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NIEUW-VOSSEMEER – Ze hadden 
geen extern bureau nodig, heb-
ben de zaken gewoon duidelijk 
op een rij gezet met kennis van 
en met betrokkenheid en gevoel 
bij hun omgeving. Vanmiddag pre-
senteerde Dorpsraad Nieuw-Vos-
semeer hun duidelijke toekomstvi-
sie op de ontwikkeling van het ge-
bied Stellenbos – Sunclass. In ge-
meenschapshuis De Vossenburcht 
werd deze aangeboden aan wet-
houder Esther Prent. Dat gebeurde 
door Annelies van Loenhout van de 
Dorpsraad.

De dorpsraad wil graag zicht op 
het kanaal met een steiger of 
uitkijkpunt aan het water. Zo-
als dat vroeger al automatisch 
was toen het pontje tussen Oud- 
en Nieuw-Vossemeer nog voer. 
“Hierdoor komt het zicht weer te-
rug op het dorp aan de overkant. 
Het wordt dan een mooie plek om 
even te rusten, te genieten en het 
brengt een stukje historie terug”.

Fiets- en wandelpad 
langs het kanaal
Een fiets- en wandelpad langs het 

kanaal vanaf het werkhaventje 
richting Stellenbos met aanslui-
ting richting Halsteren. “Hierbij 
kunnen educatieve, informatieve 
elementen worden aangebracht, 
leuk, uitdagend en informatief 
voor zowel volwassenen als kin-
deren”.

Nieuwe functie voor 
voormalig zwembad
De dorpsraad stelt dat het oude 
zwembad een mooi gebied is waar 
natuur en mens weer samenge-
bracht kunnen worden. De ont-
sierende hekken verwijderen, he-
laas geen natuurbad maar wel een 
zandstrand en een plek om te re-
laxen en kinderen te laten spelen. 
In combinatie met het gewenste 
uitkijkpunt interessante en mooie 
mogelijkheden, zo is de visie van 
de dorpsraad. “En met goede be-
strating rond de molen, dan kan 
deze weer een centrale plaats 
gaan innemen”.

Tunneltje
Wanneer het tunneltje wordt op-

geknapt is de looproute van het 
dorp naar het kanaal weer aantrek-
kelijk. “Het tunneltje is oud, saai 
en vaak vies. Ook de weg vanaf het 
tunneltje tot het kanaal kan wor-
den verfraaid door de omgeving 
op te knappen. Maak een mooie 
wandelroute met een soort boule-
vard effect richting Sunclass”, zo is 
de wens van de dorpsraad.

Stellenbos
Ook het Stellenbos kan verder 
worden ontwikkeld ten behoe-
ve van recreatie. Wandelen, een 
mountainbike parcours en meer 
mogelijkheden voor klimmen en 
klauteren. Door het bos beter toe-
gankelijk te maken en er meer de 
aandacht op te vestigen is het een 
prima plek voor recreanten.

Wonen aan het water
Door een bouwplan aan het wa-
ter te realiseren krijgt Nieuw-Vos-
semeer een goede impuls. Wonen 
aan het water trekt nieuwe bewo-
ners en is goed voor economie en 
recreatie. Ook het haventje biedt 
mogelijkheden, bijvoorbeeld voor 
een kleine jachthaven.

Forten
De oude forten weer zichtbaar 
maken is een laatste punt in de vi-
sie. Er liggen er een aantal in de Li-
nie van de Eendracht. Ze kunnen 
herkenbaar worden gemaakt en 

worden opgenomen in de fiets- 
en wandelroutes, zo is de sugges-
tie van de dorpsraad.

‘Nu de stekkers steken’
Raadslid Maurice Remery (frac-
tievoorzitter Gewoon Lokaal) is 
blij dat de dorpsraad nu haar vi-
sie heeft gepresenteerd. “De tijd 
is nu rijp. We kunnen nu de stek-
kers steken en tot actie overgaan. 
Na jaren van praten mag dat dan 
ook wel. We hebben als gemeen-
te de organisatie en de financiën 
op orde en kunnen dan ook verder 
aan de slag. De visie van de dorps-

raad is heel reëel. Er zijn zaken 
die al op heel korte termijn kun-
nen worden aangepakt – zoals de 
doorsteek naar de Eendracht, de 
aanleg van het fiets- en wandel-
pad en de aanpak van het Stellen-
bos – en er zijn zaken voor de wat 
langere termijn, zoals de woning-
bouw langs het water. 

Nieuw-Vossemeer kan deze ont-
wikkeling goed gebruiken. Het 
verhoogt de leefbaarheid en geeft 
een goede impuls aan ons dorp. 
Het is ook een compensatie voor 
de compromis die is bereikt rond 
het Sunclasspark”. 

Dorpsraad Nieuw-Vossemeer 
heeft duidelijke visie op 
gebied Stellenbos – Sunclass

Foto: Annelies van Loenhout van Dorpsraad Nieuw-Vossemeer (links op 
de foto) overhandigt de visie die de raad heeft opgesteld aan wethouder 
Esther Prent.   Foto: Niek Perdaems © 2020

Floraplein – Steenbergen

STEENBERGEN – De voormalige 
aula van  Onze Stede heeft een 
metamorfose ondergaan. In de af-
gelopen periode is de ruimte om-
getoverd tot een restaurant. Doel-
stelling is om de ruim vijftig be-
woners van het woonzorgcentrum 
een plezierige verblijf- en eetplek 
te geven, terwijl ook omwonenden 
welkom zijn. Het restaurant kreeg 
de naam ‘Uit en Thuis’, die werd 
bedacht door bewoonster Corrie 
Aarden (93).

Locatiemanager Marleen van Be-
veren is blij met de vernieuwde ac-
commodatie. “We hopen niet al-
leen de bewoners een gevoel van 
zowel thuiszijn als het uitgaan te 
geven, maar zijn ook graag een 
gastvrije plek voor omwonenden 
en ook verenigingen. 

Hilde Franse – de coördinator Fa-
cilitair – opende zaterdagochtend 

de feestelijke bijeenkomst. Na haar 
welkomstwoord maakte ze bekend 
dat bewoonster Corrie Aarden de 
prijsvraag had gewonnen die was 
uitgezet voor een nieuwe naam van 
het voormalige ‘Trefpunt’, zoals de 
aula eerst werd genoemd. Chef-kok 
Jac Schetters en gastvrouw Moni-

que Oerlemans hadden vervolgens 
de eer om de naam ‘Uit en Thuis’ te 
onthullen. Vervolgens genoten de 
gasten van ‘Uit en Thuis’ van een 
lekkernij en de muziek van ‘French 
Quarter’, het bandje waarin kok 
Sven als drummer speelt.

Plezierig wonen
Corrie Aarden vond het leuk dat 
haar naam is gekozen. Ze werd 

maart 1926 in Steenbergen gebo-
ren en woonde na haar huwelijk 65 
jaar in Oud-Vossemeer. Eind 2012 
ging Corrie in Onze Stede wonen. 
“Hier woon ik met veel plezier”, zo 
laat ze weten.

Toekomst
Locatiemanager Marleen van Be-
veren vertelt dat er op dit moment 
57 bewoners in Onze Stede wonen. 

“Mettertijd gaat ook de renovatie 
van de vertrekken van de bewoners 
gebeuren. 

En er wordt nagedacht over de toe-
komst van Onze Stede. Er staat nu 
een vleugel van het pand leeg.

Vernieuwde restaurant 
Onze Stede heet voortaan 
‘Uit en Thuis’
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van 24  januari 

ontvangen leden van 
Steenbergse Courant

aantrekkelijk voordeel 
bij Clara en Roxane

(zie elders  in deze editie)



Vacature
Bijbaan marketing 
en communicatie
(uren fl exibel in overleg)

 
   Vermeulen Steenbergen is per direct
   op zoek naar een gemotiveerde

 Student/scholier voor bijbaan 
 in marketing en communicatie  
 (uren fl exibel in overleg)

Vermeulen Steenbergen is een bedrijf in beweging. Waar wij 140 jaar geleden 
startten als drukkerij en uitgeverij van Steenbergse Courant, zijn wij anno nu 
uitgegroeid tot een multidisciplinair marketing-, communicatie- en mediabedrijf 
dat continu op zoek is naar de beste manieren om klanten te ondersteunen bij 
het bereiken van hun klanten. Dagelijks ontzorgen wij hen hierin. Enerzijds 
via onze eigen media – Steenbergse Courant, KijkopSteenbergen.nl en 
andere Kijkop-platformen – en anderzijds via inzet van externe media- en 
communicatiekanalen zoals sociale media en e-mailmarketing.

Wij zoeken een student/scholier die op zoek is naar een leuke bijbaan in 
marketing en communicatie. Heb je interesse in marketing en communicatie? 
Lijkt het jou leuk en uitdagend om mee te helpen met de ontwikkeling van 
communicatiemiddelen zoals sociale media berichten, digitale nieuwsbrieven 
en websites? Ben jij goed met taal en weet je handig om te gaan met computers, 
internet en sociale media? Dan zoeken wij jou!

Heb jij interesse? 
Herken jij jezelf in bovenstaand profi el en ben je geïnteresseerd in de bijbaan?
Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar Thiemen Vermeulen: 
tv@vermeulensteenbergen.nl.

Vermeulen Steenbergen
Molenweg 44 
4651 CM Steenbergen
vermeulensteenbergen.nl

bereikt
úw klanten

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Zondag 26 januari

Krommeweg 1, 4651 RN Steenbergen 

Inlichtingen / Reserveringen: 
0165-302682 of

www.demarkten-wouw.nl

Steenbergen
ROMMELMARKT

SPORTHAL ’t CROMWIEL 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

INTRODUCTIEWEEKEND
DE NIEUWE PORD PUMA

17 en 18 januari | Steenbergen & Middelharnis
van 10:00 tot 18:00 uur

19 januari | Steenbergen
van 11:00 tot 17:00 uur

Natuurlijk zorgen wij voor een hapje en een drankje!

Ford Iriks Iriks Middelharnis B.V.
De Hofjes 44 - Middelharnis
Telefoon 0187 - 482 644

Iriks Steenbergen B.V.
Drukkerij 1 - Steenbergen
Telefoon: 0167 - 566 662www.ford-iriks.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.

Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!

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

Bent u slachtoff er als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval ? Ik help u graag.
Met een deskundige en persoonlijke benadering zal ik uw belangen behartigen.

Ook bied ik u de kans op een second opinion. 

U kunt contact met mij opnemen voor een afspraak. 
Ons vertrouwde kantoor is gevestigd aan de Blauwstraat 3

Persoonlijke aanpak in 
rechtshulp bij letselschade
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( door Nicole van de Donk )

STEENBERGEN – Het is over het 
algemeen prettig leven in de ge-
meente Steenbergen. Dat blijkt uit 
de leefbaarheidsmonitor die afge-
lopen zomer voor de vierde keer is 
uitgevoerd. Inwoners hebben vra-
gen beantwoord over hoe ze hun 
huis, omgeving en voorzieningen 
ervaren. Als totaalcijfer is daar een 
7,6 uitgerold. Ter vergelijking: de 
gemeente Bergen op Zoom krijgt 
een 7,2, Tholen een 7,4 en Woens-
drecht een 7,7. Op bijna alle onder-
delen is de waardering in Steen-
bergen gestegen, alleen de speel-
toestellen krijgen een onvoldoen-
de.

“Dat is ook niet zo vreemd, aange-
zien daar in het verleden flink op 
is bezuinigd. We gaan dit jaar be-
leid ontwikkelen voor speelvoor-
zieningen. Onderhoud wordt er 
sowieso gepleegd, en daarna gaan 
we bekijken wat er vervangen 
moet worden”, vertelt Esther Prent 

in een toelichting. 

Bijdrage van  
de gemeente  
scoort een 6
De wethouder is tevreden dat de 
bijdrage van de gemeente zelf 
voor het eerst beoordeeld is met 
een voldoende, al is het nog een 
mager zesje. “Voorheen was het 
onvoldoende, dus daaruit blijkt 
toch dat we op de goede weg zit-
ten. We hebben natuurlijk een an-
dere manier van werken ingezet. 
Met behulp van kerncoördinato-
ren proberen we dorpsraden en 
inwoners zoveel mogelijk te hel-
pen om iets mogelijk te maken. 
De cijfers uit dit rapport helpen 
ons om te zien welk effect ons be-
leid heeft.”

Zorgvoorzieningen
Per kern zijn er bepaalde onder-
delen die er positief of negatief 
uitspringen. Zo scoort in Kruis-

land het aanbod van zorgvoorzie-
ningen extreem laag. Volgens de 
gemeente is dit vanwege het ver-
dwijnen van de zorgvoorziening 
voor ouderen. 

“Wij kunnen dit maar beperkt be-
invloeden. Daarom zijn initiatie-
ven vanuit de gemeenschap zelf 
op dit gebied zo belangrijk, zoals 
het eetpunt in Siemburg”, zo valt 
te lezen in de toelichting. Het to-
taalcijfer voor het aanbod van 
zorgvoorzieningen in de gemeen-
te is wel gestegen naar een 6,8. De 
komst van het Hof van Nassau zou 

daar een bijdrage aan hebben ge-
leverd, zo redeneert de gemeente. 

Openbaar Vervoer in 
Nieuw-Vossemeer en 
Kruisland onvoldoende
Mobiliteit is een actueel onder-
werp waar volgens de gemeen-
te door de provincie op een bre-
de manier naar gekeken gaat wor-
den. “De ouderwetse manier van 
alleen buslijnen loopt vast; er zal 
een nieuw systeem moeten ko-
men waar deelvervoer ook een rol 

speelt.” De kernen Nieuw-Vosse-
meer en Kruisland beoordelen het 
openbaar vervoer nu als onvol-
doende. 

