomsten heeft zwa-
re financiële consequenties. Dat 
brengt zorgen met zich mee.� 

Wat mis je het meest en het minst? 

“Het samenzijn mis ik het meest. 

Vooral in de Buitelstee was het al-
tijd druk, altijd gezellig. Je bent 
nu aangewezen op het bubbel-
tje van je eigen gezin. Althans ik, 
want ik zoek het virus echt niet op. 
Vreemd genoeg is hetgeen wat ik 
het minste mis bijna hetzelfde. De 
hectiek waar Maartje en ik altijd 
in leefden, is weg. Daarvoor in de 
plaats ervaren we een stukje rust 
en dat is prettig.” 

Wat heb je geleerd van deze
periode? 
“Ik heb me verbaasd over de wijze 
waarop mensen met problematie-
ken omgaan.  Ik zou Facebook het 
liefst overboord gooien. Het pro-
bleem is dat je verschillen van in-
zicht niet met elkaar uit kunt dis-
cussiëren.” 

Wat hoop je dat er na de corona-
periode voorgoed anders is? 
“Ik hoop dat we de saamhorig-
heid en verbinding uit de eerste 
lockdown terug kunnen vinden 
in onszelf. De steunbetuigingen 

richting de zorg vond ik prachtig. 
Politiek was er geen onderscheid. 
We gingen voor hetzelfde doel. 
Helaas ging het over toen het een 
beetje beter ging. Ik had het mooi 
gevonden wanneer dat was blij-
ven hangen. Misschien is het een 
uitdaging voor ons allemaal om 
daar aan te werken?”  

Waar kun je je mateloos
over opwinden?
“Over de gekkies, de virusontken-
ners. Ik zou zo graag de discussie 
daarover aangaan, maar dat kan 
nu niet. Dat is jammer want er 
moet echt over gepraat worden.”

Wat is het mooiste compliment
dat je ooit hebt gekregen? 

“Mijn Koninklijke onderscheiding 
na de viering van 400 jaar Dinte-
loord. Ik was nog vrij jong toen ik 
hem kreeg en ik verwachtte het 
totaal niet. Maar het was echt bij-
zonder. Ik heb ook wel wat met 
het Koningshuis, althans een mo-
derne variant ervan.”

Op wie zou je wel wat 
meer willen lijken? 
“Op mijn kinderen Erik en Na-
thalie. Die hebben een combina-
tie van de goede dingen van hun 
moeder en mij in zich. Daar ben ik 
heel tevreden mee. Hun karakter-
eigenschappen zijn wat verfijnder 
dan die van ons en dat haalt de 
scherpe randjes er vanaf. Zij zijn 
beiden uitgesproken, maar op een 
meer genuanceerde manier.” 

Wat is het beste advies dat je ooit 
hebt gekregen?
“Ik heb ontzettend veel goed ad-
vies gekregen in mijn leven, voor-
al van mijn moeder. Mijn vader 
is jong gestorven. Ik was toen 18 
en bleef als nakomertje achter 
bij mijn moeder. Daardoor heb ik 
veel van haar levenswijsheid mee-
gekregen. Dat heeft mij gevormd. 
Ik had een fantastische relatie met 
haar. Ze was zorgzaam, maar ook 
open. Ze oordeelde niet.” 

Welke film zou iedereen volgens 
jou moeten zien? 
“De film ‘A Life on our planet’ van 
David Attenborough. Die man 
heeft niet alleen een boodschap, 
maar denkt ook in oplossingen. 
Hij veroordeelt niet, maar laat 
zien dat er nog kansen zijn die we 
kunnen pakken. Niet op een ‘gei-
tenwollen sokken’-manier maar 
juist praktisch. Het is een bood-
schap van hoop. Dat vind ik het 
sterke eraan.” 

Welk advies geef jij de lezers van 
de Steenbergse Courant om de 
coronaperiode goed door 
te komen? 
“Stay strong en let op elkaar. Die 
teksten zijn gewoon goed. Houd 
vast aan die eerste periode die iets 
heel moois bracht: Een verbin-
dende factor, vrij van aard, kleur 
en andere toestanden. Daar kijk 
ik bijna met plezier op terug en 
dat zouden meer mensen moeten 
doen.”

