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KijkopSteenbergen.nl

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN � Na de aankondi-
ging van de lockdown is er deze 
week een hectische week voor 
de plaatselijke middenstand ont-
staan. Aanvankelijk werd gedacht 
dat alles op slot moest, maar al 
snel bleek dat winkels met essen-
tiële producten toch open mogen 
blijven. Maar de regels werden la-
ter aangescherpt door het kabinet 
met als gevolg dat een winkel als 
de Hema alsnog de deuren sloot.

Klanten kunnen wel terecht bij 
winkels als de slager, groenteboer 
en viswinkel omdat die etenswaar 

verkopen. Drogisterijen als Kruid-
vat, Trekpleister en DA horen ook 
bij de winkels voor eerste levens-
behoeften. Maar dat was voor de 
consument maandag nog niet 
duidelijk, toen doorsijpelde dat er 
die avond een lockdown afgekon-
digd zou gaan worden. Binnen no 
time stroomde het stadshart vol 
met mensen die nog snel inkopen 
wilden doen. Gevolg: lange rijen 
voor en in de winkels. 

Winkels met niet-essentiële pro-
ducten zoals kleding- en schoe-
nenwinkels dachten aanvanke-
lijk bestellingen vanuit hun pand 
te mogen afgeven, maar ook dat 
blijkt inmiddels verboden. Klan-

ten kunnen wel hun bestellingen 
laten thuisbezorgen. 

“Ondersteunen,  
maar geen  

scheidsrechter spelen”

Kees de Bruin, voorzitter van Ons 
Steenbergen, en centrummana-
ger Maikel Gijzen zijn continu in 
overleg geweest met de gemeen-
te en vooral met de ondernemers 
zelf over de nieuwe situatie. “We 
informeren en assisteren de win-
keliers waar we kunnen, maar we 
hebben geen controlerende taak. 
Uiteindelijk is iedere ondernemer 
individueel verantwoordelijk voor 
zijn/haar eigen zaak. Wel volgt er 
ook nog een informatiebrief waar 
alles op een rijtje staat: de regels 
en de nieuwe steunpakketten van-
uit de overheid. Ook zullen we de 
vinger aan de pols houden als het 
gaat om veilig winkelen. Via social 
media maar ook via de nieuwe ge-

luidsinstallatie in de straten roe-
pen we mensen op om alleen te 
komen en afstand te houden”, ver-
telt Gijzen. 
Kees de Bruin benadrukt dat 
het niet de bedoeling is dat zij 
scheidsrechter gaan spelen. “Maar 
ik snap wel dat ondernemers bin-
nen de regels nog zoveel mogelijk 
hun waar willen slijten. Bloemen-
zaken mogen bijvoorbeeld nog 
aan buitenverkoop doen. Andere 
winkeliers zullen zoveel mogelijk 
op social media zetten en produc-
ten gaan bezorgen. Maar ik houd 
wel mijn hart vast of iedereen 
deze klap weer gaat overleven.”

“Tijd om de zaak nog 
mooier te maken”

Andrea Suijkerbuijk van lifestyle-
winkel De Suijkerpot wil hoe dan 
ook positief blijven en denkt voor-
al in oplossingen. “We gaan aan de 
slag om zoveel mogelijk van onze 
producten op Facebook en Insta-

gram te zetten. Mensen kunnen 
dan bellen of een what’s app-be-
richtje sturen en dan bezorgen 
we het pakketje of we sturen het 
op.” Het is extra wrang voor Suij-
kerbuijk omdat ze ook veel scha-
de heeft ondervonden van de 
grote brand die afgelopen juni in 
het naastgelegen pand woedde. 
“Maar dat bekijk ik ook maar posi-
tief: er wordt binnenkort geschil-
derd en een nieuwe vloer gelegd. 
Als we straks in januari weer open 
mogen, ziet het er hier nog mooi-
er uit. Met nog meer aanbod op 
het gebied van wonen, want daar 
is steeds meer behoefte aan sinds 
we met z’n allen thuiszitten”, al-
dus Andrea Suijkerbuijk. 

Foto’s: De naderende lockdown 
zorgde maandagmiddag voor rij-
en bij de winkels in Steenbergen. 
Foto: Dinsdag bleven de rolluiken 
bij Oerlemans Mode naar bene-
den. Wel is de modezaak al zeer ac-
tief op Facebook om hun collectie 
aan te prijzen. Bestelde producten 
worden thuisbezorgd. 

Lockdown dwingt  
middenstand tot  
snel schakelen

  

Volgende
week géén 

Steenbergse
Courant

In verband met Kerstmis is er 
volgende week vrijdag geen 

Steenbergse Courant.  
Vanwege nieuwjaar verschijnt de 
Courant op dinsdag 29 december. 

Hierin worden de nieuwjaars-
wensen opgenomen van winkels, 
organisaties en verenigingen uit 

de gemeente Steenbergen. 

Bekijk 
in deze editie

wat we 
tijdens deze 
lockdown 

nog wèl voor u 
kunnen doen.

STEENBERGEN – Hoewel de kerken 
nog altijd dertig mensen mogen 
ontvangen tijdens diensten, zal 
geen van de gebedshuizen in de 
gemeente Steenbergen geopend 
zijn tijdens de kerstnachtmis of 
-dienst. Wel zenden zij allemaal via 
hun eigen kanaal de bijeenkomst 
online uit. 

Ook dit jaar vieren de Gereformeer-
de kerk en Nederlands Hervormde 
kerk Dinteloord een gezamenlijke 
kerstavondzangdienst. In plaats van 
de gebruikelijke samenkomst wordt 
deze dienst uitgezonden via www.
kerkdienstgemist op donderdag 24 

december om 20:30 uur.
De katholieke kerken van de Sint An-
naparochie zenden de nachtmis in 
de St Gummaruskerk uit via de SLOS 
op 24 december om 22.30 uur.
De Protestantse Kerk Steenbergen 
houdt haar deuren de komende 
weken hermetisch gesloten en zal 
ook niet voor de reguliere diensten 
opengaan. “Wij zijn solidair met de 
rest van de samenleving en blijven 
dicht tot 19 januari,” aldus Piet Vo-
gelaar voorzitter van de Kerkenraad. 
De kerstnachtdienst en alle ande-
re diensten zijn te volgen via YouTu-
be (http://protestantse-gemeente-
steenbergen.nl/).

Kerken houden alleen online 
kerstnachtvieringen 



Dankbetuiging

Overweldigend waren jullie 
reacties na het overlijden

van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame mama

en geweldige oma

Rieky 
Koenraadt - Hermus

 Heel veel dank daarvoor.

Ze was voor velen een maatje.
Een ontzettend lief en 

vrolijk maatje!

Gerard Koenraadt
Kinderen en kleinkinderen

Weekend/Vakantie
Baantje

Ben je student/scholier,
dan hebben wij in onze 

vetplantenkwekerij doorlopend 
werk voor je op zaterdagen 

en in de vakanties

Voor meer info zie:
www.uwcactus.nl

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg 2, De Heen

Of bel 06 121 74 221

•  Flexibel
•  Leergierig
•  Vooruitdenkend en oplossingsgericht

•  Werken met hele leuke collega’s
•  Veelzijdige werkzaamheden uitvoeren zoals: adviseren, 

verf mengen, bestellen, kassa draaien + nog veel meer!
•  Een salaris conform CAO

En wil jij:

Ben jij:

Solliciteer dan vandaag nog of kom langs in de winkel!

INFO@KLUSWIJSSTEENBERGEN.NL

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

T 0165 - 30 37 08
E info@debolusberg.nl

www.debolusberg.nl
Sinds 
   1987

De Bolusberg

Boerenweg 7

 potchrysanten vanaf €1,75

 plantbakken en bloemstukjes 

speciaal voor Allerheiligen

19 december alweer 

40 jaar geleden!

Feliciteren mag; 
helaas wel op afstand.

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

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

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

0164-246664 / 06-51910414
info@jannieuitvaartverzorging.nl   
www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
Postadres: Loonberg 26, 4617 NX  Bergen op Zoom

Contactpersoon Nieuw-Vossemeer, Steenbergen e.o.
Jeanne Huijsmans: 06-13433461
                      

   

annie HulsbergenJ
Uitvaartverzorging

Postadres: Loonberg 26

4617 NX Bergen op Zoom

0164-246664 / 06-51910414

annie HulsbergenJ

uitvaartverzorging

Jeanne Huijsmans 

jeannehuijsmans@home.nl

Telefoonnummer 06-13433461

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Aula, Marconilaan 2

24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 

Afscheidskamer  

Achterstraat 13
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Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwers

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Zelfstandig 
wonen in Reginahof

Steenbergen

Onbezorgd ouder worden in een omgeving die van alle gemakken is voorzien.  
Waarin u zelfstandig woont maar nooit alleen bent. Dat is Reginahof.

Bel 06 - 13 91 89 40 of kijk op www.reginahof.nl

Reginahof
bestaat
5 jaar!

Reginahof was 5 jaar geleden uniek in Nederland. Als eerste concept met zelfstandige studio’s 
(eigen badkamer, eigen keuken),maar tóch de mogelijkheid om samen te koken, eten, TV te kijken 
of een spelletje te doen. In Reginahof woont men samen, maar nóóit alleen. Huurders voelen er 

zich thuis, vinden er een luisterend oor, gezelligheid én saamhorigheid.

Als u, of een van uw ouders, ook geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Kitty Tielen 
( 0613918940) voor advies over de WMO-indicatie en een plaats op de wachtlijst.

Nog meer
aandacht voor 
KijkopSteenbergen.nl
In de afgelopen 5 maanden 
van 2020 hebben bezoekers 

682.525 pagina’s
binnen het platform bezocht. 

Dit zijn er 221.104 meer 
dan in dezelfde periode

van vorig jaar. 
Een toename van 47%.

Nu nog meer aandacht

Dagelijks nieuws & aanbod 
uit de gemeente Steenbergen

KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 80.000  bezoekers 
per maand per maand. 

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen 
inmiddels gevolgd door 6.000 fans.

Goed nieuws!
Wij blijven open voor reparaties en onderhoud van uw sieraden.

In de winkel sieraden kopen is niet mogelijk. 
Bent u op zoek naar een mooi sieraad?

Stuur een bericht én wij bezorgen het door u gewenste sieraad 
bij u thuis (Steenbergen en Welberg).

06 48 68 23 42 of info@goudsmederijkeizer.nl

Kaaistraat 45, 4651 BM Steenbergen
www.goudsmederijkeizer.nl

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

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

Ook voor de 
Feestdagen bent u

bij ons op het juiste adres.
Bestellingen voor kerst (exclusief wild)

kunnen nog t/m 20 december ingeleverd worden.
Tevens bieden wij de mogelijkheid om op

2e kerstdag tussen 10:00 en 14:00 uur
bestellingen af te halen.

Daarnaast proberen wij nog zoveel mogelijk 
ons assortiment aan te bieden in de winkel.

Poelier Vugts wenst U,
ondanks deze roerige tijden,

Fijne Feestdagen!

Vanwege de corona maatregelen werken
wij met tijdsblokken voor het afhalen
van de bestellingen en worden deze

per klant in onze eigen dozen klaar gezet.
Dit alles om iedereen tijdens deze drukke

periode zo snel mogelijk te helpen.

S R W
Steeds WonenRianter

Inwisselen Kadobonnen van de 
huurdersbelangenvereniging SRW 

Voor de Gratis Banketstaaf is inwisselen 
vanwege de huidige corona-maatregelen 

niet mogelijk bij de HEMA maar bij
 Het Bakhuys, Markt 2 te Steenbergen 

Vanaf 28 december t/m 31 december
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STEENBERGEN - Onder de noe-
mer “Samen sterk het nieuwe jaar 
in” wordt door SLOS TV op oude-
jaarsavond een speciaal, lokaal 
programma voor jong en oud uit-
gezonden. Dit begint met een op-
name van het bijzondere Bevrij-
dingsconcert uit 2019, wordt ge-
volgd door een luchtige ‘Olie-
bollenquiz’ met aansluitend een 
bijzondere terugblik op het afge-
lopen jaar. Hierin is ook de nieuw-
jaarstoespraak van burgemeester 
Ruud van den Belt opgenomen.

