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KijkopSteenbergen.nl

In de ledeneditie
van 13 december

ontvangen leden van 
Steenbergse Courant
Wintervoordeel

bij Auto Kar
(zie elders  in deze editie)

STEENBERGEN – Het is inmiddels 
een traditie bij sport- en dansver-
eniging Trafo: de jaarlijkse Pie-
tengym in het Cromwiel. Ook dit 
jaar ontbraken de Pieten afgelo-
pen dinsdagavond niet en daarbij 

was ook de Sint present. Hoewel 
de goedheiligman door zijn hoge 
leeftijd niet meer de lenigste van 
het gezelschap is.

De Pietengym wordt georgani-

seerd voor de Trafo kinderen tot 
en met groep vier. Trainster José 
van de Wou: “Ook dit jaar heb-
ben de kinderen en de Pieten 
zich kunnen uitleven op de ver-
schillende onderdelen. Naast op 

de airtumbling baan oefenden 
de kleintjes vooral ook op onder-
delen die hun Piet-vaardigheden 
kunnen vergroten. Zo oefenden 
ze in het dak-klimmen, het dak-
gootlopen en het zaklopen, alle-
maal onderdelen waarmee ze een 
Pietendiploma kunnen behalen”. 

En dat is de kleintjes goed gelukt. 
Voor de Sint vertrok reikte hij de 
diploma’s uit en ook kregen alle 

kinderen een cadeautje mee naar 
huis.

Foto: Sinterklaas en zijn Pieten 
komen elk jaar met veel plezier 
naar de Pietengym van Trafo. Ze 
doen mee aan de diverse onder-
delen en aan het eind ontvangen 
de kinderen hun Pietendiploma. 
Ook nemen ze een cadeautje mee 
naar huis.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Sint en Pieten ook dit jaar present  
op Pietengym van Trafo

Floraplein – Steenbergen

STEENBERGEN – Aanstaande zater-
dagmiddag om 14:00 uur is de offi-
ciële opening van het IJsfestijn op 
de parkeerplaats aan de Westdam, 
naast de Gummaruskerk. Na deze 
opening kan er volop worden ge-
schaatst.

Deze week waren vrijwilligers van 
het IJsfestijn druk doende met het 
opbouwen van de grote tent. Die 
is 40 meter lang en 15 meter breed 
en geeft ruimte aan den ijsbaan 
van 14 x 25 meter en een sfeervol 
ingerichte foyer waar de schaat-
sers en het belangstellende pu-
bliek kunnen genieten van een 
warm drankje en versnaperingen. 
Het IJsfestijn is tot en met zon-

dag 5 januari op door-de-weekse 
dagen geopend tussen 10:00 en 
21:00 uur. Op zondagen zijn de 
openingstijden tussen 13:00 en 
21:00 uur. 

Op momenten dat er evenemen-
ten worden georganiseerd – bij-
voorbeeld de curlingwedstrijden 
op 12 en 19 december en 3 janu-
ari –zijn er gewijzigde openings-
tijden.
 
De eerste twee weken na de ope-
ning ontvangt het IJsfestijn in to-
taal 1100 basisscholieren uit de 
gemeente Steenbergen en uit 
Tholen.

Evenementen  
in dit weekend
Zaterdag 7 december: tussen 
18:00 en 19:00 uur Kinderdisco tot 
de leeftijd 8 jaar. Tussen 19:00 en 
21:00 uur Discoschaatsen.
Deze zondagmiddag – 8 decem-
ber – komt Elsa van Frozen naar 
het IJsfestijn. De kindermiddag is 
tussen 14:00 en 16:00 uur.
Op de website: www.ijsfes-
tijn-steenbergen.nl is meer infor-
matie over het IJsfestijn te vinden. 

Foto’s: Thomas Weezenbeek foto-
grafeerde de activiteiten rond de 
opbouw van het IJsfestijn. Hij zal 
de komende weken voor Steen-
bergse Courant ook foto’s maken 
van komende activiteiten.

IJsfestijn met vereende krachten opgebouwd



Voor jou ging het sterven niet ineens,
je hebt er moedig voor gestreden.

Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.

Je hebt genoten van het leven 
en wij van jou.

Onverwacht heb je ons 
voorgoed verlaten.

Arjaan van der Wegen

In de leeftijd van 68 jaar

levenspartner van

† Adja van Meel

 Toos en Jan
 Wim en Adje
 en familie

Bergen op Zoom, 26 november 2019
Hospice De Markies

Correspondentieadres:
W. van der Wegen
de Ram van Hagedoornstraat 23
4651 EP Steenbergen

De afscheidsdienst heeft op dinsdag 
3 december j.l. plaatsgevonden in 

crematorium Zoomstede 
te Bergen op Zoom.

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

UITVAARTVERZORGING

LEEUW
TELEFOON (0167) 566 104

        www.uitvaartleeuw.nl

Vertrouwd

Persoonlijk

Ervaren

Transparant

”Ons betrokken
en ervaren team
zorgt voor een

waardig afscheid.
Daar kunt u

op vertrouwen”.

Alfred Leeuw
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 Het team van Uitvaartverzorging Leeuw bestaat uit: 
Gerard en Alfred Leeuw, Ineke van Middendorp

 en Sandra van Poortvliet.

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

Te huur: 

Garagebox
Centrum Steenbergen

Berenstraat

Voor info: 06-51217266

Je hypotheekrente lager?
1ste gesprek t.w.v. @250,- cadeau. Bel ons!

Marlise van Oudgaarden Erhan Görgen

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

Verbeek Fruit en Tuinplanten
Afgeslechtedijk 25 - Steenbergen

Alle soorten fruit 
en sappen

Nu ook op maandag open!!!

Te Koop: KERSTBOMEN
Diverse soorten en maten

Verbeek Fruit en Tuinplanten

Alle soorten fruit 

Nu ook op maandag open!!!

Diverse soorten en maten
Ambachtelijke 

producten!
Leuk voor een

cadeautje

Het schoonmaakbedrijf dat bij u past
SCHOONSTAD

Schoonmaakbedrijf Schoonstad is gespecialiseerd in het 
bieden van optimale ondersteuning bij het schoonmaken en 
onderhouden van bedrijfspanden, kantoren, openbare gebouwen, 
scholen en instellingen.
Daarnaast bieden we nog een tal van schoonmaakdiensten, waar-
over u op onze website www.schoonstad.nl alle informatie kunt 
vinden.

Voor onze opdrachtgevers vragen wij: 

Collega’s om ons team te versterken 
voor 10 – 15 uur per week

Allround schoonmaker / glazenwasser 
voor  36 uur per week   

Bent u gemotiveerd en flexibel? Weet u van aanpakken en bent u 
in bezit van een rijbewijs? 

Neem dan contact op voor het maken van een afspraak en vul uw 
gegevens in op onze website: www.schoonstad.nl/vacatures  

Salaris in overeenstemming met de CAO schoonmaak- en glazen-
wassersbedrijf.

Schoonmaakbedrijf Schoonstad 

Houtzagerij 5, 4651 SN Steenbergen  

Smederijstraat 2, 4814 DB Breda  

info@schoonstad.nl

Dorpsstraat 188 - Halsteren

www.quistschoenenhalsteren.nl
Ook erkend Van Bommel schoenmaker

Onze sale is gestart

SALE
%

Dagelijks nieuws & aanbod 
uit de gemeente Steenbergen

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

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen 
inmiddels gevolgd door bijna 5.500 fans.
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het klassie-
ke beeld van de bibliotheek als 
een gebouw vol boekenkasten 

met een bibliothecaresse achter 
de balie, is aan het uitsterven. In 
een tijd waarin er minder gele-
zen wordt en de laaggeletterd-
heid toeneemt, zet de bibliotheek 
samen met de gemeente stappen 

om de doelgroep actief op te zoe-
ken. Om vooral het lezen bij kin-
deren te stimuleren, zal het pro-
ject Bibliotheek op school verder 
worden uitgerold op basisscholen 
in alle kernen. Volgens wethouder 
Esther Prent zal er in Steenbergen 
nog een fysiek uitleenpunt komen 
waar volwassenen terechtkunnen, 
maar waar dat zal zijn is nog niet 
besloten. 

Het nieuws dat de bibliotheek aan 

de Blauwstraat per augustus 2020 
definitief de deuren sluit, zorgde 
de afgelopen tijd voor behoorlijk 
wat onrust. Voor veel inwoners is 
de bibliotheek een instituut waar 
niet veel aan veranderd mag wor-
den. 
Toch heeft de bibliotheek een 
keuze gemaakt om het beschik-
bare budget niet in een gebouw te 
steken, maar om het in te zetten 
om taalachterstand en laaggelet-
terdheid te bestrijden. 

Feit is dat het gebruik van de bi-
bliotheken binnen de gemeente 
Steenbergen al jaren een dalend 
gebruik van de collectie, een da-
lend aantal bezoekers en een da-
lend aantal leden laten zien. 

Met het gegeven dat 1 op de 6 in-
woners in onze gemeente laagge-
letterd is, zal een andere aanpak 
noodzakelijk zijn. 

Een nieuw hoofdstuk 
voor de bibliotheek

De bibliotheek 
bestuurder
Harry van der Klink, directeur-be-
stuurder van bibliotheek Het Mar-
kiezaat, heeft de transitie binnen 
de organisatie sinds 2015 bege-
leid. Per 1 januari gaat hij met 
pensioen en gaat de Bibliotheek 
West-Brabant (ontstaan uit de fu-
sie tussen Het Markiezaat en bi-
bliotheek VANnU), met een nieu-
we bestuurder van start. Hij zegt 
dat een pand met alleen een bieb 
erin niet meer van deze tijd is. 

“Het beste is om samen met wel-
zijnsinstellingen in bijvoorbeeld 
een wijkcentrum te zitten. En dat 
het pand ook ‘s avonds gebruikt 
kan worden voor andere organi-
saties want een bibliotheek hoeft 
niet het alleenrecht op een ruimte 
te hebben. Het idee om de Gum-
maruskerk daarvoor in te richten 
vind ik een goed plan, mits het be-
taalbaar voor de bibliotheek blijft. 
Maar dan zullen er waarschijnlijk 
extra middelen nodig zijn. 

Het volwassenen-uitleenpunt in 
een school vestigen vind ik zelf 
niet het meeste ideale scenario, 
omdat de drempel voor inwoners 
die geen kinderen hebben dan ho-
ger is om binnen te lopen.”

De wethouder
Wethouder Esther Prent houdt 
zich samen met het bestuur van 
de bibliotheek bezig om het pla-
tje rond te krijgen. 

“Zeker is dat we in de zomer van 
2020 op basisscholen in alle ker-
nen van de gemeente de Biblio-
theek op school gaan uitrollen. 
Het is landelijk bewezen dat deze 
aanpak werkt. Alle kinderen ver-
dienen het om een boek binnen 
handbereik te hebben. Wat be-
treft het volwassenenpunt zijn we 
de mogelijkheden aan het bekij-
ken. Als geld geen rol speelt zou ik 
een bibliotheek samen met ande-
re functies in de Gummaruskerk 
een prachtig plan vinden, maar ik 
weet nu nog niet of het haalbaar 
is. 

Het is ook een kwestie van wat 
we er als gemeenschap voor over 
hebben. Natuurlijk is het een uit-
daging, maar we moeten ook niet 
bang zijn om dingen te doen. Ik 
snap dat de bibliotheek voor som-
mige inwoners een vertrouwde 
ontmoetingsplek is, maar die ont-
moetingen kunnen ook op ande-
re, natuurlijke plekken ontstaan. 

Ik ga wel op verzoek van de ge-
meenteraad op een rijtje zetten 
wat de effecten zijn van de sluiting 
van de vestiging aan de Blauw-
straat. Dat willen we grondig 
doen, dus dat rapport verwacht ik 
in februari 2020.”

De leesmediaconsulent
Sanneke van den Boom is een van 
de leesmediaconsulenten die na-
mens de bieb op allerlei basis-
scholen te vinden is waar een Bi-
bliotheek op school is ingericht, 
zoals op de Regenboog in Din-
teloord. Kinderen zijn blij als ze 
aan komt lopen met haar oranje 
koffertje, want dan weten ze dat 
er nieuwe boeken komen. Als de 
leesmediaconsulent er zelf niet 
is, kunnen de leerlingen in de mi-
ni-bieb van de school met hun 
een eigen pasje zelf hun boeken 
scannen. Sanneke van den Boom 
helpt de leerkrachten met het in-
passen van lezen in het dagelijk-
se programma en stimuleert kin-
deren om boeken te lenen om het 
lezen thuis voort te zetten. “Een 
deel van het probleem van laagge-
letterdheid is ontlezing. Kinderen 
lezen minder en ze lezen vluchti-
ger. Ze komen niet aan ‘dieptele-
zen’ toe zoals we dat noemen. Ter-
wijl we in Nederland toch een rijke 
collectie kinderliteratuur hebben. 
Ergens gaat er dus iets mis. Boven-
aan staat het bevorderen van het 
leesplezier en dat begint al bij de 
kleuters met prentenboeken. Met 
de leerkracht maak ik een leesplan 
waarbij voorbeeld het vrije lezen 
echt wordt ingepland in het les-
programma, in plaats van dat de 
kinderen alleen mogen lezen als 
ze klaar zijn met hun werk. Want 
dat betekent dat de langzame 
leerling nooit vrij kan lezen. En we 
hopen via de kinderen ook de ou-
ders aan het lezen te krijgen.”

De leerlingen
De 11-jarige Tara die in groep 7/8 
van de Regenboog zit, is blij met 
de Bibliotheek op school. “We 
hadden eerst alleen van die oude 
boeken op school, maar nu zijn 
er leuke nieuwe bijgekomen. Heel 
soms neem ik er ook eentje mee 
naar huis, maar ik vind het ook 
fijn als we mogen lezen in de klas, 
want dan hoef ik niet te werken.”
Klasgenootje Delano (10) is niet 
zo’n fan van lezen. “Ik lees alleen 
op school als het moet. Dan het 
liefst de boeken van ‘Leven van 
een loser’, omdat de hoofdper-
soon Bram zo’n weirdo is. Ande-
re boeken vind ik te saai, dan ga ik 
liever gamen.”

De programmamanager 
van de bibliotheek
Annebelle Kools staat er als pro-
grammamanager van de biblio-
theek voor dat juist de kwetsba-
re groep mensen bereikt wordt 
die niet uit zichzelf met lezen en 
taalontwikkeling in aanraking 
komt. “Daarbij is het van belang 
dat we samenwerken met onze 
partners. In Steenbergen gaan 
we gewoon door met waar we al 
mee bezig waren, zoals het ba-
bycafé en taallessen. Ik denk dat 
er op het gebied van het imago 
van de bibliotheek nog wel wat te 
winnen valt. We zijn meer dan die 
boekenkasten waar de brave lezer 
de stapel boeken komt lenen. Na-
tuurlijk zijn we er ook voor hen, 
maar we zijn er ook voor de men-
sen voor wie dat niet vanzelfspre-
kend is. Er zijn al steeds minder 
plekken waar je zomaar naar bin-
nen kan lopen zonder dat je een 
dure cappuccino moet bestellen. 
Ik beschouw de subsidie voor de 
bibliotheek als een investering in 
de gemeenschap.”