Intermezzo met
Hans Bolluijt
( door Dasja Abresch )

Naam: Hans Bolluijt
Leeftijd: 62
Woonplaats: Dinteloord

Burgerlijke staat: Getrouwd met Maartje. Samen hebben wij twee kinderen. 
Een dochter Nathalie en een zoon Erik. 

[ intermezzo ]
Onder normale omstandigheden hebben de stichtingen en verenigingen in de gemeente Steenbergen het druk 
met de organisatie van allerlei activiteiten. De een wat groter dan de ander, maar allemaal arbeidsintensief en 
bedoeld om het publiek te vermaken. Concerten, voorstellingen, exposities, evenementen en ga zo maar door. 
Corona bracht een abrupt einde aan al die inspanning. Daar staat tegenover dat de organisatoren ervan nu wel 
een moment van bezinning hebben waarin zij hun tijd aan andere zaken kunnen besteden. De Steenbergse Cou-
rant vraagt een aantal van hen de komende weken hoe zij het ‘Intermezzo’ doorkomen. 

Foto: De sporthal van de Buitelstee 
is inmiddels al maanden leeg. 
Alleen de basisscholen mogen er 
nog gymmen. 

Foto: Achter de tap van een stille toog in sporthal de Buitelstee blikt Hans 
Bolluijt terug op de afgelopen zeven maanden. 

Foto: Het optreden van Sinterhans blijft dit jaar beperkt tot beeld. Onder meer via de SLOS is de Dinteloordse 
Sint te bewonderen. 
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( door Tineke Feskens )

KRUISLAND - Hij is inmiddels wel 
aan het idee gewend, Niek de 
Bruijn. Maar toen hij een paar we-
ken geleden op woensdag overval-
len werd door Lars Boom, kon hij 
het niet geloven. Niek was name-
lijk de winnaar van een prijsvraag. 
Hij verzon het beste idee om meer 
kinderen op de fiets te krijgen.

Op basisschool de Zonneberg zijn 
ze al een tijd bezig met leerlingen 
te stimuleren vaker met de fiets te 
komen. Een wedstrijd ‘welke klas 
komt het meest met de fiets naar 
school� is één van de voorbeelden. 
Toen er door ‘BrabantSport’ en 
‘Ons Brabant Fietst’ een ontwerp-
wedstrijd voor kinderen in de leef-
tijd van 9 t/m 11 jaar werd uitge-
schreven, haakte de school daar-
op in. Alle kinderen kregen een 
wedstrijdformulier en gingen aan 
de slag.  “Eigenlijk vond ik mijn 
idee niet zo goed� legt Niek uit. �Ik 
had niet de goede kleur bij een let-
ter gebruikt én ik was ook nog iets 
vergeten!� Daar was de jury onder 
leiding van oud-wielrenner Lars 
Boom het niet mee eens. Zijn slo-

gan ‘Ziet u mij? Ik heb mijn fiets 
bij’ viel zo in de smaak dat Niek 
de Bruijn als winnaar uit de bus 
kwam. 

‘We mochten tot  
maandag niks zeggen’

Om Niek te verrassen werden 
papa en mama ingeschakeld. Op 
woensdagmiddag zou Niek over-
vallen worden. “Het was heel raar” 
herinnert Niek zich. “Want ik 
moest thuisblijven omdat er meu-
bels bezorgd zouden worden. En 
dan moest ik helpen tillen. Maar 
ik moest de hele tijd mijn schoe-
nen aanhouden, en die doe ik bin-
nen altijd uit!” Toen op een ge-
geven moment de bel ging, werd 
Niek naar de voordeur geroepen 
door zijn vader. En toen stond er 
ineens een grote camera voor de 
deur! “Er was confetti en ik kreeg 
een cheque!” glundert Niek. “Ik 
wist eerst niet wie de meneer was 
die mij de prijs uitreikte. Maar 
het bleek een beroemde wielren-
ner te zijn, Lars Boom. En een be-
langrijke meneer van de provin-
cie had een videoboodschap voor 

