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Gemeente maakt
herstelplan om horeca
op de been te houden
(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – “De horecasector is onevenredig hard
getroffen en ondernemers
lopen op hun tandvlees. We
hebben geen invloed op wat
er aan financiële steun uit
Den Haag komt, maar met dit
herstelplan nemen we zelf het
heft in handen om te ondersteunen waar mogelijk”, zei
wethouder Willy Knop donderdagochtend bij de ondertekening van het herstelplan
horeca Steenbergen.
Het document is het resultaat van
een initiatief van Koninklijke Horeca Nederland, de lokale afdeling
Steenbergen en de gemeente. Met
bijvoorbeeld het aanbieden van
gratis extra terrasruimte en subsidie om die terrassen winterproof te maken hoopt de gemeente
waar kan de pijn wat te verlichten
bij horecaondernemers. Maar ook
om te laten weten dat ze er niet al-

leen voor staan in deze onzekere
tijden.

Horecazaken van groot
belang voor de kernen
“Wij zijn een plattelandsgemeente. Zaken zoals Koch, De Commerce en ’t Wagenhuis zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid
in de kernen. Dat hebben we in
eerdere brieven aan Rutte ook
proberen duidelijk te maken. Het
uitgaansgebied van Utrecht is een
compleet ander verhaal dan de
situatie bij ons. Dat onderscheid
moet gemaakt worden”, zegt wethouder Willy Knop.

“Open zijn kost meer dan
dat het oplevert”
Daar kan Edwin Maas, eigenaar
van De Commerce in Kruisland
en in de hoedanigheid als voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Steen-bergen ook aanwezig bij de ondertekening, over meepraten. “Het
is moeilijk omdat je bij ons geen

Vanaf zaterdag te koop
bij boekhandel Vermeulen:

Koning Willem-Alexander
schreef voorwoord
van het jubileumboek
( door Dasja Abresch )

STEENBERGEN – Ondanks alle
drukte rond de 18e verjaardag van zijn oudste dochter,
heeft Koning Willem-Alexander toch de tijd gevonden om
het voorwoord voor het jubileumboek ’750 jaar Steenbergen I 25 jaar één gemeente’te
schrijven. De koning is dat
ook wel een beetje aan zijn
stand verplicht, want één van
de vele historische titels die
hij met zich meedraagt is die
van ’Heer van Steenbergen’.

wat opnieuw kosteloos kan worden gebruikt. In combinatie met
een subsidie van maximaal 2500
euro voor bijvoorbeeld warmtelampen en schermen zou dat een
kans voor ondernemers kunnen
zijn om eerder in het voorjaar gasten buiten te ontvangen. Ook wil
het team van Toezicht en Handhaving zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ met elke horecaondernemer voeren, om te adviseren
over veiligheid en om de onderlinge relatie te verbeteren.

De exacte inhoud van het voorwoord blijft nog even geheim tot
de presentatie van het massieve
boekwerk (5 kilo schoon aan de
haak), die vandaag dan toch zal
plaatsvinden. Aangenomen mag
worden dat de koning in ieder geval ingaat op de eeuwenoude verbinding van de gemeente Steenbergen met het geslacht Van Nassau.
Als gevolg van de coronamaatregelen mag slechts een select gezelschap de presentatie bijwonen.
Daaronder de auteurs van het
boek, Frans van Eekelen en Willem Jongeneelen en Mark Koenraadt die een groot deel van het

“Steenbergen doet meer
dan andere gemeenten”
Foto: Vienna de Koning, penningmeester KHN, afdeling Steenbergen en
eige-naar van Grand Café de Keuning, ondertekent samen met wethouder Willy Knop het herstelplan dat de horeca een steun in de rug moet
gaan geven.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

loop hebt van winkelend publiek
dat even stopt om een broodje te
eten. Wij zijn open om er te zijn
voor onze gasten, maar onder aan
de streep vraag je jezelf soms af
waar je het voor doet. Daarom begrijp ik goed dat er zaken zijn die
de deuren sluiten.”
Monique van Lieverloo, regiomanager van KHN, ziet die tweedeling bij restaurants en cafés ontstaan. Je hebt ondernemers die
open willen blijven, voor hun personeel en verbinding met de gasten. Maar er zijn er ook die heel
zakelijk zeggen dat het meer kost

dan oplevert op het moment. Bovendien raken ze mentaal uitgeput.”

Buiten zitten met
terrasverwarming
Om te voorkomen dat er zaken
verdwijnen uit het straatbeeld,
zijn de gemeente en KHN al maanden bezig om te kijken waar het
budget uit het coronasteun-fonds
voor kan worden ingezet. Zo is er
afgelopen zomer in het kader van
het gemeenschappelijke terras op
de Markt meubilair aangeschaft

De afspraken zijn opgezet in de
vorm van een herstelplan, ervan
uitgaande dat het rond deze tijd
wel klaar zou zijn met alle beperkende maatregelen. “Helaas zijn
we weer ingehaald door de nieuwe omstandigheden. Maar dat
neemt niet weg dat we vooruit
moeten kijken en houvast moeten
creëren. Dit is geen vaststaand document, maar het beweegt mee.
We zitten vaak met elkaar rond de
tafel en de lijnen met onze leden
zijn kort om snel te kunnen schakelen”, zegt Maas. Volgens KHN
is de gemeente Steenbergen een
koploper met de initiatie-ven uit
dit plan. “Sommigen gemeenten
doen helemaal niks, of een beetje,
maar Steenbergen is ruimhartig”,
aldus regiomanager Van Lieverloo.

OP HET
BOEKVERKOOPMENT
LAATSTE MO
UITGESTELD
uitgever dat het boek vanwege
verkeerd inbindwerk op het laatste moment heeft afgekeurd. Dat
zorgde voor aanvankelijk paniekvoetbal bij de gemeente die de
presentatie van het boek cancelde, maar een uurtje of wat later
dan toch door liet gaan.
Het boek is - zodra het gereedkomt, vermoedelijk volgende
week - te koop bij boekhandel
Vermeulen. De aanschafprijs is
79,- euro.
gebruikte beeldmateriaal verzamelde. Ook het kunstenaarsechtpaar Martin en Riena Valkhoff dat
zes historisch correcte aquarellen voor het boek leverde, is erbij.
De overhandiging van het eerste
boek aan wethouder Wilma Baartmans vindt plaats door de Matti
Verkamman van uitgeverij Kick.
Bij het ter perse gaan van deze
editie kwam het bericht van de

Vandaag wordt het jubileumboek
‘750 jaar Steenbergen – 25 jaar één
gemeente’ gepresenteerd.
Doordat de uitgever zich op het laatste moment genoodzaakt zag het
boek af te keuren - omdat er een probleem is met de boekrug bij het inbinden - wordt de geplande verkoop echter uitgesteld. Wanneer deze dan wel
start wordt nog bekeken.

Volgende
week geen
Krant.

Volgende week
verschijnt er vanwege
de kerst géén

Steenbergse Courant
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UITVAARTVERZORGING

LEEUW

Haar laatste woorden
waren: woorden
"Het is goed
zo." “Het is goed zo.”
Haar laatste
waren:
Moe, maar voldaan
tante
Annieheeft
ons losgelaten.
Moe,heeft
maar
voldaan
tante Annie ons losgelaten.

Annie van Annie
Aert van Aert
 Rijsbergen,
Rijsbergen,

29 april
april 1924
1924

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

† Breda,
14 december 2021

† Breda,
14 december 2021
René en Petra
Ilse

Alfred Leeuw

René en Petra
Ilse

Correspondentieadres:
Correspondentieadres:
Familie van Aert
Familie van Aert
p/a Uitvaartverzorging Jack Mathijssen
p/a Uitvaartverzorging
Mathijssen
Hofdreef
22, 4881 DR Jack
Zundert
Hofdreef 22, 4881 DR Zundert

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 20 december om 10.30 uur
Dede
plechtige
uitvaartdienst te
wordt
gehouden op maandag
in
Sint-Gummaruskerk
Steenbergen.
20 december om 10.30 uur in de Sint-Gummaruskerk te

Daarna
begeleiden we tante Annie naar de parochiebegraaf-plaats in Rijsbergen, waar
Steenbergen.
we haar te rusten leggen.

0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw
Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

Daarna begeleiden we tante Annie naar de parochiebegraaf-plaats in Rijsbergen, waar we haar te rusten
leggen.

Een bijzonder leven verdient
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Dagelijks nieuws & aanbod
uit de gemeente Steenbergen

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

KijkopSteenbergen.nl

Gemiddeld meer dan 80.000 bezoekers
per maand per maand.

All-Inclusive pakket
Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !
Meer informatie op onze website:
WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen
inmiddels gevolgd door 6.000 fans.

kemp_12654_Pers_Adv_Van_Tetering_SC_Magazijnmedewerker_129x95mm_LC.indd 1

Elektromonteurs,
W monteurs & Metaalwerkers.
Full time, Part Time of voor een klus.
Zie www.gutec.nl of bel Maurice 06-57251952

3-12-2021 13:46:56

Wij zijn
op zoek naar
drie collega’s
CV&GAS
CV&GAS

ELEKTRA
ELEKTRA

Elektro monteur
Installatie monteur

WATER
WATER

LEEUW

Voor uitbreiding in de werkplaats zijn wij
op zoek naar een
”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Plaatwerker / Kanter

Alfred Leeuw

Ga voor meer info over deze vacature naar:

www.ihg-roestvaststaal.nl
0167 566104

www.uitvaartleeuw.nl
Energiebaan
9 • 3255 SB Oude-Tonge • T 0187 49 79 50 • info@ihg-roestvaststaal.nl

gasverbrandingstoestellen
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Rouwcentrum Leeuw
Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

CV&GAS
WARMTEPOMPEN
WARMTEPOMPEN

Servicemonteur
Tuincentrum Hoveniersbedrijf
Tuincentrum

Ge
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UITVAARTVERZORGING

" De

Klantgericht. Betrouwbaar. Flexibel. Vakmanschap. Specialist
in maatwerk RVS oplossingen. Dat is IHG. Een dynamisch
bedrijf dat met zo’n 25 medewerkers iedere dag met liefde voor
techniek en oog voor de wensen van de klant klaar staat om de
perfecte RVS oplossing te realiseren.
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20.000 Euro beschikbaar voor sportinitiatieven
(door Nicole van de Donk)

het multi-functioneel gebruiken
van een clubgebouw.

STEENBERGEN – Heel Steenbergen
Actief doet een oproep aan iedereen die een goed idee heeft om inwoners van de gemeente aan het
bewegen te krijgen. Het samenwerkingsplatform is al een tijdje bezig met het uitvoeren van allerlei plannen op dit gebied, maar
stelt nu een budget van 20.000
euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven die vanuit inwoners, instellingen en verenigingen zelf komen. Denk aan een speeltuin of
skatebaan maar bijvoorbeeld ook

Het lokaal Sport- en Beweegakkoord Steenbergen is eind vorig
jaar onderte-kend door veel verschillende partijen zoals sport- en
welzijnsorganisaties, on-derwijs
en het bedrijfsleven. Vanuit het
Rijk is er voor drie jaar subsidie, in
prin-cipe t/m 2022.

Frisse blik van inwoners
“Er is al veel georganiseerd aan
activiteiten door bijvoorbeeld de

sportcoaches van de gemeente,
maar er is nog ruimte in het budget. We willen het breder maken
door mensen van buiten het platform mee te laten denken. Die
hebben weer een frisse blik en als
de doelgroep zelf met een plan
komt zullen ze er sneller gebruik
van gaan maken.
We zijn overtuigd van de kracht
van samen-werking en de positieve invloed die sport en bewegen
hebben op gezondheid, verbinding met elkaar, gezonde leefstijl
en economie’, zegt Debbie Jans
namens de stuurgroep.

Krijgt skatepark
in Dinteloord een kans?
Iedereen die een concreet idee
heeft waardoor het beweegaanbod binnen de gemeente aantrekkelijker en gevarieerder wordt,
kan vanaf nu aanspraak ma-ken
op het budget.
Middelbaar scholier Elia Oosterom uit Dinteloord loopt al tijden
rond met de wens om een skatepark voor de jeugd te bouwen in
Dinteloord. Hij is via de normale subsidieroute bij de gemeen-

te nog niet veel verder gekomen.
Mis-schien is dit een kans? “Ik
weet het niet, want een skatepark
is best duur. Als we die 20.000
euro moeten gaan verdelen met
anderen, dan wordt het niks voor
het skatepark. Maar wie weet.”
De voorwaarden zijn net als het
aanvraagformulier te vinden op
www.heelsteenbergenactief.nl/
nieuws/projectaanvraag .
Foto’s: Inwoners van alle leeftijden
in beweging krijgen. Heel Steenbergen actief stelt nu geld beschikbaar voor ideeën die meehelpen
dat doel te bereiken.

Koopzondag in Steenbergen:

Een prettige mogelijkheid om kerstcadeau’s lokaal te kopen
(door Peter Vermeulen)

STEENBERGEN – Deze zondag houden de winkels in
het stadshart koopzondag. Ze
zijn geopend tussen 12:00 en
17:00 uur. Vooral ook in deze
coronatijd met al zijn beperkingen hebben de winkels het
niet gemakkelijk en de winkeliers hopen dan ook dat
veel bezoekers de weg naar
hun zaken zullen vinden. Hun
steun kan ook de lokale horeca overigens hard gebruiken. Deze bedrijven worden
extra hard getroffen door de

De plaatselijke horecaondernemers die door de maatregelen zo
hard worden getroffen, laten zich
niet uit het veld slaan. Ze bieden
allemaal afhaal- of bezorgmaaltijden aan en etaleren op hun websites welke mogelijkheden er zijn.
Daarnaast wordt extra aandacht
besteed aan de lunch en kan er
veelal vroeger worden gedineerd.
Tijdens de kerst bieden de restaurant bijzondere kerstmenu’s aan
die thuis smakelijk kunnen worden genuttigd en er voor zorgen
dat de kerstdis toch heel bijzonder is zonder dat dit veel voorbereidingstijd gaat kosten.

De winkels in het stadshart nodigen alle inwoners van Steenbergen en omgeving van harte
uit voor een bezoek tijdens deze
koopzondag. Wie de coronaregels in acht neemt – en dat doen
de bezoekers keurig – kan veilig
in kerstsfeer lokaal winkelen en
steunt daarmee meteen de lokale winkels. De stempelactie van
de deelnemers in het stadshart
maakt het kopen extra aantrekkelijk, want er zijn prijzen te winnen.

Gratis zelftesten voor inwoners
met een smalle beurs
STEENBERGEN – WijZijn Steenbergen deelt namens gemeente Steenbergen – naast mondkapjes en desinfecterende handgel – nu ook gratis zelftesten uit
aan gezinnen en alleenstaanden
die beschikken over slechts een
smalle beurs. Deze kunnen afgehaald worden tijdens de spreekuren van de kernteams van WijZijn Steenbergen.

