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KijkopSteenbergen.nl

De rommel, daar wil het drietal 
dat de woordvoerdersrol neemt, 
de hand nog wel voor in eigen 
boezem steken. “Maar er lag al 
een hoop troep,” beweert Rocky. 
“Vóór ons zat er een illegale hen-
nepkwekerij in het pand.” Els: 
“Bovendien zouden wij drie con-
tainers van 30 kuub tot onze be-
schikking krijgen om de boel op te 
ruimen en we kregen er drie van 
10 kuub. Daar hadden we dus niet 
genoeg aan.” 

De aantijgingen van drugspro-
ductie, (auto)diefstal en mogelijk 
zelfs prostitutie gaan hen echter 
veel te ver: “Pure onzin. Hij heeft 
daar helemaal geen bewijzen 
voor. Daarom willen we dit inter-
view. Om onze naam te zuiveren.” 

Gezonde achterdocht
Feit is dat het aangezicht van het 
huis de afgelopen weken aanzien-
lijk verbeterd is. De voortuin is 
niet langer een ondoordringbaar 
woud en de parkeerplaats niet 
langer een binnenmeer. Het ter-
ras aan de achterzijde van de wo-
ning is vrij van de dikke laag aar-
de en plantenresten die zich er 
in de loop van vele jaren op had 
verzameld. Tegen de gevel staat 
een ladder in aanloop naar het 
schoonmaken van de goten. In de 

woonkamer houdt een Zibro-ka-
chel het vocht en de schimmel on-
der controle. Drie honden verwel-
komen de verslaggever met ge-

zonde achterdocht en zwaaiende 
staarten om daarna weer behaag-
lijk in de bank weg te kruipen. Een 
groot wandkleed met een boed-
dhistische tafereel en een snoer 
kerstlampjes maken het gezellig. 
Het geheel heeft wat weg van een 
jeugdherberg uit de jaren zeven-
tig. Gezellig, maar ook een beetje 
treurig. 

Niet fijn om alleen te zijn
Kraken is voor Martijn, Els en 
Rocky (hun achternamen hou-
den zij liever voor zichzelf – red.) 
een ‘way of life’. Els: “Het wordt 
ook wel creatief beheer genoemd, 

maar wat ons betreft dekt het 
woord ‘kraken’ de lading prima.”  
Voor hen alle drie geldt dat zij er 
ooit door omstandigheden in ver-
zeild zijn geraakt, maar inmiddels 
niet anders meer zouden willen. 

“Het heeft te maken met in vrij-
heid leven binnen een groeps-
vorm,” probeert Martijn uit te leg-
gen. 
Els vult aan: “Ik vind het niet fijn 
om alleen te zijn. Ik ben er ook 
niet goed in. Maar ik ben ander-
zijds ook heel blij met mijn eigen 
caravan die nu in de kleine loods 
staat. Daarin trek ik me terug 
wanneer ik behoefte heb aan pri-
vacy.” Zij kraakt sinds een jaar of 
tien; Martijn zelfs al 19 jaar. Rocky 
rolde er een jaar of vijf geleden in: 
“Met mijn uitkering is huren las-
tig, maar ik vind het ook prettig 
om samen te wonen met ande-
ren.”

Sociale monitor
Het gezelschap waar zij deel van-
uit maken, is gemêleerd. Sommi-
gen hebben een uitkering, ande-
ren niet. Er zijn kunstenaars bij, 
mensen met en zonder werk. Ze 
ontkennen niet dat er drugs wor-
den gebruikt. ”Het zou onzin zijn 
om dat ontkennen want drugs 
worden overal gebruikt,” betoogt 
Martijn. “Maar hoe hoger de krin-
gen hoe minder je ervan hoort.” 
Een aantal bewoners heeft licha-
melijke of psychische problemen, 
maar kan rekenen op de steun van 
anderen. “De sociale monitor is 
hier hoog,” aldus Els. “Hier zorgen 
we voor elkaar.”

Gebruikersovereenkomst
De voortdurende zoektocht naar 
een geschikt dak boven hun hoof-
den, heeft nog een doel: “Het is  
hartstikke zonde wanneer huizen 
die in de basis prima in orde zijn, 
leeg staan en verwaarloosd wor-
den. Wij willen laten zien dat er 
in die panden potentieel zit. Net 
als hier bij het fort wat echt een 
prachtig plekje is.” 
Om dat zichtbaar te maken, pak-
ken de krakers de boel aan. “Ieder 
doet wat hij kan op het moment 
dat hij het wil.” De tuin wordt weer 
toonbaar, het huis leefbaar. Het 
neemt niet weg dat er om te begin-
nen illegaal toegang tot het pand 
is verschaft. Martijn: “Ja, maar dat 
wil niet zeggen dat we alleen maar 
nemen. We geven ook wat terug. 
We willen bovendien graag met de 
gemeente een gebruikersovereen-
komst sluiten waarin de kosten 
voor gas, water en licht zijn opge-
nomen en een datum waarop wij 
weer vertrekken. We hopen dat we 
kunnen blijven tot er echt iets met 
het pand gaat gebeuren. Dan is 
ons doel bereikt.” 

Fotobijschrift: 
Els, Martijn en Rocky in de woon-
kamer van het woonhuis bij Fort 
Henricus. Zij maken deel uit van 
de groep krakers die sinds eind de-
cember het huis en de kleine loods 
bezetten. 

Krakers in woonhuis en loods Fort Henricus:

“Wij zijn geen criminelen”

STEENBERGEN - Gistermiddag heeft 
de gemeente laten weten over te 
zullen gaan tot ontruiming van de 
gekraakte woning en loods bij Fort 
Henricus. 
Via de afdeling communica-
tie meldt het college: “De afgelo-
pen dagen hebben we benut om 
een goed beeld van de situatie te 
krijgen. Dat is inmiddels gelukt. 
Het is ons gebleken dat we helaas 

geen goede afspraken kunnen 
maken met de krakers waardoor 
we inzetten op ontruiming. Hier-
toe hebben we de weg(en) inmid-
dels ingezet.” Binnen welke ter-
mijn de krakers weg moeten zijn, 
is nog niet helemaal duidelijk. De 
nieuwe Wet handhaving kraakver-
bod biedt de gemeente mogelijk-
heid om dit binnen drie dagen te 
regelen.  

Gemeente laat huis bij
Fort Henricus ontruimen

( door Dasja Abresch )

STEENBERGEN –  Martijn (48), Rocky (30) en Els (41) zijn drie van de on-
geveer twaalf bewoners die sinds eind december woonachtig zijn in het 
huis en de kleine loods aan de Schansdijk bij Fort Henricus. Ze weken uit 
naar Steenbergen nadat zij een gekraakte boerderij in Standdaarbuiten 
moesten verlaten. De eigenaar van dat pand stuurde na het verschijnen 
van een artikel op KijkopSteenbergen een waarschuwing richting de ge-
meente Steenbergen. De krakers zouden bij hem een ongekende rotzooi 
achter heb gelaten en hij zou talloze bewijzen voor criminele activiteiten 
aangetroffen hebben. De verontwaardiging onder de Henricus-krakers is 
groot: “Wij zijn geen criminelen. We zijn een groep individuen de er be-
wust voor kiezen samen te wonen in groepsverband.” 

Vrouwen van Nu starten  
het jaar met filmvoorstelling
WELBERG – Het nieuwe jaar begint voor de leden van ‘Vrouwen van Nu’ 
op woensdag 11 januari met een filmvoorstelling in gemeenschapshuis 
De Vaert.

De film ‘Koor geen Gehoor’ heeft Meryl Streep in de hoofdrol. Zij speelt 
de statige dame ‘Florence Foster Jenkins’ die slechts één grote wens 
heeft. Ze wil een groot operazangeres worden. Er is echter een fors pro-
bleem, ze kan niet zingen. 

Deze tragikomedie is gebaseerd op waargebeurde verhalen. De film 
start om 14:00 uur. Voor leden is de toegang gratis, ook niet-leden zijn 
welkom, hen wordt een bijdrage gevraagd van 3,50 euro.



Wij maken JOUW badkamer en keuken persoonlijk

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

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

                                                               

BADKAMERS EN KEUKENS
ANDERS DAN GEWOON...

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

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

bevestigd op 
kunststof kozijnen.

DUS ZONDER  BOREN

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

Bent u op zoek naar de ideale raamdecoratie?

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

MS WandbekledingMS Wandbekleding

Speciaal

voor

draai/kiepramen

van kunststof

Van Haaften uitvaartverzorging

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

Markt 56
4695 CH Sint-Maartensdijk
0166-603766

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

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

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

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

maar eventueel ook daarbuiten.