De volwassen lezer
Sinds ruim een jaar is de biblio-
theek van Dinteloord gehuisvest 
in een ander gedeelte van basis-
school de Regenboog. Die biblio-
theek is voor iedereen vrij toegan-
kelijk. Op twee middagen en één 
ochtend in de week kunnen inwo-
ners er terecht. Ook worden er ac-
tiviteiten georganiseerd op het ge-
bied van (voor)lezen en digitale 
vaardigheden. 
Wil van Dueren den Hollander 
woont om de hoek van de Regen-
boog en komt ongeveer eens in 
de twee weken langs in de bibli-
otheek. “Ik vond het toch pretti-
ger toen de bibliotheek nog in het 
Dorpshuis zat. Daar was het gro-
ter en kon je een beetje rondstrui-
nen. Ik heb al veel gelezen dus 
deze collectie is wat te klein voor 
mij. Maar het is wel handig dat het 
om de hoek zit.”

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De gemeenteraad 
wil dat er op korte termijn een 
avond wordt georganiseerd waar 
inwoners, bedrijven, organisaties 
en andere betrokkenen hun me-
ning kunnen geven over zonnevel-
den en windmolens in de gemeen-
te. Het college is namelijk bezig 
met het opstellen van een visie 
energie en ruimte waarin de ka-
ders worden gesteld voor de doel-
stelling om Steenbergen in 2040 
energieneutraal te maken. Maar 
volgens de Volkspartij is het bij 
zo’n omvangrijk onderwerp van 
belang dat eerst de inwoners ge-

hoord worden. De andere partijen 
in de raad waren het hiermee eens.

“Noem het wellicht een ‘energie-
markt’. Wat het CDA betreft is het 
belangrijk om met initiatiefne-
mers van zonneparken in gesprek 
te gaan over wat zij willen. 
We moeten met burgers en onder-
nemers samen gaan bepalen hoe 
we die enorme opgave voor Steen-
bergen gaan volbrengen”, zei Jur-
gen Huijbregts woensdagavond 
tijdens de oordeelvormende ver-
gadering. 

Mogelijke locaties  
worden onderzocht
In de conceptvisie energie en 
ruimte worden al specifieke loca-
ties genoemd waar mogelijk zon-
nevelden kunnen worden ontwik-
keld. 

De gemeente onderzoekt de haal-
baarheid van deze plekken, maar 
kan nog niet concreet met onder-
nemers in gesprek totdat de visie 
officieel is vastgesteld. Dat moet 
begin volgend jaar gebeuren. 

Mogelijke locaties die genoemd 
worden zijn o.a. het AFC Dinte-
loord, Jaartsveld en de Suikerunie. 
Belangrijkste overwegingen bij 
deze keuzes, zijn dat goede land-
bouwgrond behouden blijft en 
dat er verbetering voor de natuur 
ontstaat. 

Zonnepark  
Nieuw-Vossemeer
Zonnepark De Eendracht in 
Nieuw-Vossemeer ontbrak in dat 
rijtje, terwijl er al een paar maan-
den geleden een informatieavond 
door de initiatiefnemers is gehou-
den waar de plannen zijn gepre-
senteerd. 

Bijna alle partijen in de raad zien 
dat initiatief graag opgenomen in 
de visie, omdat het overwegend 
positief is ontvangen bij de inwo-
ners van Nieuw-Vossemeer. 

In een reactie zegt wethouder 
Wilma Baartmans dat het bij dit 
project om landbouwgrond gaat 
en dat dat juist de laatste moge-
lijkheid is die het college wil ge-
bruiken om zonneparken te rea-
liseren. 

Raad wil informatieavond 
over zon- en windenergie 



Coachpraktijk Deb

Gediplomeerd Kindercoach
Komt aan huis, is qua tijd fl exibel
Debby van Gaal- van Treijen

06-51229813

info@coachpraktijkdeb.nl
www.coachpraktijkdeb.nl

Coach voor kinderen en ouders

Voelt jouw kind zich niet fi jn en wil je je kind 
helpen? Dan ben je bij mij aan het juiste adres! 

Tijdens de intake met ouder(s)/verzorger(s) 
ontdekken we zonder oordeel hoe we jouw kind 
samen kunnen helpen. Daarna ga ik aan de slag 
met het kind. Aansluiten bij de interesses van 
het kind vind ik erg belangrijk! 
Daarom stem ik hier mijn methodiek op af. 

scheiding angst pesten

emoties woede uitbarstingen
onzeker

problemen met eten verdriet
rouw slaapproblemen

Heb jij nog recht op
brilvergoeding?

demooroptiek.nl
0167 - 500 005

Grote Kerkstraat 18
steenbergen

Haal bij ons een
gratis kinder

vuurwerkbril op! 

Wij controleren dit 
graag voor je

Tot 31 /12/2019
bij een 

Ray-Ban®
op sterkte  één

glas cadeau*
*vraag naar de 

voorwaarden in 
de winkel

Dorpsstraat 25   4751 AH  Oud Gastel 
  Telefoon: 0165-513470    Mobiel: 06-1019 0564  

E-mail: info@rosemaryslingerie.nl   www.rosemaryslingerie.nl
Twitter: @Rlingerie

wij stellen onszelf graag aan u voor:

Al 20 jaar het adres voor al uw
(Klassieke) Dames- en Heren Ondermode, 

Lingerie, nachtmode en badmode.

BH’s Cup AA t/m H Omvang 70 t/m 100
Voorgevormde BH’s zonder én met beugel

BH’s met voorsluiting
BH’s met maagband

BH’s met maagband met voorsluiting
Prothese bh’s


Pantylet- Pantycorselet Cup A t/m F


Pantybroekjes-, Verhoogde Pantybroeken-,

Pantybroekjes met pijpje


Ondermode van Schiesser, MEY, Sloggi en Ten Cate, 

in diverse prijsklassen
Thermo of wollen ondermode


Nachthemden en Pyama’s maat 36 t/m 54

Herenpyama’s maat 46 t/m 60


Badjassen met knoop of ritssluiting van maat 38 t/m 54

U kunt ook bij ons terecht voor het aanmeten van Borstprotheses, 
Prothese BH’s en prothese badmode.

Wij zijn SEMH gecertificeerd en 
hebben contracten met de zorgverzekeraars.

Bent u moeilijk ter been, dan komen wij graag bij u aan huis!!

Dorpsstraat 25   4751 AH  Oud Gastel 
  Telefoon: 0165-513470    Mobiel: 06-1019 0564  

E-mail: info@rosemaryslingerie.nl   www.rosemaryslingerie.nl
Twitter: @Rlingerie

wij stellen onszelf graag aan u voor:

Al 20 jaar het adres voor al uw
(Klassieke) Dames- en Heren Ondermode, 

Lingerie, nachtmode en badmode.

BH’s Cup AA t/m H Omvang 70 t/m 100
Voorgevormde BH’s zonder én met beugel

BH’s met voorsluiting
BH’s met maagband

BH’s met maagband met voorsluiting
Prothese bh’s


Pantylet- Pantycorselet Cup A t/m F


Pantybroekjes-, Verhoogde Pantybroeken-,

Pantybroekjes met pijpje


Ondermode van Schiesser, MEY, Sloggi en Ten Cate, 

in diverse prijsklassen
Thermo of wollen ondermode


Nachthemden en Pyama’s maat 36 t/m 54

Herenpyama’s maat 46 t/m 60


Badjassen met knoop of ritssluiting van maat 38 t/m 54

U kunt ook bij ons terecht voor het aanmeten van Borstprotheses, 
Prothese BH’s en prothese badmode.

Wij zijn SEMH gecertificeerd en 
hebben contracten met de zorgverzekeraars.

Bent u moeilijk ter been, dan komen wij graag bij u aan huis!!

Nassau Bolwerk 1 • Steenbergen 
06-11917785

lebros-beauty.business.site

Kunstnagels: 
met acryl, gel, acrygel 

en dipping

Sugaring: 
ontharen met een natuurlijke 

suikerpasta. Minder pijnlijk dan 
waxen en beter voor de huid.

Schoonheids-
behandelingen: 
met merk Marlyse Blue 
(100% natuur zuiver)
Huidverzorgingslijn

“Zzacht” 
voor probleemhuiden 

b.v. acne, psoriasis, eczeem

Dagelijks nieuws 
& aanbod 
uit de gemeente 
Steenbergen

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

Via Facebook wordt 
KijkopSteenbergen inmiddels 
gevolgd door meer dan 5.500 fans.

save the date!!

26 december
van 10.00 tot 16.00 uur 

warme drankjes en
winterse lekkernijen!

Prins Reinierstraat 14
Steenbergen

vóór

ná!
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Geldig van wo 4 t/m di 31 december 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend in de verkoopprijs van het product.*

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

ROOMBOTER 
APPELFLAPPEN

 4 VOOR

200

CAMPINA HOUDBARE 
SLAGROOM SPUITBUS
3 spuitbussen à 250 ml

 3 VOOR

300

DOUWE EGBERTS  
AROMA ROOD  
SNELFILTERMALING
M.u.v. losse pakken  
Pak met 6 verpakkingen à 250 gram

5+1
GRATIS*

Burgemeesters
COLUMNBurgemeesters
COLUMN
Samen geschiedenis 
schrijven
Terwijl ik in Kruisland het huwelijk van een van onze 
raadsleden mocht voltrekken, voltrok zich vorige week 
vrijdag ook in de Gummaruskerk in Steenbergen een 
speciale gebeurtenis.
Op deze bijzondere plek in het hart van onze gemeen-
schap, vond de startbijeenkomst plaats voor het grootse 
Jubileumboek dat gaat verschijnen ter gelegenheid van 
het 750-jarig bestaan van Steenbergen én het 25-jarig 
bestaan van onze gemeente in z’n huidige samenstelling, 
in 2022.
Dat is zeker géén “ver van m’n bed-show” meer, want 
 we stappen al bijna over de drempel van een nieuw 
 decennium, en voor je weet is het zover. Vrijdag 
13 december aanstaande is het welgeteld 750 dagen tot 
1 januari 2022. Ook weer zo’n bijzonder moment. Het 
aftellen kan dus beginnen. 
De viering en herdenking van 75 jaar vrijheid waren een 
meer dan geslaagd  “voorproefje” op wat ons straks, 
hopelijk, allemaal te wachten staat. 
Achter de schermen treffen we daarom al de nodige 
voorbereidingen, om iedereen straks de kans te geven z’n 
steentje bij te dragen aan dit unieke jubileumjaar 2022. 
Als we gezamenlijk – gemeente én onze gehele 
 gemeenschap – ook in aanloop naar 2022  de krachten 
weer weten te bundelen, dan voorspel ik u dat we samen 
geschiedenis gaan schrijven. 
Daarbij spreek ik de innige wens uit om niet alleen 
een feestje te gaan bouwen, wat natuurlijk wel moet 
 gebeuren, maar vooral ook de verbinding te zoeken. 
Door al onze kernen, al onze inwoners erbij te betrekken. 
Want door het verleden te vieren, borgen we volgens mij 
onze toekomst. 
Als we dit samen doen, zal niets onmogelijk blijken te 
zijn, en kunnen we ons voor eens en voor altijd op de 
kaart zetten. Met het grootse Jubileumboek maken 
we wat dat betreft alvast een vliegende start. Ruim 35 
enthousiaste (oud-) inwoners uit alle kernen hebben zich 
van harte bereid getoond hieraan - met veel plezier en 
passie - hun medewerking te verlenen. Chapeau! 
Een mooier Sinterklaascadeau had deze burgemeester 
zich niet kunnen wensen.
En u kunt nu vast al wel raden wat er voor de komende 
jaren op mijn verlanglijstje staat… Ik heb er alle 
 vertrouwen in dat onze toekomstdromen werkelijkheid 
worden!

Gegroet,
Ruud

Burgemeester Ruud van den Belt schrijft – in de huis aan 
huis- edities van Steenbergse Courant - een column over alles 
wat hem bezighoudt in onze gemeenschap. 

Reageren kan via burgemeester@gemeente-steenbergen.nl

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De uitzending van 
het programma Opsporing Ver-
zocht van dinsdagavond heeft tot 
nu toe 14 tips opgeleverd in de 
zaak van de 56-jarige Johan van 
der Heyden. Daar zitten onder an-
dere tips tussen over het gereed-
schap uit het busje van de verdwe-
nen Belgische loodgieter. Er werd 
door de politie in de uitzending 
specifiek een oproep gedaan of 
er mensen zijn die in de omgeving 
van Steenbergen in die bewuste 
week in juni iets hebben gehoord 
over het gereedschap wat uit het 
busje van Van der Heyden is ge-
haald. Wellicht is het te koop aan-
geboden. 

“Die tips gaan we uiteraard verder 
uitzoeken. Verder zijn er ook een 
aantal ‘meedenk-tips’ binnen-

gekomen zoals we die noemen. 
Hoewel de beloning van 15.000 
euro voor de gouden tip dus nog 
niet kan worden gegeven, zijn we 
blij met alle gemelde informatie”, 
aldus politiewoordvoerder Willem 
van Hooijdonk.

Iets aangetroffen bij  
forensisch onderzoek
Afgelopen dinsdag was een groot 
onderzoeksteam van de politie 
opnieuw bezig op het woonwa-
genkamp aan de Westlandse Lan-
geweg in de hoop sporen te vin-
den van het lichaam van Johan 
van der Heyden. De politie denkt 
dat de Belg daar om het leven is 
gebracht, in stukken is gezaagd 
en daarna is verbrand. De stoffe-
lijke resten zouden mogelijk in het 
Schelde-Rijnkanaal zijn gedumpt. 
In de uitzending werd dan ook ge-
vraagd of er mensen zijn van wel-

licht de beroeps- of pleziervaart 
die iets daarvan hebben gezien in 
die eerste week van juni. 
“Bij het forensisch onderzoek in 
de woning op het woonwagen-
kamp is wel iets aangetroffen, 
maar daar kan ik verder nog geen 
mededelingen over doen”, aldus 
Van Hooijdonk.

Getuigen die een witte 
bestelbus hebben gezien
Ook werd er in de uitzending een 
oproep gedaan of er getuigen zijn 
die de witte Peugeot Boxer bestel-
bus van het slachtoffer op twee lo-
caties in Steenbergen hebben zien 
staan. Dat zijn de Schansdijk en 
de J.L. Brooijmansdreef (oude vei-
ling). De politie denkt dat Johan 
van der Heyden nog twee dagen 
levend achterin die bus is vastge-
houden. 
In totaal zijn er in deze zaak zeven 
mensen aangehouden; vier daar-
van zitten nog vast en drie zijn 
heengezonden maar blijven nog 
wel verdachten in de zaak. 
Volgens de politie wordt er vol-
gende week nogmaals aandacht 
besteed aan de zaak in het pro-
gramma Bureau Brabant van Om-
roep Brabant. 

Inmiddels 14 tips binnen in 
zaak vermiste Belg
Johan van der Heyden

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het definitie-
ve einde voor de negen platanen 
aan de Kruispoort lijkt nu echt 
onafwendbaar. Wethouder Wilma 
Baartmans heeft bekendgemaakt 
dat op 16 december de bomen te-
gen de vlakte gaan. Er was nog een 
inwoner die de kap via een voor-
lopige voorziening bij de rechter 
probeerde tegen te houden, maar 
dat verzoek is afgewezen. 

Er is inmiddels overeenstemming 
bereikt met de omwonenden over 
de invulling van de herplant. Het 
kappen van de bomen zal twee 
dagen gaan duren en geduren-
de die tijd zal de straat afgesloten 
zijn. 
De rechtbank heeft het verzoek op 
25 oktober jl. behandeld en mon-
deling uitspraak gedaan. 
De reden waarom de rechter de 
voorlopige voorziening heeft af-
gewezen, is omdat het bezwaar-

schrift buiten de wettelijke ter-
mijn is ingediend. 