Het oudejaarsprogramma is een 
initiatief van de gemeente Steen-

bergen, SLOS TV en diverse loka-
le organisaties. Ondanks de huidi-
ge lockdown en het vervallen van 
de traditionele nieuwjaarsbijeen-
komst in het gemeentehuis hopen 
de samenstellers bij de kijker het 
gevoel van betrokkenheid en ver-
binding te versterken.

Verbinding
,,Juist nu de feestdagen noodge-
dwongen een sober karakter krij-
gen en zich vooral in huiselijke 
kring moeten afspelen, is het be-
langrijk om zoveel mogelijk ver-
binding te maken in onze samen-

leving,” licht burgemeester Ruud 
van den Belt het initiatief toe. 
,,Het is geweldig om te merken 
hoe enthousiast er van alle kanten 
wordt meegewerkt om dit speci-
ale programma, ondanks alle be-

perkingen, voor elkaar te krijgen. 
Hieruit blijkt maar weer eens de 
grote maatschappelijke betrok-
kenheid die onze gemeenschap 
kenmerkt.”. 
De burgemeester spreekt tevens 
de hoop uit dat het oudejaars-
avondprogramma het gevoel van 
eenzaamheid wat verdrijft dat 
sommige inwoners hebben. “Het 
programma sluit bovendien aan 
bij alles wat dit jaar gedaan is om 
de gevolgen van de coronacrisis 
voor onze inwoners en onderne-
mers zoveel mogelijk te beper-
ken”.

Oproep: 
doe de beste wensen
Inwoners worden door de samen-
stellers opgeroepen om een kort 

filmpje in te sturen met zijn of 
haar beste wensen. Dit kan tot 26 
december naar nieuwjaar@slos.
nl. De ingezonden filmpjes wor-
den na middernacht uitgezonden, 
na de digitale samenzang van een 
groot aantal leden van koorgezel-
schappen uit de gemeente Steen-
bergen.

Voorschotje
De komende twee weken volgen 
nadere details over het program-
ma en over de mogelijkheden om 
deel te nemen aan de Oliebollen-
quiz. 

Met deze quiz wordt alvast een 
voorschotje genomen op de ju-
bileumviering van 750 jaar stad 
Steenbergen en 25 jaar gemeente 
Steenbergen in 2022.

Bijzonder Oudejaarsavond 
programma op SLOS TV

Foto: Martijn Hagens presenteert 
de Oliebollenquiz.

 (Door Dasja Abresch)

WELBERG/STEENBERGEN – Het be-
stuur van stichting gemeenschaps-
huis De Vaert is bereid het beheer 
en de exploitatie van sport- en 
ontmoetingscentrum ’t Cromwiel 
over te nemen. Wanneer de ge-
meenteraad akkoord gaat, vormt 
het zeskoppige bestuur een nieu-
we stichting die per 1 juli 2021 de 
scepter zwaait in ’t Cromwiel. Ver-
antwoordelijk wethouder Esther 
Prent is opgetogen over de toe-
zegging van het bestuur en ver-
wacht dat de raad in kan stemmen 
met de nieuwe constructie.

Vijf jaar geleden werd ’t Cromwiel 
geprivatiseerd. Momenteel wordt 
de voorziening commercieel ge-
rund door Optisport die het vorig 
jaar overnam van Hydra Sport B.V. 
Het functioneren van het Steen-
bergse gemeenschapshuis is ge-
durende al die jaren al onderwerp 
van discussie binnen de gemeen-
teraad. Zij nam in haar raadspro-
gramma zelfs op dat “het culture-
le hart” terug moet in ’t Cromwiel. 

Voeten in de aarde
Wethouder Prent kreeg een jaar 
de tijd om andere vormen van be-
heer en exploitatie te onderzoe-
ken. “Die tijd hadden we nodig, 
met name om de juridische kant 
te onderzoeken. De gemeente 
haalt ’t Cromwiel als het ware te-
rug naar zich toe en dat heeft de 
nodige voeten in aarde. Ook wil-
den we de wens van de gemeen-
schap erbij betrekken. Van daaruit 

kwam de tip om het gesprek aan 
te gaan met het bestuur van De 
Vaert.“

Nieuwe bestuursleden
Het was niet voor het eerst dat 
de gemeente de vraag bij De Vae-
rt weglegde, vertelt Jan Flame-
ling, voorzitter van het Welberg-
se gemeenschapshuis. “Al in 2015 
werden wij, toen door wethouder 
Marijke Vos, hierover benaderd. 
We waren toen nog volop bezig 
met de plannen om ‘De Vaert’ toe-
komstbestendig en zagen er toen 
geen kans toe.“

Inmiddels is De Vaert een jaar ge-
leden van alle duurzame gemak-
ken voorzien. Ook verwelkomde 
het bestuur onlangs twee nieuwe 
bestuursleden.  “Capabele, jonge 
mensen met visie wat het mak-
kelijker maakte om een dergelij-
ke grote beslissingen voor de toe-
komst te nemen.” 

Verbindingen leggen
Ook het voorbestaan van het Wel-
bergse gemeenschapshuis heeft 
meegespeeld in de besluitvor-
ming. “Beide voorzieningen blij-
ven volledig zelfstandig draaien 
met ieder hun eigen personeel,” 
zo benadrukt Flameling. “Maar 
het geeft wel de mogelijkheid 
om verbindingen te leggen zon-
der onze eigen concurrent te zijn. 
Soms worden we benaderd door 
clubs die iets willen waar wij sim-
pelweg de ruimte niet voor heb-
ben. Het is dan fijn wanneer we ze 
600 meter verderop die ruimte wel 
kunnen bieden.”

Zuinig 
De voorzitter ziet het avontuur 
met vertrouwen tegemoet. �Vóór 
de coronacrisis was �De Vaert� het 
gemeenschapshuis dat het bes-
te draaide. Aan de verbouwing 
hebben we een ton zelf bij kun-
nen dragen door jarenlang zuinig 
en goed met ons geld om te gaan. 
Daarmee wil ik ons niet op de 
borst kloppen, maar we weten wel 
hoe we een tent moeten draaien. 
We weten alleen nog niet precies 
wat we moeten verwachten bij ’t 
Cromwiel. Dat zijn we nu, voor 
zover mogelijk, aan het inventari-
seren.”
De toekomstvisie voor ’t Cromwiel 
is volgens Flameling allesbehal-
ve ingewikkeld:  “Wat wij willen, 
is dat ’t Cromwiel weer een plek 
wordt waar iedereen graag komt. 
Waar het zaalvoetbalteam na af-
loop van de training nog even een 
lekker potje bier kan drinken aan 
de bar en waar de biljarters be-
diend worden aan hun tafel. Zo 

moeilijk is het allemaal niet.”

Beginnen op nul
Het besluit van de gemeenteraad 
ziet Flameling met interesse tege-
moet. “Voor ons staat er niets op 
het spel. Wanneer de raad het niet 
wil, dan richten wij ons gewoon 
weer op onze eigen Vaert en daar-
mee klaar.” Besluit de gemeente-
raad wel met het bestuur in zee 
te gaan dan moet er nog het een 
en ander geregeld worden: “We 
beginnen op nul vanuit een hele 
moeilijke periode. Gelukkig hoe-
ven we geen winst te maken, maar 
we moeten wel ergens mee begin-
nen. Ook zullen we een buffer op 
moeten bouwen voor investerin-
gen.”

Vertrouwen
Verantwoordelijk Esther Prent is 
tevreden dat het jaar afgesloten 
kan worden met een blijde bood-
schap. “Ik heb er altijd vertrouwen 
in gehad dat het goed ging komen, 
maar het kostte tijd. Het is fijn dat 

we er nu, op een moment dat we 
allemaal behoefte hebben aan 
positief nieuws, mee naar buiten 
kunnen komen.”

Rust
Tot de kogel door de kerk is, blijft 
Optisport het beheer voeren. “Ik 
waardeer het erg dat het bedrijf 
hiertoe bereid is. Dat geeft rust 
en dat is waar ’t Cromwiel baat bij 
heeft. De maanden na het raads-
besluit hebben we vooral nodig 
om zorgvuldig afspraken te ma-
ken met elkaar.” De nieuwe be-
heersvorm van ’t Cromwiel wordt 
in maart oordeelsvormend voor-
gelegd aan de raad. Wanneer daar 
geen bijzonderheden uit voortko-
men kan er diezelfde maand een 
klap op het besluit worden gege-
ven. 

Het personeel van De Vaert en 
van ’t Cromwiel zijn door de eigen 
werkgevers geïnformeerd over de 
plannen. 

Gemeenteraad heeft het laatste woord: 

Bestuur ‘De Vaert’ bereid 
tot beheer ’t Cromwiel

STEENBERGEN – Peter van Lange-
rak en Mark van de Broek stelden 
een extra lange winterspecial sa-
men die op eerste, tweede en der-
de kerstdag uitgezonden wordt op 
SLOS TV. Ze hebben een extra lan-
ge special gemaakt die terugblikt 
op activiteiten in de gemeente 
Steenbergen. De beelden en film-
pjes gaan terug van recent tot het 
jaar 2005.

 “Er waren geen activiteiten in de 
stad dit jaar”, zegt Peter van Lan-
gerak, “Maar gelukkig hebben we 
de foto’s en filmpjes nog, van re-
cent tot zelfs terug naar 2005.We 
blikken terug naar Kerstmarkten, 
Kerstactiviteiten, lokale (muzi-
kale) talenten en diverse arties-
ten uit binnen en buitenland. 
“We hebben genoeg materiaal 
kunnen vinden”, zegt Mark van 

de Broek “En het is juist in deze 
dagen leuk om terug te kijken en 
hierdoor leuke herinneringen 
thuis op te halen”.

Humor
De 2 makers beloven een stemmi-
ge uitzending, waar ook de humor 
niet zal ontbreken.
In deze winterspecial worden al 
kernen kort aangedaan met een 

bijdrage uit het verleden en de 
programmamakers zijn er zelfs 
in geslaagd omook de Kerstman 
voor de camera te krijgen.
De special wordt uitgezonden op 
eerste, tweede en derde Kerstdag, 
steeds van af 13 uur tot midder-
nacht.

Extra lange winterspecial SLOS TV
met interessante terugblikDagelijks 

weten
wat hier
gebeurt



Klanten vroegen òf en hoe ze ons
tijdens de lockdown toch kunnen 
steunen. Dat kan zeker.
I.v.m. de huidige coronamaatregelen is onze winkel enkel geopend voor 
PostNL diensten en ING bankzaken. 
U kunt ook bij ons geld opnemen/storten via de geldmaat.

Overige artikelen (boeken*, wenskaarten, kantoorartikelen, cartridges, cadeau 
artikelen etc.) kunt u bestellen via:
• Whatsapp bezorgservice: 06 25 266 092
• Facebook: Vermeulen 
• Instagram: Vermeulen_steenbergen
• Telefoonnummer winkel: 0167-562050
• Via onze webshop: boekhandel-vermeulen.nl

*de prijs van nieuwe boeken is bij alle leveranciers – dus ook online – hetzelfde. Dit is wettelijk vastgesteld.