De Ruyterstraat 37
4671 AW Dinteloord
0167-523222

24 uur per dag
Ook voor informatie

kortingen tot                                op merkschoenen
voor dames
en heren

...en nog veel meer
topmerken!

+ een hapje & drankje!

zaterdag        januari

-70%
Alleen op onze locatie:

Bosstraat 79 • Roosendaal   09.00 tot 15.00 uur

T. 0165 - 55 09 45 • www.van-mook.nl
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Mark Koenraadt onderweg naar 
heaven’s door
Het ging steeds slechter met de gezondheid van Mark Koenraadt. 
Mark was onder meer bekend van Radio Klaver Vier, de 
voorganger van de SLOS. Maar bijvoorbeeld ook als fotograaf bij 
onder andere de Steenbergse Courant. En wie van de Kleine Tour 
kende Mark niet. De laatste jaren was Mark actief bij de gemeente 
Steenbergen, waar hij veel werk verrichte voor het jubileumboek. 
Dasja Abresch schreef een prachtig artikel over Mark Koenraadt 
naar aanleiding van een interview met hem. “Ik heb een 
wereldtijd gehad”, zo liet Mark weten.

Ontbrekende foto van Mark
In de editie van Steenbergse Courant van 28 december zijn de eerste zes 
maanden van de Kroniek uit Stad en Streek geplaatst met een kleine greep 
uit de gebeurtenissen waarover de Courant in het afgelopen jaar bericht-
te. Hierin ook onderstaand kroniekbericht dat gaat over de helaas overle-
den Mark Koenraadt. Bij publicatie hiervan ontbrak op onverklaarbare 
wijze de foto van Mark. Hoewel menigeen zich deze enthousiaste en ge-
dreven gemeentegenoot nog kan herinneren, vinden we het heel verve-
lend dat zijn afbeelding ontbrak. Vandaar een herhaling van het kroniek-
bericht.

( door Dasja Abresch )

STEENBERGEN – Om de kwaliteit 
van haar vergaderingen te ver-
hogen, voegt de gemeenteraad 
van Steenbergen elf vergaderin-
gen aan haar toch al drukbezette 
vergaderschema toe. Voorafgaand 
aan iedere oordeelvormende ver-
gadering wordt er voortaan, in be-
slotenheid, een informatieavond 
gehouden waar raadsleden alleen 
technische vragen mogen stellen. 

Zonder de aanwezigheid van pers 
en publiek zou deze vorm van ver-
gaderen de ambtenaren en het 
college meer ruimte bieden om 
ingewikkelde voorstellen op de 
agenda in alle vrijheid toe te lich-
ten. De hoop is dat de (burger)
raadsleden zonder de druk van 

het publieke oog hun vragen zui-
ver technisch houden zonder de 
behoefte te voelen, politiek te be-
drijven. Met als resultaat raads-
fracties die beter beslagen ten ijs 
de oordeelvormende vergaderin-
gen ingaan en daardoor een beter 
politiek debat kunnen voeren. 

Verre van gelukkig
Het voorstel om de extra verga-
deringen te houden, is unaniem 
aangenomen in het presidium 
(de vergadering van gezamenlijke 
fractievoorzitters). Toch blijkt bij 
navraag niet iedereen deze vorm 
van vergaderen te omarmen. Met 
name het feit dat de bijeenkom-
sten in beslotenheid plaatsvin-
den, is een obstakel. 
 “Ik ben er verre van gelukkig 

mee,” verklaart Jos Verbeek van 
de fractie Verbeek die ten tijde van 
het besluit nog deel uitmaakte van 
de VVD-fractie. “De inhoud van 
de informatieavonden hoort in 
de openbaarheid. Openbaarheid 
is een groot goed. Bovendien is 
de kans groot dat er op zeker mo-
ment toch een stukje politiek be-
dreven wordt.” 

Charme uit het debat
Verbeek vindt Michel Lambers 
van de Volkspartij aan zijn zij. “Op 
deze manier haal je alle politieke 
discussie en daarmee de charme 
uit het debat. Het debat wordt er 
helemaal door platgeslagen. Vol-
gens mij is het een idee van wet-
houders die liever geen lastige 
vragen in het openbaar beant-

woorden. Ik kijk het één keer aan 
en ga het daarna evalueren. Het 
zal mij er zeker niet van weerhou-
den om nog steeds alle vragen die 
ik heb in de openbaarheid te stel-
len. Soms stel je die ook om het 
publiek te informeren.”

Betere bestuurders
Tim Huisman van D66 staat aan 
de andere kant van het spectrum. 
Hij is enthousiast over het nieuwe 
idee. “Sinds we als raadsleden niet 
meer de mogelijkheid hebben 
om rechtstreeks contact te heb-
ben met ambtenaren, moeten we 
onze technische vragen schrifte-
lijk stellen. De antwoorden daar-
van zijn niet altijd naar behoren. 
D66 hoopt dat we dit via de in-
formatieavonden beter kunnen 
stroomlijnen.” Het feit dat de bij-
eenkomsten achter gesloten deu-
ren plaatsvinden, hoeft volgens 
de fractievoorzitter geen belem-
mering te zijn. “Belangrijker dan 
openheid is het beste bestuur. Ik 
denk dat het deze gemeenteraad 
kan helpen om betere bestuurders 
te worden.”

‘Hoop gedoe’
Ook Joop Stoeldraijer van Progres-
sief Samen is positief gestemd. “Ik 
vind het handig om van tevoren 
alle ins en outs te hebben. Het 
voorkomt een hoop gedoe tijdens 
de oordeelvormende vergadering. 
Het vraagt wel wat van de discipli-
ne van raadsleden want het moet 
echt alleen maar gaan om techni-
sche vragen die je graag verhel-
derd ziet.”

Spiegel voorhouden
Over de vraag hoe de informa-
tie die in de vergadering wordt 
gedeeld, bij het publiek terecht-
komt, wil Tineke Feskens van de 
VVD zich nog buigen. “Het is zeker 
niet de bedoeling dat er een sfeer 
van achterkamertjespolitiek ont-
staat. Als partij zijn wij juist van 
de transparantie. Wanneer blijkt 
dat wij als raadsleden niet in staat 
zijn om binnen de kaders te blij-
ven, moeten we onszelf maar eens 
goed de spiegel voorhouden.”

Elf extra vergaderingen voor gemeenteraad: 
Besloten informatieavonden  
moeten leiden tot betere debatten

STEENBERGEN | NIEUW-VOSSE-
MEER – Stichting Stadsherauten 
Steenbergen ontvangt in het door 
de SLOS opgenomen programma 
over de watersnood zes gasten. 
Vijf van hen hebben de ramp zelf 
meegemaakt, iedere vanuit een 
eigen invalshoek. Het programma 
wordt uitgezonden op zondag 29 
januari. De Watersnoodramp vond 
70 jaar geleden plaats in de nacht 
van zaterdag 31 januari op zondag 
1 februari 1953.

De ramp was het gevolg van een 
combinatie van zware storm uit 
noordwestelijke richting van-
wege een orkaan boven Schot-
land en het ermee samenvallend 
tijdstip van vloed en springtij. In 
Nieuw-Vossemeer vielen 50 do-
den te betreuren, in Steenbergen 
10 en in Dinteloord vonden 7 in-
woners de dood.

(Oud)inwoners vertellen 
over hun ervaringen
Ton Wennekers van de Stichting 
Stadsherauten Steenbergen ver-
telt: “Het programma wordt op-
genomen in de stijl ‘Bij Hilde aan 
tafel’. Onze stichting doet de pre-
sentatie. We hebben 3 (oud)in-
woners uit Nieuw-Vossemeer be-

reid gevonden om over hun erva-
ringen, angsten en deels frustra-
ties van die nacht en de eerste da-
gen erna, te komen vertellen. Een 
huidige inwoner van het dorp en 
een oud-inwoonster woonde des-
tijds in de dorpskern, opzij van de 
Hoogte en aan de andere kant van 
Nieuw-Vossemeer, richting Pel-
sendijk. 
Een andere oud-inwoonster 
woonde destijds aan de Platteweg, 
richting Notendaal”.

Hulpverlening  
en geschonken  
hulpgoederen

“Daarnaast komen een inwoner 
uit Steenbergen en een uit Dinte-
loord aan het woord. Zij spreken 
over de impact die ook voor hen 
en voor de bevolking van Steen-
bergen en Dinteloord heeft gehad. 
Ze vertellen over de hulpverlening 
die met al zijn beperkingen van 
die tijd op gang kwam en over de 
gaven van hulpgoederen voor de 
slachtoffers. Deze konden overi-
gens vanwege hun evacuatie naar 
andere gebieden in het land niet 
meteen worden geholpen met de 
geschonken goederen”. 