me.” Die belangrijke meneer was 
Christophe van der Maat, gedepu-
teerde van mobiliteit. Niek kreeg 
niet alleen een cheque met het 
winnende ontwerp, hij kreeg ook 
een hele mooie mountainbike. 
Die hij pas vanaf de maandag erna 
mocht showen. Want Niek mocht 
het pas de maandag erna vertel-
len. Of dat gelukt is? �Ja, mij wél� 
lacht Niek. “Maar papa en mama 

vonden het veel moeilijker!” Niek 
was niet de enige die verrast werd. 
Want de hele school krijgt een cli-
nic van Nasser el Jackson, we-
reldkampioen groundmoves. Hij 
maakt hele moeilijke trucs en be-
wegingen met een voetbal. En de 
hele klas krijgt een gaaf T-shirt. 
Niek blijft bescheiden onder alle 
aandacht. “Hij kon het eerst niet 
bevatten” vertelt moeder Ilona. 

“Toen hij s ’avonds in de bank zat 
moest hij in de garage gaan kij-
ken of die mooie fiets er nu echt 
stond.” Inmiddels is Niek gewend 
aan het idee en aan zijn nieuwe 
mountainbike. Voor een mooie 
wheelie draait hij zijn hand niet 
om.

Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Als het aan Niek ligt gaan 
alle kinderen fietsen

(Door Dasja Abresch)

NIEUW-VOSSEMEER/STEENBER-
GEN – Natuureducatief centrum 
In4outdoor uit Nieuw-Vossemeer 
en basisschool De Nieuwe Veste 
uit Steenbergen gaan samen een 
avontuur aan. De eerste heeft als 
doel om alle kinderen zoveel mo-
gelijk tijd in de natuur door te la-
ten brengen. De tweede wil leer-
lingen spelend laten leren, bij 
voorkeur buiten. Allebei geloven 
zij in de kracht van de natuur als 
bron van energie en kennis. Het 
komende jaar zal het schoolplein 
van De Nieuwe Veste veranderen 
in een groene oase waarin onein-
dig veel te leren valt. Als het aan 
In4outdoor ligt, omarmen niet al-
leen scholen, maar ook bedrijven, 
verenigingen en gemeenten het 
concept dat zijn oorsprong vindt in 
Scandinavië.

“In vier jaar In4outdoor zie ik we-
kelijks hoe gelukkig en evenwich-
tig kinderen worden door het bui-
tenspelen in een omgeving die 
alle zintuigen prikkelt,” vertelt Le-
onie ten Hove, directeur van In-
4outdoor. �Dat is prachtig om te 
zien, maar ik zou zo graag  wil-
len dat álle kinderen dat gaan er-
varen. Mijn missie is om kinderen 
naar buiten te krijgen, weg van de 
schermen. Ik weet dat ik meer in 
mijn mars heb om die missie te la-
ten slagen. Daarom ben ik wereld-
wijd op zoek gegaan naar partners 
die mij kunnen helpen. Ik kwam 
uiteindelijk bij een Finse natuur-
school terecht. Het viel overigens 
niet mee om ze aan de lijn te krij-
gen. Ze zijn daar namelijk altijd 
buiten.”

Beste onderwijssysteem
De eerste vraag die Leonie stelde, 
was hoe het kan dat het Finse on-

derwijssysteem al jarenlang een 
van de beste ter wereld is. “Dat 
komt doordat het niet gebaseerd 
is op prestatiedrang. Het gaat 
nooit om het eindresultaat, maar 
altijd om het proces.  Het zoekt 
naar de balans in de ontwikke-
lingsgebieden van een kind. On-
der meer door het dicht bij de na-
tuur te brengen.”

Wormenkast
In nauw overleg met Finland ont-
wikkelde Leonie een concept dat 
buiten spelen en leren met el-
kaar vermengt: Green2Play. Dat 
gaat verder dan het planten van 
een vlinderstruik en het bouwen 
van een speelhuis. Het gaat om 
de compostkast waarin regen-
wormen mest maken van de fruit-
schillen die de kinderen er zelf in 
doen. Die mest gaat vervolgens op 
de moestuin die de kids zelf aan-
leggen. De verdwijnt in hun eigen 
mondjes. Op het plein komen gro-
te zoekkaarten met vlinders, vo-
gels en insecten die de leerlingen 
jaarrond kunnen zoeken. Onder 

meer in het voedselbos dat een 
belangrijk onderdeel van het con-
cept is.