Bestellingen vanaf €12,50 bezorgen wij in de kern Steenbergen gratis: iedere werkdag na 17:00 uur.
Bij alle andere kernen geldt gratis bezorging bij een bestelling boven €20,00.
Bij kleinere bestellingen wordt er €2,95 euro in rekening gebracht.
U kunt afrekenen via een tikkie, pinnen bij bezorging of contant betalen.
We spreken met u een tijdstip van bezorging af wanneer u de bestelling plaatst.

boekhandel-vermeulen.nl

Prins Reinierstraat 18E 
4651 RZ Steenbergen
06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl

Bezoek ons ook op:

yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen

UW KEUKEN, ONZE PASSIE!

Warwickstraat 2c 
4651SX Steenbergen

06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl 

 Bezoek ons ook op: 
yournewkitchen.nl

facebook.com/YNKitchen



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

5

Geldig t/m 5 januari 2021

LUXE BAVETTE
GEVULD MET PESTO

969
Kiloprijs: 14,90
Schaal 650 gram

VARKENSHAAS 
CULINAIR
Naturel, gekruid of gemarineerd 
Per 500 gram

a5,99 - a8,45

449
Kilo 8,98

Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

  

Volgende
week géén 

Steenbergse
Courant

In verband met Kerstmis is er 
volgende week vrijdag geen 

Steenbergse Courant.  
Vanwege nieuwjaar verschijnt de 
Courant op dinsdag 29 december. 

Hierin worden de nieuwjaars-
wensen opgenomen van winkels, 
organisaties en verenigingen uit 

de gemeente Steenbergen. 

Wil de ’scootmobiel- 
beschadiger’ zich melden?

Afgelopen maandag 12 december parkeerde Ronny 
Martens (84) zijn scootmobiel bij de Jumbo. Nadat hij 
terugkeerde constateerde de Welbergenaar schade aan 
zijn scootmobiel. Hij hoopt nu dat de persoon die deze 
schade aanbracht zo eerlijk is om zich te melden. Het 
voorval vond rond 15:00 uur plaats. Melding kan via 
het telefoonnummer van de heer Martens: (0167) 564 
686. Een emailberichtje sturen kan ook: ronnymar-
tens@live.nl

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Vanaf vandaag 
staat de petitie ’Geen zonnepa-
nelen in het Oudland in Steenber-
gen’ online. Het is één van de mid-
delen die de werkgroep ’Bescherm 
het Oudland’ inzet in haar strijd te-
gen de komst van twee grote zon-
neparken in het Oudlands Laag. 
De werkgroep hoopt de gemeen-
teraad van Steenbergen ervan te 
overtuigen “dat het waardevol-
le landschap niet de juiste plaats 
is voor zonne-industrie”. Zij roept 
daarom iedereen die het gebied 
een warm hart toedraagt op om 
de petitie te tekenen via petities.
nl ‘Geen zonnepanelen in het Oud-
land in Steenbergen’of via de nieu-
we site beschermhetoudland.nl.

Projectontwikkelaars willen in het 
Oudland twee zonneparken reali-
seren die samen 61 hectaren groot 
zijn, vergelijkbaar met een op-
pervlakte van honderd voetbal-
velden. Er omheen komen hoge 
hekken. Bewoners en liefhebbers 
van het gebied hebben zich ver-
enigd in de werkgroep ‘Bescherm 
het Oudland’. Zij hopen met argu-
menten en de petitie de gemeen-
teraad van Steenbergen ervan te 
overtuigen dat het bos- en weide-
gebied bescherming verdient. 

Verkeerde informatie
De gemeente Steenbergen kan 

de vestiging van deze zonnepar-
ken tegenhouden door er geen 
vergunning te verlenen. Eerder 
dit jaar nam de raad echter de Vi-
sie Energie en Ruimte aan waar-
in staat dat het Oudland geschikt 
zou kunnen zijn voor de aanleg 
van grote zonneparken. Daarvoor 
moet wel aan de nodige voor-
waarden worden voldaan. Volgens 
de werkgroep is deze beslissing 
gebaseerd op verkeerde informa-
tie: “Het voornaamste argument is 

namelijk dat de agrarische kwali-
teit van de zandgrond in het Oud-
land minder is dan die van zee-
kleigrond in de rest van Steenber-
gen. Deze bewering is echter al 
decennia achterhaald.”

200.000 Zonnepanelen
Volgens de werkgroep zijn er tallo-
ze redenen waarom het Oudland 
beschermd moet worden. “De ge-
meente Steenbergen heeft in tal 
van beleidsstukken en visies vast-

gelegd dat het Oudland “een waar-
devol natuurgebied met grote re-
creatieve kansen is. Maar wanneer 
er meer dan tweehonderdduizend 
zonnepanelen verrijzen, zal er 
voor natuur en recreatie weinig 
ruimte overblijven,” zo meent de 
werkgroep die bovendien vindt 
dat er betere plaatsen denkbaar 
zijn voor zonnepanelen. Zo zou-
den zonnepanelen op daken van 
bedrijven, agrarische gebouwen 
en woningen meer aandacht ver-

dienen dan nu het geval is. 

Zon op dak
Op dit moment zijn er binnen de 
grenzen van de gemeente al diver-
se grote zonneparken in ontwik-
keling die wél op draagvlak kun-
nen rekenen. Hiermee zou vol-
gens ‘Bescherm het Oudland’ al 
grotendeels voldaan worden aan 
de opgave tot 2030. “Steenbergen 
mag het dus best even wat rusti-
ger aan doen en haar tijd nemen 
om goed na te denken over de lo-
caties die zij gaat inzetten voor de 
zonne-industrie.” 

Wie meer informatie wil, kan hier-
voor terecht op de website be-
schermhetoudland.nl. Hier vindt 
men alle achterliggende informa-
tie en tevens een link naar de pe-
titie ‘Geen zonnepanelen in het 
Oudland in Steenbergen’. Via deze 
website en via de Facebookpagi-
na beschermhetoudland zullen 
de laatste ontwikkelingen gedeeld 
worden. Ook staat het e-mailadres 
info@beschermhetoudland.nl ter 
beschikking.

Foto’s: Het Oudland is het oud-
ste grondgebied van de gemeente 
Steenbergen, gelegen op de uitlo-
pers van de Brabantse Wal. Het ge-
bied maakt deel uit van het Natuur 
Netwerk Brabant (voorheen Ecolo-
gische Hoofdstructuur - EHS).
Foto’s: Werkgroep bescherm het Oudland

Op initiatief werkgroep ‘Bescherm het Oudland’: 

Petitie tegen zonnepanelen in het Oudland nu online



www.vishandeldemeerpaal.nl

Blauwstraat 77 • 4651 GB Steenbergen • 0167 564 470

acties geldig tot en met 24 december 2020

U kunt t/m zaterdag 19 december uw bestelling voor de 
kerstdagen doorgeven via info@vishandeldemeerpaal.nl

https://demeerpaal.visbesteld.nl of 0167-564470.

aanbiedingen

Geldig in de winkel en op vrijdagmorgen bij de 
viskar op het Floraplein.

- Heerlijke borrelplank voor   
 3 à 4 personen Per stuk € 29,95 
- Visschotel, per persoon
 € 19,95

U kunt t/m zaterdag 19 december uw bestelling voor de 

 29,95 29,95
Heerlijke borrelplank voor   Heerlijke borrelplank voor   

Hele fi jne feestdagen 
toegewenst!

U kunt uw bestelling ophalen op 24 december in Steenbergen of op één van 
onze standplaatsen. Hieronder ziet u de ophaaltijden:
Wouw 10.00 - 10.30 • Oud-Gastel 11.00 - 11.30 • Zundert 12.00 - 12.30 
Rijsbergen 13.00 - 13.30 • Rucphen 14.30 - 15.00

In Nispen (9.00 - 13.00), Wouwse Plantage (13.30 - 15.00) en Huijbergen (15.30                 
- 17.30) kunt u uw bestelling ophalen bij de verkoopwagen.

Kaaistraat 51, 4651 BM Steenbergen

Meesters
In groenten en fruit

Bestel uw kerst-
boodschappen online!

Download onze bestellijs via: 
www.meesters-groenten.nl

Mail de lijst naar:
info@meesters-groenten.nl

Haal uw bestelling 23 óf 24 december 
op bij het uitgiftepunt voor onze winkel

Let op: betalen kan alleen via de pin

Vernieuwde website voor recepten, 
assortiment en weekaanbiedingen:
  
www.meesters-groenten.nl

Meesters
In groenten en fruit

Meesters
In groenten en fruit

Meesters
In groenten en fruit

Meesters
In groenten en fruit

Lieve klant,
Onze winkel is gesloten, maar wij staan wel voor u klaar! Heeft u iets nodig? 
Wilt u iemand verrassen? Bel ons via: 0165-513470, app ons via: 06-10190564, 
mail ons via: info@rosemaryslingerie.nl of benader ons via Social Media. 
Wij bezorgen de producten bij u thuis. 

Medisch noodzakelijke zorg is toegestaan. 
Voor het aanmeten of vervangen van een borstprothese, of voor aankoop 

van prothese lingerie kunt u een afspraak maken. 

Rosemary’s Lingerie wenst u een goede gezondheid en liefdevolle feestdagen. 
Warme groet, Ria, Roos en Rosemarie

Wat bieden wij nog meer?

Rosemary’s Lingerie wenst u een goede gezondheid en liefdevolle feestdagen. Rosemary’s Lingerie wenst u een goede gezondheid en liefdevolle feestdagen. 

De “pas-tas” voor thuis:  Weet u niet welke maat of model 
geschikt voor u is? Wij vullen een tas met lingerie en brengen 
deze bij u thuis. Pas op uw gemak, informeer ons wat u wilt 
aanschaffen én wij halen de tas ook weer bij u op.

pas
tas

(Kerst)cadeaus: Cadeau nodig voor onder de kerstboom 
of iets anders te vieren? Ons gehele assortiment kunnen 
wij omtoveren tot een cadeau. Wij pakken het mooi in en 
zorgen dat het bij u terecht komt (opsturen of bezorgen). 

Tip: ‘De Lingerie Cadeaubon’. Nu met 20% korting! 
Bijvoorbeeld: een bon van €15,- voor €12,-.

December aanbiedingen:
- Sloggi: Bij aankoop van 3 slips of shorts, de 4e gratis.
- Ten Cate: 20% korting op de gehele collectie. 
- Sisi Panty’s: 3 halen is 2 betalen! 

Rosemary’s Lingerie wenst u een goede gezondheid en liefdevolle feestdagen. Rosemary’s Lingerie wenst u een goede gezondheid en liefdevolle feestdagen. 

T O TA A L I N S T A L L A T E U R
Steenbergen | Industrieterrein Reinierpolder 1 | Zilverhoek 5 |  t (0167) 561720

www.madri.nl/onderhoud

Deskundig onderhoud van uw CV 
en warmwater apparaten.

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

Like ons op facebook en InstagramSTEENBERGEN

www.marskramersteenbergen.nl

Wij staan voor u klaar! 
Producten uit onze winkel nodig?

- Bestellen kan via (06) 33 46 76 20 (whatsapp/bellen) 
of via klantenservice@marskramersteenbergen.nl. 

- Gratis bezorging in Steenbergen en omgeving

- Voor 16:00 besteld = vandaag nog in huis!
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( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Haar patiënten 
zijn op de hoogte, de vervanging is 
geregeld. Susan Stam, huisarts én 
medeoprichter van praktijk ’Mo-
lenweg’, neemt afscheid. Bijna 20 
jaar was zij arts, collega, luisterend 
oor en vertrouwenspersoon voor 
velen in Steenbergen.

Ze ziet het als een cadeau. We 
maakten een afspraak voor een in-
terview om over haar naderend af-
scheid te praten. Al snel blijkt dat 
Susan Stam veel meer te vertellen 
heeft dan een gesprek over haar 
vertrek. Haar passie voor de zorg, 
de veranderingen in de huisartsen-
praktijk, haar afscheid. Maar ook 
haar jeugd, studie en toekomst, 
ze praat er open en gepassioneerd 
over. ”Gooi er een kwartje in en ik 
ga áán” begint ze lachend het in-
terview. 