College moet proces- en 
reiskosten vergoeden
Naast deze spoedprocedure had 
de desbetreffende inwoner ook 
een beroep ingesteld. Het college 
heeft gepleit om de verzoeker ook 
hierin niet-ontvankelijk te verkla-
ren vanwege het ontbreken van 
belanghebbendheid bij het be-
sluit.
Dat beroep is wel toegewezen, 
omdat er geen sprake was van 
niet-ontvankelijkheid wegens het 
ontbreken van belanghebbend-
heid, maar wegens het te laat in-
dienen van het bezwaarschrift. 
Dit betekent dat het college van 
de gemeente Steenbergen de pro-
ces- en reiskosten van de verzoe-
ker in de beroepszaak dient te ver-
goeden. 

Het besluit over het wel of niet 

kappen van de monumentale bo-
men heeft inmiddels jaren ge-
duurd. De discussie ging er voor-
al over of gezonde bomen mogen 
worden gekapt, met als reden dat 
de omwonenden een gevoel van 
onveiligheid ervaren. 

Platanen op 16 december 
tegen de vlakte



Lindenburghlaan 1
Steenbergen

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 08:00 - 21:00  /  Zondag 10:00 - 20:00 uur.

ALLES IN HUIS  
VOOR DE DECEMBERMAAND

Lindenburghlaan 1a
Steenbergen

Openingstijden: Ma 09.00 - 19.00  /  Di 09.00 - 19.00  /  Woe 09.00 - 19.00  /  Do 09.00 - 19.00   
                          Vr 09.00 - 21.00  /  Zat 09.00 - 19.00  /  Zo 10.00 - 19.00 uur. 

Gall & Gall Kerstpakketten 
Bij ons kunt u altijd terecht voor een mooi verpakt cadeau! 
Wij hebben ook mooie relatiegeschenken in diverse prijsklassen, 
wanneer u grotere aantallen wenst kunt u hiervoor een bestelformulier 
invullen. Graag wel tijdig bestellen, zodat wij de pakketten op tijd voor 
u klaar hebben.
De pakketten zijn natuurlijk ook per stuk te koop! Heeft u zelf speciale 
wensen dan kunnen we in overleg ook iets samenstellen.
Kom vooral eens kijken bij ons in de winkel.  
De dames staan voor uw klaar met hun kennis!

di 24 december, Kerstavond: 08.00 – 18.00u
wo 25 december, 1e Kerstdag: gesloten
do 26 december, 2e Kerstdag: 10.00 – 18.00u
di 31 december, Oudjaarsdag: 08.00 – 17.00u
wo 1 januari, Nieuwjaarsdag: gesloten

Gewijzigde openingstijden
di 24 december, Kerstavond: 08.00 – 18.00u
wo 25 december, 1e Kerstdag: gesloten
do 26 december, 2e Kerstdag: 10.00 – 18.00u
di 31 december, Oudjaarsdag: 08.00 – 17.00u
wo 1 januari, Nieuwjaarsdag: gesloten

Gewijzigde openingstijden

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
Geopend: maandag - vrijdag 08.00 - 17.00 uur

  

Duurzaam klussen met artikelen van professionele kwaliteit.

Balieverkoop tegen groothandelsprijzen.

''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 bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl
Sinds 
   1987

De Bolusberg

Boerenweg 7

 Kerstbomenverkoop 

Nu nog méér vuurwerk!!

Kijk op www.bolusberg.bestelvuurwerk.nl

Alle zondagen
GEOPEND
van 11.00 - 16.00
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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 Dasja Abresch)

WELBERG – De voormalige Cor-
neliuskerk van Welberg is ver-
kocht. Afgelopen woensdag on-
dertekenden verkopers Hans en 
Anja van Trier en koper Rens Swart 
het koopcontract. Met deze over-
dracht krijgt het voormalige ge-
bedshuis of kerkgebouw na vijf 
jaar leegstand een nieuwe be-
stemming. Een toepasselijke, want 
Swart gaat het gebouw gebruiken 
voor zijn semi-professionele hob-
by: het bouwen en restaureren van 
orgels. Minder vanzelfsprekend 
is de collectie Rovers en Daimlers 
waar de kerk onderdak aan gaat 
bieden. Swart wil het pand zelf in 
oude glorie herstellen, al zal dat 
nog enige jaren in beslag nemen. 
“Ik was ‘rijk’ genoeg om het pand 
te kopen, maar voor de restauratie 
zal ik toch echt weer moeten spa-
ren.” 

Naast vele liefhebberijen heeft 
Swart uiteraard ook een dagelijks 
beroep al valt dat niet in een paar 
woorden te vangen. “Heel kort 
door de bocht, adviseer ik organi-
saties zoals waterschappen, Rijks-
waterstaat en ruimtevaartorga-
nisatie NSO over het gebruik van 
satellietbeelden, bijvoorbeeld om 
deformaties in het aardoppervlak 
te meten.”

Optie
Overigens kocht Swart afgelopen 
woensdag alleen het kerkgebouw. 
Op de achterliggende gronden 
heeft hij een optie. “Ik zou daar 

graag een aantal woningen bou-
wen. Ik heb twee jaar de tijd om 
dat geregeld te krijgen. Wanneer 
dat lukt, heb ik eerder geld vrij om 
groot onderhoud aan de kerk uit 
te laten voeren. Lukt dat niet, dan 
is er nog geen man overboord. Het 
duurt dan alleen langer voordat 
de klus geklaard is.”

Wilde droom
Swart geeft daarmee aan dat hij 
gekomen is om te blijven, al zal 
zijn woonplaats voorlopig Don-
gen blijven. “Mijn orgels en auto’s 
staan daar in een bedrijfshal, maar 
het contract loopt af. Ik moest dus 
op zoek naar een andere locatie. 
Het was het moment om te kijken 
of ik mijn wilde droom om ooit 
een kerk te bezitten, kon realise-
ren.”

Baksteenexpressionisme
Hoewel er het afgelopen decen-
nium vele kerkgebouwen op de 
markt komen, beperkte Swart zijn 
zoektocht tot exemplaren uit de 
negentiende en twintigste eeuw. 
“Ik ben een groot liefhebber van 
de bouwstijl uit die periode. Ik 
ben elf jaar bestuurslid van het 
Cuypersgenootschap geweest dat 
het behoud van deze architectuur 
tot doel heeft. De kerk van Wel-
berg is een mooi voorbeeld van 
het zogenaamde Baksteenexpres-
sionisme.” 

Geboren in de kerk
De Dongenaar onderhield de af-
gelopen maanden nauw contact 

met het Bisdom Breda over zijn 
plannen. “Ik wilde daar direct 
open in zijn en duidelijk maken 
dat ik geen verkeerde bedoelingen 
heb met de kerk. Ik ken de wereld 
van de katholieke kerk goed, ik 
ben praktisch in de Bonifatiuskerk 
van Alphen aan den Rijn geboren. 
Ik ben daar op mijn 14e als orga-
nist begonnen.”

Maatschappelijk  
betrokken
Toen de optie van de meest recent 
gegadigde voor de kerk verviel, 
meldde Swart zich direct bij de 
makelaar en werd de koop rond-
gemaakt. Het enige nadeel van de 
verkoop is dat de activiteiten die 
er de afgelopen jaren plaatsvon-
den, zoals de kerstmarkt en de 
Halloween-voorstelling, ten einde 

komen. “Ik heb er over nagedacht 
of ik het een plaats kon geven, 
maar in een kerk vol orgelonder-
delen en auto’s is dat gewoon niet 
veilig. Het neemt niet weg dat ik 
graag maatschappelijk betrokken 
wil zijn bij het dorp. Het zal van-
zelf wel duidelijk worden op welke 
manier dat kan.” 

Vraagtekens
Voor nu heeft Swart zelf een vraag 
aan de inwoners van Welberg en 
omstreken. “Samen met mijn 
vrouw Sabine Broekhoven, die 
architectuurhistoricus is, heb ik 
alle archieven uitgeplozen, maar 
er blijven nog veel vraagtekens 
staan. Iedereen die mij kan hel-
pen aan informatie over de bouw, 
historie en met name de herstel-
werkzaamheden die na de oorlog 
plaats hebben gevonden, nodig ik 

van harte uit om contact met mij 
op te nemen.”

Spits behouden
De komende tijd gebruikt Swart 
om de technische staat van de 
kerk in kaart te brengen en de 
werkzaamheden te prioriteren. 
“Uit eerdere inspectierapporten 
kwam naar voren dat de spits niet 
meer te redden zou zijn. Ik heb in-
middels zelf een kijkje genomen 
en ik heb goede hoop dat mij dat 
toch lukt.” Ook wil hij in overleg 
met het bisdom over het luiden 
van de grote klokken Maria en 
Johanna. Het is mij verboden de 
klokken te luiden, maar als ik dui-
delijk kan maken dat dit nooit op 
religieuze momenten zal gebeu-
ren, hoop ik toch toestemming te 
krijgen. Op Oudjaar bijvoorbeeld, 
of op Bevrijdingsdag.”

Wie meer wil weten over de nieu-
we eigenaar en zijn vele liefheb-
berijen kan er alles over lezen op 
www.rensswart.nl. Contact opne-
men kan via rens@rensswart.nl

Dongenaar Rens Swart (55)  
wil kerkgebouw herstellen:

Nieuwe eigenaar voor  
Welbergse Corneliuskerk 

 Vanaf zaterdag 
wisselvallig, 

soms vrij veel 
wind en hoge 
temperaturen

Zaterdag wordt nog wel de betere 
dag van dit weekend in onze regio.
Een mobiele doortrekkende rug van 
hoge luchtdruk zorgt dan tijdelijk 
voor een weersverbetering met 
opklaringen en wolkenvelden en het 
blijft droog.
We halen een 9 tot 10 graden in onze 
omgeving wat erg zacht is voor deze 
periode.
Zondag en de dagen daarna 
grossieren in wisselvalligheid. 
Er trekken actieve storingen door 
met van tijd tot tijd intense regen.
Het is ook vrij winderig, telkens uit 
een zuidwestelijke hoek.
Daarmee wordt zachte lucht 
aangevoerd met aanvankelijk 
maxima overdag rond een 10-tal 
graden en in de nachten koelt het 
niet verder af dan ’n graad of 7.
Gaandeweg de volgende week kalven 
die echter geleidelijk aan weer af 
en wordt het weer wat koeler in de 
gemeente Steenbergen maar zonder 
nachtvorst.

Weerspreuk : 
“Slaat de rook uit de schoorstenen 

naar beneden, dan behoort het droge 
weer alweer tot het verleden.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

9°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Foto: Rens Swart is de nieuwe eigenaar van de Corneliuskerk op de Wel-
berg. Als fervent orgelbouwer zal hij aan het orgel van de kerk een aar-
dig tijdverdrijf hebben.
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Zondag: kerstmarkt 
OVW in Corneliuskerk
WELBERG – Deze zondag organiseert Ontspanningsvereniging 
Welberg een sfeervolle kerstmarkt in de Corneliuskerk. Dat ge-
beurt die dag tussen 11:00 en 16:00 uur.

Daartoe wordt de kerk sfeervol aangekleed en zijn er standjes 
met leuke artikelen. Daarnaast is er een winterterras ingericht 
waar de bezoekers kunnen genieten van glühwijn, warme choco-
lademelk of een smakelijke kop koffie. En natuurlijk is er van alles 
te smullen en te smikkelen. Door het trekken van een of meerde-
re enveloppen kan de kas van OVW wat worden gesteund. Hier-
mee financiert de ontspanningsvereniging haar activiteiten. Er 
wordt gehoopt op een grote opkomst van alle Welbergenaren en 
zeker ook belangstellenden uit de gehele gemeente Steenbergen 
en omgeving.

STEENBERGEN – In de week voor 
de Kerst start Voedselbank Goed 
Ontmoet de jaarlijkse actie: ‘Doe 
een boodschap voor een ander’. 
Dan wordt mensen gevraagd om 
een extra product in hun winkel-
wagen te leggen en dit te schen-
ken aan de voedselbank. Die stelt 
hiermee kerstpakketten samen 
voor de klanten van de voedsel-
bank.

“Samen met u proberen wij iets 
bijzonders van het kerstpakket te 
maken om hiermee onze betrok-
kenheid en medeleven te tonen 
met mensen uit ons midden die 
het duidelijk minder hebben dan 
wij”, zo licht voorzitter Corry Da-
men het initiatief toe. “Alvast be-
dankt voor het meedoen met deze 

Kerstactie. Ieder jaar worden wij 
blij verrast door de liefdevolle gif-
ten die wij mogen ontvangen en 
de lachende gezichten van onze 
cliënten bevestigen dat het weer 
is geslaagd. Dus in december kunt 
u vrijwilligers van voedselbank 
Goed Ontmoet tegenkomen in uw 
supermarkt. We hopen dat onze 
kerstactie dit jaar wederom een 
groot succes wordt.”

Wie de voedselbank financieel 
wil ondersteunen kan een gift 
eenmalig of structureel overma-
ken op bankrekening NL78RA-
BO0140241833 t.n.v. Stichting 
Goed Ontmoet. Meer informatie 
over de stichting is te vinden op: 
www.goedontmoet.com.

Actie voedselbank  
Goed Ontmoet:  
een boodschap  
voor een ander

Kaartmiddag  
KBO Welberg
WELBERG – Dinsdagmiddag 10 
december zijn alle rik- en joker-
liefhebbers welkom op de kaart-
middag die KBO Welberg in ge-
meenschapshuis De Vaert organi-
seert. 
De eerste kaarten worden om 
13:30 uur geschud, er wordt 
slechts een euro entree gevraagd.

Bingo KBO
STEENBERGEN – Deze maan-
dag 9 december organiseert KBO 
Steenbergen de maandelijkse bin-
go in de zaal van restaurant De 
Watertoren. Daarbij zijn alle bin-
goliefhebbers, dus ook niet-leden, 
van harte welkom. De zaal gaat 
open om 13:00 uur en er zal wor-
den gespeeld vanaf 13:30 uur tot 
16:15 uur. Alle prijzen worden in 
contanten uitgekeerd.



’t Is lastig kiezen uit het 
enorme aanbod…
Daarom vertrouw ik op een Best Car 
Selection-occasion!

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

Met het occasionlabel van Bosch Car Service 
geniet u van een pakket boordevol voordelen 
om niet alleen nu, maar ook over een lange 
tijd nog zeker te zijn dat u de juiste keuze 
heeft gemaakt.

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

BMW 118I EXECUTIVE
BOUWJAAR 10-2009      47716 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, PARKEERSENSOR,
METAALKLEUR,AIRCO,ELEKTRISCHE RAMEN, RADIO-CD,
LICHTMETALEN VELGEN, MISTLAMPEN. MOOIE AUTO!

€ 13.900,--

Ford C-MAX 1.6-16V TREND
BOUWJAAR 05-2009    51997 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
AIRCO, RADIO-CD, METAALKLEUR, MISTLAMPEN. ZEER
RUIME AUTO!

€ 15.450,--

RENAULT CLIO DYNAMIQUE TCE 90 5D
BOUWJAAR 09-2012       16186 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
METAALKLEUR, STUURBEKRACHTIGING, NAVIGATIE
SYSTEEM, RADIO-CD, BLEU TOOTH.

€ 10.900,--

RENAULT KANGOO FAMILY 1.6-16V
BOUWJAAR 01-2008          76664 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO,
METAALKLEUR, RADIO-CD, AIRBAGS, MISTLAMPEN. ZEER
PRAKTISCH EN ZEER RUIM!