‘Herkenning  
en herinnering’
“Ook een inwoner uit De Heen 
vertelt over het onderzoek dat hij 
heeft gedaan naar oud-hulpverle-
ners van de Rijkspolitie die vanuit 
heel Nederland hier naar toe wer-
den gestuurd”, aldus Ton Wenne-
kers. 

Hij hoopt dat de uitzending naast 
herkenning en herinnering voor 
kijkers die de ramp zelf hebben 
meegemaakt, ook een blijvend 
monument zal zijn voor de jonge-
re generaties. 

“Juist het laten vertellen van men-
sen die het zelf hebben onder-
vonden zal, denken en hopen wij, 
voor de mensen die hier nu leven 
in dat getroffen gebied en er soms 
gewoon geen weet van hebben, 
een extra tint van grote impact en 
bezinning zal geven”. 

Stichting Stadsherauten 
maakt met SLOS speciaal 
programma over  
de Watersnoodramp

STEENBERGEN – Naar aanleiding 
van het bericht in Steenbergse 
Courant van 23 december jl. stelt 
de fractie van Stem0167 vragen 
aan het college. Fractievoorzitter 
Toon van de Wegen wil weten hoe 

het nu gaat met de lening die aan 
de Coöperatieve Vereniging Duur-
zaam Steenbergen (CVDS) is toe-
gezegd. 

Het gaat om een bedrag van 

400.000,- euro. Stem0167 wil van 
het college horen of dit bedrag 
reeds is uitgekeerd. En als dat het 
geval is of dit nu door CVDS wordt 
teruggestort. De fractie vraagt zich 
af of er sprake is van uitstel of af-
stel van de plannen voor het zon-
neveld op het NVS-park. In geval 
van uitstel wil Stem0167 weten of 
de afspraken over deze lening blij-
ven staan of binnen een bepaal-
de periode gaan vervallen en wel-
ke invloed ze zullen hebben op de 
begroting. 

Stem0167 stelt vragen  
over situatie rond  
zonneveld op NVS-park



  

Zoekt u tapijttegels voor uw woonkamer, 
slaapkamer, zolder of kantoor? Bij ons vindt u een 
grote voorraad nieuwe tapijttegels in vele kleuren.

Prijzen van €1,50 tot €3,50 per tegel (50x50cm). 
Voor een kleurenmix betaalt u slechts €0,50 
per tegel.

Wij zijn elke zaterdag geopend van 10.00 tot 15.00 
uur, of telefonisch op afspraak. 

Tel.:  06 511 340 27
Adres: Van Heemskerckstraat 5
   4671 RE Dinteloord

www.hetloodsje.nl

Wat wil ik nu echt in mijn leven? Is er
meer tussen hem n aarde? Zou God
bestaan? En als God bestaat, waarom is
er dan zoveel ellende?

Herken jij deze vragen die maar
terug blijven komen en waar je
graag antwoord op zou willen? Open
Deur start weer met een nieuwe
reeks Alpha bijeenkomsten. Twijfel
niet langer en stel je vragen in een 
open en ongedwongen sfeer.

Kom vrijblijvend naar de introductieavond
op dinsdag 10 januari 2023.
De avond begint om 20:00 uur.
Locatie: Geert Vinckestraat 2, Steenbergen

Ontdek het zelf op de Alpha cursus

Voor meer informatie:
www.opendeursteenbergen.nlword je beter

Samen word je beter. Dat doen we niet alleen met 
patiënten, collega’s, bezoekers en zorgpartners, maar ook 
met de enthousiaste hulp van een grote groep vrijwilligers. 
Tientallen mensen helpen ons dagelijks bij de ontvangst 
in het ziekenhuis, het vervoer van patiënten of het online 
inloggen bij MijnBravis. Patiënten en bezoekers ervaren 
deze hulp als een betekenisvolle meerwaarde, maar ook 
onze vrijwilligers halen hier voldoening uit. Bravis is nog 
steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een steentje 
willen bijdragen in onze hoofdlocaties in Bergen op Zoom en 
Roosendaal. Hee  u belangstelling? Kijk dan eens naar de 
vacante vrijwilligersfuncties op www.werkenbijbravis.nl. 
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – De gemeente 
Steenbergen stelt dat de jaarwis-
seling in de gemeente over het al-
gemeen aangenaam en rustig is 
verlopen. Burgemeester Ruud van 
den Belt constateert dat de ge-
nomen voorzorgsmaatregelen ef-
fect hebben gehad. Wel waren er 
diverse meldingen van vuurwerk-
overlast in alle kernen. Steenber-
gen-Zuid en Dinteloord spanden 
daarbij de kroon.

“De vuurwerkoverlast heeft abso-
luut onze aandacht voor de ko-
mende jaren, want het geeft ve-
len geen prettig gevoel”, aldus de 
burgemeester. Dat geldt voor een 
groot aantal inwoners, maar be-

slist ook voor tal van huisdieren, 
die een paar slechte dagen heb-
ben gehad. Volgens burgemees-
ter Van den Belt heeft de eindejaar 
campagne ‘Verknal het niet’ blijk-
baar voor de bedoelde bewust-
wording gezorgd om rekening met 
elkaar te houden. 

“Weinig schade aan  
publiek eigendom”
Uit een eerste inventarisatie blijkt 
dat er weinig schade is aange-
bracht aan publieke eigendom-
men. Het is nog niet bekend hoe 
groot de schade na deze jaarwis-
seling is, vorige jaarwisseling ging 
het om een bedrag van zo’n 7.000 
euro, in de overgang van 2020 
naar 2021 werd een recordscha-

de genoteerd van 19.000 euro en 
bijvoorbeeld in de jaarwisseling 
2014-2015 was dat 16.000 euro.

Met dank
De burgemeester dankt alle me-

dewerkers van politie, hulpdien-
sten en gemeente voor hun inzet 
en wenst alle inwoners een mooi, 
inspirerend en gezond 2023 toe. 

“De jaarwisseling is mede dank-
zij hen goed veerlopen”. Hij no-

digt alle inwoners uit op de 
nieuwjaarsbijeenkomst die dit 
jaar aanstaande maandag 9 ja-
nuari vanaf 19:30 uur in het ge-
meentehuis wordt gehouden. Dan 
houdt de burgemeester ook zijn 
nieuwjaars toespraak.

Inzet ME tijdens jaarwisseling  
in Dinteloord niet nodig:

Gemeente Steenbergen: 
“jaarwisseling is 

positief verlopen”

( door Dasja Abresch ) 

WELBERG – Volwassenen die van 
een (bord)spelletje houden, kun-
nen op vrijdag 13 januari terecht 
in partycentrum ‘de Duiventoren’ 
aan de Hoogstraat 15 op de Wel-
berg. Vanaf 19.30 uur wordt daar 
een ouderwets gezellig avondje 
met een modern tintje gehouden. 

De wereld van het bordspel is na-
melijk voortdurend in beweging 
en dus zullen niet alleen oude be-
kenden zoals Monopoly en Risk 
hun opwachting maken, maar 
ook ook nieuwkomers waaronder 
Ticket to Ride, Splendor, Azul en 
de Kwakzalvers van Kakelenburg. 
Wie meedoet, is uitgenodigd om 
ook het eigen favoriete bordspel 
mee te nemen.

Deur staat open
Initiatiefnemer achter de spelle-
tjesavond is de Welbergse Daniël-

la Verbeek die het fenomeen over-
nam uit Moerstraten. �Daar doen 
ze dit al jaren en is het echt een 
succes.� Daniëlla besloot de proef 
in haar eigen dorp op de som te 
nemen en kreeg haar schoonzus 
erin mee. �We maken er niks inge-
wikkeld van hoor. We hebben de 
Duiventoren gevraagd of het daar 
mocht en dat mocht. We zetten de 
tafels klaar en de deur open en we 
zien wel wie er komt.”

Ideaal moment
De organisatoren zorgen zelf voor 
een aantal spellen, maar het is ook 
de bedoeling dat de deelnemers 
zelf hun eigen favoriete spellen 
meenemen. Verbeek: “Er zijn te-
genwoordig zoveel leuke spellen, 
maar het is best moeilijk om in 
de winkel of via internet te beslis-
sen welk spel nu echt bij je past. 
Ze zijn vaak ook niet zo goedkoop 
dus je wilt wel zeker weten dat je 
het een leuk spel vindt. Een spel-
letjesavond is wat dat betreft het 

ideale moment om met andere 
spellen kennis te maken.”
De gezelligheid staat echter bo-

venaan. “Een spelletje samen spe-
len, is hartstikke leuk maar we 
maken er te weinig tijd voor vrij. 
Ik merk dat zelf ook. Je wordt al 
snel ingehaald door de waan van 
alledag.”