Afhaalmaaltijden en
bijzondere kerstmenu’s

coronamaatregelen. Een extra
smakelijke lunch of vroeg diner is mogelijk en daarnaast
is afhalen of bezorgen snel te
regelen.

Deze spreekuren zijn op de volgende plaatsen en tijdstippen:
• Dinteloord: iedere donderdag
van 14.00 – 15.00 uur in Het
Dorpshuis
• Kruisland: iedere donderdag van 9.30 – 11.30 uur in De
Siemburg
• Nieuw-Vossemeer:
iedere
woensdag van 9.30 – 10.30 uur

in De Vossenburcht
• De Heen: in de oneven weken
op woensdag van 11.00 - 12.00
uur in De Stelle
• Steenbergen: dinsdag van 9.00
– 11.00 uur bij Vraagwijzer
• Welberg: iedere donderdag van
14.30 – 15.30 uur in De Vaert

Voor meer informatie is WijZijn Steenbergen op werkdagen bereikbaar via het telefoonnummer (0167) 750 850
of via welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl.

Volgende
week geen
Krant.

Volgende week
verschijnt er vanwege
de kerst géén

Steenbergse Courant

Steun onze winkeliers en horeca
Koopzondag in Ons Steenbergen!

Steun de horeca!

Een lekkere lunch of vroeg diner. Afhalen en
bezorgen. De horecaondernemers uit Ons
Steenbergen maken het allemaal mogelijk
en kunnen je steun goed gebruiken nu
ze ook met de feestdagen geen ruimere
openingstijden krijgen. Laat je verwennen
door de lokale horeca!
Extra Koopzondag

Het is bijna Kerstmis en daarom zijn de
winkeliers in het Stadshart extra geopend.
Op zondag 19 december is het koopzondag
van 12:00 - 17:00 uur.

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

“Ook voor bakplaten ga je
naar Novy Heshof
in Oud Gastel”
je persoonlijke
huishoudspecialist

Op de hoogte blijven van alles uit Stadshart
Steenbergen? Volg Ons Steenbergen:
Facebook.com/OnsSteenbergen
Instagram.com/OnsSteenbergen

Geef een tweede leven aan uw
goedzittende bank, stoel of fauteuil.
U zult versteld staan.
Wij stofferen met
ambachtelijke vakkundigheid.
Informeer naar onze interessante prijzen

Openingstijden:
maandag
8.30 tot 17.30 uur
dinsdag
8.30 tot 17.30 uur
woensdag
8.30 tot 17.30 uur
donderdag 8.30 tot 17.30 uur
vrijdag
8.30 tot 17.30 uur
zaterdag
8.30 tot 16.00 uur
zondag
gesloten

Dorpsstraat 27 in Oud Gastel
(0165) 511258 | novyheshof.nl
Volg ons op Facebook en/of Instagram

Provincialeweg 11 4695 RM Sint Maartensdijk
M 06 53 78 80 35
www.bootkussens.com • info@bootkussens.com

Cursus tapen en bandageren
Iedereen, die bij de sportverzorging betrokken is, krijgt wel eens de vraag: kun je mijn
enkel even intapen? Velen doen dan maar wat. In deze cursus leert u aan de hand van de
anatomie van de spieren en de gewrichten niet alleen voor alle spieren en elk gewricht
een taping of bandage, maar ook nog inzicht in de strategie van het Tapen en Bandageren.
Immers geen mens is hetzelfde, dus u moet de taping of bandage altijd aanpassen aan
het probleem van degene die er om vraagt. Voorwaarde is dan wel, dat u weet, wat
het verschil is tussen een stuk tape en een elastische kleefpleister.
Ook de eigenvaardigheid is van groot belang en dat is iets wat u alleen leert door
het veel te doen. Doordat u tijdens de cursus op elkaar oefent, kunt u gelijk zelf
voelen hoe een taping of bandage zit. Dit voorkomt veel problemen later. In deze
cursus hebben we ook aandacht voor de medical taping.
In het cursusgeld is een duidelijk cursusboek inbegrepen. Ook alle tapematerialen om te oefenen
zitten in de prijs inbegrepen. U kunt via ons tijdens de cursus zelf ook materialen aanschaffen voor
speciale kortingsprijzen.
De cursus zal worden gegeven op 4 maandagavonden en wel op 17 , 24 januari en 1 en 14 februari
2022. Cursuskosten: @150,- incl. cursusmap, alle tapematerialen en koffie, thee en fris.

www.traetsinspectieenopleidingen.nl
Noorddonk 105, 4651 ZD Steenbergen
Email: traetsinspectieenopleidingen@gmail.com
Telefoon: 06 15 04 02 53

Mag ik jouw volgende reis regelen?
Voor al uw reiswensen!
Deskundig en persoonlijk advies op maat en aan
huis wanneer het jou uitkomt.
Grootste aanbod van reizen.
Onafhankelijk, flexibel en betrouwbaar.
Zekerheid van ANVR en SGR.
Volg mijn Facebook en Instagram en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Bianca Konings | Persoonlijk reisagent

Jan de Preestraat 10 | 4652 AS Steenbergen
T: 06-27117998 | E: bianca.konings@yourtravel.nl
W: www.yourtravel.nl/biancakonings
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Oud inwoner van
Steenbergen wordt rector
van Universiteit Maastricht
(door Peter Vermeulen)

STEENBERGEN – Per 1 februari
2022 wordt Pamela Habibovic de
nieuwe rector magnificus van de
Universiteit Maastricht. Zij neemt
dan de rectorsketen van Rianne Letschert over. Pamela is sinds
2014 werkzaam als hoogleraar anorganische biomaterialen bij deze
universiteit.

Naar Steenbergen
Pamela Habibovic kwam samen
met zusje Indira en moeder Nada
in april 1992 naar Steenbergen. Zij
waren gevlucht uit Bosnië. Pamela ging naar het Roncalli in Bergen
op Zoom, vervolgens deed ze een
studie aan de Hogere Technische
School in Den Haag en daarna een
studie aan de universiteit Twente.
Moeder Nada woont nog steeds in
Steenbergen en zij is – heel terecht
– zeer trots op haar dochter.

Eerder werkte zij bij de universiteit Twente en voor buitenlandse universiteiten. Daarnaast is ze
een oprichter en sinds 2019 de
academische directeur van MERLIN, het onderzoeksinstituut voor
regeneratieve geneeskunde dat
zich richt op technologiën voor
het herstel en de regeneratie van
weefsels en organen.

Foto: Pamela Habibovic wordt rector magnificus van de Universiteit
Maastricht. Foto: Universiteit Maastricht

Beleidskader Economische Kracht 2022-2025

Meerderheid gemeenteraad wil zorgsector
als pijler van het economisch beleid
werkgelegenheid.”
(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Het college van
burgemeester en wethouders stelt
voor om de komende jaren het
economische beleid van de gemeente Steenbergen op de drie
pijlers Agrofood, Bedrijventerreinen en Vrijetijdseconomie te focussen. Een meerderheid van de
gemeenteraad kan zich vinden
in dit uitgangspunt, maar wil de
Zorgsector als vierde pijler toevoegen. Volgende week donderdag stelt de raad het beleidskader
‘Economische Kracht 2022-2025’
vast tijdens de besluitvormende
vergadering. De kans is groot dat
er een amendement volgt om de
toevoeging van de zorg te borgen.
Maurice Remery opende namens
Gewoon Lokaal! de discussie over
het onderwerp tijdens de oordeelvormende vergadering: “Hoewel
we zeer verheugd zijn met het beleidskader betreuren wij het dat
de zorgeconomie niet tot de pijlers behoort. Het is een innovatieve tak, goed voor een behoorlijke

Weinig vooruitgang
Ook de VVD is van mening dat
de zorg als topsector opgenomen
moet worden in het economisch
beleid. Als het aan deze fractie
ligt, mag de Vrijetijdseconomie
hiervoor zelfs het veld ruimen.
“Deze sector boekt weinig vooruitgang,” concludeerde fractievoorzitter Kees Gommeren. “Er
komen meer bedrijven, die minder banen te bieden hebben. Laat
de ondernemers zelf met plannen
komen die wij als gemeente kunnen ondersteunen.“ Liever ziet de
VVD dat de zorgeconomie wordt
opgenomen in de beleidskader.
Gommeren: “Met de vergrijzing
neem de vraag naar zorg toe en dit
is een mooie kans om deze sector,
de werkgelegenheid en de voorzieningen voor onze inwoners uit
te breiden.”

Zorgboulevard
Wanneer de raad besluit om de
Zorg als vierde pijler op te nemen,
gaat zij daarmee in tegen het advies vanuit de ambtelijke organisatie. Deze stelt dat de zorg “een

kans is die in het economisch belang afhankelijk is van de vraagzijde in zorg”. Concreet wordt hierbij
gedacht aan de ontwikkeling van
onder meer het A4 hotel met zorg,
het inrichten van een zorgboulevard, het stimuleren van zorgtoerisme en het ondersteunen van
ontwikkelingen bij zorginstelling
tanteLouise.

Te vroeg
Verantwoordelijk wethouder Willy Knop verdedigde dit advies tijdens de oordeelvormende vergadering. “Er is binnen het college
lang over nagedacht of de zorgsector een pijler van beleid moest
worden, maar er is uiteindelijk besloten om dit niet te doen. Op dit
moment is zorg meer een maatschappelijke drager dan een economische drager. Ik sluit niet uit
dat dit over een aantal jaar anders
is vanwege de vergrijzing, maar
voor nu is het nog te vroeg.”

Verder kijken
Het antwoord van de wethouder
was voor het CDA reden om aan te
sluiten bij de discussie. “De Zorgeconomie is geen pijler geworden,

maar de wethouder spreekt over
verdubbeling van vergrijzing,” aldus fractievoorzitter Jeroen Weerdenburg. “Wanneer u wat verder
in de toekomst durft te kijken
wordt de zorgeconomie een volwaardige pijler.”

Profijt en plezier
Mocht de zorg alsnog tot pijler benoemd worden, dan hoopt Knop
dat dit niet ten koste gaat van de
Vrijetijdseconomie. “Deze sector
biedt enorme kansen voor Steenbergen. Gespecialiseerde bureaus
die met ons meekijken, zeggen
dat we daar op dit moment nog
veel te weinig mee doen. Het
A4-hotel komt eraan, we gaan
fort Henricus aankleden en we
gaan echt aan ‘branding’ van het
merk Steenbergen werken. Daar
hebben onze eigen ondernemers
en inwoners direct veel profijt en
plezier van.”

Vanzelfsprekendheid
Na een rondje langs de fracties
bleek dat een meerderheid van
de raadsleden voorstander is van
het toevoegen van de pijler Zorg
aan het beleidskader ‘Economi-

Bedrijven, winkels, organisaties
en verenigingen wensen hun gewaardeerde
relaties het allerbeste voor het nieuwe jaar
in de eindejaarseditie van

Steenbergse Courant

Bent u hiervoor nog niet benaderd?
Geef uw wens op via: advertentie@steenbergsecourant.nl

sche Kracht’. Alleen de Volkspartij
uitte bij monde van Danker Kouwen grote twijfels: “De zorg wordt
in principe altijd gedragen door
de drie andere pijlers. Het is een
vanzelfsprekendheid. Om het als
aparte pijler toe te voegen, daar
ben ik niet zeker van.”
De besluitvormende vergadering
waarin de discussie wordt afgerond, vindt plaats op donderdag
23 december.

8°
Het weerbericht van onze lokale
weerman Ger Roedelof

Voorlopig
nog zacht
winterweer,
maar daarna ?
Ook zaterdag en zondag zijn nog
zachte dagen in onze regio met
maxima rond een graad of 8 à 9 op
zaterdag. Er verandert dan echt nog
weinig of niets aan het weerbeeld
met ook dan nog steeds een grijze
lucht in de gemeente steenbergen
waarin weinig of geen opklaringen
zitten.
Maar na het weekeind wordt het
geleidelijk aan minder zacht en
gaan de temperaturen een dalende
lijn inzetten omdat enerzijds de
aanwezige luchtmassa verder
afkoelt en anderzijds er vanuit
het noorden ook koelere lucht
aangevoerd wordt. Afhankelijk van
de ligging van een hogedrukgebied
later volgende week, stijgt de kans
bij ons op een winterse inval kort
voor, rond of tijdens de kerstdagen.
Winterliefhebbers mogen met
een meer dan geïnteresseerd oog
beginnen te kijken naar de evolutie
die er op langere termijn inzit want
er is een serieuze kans op het
binnenvallen van Koning Winter rond
die periode. Ik volg dit met een meer
dan normale aandacht verder op
want de weerkaarten zijn bijzonder
spannend te noemen op iets langere
termijn.

Weerspreuk:

” Blaast de noordenwind met
decembermaan, dan houdt de winter
vier maanden aan.”
Reageren?:
gercelsius@gmail.com

STAPEL JEZELF NAAR 40% KORTING!
Het einde van 2021 komt in zicht en dat betekent dat bij Oerlemans Mode de SALE is
begonnen. Jij kunt jouw favoriete items nu scoren met korting tot en met 40%!
Bij één stuk krijg je 10% korting, bij twee stuks 20% en bij drie stuks 30% korting!
Koop je vier of meer stuks uit de uitverkoop? Dan krijg je 40% korting op AL je items!
Dat is nog eens lekker shoppen bij Oerlemans Mode!
Door het toch weer wisselende najaar met corona-maatregelen hebben ze nog volop keuze in de winkel.
Ben je op zoek naar een lekkere
warme trui voor de koude winterdagen? Oerlemans Mode heeft het!
Zoek je nog een leuke outfit voor Kerst
of Oud&Nieuw? Ook hiervoor ben je bij
hen natuurlijk aan het juiste adres.
Het personeel staat voor je klaar om je op gepaste wijze - te helpen bij het
vinden van jouw nieuwe favoriete items!

OERLEMANS MODE ZOEKT JOU!
Zoek je nog een toﬀe nieuwe baan in een
gezellig team?
Heb je zin om elke dag bezig te zijn met
fashion en de laatste trends? Ook dan is
Oerlemans mode PERFECT voor jou!
Ze zijn op zoek naar een nieuwe
verkooptopper op de trendafdeling!
Solliciteren kan door een mailtje te
sturen naar info@oerlemansmode.nl.
Wij zeggen: doen!
Team Oerlemans Mode wenst iedereen ﬁjne feestdagen en een mooi,
modieus 2022. We zien je graag weer terug in het nieuwe jaar!
Volg Oerlemans Mode op hun social media kanalen:
www.facebook.com/oerlemansmodesteenbergen
www.instagram.com/oerlemansmode

HET AUTO KAR TEAM WENST JE EEN GELUKKIG EN GEZOND 2022!