€ 20.900,--

MEGANE  ESTATE GT-LINE TCE130
BOUWJAAR 2012         15958 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO, CRUISE
CONTROLE, METAALKLEUR, SLECHTS 15958 KM!,
LICHTMETALEN VELGEN.

www.cuelenaere.nl 

Autobedrijf Cuelenaere B.V.
Nassaulaan 6 | 4651 AA  STEENBERGEN
Tel.: 0167 564150 | www.cuelenaere.nl

 Bosch Car Service Cuelenaere

BOUWJAAR 10-2016    53.378 KM    
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. FULL LED,
LM 18”, CAMERA, TREKHAAK INKLAPBAAR

€ 23.880,- -

Nieuw:

Onderhoud en reparatie met behoud 
van uw fabrieksgarantie maar wel 
voordeliger dan bij de dealer!

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

’t Is lastig kiezen uit het 
enorme aanbod…
Daarom vertrouw ik op een Best Car 
Selection-occasion!

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

Met het occasionlabel van Bosch Car Service 
geniet u van een pakket boordevol voordelen 
om niet alleen nu, maar ook over een lange 
tijd nog zeker te zijn dat u de juiste keuze 
heeft gemaakt.

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

BMW 118I EXECUTIVE
BOUWJAAR 10-2009      47716 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, PARKEERSENSOR,
METAALKLEUR,AIRCO,ELEKTRISCHE RAMEN, RADIO-CD,
LICHTMETALEN VELGEN, MISTLAMPEN. MOOIE AUTO!

€ 13.900,--

Ford C-MAX 1.6-16V TREND
BOUWJAAR 05-2009    51997 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
AIRCO, RADIO-CD, METAALKLEUR, MISTLAMPEN. ZEER
RUIME AUTO!

€ 15.450,--

RENAULT CLIO DYNAMIQUE TCE 90 5D
BOUWJAAR 09-2012       16186 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
METAALKLEUR, STUURBEKRACHTIGING, NAVIGATIE
SYSTEEM, RADIO-CD, BLEU TOOTH.

€ 10.900,--

RENAULT KANGOO FAMILY 1.6-16V
BOUWJAAR 01-2008          76664 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO,
METAALKLEUR, RADIO-CD, AIRBAGS, MISTLAMPEN. ZEER
PRAKTISCH EN ZEER RUIM!

€ 20.900,--

MEGANE  ESTATE GT-LINE TCE130
BOUWJAAR 2012         15958 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO, CRUISE
CONTROLE, METAALKLEUR, SLECHTS 15958 KM!,
LICHTMETALEN VELGEN.

www.cuelenaere.nl 

Autobedrijf Cuelenaere B.V.
Nassaulaan 6 | 4651 AA  STEENBERGEN
Tel.: 0167 564150 | www.cuelenaere.nl

RENAULT CLIO ESTATE 0.9 TCE LIMITED
BOUWJAAR 09-2016    25.484 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. TREKHAAK,
PARKEERSENSOREN, DAKRAILS

€ 11.920,- -

RENAULT MÉGANE 1.6 TCE GT 205 PK RENAULT TALISMAN ESTATE TCE 150
BOUWJAAR 07-2016   40.449 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. BOSE,
HEAD-UP DISLAY, ALCANTARA

€ 20.950,- - 

RENAULT KADJAR 1.2 TCE INTENS
BOUWJAAR 08-2016    66.829 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A.  CAMERA,
PANORAMADAK

€ 19.420,- -

RENAULT CLIO TCE 90 ZEN
BOUWJAAR 01-2018    25.315 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. AIRCO,
NAVI

€ 13.240,- -

RENAULT KADJAR TCE 130 EDC INTENS
BOUWJAAR 11-2017    30.977 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. CAMERA,
NAVI, HANDSFREE, PARKEERSENSOREN

€ 22.690,- -

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

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

Rolluiken - Markiezen

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

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

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

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

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

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

Smits najaarsactie
Bestel het Alulux CD 135 of CD 

942 rolluik en krijg een:
Somfy io motor voor de prijs van Ilmo 
WT motor + Situo 1 handzender 

GRATIS (normaal € 66,-!)*
(Max. 2 handzenders per order/referentie, let op; deze dienen wel 

via de order besteld te worden)
*Actie loopt van 30 september t/m 18 december 2019. Orders na 

deze datum worden tegen normale condities uitgevoerd. 

Rolluiken - Markiezen

Bestel het Alulux CD 135 of CD 

Ilmo 
 Situo 1 handzender

€
 168,- bruto korting 

Sfeervol ijsfestijn en gezellige Kerstmarkt.
Ons Steenbergen, stad vol feestelijke verhalen!

  

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 we delen. Samen met u. Want 
Steenbergen is van Ons allemaal. 

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

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen

Schaatsen, genieten van 
warme chocolademelk en 

samen zijn! 

Kraampjes en activiteiten 
in de Gummaruskerk 

én op de Markt!

IJsfestijn op de Westdam
Zaterdag 7 december is de opening van 
het IJsfestijn Steenbergen! De komende 
weken kan er dagelijks geschaatst worden 
van 10 uur ‘s morgens tot 9 uur ‘s avonds 
(zondag vanaf 13:00 uur) en in de weeken-
den zijn er tal van leuke activiteiten.  

Kerstmarkt 15 december
Dit jaar wordt er weer een gezellige 
kerstmarkt georganiseerd in de 
sfeervolle Gummaruskerk én op 
de Markt. Van 10.30 tot 17.00 
uur ben je van harte welkom! De 
toegang is gratis. Het is die dag ook 
Koopzondag in het Stadshart van 
Steenbergen.

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

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

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

Onze bestellijsten voor de feestdagen 
liggen weer voor u klaar in de winkel.

Ook voor de 
Feestdagen bent u

bij ons op het juiste adres.
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STEENBERGEN – De Kerstmarkt die 
Lions Steenbergen e.o. jaarlijks in 
de Gummaruskerk organiseert be-
leeft dit jaar zijn tweede lustrum. 
In de kerk zullen kramen staan 
met kunstwerkjes van kunstenaars 
en creatieve makers, er zijn voort-
durend optredens van koren en lo-
kale musici en ook de Lions zelf 
hebben er een kraam waar loten 
te koop zijn waarmee mooie prij-
zen kunnen worden gewonnen. 
Evenals vorig jaar brengt ook het 
Scrooge koor een bezoek aan de 
kerstmarkt. De kerstmarkt is ge-
opend van 10:30 tot 17:00 uur.

De opbrengst van de kerstmarkt 
wordt gedoneerd aan Stichting 
Ankie. Die spant zich in voor kin-
deren die kanker hebben. Met 
het geld dat de stichting inza-
melt worden onder meer beren- 

en konijnenknuffels gekocht. Ook 
wordt het gebruikt om haarwen-
spoppen aan te schaffen en gaat 
er geld naar de uitzichtkamer van 
het Maxima centrum. Meer infor-
matie over de stichting is te vin-
den op www.stichting-ankie.nl.

Kerstman
Voor het goede doel worden de Li-
ons dit jaar gesponsord door di-
verse lokale bedrijven. De firma 
Overbeeke is hierbij de hoofd-
sponsor. Naast een forse financi-
ele bijdrage heeft Overbeeke ook 
de kerstman uitgenodigd. Die is 
vanaf 12:00 uur aanwezig en heeft 
voor de allerkleinsten een leuk 
presentje in petto. 

Eigen gemaakt gebak
De dames van Lions Steenbergen 
verzorgen de catering en verko-
pen eigen gemaakt gebak. In de 

kerk zijn leuk aangeklede uitgifte 
punten die eveneens gesponsord 
zijn. Buiten de kerk hebben de 
Lions een standje waar smakelij-
ke saté en glühwein aan de mens 
worden gebracht en er is een 
kraam met kerststukjes, waaraan 

diverse ‘groene’ sponsoren een 
bijdrage hebben geleverd.

Wensboom
In de kerk staat overigens ook de 
wensboom van Lions Steenber-

gen. Hierin kunnen wensen wor-
den gehangen voor doelgroe-
pen die zelf geen middelen heb-
ben om deze in vervulling te laten 
gaan. De Lions selecteren wensen 
die ze vervolgens vervullen.

Tiende Lions Kerstmarkt  
in Gummaruskerk

• foto: Een beeld van ien jaar geleden. Toen werd de Kerstmarkt nog helemaal in de buitenlucht gehouden.

“Nooit vergeten”
Onze Arjaan, die jarenlang onze 
drummer was tijdens het zondag-
middag matineej is niet meer. Wat 
zullen we hem missen. Drumstel 
opstellen, potje bier en gaan met 
die banaan. Arjaan, bedankt voor 
die geweldige jaren. We zullen het 
nooit vergeten.
Aans en Aans: Hans Herselman en 
Hans Rooms, Steenbergen

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Afgelopen vrij-
dagmiddag werd in de Lourdes-
kapel van de Gummaruskerk de 
aftrap gegeven voor de samen-
stelling van een fors jubileum-
boek waarin de geschiedenis van 
750 jaar Steenbergen en die van 
alle kernen van de inmiddels 25 
jaar oude gemeente Steenbergen 
wordt beschreven. “Ik ben ape-
trots dat we dit in onze gemeen-
schap kunnen gaan realiseren”, zo 
liet wethouder Wilma Baartmans 
tijdens de bijeenkomst hiervoor 
weten.

Het bijzondere aan dit boek is 
enerzijds dat het een zeer lijvig 
exemplaar wordt met een gewicht 
van zo’n 5 kilo, met een 700-tal 
pagina’s en anderzijds dat het sa-
mengesteld wordt door een gro-

te groep gemeente- en streekge-
noten met verhalen van en over 
mensen en gebeurtenissen die in 
Steenbergen en haar kernen heb-
ben geleefd of nog leven.
Het boek wordt uitgegeven door 
‘Kick uitgevers’, een uitgeverij die 
zich heeft gespecialiseerd in wat 
men noemt ‘stoeptegel’ uitgaven, 
boeken met een formaat van een 
stoeptegel en met een forse om-
vang. 

Keuze voor onderwerpen
Het jubileumboek is bedoeld als 
bijzonder naslagwerk. “We in-
ventariseren de komende perio-
de de mogelijke onderwerpen en 
de schrijvers ervan. Alle sugges-
ties vanuit onze bevolking uit alle 
kernen zijn welkom. Ook kunnen 
mensen die interesse hebben om 
mee te schrijven zich melden En 

we zijn op zoek naar fotomate-
riaal uit alle kernen. Wie een re-
actie wil geven of beschikt over 
bijzondere foto’s vragen we om 
een mailberichtje te sturen naar 
750jaar@gemeente-steenbergen.
nl”, zo laat John Nijssen weten. Hij 
coördineert e.e.a. vanuit gemeen-
te Steenbergen.

Deadline
Het is de bedoeling dat het boek-
werk wordt uitgegeven in een op-
lage van minimaal 1500 exempla-
ren. De prijs per boek wordt 79 

euro. De datum 1 juli 2021 is ge-
steld als deadline voor het inleve-
ren van artikelen. Op 1 november 
2021 zou het boek gereed moeten 
zijn. Dan gaat het in de verkoop. 
Ook wordt nagedacht over een 
definitieve titel en ook hierbij zijn 
suggesties welkom.

Leuke suggestie van 
Stadlander
“We hebben al een toezegging 
van woningcorporatie Stadlan-
der. Die denkt over de mogelijk-

heid om haar huurders punten la-
ten verdienen om zo een reductie 
op de aankoopprijs te krijgen. En 
we denken ook na over de moge-
lijkheid om het boek beschikbaar 
te krijgen voor inwoners met een 
heel krappe beurs. Daarnaast krij-
gen bedrijven de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld hun bedrijfsnaam op 
het omslag te zetten en het boek 
zo als relatiegeschenk te laten die-
nen”, vertelt wethouder Baart-
mans.

Verdeling
Nog even iets over de inhoud: van 
de beschikbare 700 pagina’s is een 
voorlopige verdeling gemaakt op 
basis van het inwonersaantal per 
kern. Dat zou betekenen dat de 
kern Steenbergen 320 pagina’s 
krijgt, Dinteloord 130, Nieuw-Vos-
semeer 65, Kruisland 65, Welberg 
35 en De Heen 26 pagina’s. De 
overige pagina’s bevatten algeme-
ne informatie.

Aftrap voor reuze jubileumboek 
vanwege 750 jarig bestaan

DINTELOORD – Ook dit jaar ver-
zorgt Dinteloord Winkeloord een 
wintertour dat dit keer het thema 
‘Shimmer & Shine heeft meegekre-
gen. Verwacht mag daarom wor-
den dat het in het dorp heel sfeer-
vol gaat glitteren en glanzen op 
vrijdagavond 13 december tussen 
18:00 en 22:00 uur.

De winkeliers kondigen aan dat 
er die dag om 19:00 uur een ver-
lichte optocht start die een rond-
gang door het centrum maakt. 
Deze optocht wordt muzikaal be-
geleid door ‘T’oonladers zat’ en 
door ‘Optimaal Pontificaal’. Be-
woners uit Dinteloord en omge-
ving worden opgeroepen om ver-

licht verkleed naar deze optocht te 
komen. Er is dan naast plezier en 
sfeer ook kans op een mooie prijs.
Ook de deelnemende winkeliers 
laten zich niet onbetuigd. Bij een 
bezoek aan hen ontvangt de be-
zoeker een lot waarmee kans 
wordt gemaakt op een van de vele 
prijzen die beschikbaar zijn ge-
steld. 

Verlichte Kerstman  
voor de deur
De deelnemende winkeliers zijn: 

Albert Heijn, Het Bakhuys, Beau-
tystudio Mariëtte, Besters Opti-
ciens, Bloembinderij Jeannette, 
De Bruijn verf en wonen, cafeta-
ria ’t Hoekje, De Suikerpee, Dintel 
Travel, Dierenspeciaalzaak Lady, 
For More, H-blok, Hotel Restau-
rant Thuis!, Hubo, Keurslage-
rij Littooij, Kringloopwinkel Din-
teloord, Kruid en Thee, MoDe-
Ri, N. Kats Rijwielen, Slijterij Het 
Genoegen, Verwijk’s Oliebollen-
kraam, Vinkvloeren, Woonkwar-
tier en Wildstore. Ze zijn te her-
kennen aan de verlichte kerstman 
voor hun deur.

Wintertour Dinteloord heeft als 
thema ‘Shimmer & Shine’

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN -  In de Hervorm-
de Kerk gaf het projectkoor ‘koor-
groep Welberg’ hun jaarlijkse Ad-
ventsconcert. Het thema stond dit 
jaar mede in het teken van herden-
ken en 75 jaar bevrijding. De koor-
groep kreeg muzikale ondersteu-
ning van Kamerorkest Divertimen-
to en een aantal solisten.

Het lijkt wel of het Adventscon-
cert jaarlijks meer bezoekers trekt. 
Ook dit jaar wisten weer veel lief-
hebbers de Hervormde Kerk te 
vinden. De kerk zou om 2 uur de 
deuren openen, maar al ruim van 
tevoren stonden belangstellenden 
al te wachten, om zo een mooie 
plaats voorin de kerk te bemach-
tigen. Eenmaal binnen kreeg men 
een kopje koffie aangeboden en al 
snel zat de kerk helemaal vol. 

