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In Buiten de Veste 3 worden maar liefst vijf bouwprojecten
ontwikkeld. Er komen hierdoor 64 nieuwe huizen in twee
straten. Het grootste plan – met 22 twee-onder-een-kappers
– van een firma uit Zundert kreeg de naam Ravelijn mee. Het
officiële startsein hiervoor werd gegeven door wethouder Wilma
Baartmans. Ook komen er onder andere 16 sociale huurwoningen
van Stadlander en twaalf woningen in een coöperatief project.
Bijzonder wordt ook de ecologische verbindingszone ten oosten
van Buiten de Veste.
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Vrijwilligers uilenwerkgroep gaan op Kraambezo
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Vrijwilligers van de uilenwerkgroep hebben in juni een inspectietochtje langs alle gastgevers ge
op hun terrein hebben geplaatst. Het werd een spannend bezoek met steeds de vraag zou er nu
werden de vrijwilligers een aantal malen niet teleurgesteld. “Het is prachtig wanneer bij het op
aanstaren”, aldus René den Outer van de werkgroep.
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Sjaak Embregts was vorig jaar al 25 jaar bestuurslid van
Wielercriterium Steenbergen. De jaarlijkse wielerronde
ging toen vanwege corona niet door en er waren ook geen
bestuursvergaderingen waarop Embregts gehuldigd kon worden.
Dit jaar kon er wel worden vergaderd en zo kwamen voorzitter
en secretaris van KNWU-district Zuid naar Steenbergen om de
zilveren KNWU-speld aan de jubilaris uit te reiken.

‘Waakhond van Steenbergen’
komt met een eigen partij

Evy Luijsterburg gekozen
tot Miss Kleine Tour 2021

Als oprichter van de discussiegroep ‘Steenbergen in debat’ op
Facebook raakte Toon van der Wegen steeds meer geïnteresseerd
in het politieke reilen en zeilen van de gemeente Steenbergen. Hij
gaf aan dat hij na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022
met een eigen partij in de raad hoopt te komen. Wat maanden
later was de oprichting van die partij een feit. Stem0167 gaat nu
meedingen naar de gunst van de kiezer.

Ze straalde helemaal, want wat vond ze het geweldig. Gekozen tot
de tourmiss van de Kleine Tour, waar ze zelf als rennertje ook al
zoveel plezier heeft ervaren. Evy werd tijdens de jaarlijkse speldag
op het sportpark dit jaar door de deelnemertjes verkozen en mag
de begeerde sjerp dragen. Ze zal zeker honderden handtekeningen
zetten als opvolgster van miss Mari
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Digitale nieuwjaarstoespraak burgemeester Ruud van den Belt

“We hebben samen goud in handen”
(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Dit jaar bracht
burgemeester Ruud van den Belt
geen nieuw thema naar voren in
zijn nieuwjaarstoespraak, maar benoemde hij wat er juist allemaal al
aanwezig is in onze gemeenschap.
“We zijn absoluut op de goede weg,
maar laten we samen nog meer de
boer op gaan, om te oogsten wat
we de afgelopen jaren hebben gezaaid. We hebben al goud in handen, dus hou dat vast, poets het op,
laat het blinken, verkoop het, koester het in uw hart van goud, wat u
maar wilt. Zolang het maar ten goede komt aan onze gemeenschap.”

Nog volop
vuurwerk in
Steenbergen
en tevens rellen
in Dinteloord
STEENBERGEN – Tijdens de jaarwisseling was het zo nu en dan
onrustig in Steenbergen. Voor de
situatie in Dinteloord is dit zacht
uitgedrukt. Hier zorgden relschoppers op het Raadhuisplein voor
‘ernstige ongeregeldheden’ – ze
gooiden onder meer ‘explosieven
naar een voertuig waarin medewerkers van de gemeente zaten’.
De hulp van de ME werd ingeroepen. Vervolgens werden 15 personen aangehouden in de leeftijd
van 13 tot 33 jaar. De raddraaiers
kwamen maandag weer vrij.
Verder rukte de brandweer vijf
maal uit voor kleine branden gedurende de dag en op Oudejaarsavond. Op 30 december werd

Helaas kon Van den Belt deze
woorden niet uitspreken ten overstaan van een volle hal in het gemeentehuis, maar moest het vanwege de coronamaatregelen via
een onlinebijeenkomst.
Voorafgaand aan de speech konden inwoners inloggen via Zoom
om vervolgens in verschillende
‘kamers’ te kletsen met stads- of
dorpsgenoten en elkaar de beste
wensen over te brengen.
Maar alleen luisteren was ook mogelijk, want de digitale borrel werd
live via de SLOS uitgezonden.

“De Steenbergse
Saboteur”

Esther Krinkels- de Ron uit Steenbergen presenteerde de avond en
schakelde telkens over naar een
van de gespreksleiders uit de digitale kamertjes. Zo kwamen bekende gezichten zoals Hans Bolluijt, Menno Ooms en Wietse Visser aan het woord over het bewogen jaar dat achter ons ligt en de
verwachtingen voor dit jaar. Vanzelfsprekend liep als een rode
draad door alle gesprekken de viering van 750 jaar Steenbergen en
25 jaar één gemeente. Er is al een
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door de politie in Dinteloord
zwaar vuurwerk gevonden en in
Steenbergen werd eveneens illegaal vuurwerk naar een voertuig met handhavers gegooid.
Tijdens nieuwjaarsnacht was op
sommige plaatsen weinig van een
vuurwerkverbod te merken en
gingen de nodige pijlen de lucht
in en ook fors knalwerk werd illegaal ontstoken.
De gemeente heeft inmiddels
de vuurwerkschade geinventariseerd. Die bedraagt 7000 euro.

Burgemeester: “Ik neem
dit heel hoog op”
Burgemeester Ruud van den Belt
noemt het gedrag van de relschoppers in Dinteloord onacceptabel. “Tijdens voorgaande
jaarwisselingen hebben we ook al
problemen ondervonden met relschoppers op en rond het Raadhuisplein. Dankzij de getroffen
voorzorgsmaatregelen konden we
nu, in samenwerking met de politie, snel opschalen om erger te

voorkomen. Daarbij zijn de nodige aanhoudingen verricht. Hieruit kan iedereen opmaken dat wij
zulk gedrag pertinent niet accepteren. Niet tegenover onze inwoners en zeker niet tegenover onze
hulpverleners, die met zwaar
vuurwerk zijn aangevallen. Ik
neem dit dan ook heel hoog op.”
De burgemeester sprak zijn waardering en dank uit richting alle
toezichthouders,
handhavers,
vrijwilligers van buurtpreventieteams, hulpverleners en politie.

Shirley van Overveld

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

Uitvaartzorg
vanuit het hart

www.hetkoestermoment.nl
uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl

Een bijzonder leven verdient
een bijzonder afscheid

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

rustig gelegen / ruime opbaarkamer / afscheidsaula

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

0167 76 72 74

Kapelaan Kockstraat 50 te Welberg

SCHOONSTAD
Het schoonmaakbedrijf dat bij u past

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, waarover je
op onze website www.schoonstad.nl alle informatie kunt vinden.

Voor onze opdrachtgevers in Steenbergen en omgeving vragen wij:

Facilitair medewerkers
voor 10 à 20 uur per week

Voordelen van zonnepanelen?

Daarnaast zijn wij op zoek naar een:

AdministratiefUITVAARTVERZORGING
medewerker

Tuincentrum Hoveniersbedrijf
Tuincentrum

LEEUW

Aantal uren per week in onderling overleg te bespreken

Houtzagerij
4651 SN Steenbergen
01675,566104
www.uitvaartleeuw.nl
Smederijstraat
2, 4814 DB Breda
Rouwcentrum Leeuw
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Ben je gemotiveerd en weet je van aanpakken? Neem dan contact
op voor het maken van een afspraak.
Ook 60-plussers zijn van harte welkom.”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”
Je kan ook onze website bezoeken en daar je gegevens invullen.
Alfred Leeuw
www.schoonstad.nl/vacatures
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tanteLouise trots op
Conny Helder na nieuws
over ministerpost
STEENBERGEN | BERGEN OP ZOOM
– Vorige week donderdag werd bekend dat Conny Helder een ministerspost krijgt in het kabinet Rutte
IV. Zij wordt minister Langdurige
Zorg, zo meldde radio 1 als eerste.
Dat betekent dat tanteLouise op
zoek moet gaan naar een nieuwe
bestuurder. Nu officieel bekend is
gemaakt dat Helder beoogd minister voor Langdurige Zorg en Sport
spreekt de zorgorganisatie tanteLouise haar trots uit.
Conny Helder kwam in 2017 naar
tanteLouise. Zij had een grote bestuurlijke ervaring door haar bestuursfuncties bij diverse ziekenhuizen. Als echtgenote van een
huisarts kende ze ook een ande-

re kant van de zorg. Helder werd
boegbeeld van de ouderenzorg in
coronatijd. Dit mede door haar rol
als bestuurslid en woordvoerder
voor zorgbranchevereniging Actiz
waarbij zo’n 400 zorginstellingen
zijn aangesloten.
Na haar beëdiging komt Conny
Helder te werken op het ministerie van VWS met Ernst Kuipers als
minister van Volksgezondheid en
Maarten van Ooijen als staatssecretaris Jeugd en Preventie.
Bij tanteLouise overheerst de
trots, al is het plotselinge vertrek
van Conny Helder ook wel even
slikken. “Het is absoluut een enorme eer dat zij voor deze functie is
gevraagd. Daar zijn we als organisatie natuurlijk ontzettend trots
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op. Keerzijde is wel dat we bij tanteLouise een ontzettend gedreven
bestuurder en betrokken collega
verliezen. We gaan haar missen”,
zeggen Jan-Kees van Wijnen en
Ingeborg Roks, beiden lid van de
raad van bestuur.
Helder werd in 2017 bestuursvoorzitter van tanteLouise als opvolger van Jef Pelgrims. Onder
haar leiding maakte de zorgorganisatie een grote groei door en
wordt thans beschouwd als een
van de koplopers vooral op het gebied van dementiezorg.
Conny Helder legt haar werkzaamheden voor tanteLouise per
direct neer. Miranda de Vries –
voorzitter van de Raad van Toezicht – laat weten dat ze dit jammer vindt, maar dat Helder het
verdient om deze stap te maken.
“tanteLouise is een ijzersterke
tante met een goed bestuur waarmee we in het volste vertrouwen
de toekomst tegemoet gaan”.

Foto: Conny Helder met achter haar Jan-Kees van Wijnen en Ingeborg
Roks, de twee overgebleven leden van de raad van bestuur.

Ruim 5000 bezoekers bij openstellingen en activiteiten in Gummaruskerk
ook versteld staan van het mooie
in onze Gummarus. Onder hen
ook een flink aantal dominees.
Laatst was er een die onder de indruk was van onze kerststal en die
zich voornam dit ook eens in de
eigen kerk voor te stellen”.

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Slechts één op de
acht bezoekers is afkomstig uit de
gemeente Steenbergen. De overige belangstellenden komen uit
alle hoeken van ons land. Maar
ook van ver daar buiten. Hoewel
corona er voor gezorgd heeft dat
het aantal buitenlandse bezoekers
ruim is gehalveerd. “Van een kwart
naar dit jaar slechts 11,5 procent”,
weet Jan Gelten. Hij hield maakte na elke openstelling een exact
overzicht en kon bij zijn samenvatting van het afgelopen jaar melden dat er 5163 belangstellenden
op bezoek kwamen. Zo’n 3200
kwamen tijdens de openstellingsuren de overige bezoekers bezochten de kerk tijdens activiteiten die
er werden georganiseerd.
Jan Gelten is een van de vaste rondleiders. Hij doet dit met
enorm veel plezier en is heel vaak
in de Gummaruskerk te vinden.
“Het is ook heel leuk om te doen.
Er is ook enorm veel te vertellen
over de Gummarus. En de bezoekers zijn bij een rondleiding vrijwel altijd enthousiast. Er zijn zelfs
bezoekers die na hun eerste bezoek terugkomen. Ze hadden de
eerste keer te weinig tijd en komen voor een tweede en sommigen zelfs voor een derde keer om
echt alles aan de weet te komen”.