Criminaliteit in Zuid
Een cijfer dat goed valt te verkla-
ren is de 5,5 voor criminaliteit in 
Steenbergen-Zuid. Drie jaar ge-
leden was dat nog een 6,8. De 
brandstichtingen, vernielingen 
en vandalisme van de afgelopen 
jaren hebben hun tol geëist. ”Er 
wordt op dit moment al een lobby 
gevoerd vanuit de gemeente om 
gemeentebreed over extra wijk-
agenten te beschikken.”

Welberg
De kern Welberg komt over het 
algemeen bovengemiddeld posi-
tief uit de bus. Dat maakt het des 
te opvallender dat de bereidheid 
voor de inzet voor de buurt lager 
scoort dan drie jaar geleden, en 
ook de tolerantie een punt naar 
beneden gaat. “De afkeer van een 
groot deel van de inwoners van 
Welberg en Steenbergen ten op-
zichte van mensen met een ande-
re etnische achtergrond doet mij 
verdriet en baart mij zorgen”, zo 
luidt het commentaar van een van 
de inwoners. 

De gemeente heeft geen verkla-
ring voor dat dalende cijfer.

Inwoners geven 
Steenbergen 
het rapportcijfer 7,6

Foto: Wethouder Esther Prent blij met de magere zes die de gemeen-
te Steenbergen ontvangt: “Voorheen was het onvoldoende, dus daaruit 
blijkt dat we op de goede weg zitten” .   foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

STEENBERGEN – Hoewel de oude 
gele glijbaan in zwembad De 
Meermin 35 jaar lang voor veel 
plezier heeft gezorgd aan me-
nig kind wordt deze gesloopt om 
plaats te maken voor een nieuwe. 
En wat voor een: de nieuwe baan 
is een driepitter met drie banen 
voor optimaal glijplezier. 

De oude baan werd in 1985 ge-
plaatst met een forse financië-
le injectie van destijds Rabobank 
Steenbergen. Inmiddels is de gele 
baan versleten en reserveerde de 
gemeenteraad een vervangings-
post op de begroting. In het nieu-
we zwemseizoen is het dan zover. 
Er komt een nieuwe.
Eén trap leidt naar een plateau 
op een hoogte van ruim vijf me-
ter, vandaaruit gaan drie banen 
naar beneden. De grootste baan 

– de ‘Challenger’ is 43 meter lang. 
Dan is er een baan – genaamd de 
‘Superslider’ – voldoende breed 
om met twee personen tegelijk 
naar beneden de scheren. Deze 
Superslider heeft twee goten om 
e voorkomen dat de glij-lustigen 
aan het eind niet tegen elkaar bot-
sen. En vervolgens is er de ‘Thrill-
seeker’ die zorgt voor een steile 
glijervaring.

“Mensen kijken  
er naar uit
Badmeester Leo Holierhoek is in 
zijn nopjes: “Het zwembad is nu 
gesloten, maar toch krijg ik regel-
matig vragen over de glijbaan. Als 
ik in Steenbergen de hond uitlaat, 
spreken zwembadbezoekers mij 
regelmatig aan. Hoe gaat hij er uit 
zien? Wordt hij

groter? Gaat hij straks ook harder? 
We hadden al gepubliceerd dat we 
afscheid
gingen nemen van de gele glij-
baan, mensen kijken er naar uit. 
Naar aanleiding van de publicatie 
die over de nieuwe glijbaan op Kij-
kopSteenbergen.nl werd geplaatst 
ontving de badchef een groot aan-
tal leuke reacties.

Opening
En wethouder Esther Prent no-
digt nu al iedereen uit om de baan 
te openen. “Dat wordt een mooie 
start van het seizoen 2020”.
De nieuwe glijbaan komt op de 
plaats van de oude, maar neemt 
wel een stukje van de zonneweide 
af. Het bad zelf hoeft niet te wor-
den aangepast.

Ook glijbaan  
voor Dinteloord
Na de publicatie over de nieuwe 
glijbaan voor zwembad de Meer-
min, kwam er een storm aan re-
acties vanuit Dinteloord. Ook 
daar willen ze graag een glijbaan 
in hun zwembad Aquadintel. De 
Stichting Dinteloord in Beweging 
heeft daar zelfs al een bedrag van 
ruim 28.000 euro voor opgehaald. 
Wethouder Baartmans reageerde 
woensdagavond in de oordeelvor-
mende vergadering op de kwestie. 
“De communicatie is helaas onge-
lukkig verlopen. Het gaat wel om 
twee verschillende zaken, omdat 
de glijbaan van de Meermin ver-
ouderd is en niet meer door de 
keuring komt. In Dinteloord moet 
een hele nieuwe glijbaan komen. 
Ik neem mijn petje af voor de in-
woners dat er zoveel geld is op-
gehaald. We hebben er als colle-
ge al over gesproken om het ont-
brekende bedrag beschikbaar te 
stellen. Maar omdat het om meer 
dan 10.000 euro gaat, zal het eerst 
langs de raad moeten. In februari 
komen we daarom met een voor-
stel.”

Nieuwe glijbaan zwembad 
De Meermin wordt een 
fraaie driepitter

WELBERG – Aanstaande zaterdag 
reist de Dorpsraad Welberg af naar 
Veghel in de hoop Kern met Pit te 
worden. De dorpsraad presenteert 
er het project Hondenspeelplaats 
Welberg dat zij in de loop van 
2020 daadwerkelijk wil realiseren. 
Het initiatief heeft de selectieron-
de al overleefd. Wanneer het hon-
denspeelveld er binnen een jaar is, 
wordt Welberg officieel Kern met 
Pit, inclusief duizend euro  ‘belo-
ning’.

Kern met Pit is een landelijk ini-
tiatief. Het daagt mensen uit om 
hun droom voor de buurt bin-
nen een jaar te realiseren. Kern 
met Pit-deelnemers kunnen een 
heel jaar lang gebruik maken van 
tips, adviezen en contacten uit het 
Kern met Pit-netwerk. Om mee te 
doen aan Kern met Pit, moet sa-
mengewerkt worden met dorps- 
of buurtgenoten. Er moet dus een 
zekerheid zijn dat het initiatief 
draagvlak heeft in de eigen om-
geving. In totaal schreven zich dit 
jaar 38 projecten in Noord-Bra-

bant. Daarvan voldeden er slechts 
17 aan de eisen van de jury. Het 
project Hondenspeelplaats Wel-
berg was er daar één van. 

Levensbos
De Dorpsraad is al geruime tijd 
bezig met de voorbereidingen 
voor het Hondenspeelplaats. De 
grootste uitdaging was volgens 
de raad om een geschikt te per-
ceel te vinden. Dit is uiteindelijk 
gevonden naast de begraafplaats 
aan de nieuwe langzaam-ver-
keersroute tussen de Cornelius-

straat en de Pastoor Kerckers-
straat. Deze grond is eigendom 
van de Sint Annaparochie die be-
reid is om het perceel in bruikleen 

te geven. Ook de 
omgeving van het 
speelveld wordt 
met nieuwe be-
planting, mo-
gelijk zelfs een 
klein levensbos, 
meegenomen 
in de ontwikke-
ling. Een groep 

hondeneigenaren 
heeft zich al bereid 

getoond om mee te 
denken en te helpen 

en de verwachting van 
de dorpsraad is dat deze 

groep flink groeit wanneer 
het veld eenmaal in gebruik 

is. Op termijn hoopt de dorps-
raad dat de Hondenspeelplaats 
een zelfstandig opererende groep 
wordt.

Met project ‘Hondenspeelplaats’:
Welberg kan Kern met Pit worden



Onderwijs- & Kinderopvangspecial

De school
die jou
maatwerk
biedt!

Zaterdag 25 januari
van 10.00 – 13.00 uur

OPEN DAG

Ravelijnstraat 2A
4651 DT Steenbergen

www.ravelijnstb.nl

’t Ravelijn, dé vmbo-school die
 jou maatwerk en kansen biedt

Op onze school bieden we R@velijn Agora 
en R@velijn Domeinleren aan:
Bij R@velijn Agora kom je in een groep met 
leerlingen van verschillende leerwegen en 
leerjaren.
Bij R@velijn Domeinleren word je ge-
plaatst in een groep leerlingen, die alle-
maal dezelfde leerweg volgen: basis - en 
kaderberoepsgericht en gemengd/mavo.

TOP-MAVO
Onze mavo is een TOP-mavo. TOP is een 
afkorting voor Talent Ontwikkelen tot 
Prestaties. Wij bereiden je voor op de 
havo/het hbo door jou kwalitatief goed en 
eigentijds onderwijs te geven. We maken 
onder andere gebruik van digitale boeken, 
domeinleren, leertaken en een iPad.
Je kunt op onze TOP-mavo examen doen 
in 6, 7, 8 of zelfs 9 vakken. 

Door ons maatwerk kun je een vak of een 
aantal vakken op een hoger niveau volgen 
of versneld examen doen. Je doet dan in 
leerjaar 3 examen voor dat vak.                                               
In leerjaar 4 heb je dan extra tijd voor een 
vak dat je moeilijker vindt.                  

Gemengde en  
Theoretische Leerweg
Als je op onze school leerling wordt van de 

gemengde/theoretische leerweg kun je van-
af leerjaar 1 kiezen voor Technologie & Toe-
passing. T&T is een spannend nieuw prak-
tijkvak, dat jou meeneemt naar alle secto-

ren waarin technologie een rol speelt. Je 
bedenkt technologische oplossingen voor 
levensechte praktijkopdrachten van be-
drijven en maatschappelijke organisaties.

Bijvoorbeeld: 
het ontwerpen van een zwembad
het maken van een model van een zelfstu-
rende auto

Wij vormen een groep met 36 zogenaamde 
“pilotscholen” door heel Nederland die  er-
varing hebben met T&T en dit vak als exa-
menvak aan mogen bieden. Dit is uniek 
voor de gemengde/theoretische leerweg in 
onze regio!     

Bij T&T 
ben je lekker 

praktisch bezig


Brugklasleerling over T&T:

Bij T&T mogen 
we onze eigen ideeën 

uitvoeren en dat 
is erg gaaf!

Derdejaars leerling gemengde 
leerweg over T&T:

Foto Gijs Proost Fotografie
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Geldig van wo 1 t/m di 28 januari 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

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

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

JUMBO KOELVERSE 
KOOKGROENTE
Jumbo bloemkool, broccoli, bloemkool/
broccoli mix, geschoonde spruiten of 
biologische rode kool 
2 zakken à 300-400 gram

1+1
GRATIS*

1
GRATIS*

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo

2 VOOR

300

JUMBO AARDAPPELEN 
2 zakken à 3 kilo

1+1
GRATIS*

Burgemeesters
COLUMNBurgemeesters
COLUMN
Diepe buiging voor de 
brandweer
“Als ik een hoed had, zou ik ‘m afnemen en een diepe 
buiging voor u maken”, zei ik tegen de vrijwilligers 
van onze brandweerposten uit Dinteloord, Kruisland, 
Nieuw-Vossemeer en Steenbergen, tijdens hun jaarlijkse 
korpsavond. 

Die buiging heb ik sowieso gemaakt, om mijn enorme 
waardering voor deze kanjers te onderstrepen. Ik mocht 
diezelfde avond maar liefst aan zestien brandweerlieden 
een Koninklijke onderscheiding uitreiken, voor minimaal 
twintig jaar trouwe brandweerdienst. 
Helaas volstaat een dergelijke topprestatie voortaan niet 
meer om een lintje te krijgen. Een landelijke wijziging, 
waar ik oprecht grote moeite mee heb en met meerdere 
collega-burgemeesters dan ook tegen geageerd heb. 
Met als resultaat dat er – gelukkig – nog één keer een 
 uitzondering mocht worden gemaakt.

U had die gezichten eens moeten zien, van al die  stoere 
mannen en hun partners, trots op de Koninklijke 
 erkenning die hen ten deel viel. U heeft ze misschien 
ook wel zien stralen in de krant of op social media, met 
 talloze felicitaties vanuit onze samenleving erbij. En 
terecht. 

Niemand gaat bij de brandweer om ooit een lintje te 
krijgen. En de vergoeding die ze ontvangen, weegt al 
helemaal niet op tegen de tijd en de inzet die van deze 
mensen wordt gevraagd. De opleidingen, de trainings-
avonden, het uitrukken, het leed dat zij tegenkomen en de 
nooit uit te sluiten risico’s. 
Om nog maar te zwijgen over de mogelijkheid dat je met 
bekenden te maken krijgt, die door het noodlot worden 
getroffen. “Als je naar een ongeluk moet, kijk je altijd 
eerst of je de auto of het nummerbord herkent”, zo hield 
een brandweerman mij bij de uitreiking nog voor. Je zult 
het maar meemaken…

Gelukkig ben ik ook de volgende korpsavond weer van 
harte welkom, zo is mij verteld, ook als ik geen lintjes bij 
me heb. Ik zal mijn respect voor deze helden, op wie wij 
allemaal kunnen bouwen en vertrouwen, sowieso nooit 
onder stoelen of banken steken. Laat dat helder zijn. 