Vier kaarsen
“Een hartelijk welkom. Vooral zus-
ter Monique, vandaag niet in het 
koor, maar gelukkig wel aanwe-
zig en voor Piet Smout en echtge-
note” begon Janny Broos de mu-
zikale middag. Het Adventscon-
cert werd onderverdeeld in ‘de 
vier kaarsen’. Telkens, na het aan-
steken van een kaars, volgden de 
muziekstukken elkaar op, allen 
volledig in harmonie met het the-
ma. Tijdens de ‘eerste kaars’ werd 
door Janny Broos voorgelezen. De 
herinneringen aan het bombarde-
ment in Welberg van Piet Smout. 
Een indrukwekkend verhaal, ver-
teld door de ogen van een kind 
in oorlogstijd. Maar ook de ver-

nieling van het monument ‘Nooit 
meer Auschwitz’, het thema uit 
Schindler’s List, pasten in de sfeer 
van het concert. 
Aan het einde, toen alle vier kaar-
sen ontstoken waren sloot de 

koorgroep af in stijl. De titel van 
het Adventsconcert ‘In zo’n land 
wil je zijn’ maakte de muzikale reis 
van oorlog naar 75 jaar bevrijding 
compleet. 
Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Adventsconcert succesvol: 
‘In zo’n land wil je zijn’



Hohoho Merry Christmas
De tijd om gezellig samen te zijn is weer aangebroken!

Vandaar een impressie van onze geschenkverpakkingen.

Slijterij Veraart 
al 100 jaar 

úw specialist 
voor kwaliteits-

gedistilleerd, 
de fi jnste wijnen 

en de mooiste 
bieren!

Oostdam 28 - Steenbergen
tel. (0167) 563 166    www.veraart.uwtopslijter.nl

Veraart
Slijterij - Wijnhandel

Ook voor de verhuur van bar, tap en toebehoren 
en de levering van dranken op uw feest!

wk 07-08

12,49
  100 cl

HOOGHOUDT
Jonge Dubbele
Graanjenever

HOOGHOUDT
Vieux

12,49
  100 cl

CAFÉ
MARAKESH
Koffielikeur

CAFÉ

 9,99
   70 cl

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 16-09-2019 t/m 29-09-2019
wk 38-39

15,99
   70 cl

HAVANA
CLUB

Añejo Especial

GLEN TALLOCH 
Blended Scotch

Whisky

14,99
   100 cl

Primera Piedra
Wine of Chile
Sauvignon Blanc
Syrah

75 cl per fles 5,49
EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

25.00
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,17]

12,99
    50 cl

BAILEYS
Chocolat

Luxe

BAILEYS
The Original
BAILEYS

12,99
    70 cl

Marquise de
Lassime

Vin de Pays de l’Aude
Frankrijk

Merlot
75 cl per fles 5,49

JOSEPH GUY
VS Cognac

20,99
   70 cl

25.00
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,17]

JACHTBITTER
Kruidenbitter

JACHTBITTER

12,99
  100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Veraart
Oostdam 28
Steenbergen

T 0167 - 563 166

www.uwtopslijter.nl   Slijterij Veraart al 100 jaar úw specialist voor kwaliteits-
gedistilleerd, de fijnste wijnen en de mooiste bieren.

Kom gezellig langs om de mogelijkheden 
te bekijken, we kunnen uiteraard alles 

feestelijk voor u inpakken!

Let op! Van al onze geschenk-
verpakkingen hebben wij maar 
een beperkte voorraad, kom 

dus op tijd even langs om 
teleurstelling te voorkomen!

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE ACTIVITEITENCOMMISSIE GUMMARUSKERK EN:

HEMA DE THOOLSE TAXIDE THOOLSE TAXI BOEKHANDEL
VERMEULEN

bereikt
úw klanten

N i e u w s  u i t  u w  b u u r t  s i n d s  1 8 8 1

VERKOOPADRESSEN
Steenbergen
Boekhandel Vermeulen Kaaistraat 17 – Slijterij en wijnhandel Veraart Oostdam 28 – Hema Steenbergen Blauwstraat 58
Halsteren
Hema Halsteren Dorpsstraat 70
Sint-Maartensdijk
(0166) 66 26 07 of info@thoolsetaxi.nl
Kaarten na contact af te halen op het volgende adres: De Thoolse Taxi, Nijverheidsweg 17
Algemene informatie en toegangsbewijzen verkrijgbaar bij dhr. H. van Elzakker tel. (0167) 56 40 74 e-mail: goresen@home.nl
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DANA WINNER
KERST CONCERT

VRIJDAG

20 DECEMBER 2019

AANVANG 20.00 UUR

ST. GUMMARUSKERK
STEENBERGEN

TOEGANGSPRIJS € 32,– Dana Winner

René & Anja Ooms, Zonnekreekseweg 4
Steenbergen 0167 567182 / 06 22740201

Soorten: Nordmann, Picea Omorika (Servische Spar), Picea Abies (Fijn Spar).

Geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur,
op zondag van 10.00 tot 14.00 uur.

Met of zonder kluit. GRATIS in net verpakt.

René & Anja Ooms, Zonnekreekseweg 4

Nu ook 

EasyFix 

kerstboomstandaard, 

dé oplossing voor de 

kaarsrechte 

kerstboom!

KERSTBOMEN

GRATIS 
MONTAGE
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Elfhonderd banketstaven  
voor het goede doel
STEENBERGEN – Ze zullen aan het eind van de ochtend wel een lam-
me arm hebben gekregen, maar het welslagen van de banketstavenac-
tie maakt dit meteen goed. Afgelopen vrijdagochtend waren Debby van 
der Zande, Ineke Herselman, Gert Jan Boden en Elvira van Tilburg (op de 
foto) hard aan de slag om bij Bakhuys Steenbergen een kleine elfhonderd 
banketstaven gereed te maken voor distributie. Dankzij ook de ondersteu-
ning van Bakhuys en die van alle afnemers sprokkelen de Stonemountain 
Runners geld bijeen om de goede doelen van de Roparun ook in 2020 fi-
nancieel te ondersteunen. De twintig teamleden dit Roparunteam hebben 
hun contacten aangeboord en leveren daar de 1094 verkochte banketsta-
ven keurig af.
De eerstvolgende activiteit van de Stonemountain Runners is de winter-
wandeling. Die vindt plaats op maandag 9 december en start om 19:00 
uur bij het IJsfestijn. Voor koek en zopie is gezorgd. Inschrijven kan via: 
info@stonemountainrunners.nl. Deelnamekosten bedragen vijf euro. Op 
zaterdag 18 januari is er opnieuw een activiteit. Dan wordt in zaal Koch 
een Darttoernooi georganiseerd.  Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Onze wijk is mooi 
geworden

Een pluim voor de firma Krin-
kels en de gemeente Steenbergen 
voor de verfraaiing van de wijk na 
de herinrichting van de Helmich 
van Doernickstraat, van Treslon-
glaan en Kees van de Sandestraat 
in Nieuw-Vossemeer.
Namens de bewoners 
van deze straten

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Tijdens het jaar-
lijkse buffet van visvereniging ’t 
Loze vissertje   werden de kam-
pioenen van de viswedstrijden én 
een aantal jubilarissen in het zon-
netje gezet. Met een smakelijk 
buffet bij zaal de Joosse werd het 
visseizoen afgesloten.

Met een “Hartelijk welkom alle-
maal” opende voorzitter Ad van 
Elzakker zaterdagavond de feeste-
lijke afsluiting van het visseizoen. 
“Het is weer eens wat anders dan 
bijpraten aan de waterkant.” lach-
te hij. 
Om de vissers niet langer in span-
ning te houden ging hij meteen 
over tot het bekendmaken van 
de kampioenen. Het hele seizoen 

gaan de sportvissers van �t Loze 
vissertje met elkaar de strijd aan. 
Wie vangt het meest én wie vangt 
de grootste vis. De strijd is vaak 
tot het laatst spannend. Zo ook 
dit jaar. Er zijn twee categorieën, 
zoetwater én zoutwater vissen. Bij 
de categorie zoet ging de beker 
naar Niek Veraart. Hij had niet al-
leen de meeste vis gevangen, ook 
de prijs voor grootste vis ging naar 
hem. Dat is op zich al bijzonder, 
maar het toeval wil dat beide prij-
zen ook bij zoutwater naar één en 
dezelfde persoon gingen. Albert 
Krugten was de gelukkige win-
naar.

Drie jubilarissen
Naast de kampioenen werden ook 
de jubilarissen geëerd. Janus Ver-

meer, het oudste lid, zit maar liefst 
60 jaar bij de vereniging. Hij kon 
helaas niet aanwezig zijn. Maar 
Michel Baartmans en Bert van 
Eekelen, beiden vierden zij hun 
40-jarig jubileum, namen vol trots 
hun aandenken in ontvangst. 
De vereniging groeit nog steeds. 
“Natuurlijk zien we niet alle leden 
tijdens het wedstrijdseizoen” ver-

telt de voorzitter. “Een aantal lief-
hebbers van de sport is alleen lid 
omdat ze via de vereniging hun 
vergunning krijgen. Maar de sport 
verbroedert, wat is er nou mooier 
dan met je hengel, in de natuur, 
aan het water te zitten. Dan maakt 
het niet uit wie je bent.”

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Jubilarissen en kampioenen 
gehuldigd bij ’t Loze vissertje

STEENBERGEN – In navolging van 
de viering van het 25-jarig be-
staan kreeg het jaarboek 2019 van 
Heemkundekring De Steenen Ka-
mer de titel ‘Wij vieren Steenber-
gen!’. Het nieuwe jaarboek wordt 
door voorzitter Gerard Baten op 
woensdag 11 december gepre-
senteerd. Dat gebeurt vanaf 19:30 
uur tijdens zijn virtuele stadswan-
deling in de Lourdeskapel van de 
Gummaruskerk.

Het jaarboek telt 170 pagina’s met 

een grote verscheidenheid aan 
korte en langere verhalen. 18 Ar-
tikelen staan in het teken van het 
25-jarig bestaan van de Heem-
kundekring.

“Veel Steenbergse auteurs van al-
lure droegen bij aan dit jaarboek. 
De bekende Steenbergse auteur 
en historicus Frans van Eekelen 
droeg een hoofdstuk op aan de 
Steenbergse gebroeders Van de 
Boogaard, die om het leven kwa-
men als gevolg van hun verzets-

activiteiten. Ook Robert Catsburg 
maakte enkele overzichtsartike-
len met het thema oorlog en be-
vrijding. Zijn bijdrage die de in 
Welberg gesneuvelde Canadese 
soldaten letterlijk en figuurlijk een 
gezicht geeft, is heel speciaal. 
Het artikel in Steenbergs dialect 

zal voor de echte ‘Steenbergenaor’ 
een glimlach op het gezicht tove-
ren, terwijl auteur Niek van Giels 
voor buitenstaanders schijnbaar 
niet te begrijpen koeterwaals op 
papier heeft gezet. 
De leden van de werkgroep stads-
kernonderzoek wijden uit over 
Kaaistraat 63, terwijl het werk van 
Ton van Nijnatten, de Kleine tour 
en Volharding in prachtig geïllu-
streerde pagina’s de revue passe-
ren. Een primeur in deze editie is 
het artikel met foto’s van Steen-
bergse objecten uit de collec-
tie van de Heemkundekring. De 
kerkratel speelt hierin een dubbe-
le rol, maar dat, en nog veel meer 
Steenbergs’, zoals de lezer zelf zal 
ondervinden”, aldus de Heem-
kundekring. 

Aankoop 
Het jaarboek 2019 ‘Wij vieren 
Steenbergen!’ Van Heemkunde-
kring De Steenen Kamer is voor 
17,50 euro verkrijgbaar bij boek-
handel Vermeulen en het VVV 
kantoor in de Gummaruskerk of 
via www.boekenbestellen.nl. 
 
Leden van Heemkundekring De 
Steenen Kamer krijgen het jaar-
boek tegen een sterk gereduceer-
de prijs van 10,- euro. Iedereen 
kan lid worden. 

Het lidmaatschap bedraagt 17,50 
euro per jaar. Aanmelden kan via: 
info@heemkundekringdesteen-
enkamer.

De Steenen Kamer 
presenteert jaarboek

( door Peter Vermeulen )

DINTELOORD – De jaarlijkse Win-
terfair die de Hervormde Gemeen-
te Dinteloord afgelopen vrijdag 29 
november voor de vierde maal op 
rij organiseerde is opnieuw goed 
bezocht. “Ik schat dat zo’n 400 be-
langstellenden onze fair hebben 
bezocht”, vertelt medeorganisator 
Arco Bolluijt desgevraagd. De or-
ganisatie is ook dit jaar dik tevre-
den met het resultaat.

Vrijdagavond hing rond en in de 
Hervormde Kerk een gezellige 
sfeer. Binnen trok de boeken- en 
bloemenmarkt de nodige belang-
stellenden, buiten deden de be-
zoekers zich tegoed aan tal van 
lekkernijen. Oliebollen, Glühwijn, 
broodjes hamburger en de sateh 
vonden hun weg naar hongerige 
magen. Er waren leuke spulletjes 
te koop en er draaide een rad van 
fortuin.

“We zijn blij met het mooie weer 
van vandaag. Het is gezellig druk 
en dat betekent een goede op-
brengst die kan worden besteedt 

aan het onderhoud van de kerk 
en aan de doelen die de zen-
dingscommissie kiest”, aldus Ria 
Roodenburg, namens de organi-

satie. Ze vertelt dat het optreden 
van het schoolkoor van de Groen 
van Prinsterer goed in de smaak 
is gevallen en dat er ook met ple-
zier is deelgenomen aan de kinder 
knutsel workshop die echtgenote 
Mattie van predikant Ad Vasten-
houd in hun woning organiseer-
de. 
Het is zeker de bedoeling om vol-
gend jaar een vijfde Winterfair te 
houden.

Foto: Door het goede weer, de pri-
ma belangstelling en de inzet van 
een enthousiaste groep vrijwilli-
gers was de Winterfair van de Her-
vormde gemeente Dinteloord een 
succes. De fair bracht 3800 euro op. 
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant 

3800 Euro na Winterfair 
Hervormde Gemeente  

Dinteloord

Kaarten bij WijZijn
STEENBERGEN – Donderdag 12 
december organiseert WijZijn 
Steenbergen een Rik- en Joker-
middag in ontmoetingscentrum 
Het Cromwiel. Er wordt om 13:30 
uur met het kaarten begonnen, 
de zaal gaat een half uur daarvoor 
al open.
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( door Christel Schiphorst )
STEENBERGEN - Het schoolplein 
van De Nieuwe Veste stroomde 
vol in de vroege dinsdagochtend, 
maar liefst 100 leerlingen en een 
mooie peutergroep van Mamaloe, 
allemaal in afwachting van de Sint 
en zijn gevolg. De komst van de 
Sint werd aangekondigd door een 
twee zenuwachtige bakpieten met 
een pepernotenkraam. En de bak-
pieten maakten er een potje van: 
De rook sloeg uit de kraam en de 
pepernoten waren zwartgebla-

kerd! Geen smakelijk succes! De 
kinderen moesten nog even wach-
ten op lekkers. De bakpieten moe-
ten eerst maar eens bijlessen in de 
Keuken van de Sint om goed sui-
kergoed te bakken. 

Nadat de kinderen en ouders ‘Zie 
ginds komt de Stoomboot’ uit vol-
le borst zongen kwam de Goed-
heiligman met een gevolg van wel 
10 pieten het schoolplein opgelo-
pen. Hij werd begeleid door Mu-

ziekpiet met accordeon, Boeken-
piet, die het grote boek van Sin-
terklaas beheert, en verschillen-
de pieten met zakken vol goed 
gebakken kruidnootjes en suiker-
goed. Het leed van de aangebran-
de baksels was snel vergeten en de 
kinderen mochten in het kielzog 
van de Sint de school in naar de 
bont versierde aula met speciale 
zetel voor Sinterklaas. 