‘Ik liep het verkeerde 
lokaal binnen’
Zelfs op afstand, het interview 
vindt in verband met Covid-19 di-
gitaal plaats, spat het enthousias-
me van het scherm. Susan Stam 
geniet als ze over haar werk ver-
telt. Of beter, haar passie, want 
Susan is niet alleen huisarts, ze is 
ook medisch directeur van Zorg-
groep West-Brabant. Een samen-
werkingsverband  van bijna 100 
huisartsen in de regio. 

Deze beide functies stellen haar 
in staat zowel zorg te bieden als 
te ontwikkelen. Want de toekomst 
van de zorg in het algemeen gaat 
veranderen, daar is Susan van 
overtuigd. Toch was het niet van-
zelfsprekend dat ze huisarts zou 
worden. �Mijn vader was huisarts, 
dat wilde ik dus niét� blikt ze te-
rug op haar jeugd. Opgegroeid in 
Assen, in een warm nest, wilde 
Susan het allemaal anders doen. 
“Ik was er altijd heel stellig in. 
Dacht iets in de richting van rech-
ten, wel iets maatschappelijk ver-
antwoords. Als het maar ver van 
huis was!” 

Zo kwam ze in Maastricht terecht, 
liep tijdens een voorlichtingsdag 
het verkeerde lokaal in en raakte 
geboeid. Het bleek over genees-
kunde te gaan. Helaas werd ze uit-
geloot en waagde ze een poging in 
Antwerpen. Daar lukte het wel en 
tijdens haar stage kwam ze, jawel, 
bij een huisarts terecht.

‘Dit moet ik doen’
“Na de derde patiënt wist ik, dit 
moet ik doen. Geen specialisatie, 
de afwisseling van patiënten, per-
soonlijk contact, de vrijheid, dat 
sprak me aan.” Na afloop van haar 
studie kwam Susan voor een las-
tige keuze te staan: blijf ik in Bel-
gië werken of in Nederland? Ze 
koos voor Nederland. ”In België 
wilde ik geen huisarts zijn. Daar 
is het ’boter bij de vis’. Je bent de 
hele dag bezig met afrekenen.” 
Toen Susan zwanger van haar eer-
ste kind was kreeg ze, zoals ze het 
zelf zegt, enorme nesteldrang. ”Ik 
moest een vaste baan vinden.” Sa-
men met haar partner woonde ze 
in Berendrecht, vlak over de grens 
bij Hoogerheide. Een waarneming 
bij de praktijk van Dries Mannae-
rt was het begin van haar carriè-
re in Steenbergen. ”Ik deed een 

24-uurs waarneming. Sliep op een 
veldbed in de praktijk, kreeg een 
baan aangeboden en ben als huis-
arts aan de slag gegaan.”

Niet Steenbergen,  
maar Kapelle
Inmiddels, bijna 20 jaar later, 
komt een einde aan haar carriè-
re in Steenbergen, want Susan 
Stam is nog lang niet van plan te 
stoppen met werken. Ze blijft me-
disch directeur van Zorggroep 
West-Brabant en wil, als het op 
haar pad komt, wat dichter bij 
huis aan de slag. Dichterbij huis 
is in de omgeving van Kapellen 
in België. Want daar woont Susan 
samen met haar man en drie op-
groeiende kinderen. ”Het is voor 
mij wel eens lastig geweest”, blikt 
ze terug. ”Na mijn studie ben ik 
in België blijven wonen. Samen 
met mijn partner die Belgisch is. 
Na een aantal jaren wilden we 
ons settelen in één van de plaat-
sen waar we werkten. Voor mij 
was dat Steenbergen, voor mijn 
man Kapellen. Hij was echter heel 
stellig. Hij wilde niet naar Neder-
land verhuizen. Zo zijn we in Ka-
pellen terecht gekomen. Waar we 
overigens met veel plezier wonen. 
Maar soms schuurt het een beetje. 
Ik ben Nederlandse, woon al jaren 
in België, maar je hoort er nooit 
helemaal bij. Blijft een ’Hollander’. 

Aanvankelijk  
in loondienst
Er is de afgelopen 20 jaar erg veel 
veranderd. Zowel in de zorg als 
in de praktijk. Susan begon als 
‘hidha’, huisarts in loondienst bij 
Dries Mannaerts. Susan was daar 
eigenlijk wel verbaasd over, want 
wie neemt een zwangere vrouw 
aan? Het was 2001, dus nog niet 
echt gebruikelijk. En vergeet niet 
dat in die jaren de huisarts nog 
avond- en weekenddienst had. 
Voor een arts die Kapellen woont 
niet erg handig. 

Samenwerking essentieel 
Maar ook toen kwam ‘het allemaal 
weer samen’. De HAP, huisartsen-
post, deed zijn intrede. Susan 
werd praktijkhouder en de prak-
tijk verhuisde naar de Molenweg. 
Daar groeide de praktijk uit tot 
het huidige gezondheidscentrum. 
“De dokter is niet in staat de vol-
ledige zorg te bieden” legt Susan 
uit. “De samenwerking met fysio, 
thuiszorg en andere zorg instan-

ties is onmisbaar. In onze praktijk 
zit bijvoorbeeld ook een fysiothe-
rapeut. De verbinding is dan snel 
gelegd, de patiënt wordt gerich-
ter geholpen. Maar ook praktijk-
ondersteuners, diëtiste, apotheek 
en niet te vergeten de Thuiszorg. 
Alleen als we samenwerken, in 
nauw contact met elkaar staan, 
kunnen we onze patiënten de bes-
te zorg bieden.” 

‘Het spreekuur kan  
wel eens uitlopen’
De patiënten van Susan weten 
het, de dokter luistert naar je. Ze 
neemt uitgebreid de tijd. ”Soms 
barst iemand in tranen uit als ik 
vraag hoe het gaat” zegt Susan. 
”Dan wil ik meer horen. Dan kan 
die hoofdpijn wel eens een die-
perliggende oorzaak hebben dan 
een vastzittende verkoudheid. Ja, 
dan loopt het spreekuur uit.” 

Ze zegt gegroeid te zijn in de af-
gelopen 20 jaar. ”Ik ken veel van 
mijn patiënten. Samen hebben 
we vaak veel meegemaakt. Mooie 
momenten, maar ook verdriet.” 
Op de vraag of patiënten zich an-
ders zijn gaan gedragen in de ja-
ren, antwoord ze stellig. ”Nee, na-
tuurlijk is ’de dokter’ niet meer die 
elitaire persoon waar men tegen 
opkijkt. Gelukkig! Maar de essen-
tie is niet veranderd. Mensen wil-
len een oplossing voor hun pro-
bleem. Er is wel veel veranderd in 
de mogelijkheid het probleem op 
te lossen.” 

Kleine opdrachten
Natuurlijk heeft Susan ook wel 

eens momenten gehad waarop 
het allemaal een beetje op de au-
tomatische piloot dreigde te gaan. 
“Als ik dat merkte, en ja, dat merk 
je, dan stelde ik mijzelf een op-
dracht. Iedereen moet met een 
lach de deur uitgaan. Of, vandaag 
ga ik niemand onderbreken. Klei-
ne opdrachten die mij weer alert 
maken.”

‘Alleen ga je sneller,  
samen kom je verder’
Ergens, diep in haar achterhoofd 
dacht Susan altijd dat zij , zo rond 
haar veertigste, opleider zou wor-
den. Maar tijdens de intake voor 
de opleiding in Nederland moest 
ze een schriftelijke test doen. Een 
tegenvaller, want Susan is, zoals 
ze zelf zegt, véél beter in praten. 
�Die test gaf mij de kriebels, was 
helemaal niets voor mij. Ik ben 
weggegaan.” 

Toch wist ze zeker dat ze wel iets 
méér wilde dan alleen in de prak-
tijk werken. Ook nu weer kwam er 
per toeval iemand op haar pad. 
Een kringbestuurder van de LHV, 
de Landelijke Huisartsen Ver-
eniging, die vroeg of bestuurs-
werk niet iets voor Susan zou zijn. 
”Meteen superleuk” vertelt ze. 
”Ik werd enorm geprikkeld mee 
te denken en praten over de zorg 
voor de patiënten en voor de huis-
arts te verbeteren”. Later kwam de 
functie van  medisch directeur bij 
Zorggroep West-Brabant in beeld.  
Ze heeft bewust voor deze functie 
gekozen. ”Binnen de LHV draait 
het om het collectief. Binnen de 
zorggroep juist om de individuele 

huisarts. Het geeft beter inzicht in 
elkaars functioneren. Voor de pa-
tiënt in mijn spreekkamer helpt 
het dat ik de regels en mogelijk-
heden ken. Dat ik weet dat voet-
zorg niet onder het eigen risico 
valt wanneer het onderdeel is van 
ketenzorg bijvoorbeeld. Voor het 
grote geheel, de zorggroep, geldt 
dat je naar mijn mening geen goe-
de zorg meer kunt leveren als so-
lopraktijk. Je hebt anderen nodig, 
om samen te werken, betere infor-
matie en kennis te krijgen. Zorg 
zou voor iedereen van dezelfde 
kwaliteit moeten zijn! 

Nauwe samenwerking
In de praktijk heb ik die nauwe 
samenwerking met Ludi Breugel-
mans. We vullen elkaar precies 
aan. Waar ik druk en aanwezig 
ben, is hij juist wat rustiger, remt 
hij mij een beetje af.” 
Samen met Irma van der Pluijm, 
algemeen directeur van Zorg-
groep West-Brabant, kan ik heer-
lijk sparren. We tillen elkaar naar 
een hoger niveau.” Haar motto 
‘Alleen ga je sneller, samen kom je 
verder’. Altijd past Susan het toe. 

‘Ik zou het liefst van  
iedereen persoonlijk  
afscheid nemen’
Nu Susan na bijna 20 jaar huisarts 
te zijn geweest in Steenbergen, 
kijkt ze met veel plezier terug op 
een hele mooie tijd. Ook met wee-
moed. “Ik ga het team zó missen! 
Natuurlijk is het zwaar. Je gaat om 
acht uur áán, en pas tegen half 
zes is er tijd voor ontspanning. 
Die momenten, tussen consul-
ten door, of even een praatje met 
één van de collega‘s tussendoor” 
peinst ze, even afwezig voor zich 
uitkijkend. “Dat digitale afscheid 
voelt niet goed. Ik had zo graag ie-
dereen de hand geschud, maar ja, 
als huisarts moet je extra goed op-
letten in deze lastige ‘coronatijd’.” 

‘Zwaar te verduren’
Daar wil Susan toch graag nog 
even aandacht voor. “Want hoe-
wel het zwaar is voor iedereen, het 
zou zo fijn zijn als mensen besef-
fen dat de assistentes er ook niets 
aan kunnen doen. Aan de tele-
foon, in de frontlinie, hebben ze 
het vaak zwaar te verduren. We 
hebben drie extra lijnen geopend, 
want we beseffen dat 20 minuten 
in de wachtrij geen pretje is. Maar 
toch zijn er patiënten die de assi-
stentes uitschelden, of erg onheus 
bejegenen. Dat is niet eerlijk.”

Geen verborgen agenda
Wat Susan het meest gaat mis-
sen is de echtheid van de mensen, 
hun kwetsbaarheid en eerlijkheid 
in de spreekkamer. “Want nie-
mand heeft bij mij aan tafel een 
verborgen agenda.” 

Het minst zal ze de werkdruk mis-
sen. “50 uur in drie dagen, voor de 
zorggroep ruim 20 uur in 2 dagen. 
En dan ook nog die verplichte na-
scholing.” verzucht ze. “Ik kijk uit 
naar heerlijk zitten met een kop-
je koffie, zomaar aan tafel, zon-
der dat ik iets moet. Of samen met 
mijn man en onze drie kinderen 
eten. Dat ze niet verbaasd zijn als 
ik thuis mee-eet.” 

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant  

Adieu Susan Stam, bijna 20 jaar huisarts in Steenbergen
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Scholen gaan weer dicht, boven de 12 
jaar mag je met 1 vriend of vriendin 
buiten zijn en binnen-activiteiten zijn 
heel beperkt toegestaan. Voor veel jon-
geren is het gewoon een ongelooflijk 
zware tijd met de lockdown waar we nu 
weer in zitten! Gelukkig mag de jeugd 
onder 18 nog wel buiten sporten in 
teamverband. 
Maar wat dan? Thuis op de bank online 
lessen volgen, de wereld via online me-
dia binnenhalen? Zo blijf je natuurlijk 
een beetje bij, maar wat kan er nog 
meer?  Kun je leuke dingen bedenken 
die toch nog mogen? Zomaar een paar 
gedachten: ga online met je vrienden 
chillen, trek alle spelletjes of puzzels 
weer eens uit de kast. Bel je opa en 
oma of maak iets moois voor hen. Ga 
een rondje lopen of fietsen met een 
vriend of vriendin, of kun je een vriend 

misschien helpen met die krantenwijk?  
Of doe een boodschap voor iemand 
die wat hulp kan gebruiken en liever 
niet naar de supermarkt gaat. Mis-
schien kun je wel heel lekker koken of 
wil je dit leren? Deze week was er een 
supermooi initiatief van de onderne-
ming ‘Stoer en Gaaf’, waarbij kids op de 
Stoofdijk bij elkaar kwamen om kerst-
lichtjes te knutselen voor ouderen. Op 
kerstavond worden de lichtjes voor zo 
veel mogelijk deuren neergezet om hen 
een hart onder de riem te steken! 

Heb jij gave ideeën?  Deel deze met 
onze jongerenwerkers of sportcoaches 
op Instagram of Facebook of Tik Tok. 
Ook zij zullen op hun social media 
tips tegen verveling posten en laten 
weten wat voor (online) activiteiten er 
mogelijk zijn! En heb je behoefte aan 

een luisterend oor of loop je echt tegen 
de muren op? Stuur een berichtje via 
social media naar de jongerenwerkers. 
Zij luisteren graag naar je en kunnen 
je als je andere hulp nodig hebt tips 
geven! Ook kun je altijd terecht bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin als je 
even niet meer weet waar je het zoeken 
moet. Wil je anoniem bellen, dan kun je 
ook altijd bellen naar de Kindertelefoon 
via 0800 0432. 

Voor alle kids in Steenbergen, hou vol, 
blijf in beweging in je hoofd & in je lijf 
en blijf je vrienden en jezelf motiveren 
om nieuwe dingen te bedenken en te 
ondernemen! We moeten het met el-
kaar uitzingen tot het vaccin ons meer 
ruimte en vrijheid kan geven! 

Wethouder Esther Prent

KIDS IN STEENBERGEN, HOU VOL EN BLIJF ACTIEF!

Het was een roerige week. De toespraak van minister-
president Mark Rutte kwam ook bij ons in de gemeen-
te Steenbergen hard binnen. De winkelstraten die 
anders altijd zo gezellig druk zijn in deze tijd van het 
jaar, moeten nu zo leeg mogelijk blijven. Vooral voor 
de detailhandel en contactberoepen zijn de gevolgen 
van de nieuwe maatregelen groot. Als voormalig on-
dernemer kan ik me goed voorstellen hoe moeilijk het 
voor hen moet zijn. 
 
Toch zit er niets anders op dan om ons aan de regels 
te houden. Als gemeente doen we er alles aan om met 
de ondernemers in contact te blijven en hen goed te 
informeren en ondersteunen. Zij ontvangen van ons 
daarom een brief met daarin uitleg over hoe zij om 
moeten gaan met de nieuwe regels en hoe zij in aan-
merking komen voor steun. 

De supermarkten en andere essentiële winkels staan 
ook nu voor u klaar. De regel is dat alleen winkels 
open mogen zijn als zij voor de lockdown al meer dan 

70 procent van hun omzet haalden uit levensmidde-
len of drogisterijartikelen. Winkels die moeten sluiten, 
mogen geen afhaalfunctie inrichten. Wel mogen zij 
hun spullen bij u bezorgen. Afhalen mag alleen op be-
stelling bij doe-het-zelf-zaken, bibliotheken en horeca. 
Onze lokale ondernemers springen hier over het al-
gemeen goed op in. Ik kan het u aanbevelen om hun 
mooie online initiatieven in de gaten te houden. Steun 
hen waar het kan. Haal op een rustig moment uw 
boodschappen. Bestel zoveel mogelijk vooraf. Laat uw 
spullen zoveel mogelijk bezorgen. Bent u toch in de 
winkel? Kom alleen en geef elkaar de ruimte. Alleen 
met elkaar kunnen we het coronavirus onder controle 
krijgen. 

Ondanks alles, wil ik u graag hele fijne feestdagen en 
een mooie en veilige jaarwisseling wensen. 
 
Blijf gezond en hou vol, 

Wethouder Willy Knop

De dienstverlening van de gemeente 
blijft doorgaan. De balie in het gemeen-
tehuis blijft open, met inachtneming 
van de richtlijnen en uitsluitend op 
afspraak. Ook bij de Vraagwijzer is het 
alleen mogelijk om op afspraak langs 
te komen en zijn er geen inloopspreek-
uren. De afspraken worden, alleen 
indien dat na zorgvuldige afweging 
mogelijk is, geplaatst na 19 januari. De 
Buitendienst zal in kleinere groepen 
onze openbare ruimte onderhouden 
en de Milieustraat zal open blijven. 
De buurthuizen blijven open voor de 
kwetsbare groepen.

Neem voor het maken van een afspraak 
op het gemeentehuis eerst contact op 
via het nummer 14 0167, op maandag 
t/m donderdag tussen 08:30 - 17:00 uur 
en op vrijdag tussen 8:30 -12:00 uur.

Het gemeentehuis is op 25 en 26 
december en op 1 januari gesloten. 
Op 24 december en van maandag 28 
december t/m donderdag 31 decem-
ber alleen in de ochtenden geopend 
en telefonisch bereikbaar tussen 8:30 
-12:00 uur. 

Neem voor het maken van een afspraak 
bij de Vraagwijzer eerst contact met ons 
op via het nummer 0167-541131, op 
maandag t/m donderdag tussen 09:00 - 
12:00 uur en tussen 13:30 en 16:30 uur; 
op vrijdag tussen 09:00 - 12:00 uur. 

De Vraagwijzer is op 24, 25 en 26 de-
cember en op 31 december en 1 januari 
gesloten. Van maandag 28 december 
t/m woensdag 30 december alleen 
telefonisch bereikbaar in de ochtenden 
tussen 9:00 -12:00 uur.

In deze bijzondere tijd staat voor ons 
veiligheid voorop. In aanloop naar de 
jaarwisseling wordt daarom extra inge-
zet op toezicht en handhaving. In alle 
kernen worden daarom de komende 
twee weken 8 tot 10 extra buitenge-
woon opsporingsambtenaren (BOA’s) 
en handhavers ingezet. 

MELDPUNT  
VUURWERKOVERLAST
Ervaart u ondanks het vuurwerkverbod, 
toch overlast van vuurwerk? Dan belt u 
naar 06 - 21 35 36 81 op de volgende 
dagen: 
- 21, 22 en 23 december en 27, 28, 29 en 
30 december van 9.00 uur tot 21.30 uur

- 31 december van 09.00 – 17.00 uur
Op andere dagen of buiten deze uren, 
kunt u bellen naar de politie via 0900 – 
88 44. Bij spoed of gevaar belt u altijd 
direct 112

BOA IN BEELD
Onder de titel ‘BOA in Beeld’ laten de 
BOA’s op de facebookpagina van de 
gemeente Steenbergen regelmatig zien 
wat zij doen om klachten op te lossen. 
Wilt u een BOA op pad sturen? Dan 
kunt hiervoor een bericht achterlaten 
via Facebook of een mail sturen aan 
veiligheid@gemeente-steenbergen.nl. 

Uiteraard zijn zij ook bereikbaar via het 
algemene nummer 14 0167. 

DIENSTVERLENING VAN DE GEMEENTE

VEILIGHEID EN TOEZICHT IN AANLOOP 
NAAR DE JAARWISSELING
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(Door Nicole van de Donk)

NIEUW-VOSSEMEER/STEENBER-
GEN – Eigenaresse Marieke Vis-
ser van kapper Bij Marieke in 
Nieuw-Vossemeer heeft woens-
dagnacht eigenlijk voor het eerst 
weer goed geslapen. Vanaf afge-
lopen zondag, toen de eerste ge-
luiden klonken dat de kappers 
weer dicht moesten, is het een 
ware rollercoaster geweest. Om 
haar klanten nog zo goed mogelijk 
van dienst te zijn, is ze maandag 
tot middernacht opengebleven, 
tot het officiële moment van de 
lockdown. �Het positieve eraan is 
dat we weten dat we een gouden 
team zijn.”

Nu de deuren van haar kapsalon 
gesloten zijn, blijft ze met een leeg 

gevoel achter. “Ik kan er niks aan 
veranderen, maar ik snap heel 
goed dat dit moest gebeuren. Het 
is een maatschappelijk probleem 
waar ook wij ons steentje aan 
moeten bijdragen.”

“Laatste klant  
om 23:45 uur”

Samen met haar werknemers 
heeft ze maandag de deuren 
opengegooid waarna de telefoon 
continu roodgloeiend bleef staan. 
“We hebben aan een stuk door ge-
werkt. Om 19 uur hebben we de 
televisie aangezet in de zaak en 
de persconferentie van Rutte ge-
volgd. Toen was het hier wel dood-
stil. Het raakte me emotioneel ge-
zien minder hard dan bij de eer-
ste lockdown, want toen zag ik het 
minder aankomen. Om 23:45 is de 

laatste klant geholpen, maar we 
hebben als team nog lang geappt 
dat we niet konden slapen van de 
adrenaline.”

“Bestellingen ophalen  
bij de supermarkt”

Het is net als voor alle andere on-
dernemers ook voor de kappers-
branche weer een harde klap die 
ze te verwerken krijgen. Uitgere-
kend in de piek voor Kerstmis mis-
sen zij hun omzet. “Bij ons was het 
in november rustiger, omdat veel 
mensen denken: we komen in de-
cember, want dan zit mijn haar 
nog goed met kerst. Het is dus een 
zware domper. Gelukkig heb ik 
met de plaatselijke Spar kunnen 
regelen dat ik daar mijn bestellin-
gen voor klanten mag neerzetten 
zodat ze die kunnen ophalen”, al-

dus Marieke Visser.

“Steun van klanten”
Clara van Kuik-Schraver van Cla-
ra Roxane hair face body behoudt 
ondanks alles haar positieve in-
slag. “We proberen de binding 
met onze klanten te houden door 
producten te bezorgen. We heb-
ben al veel lieve berichtjes gehad 
van klanten die ons steunen. Als je 
een goede ondernemer bent zet je 
toch elke keer weer die knop om 

en maak je er iets van. Het is al-
leen jammer voor het gemoed van 
de mensen, want psychologisch 
gezien doet zo’n kappersbezoek 
echt wat voor je eigenwaarde.”