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

Zonnebloem 
Steenbergen-Welberg 
zoekt aanvulling 
vrijwilligersteam
STEENBERGEN – De vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Steen-
bergen en Welberg zetten zich belangeloos in om mensen met een li-
chamelijke beperking in de leeftijd vanaf 18 jaar bijzondere aandacht 
te geven. Het is een hechte groep vrijwilligers die met veel inzet en en-
thousiasme activiteiten organiseert zoals een muzikale bingo, bbq, Sin-
terklaarviering, een quiz- en filmmiddag en een jaarlijks uitje. Bijvoor-
beeld een boottocht of een bezoek aan de Keukenhof. Er is nu een 30-tal 
vrijwilligers actief, die zich inzetten voor een groep van circa 115 gas-
ten. Om alle activiteiten voor zo’n grote groep steeds perfect te laten ver-
lopen kan de Zonnebloem best nog een aantal vrijwilligers gebruiken. 
Wie het prettig zou vinden om de deelnemers aan de activiteiten een 
warm gevoel te bezorgen wordt gevraagd om contact op te nemen. Dat 
kan met secretaris Ger Lodder. Hij is te bereiken via telefoonnummer 
(0167) 526 179 of door een mailtje te sturen naar: zonnebloemstb.welb@
gemail.com

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – Over een paar 
maanden zijn de drie welbeken-
de torens van Steenbergen niet al-
leen vanuit de verte samen te zien, 
maar ook op de rotonde aan de 
N259. Initiatiefnemer Stadsraad 
Steenbergen heeft de financiën 
bijna rond en dus bereiden kunste-
naar Hans Hanssen en smid Peter 
van Meel zich voor op een nieuw 
staaltje kunstwerk. 

Het is de niet de eerste keer dat dit 
duo elkaar op artistiek vlak treft. 
Eerder maakten zij samen het 
kunstwerk ‘de Suikerpee’ op de ro-
tonde bij Dinteloord. Een samen-
werking die naar meer smaak-
te. “We vullen elkaar prachtig 
aan,” vertelt de kunstenaar. “Wat 
zijn rechteroog ziet, ziet mijn lin-
keroog. Dat is bij dit kunstwerk 
ook alweer het geval gebleken.”

Geen kermisattractie
Het uiteindelijke resultaat bestaat 
vooralsnog alleen in het hoofd 
van de kunstenaar, maar belooft 
spectaculair te worden. Door de 
torens uit meerdere platen op te 

bouwen en door de toepassing 
van uitsneden en verlichting wil 
hij een ruimtelijk 3D-effect berei-
ken. “Maar wel op een ingetogen 
manier. Het moet een sprekend 
kunstwerk worden, geen kermis-
attractie.” 

Balans vinden
Het levert smid en kunstenaar een 
hoop denk- en puzzelwerk op, ge-
volgd door weken van tekenen en 
uitsnijden. Ze streven ernaar om 
het kunstwerk nog voor de maand 
juni gereed te hebben, maar in ie-
der geval voor de doorkomst van 
de wielerronde Vuelta in augus-
tus. Hanssen: “We gaan ons niet 
haasten, want daar komen fou-
ten van en die kunnen we ons niet 
permitteren. Bij het uittekenen op 
het staal en later ook bij het uit-
snijden en perforeren, moeten we 
voortdurend op zoek naar even-
wicht. Wanneer we de gebouwen 
op gelijke schaal weg zouden zet-
ten, is de een veel groter dan de 
ander. Ook zijn bij de Gummarus 
het raamwerk en de torens veel in-
gewikkelder dan bij de Protestant-
se kerk die vrij rustig van uiterlijk 
is. De kunst is om daar de balans 

in te vinden.”

Skyline
Jacq van Kaam van de Stadsraad 
Steenbergen kijkt uit naar het mo-
ment dat het kunstwerk onthuld 
kan worden. �Het wordt een enor-
me opwaardering van de openba-
re ruimte. Ik ben opgegroeid met 
de skyline van de drie torens  en 
kijk er echt naar uit om ze straks 
bij elkaar in één kunstwerk te 
zien.”
Beplanting
Enige punt van zorg bij de kun-
stenaar is de beplanting die de 
gemeente kiest voor de verde-
re invulling van de rotonde. “Het 
is van het grootste belang dat die 
niet te hoog is, anders verdwijnen 
de torens achter de planten. Dat 
kan niet de bedoeling zijn. Bij de 
Suikerpee is daar echt niet goed 
over nagedacht.” Van Kaam heeft 
er echter vertrouwen in. “Ik kan 
niet anders zeggen dan dat de ge-
meente ons goed heeft bijgestaan. 
Niet alleen in theorie maar in de 
praktijk.”

Donaties voor het kunstwerk zijn 
nog altijd meer dan welkom. Voor 
meer informatie: info@stadsraad-
steenbergen.nl

Foto: V.l.n.r.: Jacq van Kaam van 
de Stadsraad Steenbergen, kunste-
naar Hans Hanssen en smid Peter 
van Meel buigen zich over de teke-
ningen die de basis vormen voor 
het kunstwerk dat later dit jaar op 
de rotonde bij de entree van Steen-
bergen verrijst. 
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Drie torens van Steenbergen: 

Kunstenaar en smid  
maken zich klaar voor 
nieuw kunstproject



Onverschrokken
Baanbrekend
Onderscheidend
Uitmuntend
Betrokken

Open avond
18 februari 2020 19.30 uur

 

 www.juvenaat.nl

Pater Dehonlaan 63, Bergen op Zoom

Pater Dehonlaan 63,  Bergen op Zoom

gymnasiumjuvenaat  Gymnasium Juvenaat H Hart 

Ben jij nieuwsgierig:  wil je graag iets weten, 
ontdekken, uitzoeken?
Ben je op zoek naar een supergezellige 
school waar je jezelf  kunt zijn?
Dan is het Gymnasium Juvenaat 
dé school voor jou.

www.juvenaat.nl

Altijd al eens kennis willen maken met een gymnasium, en nieuwe vakken willen leren?Kijk dan eens op de website en meld je aan voor de Juvenaat Experience.

Onderwijs- & Kinderopvangspecial

Het Juvenaat is een supergezellige school, 
waar je ruimte krijgt om helemaal jezelf 
te zijn en prestaties te leveren. Een school 
waar je kansen en mogelijkheden einde-
loos zijn, die jou stimuleert het beste uit 
jezelf te halen en altijd in beweging te zijn. 
Een school waarbij verbondenheid met el-
kaar en de maatschappij heel gewoon is en 
die je op maat begeleidt op jouw weg naar 
de toekomst van jouw keuze. 

Samenwerken

Samen met andere leerlingen ga je naar de 
Efteling, York en Lille, werk je in groepjes op-
drachten uit en help je elkaar bij een moei-
lijke opgave. Niet alleen leer je kinderen uit 
jouw klas kennen, maar binnen een week 
ken je alle eerstejaars en al een aantal bo-

venbouwers. Je krijgt vrienden uit dezelfde 
klas, dezelfde jaarlaag of oudere leerlingen. 

Ontdekkingsreis 

Samen met jou gaan we op ontdekkings-
reis via het klassieke Athene en Rome naar 
de moderne snelle wereld. Je leert de talen 
spreken van de diverse culturen, andere cul-

turen waarderen en jezelf te verbreden op tal 
van vlakken. Je leert van een muizenval een 
auto te maken die minstens 4 meter kan rij-
den door een touwtje slim als ‘motor’ te ge-
bruiken en een afwasborstel te laten dansen. 
Je leert …nog veel meer dan we hier kunnen 
neerzetten. 

Welkom op het Juvenaat!

Juvenaat: Van EigenWijs 
naar Samen Wijzer

Volkswagen Polo  
1.0 TSI 95PK 5 DRS. 

COMFORTLINE NAVIGATIE PDC

Volkswagen up!  
1.0 60PK 5D BMT  

MOVE UP!

Volkswagen Golf  
1.0 TSI 115PK BLUEMOTION 

CONNECTED SERIES

42.295 KM
€  16.490,-

118.152 KM
€  5.950,-

85.989 KM
€  15.900,-

januari 2018

Benzine

Handgeschakeld

januari 2013

Benzine

Handgeschakeld

september 2016

Benzine

Handgeschakeld

OCCASION KOPEN? BEKIJK ONZE VOORRAAD!
Goede en betrouwbare auto’s met een bekende historie

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

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 
5.500 fans.

Je hypotheekrente verlagen?
Onze klanten besparen meer dan €1000 per jaar!

Marlise van Oudgaarden Erhan Görgen

Bezoekadres: Auvergnestraat 29, 4611 LM Bergen op Zoom, Tel. 085-0670010, info@fidesadvies.nl, www.fidesadvies.nl
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(Door Nicole van de Donk)

DINTELOORD – Ze voelen zich op-
nieuw het afvoerputje van de ge-
meente: de Vereniging Werkgroep 
Behoud Leefbaarheid Dinteloord 
(VWBLD) protesteert tegen de Vi-
sie energie en ruimte zoals de ge-
meente die heeft opgesteld. In 
de plannen, die nog door de raad 
moeten worden goedgekeurd, 
staat o.a. de locatie Noordlange-
weg genoemd als plek voor zonne-
weides. Het gaat dan om percelen 
bij de entree van Dinteloord, nabij 
de rotonde met de Suikerpee. “Er 
zijn al vele tientallen windmolens 
aan de horizon zichtbaar en wij 
moeten als dorpsbewoners dan 
ook nog eens uitkijken op zonne-
panelen. Genoeg is genoeg”, zegt 
Leon Aanraad, voorzitter van de 
VWBLD. 

Wethouder Wilma Baartmans wil 
meteen de angel uit deze kwes-
tie trekken door te benadrukken 
dat nog geen enkele locatie uit de 
plannen vaststaat. “Dus ook niet 
de percelen aan de Noordlange-
weg, al had ik de bezwaren tegen 
deze specifieke locatie wel ver-
wacht. Er kunnen locaties van die 
lijst af of bijkomen. Op basis van 
keuzecriteria zijn een aantal zon-
neveld locaties geselecteerd waar-
van de haalbaarheid wordt onder-
zocht.”

“Ga voor project  
Nieuw-Vossemeer”
Volgens de gemeente is het be-
langrijkste uitgangspunt dat goe-
de landbouwgrond behouden 
blijft. In een eerdere reactie gaf 
wethouder Baartmans aan dat om 

die reden het zonne-energiepro-
ject aan de rand van Nieuw-Vosse-
meer, De Eendracht, niet direct in 
aanmerking komt. Voor Leon Aan-
raad is dat onbegrijpelijk. “Daar is 
een initiatiefnemer met plannen 
en het merendeel van de inwoners 
ziet het zitten. Ga daar dan voor in 
plaats van een gebied aan te wij-
zen waarover vooraf helemaal niet 
is gecommuniceerd met de bevol-
king. Bovendien is bijna alles in 
Dinteloord kleigrond, dus die vlie-
ger gaat niet op.”

Op 23 januari  
beeldvormende  
vergadering  
en informatiemarkt
Maar volgens Wilma Baartmans is 
het eerst afwachten totdat de vi-
sie verder behandeld is in de raad. 
Begin december gaven raadsle-
den aan dat ze eerst met inwoners 
en initiatiefnemers willen pra-
ten over het onderwerp. De doel-
stelling om Steenbergen in 2040 
energieneutraal te krijgen vereist 
natuurlijk de nodige inzet van di-

verse partijen. Op donderdag 23 
januari aanstaande is er daar-
om een beeldvormende vergade-
ring op het gemeentehuis. Op die 
avond zal er eerst een presentatie 
worden gehouden over de opgave 
voor de gemeente Steenbergen als 
het gaat om energietransitie, en 
daarna is er een informatiemarkt 
waar deskundigen en organisaties 
aanwezig zullen zijn om vragen te 
beantwoorden. Ook diverse initia-
tiefnemers zullen hun project pre-
senteren. 

“Opzet van de  
avond verkeerd”
Deze opzet is bij de leden van VW-
BLD in het verkeerde keelgat ge-
schoten. “Die initiatiefnemers 
hebben niet als streven om het 
voor de leef- en woonomgeving zo 
aantrekkelijk mogelijk te houden, 
maar om een zo groot mogelijk 
graantje mee te pikken. Het was 
veel beter geweest om een ech-
te beeldvormende vergadering 
te organiseren waar er interactie 
kan plaatsvinden, in plaats van dit 

eenzijdig verkeer”, aldus Aanraad.

Danker Kouwen (VP): 
‘juist wel discussie  
voeren over locaties’

Raadslid Danker Kouwen, na-
mens de Volkspartij initiatiefne-
mer van deze avond, bestrijdt dit 
ten zeerste. “Het is juist de bedoe-
ling dat we met elkaar in gesprek 
kunnen gaan over de locaties in de 
gemeente waar het meeste draag-
vlak voor is om zonneparken te 
vestigen. In deze opzet krijgen 
raadsleden de kans om wat langer 
te praten met inwoners en initia-
tiefnemers van projecten, terwijl 
dat bij een ‘klassieke’ beeldvor-
mende vergadering juist niet gaat. 
We willen nog zaken aanpassen in 
die visie, anders waren we er wel 
meteen akkoord mee gegaan.”

De gemeente laat weten dat ie-
dereen van harte welkom is op de 
beeldvormende vergadering op 23 
januari. De avond begint om 19:30 
en duurt tot ongeveer 21:30 uur.

“Dinteloord benadeeld  met 
hoeveelheid zonneparken”

( door Peter Vermeulen )

KRUISLAND – De gemeente Steen-
bergen telt vier korpsen vrijwillige 
brandweer: Steenbergen, Dinte-
loord, Nieuw-Vossemeer en Kruis-
land. Stuk voor stuk hechte teams 
die bij nacht en ontij of overdag op 
de meest onverwachte momenten 
er op uitrukken om hulp te bieden 
waar nodig. Branden, waterover-
last, ‘katten in de boom’, maar ook 
ernstige ongelukken. Voor die in-
zet verdienen de brandweerman-
nen en -vrouwen volle waardering. 
Tijdens de korpsavond – zaterdag-
avond 11 januari in zaal Koch – 
werden gediplomeerden, vertrek-
kende brandweerlieden en nieuw-
komers in het zonnetje gezet. En 
niet minder dan 16 korpsleden 
ontvingen een koninklijke onder-
scheiding.