We hebben er zin in
De Spelletjeavond is zeker geen 
eenmalige happening. “Het zal 
een groeimodel zijn  dus we min-

stens een paar keer proberen. De 
verwachting, en vooral de hoop, is 
dat er iedere keer wat meer men-
sen aanschuiven. Wij hebben er in 
ieder geval zin in en we horen po-
sitieve geluiden!”

Wie deel wil nemen, is welkom tij-
dens de Spelletjesavond die zeker 
niet alleen voor Welbergenaren is. 
De toegang is gratis. Het nuttigen 
van minimaal één consumptie 
wordt gewaardeerd.

Spelletjesavond op de Welberg:

Voor volwassenen die van een  
(bord)spelletje houden

Eerste bingo  
van 2023  
bij KBO Welberg
WELBERG – Aanstaande dinsdag 
10 januari zijn alle bingoliefheb-
bers – dus ook niet-leden van KBO 
Welberg – welkom op de bingo-
middag die om 13:30 uur in ge-
meenschapshuis De Vaert wordt 
georganiseerd. 

Al vanaf 13:00 uur kunnen de lief-
hebbers er terecht en rond de klok 
van 16:15 uur wordt er afgesloten. 
Alle prijzen worden contant uitge-
keerd.

NIEUW-VOSSEMEER – Het Wa-
tersnoodmuseum (Ouwerkerk) 
en Omroep Zeeland zijn voor de 
70-jarige herdenking van de Wa-
tersnoodramp op 1 februari 2023 
op pad geweest. Daarbij hebben 
ze verhalen en voorwerpen die 
herinneren aan de ramp opge-

haald, zo ook in Nieuw-Vosse-
meer, waar de belangstelling uit-
stekend was.

Annelies van Loenhout van de 
Dorpsraad wijst op de komende 
uitzending die over Nieuw-Vos-
semeer gaat. Deze vindt allereerst 
morgen plaatst (woensdag 4 janu-

ari) vanaf 17:13 uur. Op woens-
dagmiddag  1 februari is er we-
derom rond 17:15 uur een extra 
uitzending waarin bijdragen en 
schenkingen uit Nieuw-Vosse-

meer centraal staan. Dit vanwe-
ge de grote opkomst in de kern.  
De uitzending is online te volgen 
via www.omroepzeeland.nl/tv/
omroep-zeeland-tv/live

Wie de uitzending mist kan deze 
terugzien via: www.omroepzeel-
and.nl/gemist

Dorpsraad Nieuw-Vossemeer  
wijst op uitzending van  
Omroep Zeeland en  
Watersnoodmuseum
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Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie is gevestigd in de 
Gummaruskerk, ingang marktzijde 
en is geopend op de maandag- en 
woensdagochtend van 9.15 uur tot 
11.30 uur.
Zondag 8 Januari 11.00 uur: 
Nieuwjaarsviering voor de 
gehele St. Annaparochie in de 
Vredeskerk. Vanaf kwart over 
tien bent u welkom en wordt er 
koffie/thee geschonken, om 11.00 
uur begint de Eucharistieviering 
en na de viering brengen we 
gezamenlijk een toost uit 
op het nieuwe jaar. Extra 
collecte voor de Caritas: voor 
de noden van mensen in onze 
parochiegemeenschap, die acute 
hulp nodig hebben o.a. voor 
goederen die in een gezin niet 
gemist kunnen worden. 
Voor het ontvangen van de 
ziekenzalving, belt U naar Pastoor 
Hans de Kort 0167-563129.
U kunt uw parochiebijdrage 
overmaken op rekeningnummer          
NL42RABO 0191 8492 94 
t.n.v. St. Annaparochie onder 
vermelding van uw parochiekern. 
Iedere donatie is meer dan welkom. 
Zaterdag 7 januari geen uitzending 
via de Slos. 

Als St. Annaparochie hebben we 
komend weekend maar één viering 
op zondag om 11.00 uur en wel in 
de Vredeskerk. Na en ook al voor 
de Mis kunnen we elkaar een za-
lig Nieuwjaar wensen. Naar onze 
eigen familie en vrienden toe heb-
ben we elkaar zeker al het beste 
toegewenst. In de kerk wensen 
we elkaar graag een zalig of geze-
gend nieuwjaar toe. Dat betekent 
dat we elkaar een geluk toew-
ensen waarbij God betrokken is en 
waarvan we geloven dat Hij er de 
uiteindelijke bron van is.  Ook al 
kunnen we elkaar als mensen tot 
zegen zijn, we hebben hierbij on-
getwijfeld de hulp van God nodig 
om voor elkaar het leven goed te 
maken. En er zijn veel dingen die 
we als mensen ook niet in de hand 
hebben (denken we maar aan onze 

gezondheid) en dan hebben we ze-
ker Gods zegen en hulp nodig om 
onze ziekte te kunnen  dragen of 
om kracht tot genezing te krijgen. 
Voorzover we  elkaar nog niet heb-
ben gezien of niet zullen zien in de 
komende tijd wensen we u allen 
mede namens pastoraal werkster 
Lenie Robijn en pater Bertus van 
Schaik en het parochiebestuur een 
zalig Nieuwjaar toe. We vragen 
ook om Gods zegen voor onze 
St. Annaparochie, en voor alle 
mensen dichtbij en verder weg. 
Pastoor Hans de Kort.

Zaterdag 7 januari: geen viering. 
Zondag 8 januari 11.00 
uur: nieuwjaarsviering in de 
Vredeskerk, inloop vanaf 10.15 
uur met koffie en thee, na de 
viering toosten we op het nieuwe 
jaar. 
Maandag 9 januari 
19.00 uur: Lourdeskapel, 
Pastoor Hans de Kort.  
Misintenties: Wilt u een 
misintentie aanvragen? Indien 
mogelijk graag een week van 
tevoren (i.v.m. tijdige plaatsing 
in de krant) door te geven bij het 
secretariaat (zie gedeelte Sint 
Annaparochie) of via de website. 
De prijs voor het aanvragen van 
een misintentie is 12,00 euro.

Zondag 8 januari 11.00 uur: 
nieuwjaarsviering voor de 
gehele St. Annaparochie. Pastoor 
Hans de Kort, Pater Bertus van 
Schaik en Past. w. Lenie Robijn. 
Muzikale invulling koren uit de 
St. Annaparochie o.l.v. Martien 
van Gaans en Patrick Goverde op 
orgel. Wij gedenken: Nel van der 
Ham – Mooijekind weduwe van 
Ton van der Ham, alle overleden 
leden van de KBO afdeling 
Steenbergen. Vanaf 10.15 uur bent 
u welkom voor een kopje koffie 
of thee, na de viering brengen we 
een toost uit op het nieuwe jaar. 
Extra collecte voor de Caritas.  
Woensdag 11 januari 9.30 uur: 
Woord-communieviering in de 

Vonk, Past. w. Lenie Robijn. 
Opgeven van een misintentie: 
Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612, 
e-mail r.gelten@home.nl Het 
tarief van een misintentie is   
€ 12,00. 
Secretariaat Vredeskerk: 
Petra Geers 0167-565994  
petrageers@hotmail.nl

Zaterdag 7 januari 2023 14:00 
tot 15:00: gelegenheid tot 
biechten in de sacristie.
Zondag 8 januari 2023: Deze dag 
is er GEEN dienst in onze kerk. Om 
11 uur is er een Eucharistieviering 
met een Nieuwjaarsontmoeting 
vanaf 10.15 uur in de Vredeskerk 
te Steenbergen. 
Maandag 9 januari 2023 18.00 
uur: H. Mis
Woensdag 11 januari 2023 19.00 
uur: H. Mis
Donderdag 12 januari 2023 
19.00 uur: Medjugorjeviering en 
Rozenkransgebed.

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur. Tel.: 0164 – 682525.  
Zaterdag 7 januari 19.00 uur 
Euch.: Familieviering. In deze 
viering wordt uw gebed gevraagd 
voor: Marja van Dongen e.v. 
John Wanrooy; Riet Koster w.v.  
Tonny Vertommen; To Bosters w.v. 
Arjaan Voorbraak; Jo Rens w.v. 
Koos de Krom; Jaan Kijzers w.v. 
Geert Valkenburg; Voorgangers : 
Past.H. de Kort en Past.L.Robijn. 
Dinsdag 10 januari 16.00 uur 
Euch.: Ter ere van de H. Antonius 
voor onze gezinnen. 

Op zondag 8 januari 11.00 
uur: Eucharistieviering in de  

Vredeskerk met Nieuwjaarsont-
moeting vanaf 10.15 uur. 
Op zondag 15 januari om 11.00 
uur: Is er weer een gewone woord 
en communieviering in de sacristie 
van onze eigen kerk.