Potten en Pannen
Daar werd het feest voort gezet en 
was ook Discopiet aanwezig. Ver-
schillende groepen hadden hun 
best gedaan om mooie bakpiet-
mutsen te knutselen. En groepen 
3 en 4 hadden geoefend met een 

mooi nieuw lied ‘Potten en pan-
nen, Bakpiet!’. Vol enthousiasme 
en glimmende kindersnoetjes is 
dat vrolijke lied uitgevoerd, zin-
gend en dansend onder begelei-
ding van het schoolorkest van de 
Nieuwe Veste. De Sint had oog 
voor iedereen en alle kinderen ge-
noten en zijn vol inspiratie en een 
vleugje Sinterklaas-magie door de 
dag heen gedanst. 

Studio Pepernoot
Dit jaar heeft De Nieuwe Veste 
voor het eerst gebruikt gemaakt 
van de het lesprogramma dat is 
opgesteld door Stichting Sint Ni-
colaas Bergen op Zoom, dagelijks 
is er gekeken naar Studio Peper-

noot en maakten de kinderen ge-
bruik van het lokaal ontwikkelde 
lesprogramma. De nostalgische 
optimistische, positieve insteek 
van Studio Pepernoot sluit hele-
maal aan bij de belevingswereld 
van de kinderen in Steenbergen. 
En dit programma is volgend jaar 
voor herhaling vatbaar! 

Kruidnootjes bakken
De hele week geurde het heerlijk 
in De Nieuwe Veste want alle groe-
pen hebben kruidnootjes gebak-
ken in het Atelier van de school, 
met hulp van ouders. Lekker 
smikkelen en creatief bezig! Een 
heerlijke decembermaand.

Bakpieten, Sint en aangebrande 
pepernoten op Nieuwe Veste 

STEENBERGEN – Afgelopen zondag 
is tijdens een dienst in de Gummar-
uskerk afscheid genomen van Pas-
tor Hein Paulissen die ernstig ziek 
is en zijn taken voor de Christof-
felparochie (Halsteren) en de An-
naparochie (Steenbergen e.o.) niet 
langer kan uitvoeren. Ruim 400 
parochianen kwamen afscheidne-
men.

De scheidende pastor werd be-
moedigend toegesproken door 
Bram Hommel, namens beide pa-
rochiebesturen. In zijn toespraak 
schetste Bram Hommel de veran-
deringen in het werkgebied van 
Hein Paulissen die na zijn stu-

die theologie en werkzaamheden 
als pastor in Bergen op Zoom op 
1 april 2010 actief werd in de re-
gio Steenbergen. Dat gebeurde in 
‘een moeilijke periode’ waarbij de 
zeven samenwerkende parochies 
fuseerden en er drie kerken sloten. 
Vervolgens kwam er een samen-
werking tussen de Annaparochie 
en de Christoffelparochie en dat 
betekende werkzaamheden voor 
acht kerken en 11 geloofsgemeen-
schappen. Een verandering van 
‘meer pastor op afstand en min-
der pastor van nabijheid’. Hein 
Paulissen vertegenwoordigde ver-
volgens het pastoraal team in de 
Joannes de Doper (Nieuw-Vosse-

meer), Onze Lieve Vrouw ten He-
melopneming (De Heen), Anto-
nius van Padua (Lepelstraat) en 
OLV Hemelvaart (Tholen). Ook 
was Paulissen voorganger tij-
dens diensten in Oud-Vossemeer, 

Kruisland, Halsteren, Dinteloord 
en in de Vredeskerk in Steenber-
gen. 
Bram Hommel roemde Hein Pau-
lissen om zijn groot vermogen tot 
relativeren en om zijn humor. Hij 

wenste hem sterkte in zijn strijd 
tegen de ziekte die hem overviel. 
Ook pastoor Hans de Kort en pas-
tor Lenie Robijn spraken Hein 
Paulissen toe.
Foto: Ad van de Par © 2019

Parochies namen afscheid 
van Pastor Hein Paulissen

STEENBERGEN – Elk jaar is het Pie-
tenhuis in de Kaaistraat één dag 
geopend. Kinderen kunnen een 
Pietencursus volgen en mogen een 
ritje met de Pietentrein maken. 
Sinterklaas was dit jaar ook aan-
wezig. Hij deed nog snel wat inko-
pen in het Stadshart vóór 5 decem-
ber.

Normaal gesproken is de deur 
van het Pietenhuis op slot. Behal-
ve de zaterdag voorafgaand aan 
5 december. Dan zijn alle kinde-
ren van harte welkom. Wie wilde, 
mocht de Pietencursus volgen. De 

Pieten leren de kinderen hoe ze 
pakjes in de schoorsteen moeten 
gooien en nog veel meer. 

Pietentrein
Ook moesten ze een test doen. 
Want een goede Piet moet alles 
zien. Daarom mochten alle kinde-
ren, samen met hun ouders of fa-
milie meerijden in de Pietentrein. 
Over de Markt en via de Kromme 
Elleboog weer terug richting het 
Pietenhuis. Onderweg moesten 
ze heel goed opletten. De Pieten 
hadden een fiets, hoepel en een 
bal verstopt. Wie alles had gezien 
was geslaagd voor de Pietencur-

sus. Het valt niet mee om een goe-
de Piet te zijn. Dat bleek wel in het 
Pietenhuis. Als de kinderen met 
de trein vertrokken waren moest 

er flink door de Pieten geoefend 
worden. Hoepels gooien, pakjes 
inpakken en in de schoorsteen 
gooien, de Pieten hadden geen 

tijd om even uit te rusten.

Sinterklaas houdt ook 
van kaas!
Ook Sinterklaas had de tijd ge-
nomen om naar het Pietenhuis 
te komen. Maar de kinderen wa-
ren zo druk met pakjes gooien dat 
Sinterklaas maar even de stad in 
ging. Onderweg had hij alle tijd 
voor iedereen. Hij ging op de foto 
met lieve kinderen. Hij kocht een 
heerlijk stuk kaas. “Ja mevrouw, 
ik vind kaas heerlijk!” zei hij la-
chend. En bij de chocoladewinkel 
proefde hij vast van al het lekkers 
dat hij besteld had. Nog een paar 
dagen voor het grote Sinterklaas-
feest. De Sint en zijn Pieten zijn er 
helemaal klaar voor!

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Pietenhuis Steenbergen 
weer druk bezocht
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Steenbergen – Twee jaar geleden 
organiseerde medewerkers van 
Albert Heijn Achterberg voor het 
eerst een Kerstfestival. De ach-
terliggende gedachte was om op 
deze dag iets aan de klanten te-
rug te kunnen geven. Na twee ge-
slaagde edities was er geen enke-
le twijfel of er dit jaar een vervolg 
aan zou worden gegeven. 

Eén van de drijvende krachten 
achter dit evenement, Michè-
le van der Kuip, ligt deze middag 
verder toe. ”Voor het derde jaar 
op rij hopen we op zondag 15 de-

cember, van 12.00 uur tot 17.00 
uur, onze klanten een sfeervol-
le middag te geven. Van inspira-
tie opdoen voor de feestdagen tot 
genieten van verschillende optre-
dens. Ook organiseren we proeve-
rijen en geven we een aantal goe-
de doelen een podium. Tijdens 
het Kerstfestival zal er opnieuw 
een pop-up store van Dunkin’ 
Donuts komen’’.

Optredens voor  
jong en oud

Zanger en gitarist Sonny Griffin 
reist af naar Steenbergen om de 
klanten te laten meegenieten van 
zijn muziek. Daarnaast zullen ver-
schillende lokale muzikale initi-
atieven zich ten gehore brengen. 

‘‘In de winkel zullen we ruimte 
maken om onder andere amuse-
mentskoor Oud Bruin & Jong Be-
legen en de Steenbergse verras-
sing ‘De Geraniums’ te kunnen la-
ten horen. Voor de kinderen is Jer-

ry de Ballonheer opnieuw aanwe-
zig die van ballonnen de mooiste 
dingen maakt’’. 

Goede Doelen
‘‘De decembermaand is ook een 
mooie maand om stil te staan bij 
de medemens die een steuntje in 
de rug kan gebruiken. De Voed-
selbank zal deze middag gebrui-
ken om aandacht te vragen voor 
hun actie ‘Doe een boodschap 
voor een ander’. Voor de kinderen 
worden er door Unicef activitei-
ten georganiseerd. Stichting An-
kie zet zich al jaren in om op aller-
lei manieren geld in te zamelen in 
de strijd tegen kanker. Vrijwilligers 
van deze stichting zullen ook aan-
wezig zijn met een eigen stand’’.  

Albert Heijn Achterberg 
pakt uit met Kerstfestival

Nieuw-Vossemeer – ‘‘Zien dat je 
kind niet lekker in zijn vel zit, maar 
niet weten hoe je dit kan verande-
ren. Dat is voor ouders enorm las-
tig’’, vertelt leerkracht en kinder-
coach Debby van Gaal-van Treijen. 

Juf en kindercoach
Sinds 2003 werkt Debby van Gaal-
van Treijen als leerkracht. Eerst als 
docent in het speciaal basison-
derwijs maar nu al vanaf 2012 als 
leerkracht middenbouw op de Ba-
sisschool Merijntje in Nieuw-Vos-
semeer. ‘‘Als juf ga je vooral di-
dactisch met de kinderen aan de 
slag. Er is soms te weinig tijd om 

stil te staan bij de emotionele we-
reld van het kind. Toen ik de op-
leiding tot ‘kindercoach’ voorbij 
zag komen maakte mijn hart een 
sprongetje. Kinderen kunnen zich 
namelijk alleen goed ontwikkelen 
als zij lekker in hun vel zitten’’. 

Luisteren
‘‘Naast mijn baan als juffrouw 
coach ik nu kinderen en hun ou-
der(s) of verzorger(s). De interes-
ses van het kind zijn leidend voor 
mijn aanpak. Vaak vindt de sessie 
bij het kind thuis plaats, maar het 
kan ook zo zijn dat we naar buiten 
gaan om te voetballen. Belangrijk 

is dat het kind zich veilig voelt. 
De problemen die ik voorbij zie 
komen zijn bijvoorbeeld moeilijk-

heden op het gebied van slapen of 
helpen bij het verwerken van een 
scheiding. Ik heb al zoveel gezien 

en meegemaakt tijdens mijn loop-
baan dat voor mij veel normaal is. 
Kinderen kunnen heel goed ver-
tellen wat ze nodig hebben. Ik ben 
gaan luisteren naar kinderen in 
plaats van tegen ze te praten’’, ver-
telt de kindercoach. 

Geen wachtlijst
Mocht er behoefte zijn om telefo-
nisch kennis te maken met Deb-
by van Gaal-van Treijen dan kan 
dit. ‘‘Samen onderzoeken we of ik 
iets voor het kind en daarmee het 
gezin kan betekenen. Ik hanteer 
geen wachtlijst en zorg met mijn 
laagdrempelige en praktische tips 
of oefeningen dat er iets in bewe-
ging komt. Nog voordat er grote-
re dingen ontstaan’’. Voor meer in-
formatie kijk op www.coachprak-
tijkdeb.nl.

Kindercoach helpt kinderen 
en hun ouders weer op weg

NIEUWS VAN WINKELS - BEDRIJVEN EN ORGANISATIES IN DE GEMEENTE STEENBERGEN

( door Michelle Douw )

Steenbergen – Remy Dekkers en 
Marlieke Krijger, eigenaren van 
Slijterij-Wijnhandel Veraart, zijn 
klaar voor de topdrukte die de 
maand december met zich mee-
brengt. ‘‘De eerste producten voor 
deze feestmaand komen in sep-
tember al bij ons binnen. Veelal in 
speciale verpakkingen die we ge-
heim moeten houden tot de re-
leasedatum. 

Voor zowel de echte wijnkenners 
als de nieuwkomers op dit gebied 

hebben deze ondernemers alles 
in huis. Marlieke Krijger vertelt: 
‘‘Mochten de klanten advies wil-
len over de wijnkeuze bij hun ge-
rechten dan stellen wij graag het 
wijnarrangement samen. Na het 
zien van het menu is het voor ons 
een kleine moeite om ervoor te 
zorgen dat de wijn goed aansluit’’.  

Speciale  
geschenkverpakkingen
‘‘De echte eyecatchers zijn ieder 
jaar weer de speciale december-

verpakkingen. Mooi om te geven 
en om te krijgen. Iedere leveran-
cier probeert uit te pakken maar 
wij kunnen ook zelf pakketten 
naar wens samenstellen. We be-
schikken nu ook over een vieren-

half liter fles van het merk ‘Chi-
vas Regal’ die 12 jaar heeft gerijpt. 
Voor de whiskykenners is dit een 
prachtige fles in een speciale hou-
der’’. 

Proeverijen
De bovenverdieping van Slijterij 
Veraart is dit najaar geheel om-
getoverd tot proeflokaal. Marlie-
ke Krijger: ‘‘De eerste  Gin & Tonic 
proeverij heeft afgelopen donder-
dag plaatsgevonden. Het was een 
leerzame en gezellige avond. Vol-
gend jaar gaan we het gehele jaar 
proeverijen verzorgen. Het thema 
is afhankelijk van de seizoenen. In 
de zomer zullen we ons onder an-
dere richten op de cocktails, ter-
wijl we in de herfst aandacht zul-
len besteden aan de herfstbieren. 
Daarnaast mogen belangstellen-
den ook een verzoek bij ons weg-
leggen. Dan kijken we samen wat 
er mogelijk is’’. 

Foto: Marlieke Krijger met 1,5 liter 
Rioja wijn.

Slijterij-Wijnhandel Veraart 
klaar voor de  
decembermaand

( door Michelle Douw )

Steenbergen – Vele vrijwilligers en 
sponsoren zetten zich in om het 
IJsfestijn in Steenbergen opnieuw 
een succes te laten worden. Eén 
van de hoofdsponsors is ’AS Com-
plete Project- & woningstoffering’. 
Als Steenbergenaren in hart- en 
nieren doet het hen een deugd dat 

zij dit jaar het IJsfestijn Steenber-
gen weer mogen ondersteunen.

 
Eigenaresse Chantal Schillemans: 
“Al drie jaar overleggen we met de 
organisatie hoe onze sponsering 
er uit komt te zien. Dit jaar pak-
ken we, na overleg met vrijwilli-

ger Willem van Vliet, extra groot 
uit. De foyer van de ijsbaan wordt 
geheel door ons bekleed met ijs-
blauw tapijt’’. 
Vader, en grondlegger van het be-
drijf, Ad Schillemans vult aan: “Dit 
soort positieve initiatieven dragen 
wij graag een warm hart toe. Het 
brengt mensen bij elkaar, kinde-
ren en ouderen in beweging’’. 

• Chantal Schillemans en echtge-
noot Frank samen met vrijwilliger 
Willem van Vliet van het IJsfestijn 
op de foto bij het tapijt voor de foy-
er.

AS rolt 160M²  tapijt uit  
in foyer IJsfestijn 
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Personalia: de overledenen, die 
wij in ons gebed gedenken, zijn: 
Jo van Meel - IJzermans; Gustaaf 
Bolders, Cees Metz; Jaquelinevan 
Ginderen.
Misintenties: Wilt u een misintentie 
aanvragen? Gelieve dit minstens 
een week van tevoren (ivm tijdige 
plaatsing in de krant) door te geven 
bij het secretariaat op maandag t/m 
vrijdag van 9.15 uur t/m 11.30 uur 
of via de website . De prijs voor het 
aanvragen van een misintentie is 
10,50 euro.

Kerkdiensten:  jaarcyclus C.
Zaterdag 7 november 17.00:  
pastor S. Chazhoor
Zondag 8 december 9.30 uur: 
pastoor H. de Kort. Overleden 
ouders Testers - v.d.Riet; jaargetijde 
Maria Huijsmans v.d. Riet; Familie 
Verbeek - Gijzen en Connie.
Maandag 9 december 19.00 
uur: (Lourdeskapel): pastor S. 
Chazhoor. 