‘Want we mogen veel waardering 
hebben voor het soms gevaarlij-
ke werk dat onze brandweermen-
sen doen. Het is ook zwaar werk, 
bijvoorbeeld bij ongelukken. Dat 
verdient een diepe buiging en die 
ga ik dan ook nu maken’, aldus 
burgemeester Van den Belt. 

Koninklijke  
onderscheidingen
Hij vertelde ook dat de rege-
ling waarbij brandweerlieden die 
twintig jaar of langer dienst heb-
ben gedaan een koninklijke on-
derscheiding ontvangen wanneer 
ze uit diensttreden, is komen te 
vervallen. Daarmee is hij het sa-
men met tal van collega burge-
meesters het duidelijk niet eens. 
De reden om voor de korpsleden 
die dit betreft een onderschei-
ding aan te vragen. En zo werden 

gisteravond 16 brandweervrijwil-
ligers lid in de Orde van Oranje 
Nassau.

Van de brandweerpost Steenber-
gen werden onderscheiden: Leo 
Adriaansen ( in dienst sinds 1992), 
Ton Bolders (1980), Henry Hof 
(1998),  Ad Meeus (1996) en Niek 
Wagemakers (1994).
Van de brandweerpost Dinteloord: 
Reinier van der Horst (1986), Pe-
ter Houweling (1990), Arjan van 
de Merbel (1982), Dim Nieuw-
land (1991), Melchior van Slobbe 
(1998) en Leen de Wit (1993)
Van de brandweerpost 
Nieuw-Vossemeer: Paul Musters 
(1997) en Steph Oerlemans (1994) 
en van de brandweerpost Kruis-
land: Jan Brands (1997)  Paul van 
Loon (1993) en Jurgen Osta (1996).

Voorafgaand aan dit moment 
werden door de regionale com-

mandant Berry de Groot een 
groot aantal brandweerlieden in 
het zonnetje gezet. Dit vanwege 
een jubileum, een afscheid, een 
in-diensttreding een bevordering 
of het behalen van een diploma. 
Het gaat hierbij om de volgende 
brandweerlieden: 

Jubilarissen
Van het Steenbergse korps: 40 ja-
rig jubileum: Ton Bolders en 25 ja-
rig: Niek Wagemakers. Zij kregen 
een persoonlijk woordje van hun 
teamleider Ad Meeus. Hans Koens 
van het korps Kruisland is 25 jaar 
brandweerman. Hij werd toege-
sproken door teamleider Corné 
van der Velde.
Er waren nog meer jubilarissen: 
Lauran de Groen – Kruisland (20 
jaar), Frank van den Bosch, even-
eens in het Kruislandse korps en 
naamgenoot Frank van den Bosch 
korps Nieuw-Vossemeer, Pieter 

van den Hil – Dinteloord allen 15 
jaar.
12,5 jaar in dienst zijn Ricar-
do Faasse, Danker Kouwen en 
Eric Stange van het Steenbergse 
korps. En tien jaar bij de vrijwil-
lige brandweer zijn: van Dinte-
loord: Angelo Reuvers, René Hart-
man en van Steenbergen: Corné 
van Kaam, Leo Holierhoek en Lin-
da Ligtenberg.

Gediplomeerden
Het diploma Manschap A werd be-
haald door: Diana Bosman-Dijke 
en Timo Baarmans (Steenbergen), 
Jordey van Trijen (Nieuw-Vosse-
meer), Derrik Vinjé (Dinteloord) 
en Jochem Tolhuijsen (Kruisland).
In Dinteloord volgt René Harman 
teamleider Melchior van Slobbe 
op.

foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant 

Tijdens korpsavond brandweer: lokale helden gehuldigd



Onderwijs- & Kinderopvangspecial

ONZE BASISSCHOLEN IN STEENBERGEN EN WELBERG 

www.lowysporquin.nl

( door Michelle Douw ) 

STEENBERGEN/WELBERG-
Meer dan dertig scholen en 
kinderopvanglocaties, met 
ieder zijn eigen karakter, ver-
enigen zich onder De Lowys 
Porquinstichting. Drie van 
deze scholen uit Steenbergen 
en de Welberg stellen zich 
voor. 

Pius X
‘‘Een veilige en knusse school in 
het hart van de Welberg’’, zo om-
schrijft directeur Annemieke Bakx 
basisschool Pius X. ‘‘Wij zijn er trots 
op dat wij als school een ontmoe-
tingsplek kunnen zijn voor ouders 
en leerlingen. Door onze kleinscha-
ligheid voelen de leerkrachten zich 

niet alleen verantwoordelijk voor de 
eigen klas maar voor alle leerlingen 
op onze school. Iedereen kent el-
kaar en hierdoor zijn de lijnen kort.   
Naast alle verplichte lesvakken bie-
den wij vanaf groep één ook stan-
daard zwem- en muziekonderwijs 
aan. In de bovenbouw hebben wij 
een eigen schoolorkest! In de mid-
den- en bovenbouw wordt er in de 
ochtend in alle rust, met na ieder 
uur een speelpauze op het school-
plein van tien minuten, gewerkt 
aan de basisvakken en is er ’s mid-
dags ruimte voor creativiteit.” 

Gummarus
Directeur Wietse Visser vertelt 
trots: ‘‘Bij ons zijn groepen of me-
thodes niet leidend voor ons aan-
bod, maar de onderwijsbehoefte 
van het kind. Dit betekent dat 

ieder kind werkt op zijn of haar 
niveau en wel gewoon in bijvoor-
beeld groep 4 zit met leeftijdsge-
nootjes. Door onze leerlingen te 
bedienen op hun eigen niveau, 
vertrouwen wij er op dat wij hier-
door bijdragen aan het welbevin-
den van kinderen. En vanuit ge-
luk ontstaan de mooiste dingen!  
De rol van de groep is op onze 
school erg belangrijk. 

Het motto van onze school is ook 
‘samen maken we de wereld’. We 
willen kinderen zich ervan bewust 
maken dat je samen een leefbare 
wereld creëert. Dit klinkt groots, 
maar als sociaal-maatschappelijk 
betrokken school begint dit al in 
ons kleine stadje Steenbergen.” 

Maria Regina
Onder het dak van Het Podium 
huist een Integraal Kindcentrum 
 voor 0 tot 13 jarigen. Samen zorgen 

kinder- en buitenschoolse opvang 
‘Zo op het Podium’, tussenschoolse 
opvang ‘LPS-Breek4U’, peuter-
speelzaal ‘Puk op ‘t Podium’ en ba-
sisschool ‘Maria Regina’ er voor dat 
er een vloeiende overgang is tussen 
de kinderopvang en het onderwijs. 
Zo zorgen ze er samen voor dat ‘Ie-
ders talent een toekomst’ heeft! 

Directeur Eric Graafmans van ba-
sisschool Maria Regina legt uit 
waar zijn school voor staat: ‘‘Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen 
naast sterke lees-, reken- en taal-
vaardigheden zich veilig sociaal-
emotioneel kunnen ontwikkelen. 
Leren samenwerken en zelf op 
onderzoek uitgaan binnen onze 
thema’s dragen hier aan bij. 

We schenken als cultuurschool 
extra aandacht aan muziek, dans, 
drama en beeldende kunst. En 
hiervoor wordt ons podium, in het 
midden van de school, graag ge-
bruikt.’’ 

Steenbergse scholen van De Lowys 
Porquinstichting stellen zich voor

Basisschool GummarusBasisschool Pius X

Basisschool Maria Regina
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Woensdagavond 
15 januari. Ze oefenen er inmid-
dels weer stevig voor daar in een 
van de zaaltjes van gemeenschaps-
huis De Vaert. Onder leiding van di-
rigent Steph Oerlemans zingt een 
gemêleerd Bietboeren en Meer-
minnenkoor een van de liedjes die 
over een maandje tijdens de in-
middels zo befaamde ‘Karnevals-
mis’ in de Gummaruskerk zullen 
klinken. “Niet kniezen, niet zeuren, 
want straks wordt je oud”, zo valt 
te horen. Er hangt een plezierige 
sfeer en de zangers hebben er dui-
delijk zin in.

“We gaan inmiddels ons vijfde 
jaar in als Bietboeren en Meer-
minnenkoor”, vertellen Lilian Bo-
gaert en Anita Sohier, respectieve-
lijk voorzitter en bestuurslid van 
het koor. Ze onderbreken even de 
repetitie om iets te vertellen over 
hun koor, de karnevalsmis en hun 

passie. 
Nadat toenmalig dirigent van de 
Vaertsingers Jan Krijnen twin-
tig jaar geleden het initiatief nam 
voor de karnevalsmis en de Vae-
rtsingers er jarenlang hun rol in 
hadden, is vijf jaar geleden het 
Bietboeren en Meerminnenkoor 
opgericht. Daarbij had grote sti-
mulator Elly Lambers een leiden-
de rol samen met Bernd Vroon en 
Rene Baarendse. 
Helaas moest het koor verder zon-
der Elly die in juli 2018 overleed. 
“Dat is een enorm gemis. Ze heeft 
ons echter iets nagelaten en we 
zien het ook als een eerbetoon aan 
haar. Het koor is een nog hechtere 
groep geworden”. 

Zondagmorrege  
Blaosmuziek
Er komen meer namen voorbij. De 
Zondagmorrege Blaosmuziek, die 
het koor tijdens de Karnevalsmis 
muzikaal begeleidt. De Hoem-
pa Hits met Cio Bouwens, Junior 

Huigen en Niels van Willigen die 
voor de arrangementen zorgen en 
‘Bovro Produksies’ waarbij Bern 
Vroon en Lilian Bogaert verder 
vorm geven aan de liedjes, waar-
van de teksten door Lilian worden 
geschreven.

Steenbergs dialect

“Er worden door onze enthousias-
te leden tal van ideeën aangedra-
gen. Dan ontstaan de teksten, al-
lemaal in het Steenbergs dialect”.
Het tweetal vertelt dat de komen-
de Karnevalsmis een spectacu-
laire opening zal hebben. En er 
zijn veel nieuwe nummers. “Deze 
mis is een heel bijzondere erva-
ring. Vooraf zijn er veel helpende 
handen en wordt de Gummarus-
kerk prachtig versierd. Het wordt 
echt een mooi plaotje. Daarnaast 
is de Karnevalsmis een dienst van 
devotie en veel emotie. De tek-
sten die we zingen hebben ook 

diepgang. Het zijn liedjes met 
een boodschap, die vaak met een 
kwinkslag wordt gegeven.”.

Verbondenheid
Het tweetal is bijzonder enthou-
siast over de Karnevalsmis. “En 
wij niet alleen, alle bezoekers 
zijn dat”. Lilian haalt vrienden uit 
Brasschaat aan. Die komen elk 
jaar naar Steenbergen voor deze 
dienst. En ook Anita ziet vrien-
den uit bijvoorbeeld Willem-
stad komen. “De karnevalsmis is 
echt laagdrempelig. Het is als een 
warm bad, je voelt ook de verbon-
denheid. Alleen hopen we wel dat 
de voorganger een wijzend vin-
gertje achterwege laat. Niet pra-
ten over de mensen die niet naar 
de kerk komen, maar over die-
genen die er wel zijn. En ook de 
kinderen de ruimte geven. Sa-
men vieren en weer uit volle borst 
meezingen. Dat maakt het tot een 
prachtige ervaring, een echt ge-
voel van verbinding”.

Foto’s: De zangers van B&M, het 
Bietboeren en Meerminnenkoor re-
peteren met veel plezier voor de ko-
mende Karnevalsmis in de Gum-
maruskerk. “Er is een warm gevoel 
van verbondenheid”, zo constate-
ren Lilian Bogaert en Anita Sohier 
van het B&M-bestuur.

Bietboeren en Meerminnekes koor:  
na vijf jaar een hechte en gezellig groep

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het nieuwe be-
leid omtrent arbeidsmigratie be-
gint steeds vastere vorm te krij-
gen, maar daarmee neemt ook de 
onrust onder agrarische onderne-
mers toe die de regelgeving zien 
veranderen. Het is geen geheim 
dat de gemeente af wil van de 
huisvesting van arbeidsmigranten 
in reguliere woningen, maar de 
zes maanden die nu als overbrug-
gingstermijn wordt genoemd, is 
volgens de ondernemers en som-
mige politieke fracties, veel te 
krap. Volgens wethouder Wilma 
Baartmans wordt er echter bij 
geen één ondernemer het mes op 
de keel gezet.

Het uitgangspunt is dat woningen 
in de kern en in het buitengebied 
moeten worden bewoond door 
een huishouden. Werkgevers die 
arbeidsmigranten illegaal huis-
vesten, hebben tot augustus van 

dit jaar de tijd om bij de gemeente 
plannen in te dienen voor de reali-
satie van alternatieve huisvesting. 
Het liefst ziet de gemeente dat er 
een logiesgebouw op het eigen 
bedrijfsterrein wordt gezet, maar 
dit stuit op kritiek vanuit de on-
dernemers zelf.