Aangepaste openingstijden:
24 & 31 december geopend tot 16.00 uur
25, 26, 27 december & 1 januari gesloten

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

Haarstudio Jean-Pierre is een
Great Lengths Certified Salon
Bij haarstudio Jean-Pierre kan je terecht voor de haarextensions
van Great Lengths.
“Wij kiezen voor Great Lengths omdat de kwaliteit van de haarstrengen onze verwachtingen steeds overtreft.”
Met ongeveer 100 kleuren en 7 verschillende lengtes is er voor
iedere klant de perfecte match! Daarnaast zijn alle haren double
drawn, wat wil zeggen dat er evenveel volume is onderaan de
haren als bovenaan. Dit zorgt voor een glamoureus effect met veel
volume.
Wij zijn de eerste Great Lengths Certified salon die met de GL
Volume van start is gegaan. Dit is een haarstuk die bovenaan het
hoofd wordt vastgemaakt en geschikt is voor mensen waarvan het
haar bovenaan het hoofd begint uit te dunnen. Zo blijven wij ons
aanbod een haartoevoegingen uitbreiden om elke wens te kunnen
vervullen.

HEENWERF WINERY BV, KRUISLANDSEDIJK 38, 4756 SG KRUISLAND - 06-27226261 - LAYLA.SOFIE@HEENWERF.NL
UITSLUITEND GEOPEND OP ZATERDAG VAN 10:00 TOT 14:00 OF OP AFSPRAAK

Aanstaande zondag
Koopzondag geopend
tussen 12.00 en 16.00 uur
Een mooie gelegenheid
om uw kerstinkopen te doen!

Afhalen boek

750 jaar
Steenbergen
Voor wie zijn haarextensions geschikt?
Haarextensions zijn niet enkel geschikt voor wie langer haar wenst. Vandaag de dag zijn de mogelijkheden met
de Great Lengths haarstrengen veel uitgebreider. Denk maar aan dunner wordend haar dat we terug kunnen
omtoveren naar een stralend voluminieus kapsel. Mensen die haar verliezen door alopecia, stress of andere
oorzaken kunnen we terug een boost aan zelfvertrouwen geven door haar toe te voegen op de juiste plaatsen.
Wil je een balayage effect zonder de eigen haren te kleuren?
Dan kan ook met enkele haarstrengen in een lichtere tint dan jouw eigen haar.
De extensions van Great Lengths worden heel subtiel aan het haar bevestigd zodat je het nauwelijks ziet
of voelt. De haarextensions hebben een aangenaam draagcomfort en kunnen gemiddeld 5 maanden in de
haren blijven. Je kan de haren zoals gewoonlijk naar wens föhnen en stijlen.

Let op:
Neem een stevige
tas mee en uw
handel
afhaalbewijs
KAAISTRAAT 17 | STEENBERGEN | WWW.VERMEULENBOEKHANDEL.NL

Vermeulen

boek

Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen met haarextensions? Kom langs bij Haarstudio Jean
Pierre voor een gratis en vrijblijvend diagnosegesprek over haarextensions.

Boek jouw afspraak
via de QR code
Molenstraat 5, 4756 BA Kruisland
haarstudiojeanpierre.nl | 0167532423

Vermeulen handel
boek

KAAISTRAAT 17 | STEENBERGEN | WWW.VERMEULENBOEKHANDEL.NL
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’t Wagenhuis biedt podium aan lokale kunstenaars

“In ons dorp barst het van de creatievelingen”
wel een foto lijkt. In de gang naar
de feestzaal hangen de mozaïeken
van Sandra zelf. Ze hebben nu een
lijstje met daarop zon 10 tot 15
kunstenaars die elk ongeveer een
maand zullen exposeren. “Dus we
kunnen wel een jaartje vooruit.
Maar natuurlijk willen we graag
dat nog meer mensen zich melden. Alle vormen van creativiteit
zijn welkom; zo willen we rond de
carnavalsperiode de bouwtekeningen van de bouwclub tentoonstellen. Dat zijn kunstwerken op
zich, die nooit iemand ziet”, zegt
Simon.

(door Nicole van de Donk)

NIEUW-VOSSEMEER – ’t Wagenhuis
is een soort tweede huiskamer in
Nieuw-Vossemeer waar dorpsbewoners maar al te graag neerstrijken voor een bourgondisch hapje
en drankje. Met het nieuwe project ‘Dorpspodium’ hebben de gasten straks ook nog iets kunstzinnig om naar te kijken. Het creatieve echtpaar Sandra en Simon van
Merrienboer heeft namelijk de samenwerking opgezocht met eigenaar Jack Bosters om lokale kunstenaars te laten exposeren in zijn
eetcafé. Er zijn hier genoeg mensen met talent, maar ze zijn vaak
te bescheiden om hun werk te laten zien”, vertelt Simon van Merrienboer.
Daar wil het drietal graag verandering in brengen. Ze willen de
schilderijen, foto’s en beeldhouwwerken uit de ateliers en hobbyschuurtjes tevoorschijn halen om
ze te tonen aan de gasten van ’t
Wagenhuis. “Het kan mensen met
elkaar in verbinding brengen en
leiden tot een goed gesprek. Wie
weet wil iemand het werk ook nog
graag kopen. Maar dat is niet het
hoofddoel, daarom hangen er ook
geen prijskaartjes bij. Het is juist
de bedoeling dat de hobby-kunstenaars zich vrij voelen om hun
creaties te laten zien op deze laagdrempelig locatie. Dat kan best
spannend zijn, maar kan ze ook
zelfvertrouwen geven als ze merken hoe enthousiast de reacties
zijn”, zegt Simon.

“Zorgen voor
een warm gevoel”

Foto: Sandra en Simon van Merrienboer vinden dat de kunstwerken van men-sen uit het dorp een plekje verdienen om tentoongesteld te worden. Jack Bosters (l) van ’t Wagenhuis werkt daar graag aan mee.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

Idee bleef hangen na
viering 450 jaar
Nieuw-Vossemeer
Simon en zijn vrouw Sandra
staan als kunstenaars zelf aan de
wieg van meerdere projecten in
Nieuw-Vossemeer, zoals het mozaïekbankje van Bulletje en Boon-

Veertien tips na uitzending
reconstructie overval
(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De politie
heeft tot nu toe 14 tips ontvangen na de uitzending van
Opsporing Verzocht dinsdagavond waarin opnieuw aandacht werd besteed aan het
onderzoek rond de gewelddadige woningoverval in Steenbergen. Het merendeel van de
tips gaat over de witte busjes die zijn gezien vlak voor
de overval op het gezin in hun
huis aan de Witte Ruiterweg.

Volgende
week geen
Krant.

Volgende week
verschijnt er vanwege
de kerst géén

Steenbergse Courant

Op de nieuwe beelden die werden vertoond is volgens de politie
te zien dat drie kwartier voor de
overval op die bewuste maandagochtend 4 oktober, er even verderop ter hoogte van de kassen twee
witte busjes hebben gestaan. Op
de beelden is onder meer te zien
hoe de inzittenden van de twee
voertuigen kort met elkaar communiceerden. Ook is er een witte
VW Transporter te zien die kort
voor de overval langs het huis
reed. Dit is mogelijk het busje dat
de overvallers gebruikten om te
vluchten. Aan de zijkant ervan is
een donker logo of een donkere
tekst te zien.

Bewoner ontsnapt
en belt 112
In het opsporingsprogramma
werd verder een reconstructie getoond van de overval en vertelt de
55-jarige moeder van het gezin,
onherkenbaar in beeld, over wat
er die ochtend precies is gebeurd.
Zij werd door vier gemaskerde
mannen overmeesterd toen ze in
haar auto wilde stappen. Dat gebeurde zo hardhandig dat ze haar
enkel brak. Wanneer haar 58-jarige echtgenoot op het gegil af-

estaak op het Kreekplein en het
Watersnood project met de basisschool. Bij de viering van 450 jaar
Nieuw-Vossemeer was het stel
verrast door de hoeveelheid en
verscheidenheid van kunstenaars
die het dorp en de omgeving rijk
is. “Die mensen waren we weer
een beetje uit het oog verloren,
maar het idee om er meer mee te
doen bleef bij ons hangen”, vertelt
Sandra.

komt, wordt hij door drie van de
mannen overlopen. Daarbij wordt
hij met een wapen op zijn hoofd
geslagen. Zijn 17-jarige zoon, die
binnen lag te slapen, wordt bedreigd met een vuurwapen, maar
raakt niet gewond. De man des
huizes slaagt te ontsnappen van
de overvaller die hem probeert
vast te binden. Hij kan 112 bellen
en daarop vluchtten de overvallers, met de tas met gestolen spullen. Op de beelden is te zien dat de
laatste overvaller nog wegrent als
de andere dieven al in paniek zijn
vertrokken.

Jonge daders
Volgens de politie vertelden de
slachtoffers dat ze aan de stemmen konden horen dat ze nog vrij
jong waren. Er wordt geschat rond
de 20 en 25 jaar oud.
De politie benadrukt dat ze alle informatie over de daders van de gewelddadige woningoverval kunnen gebruiken. “Ook als u denkt
dat het niet belangrijk genoeg is,
laat het dan alstublieft toch weten”, aldus een woordvoerder van
de politie.
Foto: Met het vertonen van een reconstructie en nieuwe bewakingsbeelden hoopt de politie tips binnen te krijgen over de gewelddadige woningoverval aan de Witte
Ruiterweg.

“Bouwtekeningen
carnavalsclubs zijn ook
kunstwerken”
En daarom prijken nu als eerste
de werken van Lia Perdaems aan
de muur van ’t Wagenhuis. Zoals
een portret van kickbokser Rico
Verhoeven, zo levensecht dat het

Online interview
staat centraal in
‘Martinusgesprekken’
NIEUW-VOSSEMEER – Morgen, zaterdag 20 december, kunnen belangstellenden afstemmen op de
online uitzending van de werkgroep Open Kerk van de Protestantse gemeenschap Halsteren/
Nieuw-Vossemeer.
Daarin staat de kringloopwinkel
‘Goed voor Goed’ centraal. Deze
is gevestigd aan de Tholenseweg
in Halsteren. In de winkel worden
tal van tweede hands spulletjes
verkocht en ook is het een plek
voor mensen die vrijwilligerswerk
doen. De uitzending is te zien op
YouTube vanaf 11:00 uur.
https://www.youtube.com/results?search_query=pghnv+martinusgesprekken

Jack Bosters vindt de kunst een
aanwinst voor zijn zaak en zoekt
sowieso altijd naar positieve initiatieven die voor verbinding kunnen zorgen in deze moeilijke tijd.
En hij is wel wat gewend, na zelf
zwaar corona te hebben gehad en
be-roepsmatig telkens te moeten
schakelen vanwege nieuwe maatregelen voor de horeca. “Het heeft
gewoon geen zin om bij de pakken neer te gaan zitten. Hier in ’t
Wagenhuis willen we zorgen voor
een warm gevoel, zodat het voelt
als thuiskomen wanneer je over
de drempel stapt.”
Geïnteresseerde creatievelingen
kunnen contact opnemen met Simon en San-dra van Merrienboer
via sisanvanmerrienboer@gmail.
com of met Jack Bosters info@wagenhuis.nl .

Kinderkerstviering
in de Vredeskerk
STEENBERGEN – Vrijdag 24 december organiseert de Vredeskerk in wijk Zuid een kinderkerstviering. Die begint deze dag om
16:00 uur. Vooraf aanmelden kan
bij Petra Geers via haar mailadres:
petrageers@hotmail.nl.
Telefonisch aanmelden kan ook: (0167)
565 994.
Tijdens de kinderkerstviering
wordt het kerstverhaal vertelt en
zingen de kinderen en hun begeleiders kerstliederen. Ook de
kerststal die in de kerk is opgebouwd wordt gezocht.
Wie zich aanmeldt wordt gevraagd om naast naam, e-mailadres en telefoonnummer ook
aan te geven met hoeveel kinderen en begeleidende volwassenen
men komt.

Mooie kerstcadeau’s
bij de Suijkerpot

Realiseer in 2022 jouw droomtuin samen met

Dutch Quality Gardens Visio Vireo Tuinen

Sieraden

Tassen

Wonen
Wij ontwerpen, maken en verzorgen de tuin die perfect bij je past.
Maak vrijblijvend een afspraak!

Kleding

Servies

de Sui
Suijkerpot
k ot

Wij wensen u fijne feestdagen &
een voorspoedig, gezond en bloemrijk 2022!

Lifestyle

Franseweg 62a · 4651 GG STEENBERGEN
T 0167 560 619 E info@visiovireo.nl
W www.visiovireo.nl

Openingstijden

Ma:
13.00 - 17.30 uur
Di t/m Vr: 09.30 - 17.30 uur
Za:
09.30 - 17.00 uur

Kaaistraat 22 | 4651 BN Steenbergen | tel. 0167 541 012

BADKAMERS EN KEUKENS

Wij maken JOUW badkamer & keuken persoonlijk
-

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

Oude Moerstraatsebaan 6 - 4614 RP Bergen op Zoom
info@lindhout.nu - www.lindhout.nu - tel. 0164-650270
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“ Aan het eind van de dag
is het gewoon hard werken”:

Ritmeester Rob Sloekers
benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau
(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - “Wat ben ik hier
mooi ingetuind.” Het waren de eerste woorden die Steenbergenaar
Rob Sloekers (51) afgelopen woensdag uit kon brengen nadat hij bij
binnenkomst in de raadzaal van het
gemeentehuis met stomheid was geslagen. De ruimte bleek namelijk, coronaproof, gevuld met familie, vrienden en collega’s van Sloekers. Zij
hadden zich daar verzameld om getuige te zijn van zijn benoeming tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
met zwaarden. Dit laatste vanwege
de militaire functie van de ontvanger.
Ritmeester Sloekers was onder semi-valse voorwendselen naar het
gemeentehuis gelokt. Hij zou daar
een voorbespreking hebben over de
viering van de lokale Veteranendag
in 2022. Dat deel van het verhaal
was overigens wel waar. Deel twee
waarin hij was gevraagd om aan te
sluiten bij een vervolgbespreking
met een aantal hoger geplaatste militairen bleek een leugen om bestwil. Het mes van deze smoes sneed
aan twee kanten. Het was voor Rob
namelijk reden om in uniform naar
het gemeentehuis te gaan waardoor

hij in ieder gekleed was voor de gelegenheid.