Foto: Bij Kapper Marieke in 
Nieuw-Vossemeer hebben ze zich 
maandag een slag in de rondte ge-
knipt om zoveel mogelijk klanten 
te helpen voor de lockdown inging. 
(Foto: Marieke Visser)

Stormloop op laatste kappersbezoek  
voor lockdown

(Door Michelle Douw)

Steenbergen – Dat lockdown een 
enorme dreun is voor de winkels 
die het toch al zo moeilijk heb-
ben begrijpt iedereen. Veel men-
sen willen de lokale winkels graag 
steunen. Dat is in deze cadeautijd 
heel moeilijk nu de winkels hun 

deuren dicht moeten houden. Een 
oplossing is met name de cadeau-
bon van ‘Ons Steenbergen’. Die is 
leuk om te ontvangen, blijft ook in 
deze tijd verkrijgbaar en is te be-
steden bij diverse winkels en be-
drijven in het Stadshart van Steen-
bergen. Op de website van Ons 
Steenbergen staat een uitgebreide 

lijst met verkooppunten en deel-
nemers. Voor tien euro kan een ca-
deaubon worden aangekocht. 

‘Steun lokaal, koop lokaal’, blijft 
de slogan wat ‘Ons Steenbergen’ 
wil uitdragen. De ondernemers 
hebben de consument meer no-
dig dan ooit. Op de website is er 
ook een speciale pagina ingericht 
met coronanieuws. Hierop staan 
naast de maatregelen ook de aan-
gepaste dienstverlening van ver-
schillende winkels en bedrijven.  
Meer informatie: www.onssteen-
bergen.nl.

Steun de lokale winkels:

Cadeaubon van  
‘Ons Steenbergen’ 

( ingezonden brief,  
onder verantwoording  

van de inzender)

In De Steenbergse Courant 
van vrijdag 11 december lazen 
wij een opinieartikel van Peter 
 Vermeulen over de plannen met 
betrekking tot de reconstructie 
van stadspark ‘Het Ravelijn’.

Wij vinden dat hij een goed en 
nuchter beeld schetst van wat 
er speelt en speelde in de stad 
Steenbergen met betrekking tot 

verschillende uitgevoerde recon-
structieplannen en hoe zich die 
later hebben uitgewerkt. Denk 
daarbij inderdaad maar aan de 
jachthaven in ons centrum, een 
plek waar Steenbergen zich niet 
voor hoeft te schamen.

Het stadspark een ‘Wow’ uitstra-
ling geven door het zoveel mo-
gelijk cultuurhistorisch verant-
woordelijk te reconstrueren zal 
zeker een historisch belevings-
gevoel geven. Daarmee zal het 

bijdragen aan aantrekkings-
kracht voor onze inwoners en de 
toeristen die onze stad bezoeken.

Dat verschillende politieke partij-
en terughoudend zijn over het nut 
van bepaalde aanpassingen en in 
belangrijke mate de prijskaartjes 
die er aan hangen is niet vreemd. 
De uitwerking van plannen uit het 
verleden hebben echter bewezen 
dat financiële investeringen zich 
op later datum kunnen terugbe-
talen. De Europese potjes zouden 

daarbij mogelijk ook kunnen bij-
dragen. Begrijpelijk en belang-
rijk dat er op de kosten wordt ge-
let, maar mogelijk kunnen plan-
nen worden gecombineerd en/of 
in een later stadium worden af-
gebouwd.

Dat onze stichting voorkeur heeft 
om het park de historische uit-
straling te geven van het oor-
spronkelijke ravelijn, zal niemand 
verbazen. Het park is een van de 
weinige zichtbare resten van de 

oude vestingstad Steenbergen. 
Het neemt niet weg dat wij zeker 
niet tegen ideeën zijn waar ande-
ren de voorkeur aan geven. Een 
combinatie ervan moet ook mo-
gelijk zijn.

Wij hopen dat er een plan op tafel 
komt dat tegemoet komt aan ie-
ders wensen, maar zeker een be-
levingsgevoel geeft van de histo-
rische vestingstad Steenbergen.

Stichting Stadsarcheologie
Steenbergen

Krijgt stadspark ‘Het Ravelijn’ een WOW-factor?

STEENBERGEN – Stichting Karna-
val Steenbergen heeft naar aanlei-
ding van de huidige coronamaat-
regelen besloten om geen publiek 
toegankelijke activiteiten te or-
ganiseren met carnaval. In plaats 
daarvan wordt samengewerkt met 
SLOS TV en Filmcollectief Steen-
bergen. De dan geldende corona-
maatregelen bepalen de ruimte 
die er tegen die tijd is.

“Ook al mochten de maatrege-

len half februari versoepeld zijn 
dan nog vinden wij het maat-
schappelijk onverantwoord om 
met grote of kleine groepen bij 
elkaar te komen”, zegt Richard 
Krijnen, voorzitter van de SKS.  
Naast het afgelasten van de op-
tocht gaat dit ook gelden voor an-
dere activiteiten zoals het Snor-
rebal, het Snorrekusbal en ’t Spel 
op de Markt, zo laat de stichting 
weten. Voor dit Spel op de Markt 
wordt in een later stadium beke-

ken of het toch niet zonder pu-
bliek kan worden opgevoerd en 
gefilmd om het tijdens het car-
navalsweekend uit te zenden op 
SLOS TV.

De carnavalskrant verschijnt wel, 
de voorbereidingen worden hier-
voor samen met de andere kernen 
uit de gemeente gemaakt en het is 
de bedoeling dat deze rond 16 ja-
nuari wordt bezorgd.

SKS kiest voor carnavalsviering  
zonder publiek

Bijna 1250 euro collecte 
opbrengst MS
DINTELOORD – Collectecoördinator Erica Verhagen meldt dat in de col-
lecteweek voor het Nationaal MS Fonds een bedrag is opgehaald van 
1239,40 euro. “Ik ben hier blij mee, het bedrag is zelfs hoger dan dat van 
vorig jaar”, zo laat zij weten.

Zij bedankt namens het MS Fonds alle collectanten en zeker ook alle ge-
vers voor hun bijdrage. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen 
Multi Sclerose, een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Het MS Fonds 
ondersteunt onderzoek naar oorzaak en genezing. Ook voor de collecte 
van volgend jaar – in de week van 28 juni toto en met 3 juli – zoekt Erica 
Verhagen nu al collectanten. Opgave kan via de website nationaalms-
fonds.nl of via Erica Verhagen: telefoon (0167) 523 137 of mscollectedin-
teloord@online.nl. En wie de collectant gemist heeft en alsnog wil done-
ren kan dit doen via rekeningnummer NL 23 RABO 0336 2728 30.
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Genootschap
van deMeermin

Genootschap

Meermin

In 2022 vieren we het 750-jarig bestaan van de stad 
Steenbergen. Ook bestaat de gemeente dan 25 jaar in de 
huidige vorm. We gaan deze bijzondere mijlpaal met en 
voor alle inwoners vieren. Als Genootschap van de Meer-
min, circa 40 ambassadeurs uit alle kernen, geledingen 
en leeftijdsgroepen, nemen wij hierin het voortouw. 

Wij initiëren, coördineren en organiseren het programma in 
2022, graag samen met jou! 

Wil je een activiteit bij ons aanmelden en/of een idee met ons 
delen?  Neem dan contact op via 
2022@gemeente-steenbergen.nl.

Ik ben Nicole van Tilburg, 30 jaar 
en ik woon in Dinteloord. Ik werk 
bij Van Tilburg Groep. Ik ben daar-
naast secretaris van muziekver-
eniging Volharding Dinteloord. De 
afgelopen jaren hebben we ons als 

bestuur ingezet voor de jeugd van 
onze vereniging en onze zicht-
baarheid. Het is belangrijk voor de 
jeugd om in hun dorp met plezier 
muziek te maken.

We organiseren veel activiteite n 
voor onze (jeugd)leden. Daar-
bij betrekken we zoveel mogelijk 
mensen. Dat is ook precies wat me 
aanspreekt bij het organiseren van 
het feestjaar 2022. Door samen te 
werken kunnen we één groot feest 
maken, waar we nog jaren van 
kunnen nagenieten!

Mijn naam is Rick van Beers, 27 
jaar oud en ik woon ook al 27 jaar 
in Steenbergen. Ik werk als Pro-

cess Manager bij een groot mar-
keting bedrijf in Rotterdam. Ik ben 
al van kinds af aan besmet met 
het virus van de Kleine Tour en 
na mijn carrière als renner steeds 
meer betrokken geraakt bij de or-

ganisatie. Ik was eerst medewer-
ker, toen ploegleider en nu ben ik 
inmiddels al een paar jaar actief 
binnen het bestuur, waarvan twee 
jaar als penningmeester. 

Ik kijk er erg naar uit om te zien 
hoe we een van de grootste eve-
nementen binnen Steenbergen, 
de Kleine Tour, kunnen verbinden 
met 750 jaar Steenbergen.

Over het Genootschap van de Meermin

Wie zijn 
wij? 

We stellen 
ons graag 

aan je voor.

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Strikt genomen 
bestaat de nieuwe Lions Club For-
tessa Steenbergen al anderhalf 
jaar, maar pas nu besluiten de le-
den zich te presenteren aan het 
grote publiek. Zij namen de tijd om 
elkaar te leren kennen en af te tas-
ten wat zij konden betekenen voor 
de maatschappij. Met het nieuwe 
jaar in zicht, zijn de Fortessa’s van 
mening dat het moment daar is om 
naar buiten te treden. Nieuwe le-
den zijn van harte welkom bij de 
serviceclub die vooralsnog uit al-
leen vrouwen bestaat, maar op 
een gender-neutrale toekomst re-
kent. 

Voorzitter Leontine Tjioe is initi-
atiefnemer van de club. Zij werd 
begin 2019 actief benaderd door 
Lions Nederland. “De Lions heb-
ben veel leden, maar te weinig 
daarvan zijn vrouwelijk. Bij de 
Steenbergse afdeling is de wens 
om als mannenclub te blijven be-
staan. Mijn man is al jaren actief 
bij de Lions en zodoende kwam 
men bij mij terecht met de vraag 
of ik mij in wilde zetten voor een 
lokale afdeling met vrouwen.“ 

Goede samenwerking
Eén van de mensen die Tjioe ver-
volgens zelf benaderde, is de 
Steenbergse Miriam Zoetekouw 
die inmiddels de rol van secreta-
ris bekleedt: �Het kwam voor mij 
op een goed moment. Het laatste 
kind ging de deur uit en ik had de 
wens en tijd om mij in te zetten 
voor een ander. Ik vond het ook 
leuk om eens met een ander set-
je vrouwen in contact te komen.” 
Tjioe benadrukt met klem dat de 
samenwerking met de Lions Club 
Steenbergen goed is. “We kre-
gen een brief met de felicitaties 
waarin men de hoop uitsprak dat 
wanneer Fortessa eenmaal een 
volwaardige afdeling is, er een 

vruchtbare samenwerking tussen 
ons beide plaats gaat vinden.” 

Handen uit de mouwen
Op dit moment is de groep nog te 
klein om een eigen Charter (afde-
ling red.) te kunnen zijn. Daarvoor 
zijn er minstens twintig leden no-
dig. De acht vrouwen die nu For-

tessa Steenbergen vormen, zijn 
daarom voorlopig een Branch die 
onderdeel uitmaakt van de Char-
ter Rotterdam-Zuid. Een bewus-
te keuze volgens Zoetekouw: “De 
mentaliteit van iets echt doen 
voor iemand anders, sprak ons 
aan. Dus niet alleen geld inzame-
len maar ook de handen uit de 

mouwen.” 
De Steenbergse Branch verwacht 
binnen enkele jaren een eigen 
Charter te kunnen vormen. “Maar 
we doen het rustig aan,” aldus Tji-
oe. “We willen nieuwe leden en 
onszelf de tijd geven om elkaar te 
leren kennen. Ons doel is ook om 
een echte en hechte vriendenclub 
te zijn die samen projecten met 
een maatschappelijk doel onder-
neemt.”