“Geen steun van  
gemeente in  
voortzetten organisatie”
Zo schrijft Nikki Verbeek namens 
het familiebedrijf Verbeek Boom-
kwekerijen in een reactie aan de 
raad dat ze voor hun gevoel geen 
steun krijgen van de gemeente 
Steenbergen in het voortzetten 
van hun organisatie. “Om goede 
seizoenarbeiders aan je te kun-
nen binden, is huisvesting een 
van de cruciale punten. We heb-
ben destijds besloten om een aan-
tal huizen aan te kopen om onze 
mensen in onder te brengen. Wij 
hebben een fulltime medewer-
ker in dienst die zich hiermee be-

zighoudt om klachten en overlast 
te voorkomen. Voor ons gevoel is 
dit nieuwe beleid erg kort door de 
bocht en zal het grote gevolgen 
hebben voor iedere ondernemer.”
Een andere fruitteler schrijft aan 
de raad dat er geen geld is om de 
gevraagde investeringen te doen. 
“Een permanent verblijf bouwen 
voor arbeidsmigranten kost al 
snel 20.000 euro per persoon.”

ZLTO: graag meer  
betrokken bij  
opstellen beleid
Diverse fracties in de gemeente-
raad kwamen inderdaad op voor 
de belangen van de ondernemers 
tijdens de oordeelvormende ver-
gadering woensdagavond. “Hoe-
wel het van groot belang is dat die 
huizen beschikbaar komen voor 
jonge starters, kan zes maanden 
wel heel snel zijn. We zouden kun-
nen kijken of er per bedrijf een 
convenant kan worden gesloten”, 
stelde Jurgen Huijbregts namens 
het CDA. 
Ook Hubert Visser van de Zuidelij-
ke Land- en Tuinbouworganisatie 
(ZLTO) pleitte hiervoor. “Sommi-
gen arbeidsmigranten wonen al 
jaren in zo’n huis. Ze zijn gesetteld 
en willen liever niet weg. Daar is 
tijd voor nodig om te kijken wat er 
mogelijk is. We waren als organi-
satie liever aan de voorkant meer 

betrokken geweest bij het opstel-
len van het beleid.”

”Samen huisvesting  
bouwen kan uitkomst zijn 
voor kleine agrariërs”
Volgens wethouder Wilma Baart-
mans zal er zeker nog overleg vol-
gen, en zullen de ondernemers 
met coulance worden behandeld. 
Alleen als er na een half jaar geen 
concreet plan van aanpak is, zal er 
gehandhaafd worden. 

“Er is daar rekening mee gehou-
den door meer uren voor handha-
ving te reserveren. Maar ik heb er 
alle vertrouwen in.” Verschillende 
partijen drongen er bij de wethou-
der op aan om alsnog de mogelijk-
heid te creëren dat agrarische be-
drijven die dicht bij elkaar liggen 
kunnen samenwerken om huis-
vesting optimaal te benutten. 
”Er kunnen dan creatieve concep-
ten ontstaan die een uitweg kun-
nen zijn voor de kleine onderne-
mer”, zei Maurice Remery (Ge-
woon Lokaal!). 

Volgens wethouder Baartmans 
bestaat de vrees dat er dan klei-
ne pensions ontstaan in het bui-
tengebied wat juist ongewenst is. 
“Maar ik ben benieuwd of het zou 
kunnen. Ik zie het met spanning 
tegemoet.”

Onrust bij agrarische  
ondernemers over nieuw 
beleid arbeidsmigranten

Inschrijven voor 
Groot Steenbergs 
kampioenschap
DINTELOORD – Marion van de 
Kerkhof van de werkgroep Groot 
Steenbergs Bridgekampioenschap 
(GSBK) laat weten dat inmiddels 
de inschrijving voor het GSBK 
is geopend. Dit kampioenschap 
wordt dit jaar in het Dinteloordse 
Dorpshuis gehouden. 

De inschrijfkosten bedragen 12,50 
euro per paar. Dit bedrag kan wor-
den overgemaakt op het bankre-
keningnummer NL40 RABO 0136 
9210 43 ten name van Bridgeclub 
De Vliet. Dit onder vermelding 
van de deelnemersnaam en GSBK 
2020. Er wordt naar gestreefd om 
een zo groot mogelijke A-lijn in te 
richten met maximaal 24 paren. 
De winnaar in deze lijn mag zich 
bridgekampioen van Groot Steen-
bergen noemen. Er is ook ene ver-
enigingskampioen en er zijn prij-
zen voor de nummers 1 tot en met 
3 van elke lijn.
Inschrijven dient vóór 17 februa-
ri te gebeuren en kan via de con-
tactpersonen van de eigen brid-
geclub of voor niet clubgebonden 
bridgers bij: Cees Rens, Ligneweg 
2 4651 SH Steenbergen, telefoon-
nummer 06-17 351 565 of e-mail: 
cs.rens@home.nl
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Het Markland College in 
Oudenbosch is duidelijk in 
beweging: Markland Moves. 
De enige echte brede scholen-
gemeenschap in West-Brabant 
biedt kwalitatief goed on-
derwijs in een veilige leer- en 
werkomgeving. 

De school onderscheidt zich in de 
regio door:

Een breed aanbod: van gymnasium 
t/m vmbo basisberoepsgerichte leer-
weg: overstappen binnen dezelfde 
school is heel gemakkelijk.

Een tweejarige brugklas, zodat leer-
lingen langer de kans krijgen om 
naar hun diplomaniveau te groeien.

Voor de brugklassers van vwo en 
havo is de keuze voor de bèta-
technische onderwijsstroom Tech-
nasium of de maatschappijstroom 
Taal, Maatschappij en Cultuur 
(TMC).

Leerlingen op de mavo (theoreti-
sche leerweg) krijgen vanaf klas 1 
zowel praktische als theoretische 
vakken. Op deze manier kunnen zij 

later makkelijker twee kanten op: 
goede voorbereiding op een ver-
volgopleiding op het mbo of een 
naadloze aansluiting op de havo.

Het Vakcollege voor de beroepsge-
richte leerwegen met meer praktijk 
voor de leerling, zodat de beroeps-
voorbereiding nog beter wordt; 
vanaf de brugklas hebben de leer-
lingen 10 lesuren praktijk.

Voor elke leerling duurt een les 45 
minuten.

Voor elke leerling is er keuzetijd 
in het lesrooster: er kan gekozen 
worden uit talentontwikkeling (iets 
doen waar je goed in bent en leuk 
vindt), onderwijsondersteuning voor 
vakken die wat moeilijker gaan of 
sociaal-emotionele ondersteuning; 
het aanbod is heel divers: Spaans, 
extra sport bij Sportland, extra 
muziek bij Make Music, koken en 
bakken, beauty & care, faalangst-
reductietraining, plannen & orga-
niseren, etc. Zo kunnen leerlingen 
van havo/vwo kennismaken met 
praktijkvakken en leerlingen van 
basis/kader met een extra vreemde 
taal. 

Nieuwsgierig geworden? 

Op zaterdag 25 januari 2020 houdt de school van 9.30 tot 13.00 uur 
open dag aan de Pagnevaartweg 5 in Oudenbosch. 

Het Markland College is uitstekend te bereiken met de fi ets, met de bus of 
met de trein. Richting school liggen goede, vernieuwde, veilige fi etspaden. 

De bushaltes bevinden zich op maar 200 meter van het Markland College 
en het treinstation is nog dichterbij. In Oudenbosch kunt u gratis parkeren.

Markland Moves
(Advertorial)

Zo Kinderopvang 
Persoonlijk en avontuurlijk
Samen met leeftijdsgenootjes de wereld ontdekken 
vanuit een veilige basis geeft zelfvertrouwen. 

 Dagopvang voor 0 tot 4 jaar 
 BSO (voor- en naschoolse opvang) voor 4 
 tot 12 jaar 
 Veel naar buiten om avonturen te beleven 
 Groot activiteitenaanbod met eigen sportleraar   
 bij Zo op Gummarus 
 Vaste gezichten op de groepen 
 Gezonde voeding

Maak online een afspraak of bel: 0167 726 970
www.zokinderopvang.nl

Zo Kinderopvang in Steenbergen
Zo in de Watertoren Zo op het Podium  Zo op Gummarus
Nassaulaan 55-57 Waterlinie 5-7  Azaleastraat 18

Kinderopvang Mamaloe 
en basisschool De Nieuwe 
Veste bouwen samen aan 
een doorgaande ontwikke-
lingslijn van 0 tot 13 jaar. 

Daarvoor verzorgen  
we de dagopvang,  
peuteropvang, buiten-
schoolse opvang en  
tussenschoolse opvang.

Steenbergen - Halsteren - Bergen op Zoom
Voor informatie: 0164 - 682662 
www.mamaloekinderopvang.nl
info@mamaloekinderopvang.nl

BIJ KINDEROPVANG MAMALOE WORD JE SPELEND WIJS!

Uitnodiging kijkochtend
Woensdag 11 maart van 09:00 tot 11:00 uur

Onderwijs én opvang aan kinderen 
van 0 tot en met 12 jaar

Gezonde school • Muziekonderwijs • Bewegend leren
Vanaf 1 maart start een tweede kleutergroep!

Basisschool de Nieuwe Veste is een kleinschalige, groeiende school 
in het hart van Steenbergen. Op onze school bieden wij onderwijs 
én opvang aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Op onze school 

werken wij met een continurooster en werken de kinderen 
iedere week in ’t  Atelier. 

Bent u nieuwsgierig naar onze frisse en energieke school? 
Naast onze kijkochtend kunt u vanzelfsprekend ook altijd contact 

opnemen met directeur Anne van Loon voor een persoonlijk 
kennismakingsgesprek. 

Stadshillen 36 in Steenbergen | info@bsdenieuweveste.nl 
0167-564504 | www.bsdenieuweveste.nl 
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(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – In 1625 is de 
Steenbergse Maria van Aelst nog 
maar 18 jaar wanneer zij door haar 
ouders naar Batavia (later Neder-
lands-Indië) wordt gestuurd om 
er te trouwen en te baren. Zij zien 
voor haar geen toekomst in haar 
geboortestad die door de voort-
durende oorlog in puin ligt. Alle 
geschikte, huwbare mannen zijn 
dood of in gevecht. �Zonder man-
nen geen leven,” houden haar va-
der en moeder haar voor. Maria 
zelf heeft niets in te brengen en 
vertrekt huilend van woede, mach-
teloosheid en verdriet naar ‘de 
Oost’. Twintig jaar later keert zij 
terug naar Nederland. Zij heeft in-
middels drie echtgenoten begra-
ven en is nog altijd kinderloos. Zij 
is dan echter ook één van de rijk-
ste vrouwen die de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden ooit 
heeft gekend. Schrijfster Anneloes 
Timmerije veegde het stof weg 
die vier eeuwen geschiedenis over 
Maria’s naam legden weg en gaf 
haar een nieuw leven in de histo-
rische roman ‘De mannen van Ma-
ria’. Het schetst een fascinerend 
beeld van een vrouw die na het 
ouderlijk verraad haar leven naar 
eigen hand zette en de ‘grande 
dame van Batavia’ werd. Van baar-
moeder naar powervrouw. 

Bij toeval stuitte Timmerije op de 
geschiedenis van Maria van Aelst. 
“Een goede vriend, Menno Witte-
veen, schreef een proefschrift over 
Antonio van Diemen, gouver-
neur-generaal van Batavia. In zijn 
boek wijdde hij slechts enkele ali-
nea’s aan diens echtgenote Maria 

van Aelst, maar ik werd vol door 
haar gegrepen. Ik vroeg me af hoe 
het mogelijk is dat wij deze vrouw 
niet kennen.”

Leven herleiden
De twee jaar durende ontdek-
kingsreis van de schrijfster in het 
leven van Maria van Aelst leid-
de uiteindelijk tot een historische 
roman waarin fictie en non-fictie 
met elkaar verweven zijn. “Ik heb 
het leven van Maria moeten her-
leiden aan de hand van de levens 
van haar mannen. Over de vrou-
wen werd in die tijd niet geschre-
ven. Hetgeen zij zelf schreven 
werd niet bewaard.” 

Afgelopen woensdag gaf Anneloes 
Timmerije een lezing bij ‘Vrouwen 
van Nu’ afdeling Steenbergen in 
gemeenschapshuis De Vaert. De 
schrijfster benaderde de organisa-
tie hier zelf over: “Ik vond het tijd 
dat Maria thuis kwam,” verklaart 
zij. “Juist in haar geboorteplaats 
moet het bijzondere verhaal van 

deze opmerkelijke vrouw bekend 
worden.”  

Kraambed
Maria van Aelst maakte als baar-
moeder deel uit van de zoge-
naamde Volksplanting. Deugd-
zame jonge vrouwen (vaak nog 
meisjes) werden vanuit Nederland 
naar ‘de Oost’ gestuurd om daar te 
trouwen en kinderen te krijgen. 
Zodoende zou een volwaardi-
ge samenleving, gebouwd op Ne-
derlands bloed ontstaan. Het pro-

gramma werd geen succes, onder 
meer doordat veel van de meisjes 
de loodzware reis niet overleefden 
of later stierven in het kraambed. 
Ook tegen tropische ziektes en an-
der leed bleken zij slecht bestand. 
Evenals de mannen overigens, zo-
als Maria al snel ontdekte. In twee 
jaar tijd droeg zij twee echtgeno-
ten naar het graf. 

Voltreffer
Hun dood legde haar geen windei-
eren, want met het overlijden van 
iedere echtgenoot steeg zij op de 
ladder van financiële en socia-
le welvaart. Timmerije: ”Zij moet 
iets bijzonder hebben gehad, 
waardoor de mannen van haar in 
de ban raakten.” Haar derde echt-
genoot Antonio van Diemen bleek 
een voltreffer. Hij werd tijdens zijn 
huwelijk met Maria van Aelst be-
noemd tot gouverneur-generaal 
van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie. 