Grote ambassadeur
Ook burgemeester Ruud van den
Belt was in uniform, dat wil zeggen: met ambtsketting. Vanachter
de katheder legde hij Sloekers uit
waarom Koning Willem-Alexander
hem de Ridderorde verleende. “U
staat letterlijk en figuurlijk te boek
als een toonaangevende muzikale
duizendpoot. Als producent en als
muziek- en beeldregisseur speelt
u al vele jaren lang een cruciale rol
in de organisatie van belangwekkende gebeurtenissen op landelijk
niveau. In de praktijk betekent dit
welbeschouwd dat u dé grote ambassadeur bent van militaire muziek, in relatie tot uiteenlopende
activiteiten en evenementen,” aldus
Van den Belt. Daarmee maakt u de
verbinding tussen de Krijgsmacht
en de maatschappij.”

Kunst om verhalen
te vertellen
Rob Sloekers is in het dagelijks leven senior accountmanager van de
Koninklijke Landmacht en als projectmanager werkzaam voor de Staf
Militaire Muziek. Hij werkt in die
functie onder meer voor de land-

Volkspartij wil voorrang
voor inwoners gemeente
bij huurwoning in kernen
STEENBERGEN – De Volkspartij ziet
graag inwoners die een periode
uit de gemeente Steenbergen weg
zijn geweest en terug willen keren
voorrang krijgen wanneer ze zoeken naar een huurwoning in een
van de zes kernen. Burgerraadslid
Janine van Bers-Roelands stelt namens haar fractie hierover vragen
aan het college.
Ze wijst daarbij op een bestaande
regeling: de ‘kleine-kernen-binding en lokale voorrangsregeling’.
Deze regeling wordt al toegepast
in met name Lepelstraat en alle
kernen op het eiland Tholen, zo

Volgende
week geen
Krant.

Volgende week
verschijnt er vanwege
de kerst géén

Steenbergse Courant

geeft Van Bers-Roelands aan. Ze
vraagt het college of dit in gesprek
wil gaan met de woningcorporaties om de voorrangsregeling snel
mogelijk te maken voor minimaal
25% van het woningaanbod. Dat
is zeker ook van belang voor hen
die terugkeren om als mantelzorger te kunnen fungeren, aldus de
fractie van de Volkspartij.

Laatste bingo
van 2021 bij
KBO Welberg
WELBERG – Fien Cools van KBO
Welberg laat weten dat op dinsdag 21 december een bingomiddag wordt georganiseerd in gemeenschapshuis De Vaert. Dit is de
laatste bingo van dit jaar.
Zoals gewoonlijk gaat de zaal om
13:00 uur open en gaan de bingoballetjes een half uur later rollen.
Het bingospel wordt rond de klok
van 16:15 uur beëindigd. Iedereen
– dus ook niet-leden van de KBO
– zijn deze middag zeer welkom.
Wel dient een QR-code en identiteitsbewijs te worden getoond.
Alle prijzen worden in contanten
uitgekeerd.

Foto: Een trots gezin, van links naar rechts: Riet, Jochem, Rob, Wouter, Astrid en Frans Sloekers. Op Rob’s uniform
prijkt de onderscheiding die hoort bij de ridderorde die hij uit naam van de koning kreeg.
machtorkesten Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en de
regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers
en Jagers’. Vanuit die hoedanigheid
vervult Sloekers, als producent en
muziek/beeldregisseur een cruciale
rol in de organisatie van de Nederlandse Veteranendag, in het bijzonder bij de Ridderzaalceremonie. Van
den Belt: “U verstaat de kunst om
met muziek verhalen te vertellen
die mensen raken. “

Herculesramp
Op Sloekers “erelijst” staan verder
galaconcerten voor verschillende goede doelen zoals de Stichting
Hulphond, en (herdenkings)concerten voor onder andere de NAVO,
het Nationaal Comité Herdenking
Capitulaties 1945 en voor de slachtoffers en nabestaanden van de Herculesramp.
Daarnaast is hij momenteel dirigent
bij Harmonie Nederland en Oranje
in Rucphen, fanfareorkest Concor-

dia in Krimpen aan den IJssel en bij
de concertharmonie van Muziekvereniging Roosendaal. Ook is hij
actief voor het Prins Claus Conservatorium.

Gewoon hard werken
Tijdens de stortvloed aan lovende
woorden die de burgemeester over
hem uitstortte, hervond Sloekers
zijn stem. “Ik ben een bevoorrecht
mens dat ik de lijst mag leveren
waarbinnen mooie verhalen gepresenteerd worden.”
Hij benadrukte dat hij zijn werk alleen kon doen, dankzij de mensen
om hem heen. Collega’s met wie hij
soms al tientallen jaren samenwerkt
en bovenal zijn gezin.
Zijn speciale dank ging uit naar zijn
ouders die bij de ceremonie aanwezig waren: “Waar het uiteindelijk
op neerkomt is dat ik gewoon hard
moet werken net als pa en ma jarenlang in hun bakkerij gedaan hebben.” De nieuwe functie van Sloe-

kers zal op zijn dagelijkse bezigheden weinig invloed hebben: “Ik ben
dankbaar voor de waardering, maar
ook zonder die waardering zou ik
niks anders liever doen. Gisteren
niet, vandaag niet en morgen niet.”

Geheimen voorbij
Het opspelden van de decoraties
werd vanuit coronaveiligheid uitgevoerd door Sloekers’ echtgenote
Astrid. Voor haar betekende de ceremonie vooral het einde van drie
maanden zwijgplicht. “Ik ben zo blij
dat dit echter de rug is, want het was
best zwaar. Rob en ik hebben geen
geheimen van elkaar en nu moest
ik ineens van alles achter zijn rug
om regelen. Gelukkig had hij helemaal niets in de gaten. Hun zoons
Wouter en Jochem zagen moeders
geworstel met lede ogen aan. “Ze
deed zo haar best om het geheim te
houden dat we het idee hadden dat
het daardoor extra opviel,” lacht Jochem.

van uw toekomstige woning gunstiger en dus lager
zijn dan die van uw huidige huis. Bijvoorbeeld door
lagere rente die u moet betalen.

( advertorial )

Is het een goede tijd om je huis
nu te verkopen?
Als makelaar in Steenbergen en omgeving helpen
wij diverse woningeigenaren elk jaar weer met de
verkoop van hun woning. Nu en dan ontvangen
wij een aanvraag met de volgende strekking: “Ik
wil eigenlijk niet verhuizen, maar doordat de
huizenprijzen zo hoog zijn, wil ik de kans niet laten
liggen”. De vraag die hierbij feitelijk centraal staat is:
is het een goede tijd om je huis nu te verkopen? De
vervolgvraag is: “Is dit de piek en komt er mogelijk
geen betere tijd om ons huis te verkopen?
De eerste vraag is eenvoudig te beantwoorden: “Ja,
het is inderdaad een goede tijd om uw huis te verkopen.
De markt heeft moeilijke jaren gekend. Inmiddels is
de tijd van stijgende huizenprijzen al weer een tijdje
aangebroken, met als resultaat dat de meeste huizen
weer op hun oude prijsniveau zitten of daar zelfs een
stuk boven. De vraag is nu zo groot geworden dat
huizen gemakkelijk en snel ver boven de vraagprijs
worden verkocht. Als woningeigenaren kan je
daardoor een grote slag slaan.

Er moet wel een goed
alternatief zijn
Maar: als het huis eenmaal verkocht is, dan moet er voor
u wel een alternatief zijn om naar toe te verhuizen. Een
woning boven de vraagprijs verkopen en vervolgens
een andere woning ook boven de reële marktwaarde
terugkopen, zal geen zoden aan de dijk zetten.
Kortom: ja, het is financieel een gunstige tijd om
uw huis te verkopen, maar u behaalt alleen een
financieel voordeel als uw toekomstige woning
ook gunstig geprijsd is en/of de maandelijkse lasten

Komt er nog een betere tijd om
mijn huis te verkopen?
Zoals de markt nu is, is er sprake van stabiele groei
van de huizenprijzen. Dat betekent dat volgend jaar
nog even gunstig kan zijn als het huidige jaar. Let
wel, door de jaren heen zien we altijd dezelfde trend:
de huizenprijzen blijven stijgen totdat ze niet langer
houdbaar worden en niet meer reëel zijn, waarna
een inzinking volgt. De grootste waardestijgingen
en waardedalingen zien we als de markt onder druk
komt te staan.

Ons advies: vraag een gratis
waardebepaling aan
U kunt enkel beslissen of het nu de juiste tijd is om
te verhuizen, door een goed beeld te krijgen van
de huidige waarde van uw woning. Door een gratis
waardebepaling van uw huis aan te vragen, krijgt u
inzicht in de huidige woningwaarde en de vermoedelijke verkoopopbrengst van de woning in deze tijd.
Bij Koetsenruyter makelaardij kunt u een gratis en
vrijblijvend antwoord krijgen op de vraag of het in
uw geval de juiste tijd is om uw huis te verkopen. Bel
daarom voor een afspraak 0167-563301

Korting:
Bij verkoop van uw woning door Koetsenruyter
makelaardij ontvangt u nu ook een korting van
€ 500,- op de courtage. Begin het nieuwe jaar dan
ook goed met de verkoop van uw woning.

Koetsenruyter Makelaardij O.G.
Kaaistraat 6 – Steenbergen – (0167) 563 301

www.koetsenruyter.nl

de beste keuze voor
social media marketing
van jouw bedrijf

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

Social Media Marketing Adviseur
(fulltime)
Word jij onze nieuwe collega?
Ga naar marketingtools.nl/vacatures

jij?

MarketingTools.nl stelt bedrijven in staat om zelf meetbaar resultaat te behalen op
social media. Scoren als een marketingbureau, maar dan voor een fractie van de prijs.
MarketingTools.nl is onderdeel van Vermeulen Steenbergen bv, Molenweg 44, Steenbergen
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Foto: The Southwall Singers maakten van hun optreden in de Kerstshow van de SLOS een
gezellig kooruitje.

Met de SLOS onder de kerstboom:

Speciale uitzending met
hoogtepunten van het
afgelopen jaar
(door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – De SLOS pakt uit
tijdens de kerstdagen. Vanaf 13.00
uur op Eerste Kerstdag zendt de
lokale omroep een speciaal programma uit waarin teruggeblikt
wordt op het afgelopen jaar. Afgelopen zaterdag vonden de opna-

mes plaats in de kerstfeestelijk ingerichte studio.
Het was logistiek een hele klus om
alle gasten die uitgenodigd waren
voor de kerstshow, coronaproof
door het programma te loodsen.
Geen probleem voor degenen
die moesten wachten tot zij bij
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Foto: Achter de schermen bij de SLOS gaat het professioneel aan toe.

presentatrice Hilde Jans aan tafel
konden schuiven; het gezelschap,
een bakje koffie en een goedgevulde oliebol maakten alles goed.

Met de hele bubbel
Het bezoek aan de professionele
studio aan de Zuidzeedijk in Dinteloord waar vandaan de SLOS
sinds kort haar uitzendingen verzorgt, was voor sommige gasten
een hele belevenis. Zeker ook voor
het SDW ‘Aan de Zuidwal’-koor
‘The Southwall Singers’ dat met
de hele bubbel op bezoek kwam.
Een broodnodig uitje na een jaar
met pieken en diepe dalen. Het
overlijden van een aantal koorgenoten was natuurlijk het absolute

dieptepunt. Maar gelukkig zaten
er aan de andere kant ook wel wat
hoogtepunten in de weegschaal.
Zo is de door Omroep Brabant gemaakte documentairereeks ‘Wat
kan je wel’ nu ook te zien bij Omroep Max. Het koor heeft daarin
een hoofdrol dankzij koorleidster
Monique Martens die wordt gevolgd op weg naar het eerste publieke optreden.

Bekende
gemeentegenoten
Andere bekende gemeente Steenbergenaren die te zien zijn in de
SLOS Kersthow zijn onder meer
horecaondernemer Jack Bosters

Overleg Ouderenbonden belegt bijeenkomst
met lokale politieke partijen
( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Met het naderen
van de gemeenteraadsverkiezingen – in maart volgend jaar – belegt de vereniging ‘GOOS’, het Gezamenlijk Overleg Oudenbonden
Steenbergen – op zaterdag 8 januari een bijeenkomst in gemeenschapshuis De Vaert. Hiervoor zijn
de plaatselijke politieke partijen

uitgenodigd. Doel is om te weten
hoe de partijen denken over ouderenbeleid in de gemeente en om
het belang van een goed beleid in
een snel vergrijzende gemeente te
benadrukken.
GOOS constateert dat Brabant
vergrijst, vooral in de hoogste
leeftijdsgroepen. Belangrijk is beleidsterreinen hierop af te stemmen. Met name gezondheidszorg,

Oud en Nieuw met SLOS:

‘Thuis in Steenbergen’ blikt
terug op vervlogen tijden
STEENBERGEN - Op oudejaarsdag
zendt SLOS een nieuwe aflevering
van ‘Thuis in Steenbergen’ uit. Toepasselijk voor het einde van een
jaar is de aandacht die programmamakers Peter van Langerak en
Mark van de Broek hebben voor
het vermaak van de mensen over
vele decennia in Steenbergen en
haar kernen.
Peter van Langerak: “ Het is een
lekkere lange uitzending geworden met veel zaken die bij de
kijker iets oproepen in de trant
van…o, ja, dat hebben we ook nog
gedaan of het nu gaat over tollen, hoelahoep, een wereldrecord
kruipen of postzegels sparen, van
alles zit in deze uitzending.”

Beelden van vroeger
Ook zijn oude beelden uit vervlogen Steenbergse tijden in de uitzending opgenomen , die vast ook
vele herinneringen op zullen roepen. Het programma maakt een
reis door de tijd en dan zijn de beginjaren van de televisie in Nederland ook een must om er wat van
te laten zien. In korte flits komt
het allemaal voorbij; Bonanza, Mr
Ed, Swiebertje, Lassie, en vele anderen.

Verenigingen in het
vroegere Steenbergen
Geleidelijk schuift het programma op richting de huidige tijd

leefomgeving, vrijwilligerswerk,
woningbouw en volkshuisvesting.
“De urgentie is groot om goed
voorbereid te zijn op de vergrijzing, want het aantal zorgmedewerkers en mantelzorgers zal
drastisch afnemen”, zo stelt het
GOOS. “Het is dus noodzaak dat,
samen met senioren en hun verenigingen en maatschappelijke
organisaties, de lokale samenlemet b.v. yoga en de komst van de
computer, etc. Aan het einde van
de uitzending is er nog een selectie gemaakt uit honderden verenigingen die ooit het daglicht
in Steenbergen hebben gezien en
vaak al niet meer bestaan. Denk
hierbij aan luchtbuksverenigingen, dansclubs, ijsclubs, wielerclubs, kegelverenigingen, etc. ”We
hebben een selectie moeten toepassen”, zegt van Langerak, ”Want
we stonden versteld hoe actief de
vorige generaties hier waren met
ontelbare verenigingen en clubs”.