 Bewegend leren
Directeur Anne van Loon van De 
Nieuwe Veste kijkt reikhalzend uit 
naar het moment dat het nieu-
we schoolplein in gebruik geno-
men kan worden. “Op dit moment 
is het niet meer dan een stenen 
vlakte. Er is geen plek om te ont-
dekken of om je te verstoppen. 
Bovendien is het er in de zomer 
bloedheet en kan bij hoosbuien 
het water nergens heen.” 
Het kan anders en het moet ook 
anders volgens de directeur. “Ons 
motto is ‘creatief en wereldwijs’, 
maar dat komt absoluut niet tot 
uitdrukking in on schoolplein ter-
wijl hier juist zoveel geleerd kan 
worden. Kinderen gebruiken er 
al hun zintuigen om te ontdek-
ken en te leren. Als onderwijzend 
team zijn wij groot voorstander 
van bewegend leren, maar daar-
voor hebben we wel een inspire-
rende buitenruimte nodig.” 

De eerste ontmoeting met Leonie 
ten Hove was volgens Van Loon 
als een feest van herkenning. “Al-
les wat ik zei, herkende ze en an-
dersom.”

Visie ontbreekt
De afgelopen jaren zijn er talloze 
schoolpleinen vergroend, veelal 
met financiële hulp van de sub-
sidie �Schoolpleinen van de Toe-
komst’. Ook Van Loon hoopt op  
een bijdrage uit die hoek, hoewel 
de samenwerking met In4outdoor 
wel tot een heel ander resultaat 
zal leiden. “Groen is goed, begrijp 
me niet verkeerd,” benadrukt Ten 
Hove, “maar ik zie de visie erach-
ter niet altijd. ” 
Anne van Loon sluit zich er vol-
mondig bij aan: “Ik zit niet te 
wachten op een fraai aangelegde 
tuin waar ik vervolgens niks mee 
kan. Ons team wil er lessen kun-
nen geven en we willen bovenal 
dat kinderen er kunnen ontdek-
ken en weer in contact kunnen 
komen met de natuur. Goed on-
derwijs geef je binnen én buiten. 

Het leven speelt zich niet alleen af 
op het platte vlak,  maar heeft heel 
veel dimensies.� 

 Voedselbos
Wat de toegevoegde waarde van 
een groen plein is, ziet de direc-
teur dagelijks op het schoolplein 
van de kleuters. Zij kregen een 
paar jaar geleden al een prachtig 
groen plein met ontdekbos, blote 
voetenpad en verstopplekjes. “Zij 
genieten daar enorm van en leren 
er heel veel. Wanneer ze de over-
stap naar het grote plein maken, 
dan missen ze het echt.”

Stadspark
In de toekomst hoopt de directeur 
aansluiting te kunnen maken bij 
het stadspark dat vernieuwd gaat 
worden. “Op dit moment heb-
ben wij daar niets te zoeken. Het 
is niet uitdagend, vies en het voelt 
niet veilig. Voor de toekomst hoop 
ik dat er meer transparantie komt 
tussen de school en het park en 
dat wij en andere scholen het echt 
kunnen gebruiken. Een park met 
speelmogelijkheden, een groot 
pannaveld, een amfitheater.”
Dat is voorlopig nog toekomst-
muziek, maar de directeur hoopt 
haar eigen plein al in 2021 te kun-
nen realiseren. 

Einstein
Leonie ten Hove is in de tussen-
tijd druk doende met het concept 
onder de aandacht brengen. “Be-
drijven in de recreatieve sector en 
horecagelegenheden met een bui-
tenruimte zouden hier veel pro-
fijt van kunnen hebben. Maar ook 
gemeentelijke speeltuinen, scou-
tingterreinen en ga zo maar door. 
Om met Einstein te spreken:  Look 
deep into nature and then you will 
understand everything better.” 

Initiatief Green2Play van In4outdoor: 
De Nieuwe Veste pilot voor nieuw concept ‘spelend leren in de natuur’

Foto: Directeur Anne van Loon van basisschool De Nieuwe Veste hoopt dat de stenen vlakte die het schoolplein 
nu nog is, volgend jaar een groene avonturenparadijs voor de leerlingen is.   Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant