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

Dienst in de Protestantse Kerk aan 
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. 
Predikant: Ds. H.C. van het 
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor 
informatie: mevr. Toke Knook, tel. 
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com. 
Zondag 8 januari 10.00 uur: 
Dienst in de Sint Martinuskerk te 
Halsteren. Ds. H. de Bie. 

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 8 januari 10.00 uur: 
Ds. T. Velhuizen, Zandhoven. 
Afscheid en bevestigen van 
kerkenraadsleden.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

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

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 8 januari 10.00 uur: Mw. 
drs. N. Roggeband (Tholen).

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

De zondagse ochtenddiensten worden 
verder uitgezonden via de SLOS op 
donderdagochtend. De diensten zijn 
ook te volgen via onze website www.
hervormddinteloord.com. 
Zondag  8 januari 10.00 uur: Ds. 
A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. J.A. 
Hoogesteger, Dussen-Hank.

Zondag 8 januari 10.30 uur: 
Ds. P. Taselaar, Ridderkerk. Na 
de dienst is er koffie drinken en 
nieuwjaarsreceptie.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL  WOORD

Kerstboodschap van Maria. 
Op Kerstmis verscheen Moeder 
Maria in Medjugorje met de 
baby Jezus in haar armen. Via de 
zieneres Marija vertrouwde zij de 
volgende mooie boodschap toe 
voor al haar kinderen, dus ook 
voor u en mij.
“Lieve kinderen, vandaag draag 
ik mijn Zoon Jezus tot bij jullie, 
opdat jullie Zijn vrede mogen 
zijn en een weerspiegeling van de 
opgewektheid en vreugde van de 
hemel. Bid, kinderen, dat jullie 
ontvankelijk zijn om de vrede te 
ontvangen, want veel harten zijn 
gesloten voor de roep van het 
licht dat de harten verandert.
Ik ben bij jullie en bid dat jullie 
je openstellen om de Koning van 
de Vrede te ontvangen, die jullie 
harten vervult met warmte en 
zegen. Dank dat jullie aan mijn 
oproep gehoor hebben gegeven”. 
Jezus is “De Koning van de 
Vrede”. Maria is “De Koningin 
van de Vrede”. Bij Jezus en 
Maria moeten wij zijn met ons 
gebed om vrede: vrede in ons 
eigen hart, vrede in onze naaste 
omgeving, vrede in Oekraïene en 
in heel de wereld. Vrede voor u 
allen. Pater Bertus. 

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

( door Christ de Rooij )

STEENBERGEN - Woensdag 28 de-
cember vond in het Cromwiel het 
‘Oliebollen Recreanten Team Toer-
nooi’ van Badmintonvereniging 
Steenbergen plaats. In verschillen-
de categorieën werd fanatiek bad-
minton gespeeld met uiteindelijk 
een bonte verzameling winnaars. 
De organisatie kijkt terug op een 
succesvol toernooi.

BV Steenbergen had in aanloop naar 
het jaarlijkse oliebollentoernooi tal 
van recreanten en enthousiaste com-
petitiespelers uit verschillende wind-
richtingen weten aan te trekken. Zo 
kwam er een grote afvaardiging vanuit 
buurgemeente Bergen op Zoom naar 
Steenbergen. 
Er werd niet alleen gespeeld, met 
broodjes en verse soep rond het mid-

daguur en volop fruit werd goed ge-
zorgd voor de inwendige mens.

Dubbels in de ochtend
De vrouwendubbels werden gespeeld 
in een poule van vier koppels en 
thuisspelers Patricia en Manon eisten 
daar met vier winstpartijen de titel op. 
2e: Toos / Chantal, 3e: Alice / Corona, 
4e: Esther / Maddy.
Bij de mannendubbels waren er vijf 
(gelegenheids)koppels en Jeffry en 
Federico van BadmintonBoZ waren 
in ’t Cromwiel zoals vooraf voorspeld 
het sterkste. 2e: Collin / Cor, 3e: Frank 
/ Mark, 4e: Jannik / Christ, 5e: Pierre 
/ Ben.

Gemengd dubbels  
in de middag
De gemengd dubbels waren vooraf 

ingedeeld in twee categorieën: A en B. 
Vijf koppels stonden aan de startlijn 
van de A-categorie. Daar waren het 
Chantal en Cor die op puntensaldo de 
titel uit handen hielden van de num-
mers twee Esther en Christ. 3e: Alice 
/ Jeffry, 4e: Manon / Frank, 5e: Coro-
na / Collin.
Elders, in de B-categorie, werd er 
eveneens volop enthousiasme ten-
toongespreid door de vier koppels. 
Maddy en Federico wonnen alle par-
tijen en wonnen daarmee het toer-
nooi. 2e: Joan / Ben, 3e: Patricia / Jan-
nik, 4e: Toos / Pierre.
De toernooiorganisatie bestond uit 
schemajongleur Pierre en regelaars 
Manon en Patricia. Daarnaast kon het 
toernooi dankbaar steunen op loka-
le sponsoren van de oliebollen, het 
fruit, de broodjes, verse soep en ver-
schillende prijzen voor de winnaars 
en runner-ups.

Goed voornemen:  
beginnen met badminton!
Met de start van een nieuw jaar is 
het een goed moment om weer lek-

ker te gaan sporten. Bij BV Steenber-
gen kunnen kinderen vanaf acht jaar 
en volwassenen zeer laagdrempelig 
en gratis kennis maken met de snelste 
racketsport ter wereld.
Op dinsdagen vanaf 19.00 uur genie-
ten kinderen van een leuke badmin-
tonavond en om 20.15 uur zijn de 
volwassen spelers aan de beurt. Kom 
naar ’t Cromwiel en doe gratis drie 
keer mee: de club zorgt voor leen-

rackets en shuttles. Op de website 
bvsteenbergen.nl vinden belangstel-
lenden meer informatie door te klik-
ken op jeugd of volwassenen. 

Foto:  BV Steenbergen-lid Alice in actie 
met gelegenheidspartner Jeffry tijdens 
het oliebollentoernooi dat woensdag 
28 december jl. werd gespeeld in het 
Cromwiel.

BV Steenbergen kijkt terug 
op succesvol toernooi
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( door Peter Vermeulen )

WELBERG – Vanwege corona heb-
ben ze er even op moeten wach-
ten. Maar nu worden de slingers 
dan echt opgehangen en vieren de 
Vlaojestáámpers alsnog hun 22-ja-
rig bestaan. In 1998 als bouwclub-
je bij Dweilband Wa d’n Errie be-
gonnen en uitgegroeid tot een 
van de grootste bouwclubs in en 

rond het Steenbergse. In de loods 
bij familie Loos aan de Hoogstraat 
25 wordt al jaren gebouwd met 
prachtige wagens als resultaat. 

En niet alleen wagens, tijdens de 
diverse optochten waaraan de 
Vlaojestáámpers hebben deel-
genomen werd rond de wagens 
een complete show gebracht. De 
bouwclub zorgt telkens voor een 

groot spektakel en wil dit ook in de 
komende carnavalsviering doen.

Rijdend foodfestijn
Hiervoor wordt weer een bijzon-
dere wagen gebouwd: “We komen 
met een beest van een wagen op 
straat. Deze heeft als titel “’t Sla-
ogersfestival” en dat zegt al wat. 
We gaan voor het vasten eerst nog 
eens vet genieten van ons rijden-
de foodfestijn. 

Het klapstuk van de leut, smakelij-
ke metworst en de lekkerste schla-
germuziek. Om je vingers bij af te 
likken!”, stelt Koen Cuelenaere na-
mens Vlaojestáámpers.

‘Slaogersfestival’
Hun bijzondere wagen in aan-
bouw is te bewonderen tijdens de 
feestavond die zaterdag 14 januari 
vanaf 20:30 uur wordt gehouden. 

De Vlaojestáámpers nemen met 
deze creatie deel aan de carna-
valsoptochten van Roosendaal 
(Tullepetaonestad), Halsteren (Al-
tere) en Bergen op Zoom (’t Krab-
begat). Dit onder het thema ‘Slao-
gersfestival’.

Feestavond
 De feestavond is voor alle belang-
stellenden toegankelijk. Er treden 
zeven lokale bandjes op: ’t Wor 
Niks, Effe d’r Neffe, de Primeuren, 

Blaos maor Raok, de Drie Kwart-
jes, de Vosseblaozers en de Dweil-
berg. Ook zal Dj Peer met zijn 
Showtime Drive in actie komen. 
Dit jaar worden geen befaamde 
Vlaojeburgers geserveerd, maar 
er komt een friteskar. Drank kan 
worden afgerekend na het scan-
nen van een QR code. 

De bezoekers kunnen als ze er 
snel bij zijn ook de speciale jubile-
umbutton aanschaffen, echter de 
oplage hiervan is beperkt en dus 
geldt op = op.

Voorafgaand aan de openbare fee-
stavond is er een receptie voor ge-
nodigden. Die begint om 19:00 
uur.

Vlaojestáámpers vieren 
stevig feest en houden 
een kijkavond

Foto’s: Tijdens de feestavond blikken de Vlaojestáámpers terug op de afgelopen jaren. Daarin werd heel wat gebouwd en er was volop feest. Bij de deelname aan de diverse optochten  
oogstten de stáámpers veel bewondering en lof voor hun prachtige wagen en de shows die ze brachten.

                             

10°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Weinig veranderingen 
tijdens en ook na het 

weekeinde
Zaterdag zit er weinig verbetering in het 
weerbeeld. Alweer dient een volgend 
regengebied zich aan met perioden van 
regen en/of buien die in de loop van de 
dag over onze regio gaan trekken. Het 
blijft erg zacht met maxima die weer 
gemakkelijk oplopen tot een stuk in de 
dubbele cijfers.
Pas na het weekend lijkt het erop dat 
de temperatuur iets gaat dalen, maar 
met maxima die uitkomen zo rond de 10 
graden is het nog steeds te zacht voor de 
tijd van het jaar. Normale waarden voor 
de middagtemperatuur begin januari 
liggen zo rond de 7 graden en s’nacht ’s 
rond de 2 graden.

Weerspreuk: 
“Als in Januari de vorst niet komen 
wil dan komt die zeker in maart en 

april.”

Reageren? 
gercelcius@gmail.com

De bezorging van Steenbergse Courant wordt binnen de bebouwde kom gedaan 
door eigen bezorgers. Wekelijks besteedt de hiervoor verantwoordelijk collega zo’n 
8 uur om dit traject te begeleiden. Het betreft in totaal een 40-tal routes waarbij de 
bezorging gedaan wordt door jeugdige bezorgers. Dat gaat helaas niet altijd zoals 
het hoort. Ook de postbezorging – waarvoor we dik betalen – loopt zo nu en dan 
verkeerd. Hiervoor is PostNL verantwoordelijk. Om er voor te zorgen dat leden van 
onze Courant wel altijd kunnen lezen is er een nabezorging. En door uw e-mail 
adres aan ons door te geven, ontvangt u als lid de krant ook digitaal. 
S.v.p. doorgeven via: administratie@steenbergsecourant.nl

Stuur ons uw e-mail adres en u ontvangt 
Steenbergse Courant ook digitaal.

BENT U LID VAN STEENBERGSE COURANT ?

( door Jesse de Decker )

WELBERG - Ondanks dat de win-
terstop nog niet ten einde is orga-
niseert Sc Welberg komend week-
einde de allereerste activiteiten 
van het nieuwe jaar. Met een pub 
quiz en aansluitend de traditionele 
nieuwjaarsborrel wordt het nieu-
we voetbaljaar gezellig ingeluid.

Aanstaande zondagmiddag 8 ja-
nuari opent de kantine van Sc 
Welberg om 13:30 uur de deuren 
voor de start van de pub quiz. Op-
geven hiervoor was noodzake-
lijk. De ingeschreven teams zullen 
vanaf 14:00 uur gaan strijden voor 
de eeuwige roem, maar daarvoor 
zullen ze eerst een groot scala aan 
vragen moeten beantwoorden.
Nadat de pub quiz ten einde is 

vangt de nieuwjaarsborrel om 
16:00 uur aan. Het algemeen be-
stuur nodigt hiervoor alle leden, 
vrijwilligers, supporters en spon-
soren uit. Gezamenlijk zal er on-
der het genot van een hapje en 
drankje worden vooruitgeblikt op 
het nieuwe voetbaljaar. 

Start voorjaarsreeks 

Vanaf volgende week maandag 
9 januari gaan alle teams van Sc 
Welberg zich weer voorberei-
den op de tweede seizoenshelft. 
De eerste competitiewedstrijden 
worden eind januari gespeeld. Het 
1e elftal komt pas op 4 februari in 
actie, het speelt dan een uitwed-
strijd tegen VVC’68 uit Halsteren.

Het algemeen bestuur  van sc Wel-
berg wenst iedereen een sportief, 
gezond en voorspoedig 2023 toe, 
waarbij ze belangstellenden graag 
verwelkomt op sportpark ’t Zand-
baantje.

Sc Welberg start nieuwe jaar met  
pub quiz en nieuwjaarsborrel

REGIO – De Protestant-
se gemeente Halsteren en 
Nieuw-Vossemeer gaat door 
met het organiseren van Open 
Kerkdagen. Het afgelopen 
jaar was het bezoekersaantal 
groeiende. Elke eerste zater-
dag van de maand wordt het 
initiatief in 2023 voortgezet. 
De eerste keer gebeurt dit 
met een nieuwjaarsreceptie.

De werkgroep Open kerk en haar 
vrijwilligers nodigen alle belang-
stellenden uit voor deze nieuw-
jaarsreceptie. Tussen 11:00 en 
14:00 uur is ieder welkom om het 
glas te heffen op het nieuwe jaar.  
Na deze zaterdag zullen er in 2023 
weer tal van exposities en andere 
bijeenkomsten worden georgani-
seerd. Steeds op de eerste zater-
dag van de maand.

Nieuwjaarsreceptie Open Kerk  
Protestantse gemeente Nieuw-Vossemeer

Bezorgers gevraagd 
voor de kern Steenbergen

Leeftijd vanaf 12 jaar
op vrijdagmiddagen

Leuk en snel verdiend.

Steenbergse Courant
telefoon 56 59 30 tijdens kantooruren.

of: info@steenbergsecourant.nl
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JULI
door: Peter Vermeulen

Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.

Meteen al gezellige drukte na 
opening Steenbergse kermis
De Steenbergse kermis in juli telde 18 attrakties. De kermis opende 
op woensdagmiddag en mocht meteen niet klagen over het 
aantal bezoekers, het was meteen gezellig druk. De dagen erna 
lieten echter vaak momenten zien waarop de kermisondernemers 
graag wat meer belangstellenden hadden ontvangen. En dat 
terwijl de exploitanten nog moeten herstellen van de zeer magere 
coronajaren.

Volharding Dinteloord viert 
uitgesteld jubileum met 
havenconcert
Muziekvereniging Volharding Dinteloord vierde feest met een vol 
middag- en avondprogramma. Volharding bereikte 2 jaar geleden 
de leeftijd van 75 jaar. Vanwege corona moest het feest hiervoor 
twee jaar worden uitgesteld. Onder het motto wat in het vat zit 
verzuurd niet gebeurde dat. Op zaterdag 9 juli speelde Volharding 
feestelijk aan de Dinteloordse haven waar vele bekende 
arrangementen te beluisteren vielen. 

Directeur Zonnebergschool nam 
afscheid: Dag meneer Theo!
Na een periode van 25 jaar nam Theo Matthijssen afscheid als 
directeur van de Kruislandse Zonnebergschool. Hij startte zijn 
loopbaan in 1978 bij de ‘Borghoek’ in Bergen op Zoom. Hier 
werkte hij 20 jaar als leerkracht om vervolgens te reageren op een 
advertentie waarin werd aangekondigd dat de Zonnebergschool 
een directeur zocht. Aanvankelijk combineerde hij die functie met 
ook het lesgeven maakte tussendoor nog een uitstapje naar de 
Sint Jozef in Roosendaal om na een periode van vijf jaar weer vol 
enthousiasme terug te keren naar de Zonneberg.

Edwin de Kock is 
de Steenbergse saboteur
Hoewel Esther de Ron het klassement van verdachten toch 
duidelijk aanvoerde, met Esther Prent als goede tweede bleek 
Welbergenaar Edwin de Kock de enige echte meester-saboteur te 
zijn. En dat tot grote verbazing van menigeen die het spannende 
spel van bedenker en presentator Sieb Martens volgde. Ook tot 
verbazing van Esther de Ron, die haar kaarten op Esther Prent had 
gezet. Er was een bijzondere trofee voor Sieb Martens die van de 
Steenbergse Sabospeurders ‘Het Gouden Loepie’ award voor het 
beste spelprogramma van 2022 mocht ontvangen.

Inwoners van De Heen kunnen 
vrij gaan jeu-de-boulen
Secretaris Jacquelien Pop van Leefbaarheid De Heen en kern 
coördinator Sigrid Noordijk hadden de eer om de Jeu-de-Boules 
baan offi cieel te openen die in de Langeweg is aangelegd door 
Harry Spork, een oud-inwoner van De Heen. De baan stond al een 
poosje op het verlanglijstje van Leefbaarheid de Heen, net zo als 
bijvoorbeeld ook een voetbalkooi, die wellicht ook nog wel eens 
wordt aangelegd. Maar eerst mogen alle bewoners van De Heen 
en omgeving wanneer ze zin hebben gebruik maken van de jeu-
de-boule-voorziening. Voor vier aanvragers had Leefbaarheid De 
Heen zelfs een gratis setje boules gereed liggen.

Na een proces van 17 jaar: 
Centrumplan Welberg nadert 
voltooiing
Het heeft even geduurd. Na zeventien jaren praten, plannen 
ontwikkelen, nog meer praten, plannen aanpassen, nieuwbouw, 
renovatie en reconstructie komt de afronding van het gehele 
Centrumplan Welberg dan eindelijk in zicht. Met smart wordt 
uitgekeken naar het gereedkomen van de bouw van de laatste 
huizen aan de Piet Snoeijersstraat. Tijdens een bijpraatsessie van 
de gemeente Steenbergen lieten dorpsbewoners zich informeren 
over de stand van zaken met betrekking tot het Centrumplan.

Steenbergse delegatie 
had prominente rol tijdens 
landelijke Veteranendag
Een Steenbergse delegatie met daarin naast burgemeester 
Ruud van den Belt twee bestuursleden van Stichting 
Veteranen Steenbergen (VeSt) – Attie Pot en Henri Stoffelen 
– en twee scholieren van ’t Ravelijn – Mo Attal en Zoë 
Metske was te gast op de landelijke Veteranendag in Den 
Haag. Daar hadden ze een ontmoeting met koning Willem-
Alexander en minister president Mark Rutte. Ook de moeder 
van Zoë Metske kon via de wensambulance aanwezig zijn 
en zij maakte de presentatie mee van een fi lm waarin haar 
dochter een rol speelde. Burgemeester Van den Belt hield een 
toespraak waarin hij vertelde over de initiatieven bij VeSt.

Winnaars sportverkiezingen bekend op het sportfestival
Het groots opgezette Sportfestival had op meer bezoekers gerekend dan er feitelijk kwamen. Aan het eind van de dag op het sportpark 
werden de winnaars van de Sportverkiezingen – na vijf jaar afwezigheid terug van weggeweest – bekend gemaakt door de wethouders 
Prent en Baali. Kyra Gorissen werd daarbij gekozen als sportvrouw, Luuk Elzinga won de titel sportman, de jongens onder de elf jaar van vv 
Steenbergen gingen met de titel sportploeg slepen. Sportvrijwilliger 2022 werd Anton Kerbuch van Simple Dribble. Romy Ernest ontving de 
aanmoedigingsprijs, Geer Oerlemans werd gekozen als sportsenior terwijl kickbokster Basia Fleskens de titel Sporttalent won.
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AUGUSTUS
door: Peter Vermeulen

Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.

2022

Kroniek uit 
Stad en Streek

AUGUSTUS
door: Peter Vermeulen

Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.

Klaproosviaduct doelwit: 
Graffi ti zorgt voor ergernis
In de gemeente Steenbergen valt steeds meer illegale graffi ti te 
bespeuren. Stroomhuisjes, afvalbakken, werkketen, containers, 
weinig blijkt veilig voor de spuiters die daardoor veel schade 
aanrichten. Zo ook aan het klaproosviaduct, waar de klaprozen 
werden ondergespoten met een onzinnige tag. Dit tot ongenoegen 
van de Dorpsraad Welberg die destijds het initiatief nam om de 
grijze kolos om te toveren tot een opvallend klaproosviaduct. 
Er werd snel actie ondernomen om het illegaal spuitwerk te 
verwijderen.

Kleine Tour nadert de 
eindstreep
De inmiddels 52 editie van de Kleine Tour is 
onder stralende weersomstandigheden verreden. 
Met een organisatie die opnieuw klonk als een 
klok. Met enthousiaste ploegleiders, met een 
groot aantal medewerkers, een betrokken publiek 
en met 216 deelnemers die genoten hebben. De 
tourweek kon dit jaar weer traditioneel worden 
afgesloten op de Markt waar de prijzen werden 
uitgereikt. Bij de jongens werd de eindstrijd 
voornamelijk gevoerd tussen Rinz van der Staal 
en Brent Jongenelen. Eerst genoemde werd 
uiteindelijk nummer 1. Bij de meisjes stond 
Quinty Nelen vrijwel de hele week aan kop en zij 
won uiteindelijk de Tour. 

Grote renovatie voor Onze Stede
De woonafdelingen van verzorgingstehuis Onze Stede gaan op 
de schop. Alle appartementen krijgen een verbouwing, ze zijn toe 
aan een grote beurt. Ze worden gemoderniseerd en krijgen een 
grotere badkamer. Locatiemanager Mariska Hagenaars legt uit 
dat thans een gedeelte van de appartementen leeg staan, terwijl 
de wachtlijsten groeien. Op dit moment zijn er 58 appartementen 
bewoond, na de verbouwing komen er 29 bij. Ze zullen 
grotendeels bewoond worden door mensen met beginnende 
dementie. Onze Stede blijft echter een verzorgingshuis, wat 
betekent dat wanneer de dementie toeneemt en intensievere zorg 
nodig is, een verhuizing naar een verpleeghuis noodzakelijk is.

Volharding Dinteloord te gast in 
de Efteling
 Op uitnodiging van de Efteling hebben het harmonieorkest en 
het opleidingsorkest van Volharding Dinteloord vier optredens 
verzorgd in pretpark De Efteling. Ze traden op in de kiosk op het 
zogeheten ‘Witte Paardenplein’. Dat was naast een spannende 
ook een bijzonder leuke ervaring. Volharding bracht er een 
gezamenlijk repertoire met onder andere nummers van Adele en 
Stevie Wonder. Tussen de optredens door genoten de muzikanten 
van de attracties die het park te bieden heeft.

Kritiek van coalitie op college
vanwege het niet uitvoeren
van de opknap van de entrees
De fracties van VVD, Gewoon Lokaal! en Progressief Samen 
hadden vraagtekens na de mededeling van het college van b 
en w over het uitblijven van de opknap van de entrees van de 
verschillende kernen. Het blijkt geen haalbaar project vanwege 
het ontbreken van voldoende budget en omdat de benodigde 
gronden eigendom zijn van particulieren. Op de foto de entree van 
Kruisland. Ook hier is onvoldoende ruimte om de toezeggingen 
waar te maken.

Wielerweekend Wielercriterium Steenbergen: twee succesvolle dagen
Wielercriterium Steenbergen haakte in op zowel het jubileum 750 jaar Steenbergen en 25 jaar één gemeente als de Vuelta die dit jaar de gemeente doorkruiste. Het werd een zeer geslaagd weekeinde, 
met op zaterdag de dikkebandenrace, de loopfi etsjes race en een Derny koers. Zondag was het een drukte van jewelste bij de doorkomst van de ronde van Spanje en de activiteiten die het Wielercriterium 
voor die gelegenheid had georganiseerd.

Davy Kraijenoord straalde 
als 50.000e bezoeker van ‘De 
Meermin’
Ieder jaar lukt het weer om de vijftigduizendste bezoeker van 
zwembad De Meermin in het zonnetje te zetten. Dit jaar werkten 
de weergoden zo goed mee, dat die mijlpaal redelijk eenvoudig 
werd gehaald, sterker nog De Meermin beleefde een top seizoen 
en ging uiteindelijk met 73443 bezoekers fl ink over de 50.000 
heen. Davy Kraijenoord werd overigens nummer 50.000. Hij 
ontving uit handen van badchef Leo Holierhoek en wethouder 
Maurice Remery onder meer een leuk vakantiepretpakket.
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SEPTEMBER
door: Peter Vermeulen

Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.

Zwembad De Meermin 
beleeft topseizoen
Het afgelopen zwemseizoen bleek voor zwembad De Meermin 
een topper. Nu trekt het prachtige zwembad met zijn fanatieke 
en betrokkenteam onder leiding van badchef Leo Holierhoek 
altijd wel aardig wat publiek, dit jaar kwam de teller uit op 73443 
bezoekers. Met dank ook aan de weergoden die dit seizoen voor 
veel zon en warmte zorgden. Het bezoekersaantal zorgde ervoor 
dat het op twee jaar hoogste aantal werd gehaald sinds Leo 
Holierhoek de scores noteerde. In 1992 werden 83.500 bezoekers 
geteld, in 1989 kwam de teller uit op 75.000 gasten. Het seizoen 
werd ook dit jaar afgesloten met het diplomazwemmen en de 
verrassingsuitdaging voor volwassenen.