En verder op SLOS TV
Dit programma wordt om 13:00
uur opgestart en wordt de gehele dag herhaald. Om 23.30 uur
brengt SLOS een spetterende
show van de European Pop Orchestra.
Om één minuut voor twaalf telt
SLOS op originele wijze af naar
2022. Na een spetterend vuurwerk
is er een live optreden te zien van
de Rolling Stones.

ving zó wordt ingericht dat zorg
en welzijn op een verantwoorde
manier beschikbaar zijn en blijven voor en ook door senioren”.

Gesprekspartner
en deelgenoot
GOOS wil een gesprekspartner
zijn voor de gemeente en deel uitmaken van een multidisciplinair

uit Nieuw-Vossemeer, de Steenbergse kartcoureur Bas van Vlimmeren en de Heense wereldkampioen Kyokushin Valence Bickel.
Ook Annemiek van der Vorm uit
Dinteloord die als competition
manager voor het dressuur- en
para dressuurevenement naar de
Olympische Spelen in Tokyo ging
en de winnaars van de Kleine Tour
2021, Brent Jongenelen en Kyra
Trouw zijn van de partij. Claudia
de Groen, projectleider van het jubileumjaar 2022, blikt vooruit op
alle festiviteiten die hopelijk nog
komen gaan. Zelfs de muziek is
van eigen bodem, zij het natuurlijk wel met een kerstsausje.

team om gezamenlijk oplossingen
te realiseren voor problemen die
met ouderen te maken hebben.
En men wil op inhoud betrokken
worden bij het ontwikkelen van
ouderenbeleid in de gemeente
Steenbergen. Met name op het gebied van geschikte woonvormen
met zorgondersteuning, een fijne
leefomgeving, een digitaal vriendelijke gemeente en armoedebeleid. Ze ziet dit graag opgenomen
in de verkiezingsprogramma’s.
Overigens nodigt GOOS alle belangstellenden uit om de bijeenkomst bij te wonen.

De all time
favorite
BLOOM
van
Simone
PÉRÈLE
shop je
nu in de
kleur
Opera Red,
die perfect
is voor de
aankomende
feestdagen.

Unlimited Actie
Unlimited Actie

Gratis hoesje bij KPN Unlimited
Bij aansluiten of verlengen van een KPN Unlimited Data
ontvangt
u gratis een
waarde van 19,95 EUR, of
Gratis hoesje
bijhoesje
KPNter
Unlimited
een Pop Socket naar keuze.
Bij aansluiten of verlengen van een KPN Unlimited Data
ontvangt u gratis een hoesje ter waarde van 19,95 EUR, of
een Pop Socket naar keuze.
Actie is geldig t/m 31-12-2021. Actie is niet inwisselbaar tegen geld en/of andere kortingen. Bij
aanschaf van een duurder hoesje wordt de korting verrekend op de aanschafwaarde.

Actie is geldig t/m 31-12-2021. Actie is niet inwisselbaar tegen geld en/of andere kortingen. Bij
aanschaf van een duurder hoesje wordt de korting verrekend op de aanschafwaarde.

Héééél

V U U R WE R K

SPREEKUUR IN IEDERE KERN

m a r s k ra m e r
steenbergen

webwinkel: www.kaaistraat50.nl • www.marskramersteenbergen.nl

STEENBERGEN

Like ons op facebook en Instagram

NIEUW-VOSSEMEER
WOENSDAG
9.30 -10.30
DE VOSSENBURCHT

DINTELOORD
DONDERDAG
14.00-15.00
HET DORPSHUIS

WELBERG
DONDERDAG
14.30-15.30
DE VAERT

KRUISLAND
DONDERDAG
9.30-11.30
DE SIEMBURG

STEENBERGEN
DINSDAG
9.00-11.00
DE VRAAGWIJZER

DE HEEN
IN DE ONEVEN WEKEN
OP WOENSDAG
11.00-12.00
DE STELLE

Heeft u een vraag of probleem waar u
tegenaan loopt in het dagelijks leven?

Kom dan naar het inloopspreekuur
bij u in de buurt.
(0167) 750 850

WELZIJN-STB@WIJZIJNTRAVERSEGROEP.NL
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Ontwerpt u de winnende
vlag voor het
Jubileumjaar 2022?
Is
uw
vlagontwerp
straks door heel de gemeente te zien? Dat kan!
Doe mee aan de Vlagontwerpwedstrijd van het
Jubileumjaar 2022. De
winnende vlag is overal
in de gemeente Steenbergen te zien. Tijdens
én na het Jubileumjaar

2022. Bijvoorbeeld bij
evenementen en andere speciale dagen voor
onze gemeente.
Om met vlag en wimpel voor
de wedstrijd te slagen moet
de vlag wel aan een aantal
eisen voldoen.
Lees alle eisen en meer informatie op de website:
www.steenbergen2022.nl.

Reisverslag in woord en prent:

‘Wij gaan op wereldreis’
met Lies de Ron-Bosters
(Door Dasja Abresch)

In 2022 mogen inwoners een
top 3 kiezen, waaruit een samengestelde jury de winnen-

alle dieptepunten, hoogtepunten,
maatregelen en gevolgen van de
coronacrisis aan bod komen. Globale gebeurtenissen die Lies soms
heel persoonlijk raakten. “Onze
dochter Lianne zou 17 april vanuit
Canada naar Nederland komen,”

de vlag kiest. We houden u op
de hoogte!

schrijft zij. “Het kan nu niet meer,
wereldwijd staan vliegtuigen aan
de grond!”

Deel 2
Het boekje eindigt op 25 september van dit jaar. Het moment

maar een paar maanden in beslag zou nemen, begon Lies haar
eerste schetsen. “Ik maakte korte
aantekeningen van wat er in het
nieuws kwam en maakte daar potloodtekeningen van.” De dagen
werden weken, de weken werden
maanden. Het schetsboek van de
Steenbergse werd steeds dikker.
“Kennissen die er doorheen bladerden, vonden dat ik er wat mee
moest doen. Het was de Welbergse collega-kunstenares Toos Santvos die mij aanraadde om naar
Martin en Riena Valkhoff te gaan
omdat die al ervaring hadden met
het uitbrengen van boekjes.”

STEENBERGEN – “December 20192020 – We wensen elkaar een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid. Wie had kunnen denken
dat het leven zo dramatisch zou
veranderen!” Het zijn de eerste
woorden in het boek ‘Wij gaan op
wereldreis’ dat Lies de Ron-Bosters (76) uit Steenbergen deze
week presenteerde. Een reisverslag is het eigenlijk van een pandemie die de wereld nu al twee
jaar in haar greep houdt. Een reportage die meer beelden dan
woorden bevat, want Lies is op de
eerste plaats kunstenares.

Persoonlijk geraakt

Al vanaf het moment dat het virus
de kop opstak in China en niemand nog kon bedenken dat de
reis naar het Europese continent

Het kunstenaarsechtpaar was razend enthousiast over het idee en
de uitvoering en hielp Lies op weg
naar haar eerste boek met de titel
‘Wij gaan op wereldreis’ waarin

D66 wil slagboom bij
oostelijke sluiproute
in Dinteloord
DINTELOORD – Fractievoorzitter
Tim Huisman van D66 legt zich namens zijn fractie niet neer bij het
antwoord dat hij van b en w kreeg
op vragen over de sluiproute voor
het verkeer dat langs de Molen-

KALENDER

weg en Molendijk naar het Dinteloordse industrieterrein rijdt. Hij
vraagt om een automatische slagboom om dit sluipverkeer te weren.

Nog
2 weken

waarop veel beperkingen werden
afgeschaft en het ‘gewone’ leven
weer leek te beginnen. ‘Leek’, want
inmiddels weten we dat het een
schijnveiligheid was. Lies voorzag
het al, zo blijkt uit de laatste woorden van haar reisverslag: “Als dat
maar goed gaat, het virus is nog
niet weg.”
En dus is zij maar weer begonnen
met het maken van aantekeningen en schetsen over de wereldreis van het virus. Of dit gaat leiden tot een tweede deel houdt zij
voorlopig nog even in het midden.
‘Wij gaan op wereldreis’ is voor 10
euro te koop bij Boekhandel Vermeulen en bij Primera de Gilles in
Steenbergen.
Foto: “Tekenen en schilderen doe ik
al zo lang als ik me kan herinneren,” vertelt de geboren Vosmeerse
Lies de Ron-Bosters. “Op mijn 60ste
kreeg ik de behoefte om meer te weten te komen over technieken en
materialen. Toen ben ik naar de St.
Lucas-Kunstacademie in Kapellen
bij Antwerpen gegaan.” Na zeven
jaar had Lies haar diploma, inclusief de specialisatie olieverf op zak.
De kunstenares geeft ook cursussen
en exposeerde regelmatig.

Begin december kwamen er
D66-vragen over ‘een permanente
verkeersoverlast bij de Molendijk,
ter hoogte van het viaduct’.
Dit vanwege klachten van omwonenden die de D66-fractie bereikten. De fractie vroeg wanneer
hiervoor een goede en duurzame
oplossing komt en om toezicht
van politie of boa’s.
Het antwoord van het college dat
gebleken is dat het grootste ge-

deelte van het verkeer over de
Molenweg bestemmingsverkeer is
en dat het om te kleine aantallen
gaat om ingrijpende maatregelen
te treffen en dat het de aandacht
heeft van de politie, vindt D66 ‘te
vlak’.
De fractie stelt dat het probleem
ontkend wordt en stelt een automatische slagboom ‘als beste oplossing’ voor. Het college wordt
gevraagd nieuwe metingen uit te
voeren, omdat de eerdere meting
‘verouderd en onjuist is’.

Volgende
week geen
Krant.

Volgende week
verschijnt er vanwege
de kerst géén

Steenbergse Courant

De ideale oplossing
voor de feestdagen thuis of tijdens Oudjaar

Schoenen Roosendaal

Onze partypan, maar ook nieuw in ons
assortiment hapjesschalen die gemakkelijk
op te warmen zijn in de magnetron.
Deze kunnen we vullen met heerlijke
hapjes en zo heeft u in een hand om draai
iets lekkers op tafel staan.
En dit alles uit onze ambachtelijke slachterij
en bereidt in eigen keuken

waliteit!
u aan de k
ft
e
ro
p
t
a
En d

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

Blauwstraat 63 • Steenbergen • Tel. 0167 - 56 13 70

www.poeliervugts.nl

Hogestede 11 (Molenstraat ) Roosendaal
Betaald kort parkeren in de gehele straat

Tel. 0165-532656 www.riobello.nl
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John Bijlsma van jubilerend
Visio Vireo Tuinen:

feestelijkheden. “Wat we precies
gaan doen maken we later duidelijk, maar er komen sowieso enkele mooie acties aan. Onze klanten
staan absoluut centraal in ons jubileumjaar”, zegt Bijlsma, “zonder
hen waren we niet zover gekomen.”

“Wij zorgen al twintig jaar
voor puur tuingeluk”
STEENBERGEN – Visio Vireo bestaat twintig jaar. Eigenaar John
Bijlsma is trots op zijn team en
vooral ook op de vele klanten
waarvoor ze tuinaanleg en tuinonderhoud mogen verzorgen. “Onze
doelstelling is om echt tuingeluk
te brengen. En gezien de vele positieve reacties lukt dat”.
“Tuinen zijn al mijn hele leven
mijn grote hobby. In een tuin vind
ik ontspanning, plezier en geluk”,
zegt John Bijlsma, “En 20 jaar nadat ik begon als zelfstandig ondernemer is dat nog steeds zo.
Visio Vireo Tuinen is voor mij veel
meer dan mijn ’werk’. Het is nog
steeds dat ik het liefste doe. Ik begon zelfstandig, inmiddels zijn we
met een team van 12 mensen. Ons

Toekomst

doel is nog altijd hetzelfde: mooie
tuinen maken en verzorgen en het
gevoel van tuingeluk delen met
onze klanten.”

‘Kijk op groen’
De naam Visio Vireo is Latijn voor
‘Kijk op groen’. Het refereert aan
de bijzondere kijk die Bijlsma altijd heeft gehad. “Ik werkte als docent tuinaanleg en -onderhoud,
maar kon mijn ambitie niet kwijt
in die functie. Ik wilde de lat hoger
leggen dan dat ik om mij heen zag
bij collega’s, ik wil niets minder
dan topkwaliteit leveren. Daarom
zijn we ook aangesloten bij Dutch
Quality Gardens, een vereniging
van bedrijven met hetzelfde doel.
Wij zijn er van overtuigd dat een
mooiere wereld begint in eigen

Foto: De Halsterse Krant - Dennis van Loenhout ©

tuin, zeker als je tuin je eigen karakter en smaak weerspiegelt. Dat
is waar wij al twee decennia voor
zorgen.”

Deskundig team
In die afgelopen jaren heeft John
Bijlsma een deskundig en betrokken team om zich heen verzameld
waar hij trots op is. “Ons team
kent weinig verloop, dat maakt
me erg blij. Ik vind het belangrijk om onze medewerkers zoveel

mogelijk kansen en zekerheid te
bieden. Dat betaalt zich terug in
vaklieden die met hun kennis en
passie een stempel op het bedrijf
drukken en hun meerwaarde elke
dag bewijzen”.

Mooie acties
in het jubileumjaar
Een 20-jarig jubileum moet natuurlijk gevierd worden. Visio Vireo betrekt haar klanten bij de

Mike Kruf startte een
bijzonder bedrijf:
‘Anders Online’
( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Mike Kruf heeft
een licht verstandelijke beperking.
Dit weerhield hem er niet van om
een eigen bedrijf op te richten.
Hij ontdekte dat het bouwen van
websites hem heel goed ligt. Die
wil hij graag voor bedrijven en organisaties maken. Daarbij wil hij
anderen met eenzelfde beperking
of leerachterstand ook graag een
kans geven zich te ontwikkelen.
Sinds anderhalf jaar woont Mike
met moeder Janine Kruf in Steenbergen. Ze kwamen uit Bergen
op Zoom en wonen hier nu naar
hun zin. Mike Kruf kreeg aangepast onderwijs op de Mytylschool

in Roosendaal en had vervolgens twee opties: dagbesteding
– bijvoorbeeld in de groenvoorziening – of vrijwilligerswerk.
Na zijn school volgde voor hem
een zwarte periode. Het ontbreken aan begeleiding in het vervolgtraject was daar debet aan.
Een tijdlang deed Mike Kruf vrijwilligerswerk bij de Kringloper tot
hij via een vriend de kans kreeg
om met een computer te werken
en ontdekte dat dit hem bijzonder lag. Zo bekwaamde hij zich in
het bouwen van websites. Mike
besloot in november tot het oprichten van een eigen bedrijf: ‘Anders Online’. Hij werkt vanuit een
flexkantoor bij Nova Flex Office.