Dit weekend extra collecte in 
alle parochiekerken voor de 
Caritas en deze keer specifiek 
voor de Adventsactie. Slechte 
economische omstandigheden, 
oorlogen en klimaatverandering 
veroorzaken problemen die 
vooral vrouwen en kinderen 
treffen. De adventsactie steunt 
dit jaar 4 projecten( in Salvador, 
Peru, Somalië en Niger)  die 
zich richten op hulp aan deze 
kwetsbare groepen. Wij bevelen 
de collecte van harte bij u 
aan. Gratis kaarten bestellen 
voor de kerstvoorstelling van 
de zandkunstenaar op 24 
December om 17.00 en 19.00 
uur in de Gummaruskerk, via 

de website, doorklikken naar 
de Gummaruskerk, hier vind 
u links de zandkunstenaar. Via 
deze link kunt u gratis kaartjes 
bestellen, u bent dan zeker van 
een plaats.
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: Het secretariaat is van 
dinsdag t/m vrijdag iedere ochtend 
geopend van  9.15 -11.30 uur en is 
gevestigd in de St. Gummaruskerk, 
Westdam 83, ingang marktzijde. 
Aanmelden voor de Doop, 1e H. 
Communie en het Vormsel van 
uw zoon of dochter kan via het 
secretariaat.                                                                                  
Contactpersonen:                                                                                       
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Cobie Schoonen tel: 0167-566322, 
c o b y s c h o o n e n @ g m a i l . c o m 
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103                                                                                                        
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jongh, 0167-522909, 
misintenties An v.d. Eem tel.0167-
521286. Iedere donderdag tussen 
10.00 en 12.00 uur kunt u in de 
Kombuis van Woonzorgcentrum 
“de Nieuwe Haven “ de 
Ruijterstraat 2 te Dinteloord terecht 
voor het opgeven van misintenties 
en wordt er onder leiding van 
een lid van het pastoraal team 
over het geloof gesproken. 
Donderdag 19 December om 
10.15 uur eucharistieviering met 
als voorganger pastor Sebastian 
Chazhoor

Zaterdag 7 December om 19.00 
uur: Eucharistieviering met als 
voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor. Patrick Goverde op 
orgel begeleidt de volkszang. 
Wij gedenken: Riet Sonder. Start  
verkoop lootjes van € 0,50 per stuk 
voor de paaskaars van 2018/2019. 
Op deze eerste zaterdag van de 
maand bent u na de viering weer 
van harte welkom in de Vonk voor 
een gezellig samenzijn met een 
kopje koffie/thee. 
Woensdag 11 December om 9.30 
uur: Eucharistieviering in de Vonk 
met als voorganger Pastoor Hans 
de Kort.

Vrijdag 6 december 19.00 uur: H. 

Mis in De Vossemeren.
Zaterdag 7 december van 14.00 
tot 15.00 uur: Gelegenheid tot 
biechten in de sacristie.
Zondag 8 december 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pater 
Bertus van Schaik. Misin tenties:  
voor genezing van 2  ernstige 
zieken;  Ad Koolen, vader van Bas 
en Manon; Leny van Onna-Stam 
e.v. Wim van Onna; overl. ouders 
Koen - Cools en overl. kinderen; 
Leonardus de Jong en Maria 
Baselier; Martien Huijsmans; jgt. 
Maria de Kock e.v. Koos van Gurp; 
Janus Bosters;  Joke Hommel e.v. 
Piet Huijsmans; overl. ouders 
Huijsmans-Uitdewilligen en 
kinderen; Elisabeth van Meel-
van Schilt; overl. ouders Adriaan 
Heijboer en Lien Vriens;  jgt. 
Leo Dekkers e.v. Nell Dekkers- 
Schoutens; 
Maandag 9 december 18.00 uur: 
H. Mis.
Woensdag 11 december 19.00 
uur: H. Mis.
Donderdag 12 december 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed
Vrijdag 13 december 19.00 uur: 

H. Mis in De Vossemeren. .
Uw gebed wordt gevraagd voor: 
Jo van Tillo w.v. Frans de Kock; 
Peet van Akkeren w.v. Mariëtte  
van Akkeren - Jacobs. 
Zaterdag 7 dec. 19.00 uur Euch.: 
2e Zaterdag van de Advent: Jo 
van Tillo - van Eekelen; jrgt. Harry 
van Ekeren;  Toon van Ekeren; Ad 
van Meel  e.v. Riet Frijters; o.o. 
Bedaf - van Schilt; o.o. van Meer 
- Roosendaal; Voorganger: Past. H. 
de Kort, lector: M. de Ruiter  m.m. 
van het Gemengd koor. 
Dinsdag 10 dec. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 

onze gezinnen.  
Zondag 8 december 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Muziek: 
Gemengd koor; Misintenties: Voor 
alle parochianen; Voorganger: 
pastoor Hans de Kort; Lector: 
Adrie van Etten; Koster: Ad 
Huijsmans. Na de dienst staat er 

weer koffie en thee voor u klaar. 

Pa
ro

ch
ie

ke
rk

 v
an

 d
e 

Vr
ed

e

Pa
st

oo
r: 

H.
 d

e 
Ko

rt,
 D

ok
te

rs
dr

ee
fje

 4
46

51
 A

X 
St

ee
nb

er
ge

n,
  t

el
. 5

6 
31

 2
9.

 
Ra

bo
ba

nk
 N

L7
0R

AB
O1

48
88

07
97

W
eb

si
te

: w
w

w
.s

in
ta

nn
ap

ar
oc

hi
e.

co
m

/v
re

de
sk

er
k

Pa
ro

ch
ie

ke
rn

 H
. J

oa
nn

es
 d

e 
D

op
er

Pa
st

oo
r: 

H.
 d

e 
Ko

rt,
 D

ok
te

rs
dr

ee
fje

 4
46

51
 A

X 
St

ee
nb

er
ge

n,
  t

el
. 5

6 
15

 7
1

Pa
ro

ch
ie

bi
jd

ra
ge

 t.
n.

v.
 K

er
kb

es
tu

ur
. 

Ra
bo

ba
nk

: 1
3.

69
.0

0.
88

7,
 P

os
tb

an
k:

 1
0.

68
.5

29
W

eb
si

te
: w

w
w

.h
jd

ed
op

er
.n

l

 
 

Pa
ro

ch
ie

ke
rn

 H
. G

eo
rg

iu
s

W
eb

si
te

: w
w

w
.s

in
ta

nn
ap

ar
oc

hi
e.

co
m

/g
eo

rg
iu

s

H
. G

eo
rg

iu
sp

ar
oc

hi
e

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

A
nt

on
iu

s 
va

n 
Pa

du
a

Pa
st

or
es

: H
. d

e 
Ko

rt
, S

. C
ha

zh
oo

r, 
H

. P
au

lis
se

n 
en

 
L.

 R
ob

ijn
Pa

st
oo

r 
D

ek
ke

rs
st

ra
at

 2
, t

el
. (

01
64

) 6
8 

25
 2

5 
D

in
sd

ag
 v

an
 1

0.
00

-1
2.

00
 u

ur
. H

ie
r 

ku
nt

 u
 te

re
ch

t v
oo

r
vr

ag
en

, i
nt

en
tie

s 
en

 b
er

ic
ht

en
. R

ab
ob

an
k 

12
.8

0.
00

.3
76

A
nt

on
iu

s 
va

n 
Pa

du
a

Pa
st

or
: H

. A
kk

er
m

an
s 

en
 E

. B
or

nh
ijm

Pa
st

oo
r 

D
ek

ke
rs

st
ra

at
 2

, t
el

. (
01

64
) 6

8 
25

 2
5 

(1
0.

00
-1

2.
00

 u
)

H
ie

r 
ku

nt
 u

 te
re

ch
t v

oo
r 

vr
ag

en
, i

nt
en

tie
s 

en
 b

er
ic

ht
en

.
Ra

bo
ba

nk
 1

2.
80

.0
0.

37
6,

 P
os

tb
an

k 
10

.7
0.

72
3

H
er

vo
rm

de
 k

er
k 

St
ee

nb
er

ge
n

Zondag 8 december 10.00 uur: 
2de Advent, Ds. C. Biemond, 
Bergen op Zoom.
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Vrijdag 6 december 14.00 uur: 
Pastor L. Pepels, Woord, gebed en 
communie.
Vrijdag 13 december 14.00 uur: 
Dhr. J. Gelten, Woord, gebed en 
communie.
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Zondag 8 december 10.00 uur: 
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. 
H. van Ginkel, Goes.

Zondag 8 december 10.30 uur: 
2de Adventszondag. Ds. H.J. 
Inkelaar.
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Zondag 8 december 09.00 uur: 
Ds. Hans de Bie, Viering Heilig 
Avondmaal.

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

Protestantse Gemeente  
Nieuw-Vossemeer en Halsteren

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

Open Deur Steenbergen
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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

Zondag 8 december 10.00 uur: 
Ds. N. Roggeband, Tholen 2e 
Aventszondag.
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De koffie loopt, 
sportiever zal het vandaag 

niet worden

Toegift van Pater Bertus

Advent: dé tijd van gebed.
Beste mensen, als u deze 
“Toegift…”leest, is de Advent - als 
tijd van voorbereiding op Kerstmis 
- al een heel eind op weg. Het 
voornaamste, dat wij als christenen 
te doen hebben in de Advent, 
is gedisciplineerd bidden. 
Bijvoorbeeld: ga naar de H. Mis, 
bid - het liefst met uw huisgezin 
- het hele rozenhoedje, vergeet 
uw morgen- en avondgebed niet, 
lees in de H. Schrift,… Luister 
eens, wat Moeder Maria ons op 
25 november 2019 daarover te 
zeggen heeft. 
Lieve kinderen, moge deze tijd 
voor jullie dé tijd van gebed 
zijn. Zonder God hebben jullie 
geen vrede. Daarom, mijn lieve 
kinderen, bid voor vrede in jullie 
harten en jullie gezinnen, opdat 
Jezus in jullie geboren kan worden 
en Hij jullie Zijn liefde en Zijn 
zegen kan geven. De wereld is 
in oorlog, omdat de harten vol 
haat en jaloezie zijn. Mijn lieve 
kinderen, in de ogen ziet men 
onvrede, omdat jullie Jezus niet 
hebben toegestaan, in jullie leven 
geboren te worden. Zoek Hem, 
bid, en Hij zal zich aan jullie geven 
in het Kind dat vreugde en vrede 
is. Ik ben met jullie en ik bid voor 
jullie. Dank dat jullie mijn oproep 
beantwoord hebben. Pater Bertus.

( door Jan Koopman )

STEENBERGEN - Evangelische ge-
meente Open Deur kijkt met ge-
noegen terug naar zondagmiddag 
24 november, toen de deuren wer-
den opengezet voor buurtgeno-
ten. Dit om gewoon eens kennis 
te maken met elkaar en om te ge-
nieten van een gratis mosselmaal-
tijd.  Want wie zijn nu eigenlijk die 
mensen van Open Deur die de hele 
week voor enig rumoer zorgen 
en wat gebeurt er allemaal in het 
oude Postkantoor?

Open Deur had er een waar mos-
selfeest van gemaakt en hiervoor 
de mensen in de omliggende stra-
ten zoveel mogelijk persoonlijk 
uitgenodigd. Naast het gebouw 
werd in grote kookpotten meer 
dan 120 kg verse mosselen bereid.

Maar niet alleen mosselen, voor 
liefhebbers werd ook Nasi en Bami 
geserveerd en daarbij was er een 

keuze uit diverse drankjes. Ruim 
20 buurtgenoten, aangevuld met 
mensen uit een iets bredere om-
geving, in totaal zo’n 35 belang-
stellenden kwamen op deze uit-
nodiging af. Samen met helpers 
vanuit de kerk voor bediening, af-
was en gastheren/dames werd het 
een gezellig samenkomen. Zeker 
voor herhaling vatbaar, zo was de 
mening.

De deur staat open
Sjaak, oudste en organisator van 
dit feest, had samen met een team 
van mensen dit alles voorbereid. 
“we willen dit zeker herhalen, we 
hebben veel te delen
en we kennen onze buren nau-
welijks. Dat kan beter. We willen 
een Open Deur zijn voor iedereen. 
Daarom is er door de week ‘s mid-
dags ook
voor alle mensen gelegenheid om 
eens koffie te komen drinken en 
een praatje te maken, zo tussen 
13.30 en 15.30 uur. We zijn tenslot-
te kerk in het midden van de stad,  
met een hart voor deze stad”

Open Deur smaakt naar meer

Kerstvoorstellingen 
Zandkunstenaar  
uitgebreid met  
derde voorstelling
STEENBERGEN – De gezamenlij-
ke kerken in Steenbergen – Stich-
ting Open Deur, Protestantse ge-
meente Steenbergen en Annapa-
rochie – hebben de handen in-
eengeslagen voor gezamenlijke 
kerstdiensten in de Gummarus-
kerk. Hier vertelt zandkunstenaar 
Gert van de Vijver het kerstverhaal 
op een bijzonder manier. De voor-
stellingen worden geheel geregis-
seerd door theaterschool Myra 
Ceti en ook slagwerkschool Brok 
verleent medewerking. Deze twee 
voorstellingen zijn volgeboekt. 

Derde voorstelling  
ingelast
De organisatie heeft nu een derde 
voorstelling gepland. Die begint 
om 15:00 uur. Ook voor deze voor-
stelling is de toegang gratis. Het is 
echter wel noodzakelijk om kaart-
jes te bestellen. Dat kan via de 
websites: www.protestantse-ge-
meentesteenbergen.nl – www.
opendeursteenbergen.nl – www.
gummaruskerk.nl.

Vaertsingers sluiten het jaar af  
met een sfeervol kerstconcert
WELBERG – Maandagavond 16 december verzorgen Die Vaertsingers een 
kerstconcert onder leiding van hun dirigent Meike Warmoeskerken. Ze 
nodigen alle belangstellenden uit om dit concert te bezoeken. De toe-
gang is gratis.
Het concert wordt vanaf 20:00 uur gegeven in gemeenschapshuis De 
Vaert. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie of thee en iets 
lekkers. Het koor hoopt op goede belangstelling.

Kerstmarkt in de 
Sint Martinus
NIEUW-VOSSEMEER – Toke Knook, 
de Scriba van de Protestantse 
kerk Halsteren en Nieuw-Vosse-
meer meldt dat er op zaterdag 14 
december tussen 10:00 en 16:00 
uur een kerstmarkt wordt geor-
ganiseerd in de Sint Martinus kerk 
te Halsteren. De opbrengst van 
deze kerstmarkt is bestemd voor 
het onderhoud van de kerken in 
Nieuw-Vossemeer en Halsteren.

Tijdens de kerstmarkt vindt een 
verkoop plaats van kerststuk-
ken, cadeauartikelen, sieraden en 
schilderijen. Er is een demonstra-
tie houtbewerken en een potten-
bakker. Zelf gemaakte erwtensoep 
en glühwijn en andere warme 
dranken met lekkernijen ontbre-
ken niet. Op het Mastboomplein 
wordt daarnaast een Boerenkerst-
markt gehouden.  