Diamanthandel
De rijkdom die Maria opbouwde, 
kwam dus enerzijds uit de erfenis-
sen die haar echtgenoten haar na-
lieten, maar zelf bleek zij over een 
scherpe ondernemersgeest en, 

zeker voor die tijd, ongekende lef 
te beschikken. Zo besloot zij de di-
amanthandel in te gaan. Volgens 
Anneloes een opmerkelijke stap 
“Handel in diamanten was ver-
boden en werd zeker nooit door 
vrouwen gedaan, maar Maria van 
Aelst deed het gewoon. Met me-
deweten van haar echtgenoot.” 

Uitjes met het rijtuig
Maria was niet in een keurslijf te 
vangen, zo bleek uit het nauwge-
zette onderzoek van de schrijfster. 
“Zij zette het sociale leven in de 
kolonie volledig naar haar hand. 
Het was bijvoorbeeld verboden 
voor vrouwen om er zelfstandig 
op uit te trekken met het rijtuig. 
Het gevolg was dat de echtgeno-
tes zich dood verveelden binnens-
huis. Maria besloot dat dat klaar 
moest zijn en organiseerde uitjes 
met de andere echtgenotes.” We-
derom met instemming van haar 
invloedrijke echtgenoot. “In zijn 
rapportages schrijft Van Diemen 
dat de echtgenotes er gelukkiger 
en liefdevoller van werden en dat 
kwam het gezinsleven ten goede.” 

Self-made woman
Dat Maria van Aelst een feministe 
was, is een stelling waar Timme-
rije zich niet aan waagt. “Zij was 
wel een self-made woman. Maar 
in die tijd leefden mensen vooral 
voor zichzelf. Ze hielden zich niet 
bezig met wat anderen er van von-
den.” 
Maria zou na Antonio van Diemen 
nog twee maal trouwen. Haar eni-
ge kind, dochter Anna Maria, 
mocht maar vijf dagen leven. Op 
19 juni 1674 sloot Maria zelf aan 
in de rij van doden die haar voor-
gingen.  

‘De mannen van Maria’ is voor � 
20,99 lokaal verkrijgbaar bij boek-
handel Vermeulen in Steenber-
gen. 

Woensdagmiddag luisterden de 
‘Vrouwen van Nu’ ademloos naar 
het verhaal van Maria van Aelst, 
verteld door onderzoeker  en 
schrijfster Anneloes Timmerije. 
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Schrijfster Anneloes Timmerije  
gaf lezing over Steenbergse ‘baarmoeder’ 

Maria van Aelst: 
“Het werd tijd  
dat Maria thuiskwam”

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Het leven van Ma-
ria van Aelst mag dan opmerkelijk 
genoemd worden, de opbrengst 
van de zoektocht naar een beelte-
nis van haar is ronduit wonderlijk. 
De Steenbergse lijkt namelijk ge-
vonden te zijn in een portret van 
de hand van niemand minder dan 
Rembrandt van Rijn.

Ondanks de vele uren die Anne-
loes Timmerije spittend in het le-

ven van Maria doorbracht, vond zij 
geen enkele afbeelding van haar. 
Een goede vriend, kunstenaar en 
onderzoeker Rudolf Smeets was 
er echter van overtuigd dat er een 
portret van haar moest zijn en 
ging op zoek. Aan de hand van 
twee portretten van Maria’s der-
de echtgenoot Antonio van Die-
men, werkte hij zich door honder-
den schilderijen op zoek naar een 
gelijkenis. Smeets vond deze gelij-
kenis in het werk ‘De vrouw en de 

man in het zwart’ van Rembrandt 
van Rijn. 

Gezichtsherkenning
Om zeker te zijn van zijn zaak liet 
hij een bedrijf dat gespecialiseerd 
is in gezichtsherkenning het werk 
onderzoeken. Het resultaat: 99,5% 
zekerheid dat de man op het schil-
derij inderdaad Antonio van Die-
men is. Daarmee is bijna onomsto-
telijk bewezen dat de vrouw met 
wie hij geportretteerd is, de Steen-
bergse Maria van Aelst is. Deze be-
wering wordt ondersteund door tal 
van symbolieken in het werk die 
erop wijzen dat het een echtpaar 
betreft. Ook het feit dat het schil-
derij in 1632 is gemaakt, onder-
steunt de bewijsvoering. Dat is na-
melijk het jaar waarin Antonio en 

Maria voor zaken en familie terug-
keerden naar Nederland. 
Het schilderij zelf is overigens al 
dertig jaar spoorloos. Het werd ge-
stolen uit een museum in Boston 
en is nooit meer teruggevonden. 
Gisteren stond er in het NRC Han-
delsblad een uitgebreid artikel van 
Arjen Ribbens over de speurtocht, 
getiteld:  ‘De kunstdetective aarzelt 
niet: ‘Dit is Maria van Aelst’’

Het schilderij ‘De vrouw en de man 
in het zwart’ van Rembrandt van 
Rijn siert de kaft van het boek ‘De 
mannen van Maria’ van Anneloes 
Timmerije. Speurwerk van kunste-
naar en onderzoek Rudolf Smeets 
heeft uitgewezen dat de vrouw op 
het schilderij zeer waarschijnlijk 
Maria van Aelst is.

Maria van Aelst gevonden 
in een schilderij van 
Rembrandt van Rijn

NIEUW-VOSSEMEER - “Recht zo die 
gaat” is de titel van de lezing over 
de Nederlandse Zeesleepvaart die 
Hans van der Ster op uitnodiging 
van Heemkundekring Ambachts-
heerlijkheid gaat verzorgen in De 
Vossenburcht op donderdag 23 ja-

nuari 2020. Aanvang is die avond 
om 19.30 uur. Ook niet-leden zijn 
welkom, maar betalen 3,00 en-
treegeld.

De zeesleepvaart werd bekend 
door het boek “Hollands Glory” 

van Jan de Hartog. Deze avond 
wordt uitgebreid verteld over deze 
bijzondere tak van de Nederland-
se Scheepvaart. Een lezing over 
het ontstaan en de geschiedenis 
van de zeesleepvaart aan het be-
gin van de vorige eeuw tot aan de 

vandaag de dag nog steeds actuele 
scheepvaarttak. 

Vóór de pauze worden diverse fa-
cetten van deze maritieme sector 
belicht zoals sleepwerk, berging 
en bemanningen. 
Na de pauze wordt een film ver-
toond over de zestiger jaren van 
de vorige eeuw. Hierin is te zien 
hoe de sleepvaartorganisatie werd 
en wordt gerund. De film duurt 
een half uur.

Lezing over zeesleepvaart bij  
Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid

Bingo KBO Welberg
WELBERG – Dinsdag 21 janua-
ri is gemeenschapshuis De Vaert 
het toneel voor de bingo van KBO 
Welberg, zo laat Fien Cools weten. 
’s Middags gaan de deuren van het 
gemeenschapshuis om 13:00 uur 
open en wordt er bingo gespeeld 
vanaf 13:30 uur. Alle prijzen wor-
den in contanten uitgekeerd, ie-
dereen is welkom .
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T O TA A L I N S T A L L A T E U R
Steenbergen | Industrieterrein Reinierpolder 1 | Zilverhoek 5 |  t (0167) 561720

www.madri.nl/onderhoud

Deskundig onderhoud van uw CV 
en warmwater apparaten.

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

GRATIS 
MONTAGE

( door Peter Vermeulen )

NIEUW-VOSSEMEER – Gistermid-
dag, zondagmiddag 12 januari – 
onthulden het oudste lid van NVS 
Peet Uijtdewilligen en het jong-
ste lid Thijmen Aarts samen met 
burgemeester Ruud van den Belt 
het nieuwe bord dat de toegangs-
poort tot de voetbalvelden siert. 
Deze handeling stond symbool 
voor de opening van het jubileum-
jaar waarin de Nieuw-Vossemeer-
se Sportvereniging 75 jaar wordt.

Het feestprogramma
Voorafgaand aan deze onthulling gaf 
Luuk Hommel na het openingswoord 
door voorzitter Ron Bosters een toe-
lichting op het programma dat de ju-
bileumcommissie NVS75 heeft opge-
steld. 

Deze commissie bestaat uit Jorg de 
Jong, Maikel Baten, Rik van Hoek, Ma-
rieke Zwagemaker, Sonny van Geel, 
Jikke de Jong en Luuk Hommel. Het 
zevental begon half vorig jaar met het 
bedenken van jubileumactiviteiten. 

“Daarbij hebben we gekeken naar 
eerdere evenementen die bij vorige 
jubilea succesvol waren. Op vrijdag 10 
april staat een bezoek gepland aan de 
wedstrijd NAC Breda tegen FC Eind-
hoven en dan nemen we ook een kijk-
je in het NAC-museum. 

Ook voor de jeugd hebben we een der-
gelijk feestprogramma onderdeel. Dat 
wordt vermoedelijk een wedstrijd van 
Jong Oranje of van de Oranje Leeu-
winnen”, zo hield Luuk Hommel de 
bezoekers van de NVS nieuwjaarsre-
ceptie afgelopen zondagmiddag voor. 

Voetbalplaatjesactie
Een andere activiteit in het jubileum-
jaar wordt de voetbalplaatjesactie die 
samen met de SPAR Prop wordt op-
gezet. Daarbij gaan alle NVS-spelers 
op de foto. Echt feest wordt er gevierd 
in het weekend van 15 oktober. Dat is 
namelijk de dag waarop NVS in 1945 
werd opgericht. Die dag is er een re-
ceptie met een reünie. Op vrijdag 16 
oktober is er in samenwerking met 
basisschool Merijntje een grote sport- 
en speldag. De oud-voetballers Glen 
Helder en Sjaak Polak zullen naar 
Nieuw-Vossemeer komen. Op zater-

dag 17 oktober is er een voetbalclinic 
voor de jeugd van NVS en ’s avonds 
een feestavond met de bekende for-
matie Cover Up uit Dongen.
Zondag 18 oktober is bestempeld als 
de NVS dag voor alle leden. Het idee 
is om oud-NVS voetballers een wed-
strijd te laten spelen. Die dag wordt 
ook de trekking verricht van de NVS 
jubileumloterij. Marcel Elsevier gaat 
hiervoor de loten verkopen.

Eerste huldiging  
jubilarissen

Zondagmiddag werden in de NVS 
kantine ook vijf jubilarissen gehul-
digd. Veertig jaar lid zijn Arno Kool-
en (kon niet aanwezig zijn) en Ruud 
van den Beemd. 25 jaar lid zijn Mar-
jolijn Ras, Dick van der Maas en Na-
dia van Geel. Voorafgaand aan de hul-
diging toonden Ron Bosters en Rien 
van Gurp hun dichtkunst. Ook bur-
gemeester Ruud van den Belt sprak 
een feestelijk woordje. Hij stelde het 
geweldig te vinden dat binnen een 
jaar na het beëindigen van de oorlog 
al initiatief in Nieuw-Vossemeer werd 
genomen tot de oprichting van een 
voetbalclub. Een club die zich goed 
ontwikkelde maar ook de hechte sa-
menhangende club van weleer is ge-
bleven. “In de afgelopen jaren is NVS 
bijna altijd 5e klasser geweest, op 
een periode tussen 1961 en 1965 na, 
die de club in de vierde klasse door-
bracht. “Nu staan jullie op de derde 
plek. Dus wat houdt jullie tegen om 
er voor te zorgen dat ik jullie aan het 
eind van het seizoen de kampioens-
schaal kan uitreiken”, zo vroeg de bur-
gervader zich af. Die vraag werd met 
luid gejuich begroet. 

Nieuw poortbord opent 
75-jubileumjaar 
van NVS symbolisch



 pagina 
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

13

                   

8°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Zaterdag nog 
wisselvallig, daarna 

droog en rustig 
hogedrukweer

We gaan deze week de tweede helft van 
de winter tegemoet en we zien dat de 
winter verder weg is dan ooit. 
We konden wel eens als het zo doorgaat 
de zachtste winter ooit gaan beleven.
Zaterdag (en ook zondag) is een rustige 
dag.  
Eventueel valt er op zaterdag nog ergens 
een enkel licht verspreid buitje in de 
gemeente Steenbergen, maar meestal 
wisselen wolkenvelden en opklaringen 
elkaar af. De wind is zwak en wat 
veranderlijk met een voorkeur voor 
noord tot noordwest. De temperaturen 
zitten daarbij rond ’n graad of 8. 
In de nacht kan het kwik tot dicht tegen 
het vriespunt dalen. 
Daarmee is de temperatuur een stuk 
normaler voor januari dan de laatste tijd.
Maar dit hogedrukgebied houdt het 
echter niet lang vol. 
Later volgende week wordt het hoog 
weer weg geduwd onder aanhoudende 
depressiedruk vanaf de oceaan en 
tegen het eind van de volgende week 
zitten we alweer volop in de zachte 
wisselvalligheid in onze regio.

Weerspreuk : 
“Staat groen en fris in januari het 
gras, het hele jaar geeft vaak een 

schraal gewas”.

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

(door Steffie de Klerck)

NIEUW-VOSSEMEER – Afgelo-
pen zondag verzorgde harmonie 
Semper Crescendo voor de twee-
de maal haar Nieuwjaarsconcert. 

Een goedgevulde zaal in gemeen-
schapshuis De Vossenburcht kon 
als eerste genieten van de Sem-
per Kids onder leiding van dirigent 
Marianne van Tilburg.

De leerlingen brachten onder an-
dere eigentijdse nummers als 
‘Dance Monkey’ en ‘Centuries’ ten 
gehore. Na een korte pauze was 
het tijd voor de harmonie zelf. Zij 
trapten – hoe kan het ook anders 
– af met een nieuwjaarswens voor 
het publiek in de vorm van ‘Happy 
New Year’. 