Prijswinnaars 2e trekking
Najaarsstempelactie
Ons Steenbergen
STEENBERGEN – De derde trekking van de traditionele Najaarsstempelactie van Ons Steenbergen
is inmiddels geschied op 13 december. Deze trekking leverde de
hier volgende prijswinnaars op. Er
is nog een trekking: op 28 december. Alle ingeleverde en ingevulde
stempelkaarten waarop geen prijs
is gevallen doen ook bij deze trekking mee.
Albert Heijn Achterberg: Bo Elzinga Steenbergen; Donk Steenbergen; J. de Groot Steenbergen; Kees Plasmans Nieuw Vossemeer; A.Visser
De Heen; Angèle Mulders Steenbergen; Tannie
v.d. Meer-v.Nielen Oude Tonge; Maudy Lebeau
Roosendaal; Tonissen Steenbergen; M.te
Boome Nieuw Vossemeer; Franca Brooijmans
Steenbergen; Iriks Steenbergen; Marie-Colien
van Wensen Bergen op Zoom; M.Tawfek
Steenbergen.
Binderij Bloemweegen: van Meer Bergen op
Zoom; Jolanda Bos Steenbergen; Diana Perrenet
Steenbergen; Ilja van Treijen Steenbergen;
Wessel v. Meer Steenbergen; Dam De Heen;
Fam.Derksen Dinteloord. Brasserie Puur:
Rianda Grobecker Steenbergen; J.Timmermans
Nieuw Vossemeer; G.G. Stoutjesdijk De Heen;
H.v.Oers-Huijsmans Steenbergen; Karin Steenhuis Steenbergen; I.Boudeling St.Philipsland;
Wil Akkerman Steenbergen.
Broekhuis Juweliers en Klokken: I. Galera
Nieuw Vossemeer; v.Oers Steenbergen; Marleen
Zwagemaker Nieuw Vossemeer; J.Jans Steenbergen; Maria Stok Wouwse Plantage; A.Knook

Steenbergen.
Clara & Roxane hair face body: A.Iriks Steenbergen; Amanda Elzinga Steenbergen; Corrie de
Wit Oud Gastel.
DA Drogisterij & Parfumerie van Oers: Heleen
Wouda Steenbergen; Corrie Brood Nieuw Vossemeer; H.v.d.Spoel Steenbergen; Fam.v.d.Stap
Steenbergen; B.Mikin Steenbergen; Ellen Barendse Steenbergen; P.Graafmans Steenbergen.
De Moor Optiek: Leny Nuijten Steenbergen.
De ontmoetingswinkel: Loomans Steenbergen;
M.Mulders Steenbergen; Harriët Brekelmans
Halsteren; Fam.v.Eekelen Steenbergen; J.de la
Fosse Kruisland; Bianca Schillemans Kruisland;
v.Broekhoven Steenbergen.
Durlinger: C.Nederlof Dinteloord; Fam.Traets
Steenbergen; v.Loon Steenbergen; Heleen
Eenhoorn Moerstraten; Charlotte Moors Steenbergen; Jolanda v.d. Bogert Steenbergen; Anja
Beerkens Steenbergen.
Funride: Jongenelen Steenbergen; Esther v.
Nispen Kruisland; M.Zandberg Steenbergen;
P.Witlox Dinteloord; Wim Roovers Steenbergen.
Goudsmederij Keizer: Laila Heshof Steenbergen; E.Zwijgers Steenbergen; Anja Nuwolt De
Heen.
Haer van den Adel: J.Bolders Steenbergen;
Marijn van Domburgh Steenbergen; van
Middendorp Steenbergen; J. Ooms Steenbergen; Chantal v.d. Wegen Steenbergen; A.Bom
Dinteloord.
Luxe Bakkerij Ton van Hees: Leonie de Man
Steenbergen; Elfi Kats Steenbergen; de Visser
Steenbergen; Ingrid v.d. Klugt Steenbergen;
Bethlem Steenbergen; Iris Bakker Steenbergen;
M.de Caluwé Nieuw Vossemeer.
HEMA Steenbergen: Rosemarie de Groot

Foto: Mike Kruf en moeder Janine. Laatstgenoemde is trots op haar zoon
die ondanks zijn lichte beperking een eigen bedrijf voor websitebouw
heeft opgericht. Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant
Voor zijn bedrijf is hij opzoek naar
nieuwe klanten, partijen die gevoel hebben bij de visie van ‘Anders Online’ en die websites willen laten bouwen door jongeren
met een beperking of jongeren die
tussen wal en schip vallen. Want
Halsteren; A.v. Vugt Steenbergen; Kathinka
Overkamp Oud Vossemeer; Verkerke Steenbergen; Lia Suikerbuik Steenbergen; C.Clarijs
Steenbergen; J. Bout Tholen; Joëlla Augustijn
Klaaswaal.
IJssalon Boon: Toos Huijsmans Steenbergen;
E.Stolk Steenbergen; v.d. Wouw Steenbergen;
Bijl Welberg; N.Beuman Steenbergen; J.Jansen
Steenbergen; Koenraadt Steenbergen; Ineke
v.d. Est Dinteloord; Lars Feijtel Steenbergen;
Lieve Patacca Steenbergen; C.P.Gerrits-Catsburg
Welberg; Martijn Hagens Steenbergen; Anita v.
Heiningen Steenbergen.
Jolanda’s Boeket: Nell Dogge Steenbergen;
Sonja Schouteren Steenbergen; W.op den
Brouw De Heen; Anita Nuiten Steenbergen; M.
Tiberius-Lauwen Steenbergen; Fontijne-Clarijs
Steenbergen; José Delwel Steenbergen.
Kaashuis Marcel: Koopmans Steenbergen; C.v.
Vugt Steenbergen; L.Schreurs Nieuw Vossemeer; Lenny Wong Steenbergen; Gina Bervoets
Steenbergen; José Koen Kruisland; P.Machielse
Wouw; Karin Loos Steenbergen; John v.d. Oever
Moerstraten; A.Barten Steenbergen.
KlusWijs Steenbergen: A.Koene Lepelstraat;
Linda v.d. Meer Dinteloord; I.E. Goudswaard
Dinteloord; Diepstraten Steenbergen; C.Bosters
Nieuw Vossemeer; André de Bruijn Steenbergen.
Kruiderij Rozemarijn: J.P.C. Dekkers Steenbergen; Tom v. Driel Steenbergen; G.Berkelmans
Anna Jacobapolder; Knijff Steenbergen; Y.Keizer
Steenbergen; Meriam Bierkens Steenbergen.
LinFina Lingerie: Henny Oerlemans Steenbergen; M.Bogaard Steenbergen; M. de Bruijn
Steenbergen; Karin Jonkers Steenbergen;
Naalden Steenbergen.
De Marskramer: Dewij Oud Gastel; M.v.d.
Boom-Bogers Moerstraten; Kelly Antheunisse
Steenbergen; Margo v.d. Heijden Steenbergen;
Thuur Kroon Steenbergen; H. Kobus Steenbergen; Isaura Naalden Steenbergen; Chris
Methorst Steenbergen.
Oerlemans Mode: R.van Loosen Steenbergen;
Cora Dubbelman Dinteloord.
The Phone House: R.van Wijk De Heen; T.Hor-

Mike Kruf heeft als tweede missie
om leuk werk te bieden aan deze
jongeren en hen de kansen te geven die hij nu zelf ook heeft.

Samenwerking gezocht
Voor zijn nieuwe bedrijf heeft
nicek Nieuw Vossemeer; Marleen Hoetelmans
Kruisland; Fam.Hector Lepelstraat; Masseurs
Steenbergen; J.v.Loenhout Nieuw Vossemeer;
Clazien Renirie Steenbergen.
Poelier Vugts: Ria v. Dun Steenbergen; A.Brusselaars Oud Vossemeer; Jolanda Boutestein
Steenbergen; Ilona Lodewijk Welberg; Joke de
Kock Terheijden; C.de Koning-Koolen Steenbergen; Kim Schilleman De Heen.
Sense Of Style: A. van ‘t Westeinde Nieuw
Vossemeer.
Veraart ùw topslijter: Plasmans Steenbergen;
Korien de Hoog Steenbergen; Houtepen Steenbergen; Y.v.Hooijdonk Steenbergen; van Merode
Steenbergen; C. Boonman Steenbergen; Joke
de Kock Steenbergen; J.Mangelaars Dinteloord;
Drenth Heijningen; R.van Dessel Steenbergen;
A.Terpstra Steenbergen; T.Schalk Steenbergen;
Jessie v.Veen Steenbergen; Sytske de Vogel
Tilburg.
De Suijkerpot Lifestyle: José Rombouts
Steenbergen; Patricia Uitdewilligen Steenbergen; Suzanne v. Keulen Steenbergen; E.v.d. Burg
Bergen op Zoom;.
Tof & Trendy: Inge Poot Steenbergen; Marleen
v. Mechelen Steenbergen; Jeannette v.d. Lely
Dinteloord; H.Heijmans Steenbergen; T.v.d Berg
Steenbergen; Raaijmakers Steenbergen; C. de
Kock Steenbergen.
Trekpleister: Ineke Koenis Steenbergen;
Pascale Bothof Steenbergen; F.Krijgsman Nieuw
Vossemeer.
Van de Ven Mode: Roeslan Steenbergen; E.Baten Steenbergen; C.Brocatus Steenbergen; Anja
Koolen Steenbergen; K.v.Loenhout Steenbergen;
J.Scherpenisse Steenbergen; Jolanda Verstraten
Steenbergen.
Vata Moda: Sonneveld Steenbergen; N.Horstman Steenbergen; Joyce Heijmans Steenbergen;
Caroline v. Kaam Steenbergen.
Vato Moda: Marjan de Kock Steenbergen; Rijk
Dinteloord; Ilse Plompen Steenbergen; van Herk
Steenbergen.
Vermeulen boek- en kantoorvakhandel: van
de Watering Halsteren; Michèle Reuvers Oud

Tuingeluk delen en verspreiden
blijft ook in de toekomst de missie van Visio Vireo Tuinen. Wat dat
betreft verandert er de komende
jaren dus niets. Toch heeft ondernemer John Bijlsma een visie die
hij de komende jaren nog graag
realiteit zou maken.
”De tijd voor tuingeluk is nú”, zegt
hij, ”maar we moeten ook vooruit
kijken. Ik wil dat toekomstige generaties ook nog tuingeluk kunnen ervaren. Daar blijven we de
komende jaren aan werken, door
binnen de ‘Tuingeluk-formule’ te
streven naar de juiste mix tussen
groen en verharding. Duurzaam
is daarbij een belangrijk uitgangspunt”.
Mike Kruf al een paar leuke opdrachtgevers. Op de eerste plaats
zijn eigen moeder Janine, die met
haar bedrijf diensten aanbiedt op
het gebied van spiritueel coaching
en healing. Maar ook bijvoorbeeld
een bedrijf in Nieuwerkerk en
twee aanbieders in Steenbergen.
Hij hoopt zijn klantenbestand
gestaag te kunnen uitbreiden en
vraagt bedrijven en organisaties
die zich aangesproken voelen
door zijn doelstelling om contact
met hem op te nemen.
Ook is de jonge ondernemer op
zoek naar samenwerkingen. Zo
heeft hij reeds afspraken staan
met een ICT bedrijf en een bedrijf
dat gespecialiseerd is in bijzondere websitebouw. Ook is Kruf opzoek naar partners die aanvullend
kunnen zijn, bijvoorbeeld op het
gebied van tekstschrijven en fotografie. Dit om ook de content voor
de websites te kunnen realiseren.

Voor meer informatie:
anders-online.nl
Vossemeer; C.de Pagter Dinteloord; Abbie Pot
Nieuw Vossemeer; Heuvelman Steenbergen; N.J.
Houtepen Steenbergen; J.v.d. Weegen-Bogers
Steenbergen; P.v.d Male St.Philipsland; Tjeu
den Ridder Steenbergen; G.J. Roks-Koolen
Steenbergen; Klaas de Wit Steenbergen; Helma
Prent Dinteloord; v. Giels Steenbergen; Joan v.d.
Reest St.Philipsland.
De Wereldwinkel: H. v. Es Steenbergen; Liesbeth v. Driel Bergen op Zoom; Anouk Helmons
Steenbergen; Joke van Meer Nieuw Vossemeer;
D. Kraaijbeek Steenbergen; Lieve v. Koppen
Welberg; Kelsey Akkaya Bergen op Zoom; Fam.
Bijkerk Tholen.
Wevo Steenbergen: Jeanine Voorheijen
Steenbergen; Savelkouls Steenbergen; de Groot
Halsteren; J.van den Bergh Steenbergen; Ina v
Kuijk Lepelstraat; Debbie Boden Steenbergen;
Weeda Nieuw Vossemeer; J.Tielen Steenbergen.
‘t Wouws Voetje: Floortje Wijkhuizen Steenbergen; Miranda Meesters Steenbergen; W.A.
Broekhuizen Nieuw Vossemeer; Hensen De
Heen.

Volgende
week geen
Krant.

Volgende week
verschijnt er vanwege
de kerst géén

Steenbergse Courant

Profiteer nu van € 1.000 Smart bonus
Profiteer
nu vanBAYON.
€ 1.000 Smart bonus
op de Hyundai
op de Hyundai BAYON.

Plan nu je proefrit
bij Bartelen.
Plan nu je proefrit
bij
Bartelen.
Hyundai
BAYON i-Motion

vanaf
Hyundai BAYON i-Motion
vanaf
€

20.695
€ 20.695
€ 329 p.m
€ 329 p.m
(incl. € 1.000 Smart bonus)

Private
Lease
(incl.
€ 1.000
Smartvanaf
bonus)
Private Lease vanaf

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.
Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Klaar voor een nieuw perspectief. De volledig nieuwe BAYON, een gestroomlijnde crossover SUV die compact vanbuiten
oogt maar verrassend ruim vanbinnen is. Met eersteklas veiligheidsvoorzieningen, de nieuwste connectiviteitsfuncties en
een
comfortabel
interieur.
Ervaar deDe
Hyundai
en kom
langs
voor een proefrit.
KomSUV
verder.
Klaar
voor een nieuw
perspectief.
volledigBAYON
nieuwezelf
BAYON,
een
gestroomlijnde
crossover
die compact vanbuiten
oogt maar verrassend ruim vanbinnen is. Met eersteklas veiligheidsvoorzieningen, de nieuwste connectiviteitsfuncties en
een comfortabel interieur. Ervaar de Hyundai BAYON zelf en kom langs voor een proefrit. Kom verder.

December knallers bij Bartelen

3 jaar gratis onderhoud óf
een Samsung tablet cadeau!