Betrokken vrijwilligers
De Gummaruskerk kan rekenen

Plannen voor
het nieuwe jaar

Foto: Jan Gelten en Harry van Elzakker zijn vaak als rondleiders in de Gummaruskerk te vinden. Ze vertellen
honderduit over hun kerk en zijn geschiedenis en hebben een aandachtig publiek. Jan houdt het aantal bezoekers nauwgezet bij. Hij telde er in 2021 niet minder dan 5163.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

op een vijftiental vrijwilligers die
tijdens openstellingen optreden
als gastheer of gastvrouw. Zij ontvangen de bezoekers en maken
vaak een praatje dat niet alleen
puur over de Gummarus gaat,
maar vaak ook over Steenbergen,
de andere kernen en de mooie
omgeving. Er is ook een groep
vaste rondleiders. Naast Jan Gelten zelf zijn dat Ad van Sittert, Ton
Wennekers, Frans van Bergen, Ans
Koenraadt en Rita Bouwens, Thea
van Bavel en Ton Manniën. “En
nu hoop ik maar dat ik geen namen vergeet te noemen, want dat

Problemen met bindwerk
van sommige jubileumboeken
STEENBERGEN – Hoewel de reacties op het jubileumboek ‘750 jaar
Steenbergen | 25 jaar één gemeente’ zeker positief zijn wordt de uitgever – Kick Uitgevers - geplaagd
door productiefouten. Nadat de
eerste levering werd afgekeurd
vanwege verkeerd bindwerk, blijken er in de oplage boeken te zijn
die nog steeds een bindprobleem
hebben. Dat is dus niet bij alle boeken het geval, maar wie een der-

gelijk verkeerd gebonden exemplaar ontvangt kan dit kosteloos
omruilen zodra de uitgever nieuwe exemplaren kan leveren.
Boekhandelaar Marco Vermeulen – die de uitgifte van de boeken
verzorgt – staat feitelijk buiten dit
probleem, maar wordt er wel mee
geconfronteerd omdat sommige
boekafnemers met hun jubileumboek terugkomen.

gevaar loop je als er om namen
wordt gevraagd”, zegt Jan.

“Bezoekers komen
werkelijk overal
vandaan”
Hij constateert met alle cijfers die
hij in de afgelopen jaren heeft verzameld dat er goede belangstelling bestaat voor de Gummaruskerk en de geschiedenis ervan.
“Het is steeds opvallend waar al
die bezoekers vandaan komen.
Sommige staan op de campings,

andere belanden hier in de haven of in een van de andere jachthavens met hun boten. Maar er
zijn er ook die over de A4 rijden
en dan ineens versteld staan van
onze prachtige toren en daarom
een kijkje komen nemen”.

Kerststal
“We krijgen ook opvallend veel
bezoekers met een protestantse
achtergrond. Die zeggen dan dat
ze houden van de soberheid in
hun eigen kerk, maar dat ze toch

De rondleidingen in de Gummaruskerk staan deze maanden
op een zeer laag pitje. In de wintermaanden is de belangstelling
altijd wat minder en tijdens de
lock down is rondleiden niet aan
de orde. “We zijn in elk geval tot
14 januari gesloten. Wat er daarna gebeurt horen we dan nog wel.
Maar in de maanden mei tot en
met september zijn we op donderdag tot en met zaterdag open
van 11:00 tot 16:00 uur. Er wordt
over nagedacht of we er een uurtje bij doen en al om 10:00 uur zullen starten. En we denken er zelfs
over om er nog een dagje aan toe
te voegen. Dan is de openstelling ook op woensdagen. Volgend
jaar tijdens de viering van 750 jaar
Steenbergen haken we aan bij tal
van activiteiten die worden georganiseerd. Daarnaast verzorgen
we op afspraak rondleidingen. Bijvoorbeeld bij ‘zussen-’ of familiedagen. Dan duurt een rondleiding
al gauw een kleine twee uur. Er is
namelijk zoveel te vertellen en er
komen steevast veel belangstellende vragen”.

“Dit is voor hen maar zeker ook
voor uitgever Kick natuurlijk heel
vervelend. Eerst werden ze overvallen toen bij de eerste zending
bleek dat er een probleem was
met de rug van het boek en er vertraging in de levering optrad. Nu
worden ze geconfronteerd met
alsnog een productiefout. De
nieuwe binding voldoet niet aan
de maatstaf”.

Probleem wordt hersteld
Er komt op korte termijn een
nieuwe levering, waarbij het probleem hersteld moet zijn. Wanneer dit exact is kan niet worden
gezegd, maar er volgt een nader

bericht via Steenbergse Courant
en KijkopSteenbergen.nl. “Deze
productiefout is heel vervelend
en de uitgever biedt er namens de
binderij ook zijn excuses voor aan.

Het is een domper op deze prachtige uitgave, waar zo enthousiast
op wordt gereageerd”, aldus Marco Vermeulen.
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Foto: Staand achter v.l.n.r. Harry Damen(trainer), Monique Embregts van sponsor DecooZ
en Chris Jansen(trainer). Staand midden v.l.n.r. Lara de Paus, Lotte Willemsen en Indy Embregts. Gehurkt v.l.n.r. Jill Slokkers, Siem van Koppen, Fay Jansen Jaydee Maas en Sieb Damen.

vv Steenbergen Jeugdteam
JO8- 2 in nieuwe outfit
( door John Rommers )
Enkele weken geleden meldden
we al in deze krant dat met name
de aanwas van voetballende kabouters (jongens en meisjes van
4, 5 en 6 jaar) bij v.v. Steenber-

gen maar blijft doorgaan. Maar
liefst een kleine 30 spelertjes in
genoemde leeftijd trainen wekelijks op woensdagmiddag onder
leiding van enkele trainers en spelen regelmatig hun wedstijden.
Maar ook in de leeftijdscategorie
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Foto: Even poseren tijdens een training op een woensdagmiddag onder leiding van de trainers Chris Jansen (links achter) en Harry Damen (rechts achter).

daar net boven, jongens en meisjes van 7 en 8 jaar, is het enthousiasme groot. Zo groot zelfs dat ook
enkele sponsoren net zo enthousiast raakten en de spelertjes van
de JO8- 2 in ‘het nieuw’ hebben
gestoken.
Van uitzendbureau Green Talent
ontvingen de spelertjes gloednieuwe trainingspakken en van
het bedrijf DecooZ kregen de jongens en meisjes nieuwe shirts. En

daar moest natuurlijk wel even
een foto van worden gemaakt.
De 5 meisjes en 3 jongens zijn in
september jl. begonnen met hun
competitie en hebben tot heden
11 wedstrijden gespeeld waarvan
er 9 werden gewonnen.
Dat ook de 5 meisjes hun mannetje staan blijkt wel uit het aantal
doelpunten die in de 11 wedstrijden werden gescoord. Maar liefst
100 keer wisten de jonge spelertjes het net te vinden, een onge-

evenaarde prestatie.
Onder leiding van de trainers Harry Damen en Chris Jansen wordt
2 keer per week superfanatiek getraind, waarbij bijna iedere keer
iedereen aanwezig is.
Spelertjes, trainers en bestuur van
v.v. Steenbergen bedanken de beide sponsoren heel hartelijk en
spreken natuurlijk de wens uit dat
de prestaties nu nog beter gaan
worden.

Rosemary’s Lingerie belt aan
Het duurt nog even voordat we de winkeldeur mogen openen.
Toch staan we gewoon voor je klaar. Je kunt contact opnemen
als je één of meerdere artikelen uit ons assortiment wilt bestellen.

pas
tas

Wij bezorgen een ‘pas-tas voor thuis’ zodat je op je
gemak in je eigen gecreëerde paskamer de inhoud van
de tas kunt passen. Je maakt daarna een keuze en geeft
dat aan ons door. De rest halen we weer bij je op.
Kun je echt niet zonder ons advies? Geen probleem.
We maken een afspraak en Rosemary’s Lingerie
belt aan. Op gepaste afstand adviseren wij je
bij jou thuis over de juiste maat en het meest
geschikte model.

de beste keuze voor
social media marketing
van jouw bedrijf

Scan en Snuffel!
Gebruik onderstaande link of scan de QR code én haal je
hart op in onze whatsapp catalogus. U kunt uw bestelling
doen via whatsapp, maar ook via onze e-mail of telefonisch.
Alles wordt zo snel mogelijk bij u thuisbezorgd.
Onze catalogus wordt dagelijks bijgevuld met aanbiedingen, basis artikelen en nieuwe collectie. De catalogus van
Rosemary’s Lingerie op WhatsApp: https://wa.me/c/31165513470

Onze Mammacare afdeling
is WEL geopend

Voor het aanmeten of vervangen van een borstprothese óf het aankopen van prothese lingerie, kunt u een afspraak maken.

Onze etalage is ook GEOPEND en hangt vol met uitverkoopjes.
Neem contact op voor de verschillende mogelijkheden. Je kunt bellen of appen
naar 06 10190564, mailen naar info@rosemaryslingerie.nl
Of een bericht sturen via social media. Tot snel!

VACATURES
Voor verdere groei van MarketingTools.nl zijn wij per direct op zoek naar:

Social Media
Marketing Adviseur

Grafisch Ontwerper
(in opleiding)

24 uur t/m fulltime

bijbaan, uren in overleg

Word jij onze nieuwe collega?
Ga naar marketingtools.nl/vacatures

jij?

jij?

MarketingTools.nl stelt bedrijven in staat om zelf meetbaar resultaat te behalen op
social media. Scoren als een marketingbureau, maar dan voor een fractie van de prijs.
MarketingTools.nl is onderdeel van Vermeulen Steenbergen bv, Molenweg 44, Steenbergen
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Dorpsraad haalde ‘Siwa
de vis’ boven water.
Kunstwerk krijgt plaatsje
op het havenhoofd.
( door Peter Vermeulen )

DINTELOORD – Twee jaar geleden
nam de dorpsraad zich voor om
het kunstwerk ‘Siwa de vis’ een
‘tweede leven’ te geven. Nadat
Dinteloorder Hans Hansen in ruim
tweehonderd uur noeste arbeid
stak in het herstel van het betonnen kunstwerk en er een mozaïek
van maakte krijgt Siwa woensdagochtend 12 januari een plekje op
het havenhoofd.
Dorpsraadlid Kuun de Boer verhaalt de geschiedenis van het
kunstwerk. “In 1979 kreeg de

toenmalige gemeente Dinteloord
en Prinsenland het kunstwerk
aangeboden. Dat gebeurde ter
gelegenheid van de realisatie van
het Raadhuisplein. Het kunstwerk
kreeg de naam Siwa mee van zijn
schepper, de Zundertse kunstenaar Henk Groenhuis. De naam
is een verwijzing naar de Hindoestaanse God Shiva, die wordt
gezien als de god van de vernietiging en wedergeboorte. In 1996 is
de vis afgevoerd en kwam uiteindelijk terecht op industrieterrein
Dintelmond bij Dion van Tilburg.
Hier heeft de vis – in drie stukken
– 25 jaar lang gelegen”.

van een mozaïek bekleding. Een
monnikenwerk dat meer dan 200
uur vergde en waarbij duizenden
steentjes één voor één werden
gelijmd tot een prachtig resultaat. Met name wanneer de zon er
op schijnt is het een – letterlijk –
schitterend gezicht”.

Officiële onthulling
op een later tijdstip
Het kunstwerk wordt woensdagmiddag bij het waterhoofd aan de
Dinteloordse haven geplaatst.