Na deze knallende opening ging 

de harmonie verder met stukken 
als ‘Innuendo’ en ‘Arcade’, waar-
bij het publiek de belangrijke taak 
kreeg om mee te zingen. Na een 
muzikaal intermezzo in de vorm 
van ‘Rollercoaster’ door zanger 
Thijs Verschuren en gitarist Hes-
sel de Klerk, vervolgde de harmo-
nie haar programma. Uiteraard 
werd er met het enthousiaste pu-
bliek geproost op het nieuwe jaar, 

waarna de vrolijke klanken van 
Raise Your Glass de Vossenburcht 
vulden. 

Semper Crescendo kan terugkij-
ken op een geslaagd concert en 
wil alle betrokkenen graag bedan-
ken voor hun inzet.

Foto’s: Niek Perdaems © 2020

Knallend nieuwjaarsconcert  
van Semper Crescendo

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – “Het was zeker 
een mooie muzikale avond. We 
bouwen als vereniging hard. Dat 
is te zien aan het groeiende leden-
aantal en dat is ook muzikaal te 
horen. Er heerste een leuke sfeer 
met een fijne groep muzikanten en 
positieve reacties vanuit het pu-
bliek”, zo blikt dirigent Junior Hui-
gen terug op het nieuwjaarscon-

cert dat Amicitia afgelopen zater-
dagavond in de Hervormde Kerk 
verzorgde.

De harmonie speelde dat het een 
lieve lust was en ontving tijdens 
haar concert tevens het popkoor 
Enjoy More Music, dat eveneens 
onder leiding staat van Junior 
Huigen en waarvoor hij het reper-
toire schreef. “Ook dit koor kreeg 
leuke reacties”.
Tijdens het nieuwjaarsconcert 

werd ook oud-voorzitter Nel van 
der Veeken vanwege haar 40-ja-
rig lidmaatschap gehuldigd. Dat 
gebeurde door huidig voorzit-
ter Corné Hagenaars. Nel van der 
Veeken ontving de jubileumspeld 
van de KNMO.

Shaken, not Stirred
Amicitia gaat zich nu voorberei-
den op het grote concert dat op 
4 april in het Cromwiel wordt ge-
geven. Dit gebeurt samen met 

de De Unie uit Fijnaart, Luctor et 
Emergo uit Zoutenlande en pop-
koor Enjoy More Music uit Heer-
jansdam. Onder de titel ‘Shaken 
not Stirred’ wordt een door Hui-
gen bewerkt repertoire uit de 24 
James Bond Films gebracht. Kaar-
ten voor het concert zijn nu al te 
koop bij Primera De Gilles in de 
Kaaistraat.

Foto: Thomas Weezenbeek © 2020

Dirigent Junior Huigen kijkt met goed gevoel terug op 
nieuwjaarsconcert Amicitia

Bingoavond HL
WELBERG – Stichting Herwon-
nen Levenskracht afdeling Steen-
bergen organiseert op zaterdag-
avond 18 januari een bingo in de 
zaal van gemeenschapshuis De 
Vaert. Om 20:00 uur gaan daar 
de balletjes rollen, de zaal gaat 
een half uurtje eerder open en er 
kunnen diverse geldprijzen wor-
den gewonnen. De opbrengst 
wordt gebruikt voor de organisa-
tie van activiteiten voor gehandi-
capten, (langdurig) zieken, oude-
ren en eenzamen, zo laat voorzit-
ter Toon Konings weten.

Actie Kerkbalans
STEENBERGEN – Ook dit jaar neemt de Sint Annaparochie deel aan de lan-
delijke actie ‘Kerkbalans’. Deze actie is bedoeld om inkomsten te verwer-
ven voor het werk van de kerk en het in standhouden van kerkgebouwen. 

Vanwege de scheiding van kerk en staat moeten in Nederland de kerken 
zelf voor hun inkomsten zorgen. Slechts de kerken die een rijksmonu-
ment zijn kunnen zo af en toe subsidie krijgen van de overheid. Er is dus 
financiële ondersteuning nodig. Mensen die het werk van de Annapa-
rochie willen ondersteunen wordt gevraagd om een bedrag over te ma-
ken op rekeningnummer NL42 RABO 0191849294 t.n.v. St. Annaparochie 
Steenbergen.
Om aandacht te vragen voor de actie luiden alle kerkklokken van de St. 
Anaparochie op zaterdag 18 januari vanaf 13:00 uur een kwartier lang. 
Daarmee wordt aangegeven dat de actie Kerkbalans in de gemeente 
Steenbergen van start is gegaan.

WijZijn bingo
STEENBERGEN – Bingoleider Jo-
han Gietman van WijZijn Steen-
bergen geeft aan dat er weer in 
bingo op stapel staat. Het is de 
eerste bingo van 2020 en die 
wordt als vanouds gespeeld in het 

Cromwiel, dit keer op donderdag 
23 januari. Dat gebeurt ’s mid-
dag vanaf 13:30 uur tot 16:00 uur. 
Boekjes met 12 rondes kosten vijf 
euro. 
Er vallen tal van prijzen te winnen 
en iedereen is welkom.

STEENBERGEN – Het wordt inmid-
dels traditie. Leedies Oonlie orga-
niseert op zaterdag 25 januari haar 
jaarlijkse feestavond bij Grandcafé 
De Keuning. Feestvierders zijn van-
af 11 over negen ’s avonds wel-
kom. Het thema van dit jaar is ‘D’r 
was es’.

En dat begin van menige sprook-
jesvertelling zal menigeen vast 
kunnen inspireren. Tijdens de 
avond zorgen diverse dweilband-
jes voor een gezellig muziekje, ter-
wijl ‘Showtime Drive-in’ voor de 
muziek zorgt.

Leedies Oonlie doet dit jaar voor 
de negende maal mee aan de op-
tocht van Strienestad. Vorig jaar 
wonnen de Leedies Oonlie in de 

categorie ‘Kleine Groepen’, na ze-
ven jaar op een rij de ‘Eeuwig 
Tweede’ te zijn geweest. Dit jaar 
hopen ze opnieuw een mooi re-
sultaat te behalen en nemen de 
Leedies deel met zeven i.p.v. vijf 
meiden. 

Ze doen overigens een oproep 
van kleine groepen om deel te ne-
men aan de optocht. Vorige jaar 
wist SKS op een laatste moment 
nog een tweede deelnemer aan de 
‘Kleine Groepen’ te strikken en dat 
hoeft dit jaar niet zo te zijn, als er 
zich tenminste meer deelnemers 
aanmelden. ‘Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd’ luidt daarbij het 
motto en het wordt meteen wat 
spannender bij de prijsuitreiking.

Sprookjes zijn het thema tijdens 
feestavond van Leedies Oonlie
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Zaterdag 18 Februari start actie 
kerkbalans  “Geef voor je kerk” 
met het luiden van de kerkklokken 
om 13.00 uur in alle kerken. We 
hopen, dat we ook dit jaar op veel 
financiële steun mogen rekenen. 
Uw parochiebijdrage is hard nodig 
voor het open houden van de 
kerken en het voortzetten van het 
kerkelijk werk. 
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: het secretariaat is geopend 
op dinsdag t/m vrijdagochtend 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,  
Mariakapel en begraafplaats 
dagelijks geopend van 9.00 -17.00 
uur. Bijeenkomst seniorenpastoraat 
iedere donderdagmorgen tussen 
10.00 en 12.00 uur in de Kombuis 
van Woonzorgcentrum “de 
Nieuwe Haven “ de Ruijterstraat 
2 te Dinteloord. Hierbij is altijd 
een lid van het pastorale team 
aanwezig. Tevens gelegenheid 
tot het opgeven van misintenties. 
Iedere laatste donderdag van de 
maand Eucharistieviering om 10.15 
uur. 30 Januari is de voorganger 
Pastoor Hans de Kort.

Personalia: de overledenen, die 
wij in ons gebed gedenken, zijn: 
Bertus Suijkerbuijk; Kees Jansen; 
Janus Verbogt.
Zondag is er een familieviering, 
pastor Sebastian en pastor Leny 
gaan voor in deze viering.
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: Het secretariaat is op 
werkdagen geopend van 9:15 tot 
11:30
Spreekuur: Op dinsdag- en 
vrijdagochtend van 9:30-10:30 
uur in het Parochiesecretariaat in 
de Gummaruskerk, Westdam 83 
(ingang marktzijde).
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 A.
Zaterdag 18 januari 17.00: pastor 
S. Chazhoor. Frans v.d. Riet; Adrie 
Huijsmans ( kruisje ophalen); Frans 
en Piet van de Riet
Zondag 19 januari 9.30 uur: 
pastor S. Chazhoor en pastor L. 
Robijn. Overleden familie van 
Kaam - De Waal; jaargetijde 
Franciscus Uitdewilligen
Maandag 20 januari 19.00 uur 
(Lourdeskapel): Pastoor H. de 
Kort.

Zaterdag 18 Januari 19.00 
uur: Eucharistieviering met als 
voorganger Pastoor Hans de 
Kort. Patrick Goverde begeleidt 
de volkszang op orgel. Wij 
gedenken: Franka Wezenbeek 
- de Nijs echtgenote van Ad 
Wezenbeek, jaargetijde Adrianus 
Vriens echtgenoot van Pieternella 
Verhagen, Gerda van Loon - van 
Zimmeren weduwe van Piet van 
Loon. 
Woensdag 22 Januari om 09.30 
uur: Eucharistieviering in de Vonk 
met als voorganger Pastoor Hans 
de Kort. 
Zaterdag 25 Januari om 
19.00 uur: Taizéviering onder 
begeleiding van de koorgroep 
Menora.

Vrijdag 17 januari 19.00 uur: H. 
Mis in De Vossemeren.
Zondag 19 januari 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pater 
Bertus van Schaik. Misintenties: 
Piet van Loenhout weduwnaar van 
To Koen; Cees de Klerk e.v. Dien 
Timmermans; Tinus van Gaans e.v. 
Jo Timmermans; 
Maandag 20 januari 18.00 uur: 
H. Mis.
Woensdag 22 januari 19.00 uur: 
H. Mis.
Donderdag 23 januari 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed. 

Vrijdag 24 januari 19.00 uur: H. 
Mis in De Vossemeren.

Zondag 19 januari 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Muziek: 
Gemengd koor; Misintenties: 
Janus Maas, Jgt. Leonardus Visser. 
Voorganger: pastor Sebastian 
Chazhoor; Lector: Lies Welten; 
Misdienaar: Anneke Welten; 
Koster: Ad Huijsmans 
Uw gebed wordt gevraagd voor: 
Anna Geers w.v. Cornelis Luijkx;

Zaterdag 18 jan. 19.00 uur 
Euch.: In deze viering gedenken 
wij: Koosje Karremans; Pastoor 
Kloeg; Beterschap voor onze zieke 
parochianen; Voorganger: Past. S. 
Chazhoor, lector: H. Wouts  m.m.v. 
het Antonius van Padua koor. 
Dinsdag 21 jan. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen  . Voorganger: Past. 
H. de Kort.
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Zondag 19 januari  10.00 uur: 
Ds. C. Biemond, Bergen op Zoom.
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Vrijdag 17 januari 14.00 uur: J. 
Gelten, Woord - Communieviering.
Vrijdag 24 januari 14.00 uur: B. 
van Schaik, Eucharistieviering.
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Zondag 19 januari 10.00 uur: 
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. 
J.J. Steketee, Zwijndrecht. Zondag 19 januari 11.00 uur: 

Oecumenische dienst in de Basiliek 
in Oudenbosch. Voorgangers o.a. 
Ds. Ch. Inkelaar- de Mos.
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Zondag 19 januari 09.00 uur: 
Ds. Hans de Bie.

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 19 januari 10.00 uur: Ds. 
W. Vermeulen, Bergen op Zoom.
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doordenkertje
Beter één goede vriend om de 
hoek, dan 100 op facebook.

Toegift van Pater Bertus

De mier en het Gebed.
Iemand, - ik weet niet meer wie-, 
vertelde mij over een mier die een 
enorm blad droeg. Zoiets heb ik 
zelf ook vaak gezien.  De mier was 
klein en het blad moet meerdere 
keren haar gewicht gewogen 
hebben. De ene keer sleepte ze 
het, dan weer hief ze het boven 
haar hoofd. Soms deed de wind  
het blad kantelen en ook de mier. 
Ze viel herhaaldelijk, maar nooit 
gaf de mier haar onderneming 
op.  Ik keek ernaar en volgde haar, 
totdat ze in de nabijheid van een 
gaatje kwam, dat de poort van 
haar woning moest zijn. Het blad 
was veel groter dan het gaatje, 
waardoor  de mier het blad buiten 
liet liggen en alleen naar binnen 
ging. Ik dacht: “Arme mier, 
zoveel werk voor niets”. Maar de 
mier verraste mij. Uit het gaatje 
kwamen andere mieren die het 
blad in kleine stukjes beten, die 
allemaal in het gaatje verdwenen. 
Het probleem was ineens opgelost. 
Vorige week nog stond ik voor een 
probleem, dat ik onmogelijk kon 
oplossen. Ik bad: “Moeder Maria, 
U kunt dit probleem ontwarren. 
Ik tob er niet verder over. Ik ga de 
rozenkrans bidden.”  Ongelofelijk! 
Amper ben ik begonnen te bidden, 
of het probleem is zich aan het 
oplossen. Dank U, liefste Moeder. 
Pater Bertus.

Taizé-viering 
Op Zaterdag 25 januari  om 
19.00 uur in de Vredeskerk 
onder begeleiding van de 
koorgroep Menora. 

Taizé is de naam van een 
klein dorp in Bourgogne 
in Frankrijk. Daar stichtte 
in 1940 Broeder Roger 
Schutz een communiteit van 
protestantse en katholieke 
broeders. Momenteel is het 
een grote gemeenschap met 
leden uit ongeveer twintig 
verschillende landen. 