Ontdek meer op hyundai.com/nl/bartelen

Ontdek
meer
op hyundai.com/nl/bartelen
Autobedrijf
Bartelen
Roosendaal
Belder 37, 4704 RK Roosendaal, tel. 0165 - 595 959
Autobedrijf Bartelen Roosendaal
Gecombineerd verbruik: 5,2
- 5,50165
(l/100 km) /-18,2
- 19,2 (km/l);
Belder 37, 4704 RK Roosendaal,
tel.
595
959CO2 - emissie: 119 - 121 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTPwaarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen

van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De Hyundai Smart bonus actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 1.000 op het aankoopbedrag van een Hyundai BAYON i-Motion. Actie
geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-12-2021 t/m 31-12-2021 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties.
Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic
Gecombineerd
5,2bedragen
- 5,5 (l/100
km) / 18,2per
- 19,2
(km/l); CO2 - emissie: 119 - 121 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTPlak en eventueleverbruik:
opties. De
verschillen
model.
waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen
van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De Hyundai Smart bonus actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 1.000 op het aankoopbedrag van een Hyundai BAYON i-Motion. Actie
geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-12-2021 t/m 31-12-2021 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties.
Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic
lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model.
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Overkappingen

Veranda’s

Mike van Herel, MVH House & Garden

MVH is specialist voor kozijnen,
veranda’s, overkappingen
en dakkapellen.
Wat we doen, doen we goed. Degelijk vakwerk, uitstekende
kwaliteit en dat tegen een zeer scherpe prijs.
Heeft u plannen voor uw huis?
Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl
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K E R K B E R I C H T E N
SINT ANNA
PAROCHIE
Parochiesecretariaat tel:
0167561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus
145 4650AC Steenbergen; Website:
w w w. s i n t a n n a p a r o c h i e . c o m ;
Het secretariaat van de St.
Annaparochie is gevestigd in de
Gummaruskerk, ingang marktzijde en
is geopend op maandag, woensdag en
donderdag van 9.15 uur tot 11.30 uur,
in de kerstvakantie is het secretariaat
alleen geopend op 29 december en 5
januari.
Voor het ontvangen van de
ziekenzalving, belt U naar Pastoor
Hans de Kort 0167-563129
Kunt u door omstandigheden niet
naar de kerk komen en wilt u graag
de H. Communie thuis ontvangen,
dan kunt u zich aanmelden bij de
pastorie tel.nr. 563129 om hiervoor
een afspraak te maken.
De eucharistieviering vanuit de
Gummaruskerk wordt
iedere
zaterdag om 16.00 uur uitgezonden
via de SLOS: Ziggo: kanaal 46, KPN:
kanaal 1402, Delta : kanaal 804 en
Caiway: kanaal 12.

PASTORAAL WOORD
Nog heel even
De derde Adventszondag heet ook
wel Gaudete. Dat is Latijn voor:
Verheugt u. Ik hoor het u al denken.
Waarop zou ik me dit jaar nog
verheugen? Gelukkig is niet het hele
jaar het glas halfleeg geweest. Met
de inzet van veel mensen hebben we
ons een weg door dit jaar gebaand.
Het was niet altijd eenvoudig. Net op
het moment dat je dacht nu hebben
we het voor elkaar, kwam weer een
ander virusvariant op ons pad. Toch
wil ik niet al te somber klinken.
Veel mensen doen hun best om het
Kerstfeest zo mooi mogelijk te vieren.
Die inzet en het uitzien naar klinken
door in de woorden van de Bijbel. Hoe
dichter we bij Kerstmis komen hoe
hoopvoller de woorden. ‘Wat moeten
wij doen’, vragen de mensen aan
Johannes de Doper. Johannes spreekt
klare taal. Wie dubbele kleding heeft,
laat hij delen met wie niets heeft en
wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde
doen. Ook andere mensen geeft
Johannes goede raad. Pas als je goede
bedoelingen om wilt zetten in goede
daden, dan ben je er klaar voor om een
kind van God te zijn. Dan kun je al het
oude wat in je leven tot beperkingen
leidt achter je laten, om zo opnieuw
geboren te worden in God. Het is
krachtige taal die Johannes gebruikt,
maar zijn woorden raken een snaar.
Blijkbaar zijn de mannen en vrouwen
die naar Johannes luisteren op zoek
naar iemand die hen de weg wijst.
Iemand die hoop geeft als het licht
uit de wereld lijkt te verdwijnen. De
mensen die naar Johannes komen,
moeten het doen met een belofte
dat de Messias spoedig zal komen.
De woorden uit Lucas 3,10-18 laten
ons zien dat we in afwachting van
Zijn komst al wel voorbereidingen
kunnen treffen. Keer je om, zie, nog
heel even. Aloude woorden die ook
vandaag mogen klinken. Heb geduld,
bereid je voor en wees barmhartig. Al
wie dat in de praktijk brengt, mag zich
verheugen, want de vrede van God zal
met je zijn.
Lenie Robijn

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

Voor Inlichtingen: Els Verbeek secr.
telefoonnummer 0167-566886 of

Bram Hommel voorz. 06-53802394.
Wij gedenken: Bas van Rosendaal
echtgenoot van Jo van Rosendaal van Loenhout.
Kerkdiensten: jaarcyclus C. 4e
Weekend van de Advent
Zaterdag 18 December 16.00 uur:
Voorganger Pastoor Hans de Kort.
Fam.Vermuë - Rijk; Overleden familie
van Kaam - de Waal; Overleden
ouders Krebbekx - Brocatus.
De viering van zondag 19 December
11.00 uur is tijdelijk verplaatst naar
de Vredeskerk.
De viering van maandag 20
December
komt
i.v.m.
de
coronaregels te vervallen.
Vrijdag
24
December
Kerstnachtmis 22.30 uur: Pastoor
H. de Kort. Dit is een besloten
viering en kunt u volgen via de
SLOS TV. Ouders Vissenberg Knop en zoon Kees; Ouders Knop Zantboer; Ouders Vissenberg - Tak;
Jaargetijde Tini van der Heijden; Kees
van Herel en Cor de Mooy; Overleden
wederzijdse ouders, broers en zussen
van Loon – Bosters; Toos Lanen
-Dekkers; Piet Dekkers - van Liempt;
Fam. Lanen - Dekkers; Priester Jan
Dekkers
Leo Dekkers - Schoutens; Petrus
Matthëus de Weert; Overleden ouders
van Helvoirt - Robben broers Walter,
Rien, Herman en zwagers Jos en Wim
en zussen Jo en Sjaan; Overleden
ouders de Weert - Mariëen; Johannes,
Petrus en Joke Luijks; Ad van Bavel;
Eddie Aarsen.
Zaterdag 25 December 1e Kerstdag
11.00 uur: Pastoor Hans de Kort.
Kees van Herel en Cor de Mooy; Anna
Poulus; Jaargetijde Petrus Brooijmans
en Wilhelmina Brooijmans - Koolen;
Overleden ouders van der Ham van der Waard, broers en zussen;
Ton van der Ham echtgenoot
van Nel Mooijekind; Overleden
ouders Mooijekind - van den Berg;
Overleden ouders Geert van Steen en
Jaantje Nachtzaam; Ad Koolen vader
van Bas en Manon; Jaargetijde Janus
Koolen echtgenoot van To Koolen;
Willem en Dora Rijk; Thomas van de
Riet; Overleden ouders Brooijmans Doggen; Overleden familie Hontelez
- Bogers.
Zondag 26 December 2e Kerstdag
11.00 uur: Pastoor Hans de Kort.
Jaargetijde Jan Vriens; Overleden
ouders van Boven - Buys; Jan van
Boven; Anneke van Boven; Adrie van
Boven; Kees van Boven; Zr. Virgenie
van Boven.

doordenkertje
Soms is wijsheid
niks zeggen en
doen alsof je dom bent.
Misintenties: Wilt u een misintentie
aanvragen? Indien mogelijk graag
een week van tevoren (i.v.m. tijdige
plaatsing in de krant) door te geven
bij het secretariaat (zie gedeelte Sint
Annaparochie) of via de website. De
prijs voor het aanvragen van een misintentie is 11,00 euro.

PAROCHIE
KERN
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zaterdag 18 December de viering
van 19.00 uur komt te vervallen.
Zondag 19 December 4e zondag
van de Advent 11.00 uur: WoordCommunieviering Past. w. Lenie
Robijn. Wij gedenken: overleden
ouders Krebbekx - Brocatus,
overleden familie van Kaam - de
Waal, Gerard en Jeanette Hertogh
- Bosters, Marleen Paulus - Hector,
overleden ouders Vriens - Verhagen,
Jaargetijde Franka Wezenbeek - de
Nijs echtgenote van Ad Wezenbeek,
Kees en Cor Schillemans voor hun
verjaardag.
Woensdag 22 December 9.30 uur:

Boeteviering Pastoor Hans de Kort.
Vrijdag 24 December Kerstavond
16.00 uur: Kinderkerstviering.
Zaterdag 25 December 1e Kerstdag
9.30 uur: Woord-Communieviering
Jan Gelten, Patrick Goverde op orgel
verzorgt de muzikale invulling. Wij
gedenken Riet Sonder vanwege haar
verjaardag, Jos van Ham en alle
overleden familieleden, jaargetijde
overleden ouders Raaymakers Uitdewilligen, Tinus Raaymakers,
broeder Piet Raaymakers, Jan en Anna
Gelten - van Zundert, Rien Gelten.
Wilt u zeker zijn van een plaats in
een van de kerstvieringen reserveer
dan een plaats via petrageers@
hotmail.nl of telefonisch 0167565994.
Woensdag 29 December 9.30 uur:
Woord-Communieviering Past. w.
Lenie Robijn.
Opgeven van een misintentie kan
bij: Rina Gelten, Lijsterbesstraat
2. Telefoonnummer 0167-565612,
e-mail r.gelten@home.nl Het tarief
van een misintentie is € 11,00.

PAROCHIE
KERN
JOANNES
DE DOPER
TEL. 561 571

Zondag 19 december 4e Zondag
van de Advent, 09.00 uur: Woord
Gebed Communieviering, voorganger
p.w. Lenie Robijn. Intenties: Rinus
Bosters; Gerard de Klerk e.v.
Marianne Barth b.g.v. de geboortedag;
Voor de viering op 1e kerstdag
wordt u verzocht zich aan te melden
bij Piet van Schilt,tel. 06 11793653
Zaterdag 25 december 1e KERSTDAG, 09.00 uur: Eucharistieviering,
celebrant pater Bertus van Schaik.
Misintenties: Ad Koolen, vader van
Bas en Manon; jgt. Janus Koolen
e.v. To Hommel; Adrianus Koolen
en Anna Bosters; Jacobus Hommel
en Elisabeth Etiënne; Kees en
Kaatje Koolen - de Leeuw; Martien
Huijsmans; Adrianus Goderie e.v.
Johanna
Timmermans;
Ouders
Ligtenberg-v.d. Weegen; ouders
Goderie-Wouts; ouders TimmermansBedaf; Ad en Mariëtte Rombouts;
overl. ouders Buyck en Govaert; uit
dankbaarheid;
Zondag 26 december 09.00 uur:
Woord Gebed Communieviering door
de Werkgroep

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00
tot 12.00 uur. tel.: 0164 - 682525.
Zondag 19 december: tussen 14.00
en 16.00 uur tijdens de Kerstinloop
zorgt het Gemengd koor voor een
muzikale ambiance.
Dinsdag 21 en 28 dec. om 16.00 uur
Euch.: Ter ere van de H. Antonius
voor onze gezinnen.
Vrijdag 24 dec. 15.30 uur Dienst van
W.G.C. Kinderkerstviering. Familieviering: In deze viering gedenken
wij: o.echtp. Looijen – van Osta; jrgt.
Marinus Ooms w.v. Cornelia Heijnen;
o.o. Johannes van Tillo en Geertruida
de Krom; Voorganger: werkgroep H.
Wouts, lector F. Veraart, met zang van
het kinderkoor.
Zaterdag 25 dec. 9.30 uur. Dienst
van W.G.C. Eerste Kerstdag: In
deze viering gedenken wij: Cor van
Sprundel w.v. Christ Hertogh; o.o.
Snepvangers - Otte; o.o. van den Enden - Schetters; Jo Mertens; Leo de
Kock; Jacobus Nuijten; jrgt. Harry
van Ekeren; Toon van Ekeren; o.o.
van der Zande - van Gastel en zonen Piet en Kees; Voorganger: Past.
L.Robijn, lector: A. Blom, Antonius
koor.
Zaterdag 25 dec. 11.00 uur Kindje
wiegen.

PAROCHIE
KERN
GEORGIUS

OPEN DEUR

STEENBERGEN
TEL. 06 51 366 948

TEL. 563 129

Zondag 19 december Vierde zondag van de Advent 11.00 uur: Eucharistieviering. Zang: Gemengd
koor; Misintenties: Jgt. Overl. ouders
Maas-Mol, Jan en Theo Maas, Janus
Maas en Dina Maas-Wezenbeek, Piet
Uijtdewilligen echtgenoot van Riet
Uijtdewilligen-Maas, Jan v.d. Vorst,
(voor wie de uitvaart is geweest op
donderdag 16 dec.). Voorganger:
Hans de Kort; Lector: Toos Broos;
Koster: Adrie van Etten.
Wij willen alvast laten weten dat op
2e Kerstdag, zondag 26 december,
de kerk open zal zijn van 14.00 tot
16.00 uur. Zodat ieder met kinderen
en/of kleinkinderen naar de kerststal
kan komen kijken.
Zaterdag 25 december Eerste
Kerstdag 11.00 uur: Woord- en
Communieviering. Zang: Gemengd
koor; Misintentie: Jan v.d. Vorst,
Jgt. Adriana van Etten. Voorganger:
pastoraal werker Lenie Robijn;
Lector: Ankie Mouwen; Koster: Ad
Huijsmans.

PROTESTANTSE
KERK GASTEL
EN KRUISLAND
Zondag 19 december 09.00 uur: 4e
Adventszondag. Ds. L. van der Eijk,
Zwijndrecht.
Kerstnachtdienst 24 december
22.00 uur: Dienst is alleen via
internet te bekijken (zie: wwwpknoudenbosch.nl).
Het
is
een
gezamenlijke dienst in de Prot. Kerk
in Oudenbosch. Ds. H.J. Inkelaar.
Eerste Kerstdag 25 december 09.00
uur: Ds. Ch. Inkelaar-de Mos.
Zondag 26 december 10.00 uur:
Gezamenlijke dienst in de Prot. Kerk
van Oudenbosch. Mevr. B. de Waal.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 19 december 10.00 uur:
Ds.Inkelaar, Oudenbosch.
Vrijdag 24 december 22.00 uur:
Kerstavond Ds. Nieuwenhuizen,
Oosterhout.
Zaterdag 25 december
10.00
uur: Kerstdienst Ds. I. Koemen,
Borgerhout.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER
Dienst in de Protestantse Kerk aan
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad,
tel. 0164-231992. Voor informatie:
mevr. Toke Knook, tel. 0166-664322,
email: kerkhnv@outlook.com.
Zondag 19 december 10.00 uur:
Eredienst in de Protestantse kerk te
Nieuw-Vossemeer Dhr. Rob Favier.
Vrijdag 24 december 15.30 uur:
Eredienst in de Sint Martinuskerk
te Halsteren. Ds. Henk van het
Maalpad, Kerstnachtdienst.
Zaterdag 25 december 10.00 uur:
Eredienst in de Protestantse kerk te
Nieuw-Vossemeer. Ds. Henk van het
Maalpad.
Zondag 26 december 10.00 uur:
Eredienst in de Sint Martinuskerk te
Halsteren. Drs. Nel Roggeband.