Mozaïek

“De Dorpsraad trad in overleg met
Hans Hansen en vroeg hem of hij
de wedergeboorte van het kunstwerk wilde realiseren. Na overleg

met de oorspronkelijke kunstenaar kreeg Hans carte blanche.
In een loods van de familie Maris aan de Steenbergseweg heeft
Hans Hanssen de vis voorzien

De dorpsraad had aan de onthulling een officieel tintje willen geven, maar vanwege de coronamaatregelen is besloten om dit op
een later moment alsnog te doen.
De raad zegt trots te zijn nu Dinteloord na de mozaïekbank en de
suikerpee op de rotonde het dorp
te kunnen verblijden met een
nieuw kunstwerk.

Peter van Poortvliet
Relschoppers oudejaars- nieuwe trainer
avond krijgen boete
v.v. Steenbergen.
Wegens gebrek aan bewijs:

( door Nicole van de Donk )

DINTELOORD – De vijftien Dinteloorders die op oudejaarsavond
op het Raadhuisplein voor onrust
hebben gezorgd, krijgen allen een
geldboete voor de verstoring van
de openbare orde. Volgens een
woordvoerder van de politie kan
niet worden bewezen dat er met
zwaar vuurwerk naar een handhavingsvoertuig is gegooid, dus het
politieonderzoek is hiermee afgesloten.
De relschoppers, variërend in de
leeftijd tussen 13 en 33 jaar, krijgen via het Openbaar Ministerie
te horen hoe hoog de boete is.
Het liep in het centrum van Dinteloord aan het begin van oudejaarsavond uit de hand toen een
groep jongeren zwaar vuurwerk
naar een handhavingsvoertuig
gooide. In de bus zaten medewer-

kers van de gemeente Steenbergen. Doordat de explosieven tot
ontploffing kwamen beschadigde het voertuig. Een van de medewerkers is vervolgens naar het
ziekenhuis gegaan voor onderzoek. Uiteindelijk voerde de ME
een charge uit waarna de rust wederkeerde.

“Wordt niet getolereerd”
Burgemeester Ruud van den Belt
noemde het al eerder “onacceptabel gedrag”. Ook in zijn nieuwsjaartoespraak eerder deze week
kwam hij terug op de rellen. “Voor
zulke misdragingen bestaat natuurlijk geen enkel excuus. Het
belagen van onze mensen, die ook
liever met hun gezin Oud & Nieuw
vieren, wordt dan ook onder geen
beding getolereerd. En onze inwoners moeten zich hier veilig
weten. Vandaar het daadkrachtige
optreden van de politie.”

MVH House & Garden:
specialist voor onder meer
kozijnen en veranda’s
DE HEEN – Mike van Herel startte 2016 als zelfstandig aannemingsbedrijf
onder de naam MVH House & Garden. Zijn bedrijf groeide uit tot specialist voor kozijnen, veranda’s, overkappingen en dakkapellen. “Of deze
nu van kunststof of van hout zijn, we leveren vakwerk op maat, dat zeer
duurzaam is. En dat tegen een zeer scherpe prijs”.
Opvallend bij een kunststof uitvoering is dat het materiaal nauwelijks nog te onderscheiden is
van de houten uitvoering. “Laatst
kreeg ik de opmerking van een
klant dat hij dacht dat er een fout
was gemaakt. ‘Ik weet toch zeker
dat ik kunststof heb besteld en
echt geen hout’, zo klonk het alarmerend. Het was voor hem vervolgens een grote geruststelling dat
zijn kozijnen toch echt van kunststof gemaakt waren”, vertelt Mike
van Herel met een brede glimlach.

Uit eigen werkplaats
De houten uitvoeringen maakt

MVH House en Garden in eigen
werkplaats. Voor het kunststof
wordt met gespecialiseerde leveranciers uit België en Duitsland
samengewerkt. Deze bedrijven
maken al vele jaren betrouwbaar
en degelijk vakwerk. Vervolgens
zorg ik voor een vakkundige plaatsing”.

Op maat gemaakt
Als voorbeeld noemt Van Herel
een luxe tuinkamer die hij deze
maand in Halsteren opleverde.
Bij deze tuinkamer – gemaakt van
Douglas hout, Zweedse rabatde-

( door John Rommers )

De 57-jarige Peter van Poortvliet
uit Sint Annaland wordt met ingang van het nieuwe voetbalseizoen 2022/2023 de nieuwe trainer
van v.v. Steenbergen.
Nadat huidige oefenmeester Robin Borremans en het bestuur van
v.v. Steenbergen enkele weken geleden afspraken om na het huidige seizoen niet met elkaar verder
te gaan, moest Steenbergen op
zoek naar een nieuwe oefenmeester. En dat is dus Peter van Poortvliet geworden.

Robin Borremans is momenteel
bezig aan zijn 3e seizoen bij v.v.
Steenbergen, Peter van Poortvliet
is thans nog oefenmeester van
S.P.S. in Poortvliet waar hij eveneens aan zijn 3e seizoen bezig is.
Vanaf augustus dit jaar zal hij de
selectie van het 1e elftal van v.v.
Steenbergen onder zijn hoede nemen.
In de volgende editie van deze
krant zullen we de lezers nader
kennis laten maken met de nieuwe oefenmeester van de blauwwitten.

Foto: Peter van Poortvliet - Huidig
trainer van Sportvereniging Poortvliet Scherpenisse (SPS) uit Poortvliet - wordt de nieuwe hoofdtrainer van vv Steenbergen. Hij volgt
Ronald Borremans op, die na 3 seizoenen de Blauwwitten gaat verlaten.

Ben jij 13 jaar of ouder en wil je graag
een leuk zakcentje bijverdienen?
Meld je aan via bezorging@steenbergsecourant.nl
len en thermisch vuren – heeft
de opdrachtgever zelf een keuze
kunnen maken uit de te gebruiken materialen. De tuinkamer is
geïsoleerd en heeft een inpandige berging. Door de glazen schuifwanden kan er in de wintermaanden ook perfect gebruik van worden gemaakt. “Door het combineren van verschillende elementen,
zoals glazen schuifwanden, een
tegelvloer of een betonnen vloer,

maken wij elk project persoonlijk
en uniek. Bovendien wordt alles
handgemaakt, waardoor de wensen van de klant volledig kunnen
worden verwezenlijkt”, zo licht
Mike van Herel toe.

Vrijblijvend advies
Wie verbouwingsplannen heeft
doet er goed aan om contact te
zoeken met MVH House & Garden. “Ik kom vrijblijvend langs

om de wensen te inventariseren.
Daarbij geef ik vakkundig advies
en vervolgens zorg ik voor een
aantrekkelijke offerte”.
MVH House & Garden is bereikbaar via telefoon 06 33 358 455.
Een mailbericht sturen kan ook:
info@mvhhouse-garden.nl.
En
meer informatie over het bedrijf
is te vinden op de website: www.
mvhhouse-garden.nl.

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

All-Inclusive pakket
Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !
Meer informatie op onze website:
WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl
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Prijswinnaars 4e trekking
van de Najaarsactie van
‘Ons Steenbergen’

Binderij Bloemweegen: H. de Korte Steenbergen;
F.Machielse Steenbergen; Nikki Hussaarts Steenbergen; Els Bosters-v. Loon Steenbergen; Gerda v. Caam
Steenbergen; Fam. v.d. Kraats Steenbergen; Laura de
Ron Steenbergen; W.v. Vliet Steenbergen.
Brasserie Puur: Flinkenflögel Steenbergen;
N.Trompetter Dinteloord; A. Iriks Steenbergen; Kelsey
Akkaya Bergen op Zoom; Karin Knop Steenbergen;
K.v.d. Biggelaar Steenbergen; Britt Elzakkers Steenbergen; R.v.d. Velde-Franken St. Philipsland; Fam.v.
Terheijden Steenbergen.
Broekhuis Juweliers en Klokken: J. de Jong
Steenbergen; Ellen Verstappen Steenbergen; Tilly
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Heijboer Nieuw Vossemeer; J. de Vriend Steenbergen; Lynsey v. Geel Steenbergen; Carola Suijkerbuijk
Nieuw Vossemeer; E.v. Nuland Steenbergen.
Clara & Roxane hair face body: Marshall Steenbergen; Natasja Vitters Oude Tonge; J.C. Neuteboom
Nieuw Vossemeer.
DA Drogisterij & Parfumerie van Oers: Lieselotte Meewisse De Heen; Kim Grootscholte Steenbergen; S. Odekerken Steenbergen; Ineke v. Putten
Steenbergen; Maud Jacobs Bergen op Zoom; Eskes
Steenbergen; Sonneveld Steenbergen; Elly Willemse
Steenbergen; J. Bol Steenbergen.
De Moor Optiek: Astrid de Geus Kruisland; M.v.
Merriënboer Kruisland.
De ontmoetingswinkel: A.Bijleveld Oud Vossemeer; L. Breeman Dinteloord; Lia Moerland Nieuw
Vossemeer; J. de Voogd Steenbergen; P. Franse Steenbergen; Vivianne de Caluwé Steenbergen; Tine Dietvorst Halsteren; A.v. Loon Steenbergen.
Durlinger: Fien Cools Steenbergen; L. de Graaf
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Steenbergen; Fam. Herselman Steenbergen; Kristel
Franse Kruisland; Jacomien Hutten Domburg; Annelies v. Ham Steenbergen; Ellie v.d. Burg Bergen op
Zoom; T. Wennekers Steenbergen.

STEENBERGEN – De vierde en laatste trekking van de najaar-stempel-actie van ‘Ons Steenbergen’ is geschied. Dat leverde een groot aantal prijswinnaars op. In totaal zijn is de vier trekkingen voor 9.000 euro aan prijzen verdeeld. Bij deze trekking kwamen de hiervolgende winnaars uit de
bus.
Albert Heijn Achterberg: R. IJzermans Steenbergen; J.P. Akkermans Nieuw Vossemeer; Nena Baalman Willemstad; Ria v. Beers Steenbergen; J.v. Campenhout Steenbergen; Kayleigh Geers Steenbergen;
Michel Gorissen Steenbergen; Oudesluijs Steenbergen; J.v.d. Zee Steenbergen; Lijnie de Kievit Steenbergen; Knoester Steenbergen; R.Derks Dinteloord;
P.Frederiks Steenbergen; Ivon Mulder Steenbergen;
J.Timmermans Steenbergen; J.de Vries Steenbergen.

u i t

Funride: Chris de Weert Steenbergen; Yvone Raats
Steenbergen; Angelique Schuurman Steenbergen;
L. Scheepmaker Steenbergen; Verschuuren-Schot
Steenbergen; Leny Timmermans Steenbergen; Ria
Kuttschreutter Willemstad.
Goudsmederij Keizer: Dorit Vale Bergen op Zoom.
Haer van den Adel: Jacqueline Jansen Bergen
op Zoom; Mirjam Brands Steenbergen; A. Buuron
Steenbergen; Rian v. Loenhout Steenbergen; Donker Steenbergen; Lisette Geertse Steenbergen; P.M.
de Wit Nieuw Vossemeer; A. Rombouts Steenbergen.
Luxe Bakkerij Ton van Hees: D. Schuurbiers Lepelstraat; S. van Veen Steenbergen; C. Dingenouts
Steenbergen; Helma Remijn Steenbergen; Elly Zwijgers Steenbergen; Henriëtte Theunis Steenbergen;
Janny Broos Steenbergen; C. Kuijper Steenbergen.
HEMA Steenbergen: Ridderhof Steenbergen; Ilona Quist St. Philipsland; Y. Leeuwensteijn Dinteloord;
I. Snoek Steenbergen; Franca v. Kuijk Steenbergen;
Bogert Scherpenisse; Ernest Wouw; H.v. Grondelle
Dinteloord; Floortje Elzakkers Steenbergen; Denise
Backx Steenbergen.
IJssalon Boon: Ellen Geluk Steenbergen; v. Oorschot Halsteren; T. Nootenboom De Heen; J. Maas
Steenbergen; Vervaart Steenbergen; Jente Vink
Nieuw Vossemeer; Wilma v.d. Linden Steenbergen;
Kruemmel Dinteloord; Ludwina Huijgens Steenbergen; Gerdine Herweijer Steenbergen; Poot Scherpenisse; J. de Groot Steenbergen; Toos v. Eekelen

Heerle; C.Gabriëls Steenbergen; Ben Bogers Woensdrecht; Peter v Agtmaal Steenbergen.