Oproep
STEENBERGEN – Het Vrijwilligers 
Informatiepunt (VIP) roept alle 
inwoners van de gemeente Steen-
bergen op om op zaterdag 7 de-
cember – de Nationale Vrijwilliger 
dag – alle actieve burgers van de 
gemeente in het zonnetje te zet-
ten en extra te bedanken voor zijn 
of haar inzet in het afgelopen jaar. 
Dat kan simpel via een app, sms, 
kaartje of socialmediabericht. 
Kleine moeite, Groot gebaar aldus 
het VIP.
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( door John Rommers )

Steenbergen - DSE                   4-5
Het scorebord gaf aan dat er 89 mi-
nuten waren gespeeld in de wed-
strijd die Steenbergen afgelopen 
zondag thuis speelde tegen DSE 
uit Etten Leur. DSE was in de aan-
val en besloot met een afstands-
schot op het doel van Blauwwit 
doelman Joost van de Ree die een 
prima wedstrijd had gekeept.

De DSE speler raakte de bal min 
of meer verkeerd, waarna het leer 
met een boog over de iets te ver 
voor zijn doel staande Blauwwit 
doelman tegen de touwen ging.
Na een knotsgekke wedstrijd, 
waarin van alles gebeurde en er 
door beide teams al 4 keer was 
gescoord, betekende dat een 4-5 
overwinning voor de mannen uit 
Etten Leur en moest Steenbergen 
teleurgesteld de kleedkamer op-
zoeken.

Na 2 keer een 0-0 uitslag in de 
wedstrijden tegen Zundert en 
HVV’24 , waarin Steenbergen met 
vooral verdedigende opstellingen 
aan de wedstrijden begon, koos 
oefenmeester Robin Borremans 
er deze keer voor wat offensiever 
van start te gaan.
Begrijpelijk omdat bij winst  over 
DSE kon worden gewipt op de 
ranglijst, maar helaas ging het dus 
helemaal op het eind toch nog 
fout.
In tegenstelling met de laatste 
wedstrijden liet de Blauwwit ver-
dediging deze wedstrijd helaas 
een paar steekjes vallen en moest 
ook op het middenveld, waar de 
vanwege een blessure  niet opge-

stelde Pieter Suijkerbuijk werd ge-
mist, werd te vaak de slag verlo-
ren.

Vroege achterstand
En Steenbergen moest al in de 6e 
minuut een eerste doelpunt in-
casseren. DSE mocht in die mi-
nuut een hoekschop nemen wel-
ke in eerste instantie door Steen-
bergen werd weggewerkt.
Op de rand van de 16 werd de bal 
opgepikt door een DSE speler die 
vervolgens raak schoot, onhoud-
baar van doelman Joost van de 
Ree: 0-1.
Steenbergen was even aangesla-
gen maar dat duurde niet lang. Op 
rechts ging verdediger Lars Hes-
hof er vandoor, omspeelde een 
3-tal tegenstanders en trok de bal 
voor naar de vrijstaande Boudein 
Bickel. Die zette zijn ploeg in de 
13e minuut met een prima schot 
weer naast DSE, 1-1.
Enkele minuten later was het Ah-
med Dahir die de 2-1 leek te gaan 
scoren toen hij een iets de zachte 
terugspeelbal van DSE wist te on-
derscheppen. De DSE doelman 
kon nog net redding brengen voor 
zijn ploeg.
Nadat in de 20e minuut een pri-
ma afstandsschot van DSE maar 
net naast ging, was het 4 minuten 
later Joshua van Willigen die Jordy 
Dam bediende, waarna de bal via 
de DSE doelman en de paal hoek-
schop ging. Uit die hoekschop 
kwam de bal ongelukkig tegen een 
arm van een DSE speler en legde 
de dominant leidende scheids-
rechter de bal op de stip.
Joshua van Willigen zag zijn straf-
schop in eerste instantie gestopt 
worden door de DSE doelman 

maar die had naar het oordeel van 
de scheidsrechter te vroeg bewo-
gen.
Geel voor de doelman en de straf-
schop moest worden overgeno-
men.
Nu was de inzet van Joshua van 
Willigen wel raak en leidde Steen-
bergen met 2-1.
Nadat doelman Joost van de Ree 
weer even later een dieptebal van 
DSE net wist te onderscheppen 
volgde een minuut later een vlotte 
aanval van Steenbergen. Ahmed 
Dahir bediende Jordy Dam op 
maat en die zorgde met een prima 
schot voor de 3-1 voorsprong van 
Steenbergen.
Na deze voorsprong liet Steenber-
gen het initiatief teveel aan DSE 
en het was maar goed dat doel-
man Joost van de Ree tot drie maal 
toe uitstekend redding bracht bij 
doelpogingen van DSE.
In de 45e minuut zag de scheids-
rechter een lichte overtreding van 
Dorus Bakker op de rand van het 
strafschopgebied en ook daarvoor 
wees hij naar de stip.
Joost van de Ree wist de strafschop 
te stoppen maar helaas voor 
Steenbergen werd de rebound als-
nog in een doelpunt omgezet en 
dat betekende kort voor rust een 
3-2 tussenstand.

Snelle gelijkmaker
DSE kwam na de thee bedui-
dend beter uit de kleedkamer dan 
Steenbergen.
De ploeg uit Etten Leur zette 
Steenbergen vanaf het begin on-
der druk en kreeg in de 53e mi-
nuut wederom een strafschop 
toegewezen na een, ook deze keer 
weer , ongelukkige handsbal van 

een blauw wit speler.
Weer koos doelman Joost van 
de Ree de goede hoek en wist hij 
daardoor de bal tot hoekschop te 
verwerken waarna uit die hoek-
schop op het randje van buiten-
spel alsnog de 3-3 werd gescoord 
door DSE.
DSE nam bezit van het midden-
veld en nadat Jordy Dam in goede 
positie de bal rakelings over het 
DSE doel had geschoten werd in 
de 65e minuut een fout in de ver-
dediging van Steenbergen gena-
deloos afgestraft, 3-4.
De koek was nog steeds niet op en 
het was Steenbergen dat in de 75e 
minuut weer langszij kwam. Een 
verre ingooi van Mo Dahir werd 
in eerste instantie ingeschoten 
door Jordy Dam en door de DSE 
doelman uit zijn doel geslagen, 
waarna Joshua van Willigen de re-
bound  wist te verzilveren, 4-4.
Steenbergen rook alsnog de winst 
en wist DSE in de laatste 10 minu-
ten onder druk te zetten.
Er kwamen goede mogelijkheden 
voor Jordy Dam en Joshua van 
Willigen maar nu was het de DSE 
doelman die zijn ploeg op de been 
hield.
Toen kwam die 89e minuut waar-
in DSE de winst iets of wat for-
tuinlijk binnen harkte.
In blessuretijd kwam er ook nog 
een doelkans voor Steenbergen 
toen er een hachelijke situatie 
ontstond in het doelgebied van 
DSE, maar de bal ging er niet meer 
in.
DSE was de winnaar van deze zeer 
aantrekkelijke wedstrijd waar een 
gelijkspel de verhoudingen beter 
had weergegeven. Maar ja, ook 
dat is voetbal.

Uit naar Moc
Zondag a.s. speelt Steenbergen de 
voorlaatste wedstrijd voor de win-
terstop in Bergen op Zoom met als 
tegenstander Moc’17.
Ook Moc’17 moest afgelopen zon-
dag tegen VVR een nederlaag in-
casseren dus zullen beide teams 
erop gebrand zijn zich te revan-
cheren.
Let op , de aanvang van deze wed-
strijd is niet zoals gebruikelijk om 
14.30 uur maar reeds om 14.00 
uur.

Uitslagen en programma 
Senioren
Uitslagen senioren v van zaterdag 
30 november en zondag 1 decem-
ber: Steenbergen 2 zaterdag - Al-
liance 3 zaterdag 4-0; Fc.Bergen 3 
zaterdag - Steenbergen 3 zaterdag 
6-1; Steenbergen 4 zaterdag - De 
Fendert 4 zaterdag 0-1; Steenber-
gen 1 - DSE 1: 4-5; Steenbergen 2 
- Zundert 2: 1-5; Steenbergen 3 - 
Achtmaal 2: 3-0; Steenbergen da-
mes - Graauw dames: 1-0.
Programma senioren voor zater-
dag 7 en zondag 8 december: Za-
terdag 7 december: VVC’68 3 za-
terdag- Steenbergen 2 zaterdag, 
aanvang 15.00 uur; Steenbergen 
3 zaterdag - VVC’68 5 zaterdag, 
aanvang 13.15 uur; Internos 5 za-
terdag - Steenbergen 4 zaterdag, 
aanvang 13.30 uur.
Zondag 8 december: Moc’17 1 - 
Steenbergen 1,  aanvang 14.00 
uur; Wernhout 2 - Steenbergen 2, 
aanvang 12.00 uur; Devo dames 
- Steenbergen dames, aanvang 
11.00 uur; 
Steenbergen 3 is vrij.

Steenbergen verliest na doelpuntrijke wedstrijd in laatste minuut van DSE

( door Theo Helmons )
Met de wetenschap dat vijf vaste 
krachten van de selectie nog ge-
blesseerd zijn – Martijn Hagens, 
jeugdspeler Martijn Gladdines en 
Antonie Smit (keeper zaterdag 2) 
waren de stand-ins die aantraden 
deze middag in en tegen Aarden-
burg – zou het geen gemakkelijke 
wedstrijd worden. 

Op een voor beide partijen heel 
slecht veld speelde de wedstrijd 
zich af. De spelers van beide 
partijen lagen/gleden geregeld 
onderuit, van goed voetbal kon 
geen sprake zijn. Toch kwamen er 
kansjes voor Eric van Minderhout 
en Martijn Gladdines, die beide 
de bal niet op, maar naast het 

doel plaatsten. De thuisploeg 
probeerde met counters in 
het doelgebied van Welberg te 
komen, waar keeper Antonie 
Smit met enkele goede reddingen 
voorkwam dat Aardenburg op 
voorsprong zou komen. Toch net 
voor rust moest hij het antwoord 
schuldig blijven op een inzet van 
Aardenburg en scoorde zij, uit een 
counter de 1 – 0. 

Spaarzame kansen
Na rust eenzelfde spelbeeld, 
twee hardwerkende ploegen die 
geen best voetbal op de slechte 
grasmat konden leggen, voor 
beide ploegen waren de kansen 
spaarzaam. Als er al een kansje 
gecreëerd kon worden greep 
de Aardenburgse keeper of de 

robuuste verdediging kordaat in 
om te voorkomen dat Welberg 
langszij kwam. Aardenburg  bleef 
volharden in het aanspelen van 
de aanvallers met lange ballen 
maar door goed keeperswerk van 
Antonie Smit, bleef de schade 
voor Welberg beperkt. Toch viel in 

de slotfase na weer zo’n counter 
de 2 – 0.  De Welberg doelman was 
kansloos op deze inzet. Dit werd 
ook de eindstand. De “man of the 
match” was Antonie Smit, daar 
was iedereen het wel over eens, 
helaas leverde dat geen punten 
op. 

Uit naar Stampersgat
As zondag 8 december blijft Sc 
Welberg 1 dichter bij huis. In 
Stampersgat, spelen zij tegen 
de  Schutters 1 op het Andries 
sportpark hun wedstrijd. Aanvang 
wedstrijd 14.00 uur.   

Sc Welberg moet in Aardenburg  
zijn meerdere erkennen

Sint bezocht De Vliethaven
STEENBERGEN – Afgelopen maandagochtend bezocht de Sint met een 
Piet de deelnemers aan de Ouderengym die wekelijks op maandag-
ochtenden tussen 10:00 en 11:00 uur in de brasserie van De Vliethaven 
aan de Oosthavendijk wordt gegeven. Dat gebeurt onder leiding van 
Martin Malée. Dit keer werd er niet gegymd, maar vermaakten de deelne-
mers zich uitstekend tijdens het bezoek van de Sint. Die keerde overigens 
woensdagmiddag nog een keertje terug. Ditmaal tijdens de bingo die voor 
alle bewoners van De Vliethaven werd gehouden. “Het was gezellig druk 
en ook hilarisch”, zo typeert Joke Matthijssen van de brasserie de middag. 
“Alle bezoekers hebben enorm genoten”.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant



Hierboven staan de laatste drie van de voorgaande ledenvoordeelacties afgebeeld

 

Naam:

Datum: 

Handtekening:

Registratie lidmaatschap 
Steenbergse Courant

 Dhr mevr *   (*s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:          Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Door het invullen van deze kaart word ik lid van Steenbergse 
Courant.  Voor een jaarlidmaatschap betaal ik 38,50 euro*

* Een jaarlidmaatschap kost slechts 38,50 euro. [via automatische incasso]

Leden die per post worden bezorgd binnen de gemeente 
 Steenbergen  betalen 9,00 euro per jaar extra als tegemoetkoming 
in de portokosten. Postabonnees buiten de gemeente Steenbergen 
betalen 24,50 euro per jaar extra. 

Een lidmaatschap op Steenbergse Courant wordt elk kalender-
jaar automatisch verlengd. Wilt u het lidmaatschap beëindigen 
dan dient u dat tenminste 1 maand voor het einde van het jaar 
schriftelijk te doen.

Ondergetekende, houder van
bankrekeningnummer

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan  
Vermeulen Steenbergen b.v. om van bovenvermelde rekening 
af te schrijven al hetgeen hij of zij verschuldigd is wegens  
lidmaatschapsgeld Steenbergse Courant

Betaling van het abonnementsgeld gebeurt 
via onderstaande machtiging. 
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Brasserie De KaaiBakkerij Ton van HeesHEMA Steenbergen

Albert Heijn Achterberg

Exclusief voor leden van 
In samenwerking met Auto Kar
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Martin Achterberg, SteenbergenGeldig van 13 t/m 28 december 2018

Tegen inlevering van deze bon 


Kees Hoetelmans en Niek Wagemakers - Auto Kar

Voor de eerste 
vijftig inleveraars:

Gratis winterpakket
Deze set bevat: een De-icer, 500 ml screenwash concentraat

een ijskrabbr en een anti-condensdoek.

Voor alle autorijders:
 Vakgarage Wintercheck 

voor slechts voor € 9,95

Van Bredastraat 1 
  4651 LR Steenbergen 

T: 0167-564250 
 E: info@autokar.nl W: www.autokar.nl

Bij de Vakgarage Wintercheck wordt de auto gecontroleerd op 20 vitale punten o.a.:
Banden - Schokdempers - Oliepeil - Accu - Verlichting - Koelvloeistof 

Ruitenwisservloeistof - Remmen - Uitlaat - Airco - Reservewiel / Bandenreparatieset

Geldig van 13 t/m 28 december 2018Geldig van 13 t/m 28 december 2018Geldig van 13 t/m 28 december 2018

voor slechts voor € 9,95
Bij de Vakgarage Wintercheck wordt de auto gecontroleerd op 20 vitale punten o.a.:

Banden - Schokdempers - Oliepeil - Accu - Verlichting - Koelvloeistof 
Ruitenwisservloeistof - Remmen - Uitlaat - Airco - Reservewiel / Bandenreparatieset

Een geldige bon vindt u in de eerstvolgende Ledeneditie

word ook Lid!

Auto Kar:

HET KOMENDE
LEDENVOORDEEL

Al vanaf 38,50 bent u het hele jaar lid van 
Steenbergse Courant. Dat betekent dat u de krant 
elke week in de bus krijgt en ook kunt profiteren 
van alle ledenvoordelen. U ondersteunt  daarmee 
meteen ook de uitgave van de krant.  
En: leden kunnen alle edities van de krant ook 
digitaal ontvangen (naast de papieren uitgave), 
wanneer ze dit wensen!

Ledenvoordeel 
Steenbergse Courant

De vorige ledenvoordeelactie is van: 
Albert Heijn Achterberg: 2 Tony Chocolonely chocoladeletters voor slechts 3 euro

Voor de eerste 
vijfi g inleveraars:

gratis 
winterpakket