Dierenkliniek Steenbergen 
offi cieel geopend
Met een drukbezochte open dag en een offi ciële opening inclusief 
het doorknippen van het lint door Charlotte Mangnus-Calon 
– de echtgenote van de in 2005 overleden bekende dierenarts 
Piet Mangnus – werd aan de Wipstraat in Steenbergen een 
splinternieuwe dierenkliniek geopend. In dit moderne – nagenoeg 
klimaat neutrale gebouw – zijn de dierenartsen en hun assistentes 
voorzien van alle moderne hulpmiddelen. Ze hebben er ook de 
ruimte en zijn daar blij mee. In de voormalige praktijkruimte aan 
de Kruispoort groeide de dierenkliniek namelijk danig uit het jasje.

Burendagen in de kernen waren 
een succes
Ter gelegenheid van het jubileum 750 jaar Stad Steenbergen en 25 
jaar één gemeente werden activiteiten in het kader van burendag 
extra gestimuleerd. En dat betekende een leuk feest in de kernen 
van de gemeente Steenbergen. Kruisland vierde burendag wat 
eerder, vanwege de kermis die op de geplande burendagdata  in 
het kerkdorp plaatsvond. Twee weken later genoten de overige 
buren in de kernen van een geslaagd evenement.

Vijftigste Kindervakantieweek Dinteloord: heel zonnig en feestelijk
Al vijftig jaar lang zorgt de organisatie van ‘Kindervakantieweek Dinteloord’ er voor dat kinderen uit Dinteloord en naaste omgeving 
een week lang kunnen genieten van tal van activiteiten. Een belangrijk onderdeel daarbij is het ‘bouwen’, waarbij de deelnemers 
zich naar hartenlust kunnen uitleven en met hamer en zaag aan de slag zijn. Daarnaast is er steeds grote animo voor de knutsel- en 
sportactiviteiten. Op woensdag staat de verrassingsreis op het programma en vrijdags wordt traditioneel afgesloten met het frietjes 
eten en het opruimen van alle bouwsels. Tijdens de goedbezochte reünie ontving de organisatie de zogeheten ‘Heraut’ uit handen van 
wethouder Esther Prent.

Kleine Tour kijkt terug op prachtige tourweek
Het is ieder jaar weer een waar spektakel. Op de keer na dat covid een streep door het  jeugdwielerevenement zette. Dit jaar waren er geen 
beperkingen en werkten vervolgens de weergoden extra goed mee. De 216 rennertjes die aan de 52e editie deelnamen genoten van een 
prachtige tourweek, die als vanouds passend werd afgesloten met de prijsuitreiking op de Steenbergse Markt. De eindstrijd bij de meisjes werd 
gewonnen door Quinty Nelen – nagenoeg de gehele week de nummer één – terwijl bij de jongens de zege uiteindelijk naar Rinz van der Staal 
ging. Het belangrijkste bij de Kleine Tour is echter niet het winnen, maar het genieten in een geweldige sfeer vanwege een perfecte organisatie.

Autobedrijf Cuelenaere viert 
100-jarig bestaan
De geschiedenis voor Autobedrijf Cuelenaere begon op 1 
oktober 1922. Die dag werd de ‘Steenbergsche Constructie en 
Reparatie-inrichting A.J. Cuelenaere ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel. In de jaren erna ontwikkelde het bedrijf zich 
steeds verder en paste zich aan bij de veranderingen. De tractoren 
die kwamen als vervanging voor de trekpaarden, de opkomst 
van de auto, de elektrifi catie van Steenbergen en de omliggende 
plaatsen het bedrijf paste zich steeds aan bij de behoefte en werd 
gaandeweg een begrip voor deze regio.

Gummarusschool 
honderd jaar: 
“We gaan knallen 
met z’n allen”
Het nieuwe schooljaar wordt een 
bijzonder jaar voor de Gummarusschool in 
wijk Steenbergen-Zuid. De school bestaat 
namelijk 100 jaar. Aanvankelijk stond 
de Gummarusschool aan de Westdam, 
naast de Gummaruskerk. In 1975 werd 
echter de eerste steen gelegd voor een 
nieuwe school in Zuid. Dertig jaar later 
stond er daar een nieuw schoolgebouw, 
dat vorig jaar werd uitgebreid met een 
nieuwe vleugel. Dit schooljaar wordt er 
op verschillende momenten feestgevierd. 
Dat begon met een feestelijke opening op 
5 september. Toen werd een nieuwe vlag 
onthuld en zongen kinderen, leerkrachten 
en medewerkers het voor dit jubileum 
geschreven feestlied.

Kristallen fi lm award voor ‘WOLF’
Eind september ging de fi lm ‘WOLF’ van Nieuw-Vossemeerder 
Cees van Kempen in première. Deze prachtige natuurfi lm laat 
de ontwikkeling en het opgroeien zien van WOLF. Van Kempen 
bracht maar liefst 600 dagen door in de nabijheid deze roofdieren 
en maakte in die periode werkelijk unieke fi lmopnamen. Met 
de fi lm wil Van Kempen laten zien dat de wolf zorgt voor 
evenwicht in de natuur. De komst van de wolf in ons land maakt 
overigens de nodige discussie los. Tegenstanders – met name ook 
schapenhouders – vinden dat het dier niet in ons land thuishoort. 
Voorstanders wijzen erop dat dit roofdier juist voor het juiste 
evenwicht gaat zorgen. Hoe dan ook de fi lm is het bekijken beslist 
waard. Het eerste draaiweekend zorgde voor meer dan 10.000 
bezoekers. En de fi lm kreeg de Kristallen Film Award.



gemeente Steenbergen

Uitnodiging
Na een onvergetelijk Jubileumjaar vol evenementen en 
verbinding in onze gemeenschap, willen we ook in de 
 toekomst graag samen geschiedenis blijven maken.

Vol inspiratie na de viering van 750 jaar Steenbergen 
en 25 jaar één gemeente nodigen we u daarom uit 
voor onze nieuwjaarsbijeenkomst. 

Op maandag 9 januari om 19.30 uur in de ontvangst-
hal van ons gemeentehuis. Om 20.00 uur houdt 
burgemeester Ruud van den Belt zijn nieuwjaars-
toespraak. 

Graag maken we er met u een gezellig samenzijn 
van. Iedereen is van harte welkom, om elkaar het 
allerbeste te wensen en samen een inspirerend 
2023 in te luiden.

Voor nu wensen wij u, ook namens onze gemeenteraad en 
onze medewerkers, fi jne feestdagen, een  voorspoedige 
jaarwisseling en alvast een gelukkig nieuwjaar!

burgemeester en wethouders
van de gemeente Steenbergen

Nieuwjaarsbijeenkomst

Datum:
Maandag 9 januari

Aanvang:
19.30 uur

Locatie:
Gemeentehuis

Kunstwerk: Robbe Baartmans



* 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
Geldig t/m di 10 januari 2023

PAGE COMPLEET SCHOON 
TOILETPAPIER
2 pakken à 6 of 12 rollen

JUMBO SNELFILTERMALING 
OF KOFFIEPADS
2 pakken snelfiltermaling of 
zakken koffiepads à 36 stuks
M.u.v. voordeelverpakkingen

WAPENAER STUKKEN 48+
2 stukken 48+ kaas
M.u.v. Wapenaer Brokkelkaas 
en komijnenkaas

HAMBURGER BEEF & PORK, 
GEPANEERDE VARKENSSCHNITZEL, 
VARKENSSLAVINK, GRILLBURGER, 
VARKENSSAUCIJZEN, BIOLOGISCHE 
RUNDERSAUCIJZEN, ZIGEUNER 
GEHAKTSCHNITZEL OF JUMBO 
VERS VEGA GEHAKT
2 schalen à 2 stuks of Jumbo vers 
vega gehakt 300 gram

SNACKGROENTE
TOMAATJES
2 bakjes à 500 gram2 bakjes à 500 gram

VARKENSSLAVINK, GRILLBURGER, 
VARKENSSAUCIJZEN, BIOLOGISCHE 

M.u.v. voordeelverpakkingen

GRATISGRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

HAND- OF 
PERSSINAASAPPELEN
2 netten à 2 kilo

GRATIS

A-MERK SHAMPOO 
OF CONDITIONER
2 flacons
M.u.v. MultipacksM.u.v. Multipacks

GRATIS

LIPTON ICE TEA
2 flessen à 1,5 liter2 flessen à 1,5 liter2 flessen à 1,5 liter2 flessen à 1,5 liter

GRATIS

HAK
2 potten à 370 ml of stazakken

GRATIS

ROBIJN
Alle soorten 
2 verpakkingen

GRATIS

ALLE ALCOHOLVRIJE BIEREN 
2 verpakkingen met 4, 6 of 12 flesjes of 
blikjes of losse flesjes of blikjes
M.u.v. kratten en gekoeld bier

GRATIS

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2