Vesting en ijsvogel
Het logo van Fortessa Steenber-
gen bestaat uit een grafische af-
beelding van de vesting Steenber-
gen met daarboven een ijsvogel 
met gespreide vleugels. “De ster-

vorm van de vesting straalt kracht 
en vertrouwen uit,” lichten Tji-
oe en Zoetekouw toe. “Bovendien 
waren er ooit zes bolwerken die 
nu symbool staan voor het aan-
tal vrouwen dat aan de basis van 
de oprichting stond. De ijsvogel is 
de ambassadeur van Steenbergen. 
Het is een prachtige vogel en de 
wijze waarop hij zijn vleugels uit-
spreidt doet ons denken aan een 
warme omhelzing die wij associ-
eren met de sociaal-maatschap-
pelijke inzet die wij willen plegen.� 

Prinses Máxima Centrum
Gedurende het jaar zetten de For-
tessa’s zich in op drie projectni-
veaus: internationaal, nationaal 
en lokaal. Zo zamelden zij met be-
hulp van een statiegeldbonnenac-
tie bij Albert Heijn Achterberg en 
een �fooienkistje� bij diverse loka-
le restaurants al geld in voor een 
ouder/kind-kamer in het Prinses 
Máxima Centrum voor kinderon-
cologie in Utrecht. Op internati-
onaal niveau zijn zij momenteel 
druk met het verzamelen van or-
thopedische hulpmaterialen ten 
behoeve van de kinderen die ver-
blijven in een revalidatiecentrum 
op het Indonesische eiland Flores. 

Belangstellenden
Op lokaal niveau is Lions Club 
Fortessa Steenbergen nog op zoek 
naar een project en men hoopt 
dat lezers zich melden wanneer 
zij daar een idee voor hebben. Dat 
kan via voorzitter Leontine Tji-
oe leontine.tjioe@home.nl (06) 
44374886. Ook belangstellenden 
die interesse hebben in een ken-
nismakingsgesprek kunnen hier 
terecht. Fortessa Steenbergen 
komt één keer per maand bijeen 
op maandagavond van 20.00 tot 
22.30 uur.

Foto: Momenteel vormen acht 
vrouwen samen de nieuwe Lions 
club Fortessa Steenbergen. Links-
boven met de klok mee: Miriam 
Zoetekouw (secretaris); Leontine 
Tjioe (voorzitter); Esther de Wit; 
Rianne van Pelt (penningmees-
ter); Christel Schiphorst; Marlies 
Altink; Marianne van den Bosch; 
Hanny Vos.

Blik op gender-neutrale toekomst:  

Vrouwen richten nieuwe Lions Club 
Fortessa Steenbergen op
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(Door Nicole van de Donk)

DE HEEN – Voor de familie 
Janse van boerderij Rebec-
cahoeve aan de Zeelandweg 
oost in De Heen is de komst 
van een zonneparkje op hun 
erf een stap dichterbij geko-
men. Over een paar weken 
wordt duidelijk of het plan 
in aanmerking komt voor een 
SDE-beschikking en kunnen 
de vervolgstappen worden 
gezet. Ze hebben hierin sa-
mengewerkt met de gemeen-
te, die dit soort kleinschalige 
zonneparken toejuicht, om al-
les op tijd rond te krijgen.

“Die subsidie is eigenlijk meer een 
instrument waarmee een mini-
male prijsgarantie wordt gegeven. 
Als de marktprijs te laag ligt vult 
die subsidie het aan waardoor het 
rendabel blijft om zonnepanelen 
neer te leggen. Er zat wel wat tijds-
druk op die aanvraag, maar dat is 
gelukkig gelukt. Vanuit de omge-

ving hebben we voornamelijk po-
sitieve geluiden gehoord. Onze 
dichtstbijzijnde buren maakten 
zelfs een grapje dat ze erop voor-
uitgaan omdat we van plan zijn 
om er een boomgaard omheen te 
planten”, vertelt André Janse. 

Creatieve maquette  
viel op
Ruim een jaar geleden vielen de 
plannen van de Rebeccahoeve op 
tijdens een beeldvormende verga-
dering over energie en ruimte. In 
de hal van het gemeentehuis liet 
de familie Janse middels een cre-
atieve maquette zien wat zij voor 
ogen hadden om bij hun boeren-
bedrijf te realiseren. Het moet 
een kleinschalig zonnepark wor-
den met een netto oppervlakte 
van circa 2,4 hectare, met veel oog 
voor de natuurlijk inpassing in 
het landschap. Wethouder Wilma 
Baartmans was er direct van ge-
charmeerd. 

“Gunstige ligging om 
aangesloten te worden 
op het net”

Toch is er ook weerstand tegen 
het plaatsen van zonnepanelen 
op landbouwgrond. 

Volgens Janse zouden mensen er 
met een ruimere blik naar moe-
ten kijken. “Onze grootste moti-
vatie om dit te doen is omdat de 
tijd verandert. Er is behoefte aan 
duurzame energie en dat vraagt 
om ruimte. Dat heeft de gemeen-
te Steenbergen als agrarische ge-
meente in het buitengebied. Men-
sen hoeven echt niet bang te zijn 
dat bij elk boerenbedrijf een zon-
nepark komt te liggen, want de 
omstandigheden moeten er ook 
naar zijn. Wij kunnen dichtbij aan-
gesloten worden op de bestaande 
kabel en daarom blijft het park 
ook bescheiden qua oppervlakte. 
Maar als ik snijmaïs wil gaan telen 
hoeft daar toch ook niet iedereen 
iets van te vinden? Wij zien het als 

de mogelijkheden voor ons bedrijf 
benutten.”

Op de Rebeccahoeve worden de 
panelen in een oost-west opstel-
ling geplaatst en zijn ze vanaf de 
weg waarschijnlijk niet te zien 
omdat ze achter de gebouwen 
komen te liggen. “En het hoogste 
punt komt niet boven de twee me-
ter uit. Het zal overigens nog wel 
even duren voordat alles rond is: 
ik verwacht dat het zonnepark er 
in 2023 of pas in 2024 komt.”

Foto’s: Zonnepark Rebeccahoeve is 
een stap dichterbij gekomen. De 
plannen en maquette van de fami-
lie Janse oogstten vorig jaar alom 
lof van de raadsleden en college. 

Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant - 

Foto maquette: familie Janse

Omgevingsvergunning voor zonnepark 
Rebeccahoeve bijna rond

“Zonnepanelen zijn een 
logische aanvulling op 
ons agrarisch bedrijf”

( door Peter Vermeulen)
STEENBERGEN – Op woensdag 9 
december overleed in Bergen op 
Zoom op 86 jarige leeftijd Miel Ra-
senberg. De op 27 maart 1934 in 
Ginneken en Bavel geboren Miel 
Rasenberg was bekend van onder 
meer de toenmalige LTS aan de 
Molenweg, waarvan hij directeur 
was.

Maar Miel Rasenberg deed veel 
meer in het Steenbergse. Zo sloeg 
hij letterlijk en figuurlijk de grote 
trom bij harmonie Amicitia. Hier 
was hij ook voorzitter. Dat was hij 

vele jarenlang ook bij het CDA en 
een periode van vier jaar raadlid.  
“Voor het CDA bleef Miel belang-
stelling houden. Vorig jaar nog 
was hij aanwezig op de ledenver-
gadering”, zo laat Mariette On-
land-van Haaren weten. Miel Ra-
senberg was ook jurylid bij de car-
navalsoptocht in Steenbergen – 
meestal bij de grote wagens – iets 
wat hij tot zijn 80e jaar met veel 
plezier deed. Ook bekleedde Ra-
senberg de functie van vice-voor-
zitter van het kerkbestuur van de 
Gummarus parochie. Bijna 35 jaar 
lang was Miel Rasenberg beheer-

der van de begraafplaats aan de 
Nassaulaan tot dat hij werd op-
gevolgd door Ad van de Par. “Miel 
kon buitengewoon delegeren en 
hij wist haarfijn de juiste men-
sen te benaderen”, zo weet deze. 
Daarnaast was hij voorzitter van 
de toenmalige Elviband, werk-
te hij voor de landelijke examen-
commissie en was hij vrijwilliger 
bij de Plusbus.
Voor zijn maatschappelijke ver-
diensten werd Miel Rasenberg 
benoemd tot ridder in de orde 
van Oranje-Nassau. Voor zijn 
kerkelijke verdiensten tot rid-
der in de orde van St. Sylvester.  
Afgelopen woensdag was zijn uit-
vaartdienst in de Gummaruskerk 
met aansluitend een crematie in 
het crematorium te Bergen op 
Zoom.

Miel Rasenberg,  
een markante persoonlijkheid 
in en rond het Steenbergse

Foto: Miel Rasenberg ontving een hoge kerkelijke onderscheiding voor 
zijn verdiensten voor o.m. de Gummarusparochiek
Foto: Ad van de Par ©

STEENBERGEN - De gemeente-
raad van Steenbergen krijgt met 
ingang van 1 januari 2021 een 
nieuwe griffier. De keuze is geval-
len op Ton Schoenmakers uit Oos-
terhout. Hij heeft 15 jaar ervaring 
als raadsadviseur en adjunct grif-
fier in Breda. De nieuwe griffier 
zou gisteravond officieel worden 
benoemd, maar dit is wegens pri-
véomstandigheden uitgesteld tot 
januari.

De nieuwe griffier is de opvolger 
van Lenneke van der Meer. De se-

lectie is begeleid door een wer-
ving- en selectiebureau dat sa-
men met een selectiecommissie, 
bestaande uit de werkgeverscom-
missie Kees Gommeren (voorzit-
ter), Jeroen Weerdenburg en Mau-
rice Remery, burgemeester Ruud 
van den Belt en een P&O-adviseur 
aan de slag is gegaan. 

Daarnaast was er ook nog een ad-
viescommissie actief waarin de 
plaatsvervangend griffier en de 
gemeentesecretaris Thijs de Jongh 
zitting hadden.

“De beste kandidaat 
voor Steenbergen” 

Op de vacature voor griffier heb-
ben 18 personen gereageerd. Uit 
deze sollicitaties zijn door het se-
lectiebureau zes kandidaten gese-
lecteerd die de beste match had-
den met de vacature en profiel. 

Eind oktober en begin november 
hebben inhoudelijke gesprekken 
plaatsgevonden met de zes kandi-
daten en werd vervolgens de keu-
ze al vrij snel gemaakt, zo meldt 
Robert Defilet, de plaatsvervan-
gend griffier.

Selectiecommissievoorzitter Kees 
Gommeren geeft aan dat de be-
slissing voor de voordracht aan de 
gemeenteraad door de commissie 
unaniem is genomen.: 
“Van de 6 kandidaten die wij ge-
sproken hebben, viel Ton Schoen-
makers ons vanaf het eerste mo-
ment al op. Zijn enthousiasme, 
deskundigheid, gedrevenheid 
voor de lokale politiek en zijn 
prettige manier van presenteren 
wisten ons direct te overtuigen. 
Unaniem zijn wij erover eens dat 
wij de beste kandidaat aan de ge-
meenteraad hebben voorgedra-
gen.”

Ook maatschappelijk  
betrokken
Ton Schoenmakers (56 jaar) is 
woonachtig in de gemeente Oos-
terhout. Hij is van huis uit financi-
eel specialist en heeft tot voor kort 
15 jaar gewerkt als raadsadviseur/
adjunct griffier op de griffie van 
Breda. 

Daarnaast is Ton Schoenmakers 
binnen Oosterhout sociaal maat-
schappelijk betrokken onder an-
dere als voorzitter van de Stich-
ting Abraham.