Oerlemans Mode: Welman Steenbergen; Mattie v.
Eekelen Steenbergen; v. Loenhout Steenbergen.

Jolandas Boeket: Joosen Steenbergen; Adriënne
Krijnen Etten Leur; M.Kalkhoven Steenbergen; M.
Sandee Steenbergen; Fam. De Vries St. Annaland; Carola Verschuren Steenbergen; Fam. Traets Steenbergen; Sary Leeuw Steenbergen.

The Phone House: Willem v. Gils Dinteloord; W.v.
Turnhout Poortvliet; Kevin Hage Kruisland; Lianne Hopmans Wouw; Pauline Saarloos Nieuw Vossemeer; Marieke Agterberg Steenbergen; Lotte Suijkerbuijk Steenbergen; M. v. Boggelen Kruisland.

Kaashuis Marcel: C.v.d Wegen Steenbergen; Jan
de Pree Steenbergen; Erica Dost Steenbergen; L.
Wong Steenbergen; Ineke v. Drunen Steenbergen;
Linda Bruijnseels Steenbergen.

Poelier Vugts: Marco Sulkers Steenbergen; Cobie
Neele St. Philipsland; Anita Deijkers Steenbergen; L.v.
Agtmaal Steenbergen; Gelsema Steenbergen; Fam.
Taylor Steenbergen; Blesgraaf Steenbergen; Klos
Steenbergen.

KlusWijs Steenbergen: Maaike v. Rooij Steenbergen; Moerland St. Annaland; Mans Steenbergen;
D. v. Driel Steenbergen; Landa Steenbergen; M. Tichem St. Philipsland; P. Bakker Steenbergen; M. de
Bodt Steenbergen; Jacobs Bergen op Zoom; Sandra
Raaijmakers Steenbergen.
Kruiderij Rozemarijn: Trudi v. Opdorp Steenbergen; S. Polderman Poortvliet; S.v.d. Zande Steenbergen; N. Heijboer-Schot Nieuw Vossemeer; Ilona Hagens Steenbergen; Eissen St. Annaland; Tholenaar
Bergen op Zoom; v.d. Steen Steenbergen; A.J. Lindhout Oud Vossemeer; A.Kardux Steenbergen.
LinFina Lingerie: Henny Wilting De Heen; C. v. Etten Steenbergen; Nicole de Ligt Heerle; Sigrid Bolders Steenbergen; Diana v. Heijningen Steenbergen.
De Marskramer: v. Wesel Steenbergen; Jeroen
Paulus Halsteren; C. Oerlemans Steenbergen; Zoon
Steenbergen; Karin Steenhuis Steenbergen; Marijnissen Welberg; M. v. Tillo Steenbergen; Jolanda Bierkens Steenbergen.

SINT ANNA
PAROCHIE
Parochiesecretariaat tel:
0167561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus
145 4650AC Steenbergen; Website:
w w w. s i n t a n n a p a r o c h i e . c o m ;
Het secretariaat van de St.
Annaparochie is gevestigd in de
Gummaruskerk, ingang marktzijde
en is geopend op maandag,
woensdag en donderdag van 9.15
uur tot 11.30 uur.
Voor het ontvangen van de
ziekenzalving, belt U naar
Pastoor Hans de Kort 0167563129
Kunt u door omstandigheden
niet naar de kerk komen en wilt
u graag de H. Communie thuis
ontvangen, dan kunt u zich
aanmelden bij de pastorie tel.nr.
563129 om hiervoor een afspraak
te maken.
De eucharistieviering vanuit de
Gummaruskerk wordt
iedere
zaterdag om 16.00 uur uitgezonden
via de SLOS: Ziggo: kanaal 46,
KPN: kanaal 1402, Delta : kanaal
804 en Caiway: kanaal 12.

PASTORAAL WOORD
Het nieuwe jaar is aangebroken.
Voor zover we elkaar nog niet
gezien of bereikt hebben, aan alle
parochianen in de St Annaparochie
en de St Christoffelparochie en allen
die dit lezen een zalig nieuwjaar
toegewenst, mede namens pastoraal
werkster Lenie Robijn, pater Bertus
en het parochiebestuur. Wat zal
het nieuwe jaar ons brengen? Veel
hebben we niet in de hand, zeker
als het gaat om onze gezondheid.
Maar er is ook veel waar we wel
invloed op hebben. Er stond een
mooi gezegde van P. Coelho op
de Gerarduskalender : “De wereld
verandert door jouw voorbeeld,
niet door jouw mening”. Hopelijk
kunnen we in het nieuwe jaar veel
van wat ons overkomt aan lief en
leed delen met onze dierbaren en
zo vreugde of steun vinden bij
elkaar. Als gelovige mensen mogen
we erop vertrouwen dat we ook
vreugde en steun kunnen vinden
bij God. Hij gaat met ons in dit
nieuwe jaar, alle dagen van ons
leven. Hij kan zelfs nog verder met
ons gaan dan de tijd die ons hier
op aarde gegeven wordt. Mogen
we met dat geloof, met die hoop

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

Opgeven van een misintentie kan
bij: Rina Gelten, Lijsterbesstraat
2. Telefoonnummer 0167-565612,
e-mail r.gelten@home.nl Het tarief
van een misintentie is € 11,00.

PAROCHIE
KERN
JOANNES
DE DOPER

Koster: Ad Huijsmans.
De opbrengst van de collecte van
zondag 2 januari was € 24,40. De
opbrengst van de caritascollecte
was € 12,20.

OPEN DEUR

STEENBERGEN
TEL. 06 51 366 948

TEL. 561 571

beek secr. telefoonnummer 0167566886 of Bram Hommel voorz.
06-53802394.
Wij gedenken: Bas van Rosendaal
echtgenoot van Jo van Rosendaal
- van Loenhout, Annie van Aert,
Kees de Wit partner van Clazien
de Bakker - de Jonge, Riet Ernest
-Bierkens weduwe van Piet Ernest.
Zaterdag 8 Januari 16.00 uur:
Pastoor Hans de Kort. Priester Jan
Dekkers; Toos Lanen - Dekkers;
Ouders Vissenberg - Knop en zoon
Kees; Jaargetijde Connie Bom Verbeek; Fam Verbeek - Gijzen;
Fam. Vermuë - Rijk.
Zondag 9 Januari de viering van
11.00 uur is verplaatst naar de
Vredekerk
Maandag 10 Januari viering
vervalt

doordenkertje
Kennis spreekt,
maar wijsheid luistert.
Misintenties: Wilt u een misintentie
aanvragen? Indien mogelijk graag
een week van tevoren (i.v.m. tijdige
plaatsing in de krant) door te geven
bij het secretariaat (zie gedeelte Sint
Annaparochie) of via de website.
De prijs voor het aanvragen van een
misintentie is 11,00 euro.

Zaterdag 8 januari 14.00 - 15.00
uur: Gelegenheid tot biechten in
de sacristie.
Zondag 9 januari 09.00 uur:
Eucharistieviering,
voorganger
pastoor Hans de Kort.

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur . tel .: 0164 682525.
Zaterdag 8 jan. Geen viering.
Dinsdag 11 jan. 16.00 uur Euch.:
In deze viering wordt ons gebed
gevraagd voor: Jan Franken; Jan
de Blaaij w.v. Wies Bosman; Rinus
Brouwers w.v. Nel Boogaart; In
deze viering bidden wij ter ere van
de H. Antonius voor onze gezinnen. Voorganger Past. H. de Kort.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

PAROCHIE
KERN
VREDESKERK

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

GEREFORMEERDE
KERK
DINTELOORD EN
STEENBERGEN
Zondag 9 januari 10.00 uur: Mw.
Drs. N. Roggeband, Tholen. Gasten
van buiten mogen zich met vragen
wenden tot onze scriba via scriba@
pkndinteloord of bellen met +31
611 888 299.

PROTESTANTSE
KERK GASTEL
EN KRUISLAND
Zondag 9 januari 10.00 uur:
Gezamenlijke kerkdienst in de Prot.
Kerk te Oudenbosch, die alleen
online gevolgd kan worden. Ds. M.
Oldhoff, ’s Mijnsheerenland. Voor
info: www.pkn-oudenbosch.nl.

Zondag 9 januari 10.00 uur: Ds.
Timmers-Huijgens, Roosendaal.

TEL. 565 994

Zaterdag 8 Januari 15.30 uur:
Bijeenkomst communicanten uit
de gehele St. Annaparochie.
Zondag 9 Januari om 11.00 uur:
Eucharistieviering Pastoor Hans de
Kort. Patrick Goverde verzorgt de
muzikale invulling. Wij gedenken:
overleden ouders Antoon en Marie
van Gils – Janssen.
Woensdag 12 Januari 9.30 uur:
Woord- en Communieviering Past.
w. Lenie Robijn.

Veraart ùw topslijter: Joop de Jong Steenbergen;
Wessels Dinteloord; Lia Hendrikx Steenbergen; Nicole Bakker Steenbergen; Schijven Steenbergen;
Naalden Steenbergen; Irene Pasmans Steenbergen; E. Petie Steenbergen; C. Nederlof Dinteloord; J.L. Suijkerbuijk Steenbergen; Conny
de Klerk Nieuw Vossemeer; Scherpenisse St.
Annaland; Theunis Moerstraten; Y. Morelis
Steenbergen.
De Suijkerpot Lifestyle: Meesters Heerle;
D. Stam Steenbergen; Cora ten Hove-Zimmerman St. Philipsland; Janneke v.d. Wegen
Steenbergen; Fam. Methorst Steenbergen.
Tof & Trendy: Petra Schijvenaars Dinteloord;
Bijl Welberg; Annemarie v. Overveld Steenbergen; Alvera Kamphuis Steenbergen; Karremans Steenbergen; C. Bosters Nieuw Vossemeer; Lenie Schot Steenbergen; Rick van
Beers Steenbergen.
Trekpleister: Elma Dogge Nieuw Vossemeer;
L. Verwijs St. Philipsland; Conny Dekkers
Moerstraten.

K E R K B E R I C H T E N
en met liefde van en voor God en
onze medemensen dit nieuwe jaar
ingaan. pastoor Hans de Kort
Voor Inlichtingen:
Els Ver-

Sense Of Style: Mariëtte de Weert Lepelstraat; W.
Hense Steenbergen.

PAROCHIE
KERN
GEORGIUS

HERVORMDE
GEMEENTE
DINTELOORD

TEL. 563 129

Zondag 9 janurai 11.00 uur:
Eucharistieviering. Zang: Gemengd
koor; Misintenties: Jo Brooijmans,
Jgt. O.o. v. Merriënboer - Uytdewilligen. Voorganger: Pater Bertus
van Schaik; Lector: Lies Welten;

Zondag 9 januari 10.00 uur:
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds.
A. Vastenhoud. De diensten zijn
ook te beluisteren via onze website
www.hervormddinteloord.com. De
zondagse ochtenddiensten worden
verder uitgezonden via de SLOS op
donderdagochtend.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER
Dienst in de Protestantse Kerk aan
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor
informatie: mevr. Toke Knook, tel.
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com.
Zondag 9 januari 10.00 uur:
Eredienst in de Sint Martinuskerk te
Halsteren. Ds. Hans de Bie.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

750 JAAR STEENBERGEN
Op zaterdag 1 januari, Nieuwjaarsdag, en op zondag 2 januari
2022, Feest van de Openbaring
des Heren (=Drie Koningen),
mocht ik in drie kerken bidden:
Lepelstraat,
Nieuw-Vossemeer
en Kruisland. Ik zie dat niet als
werken. Het is God op de eerste
plaats zetten. Dat mag je van
een priester toch verwachten. Ik
hoop, dat steeds meer mensen in
2022 God bovenaan zetten. Deze
zaterdag en zondag van het nieuwe
jaar had ik een zee van tijd over
om in het dikke boek “750 JAAR
STEENBERGEN” te duiken.
Daar heb ik heel intens van genoten.
Op de voorkant van het boek zag
ik de torens van Steenbergen op
hun kop afgebeeld staan. Waarom,
dat zal ik nog eens navragen. Bij
het openingswoord van koning
Willem Alexander dacht ik: daar
heeft de Heer van Steenbergen
zich laten voorzeggen door Willem
Jongeneelen en Frans van Eekelen
. Op de volgende bladzijde krijgen
de lezers de mooiste foto van onze
burgemeester Ruud van den Belt
met helemaal zijn eigen verhaal.
Daarna ben ik verder gaan lezen
in de Historie, een vergrootglas
bij de hand voor de kleine letters
onder de prachtige plaatjes.
Verschillende uren heb ik het hele
boek doorgenomen om stil te staan
bij wat voor mij krenten in de pap
zijn: zeg maar, waar ik iets proefde
van de Liefde van God voor de
mensen. Prachtig! Geluk gewenst
met deze uitgave. Pater Bertus.