In een Taizéviering wordt veel 
gezongen en neemt stilte een 
belangrijke plaats in. Want stil 
worden, dat is de kern van een 
Taizéviering. Tot rust komen 
en bezig zijn met wat je ten 
diepste raakt. We zingen 
liederen van de oecumenische 
geloofsgemeenschap van 
Taizé, eenvoudige liederen 
die hun kracht ontlenen aan 
de herhaling. Er wordt een 
kort Bijbelgedeelte gelezen 
en er worden gebeden 
uitgesproken, naar de traditie 
van Taizé.

Naar dit model zal de 
koorgroep Menora in de 
Vredeskerk op 25 januari 
om 19.00 uur een viering 
verzorgen. Het is geen 
Eucharistieviering, maar een 
Gebedsviering. 
Mensen worden genodigd 
dicht bij elkaar te zitten. De 
viering zal ongeveer drie 
kwartier duren. 

Welkom Namens pastoraal 
team en de koorgroep Menora 
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Diomedon 
is opzoek naar 
aanvulling 
trainersgroep
STEENBERGEN – De afdeling atle-
tiek van sportvereniging Diomedon 
is hard op zoek naar een trainer als 
uitbreiding voor de huidige trai-
nersgroep. Belangstellenden die 
affiniteit hebben met atletiek en 
de omgang met jeugd worden op-
geroepen zich te melden.

Jeugd vanaf vijf jaar kan bij Dio-
medon al beginnen met atletiek. 
Ze worden door Diomedon trai-
ners hierbij begeleid. Dat gebeurt 
wekelijks op de atletiekbaan op 
het sportpark aan de Seringen-
laan. 

De trainersgroep moet worden 
uitgebreid en daarom is de vereni-
ging op zoek naar belangstellen-
den. Zij kunnen via de vereniging 
een cursus volgen en ontvangen 
een vergoeding voor hun werk-
zaamheden. Enthousiasme en af-
finiteit met atletiek en de begelei-
ding van jongeren is onontbeer-
lijk.

Informatie over de mogelijkheden 
wordt gegeven door Joke de Kock. 
Zij is bereikbaar via het mailadres: 
secretariaat@diomedon.nl of via 
het telefoonnummer (0167) 566 
988.

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Ze zijn er best 
een beetje trots op, de organisa-
toren van de nieuwjaarsreceptie 
van Ondernemend Steenbergen. 
En dat mag ook wel. De inmiddels 
jaarlijks terugkerende ontmoeting 
kreeg donderdagavond 9 januari 
180 bezoekers van divers ‘pluima-
ge’. “We zijn de drukstbezochte 
nieuwjaarsreceptie voor onder-
nemers in deze regio”, stelt OPS 
voorzitter Leo Heijmans.

De bijeenkomst wordt georgani-
seerd door OPS, RPS, ZLTO, Ho-
reca Steenbergen en Rabobank 
Zuidwest-Brabant. Gastheer was 
Databyte in Steenbergen. “Dit is 
een prachtige ruimte voor deze 
ondernemersbijeenkomst. En de 
samenwerking met Databyte was 
echt formidabel”, aldus een loven-
de Leo Heijmans.

Ter nagedachtenis
Hij had dit jaar namens de organi-
satoren de taak om het welkomst-
woord uit te spreken. Vanzelfspre-
kend was daarin de wens voor 
een voorspoedig 2020 opgeno-
men. En een dankwoord aan gast-
heer Databyte. Vervolgens vroeg 
de OPS-voorzitter een moment 
van stilte voor de dit jaar overle-
den Frank Dingemans. De sym-
pathieke en gedreven manager 
MKB bij Rabobank Zuidwest-Bra-
bant was een van de initiatiefne-
mers en stuwende krachten ach-
ter de collectieve organisatie van 
dit Nieuwjaars evenement.

Kloof dichten
Voor wat betreft zijn eigen organi-
satie – het Ondernemers Platform 
Steenbergen – sprak Leo Heijmans 
de hoop uit dat de kloof tussen lo-
kale overheid en ondernemers 
die nog steeds bestaat verkleind 

gaat worden en bij voorkeur gaat 
verdwijnen. Daarnaast sprak de 
OPS-voorzitter de hoop uit dat 
de vijf werkgroepen voor de in-
dustrieterreinen Reinierpolder in 
de samenwerking met gemeente 
Steenbergen dit jaar dan toch aan 
de slag kunnen. “Ze staan te trap-
pelen”, aldus Heijmans.

 ‘Zeker hard aan de slag’
En als het over aan de slag gaan 
gaat, stelde de volgende spreker 
– wethouder Economische Zaken 
Willy Knop – dat dit nu juist het 
motto is van het huidige college 
van burgemeester en wethouders. 
Hij is trots op zijn team ambte-
naren – dit jaar ook aanwezig op 
deze nieuwjaarsbijeenkomst – en 
zich sterk bewust van zijn eigen 
achtergrond als voormalig lokaal 
ondernemer. ‘Wij zullen er ze-
ker hard aan werken om de ge-
noemde kloof te verkleinen’, aldus 

de kern van zijn betoog. De wet-
houder wees om de nieuwe om-
gevingswet die eind 2020 in wer-
king gaat en die ervoor gaat zor-
gen dat er kortere stappen nodig 
zijn om ondernemerszaken in de 
gemeente voor elkaar te gaan krij-
gen.

Stimulerend voorbeeld
Het verhaal van Databyte-oprich-
ter John Heijnen moet zeker een 
stimulans zijn voor de verzamelde 
ondernemers. Als scholier gestart 
met een eigen bedrijf bouwde He-
ijnen een prachtig bedrijf. Daar-
bij pakte hij aanvankelijk met gro-
te inzet zaken aan die op zijn pad 
kwamen en ontwikkelde hij zich 
vervolgens als een ondernemer 
die continue inspeelde op ont-
wikkelingen in de ICT-wereld. Het 
laatste decennium richt Databyte 
zich puur op bedrijven en organi-
saties en groeide het bedrijf uit tot 

een speler van formaat. Met een 
team van 90 medewerkers wor-
den overheden, MKB, Zorgorga-
nisaties en Onderwijsorganisa-
ties geholpen op tal van zaken op 
ICT-gebied.

Uitdagingen
Het bedrijf Databyte werkt in een 
wereld met grote uitdagingen. 
Mededirecteur Peter Bijker noem-
de in zijn woordje de kernpunten: 
beweging naar de Cloud, ICT als 
innovatieversneller en informa-
tiebeveiliging in de strijd tegen 
Cybercriminaliteit.

Inspirerende woorden, waarna de 
bezoekers met elkaar in gesprek 
gingen onder het genot van een 
glaasje en een hapje. Een geslaag-
de bijeenkomst dus.

foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant 

Nieuwjaarsreceptie Ondernemend Steenbergen: 
met een voorbeeld van vooruitstrevend ondernemerschap

STEENBERGEN - Afgelopen week-
end is de selectie van v.v. Steen-
bergen begonnen aan de voor-
bereiding op de tweede compe-
titiehelft. Spelers en begeleiders 
hebben een trainingsweekend af-
gewerkt in het Noord Hollandse 
Avenhorn en hebben daarbij o.a. 

een oefenwedstrijd gespeeld te-
gen het 1e elftal van de 3e klasser  
De Blokkers uit Hoorn.

Deze wedstrijd is na een 3-1 voor-
sprong bij rust voor Steenbergen 
uiteindelijk geëindigd in een 4-4 
gelijkspel. Zondag 19 januari a.s. 

speelt het elftal van oefenmees-
ter Robin Borremans een oefen-
wedstrijd tegen zondag 4e klasser 
Meto uit Hoogerheide.
Deze wedstrijd wordt gespeeld op 
het sportpark in Steenbergen en 
zal aanvangen om 14.30 uur.
Een week later, zondag 26 janua-
ri, volgt dan weer de eerste com-
petitiewedstrijd na de winterstop 
tegen RBC in Roosendaal.

Programma Senioren
Het volledige programma voor de 

senioren komend weekend ziet 
er als volgt uit: Zaterdag 18 janu-
ari: Lepelstraatse Boys 2 zaterdag 
- Steenbergen 3 zaterdag, aan-
vang 14.30 uur; DVO’60 8 zaterdag 
- Steenbergen 4 zaterdag (beker-
wedstrijd), aanvang 15.00 uur.
Zondag 19 januari: Steenbergen1 - 
Meto 1 ( oefenwedstrijd), aanvang 
14.30 uur; Dioz 2 - Steenbergen 
3, aanvang 12.00 uur; Steenber-
gen dames - VVR dames, aanvang 
11.30 uur

Steenbergen 1 speelt  
oefenwedstrijd tegen Meto

Uitslag 6e zitting  
BC Steenbergen
WELBERG – De uitslag van de 6e 
zitting, 3e ronde in de competitie 
2019-2020 bij Bridge Club Steen-
bergen die werd gehouden op 
maandag 13 januari in de zaal van 
De Duiventoren is als volgt:

A-lijn: 1. Ria Uytdewilligen & 
Goof van Dorst 58,75%; 2. Gijs 
Schuurman & Sjef de Schutter 
56,67%; 3. Jeanne Voeten & Riet 
v.d. Goorbergh 53,33%; 3. Adri 
Bruijnooge & Ad van Opdorp 
53,33%; 5. Manda Kaptein & Eem 
Kaptein 52,92%.

B-lijn: 1. Trudy van Nijnatten 
& Dick Kardux 65,00%; 2. Mia 
de Vos & Ad van Iersel 62,92%; 
3. Addy Hage & Joke Feenstra 
55,83% ; 4. Riet Iriks & Astrid Nij-
enhoff 54,58%; 5. Dini Iriks & Nel-
la van Ruiswijk 52,08%.

NIEUW-VOSSEMEER – Zondagmid-
dag 2 februari ontvangt ‘Cultuur 
in het Kerkje’ de Zeeuwse singer 
en songwriter Ellen Shae. Dat ge-
beurt vanaf 14:00 uur. Kaarten 
voor de uitvoering kunnen worden 
besteld via: jan.velde.5@planet.
nl. Bellen kan ook: telefoon 0167 
-503104. En kaartjes zijn eveneens 
verkrijgbaar bij Spar supermarkt 
Nieuw-Vossemeer. De toegangs-
prijs voor het concert is 7,50 euro. 
Alle belangstellenden zijn hartelijk 
welkom. Het protestantse kerkje is 
gevestigd aan de Voorstraat.

Ellen Shae staat al vanaf 13-jarige 
leeftijd als zangeres op het podi-
um. Vanaf haar 16e volgde ze klas-
sieke gitaarlessen, maar gaf toen 
al haar eigen draai aan de com-
posities. Shae zong in verschil-
lende bands. Op autodidacte en 

eigenzinnige wijze bekwaamde 
ze zich verder op gitaar en begon 
met het schrijven van liedjes. In 
2014 bracht ze haar debuutalbum 
“My Window” uit en in 2017 volg-
de de EP “Clouds” (o.a. te koop bij 
Plato). Onlangs is ze begonnen 

aan een 3e Album waarvoor ze sa-
menwerkt met producer Rich De-
paolo in Amerika. In 2019 stond ze 
als eerste Nederlandse artiest op 
het Falcon Ridge Folk Festival in 
Hillsdale NY in Amerika. In haar 
liedjes zijn invloeden uit de folk, 
jazz en Americana hoorbaar. Klei-
ne verhaaltjes met verborgen per-
soonlijke gebeurtenissen waar ie-
dereen wel iets in herkent. 
Reserveren is gewenst.

Ellen Shae te gast bij  
‘Cultuur in het Kerkje’



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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Albert Heijn Achterberg Bakkerij Ton van HeesHEMA Steenbergen

Auto Kar

Exclusief voor leden van 
In samenwerking met Clara & Roxane
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Tegen inlevering van deze bon: 

Clara & Roxane
Deze bon is geldig van 24 januari t/m 31 maart 2020

Julianastraat 13 – Steenbergen - telefoon (0167) 565 641

Trakteer jezelf op dit verwenmoment met passend bij jouw huidtype: reiniging, peeling, gezichtsmassage, serum en crème. 
Geniet tijdens het masker van een hand of voetmassage naar keuze en krijg een travel size mee voor thuisgebruik. 
[ comfort zone ] is een Italiaans merk waar producten en behandelingen samen gaan voor buitengewone resultaten. 

Tijdens deze [ comfort zone ] Face Special  gebruiken we de Esalen™ massage techniek, met lange strijkbewegingen waarbij 
niet alleen de handen maar ook de onderarmen worden gebruikt. Deze techniek is ontwikkeld in Californië en door 
[comfort zone] verwerkt tot ritueel voor een compleet relaxed gevoel. 

Al onze behandelingen worden in spa-stijl gegeven met ontvangst met een warm voetbad. Je krijgt na afl oop een lekkere koffi e, 
cappuccino of thee, zo kun je in alle rust omkleden en nog even nagenieten. 

[ comfort zone ] Face Special
Normaal € 55,-

Nu als ledenvoordeel
voor € 37,50

Inclusief travel size masker 
cadeau t.w.v. € 9,50

Clara & Roxane
Deze bon is geldig van 24 januari t/m 31 maart 2020Deze bon is geldig van 24 januari t/m 31 maart 2020

Inclusief travel size masker 
cadeau t.w.v. € 9,50

Een geldige bon vindt u in de eerstvolgende Ledeneditie

word ook Lid!

Clara en Roxane

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 was van: 
Auto Kar: daarbij kregen de eerste vijftig inleveraars van een ledenvoordeelbon een winterpakket cadeau

€17,50 voordeel
op een

[ comfort zone ]
Face Special

én een travel size 
masker cadeau