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

HERVORMDE
GEMEENTE
DINTELOORD
Zondag 19 december 10.00 uur:
Prop. A. van Kralingen, Ridderkerk.
15.30 uur: Kerstfeest clubs.
Vrijdag 24 december 21.00 uur:
Kerkdienst (met Gereformeerde
Kerk) alleen online te volgen.
Zaterdag 25 december 10.00 uur:
Ds. A. Vastenhoud.
Zondag 26 december 10.00 uur:
Ds. G.J. Anker, Ooltgensplaat.
18.30 uur: Ds. L.W. den Boer,
Goedereede. De diensten zijn ook
te beluisteren via onze website
www.hervormddinteloord.com. De
zondagse ochtenddiensten worden
verder uitgezonden via de SLOS op
donderdagochtend.

GEREFORMEERDE
KERK
DINTELOORD EN
STEENBERGEN
Zondag 19 december 10.00 uur:
Vierde zondag van de Advent.
Herbevestiging ambtsdrager. Ds. D.
de Jong, Harderwijk.
Vrijdag 24 december Kerstavond:
Videodienst in samenwerking met
de Hervormde kerk in Dinteloord, te
volgen via SLOS of Kerkomroep.
Zaterdag 25 december 10.00 uur:
Kerstmorgen, Mw. Ds. T. Veldhuizen,
Zandhoven.
Zondag 26 december 10.00 uur: Ds.
A.Rooze, Tilburg.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

Ongewone wensen
Mijn Kerstwens verwoord ik dit
jaar in de vorm van een gebed. In
mijn gebedshoekje steek ik bij het
Allerheiligst Hart van Jezus en bij
Maria, de Koningin van de Vrede,
een kaars aan. Dan kniel ik op de
bidstoel daarvoor. “Liefste Moeder
Maria, maak dat deze Kerstmis
de vreugdevolste wordt van alle
Kerstmissen. Mogen alle mensen, die
deze wens lezen, Jezus ontmoeten op
deze Dagen van Vreugde”.
Een Gezegend Nieuwjaar voor u
allemaal. Daarbij ga ik staan, en maak
ik een zegengebaar naar het oosten en
het westen, naar het noorden en het
zuiden. In de Naam van de Vader en
de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Ik maak een rondje van 360 graden. Zo
weet ik zeker, dat ik niemand vergeet.
Gods liefste zegen, uitgesproken
door deze oude priester, bereikt via
dit gebed en gebaar alle mensen in
Nieuw-Vossemeer,
Steenbergen,
Kruisland, Dinteloord, De Heen en
Welberg. Voor de goede God is het
niet moeilijk om tegelijkertijd Zijn
zegen te laten neerdalen op broeder
Toon en pater Fons in Cameroun, op
mijn vriend Jan de Jong in Amerika,
op mijn familie boven de rivieren, op
de zieken, op u en op mijzelf. Een
Gezegend Nieuwjaar. Pater Bertus.

De brillenmerken
bij Besters Opticiens
Neem een kijkje
in onze collectie
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• U ontvangt 1 stempel per
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Kaaistraat 23
4651 BL
Steenbergen

www.cuelenaere.nl

Januari….. De maand van bezinning en goede voornemens.
Misschien na alles wat we meemaken met Covid, nu wel meer dan ooit!
Vragen als: “Wat wil ik nu echt in mijn leven? Is er meer tussen hemel en
aarde? Zou God bestaan? En als God dan bestaat, waarom is er dan zoveel
ellende?” komen misschien wel op in jouw gedachten.
Wil je antwoorden hierop?

Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!
Bent u slachtoﬀer 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.

 www.ditsletselschade.nl |  info@ditsletselschade.nl

|

 0167-500899

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

Open Deur Steenbergen start
weer met een Alpha cursus!
Tijdens 14 interactieve en gezellige bijeenkomsten,
ga je met anderen op zoek naar de zin van het leven,
antwoorden op jouw vragen én ontdek je
wat het Christelijk geloof inhoudt.
Kom naar de introductie avond op dinsdag 11 januari 2022,
20.00 uur in onze Kerk in de Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen.
Meer info op www.opendeursteenbergen.nl

Openingstijden
Dinsdag, woensdag & vrijdag: 08.30 - 17.00 uur
Donderdag:
08.30 - 17.00 uur
Zaterdag:
08.00 - 15.00 uur
Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 -

Deelname is gratis, en opgeven kan per mail:
alpha@opendeursteenbergen.nl of contact met
Jos de Meijer (06- 53659735).
We hopen dat je er bij bent!
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Doelpuntenfestijn tijdens oefenwedstrijd
tussen Steenbergen 1 en Den Bommel 1
( door John Rommers )

Steenbergen - Den Bommel 7-3.
Ook afgelopen zaterdag helaas
weer geen competitievoetbal in
verband met de corona beperkingen, dus kwamen de spelers van
het eerste elftal van v.v. Steenbergen in de wei voor een volgende
oefenwedstrijd.
Dit keer met als tegenstander het
1e elftal van de vereniging Den
Bommel, uitkomend in de 3e klas
van de zaterdagcompetitie, waartegen in de voorbereiding op de
huidige competitie ook al werd
geoefend en met 3-1 werd gewonnen.
En ook deze keer werd er in een
zeer doelpuntrijke wedstrijd wederom gewonnen, ruim zelfs met
maar liefst 7-3.
De uitslag doet vermoeden dat
de wedstrijd éénrichtingsverkeer
te zien gaf richting Den Bommel
doel maar dat was, zeker in de
tweede helft, beslist niet het geval.

De Steenbergse tegenstander had
in die tweede periode een groot
gedeelte een overwicht, maar wist
te weinig te doen met de gecreëerde scoringsmogelijkheden en
vond in veel gevallen ook blauwwit doelman Thomas Hartog op
haar weg.
De jeugdige doelman, die normaal gesproken uitkomt in de JO
16-1, keepte een puike wedstrijd,
verrichtte diverse goede reddingen en liet zien over het nodige talent te beschikken.

Snelle voorsprong
Steenbergen
En wat Den Bommel naliet deed
Steenbergen deze wedstrijd in ruime mate: scoren.
Zelfs al in de eerste minuut van de
wedstrijd.
Jordy Dam stuurde Kai Heshof de
diepte in richting het doel van de
tegenstander, die kwam oog in
oog te staan met de doelman en
maakte geen fout, 1-0.

19

1 8 8 1

Een 5-tal minuten later volgde
doelpunt nummer twee. Middenvelder en aanvoerder Adnan Alisic
passeerde een 3-tal tegenstanders, kwam uiteindelijk ook weer
oog in oog met de doelman van
Den Bommel en zorgde met zijn
schot voor een 2-0 voorsprong.
Na deze tweede treffer van Steenbergen kwam Den Bommel wat
beter in de wedstrijd, een wedstrijd die overigens, toch zeker
voor een oefenpartij, af en toe te
hard was en te rommelig.
Den Bommel kwam in de 20e minuut via een prima aanval en een
mooi doelpunt op 2-1 maar moest
in de 35e minuut weer een doelpunt toestaan.

met 2 doelpunten uitgebreid.
Eerst was het Boudein Bickel die
op aangeven van Jordy Dam de
bovenhoek opzocht en voor de 4-1
zorgde. Uit een pas van Adnan Alisic scoorde Jordy Dam kort voor
rust met een mooie lob over de
keeper en bepaalde daarmee de
ruststand op 5-1.

Overwicht voor
Den Bommel

Strafschop voor
Steenbergen

De tweede 45 minuten begonnen met een overwicht voor Den
Bommel. De ploeg uit de gelijknamige plaats kreeg ook enkele goede mogelijkheden maar blauwwit
doelman Thomas Hartog zorgde
er met een drietal reddingen voor
dat hij niet gepasseerd werd.
Steenbergen wist in de 68e minuut toch weer verder uit te lopen.
De doelman van Den Bommel
kon een schot van Enzo den Haak
niet onder controle krijgen, waarna Kai Heshof de rebound wist af
te ronden, 6-1.

Mike de Hoog werd binnen de 16
vastgehouden waarna Adnan Alisic de toegekende strafschop kon
binnenschieten, 3-1.
Nog voor rust werd de voorsprong

Nauwelijks een minuut later zorgde de spits van Den Bommel met
een mooi schot vanaf de rand van
het strafschopgebied voor de 6-2,
waarna Jordy Dam een kwartier

Strieneruiters winnen derde competitiewedstrijd in Erp
STEENBERGEN – Babette Blankenspoor laat weten dat het viertal
van de Strieneruiters dat afgelopen weekend deelnam aan de derde competitiewedstrijd voor viertallen winnend hebben afgesloten. De competitiewedstrijd is verdeeld over vier wedstrijden met
een finale.
Het viertal reed een kür op muziek
waarbij de choreografie bedacht
is door trainer Babette Blankenspoor terwijl de muziek ‘la Danza los Cornelis’ werd uitgekozen
door Caroline Eerland.
Dit viertal – zie foto - bestaat uit
Iris Houweling met La Vicoria (M
dressuur), Katinka van der Sterre met Hunk (L dressuur), Amber
Westerman met Ginger (M dressuur) en Daisy van Leijenhorst
met Highhill (L dressuur). Reserveruiters zijn Anneke Oerlemans
met Lady en Bonnie Voermans
met Elster.

Moc’17 6 - Steenbergen 4: 3-0;
Prinsenland 5 - Steenbergen 6: 6-;
Steenbergen zondag 2 - Odio zondag 3: 0-4.

Programma senioren voor zaterdag 18 december:
De Jonge Spartaan 2- Steenbergen
2 (oefenwedstrijd), aanvang 12.30
uur; Steenbergen 3 - Noad’67 2
(bekerwedstrijd), aanvang 11.30
uur; Internos 8 - Steenbergen 4 (
bekerwedstrijd), aanvang 12.30
uur; Steenbergen 5 – Alliance 8,
aanvang 13.15 uur; Steenbergen
6 - Rood Wit 2, aanvang 13.15 uur;
Steenbergen dames 1 - Papendrecht dames 1 (bekerwedstrijd),
aanvang 11.30 uur; De Fendert
dames 2 - Steenbergen dames 2,
aanvang 12.30 uur.


Volgende week
verschijnt er vanwege
de kerst géén

Steenbergse Courant
Foto: het viertal van de Strieneruiters dat de derde competitiewedstrijd in Erp winnend afsloot. Op 6 februari is
dit viertal opnieuw in actie tijdens de Brabantse kampioenschappen in Schijndel. Foto: Anouk Janssen

“Verduurzamen van de sociale
woningvoorraad gaat pijn doen”
STEENBERGEN - De komende jaren zetten woningcorporaties in
op het verduurzamen van hun
woningbestand en dat gaat pijn
doen, zo voorspelt Marc van der
Steen, bestuurder van Stadlander.
Bijvoorbeeld in het centrum van
Steenbergen waar de corporatie
de komende jaren 600 woningen
klimaatneutraal moet maken. In
een flink aantal gevallen betekent
dit dat de sloperskogel door de
woningen gaat om plaats te ma-

Uitslagen senioren van zaterdag
11 en zondag 12 december:

Volgende
week geen
Krant.

Sloperskogel dreigt voor oudere woningen:

(door Dasja Abresch)

voor tijd een toegekende vrije
trap uitstekend tegen de touwen
schoot, 7-2.
Het laatste woord was dan toch
nog voor Den Bommel dat in de
79e minuut de eindstand op 7-3
bepaalde. Een mooie overwinning
voor het elftal van oefenmeester
Robin Borremans met heel veel
doelpunten.

ken voor nieuwbouw. “Dan moet
je naar de bewoners toe om te
vertellen dat het ophoudt met hun
woning en dat is geen fijne boodschap om te brengen.”
Ook wooncorporatie Woonkwartier staat voor grote keuzes die
volgens
directeur-bestuurder
Ruud van den Boom niet uit luxe
genomen worden. “Onze woningvoorraad moet klimaatneutraal
worden en dat betekent onder
meer dat alle woningen van het
gas moeten. Ook de naoorlogse.
Renoveren is in een aantal ge-

vallen simpelweg niet te betalen.
Vanuit bedrijfseconomisch perspectief is slopen en nieuwbouw
de beste investering die we kunnen doen. Daar moeten we als Nederland wel aan wennen.”

Extra inzet
Volgens de bestuurders moet de
focus komen te liggen op wat er
voor de gesloopte woningen in de
plaats komt. Zo pleegt Stadlander de komende jaren extra inzet
om woningen bij te bouwen. “Met
name voor oudere bewoners die

soms grote moeite hebben om
hun eigen woning te onderhouden,” aldus Van der Steen. Zo komen er in Steenbergen 24 kleinere
appartementen die geschikt zijn
voor jongeren én ouderen en 25
eengezinswoningen. Eind 2023
staan die er.

Graadje hoger
De verduurzamingsopgave stopt
niet bij het renoveren of nieuwbouw van woningen. Volgens Van
den Boom zijn het creëren van bewustwording en draagvlak twee
veel grotere opgaves.
“Wanneer we de mensen uitleggen dat zonnepanelen 25 euro per
maand kosten en dat ze daarna
50 euro per maand besparen dan
zullen sommigen toch het risico
niet nemen om die 25 euro uit te
geven. Dat is een gevolg van de
energiearmoede die we vooral

tegenkomen bij de mensen van
wie we het niet verwacht. Anderzijds gebeurt het ook dat een huis
van top tot teen geïsoleerd is en
de energierekening hoger is omdat de bewoner de thermostaat
een paar graadjes hoger zet. De
transitie vraagt veel voorlichting
en voortdurend het gesprek aangaan.”

Duidelijke keuzes
Gemeentes kunnen helpen om
de energietransitie soepeler te laten verlopen, zo benadrukt Marco Bakx, programmadirecteur bij
Stadlander: “We vragen gemeenten om duidelijke keuzes te maken. Er wordt nu te vaak gewacht
op natuurlijke momenten om besluiten te nemen, maar daarmee
gaan we het niet redden om in
2050 CO2 neutraal te zijn.”

JUMBO BORRELHAPJES
Mini pizza’s, taartjes, hamburgertjes,
amuses en pasteitjes
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JUMBO GEROOKTE ZALM
Pak 200 gram
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