Van de Ven Mode: André de Bruijn Steenbergen; Els van Kaam Steenbergen; Lieve v. Koppen Steenbergen; B.M. Nolden Steenbergen;
Susanne Stoeldraijer Steenbergen; Veronique
van Hassel Wouw; W. Blok Steenbergen; v.d.
Logt Lepelstraat; Jolanda van Meer Steenbergen.
Vata Moda: Blankespoor Steenbergen; Manon Kamstra Steenbergen; Ph. Kolijn Dinteloord; Demmers Steenbergen; Devi Meesters
Steenbergen.
Vato Moda: Meriam Koch-Schoonen Steenbergen; P. Vleesenbeek Steenbergen; Lea Beijaerts St. Philipsland; Liset Braat Steenbergen.
Vermeulen boek- en kantoorvakhandel:
Daniëlla Matthijssen Steenbergen; Debbie
Leenaerts Steenbergen; N. Langbroek Dinteloord; Ingrid Kruissen De Heen; Aïsha Koolhoven Steenbergen; S. Blok Steenbergen; Nelleke Grinwis Steenbergen; C. Reijngoudt St. Philipsland; Annemiek v.d. Vorm Steenbergen;

v.d. Vorst Moerstraten; Anne Marie de
Groen Nieuw Vossemeer; M.L. Perdaems
Nieuw Vossemeer; Marja Heijboer St. Annaland; Chris Jansen Steenbergen.
De Wereldwinkel: Ina Busse Steenbergen;
Marianne Stok Steenbergen; C. Koch
Steenbergen; Karin de Ridder Dinteloord;
Ria Raats Moerstraten; A. Koolen Steenbergen; S. van Geel Dinteloord; A. Huijsmans Steenbergen.
Wevo Steenbergen: Ellen Heijstraten Bergen op Zoom; Anja Beerkens Steenbergen; van Rijn Steenbergen; A. de Reuver
Dinteloord; Elles Goossens Steenbergen;
C. Sebrechts Steenbergen; Ineke Kind
Steenbergen; Isabelle Geluk St. Annaland.
’t Wouws Voetje: P.H. Machielse-de Vries
Wouw; T. Hornicek Nieuw Vossemeer;
Wesley van Bergen Steenbergen; J. Heijnen De Heen.
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Steenbergse Courant

‘t Ravelijn

Jan Tinbergen College

Gummarus

Merijntje

Pius X

MollerJuvenaat

Scalda

Kakelbont

Maria Regina
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Onze locaties voor onderwijs en
kinderopvang in Steenbergen,
Nieuw-Vossemeer en Welberg
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Lowys Porquin-scholen:
elk in een vertrouwde
omgeving met hun
eigen karakter
STEENBERGEN | NIEUW-VOSSEMEER – Lowys Porquin verenigt bijna 70
vestigingen voor onderwijs en opvang. Hoewel elke school een eigen karakter heeft hebben ze allemaal het bieden van hoge kwaliteit onderwijs
en opvang als belangrijkste doel. Ouders zijn in deze stichting partners in
opvoeding en educatie. In dit artikel worden vier scholen belicht uit de
kernen Steenbergen, Nieuw-Vossemeer en Welberg.

Basisschool Pius X
Welberg
Directeur Annemieke Bax vertelt
over haar school: “Wat een feest
om op basisschool Pius X te zitten. Op deze kleine dorpsschool
kennen wij elkaar allemaal. We
spelen vaak samen buiten en ook

bij verschillende activiteiten worden de kinderen van de groepen
gemengd. Naast dat wij op school
goed reken-, taal- en spellingonderwijs geven is er veel aandacht
voor beeldende vorming, muzieken bewegingsonderwijs. Voor
deze vakken hebben wij speciale
vakleerkrachten. Sinds dit school-

Pak je kans
op de volgende
momenten
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jaar leren wij steeds meer bewegend, wat betekent dat wij springend, huppelend, op muziek en
vaak buiten rekenen of spelling leren. Wel zo leuk en afwisselend”.

Basisschool Merijntje
Nieuw-Vossemeer
“Bij Merijntje leren we samen met
130 kinderen en hun ouders in
een inspirerende, rustige, groene en gestructureerde werkomgeving.
We gaan er daarbij vanuit dat alle
mensen verschillend zijn: iedereen ontwikkelt zich in een eigen
tempo en met eigen talenten en
interesses. We vinden het belangrijk dat iedereen op onze school
zich veilig voelt, plezier heeft en
gezien en gehoord wordt.
We werken hierbij samen met
Zo kinderopvang”, zo typeert di-

recteur Floris van Loon deze
Nieuw-Vossemeerse school.

Basisschool Maria Regina
Steenbergen
Directeur Willian Heesters over
haar school: “Basisschool Maria
Regina is gehuisvest in gebouw
Het Podium aan de Noordzijde
van Steenbergen. In onze school
werken 321 leerlingen dagelijks
aan hun toekomst. Samen met
peuteropvang Puk op het Podium,
Zo op het Podium (kinderopvang
en buitenschoolse opvang) en
slagwerkschool Marco Brok vormen wij een integraal kindcentrum.
In onze school creëren wij een
prettige leeromgeving waar elk
kind zich echt thuis voelt. Veilig,
open, vernieuwend, nieuwsgierig
en bruisend zijn onze kernwaarden. Het onderwijs wordt verzorgd door een team dat verstand

heeft van onderwijs en hart voor
de kinderen”.

Basisschool Gummarus
Steenbergen
“Gummarus is een zeer betrokken
en actieve school in Steenbergen.
Dat een school meer is dan alleen
rekenen, taal en spelling, staat
hier daar als een paal boven water!
Kinderen gelukkig laten zijn in
leren en ontwikkelen, zeker ook
in sociaal opzicht, is daarbij het
hoogste doel. Dat betekent dat het
onderwijs is afgestemd op ieder
kind. Op deze manier kan het kind
uitgroeien tot de mooiste versie
van zichzelf!
Dat doen we met een deskundig
team van professionals en een betrokken rol voor kind en ouder,
want: samen maken we de wereld”, stelt directeur Wietse Visser.

Meeloopdag 2 R@velijn Domeinleren:

20 januari

10.15 – 14.00 uur

Meeloopdag 2 R@velijn Agora:

21 januari

9.15 – 14.30 uur

R@velijn Agora open community avond:

31 januari

19.00 – 20.30 uur

Meeloopdag R@avelijn Domeinleren

5 februari

10.15 – 14.00 uur

Meeloopdag R@velijn Agora

6 februari

09.15 – 14.30 uur

R@velijn Escape/open dag (groep 8):

12 februari

10.00 – 13.00 uur

Meeloopdag R@velijn Domeinleren:

17 februari

10.15 – 14.00 uur

Meeloopdag R@velijn Agora:

18 februari

9.15 – 14.30 uur

Aanmeldavond A t/m K:

15 maart

17.00 – 20.00 uur

Aanmeldavond L t/m Z:

16 maart

17.00 – 20.00 uur

R@velijn Escape/open dag (groep 7):

20 april

13.30 – 16.30 uur

Nieuwsgie
rig geword
en
naar onze
school?
Check onze
websi
de voorlicht te voor onze
ingsmomen
ten!

verschillen

check onze website

download de app
in de App Store

download de app
op Google Play

Ravelijnstraat 2a - Steenbergen -

www.ravelijnstb.nl
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’t R@velijn:
“Twee onderwijsconcepten
om je kans te pakken”
Tien jaar geleden startte ’t Ravelijn, een vmbo-school voor mavo,
basis- en kaderberoepsgerichte
leerweg, in het huidige gebouw
aan de Molenweg in Steenbergen. Sindsdien is de ontwikkeling
enorm geweest. Zeker op digitaal
vlak zijn grote stappen gezet. De
excellente school is bovendien
onderscheidend doordat leerlingen hun kans kunnen pakken binnen twee onderwijsconcepten:
R@velijn Agora en het R@velijn
Domeinleren.

R@velijn Agora
R@velijn Agora is een bijzonder
concept waarbij de leerlingen zelf
helemaal verantwoordelijk zijn

voor hun eigen leerproces. Ze zijn
wel op school, maar hebben geen
vast rooster en werken met zogenaamde challenges. Daarin stellen ze hun eigen leerdoel op.
Bij R@velijn Agora zitten leerlingen uit diverse leerjaren en leerwegen door elkaar. Zij hebben een
eigen domein binnen het schoolgebouw, waar zij hun eigen
werkplek gecreëerd hebben. Voor
het behalen van hun diploma door
te voldoen aan de landelijk vastgestelde exameneisen krijgen de
leerlingen hulp van experts, vakdocenten die met de leerlingen de
vakspecifieke inhoud doorlopen.
Leerlingen dienen zelfstandig te
kunnen werken, verantwoordelijkheidsgevoel te hebben en cre-
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atief te zien. Mocht het Agora concept niet bij een leerling passen
dan kan worden overgestapt naar
het Domeinleren en andersom.

R@velijn Domeinleren
Hier wordt gewerkt volgens een
vastgesteld rooster. Boeken staan
digitaal op een eigen device, sommige vakken hebben echter fysieke werkboeken. De leerling kan
in een eigen portal de wekelijkse
leertaken per vakgebied vinden.
Met behulp van checklists gaan de
leerlingen door de leertaken heen,
waarbij de docent de instructie
geeft en de onderwijsassistenten
leerlingen begeleiden bij het individueel of in groepsverband leren.

Maatwerk mogelijk
Het uitgangspunt bij R@velijn Domeinleren is dat leerlingen leren
van de docent tijdens instructiemomenten, van elkaar door lesstof in groepsverband te verwer-

ken en van zichzelf door het programma individueel te doorlopen.
Er is ruimte voor maatwerk waarbij een indeling op niveau mogelijk is. Ook kunnen leerlingen hun
studie versnellen of door verdieping een certificaat halen op hoger niveau.
Al in januari van leerjaar 2 maken
basis- en kaderleerlingen een profielkeuze.
Op ’t Ravelijn worden Techniek,
Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen en Dienstverlening en
Productenaangeboden. De uiteindelijke profielkeuze wordt samen
met de coach en ouder gemaakt.
Ook kan de leerling voor keuzevakken uit alle profielen kiezen.
Momenteel heeft ’t R@velijn een
kleine veertig keuzevakken.

Oog voor de
maatschappij
’t R@velijn vindt het ook belangrijk om haar leerlingen iets bij te

brengen over de samenleving, onder meer door de maatschappelijke stage in leerjaar 2. Leerlingen
voeren dan in hun vrije tijd vrijwilligerswerk uit bij een non-profit organisatie.
Van training geven tot het helpen
op de basisschool of een ijsbaan.
Een leerzame ervaring, die wordt
afgesloten met een presentatie.
Bij het kader Technologie en Toepassing is er intensief contact met
gemeentes en bedrijfsleven waarbij de leerlingen bijzondere opdrachten krijgen.

Keuzewerktijd
Leerlingen kunnen zich wekelijks inschrijven voor verschillende onderdelen zoals extra instructie voor een vak, een verdieping of
een project over een bepaald onderwerp. De keuze wordt door de
leerling in overleg met ouders en
of coach gemaakt.
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MollerJuvenaat gaat
in première

Het Mollerlyceum en Gymnasium Juvenaat gaan na een krachtenbundeling per 1 augustus 2022 samen verder. Onder de naam MollerJuvenaat
wordt kwalitatief onderwijs aangeboden van gymnasium- tot en met
havo niveau. Er zijn veel informatiemomenten waarop geïnteresseerden
kennis kunnen maken met het MollerJuvenaat. Op zaterdag 29 januari
2022 gaat de nieuwe scholencombinatie officieel in première in tijdens
hun exclusieve ‘Open House’.
Tijdens webinars en walk-ins
wordt er al veel informatie over
de nieuwe school gedeeld met de
huidige en toekomstige leerlingen
en hun ouders. Het uitgangspunt
van de scholencombinatie is het
beste van twee werelden te combineren en de sterke kwaliteiten
te behouden en vergroten. Daarnaast zet MollerJuvenaat in op
onderwijs dat toekomstbestendig
is en aansluit bij de wensen en eisen van het onderwijs van de 21e
eeuw en van leerlingen. MollerJuvenaat wordt dan ook een ‘House
of Students’, een idee dat aansluit bij de belevingswereld van de
leerlingen. Dit past bij de huidige
tijd, waarin generatie Z opgroeit.
De nieuwe scholencombinatie
heeft daarom als slogan: ‘Jij bent
aan Z!’, een verwijzing naar de belangrijke rol die leerlingen hebben
in het tot stand komen van het onderwijs op de nieuwe school en
het ontwerp van de nieuwbouw
die de komende jaren gerealiseerd
gaat worden.

volledig open te stellen voor bezoekers in de vorm van een groots
opgezette open dag. Het MollerJuvenaat wil groep 7 en 8 leerlingen en hun ouders toch heel graag
de kans geven persoonlijk kennis
te maken. Daarom staat iedere
woensdagmiddag op beide locaties in het teken van een-op-een
contactmomenten met geïnteresseerde groep 7 en 8 leerlingen
en hun ouders. Daarnaast organiseert de school een exclusief
Open House: op zaterdag 29 januari 2022 gaat het MollerJuvenaat
in première. Tijdens deze dag zijn
geïnteresseerden na aanmelding
en in tijdsloten, van harte welkom
om geïnformeerd te worden over
de nieuwe school, de locatie van
de gymnasiumafdeling, het onderwijs en alle praktische zaken.

Aanmelden

Bijzonder ‘Open House’

Aanmelden voor het Open House
op zaterdag 29 januari 2022 kan
via de website www.mollerjuvenaat.nl. Hier vindt men ook de
laatste informatie over dit evenement in verband met mogelijke
coronamaatregelen op zaterdag
29 januari 2022.

Helaas zal het door alle maatregelen niet mogelijk zijn om de school

HAVO

ATHENEUM

GYMNASIUM

MOLLERJUVENAAT IN PREMIÈRE!
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mollerjuvenaat.nl
@mollerjuvenaat
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Uitstekend onderwijs
Betrokken opvang

‘t Ravelijn

Merijntje

Pius X

MollerJuvenaat

Jan Tinbergen College

Scalda

Kakelbont

Maria Regina

Gummarus

OPEN DAG!
Kom kijken bij het
Markland College
Oudenbosch!
Meld je nu aan
voor de open dag!

Vrijdag
28 januari a.s.
Van 19.00 tot 21.00 uur

Zaterdag
29 januari a.s.
Van 10.00 tot 13.00 uur

Bij het Markland College Oudenbosch draait
het om jou. We bieden je alle kansen om de
wereld te ontdekken en jezelf uit te dagen.
Je staat hier niet alleen voor, we doen het
samen. Met persoonlijke aandacht voor je
mogelijkheden en interesses. Hoe het er bij
ons op school dan precies aan toe gaat? Dát
moet je echt zelf ervaren. Lees meer over de
open dag via de QR-code of ga naar onze
website! Vanwege de maatregelen rondom
COVID-19 kun je op onze website actuele
informatie vinden over onze open dagen!
We hopen je snel te zien.

Verken
‘t Rijks!

MARKLAND.NL
Pagnevaartweg 5, Oudenbosch

www.rsgrijks.nl

Meer info op
onze website
of
download de
Open dag app
via de App Store
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omgeven door rust,
ruimte, natuur en dieren
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Een heerlijke plek
Een heerlijke plek
omgeven door rust,
omgeven door rust,
ruimte, natuur en dieren
ruimte, natuur en dieren

“JTC biedt échte keuzes”
“Op het Jan Tinbergen College (JTC) valt er voor leerlingen echt wat te kiezen. Allereerst
de opleidingen mavo, havo of vwo. In de brugklas van deze opleidingen zijn er ‘dakpanklassen’. Hierdoor heb je de tijd om te laten zien wat je kunt. En ga je nóg later bloeien?
Dan kan je na het mavodiploma overstappen naar havo of na het havodiploma naar het
vwo gaan”, zo laat de school weten.
Wie kiest voor tweetalig VWO maakt een
bijzondere keuze. “Niet ‘een uurtje Engels extra’ maar onderdompeling met 50%
lessen in het Engels. Niet een ’certificaat’
maar het échte diploma. Op mavo en havo
kun je kiezen voor Cambridge Engels. Doe
je mee met Anglia in de onderbouw of
DELF en Goethe in de bovenbouw. Met talen kun je veel kanten op!”

‘Tickets’
“Als je bèta bent, is JTeCh of ‘ticket
Mavo-ToDo’ de keuze. In deze vakken gaat
het om onderzoeken, ontwerpen, analyseren, oplossen, échte opdrachtgevers
met échte problemen, écht ontwikkelen
en maken.
De ‘Tickets’ zijn beroemd: veel mogelijkheden tot en met het examen. Het ticket
‘Sport’ met het examenvak LO2 (mavo) of
Bewegen, Sport en Maatschappij (havo en

vwo). Het ticket ‘Kunst en Cultuur’ (design, dans en beweging, tekenen en schilderen, muziek) met aansluitend examenvakken Kunst en Cultuur.

Scan mij
voor meer
informatie!

Bezoek
onze loc
Be
Scan mij

Zaterdag 15 januari staan wij voo
voor
meer
Kom je ook? Za
informatie!
Van 10.00 - 12.00 uur | Boompjesdijk 11,

Van

Extra ondersteuning
Er zijn ook keuzes in je dagelijkse programma. De KeuzeWerkTijd waarin je
werkt aan vakken die je moeilijk vindt of
juist aan uitdagende onderwerpen. De
differentiatie tijdens ‘gewone’ vakken
waardoor je extra ondersteuning krijgt als
die nodig is”.

Scan mij
voor meer
informatie!
Het is jouw
studie
“Het JTC is vol keuzes. Dat vinden ze op
het JTC belangrijk: het is jóuw studie en jij
moet daarin uit de verf komen. Als je wilt
weten of het JTC bij je past, neem een kijkje op de online open dag op 28 en 29 januari. Kijk op www.jtc.nl”.

Bezoek onze locatie:
Zaterdag15
15januari
januari staan
staan wij
Zaterdag
wijvoor
vooruuklaar.
klaar.
Kom
ook?
Kom je ook?
Van
uur || Boompjesdijk
Boompjesdijk 11,
11Dinteloord
Dinteloord
Van10.00
10.00--12.00
12.00 uur

ONLINE
OPEN DAG

28.01.22 29.01.22

19:00-21:00 UUR

10:00-13:00 UUR

Doe mee met
de JTC-game

KIJK VOOR MEER INFO
OP JTC.NL/GAME

L
.N
TC
.J
W
W
W
:
op
st
va
al
jk
Ki
g?
ri
ie
sg
uw
ie
N

Stoer? Slim? Super
eigenwijs? Schuchter?

H et JTC koestert de
verschillen tussen leerlingen .
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MBO-school Scalda houdt
open dagen: 4 en 5 februari
Jongeren die op zoek zijn naar een bijzondere opleidingsuitdaging doen er goed aan een
kijkje te namen bij mbo-school Scalda en bij
CIOS Zuidwest-Nederland (Goes) Daar wordt
op 4 februari een open dag georganiseerd.
Op zaterdag 5 februari biedt het Maritiem en
Logistiek College De Ruyter in Vlissingen de
gelegenheid om te zien wat deze opleiding
te bieden heeft. Beide dagen zijn een goede
manier om met mogelijk toekomstige docenten en medestudenten te praten. Maar ook
om stagebedrijven te ontmoeten, de sfeer te
proeven. Zo wordt prettig kennis gemaakt
met de opleidingen.
De open dagen zijn niet alleen bedoeld voor
leerlingen die een studiekeuze moeten maken, maar ook voor ouder(s)/verzorger(s),
die een belangrijke rol spelen in het studiekeuzeproces. Daarnaast zijn ook volwassenen welkom die zich willen laten omscholen
of gereed zijn voor de volgende stap in hun

carrière. Scalda houdt jaarlijks open dagen
om studiezoekers een beeld te geven van de
opleidingsmogelijkheden binnen haar onderwijsinstelling.

Aanmelden

Belangstellenden dienen zich aan te melden via scalda.nl/opendagen. Dit opdat
Scalda hen vooraf van de juiste informatie
kan voorzien. Scalda locaties in Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen en CIOS
Zuidwest-Nederland in Goes zijn op vrijdag
4 februari geopend van 16.00 tot 20.00 uur.
De deuren van Maritiem en Logistiek College De Ruyter in Vlissingen zijn geopend op
zaterdag 5 februari, van 10.00 tot 15.00 uur.
Vanwege een verbouwing wordt de open
dag van vrijdag 4 februari voor de opleidingslocatie Podium in Middelburg gehouden bij Van der Valk Hotel Middelburg.

Maritiem en Logistiek
College De Ruyter

Open dag

5 februari 2022

10.00 - 15.00 uur

4 februari 2022

Scalda , school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenen educatie

16.00 - 20.00 uur

Meld je aan en blijf
op de hoogte van eventuele
programmawijzigingen en andere
studiekeuze-activiteiten.

Meld je aan via scalda.nl/studiekeuze
scalda.nl
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De officiële Jubileumvlag 2022; stem nu!
Het Genootschap van de Meermin
– waarin tal van betrokken
inwoners uit de gemeente
Steenbergen zitting hebben –
heeft sinds de zomer creatieve
plaatsgenoten opgeroepen om
een eigen ontwerp te maken voor
de feestelijke vlag die in het
Jubileumjaar 2022 overal in de
gemeente zal wapperen.
Inmiddels zijn er 10 ontwerpen
geselecteerd uit de binnen
gekomen inzendingen. Breng nu
uw stem uit op uw favoriete vlag!

Alle inwoners van de gemeente worden nu gevraagd om hun stem uit te brengen, om te komen
tot een top 3. Uit de 3 vlagontwerpen met de meeste stemmen, zal een uit alle woonkernen samengestelde jury een keuze maken. Stemt u mee? Op
deze pagina, maar ook op de website www.steenbergen2022.nl zijn alle ontwerpen terug te vinden.
De winnende vlag wordt later op een feestelijke
bijeenkomst bekend gemaakt en zal niet alleen in
het Jubileumjaar te zien zijn. De vlag wappert ook
trots tijdens evenementen en op speciale dagen die
in deze gemeenschap worden gevierd. Wilt u weten
wat er in 2022 allemaal op het programma staat?
Een overzicht van alle programma-activiteiten vindt
u ook op www.steenbergen2022.nl.
Welke ontwerpers slagen “Met vlag en wimpel”?
Stem voor 1 februari 2022 door de QR code te
scannen of ga naar bit.ly/jubileumvlag!

Vlagontwerp 1

Vlagontwerp 2

Vlagontwerp 3

Vlagontwerp 4

Vlagontwerp 5

Vlagontwerp 6

Vlagontwerp 7

Vlagontwerp 8

Vlagontwerp 10

Stem voor 1 februari 2022 door de QR code
te scannen of ga naar bit.ly/jubileumvlag!
Vlagontwerp 9
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Bouwplan Buiten de Veste 3
in de startblokken
In Buiten de Veste 3 worden maar liefst vijf bouwprojecten
ontwikkeld. Er komen hierdoor 64 nieuwe huizen in twee
straten. Het grootste plan – met 22 twee-onder-een-kappers
– van een firma uit Zundert kreeg de naam Ravelijn mee. Het
officiële startsein hiervoor werd gegeven door wethouder Wilma
Baartmans. Ook komen er onder andere 16 sociale huurwoningen
van Stadlander en twaalf woningen in een coöperatief project.
Bijzonder wordt ook de ecologische verbindingszone ten oosten
van Buiten de Veste.

Vrijwilligers uilenwerkgroep gaan op Kraambezoek
Vrijwilligers van de uilenwerkgroep hebben in juni een inspectietochtje langs alle gastgevers gegaan die een nestkast voor kerk- of steenuilen
op hun terrein hebben geplaatst. Het werd een spannend bezoek met steeds de vraag zou er nu wel of geen jongen in de kast zitten. Gelukkig
werden de vrijwilligers een aantal malen niet teleurgesteld. “Het is prachtig wanneer bij het openen van de kast vier paar jonge uilenogen je
aanstaren”, aldus René den Outer van de werkgroep.

Kroniek uit

Stad en Streek

Een kleine greep uit het nieuws
van het afgelopen jaar.

Zilveren KNWU-speld
voor Sjaak Embregts

2021

JUNI

door: Peter Vermeulen

Zevenjarige Tijn zamelt geld in
voor de dierenambulance

Sjaak Embregts was vorig jaar al 25 jaar bestuurslid van
Wielercriterium Steenbergen. De jaarlijkse wielerronde
ging toen vanwege corona niet door en er waren ook geen
bestuursvergaderingen waarop Embregts gehuldigd kon worden.
Dit jaar kon er wel worden vergaderd en zo kwamen voorzitter
en secretaris van KNWU-district Zuid naar Steenbergen om de
zilveren KNWU-speld aan de jubilaris uit te reiken.

Maandenlang ging hij langs de deuren in de kern Steenbergen.
Aanvankelijk met zijn kleine zusje, wat later in zijn uppie. Tijn
verkocht spulletjes voor het goede doel: de dierenambulance.
Daarmee haalde de dappere knaap al 375 euro op ten tijde van
de publicatie in deze courant. Hij hoopte op nog meer hulp van
inwoners waardoor het bedrag verder zou stijgen.

‘Waakhond van Steenbergen’
komt met een eigen partij

Evy Luijsterburg gekozen
tot Miss Kleine Tour 2021

Als oprichter van de discussiegroep ‘Steenbergen in debat’ op
Facebook raakte Toon van der Wegen steeds meer geïnteresseerd
in het politieke reilen en zeilen van de gemeente Steenbergen. Hij
gaf aan dat hij na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022
met een eigen partij in de raad hoopt te komen. Wat maanden
later was de oprichting van die partij een feit. Stem0167 gaat nu
meedingen naar de gunst van de kiezer.

Ze straalde helemaal, want wat vond ze het geweldig. Gekozen tot
de tourmiss van de Kleine Tour, waar ze zelf als rennertje ook al
zoveel plezier heeft ervaren. Evy werd tijdens de jaarlijkse speldag
op het sportpark dit jaar door de deelnemertjes verkozen en mag
de begeerde sjerp dragen. Ze zal zeker honderden handtekeningen
zetten als opvolgster van miss Mari

Burgemeester Ruud van den Belt
wil graag nog zes jaar blijven

De gemeenteraad van Steenbergen heeft in een bijzondere
raadsvergadering huidig burgemeester Ruud van den Belt
aanbevolen voor een herbenoeming. “We hebben Ruud van den
Belt in de afgelopen zes jaar leren kennen als een bevlogen en
betrokken burgemeester. Als een doorzetter, een crisismanager
en een krachtig bestuurder die de belangen van de gemeente
Steenbergen op de eerste plaats zet”, aldus voorzitter Jeroen
van Weerdenburg van de vertrouwenscommissie die zich over
de herbenoeming heeft gebogen. Ruud van den Belt liet in zijn
speech weten hoe zeer hij Steenbergen (en daarmee worden alle
kernen bedoeld) in zijn hart heeft gesloten.

Welbergse ‘Ireneboom’ gekapt
Mavoklas 1 van ’t R@velijn winnaar bij techniekmanifestatie ‘Game On’
De Mavoklas werd winnaar van de regionale manifestatie waaraan maar liefst 1400 leerlingen van de diverse middelbare scholen deelnamen.
De techniekmanifestatie werd gehouden tijdens de Dutch Technologyweek. De bekendmaking gebeurde tijdens een livestream waar alle
deelnemende scholen naar keken. Ook zagen zij een interview met twee Ravelijners, Marco Kraal en Liam Hoogeboom.

Op woensdag 4 mei 1955 plantte toenmalig burgemeester De
Gou op de hoek van de Pastoor Kerckerstraat een treurwilg als
symbool ter herdenking van de bevrijding van Nederland. Op
donderdag 24 juni 2021 wordt de Welbergse vrijheidsboom in
luttele uren tot schijven gezaagd. Omdat de voorgenomen kap
van deze boom niet was aangekondigd, kwam er geen protest
vanuit de Dorpsraad en vanuit Welbergenaar Robert Catsburg,
die als amateur-historicus en kenner van de historie van WO II de
boom onder de aandacht bracht van gemeente Steenbergen. Deze
plaatste hem op de lijst waardevolle bomen. Tevergeefs.
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Bulletje en Boonestaak
voor altijd samen aan de
Vossemeerse Rietkreek
Op het ‘Rietkreekplein’ werd een bijzonder bankje
geplaatst dat was gemaakt als een eerbetoon
aan Bulletje en Boonestaaknaar naar een voorstel
van Vosmeerder Niek Perdaems. Zij hebben er de
hoofdrol op, al staan er meerdere afbeeldingen
met Nieuw-Vossemeerse symboliek op. Het
bankje was het resultaat van maandenlange
geduldige arbeid van het kunstenaarsechtpaar
Simon en Sandra van Merriënboer. Het werd
onthuld voor burgemeester Van den Belt en
Sandra van Merriënboer na een inleiding van Cor
van Geel, de voorzitter van Heemkunde Kring
Ambachtsheerlijkheid.

Teller van ‘To the Mex’ passeert
de 20.000 euro
Vanuit zijn woonplaats Nieuw-Vossemeer vertrok het Homerideteam ‘To the Mex’ voor een estafetterit. Helaas was Mex Stoel op
dat moment juist opgenomen in het Sophia Kinderziekenhuis in
Rotterdam. Gelukkig kon de jonge knaap er 24 uur later wel bij
zijn toen het eindbedrag van het team bekend werd gemaakt. Dat
bleek op dat moment 18.676,50 te zijn, een prachtig resultaat
waaraan al snel nog eens 1.400 euro toegevoerd. Dat bracht de
teller over de twintigduizend euro.

Kroniek uit

Stad en Streek

Een kleine greep uit het nieuws
van het afgelopen jaar.

Hoera: het papiertje
is in the pocket!

2021

JULI

door: Peter Vermeulen

In juli kregen 160 eindexamenleerlingen van ’t R@velijn in
Steenbergen de beloning voor het harde werken in de afgelopen
jaren: hun begeerde diploma. Dat gebeurde tijdens een bijzondere
markt in de school. Daar werden de diverse kraampjes bemenst
door hun mentor, hun vakdocenten en een lid van de ouderraad.
Uit handen van directeur Huibert de Jonge ontvingen ze hun
officiële diploma om het te ondertekenen. En daarmee kwam een
einde aan hun R@velijnjaren.

Directeur en kleuterjuf nemen
afscheid van Maria Regina
Na een lange periode die maar liefst 31 jaar duurde, nam Juf Karin
van Bergeijk afscheid van de Maria Reginaschool. Directeur Eric
Graafmans deed hetzelfde na 11 jaar. Het tweetal kreeg een leuk
afscheid. Karin heeft meer tijd nodig voor het thuisfront, maar
voorspelt wel dat ze zeker nog aan de nieuwe situatie zal moeten
wennen. Eric Graafmans laat de school in goede handen achter, zo
is zijn overtuiging. Dat zijn de handen van zijn opvolgster Willian
Heesters.

Nieuwe stichting Cromwiel
is aan zet
Gemeenschapshuis het Cromwiel valt onder een nieuwe stichting
die van de gemeenteraad de opdracht meekreeg om het culturele
hart weer terug te brengen. De leden van het nieuwe bestuur
hebben ervaring met de exploitatie van een gemeenschapshuis.
Zij voeren de scepter over De Vaert op de Welberg en dat met veel
succes. Voorzitter Jan Flameling stelt dat het terugbrengen van het
culturele hart in het Cromwiel op de eerste plaats een taak is van
de hele Steenbergse gemeenschap.

Uitvaart van Joop Kouwen
was een groot circus, zoals
hij het had gewild
Een glanzende witte koets getrokken door vier paarden. Met er
achter 1500 gasten. En op het Marktplein voor de Gummaruskerk
twee rijen motoren en hun berijders met rode fakkels. Een
bijzonder spektakel in het centrum van Steenbergen dat de nodige
bekijks trok. “Eén groot circus, precies zoals Joop het graag gehad
zou hebben”, zo vatte schoondochter Corrina Kouwen na afloop
trots samen.

Jaarlijks steuntje in de rug
voor Mantelzorgers
Mantelzorger Johan Bolluijt ontving uit handen van wethouder
Koos Krook een symbolische cheque van 50 euro. Dit bedrag
kwam vervolgens te staan op de ‘Samen in Steenbergen’pas en die ontvingen alle geregistreerde mantelzorgers in de
gemeente Steenbergen. Het bedrag kan worden besteed bij dertig
aangesloten lokale ondernemers.

Tachtig chauffeurs begeleidden
Mike van Opdorp
Tientallen chauffeurs reden claxonnerend onder het viaduct
door waarop de vrachtwagentrekker met daarop de witte kist
stond van de 21-jarige Mike van Opdorp die door een ongeval
tragisch om het leven kwam. Het was een eerbetoon aan hem
en een steunbetuiging aan de familieleden en vrienden die zich
daar hadden verzameld. Als chauffeur was Mike van Opdorp een
echt kind van Van Leeuwen Transport. Hij kreeg bij dit bedrijf
zijn opleiding en reed er vervolgens ook zijn eerste kilometers
als professioneel chauffeur. Een colonne van vrachtwagens met
chauffeur begeleidden Mike tijdens zijn laatste rit.

Muppets veroveren Steenbergen met hamer en zaag
Een groep van acht pensionado’s die genieten van het leven willen ook graag een bijdrage leveren aan het welzijn in Steenbergen en
Welberg. Ze gaan niet achter de geraniums zitten. “We willen een zinvolle invulling geven aan onze vrije tijd. Maar dan wel op onze eigen
voorwaarden”, vertelt mede-initiatiefnemer Ad Vermeulen. Ze leveren hun hand- en spandiensten en benadrukken dat zij alleen kortlopende
projecten aanpakken en geen onderhoudsdienst zijn.
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Stadsherauten organiseerde de keren dat het mogelijk was historische wandelingen
De werkgroep Stadherauten - onderdeel van heemkundekring De Steenen Kamer - organiseerde ook in het afgelopen jaar een aantal stadswandelingen door het historisch Steenbergen. Wel werden de
herauten ook door corona geplaagd en moest zo nu en dan een geplande rondgang worden afgelast. De keren dat het wel doorging ontvingen deelnemers aan de wandelingen interessante informatie
over het Steenbergen in vroegere tijden. Ook volgend jaar zullen de stadswandelingen worden hervat. Wanneer dat het geval is wordt dit aangekondigd in Steenbergse Courant.

Kroniek uit
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Een kleine greep uit het nieuws
van het afgelopen jaar.

Geen duidelijkheid over de
Steenbergse Jaarmarkt

2021

AUGUSTUS

door: Peter Vermeulen

Nadat vorig jaar vanwege de coronagolf en de beperkende
maatregelen de Steenbergse jaarmarkt geen doorgang had
kunnen vinden hangt er opnieuw een donkere wolk boven het
evenement. Ditmaal niet vanwege corona, maar vanwege het
feit dat het organiserend comité nog geen vergunning heeft
ontvangen. Een vergunning die reeds in mei was aangevraagd.
Het comité luidde op het gemeentehuis de noodklok, die werd dan
wel gehoord, er kwam echter geen vergunning. Waarop besloten
werd om de jaarmarkt 2021 te cancelen.

Muzikale traktatie van 100-jarige
Semper Crescendo
Het was op donderdag 29 juli groot feest in Nieuw-Vossemeer.
Semper Crescendo was jarig en er stonden maar liefst 100
kaarsjes op de verjaardagstaart. De muziekvereniging trakteerde
op een bijzondere manier, ingegeven door de beperkingen door
corona. Via de sociale kanalen van Semper – op Facebook en
YouTube – kon het muziekstuk ‘Portinari’ worden beluisterd.
Steven Verhelst schreef het en het werd uitgevoerd door alle leden
van de harmonie onder leiding van dirigent Jeroen Schippers.

Notaris Eskes zwaait af.
Notaris Schutz neemt over.
Na 22 jaar notarisschap in Steenbergen – als opvolger van
voorganger Frans Stoetzer – gaat Nico Eskes met pensioen.
Hij wordt opgevolgd door Karina Schutz. Die schrijft hierdoor
geschiedenis doordat zij de eerste vrouwelijke notaris is in
Steenbergen. Nico Eskes vindt het mooie van het notarisberoep
dat de notaris bij alle belangrijke momenten in een mensenleven
betrokken is. Karina Schutz is al vijf jaar in Steenbergen actief
geweest als kandidaat-notaris. Ze zegt zich hier als een vis in het
water te voelen.

Kleine Tour ging aangepast door.
Veelal zonder publiek.
Vorige jaar geen Kleine Tour en ook dit jaar had corona invloed
op het wielerevenement voor de jeugd. Hoewel er bij een aantal
onderdelen geen publiek kon zijn, werd er toch een mogelijkheid
gevonden om belangstellenden toegang te geven tot de cyclocross
en de afsluitende prijsuitreiking. Het Steenbergse sportpark bood
die gelegenheid. Alle overige onderdelen verliepen verder zonder
problemen, al werden de toeschouwers toch wel gemist. Zij
zorgen immers voor extra sfeer.

Hip loungen en dineren bij DOK
Ewoud van den Berg, Johan Bosters en Ronald van der Sandt zijn
de drie kapiteins die aan het roer staan van de bv ‘Steenbergen
aan Zee’. Naast brasserie de Kaai, het Wapen van Steenbergen valt
ook brasserie DOK onder deze vlag. Vooral het terras van DOK is
in de zomermaanden onderscheidend en de bistro voert een ruime
menu- en drankkaart.

Veertig jaar na dato zelf
ook en reuze zonnebloem

Programmamaker Peter van
Langerak ontdekt historisch
aquarel van Steenbergen
Voor zijn programma ‘Thuis in Steenbergen’ zoekt
programmamaker Peter van Langerak vaak naar afbeeldingen van
Steenbergen en omgeving in vervlogen tijden. Een speurtocht in
Amerika leverde een gesigneerde aquarel op va de kunstschilder
Cornelis Rip. Die maakte in 1900 de aquarel met een stadsgezicht
van Steenbergen bekeken vanuit de Emmastraat en Julianastraat.
Kunsthistoricus Jan Peeters kon de programmamaker interessante
informatie over de kunstschilder en zijn werk vertellen.

Toch wel bijzonder. Mevrouw Jo TimmermansLuyks uit de Van Brabantstraat was veertig
jaar geleden getuige van de pogingen van de
Steenbergenaren Van Osch en Zantboer om met
de grootste zonnebloem een plekje te veroveren
in de Steenbergse Courant van toen. Ze namen
deel aan de ludieke wedstrijd en streden om
de eer. Mededinger Zantboer had pech, bij het
opmeten van zijn zonnebloem viel de beste
man voorover en knakte zijn reuzenexemplaar.
Hierdoor ging buurman Van Osch er met de
eerste plaats vandoor. Veertig jaar na dato liet
Jo Timmermans zich trots fotograferen bij haar
eigen zonnebloem. De fotograaf van toen kon
ook dit moment vastleggen.
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Grote Summersale in Stadshart
Steenbergen
Dit jaar geen jaarmarkt. De benodigde vergunning kwam
maar niet af. Ondernemer Michiel de Doelder van de
activiteitencommissie van ONS Steenbergen organiseerde
vervolgens een Summer Sale. Hij vond dat er toch iets in de
binnenstad van Steenbergen moest gebeuren. De ruim vijftig
kramen trokken de nodigde belangstelling en de organisator
hoorde op straat leuke reacties. “De bezoekers vonden het heel
leuk dat er weer wat ontmoeting kon plaatsvinden. Het heeft
mensen bij elkaar gebracht en daar is behoefte aan”.

Een kleine greep uit het nieuws
van het afgelopen jaar.

2021

SEPTEMBER

door: Peter Vermeulen

Voorzitter Coen Embregts na
Kleine Tourweek vermoeid maar
wel voldaan
Nadat de 51e Kleine Tour Steenbergen vorig jaar geen doorgang
kon vinden lukte het dit jaar dan wel, zij het met de nodige
aanpassingen. Na afloop keek voorzitter Coen Embregts ‘wel wat
vermoeid, maar beslist voldaan’ terug op de Kleine Tourweek. “Het
was hectisch, maar heel mooi. We zijn er goed doorheen gekomen
en het is al bij al goed uitgepakt. Hier hadden we vooraf graag
voor getekend”. Voor volgend jaar hoopt de organisatie wel op
een normale tour. “Publiek hoort nu eenmaal bij de Kleine Tour”.

Onderzoeker Margry presenteert
‘Vurige Liefde’
Dinteloordse kinderen genieten van de kindervakantieweek
Voor de 49e maal werd in Dinteloord de ‘Kindervakantieweek’ gehouden. Ditmaal vond de organisatie onderdak in en rond de door de
familie De Kreij beschikbaar gestelde schuur aan de Stoofdijk 98. De kinderen genoten – gesplitst in twee leeftijdscategorieën – met volle
teugen. Volgend jaar wordt de vijftigste editie georganiseerd. “Dan gaan we helemaal knallen”, belooft Ingrid van Bezooijen namens haar
team. Dat bestaat naast haar uit de vaste krachten Elvira Vlamings, Kelly van Slobbe, Esmeralda Bos, Carline Verwey en Sjoerd den Braber.
Het zestal weet zich gesteund door een grote groep vrijwilligers.

Zaal Koch in handen van jong stel
Het befaamde café Piet Koch kreeg in september nieuwe uitbaters
in de vorm van Michael Pistorius en Lieke van der Voort. Het
tweetal heeft grote plannen. “Wij willen met ons gezellige café
een lichtpuntje worden in het dorp. We willen echt een plek
worden waar mensen uit de omgeving niet alleen terecht kunnen
voor een pilsje aan de bar, maar ook voor het bouwen van een
feestje”. Met in de weekends een dj of live-muziek.

Team Willufysio nam deel
aan negende Colsensation
In Frankrijk namen vijftien Dinteloorders en ook een inwoonster
uit Steenbergen deel aan de negende Colsensation. Dit is
een activiteit waarbij de Mont Ventou in de Provence wordt
‘beklommen’. Het doel van deze Colsensation is om geld bijeen te
brengen voor onder meer de bestrijding van kanker. Dit jaar was
de opbrengst ruim 375 duizend euro voor het KWF.

“Er bestaat nog altijd schaamte over hoe zaken toen gelopen
zijn”, stelt Peter Jan Margry, voorafgaand aan de presentatie van
zijn boek ‘Vurige Liefde’ dat gaat over Janske Gorissen en haar
begeleider – manager pastoor Ermen. Het boek doet het nodige
uit de doeken en de titel ‘Vurige Liefde’ is niet zomaar gekozen.
In de Gummaruskerk luisterde een 150-tal belangstellenden vol
belangstelling naar het verhaal over de totstandkoming van het
boek en de schrijver lichtte al een tipje van de sluier op. ‘Het
verhaal leest als een spannend boek en zorgt regelmatig voor rode
oortjes’, aldus een reactie van lezers.

Groen van Prinsterer opent schooljaar met
onthulling vignet ‘Gezonde School’
Voor de start van het nieuwe schooljaar was het op het schoolplein van de Groen van Prinstererschool in Dinteloord een gezellige drukte. Er
werd volop bewogen en dat had een reden. De school heeft het vignet ‘Gezonde School’ ontvangen en wil laten zien dat ze de 185 leerlingen
op tal van fronten in beweging wil krijgen. “Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen al van jongs af aan gezond in het leven staan.
Daarbij hoort veel beweging”, zo vat schooldirecteur Remco Blom de doelstelling samen. Wethouder Esther Prent kwam het begeerde vignet
officieel onthullen.

Zangvereniging Tavenu vierde
haar 90-jarig bestaan feestelijk
Zaterdag 18 september vierden de leden van zangvereniging
Tavenu uit Dinteloord het 90-jarig bestaan. Dat gebeurde tijdens
een feestelijke middag en dito avond in restaurant Dintelmond.
In de middag werd het ‘Swingo’-spel gespeeld, een alternatieve
bingo met muziektitels p de spelkaarten in plaats van de
gebruikelijke cijfers. Daarbij presenteerden tal van populaire
evergreens de revue die enthousiast werden meegezongen.
Tavenu is dit jaar feitelijk 91 jaar, maar vorige jaar kon het
jubileum vanwege de coronaregels niet worden gevierd.

Ondanks corona toch 52540
bezoekers in zwemseizoen 2021
van de Meermin
De coronamaatregelen hebben het ook het team van zwembad
De Meermin niet gemakkelijk gemaakt. Het betekende veel
extra werk en tal van aanpassingen. Toch kan tegen het einde
van het seizoen de 50.000e bezoeker worden ontvangen. Dat
was Teun van de Velde. Het gezin van de Velde kreeg een gratis
gezinsabonnement voor het seizoen 2022. Na de 50.000e volgden
nog 2540 bezoekers en dat bracht het totaal van dit jaar op
52540.
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RIBLAPPEN

CAMPINA VLA

Per 500 gram

Alle sooten
2 pakken à 1 liter

4

N i e u w s

a5,45 - a5,95

99

b u u rt

si n d s

1 8 8 1

2 VOOR

2

50

Kiloprijs 9,98

CHOCOMEL OF FRISTI
Houdbaar
2 pakken à 1 liter
a2,98 - a4,36

2 VOOR

2,-

KIES & MIX FRUIT
Tessa appels zak 1 kilo,
witte druiven bak 500 gram,
blauwe bessen bak 125 gram
of Zespri kiwi green 3 stuks

Alle soorten uit het verse visschap
2 schalen

e
HALVE

3 VOOR

4

99

PRIJS*

MSC-C-51

ASC-C-00007

u w

a2,68 - a3,54

KABELJAUW OF PANGASIUS

2

u i t

4
96

ASC-C-00007

KIPFILETBLOKJES OF
DE VEGETARISCHE
SLAGER KIPSTUCKJES

UNOX SOEP IN BLIK

LUXE GROENE PLANTEN

2 blikken à 800 ml

Potmaat 17 cm
Per stuk

Kipfiletblokjes naturel,
dijblokjes, tandoori of saté of
De Vegetarische Slager kipstuckjes
2 schalen à 220-350 gram

2 VOOR

a6,38 - a7,50

2 VOOR

6,-

a4,40 - a5,32

3

50

a10,00

8,-

Geldig t/m di 1 februari 2022

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
* 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties
mogelijk.

Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