Benoeming
De benoeming van Ton Schoen-
makers als griffier van Steenber-
gen vindt plaats in de  openbare 
raadsvergadering van de gemeen-
teraad in januari. 

Selectiecommissie kiest 
voor Ton Schoenmakers als 
nieuwe raadsgriffier

  

Volgende
week géén 

Steenbergse
Courant

In verband met Kerstmis is er 
volgende week vrijdag geen 

Steenbergse Courant.  
Vanwege nieuwjaar verschijnt de 
Courant op dinsdag 29 december. 

Hierin worden de nieuwjaars-
wensen opgenomen van winkels, 
organisaties en verenigingen uit 

de gemeente Steenbergen. 



KERSTMIS 2020
Beste parochianen en inwoners 
van de gemeente Steenbergen,

Toen we vorig jaar kerstmis vierden, 
hadden we nooit kunnen denken dat 
we kerstmis nu met zoveel beperkingen 
moeten gaan vieren, thuis, in de kerken 
en in hele samenleving. We hadden 
toen ook niet kunnen denken dat 
we  vervolgens zo’n jaar zouden gaan 
beleven. Een jaar met veel pijn, gemis 
en verdriet door het coronavirus, maar 
ook een jaar waarin we mooie en 
pakkende vormen van betrokkenheid 
op elkaar hebben mogen zien. 

En in zo’n jaar wordt het nu  toch weer 
kerstmis. Kerstmis is een feest van 
saamhorigheid en gezelligheid. We hopen 
dat het voor u mogelijk is om binnen 

de beperkingen die er zijn toch kerstmis 
te vieren met uw familie en vrienden. 
Kerstmis is voor gelovigen niet alleen 
een feest van gezelligheid. Het is ook een 
feest waarin we vieren dat God in Jezus 
niet op afstand is gebleven maar onze 
Gezel is geworden. Jezus bracht als Zoon 
van God licht in deze wereld en opende 
de weg naar eeuwig licht. Ook nu, zo 
mogen we geloven, is Hij bij ons. We 
wensen u toe dat u met kerstmis en in het 
nieuwe jaar iets van zijn aanwezigheid 
en kracht mag voelen, ook via mensen 
met wie u zich verbonden voelt. 

In onze kerken kunnen we bij de 
kerstvieringen helaas maar een beperkt 
aantal mensen toelaten. Met de 
kerstdagen kunt u zich wel verbonden 
voelen met onze parochie door het 

bekijken van de uitzending van de 
nachtmis in de St Gummaruskerk op de 
SLOS tv op 24 december om 22.30 uur.

We willen in deze kerstboodschap 
graag ook allen bedanken die op wat 
voor manier dan ook in het afgelopen 
jaar onze parochie gesteund hebben. 
Uw hulp, betrokkenheid, gebed en 
financiele bijdrage blijven onmisbaar. 

We wensen u een zalig Kerstmis toe 
en een door God gezegend Nieuwjaar 
met veel levenskracht en gezondheid. 

Mede namens pastoraal werkster 
Lenie, pastor Sebastian, pater 
Bertus, parochiebestuur St. Anna, 

pastoor Hans de Kort  
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Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur
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élke zaterdag open

tussen 10:00 en 14:00

of bel voor een afspraak

Origineel stijlvol

geschenk  in een

luxe étuis 19,95 

Kerstbox
VOOR THUIS!

Inhoud box
• Brood en smeersels
• Gemarineerde olijven
• Wrap van carpaccio met truffelmayonaise
• Bonbon van gerookte zalm met bieslookroomkaas
• Salade van gerookte paling en limoencrème
• Charcuterie van diverse hamsoorten
• Fruitsalade van vers fruit
• Geitenkaas met salade en spek
• Huisgemaakte krabsalade met ei, appel en cocktailsaus
• Bospaddenstoelen truffelbouillon
• Ree-kroket op rozijnenbrood met veenbessencompote
• Gemarineerde scampi’s met looksaus
• Getrancheerde ossenhaas van Iers rund met pepersaus
• Mootje van kabeljauwfi let met serano en mosterdsaus
• Thuis!-burgertje

 hotelrestaurantthuis  hotelrestaurantthuis  hotelrestaurantthuis  hotelrestaurantthuis  hotelrestaurantthuis |  hotelrestaurantthuis hotelrestaurantthuis hotelrestaurantthuis

Aanpassingen aan de inhoud van de Kerstbox 
en/of afhaaltijdstippen zijn vanwege de drukte 

helaas niet mogelijk.
2021 HAPPYNEW YEAR

MERRY

CHRISTMAS
2021

Vijftien verschillende Thuis!-gemaakte lekkernijen 
om tijdens de Kerstdagen van te genieten. 
De tapasbox is te bestellen voor de Kerstdagen.

Bestellen
• De Kerstbox is te 

bestellen à € 27,50 p.p. 
• De dessertbox is te 

bestellen à € 7,50 p.p. 
• Combinatie van de 

Kerst- en dessertbox 
is te bestellen voor 
slechts € 33,75 p.p. 

Bestellen
• De Kerstbox is te 

Dessert-
box

Inhoud: Thuis!-lolly, Brownie, Cheesecake, Panna cotta

2021

Vijftien verschillende Thuis!-gemaakte lekkernijen Vijftien verschillende Thuis!-gemaakte lekkernijen Vijftien verschillende Thuis!-gemaakte lekkernijen Vijftien verschillende Thuis!-gemaakte lekkernijen Vijftien verschillende Thuis!-gemaakte lekkernijen Vijftien verschillende Thuis!-gemaakte lekkernijen Vijftien verschillende Thuis!-gemaakte lekkernijen 
om tijdens de Kerstdagen van te genieten. om tijdens de Kerstdagen van te genieten. om tijdens de Kerstdagen van te genieten. om tijdens de Kerstdagen van te genieten. om tijdens de Kerstdagen van te genieten. om tijdens de Kerstdagen van te genieten. 
Vijftien verschillende Thuis!-gemaakte lekkernijen Vijftien verschillende Thuis!-gemaakte lekkernijen 

Westvoorstraat 4-6 | 4671 CD  Dinteloord | 0167 - 52 85 77 | info@hotelrestaurantthuis.nl

www.hotelrestaurantthuis.nl

Wilt u bij Kerst genieten
van onze heerlijke 
tapasgerechten?
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Tweehonderd 
kokers met daarin het DNA van 
Steenbergen wachten geduldig op 
het moment dat zij opgeborgen 
worden in de fundering van het 
kunstwerk op de rotonde tussen 
de Nassaulaan en de Afgeslechte-
dijk. Jacq van Kaam van de Stads-
raad Steenbergen is als zeer tijde-
lijk ‘schatbewaarder’ aangesteld.

Het DNA van Steenbergen is een 
initiatief dat voortkwam uit de 
realisatie van het kunstwerk ‘De 
Skyline van Steenbergen’. Dit 
kreeg in september van dit jaar 
zijn plekje op de rotonde. Initia-
tiefnemer Stadsraad Steenbergen 
klopte voor een subsidie aan bij 
het Buurt Cultuur Fonds van wo-
ningcorporatie Stadlander. Hoe-
wel de reactie daar direct positief 
was, raadde men aan om een ma-
nier te vinden om het kunstwerk 
meer ‘van de inwoners’ te maken. 

Compleet tijdsbeeld
Hieruit ontstond het idee voor het 
DNA van Steenbergen. Een for-
mulier waarop inwoners, scho-

len, organisaties en bedrijven in 
kunnen vullen wat Steenbergen 
voor hen inhoudt en betekent. Ie-
dere inzending is, ongezien, op-

geborgen in een kunststof koker. 
De kokers worden in de funde-
ringspalen van het kunstwerk ge-
plaatst en komen pas in het jaar 

2072, wanneer Steenbergen haar 
800-jarig bestaan viert, weer te-
voorschijn. Voor de Steenberge-
naren van dan zullen de omschrij-

vingen een compleet tijdsbeeld 
van de samenleving van toen 
schetsen. “We hoorden dat veel 
deelnemers het als een mooie ma-
nier zien om hun nageslacht nog 
iets mee te geven van zichzelf,” 
vertelt Van Kaam. 

DNA toevoegen
Wanneer de kokers in de palen ge-
plaatst worden, is nog niet duide-
lijk. Gewacht wordt totdat de erg-
ste corona-ellende achter de rug is 
zodat er een echt feestje gegeven 
kan worden. “Dat zijn we ook ver-
schuldigd aan onze sponsoren en 
subsidiegevers,” aldus Van Kaam. 
De komende jaren zal er op spe-
ciale gelegenheden nog gelegen-
heid geboden worden om DNA 
toe te voegen aan de voorraad. 
Voor meer informatie: stadsraad-
steenbergen.nl

Foto: Leden van de Stadsraad 
Steenbergen zorgden met elkaar 
dat de kokers met het DNA herme-
tisch afgesloten werden en klaar 
zijn voor hun voorlopige eindbe-
stemming in de fundering van de 
Skyline van Steenbergen. Daar 
worden ze over ruim 50 jaar weer 
uitgehaald. 

‘Na corona’ feestelijke plaatsing onder kunstwerk:
Kokers met DNA van Steenbergen hermetisch afgesloten

STEENBERGEN – Ook de Gummar-
usschool werd onverwacht ge-
troffen door de plotselinge aan-
kondiging van de lockdown. Dat 
betekende een streep door het 
kerstontbijt en een aanpassing van 
de planning.

De digitale kerstboodschap ‘Sa-
men maken we de wereld krachti-
ger dan ooit, dichtbij én ver weg’ 
die afgelopen week middels op-
names in alle klassen werd vorm-
gegeven, kon de wereld in wor-
den gestuurd. De gedwongen slui-
ting van de school zorgde voor het 
cancelen van het kerstontbijt. De 
waxinelichthouders die de kin-
deren voor dit bijzondere ontbijt 
hadden geknutseld, kregen een 

andere toepassing. Dinsdag, bij 
het sluiten van de school droegen 
de leerlingen ‘het licht van kerst 
de wereld in’. Zij brachten ieder 
hun lichtje naar iemand die dat in 
deze dagen goed kan gebruiken.  
En de geknutselde kerstont-
bijt-boxen werden nieuw-
jaars-ontbijtboxen. Want het ge-
plande ontbijt houden de kin-
deren te goed. Dat wordt gehou-
den op de eerste schooldag in het 
nieuwe jaar. Het is de bedoeling 
dat de boxen dan worden gevuld 
met lekkernijen die van huis uit 
worden meegenomen.

Kerstkaarten  
voor ouderen

Er werd in de afgelopen weken 
ook een kerstkaartenactie gehou-
den. De kaarten met wensjes die 
in alle klassen waren gemaakt, 
vonden via kinderen uit de leer-
lingenraad hun weg naar ouderen 
in Regina Hof, Molenwegflats, Hof 
van Nassau, Zorghuys Steenber-
gen en Onze Stede.

Een symbolisch  
‘bordje erbij’
De actie voor kinderen in het 
Zuid-Afrikaanse Sizabantwa-
na die sinds 2018 wordt gehou-
den krijgt een vervolg in ‘het ex-
tra bord dat tijdens het kerstdiner 
wordt ‘bijgezet’. 

Symbolisch dan wel, er komt in 
plaats van eten op het bord, een 
financiële bijdrage die via leer-
kracht Hilde Baar een weg vindt 
naar de bedoelde kinderen.
Foto: Wietse Visser

Geen kerstontbijt maar 
wel eigen gemaakte  
kerstlichtjes op Gummarus

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Stilzitten is niet 
besteed aan de Steenbergse Ine-
ke van Dijk (67). Helaas is dat mo-
menteel wel wat ‘de dokter voor-
schrijft’ nu zij herstellende is van 
een zware hernia-operatie. Bij de 
pakken neerzitten is al evenmin 
van toepassing op Ineke en dus 
besloot zij de handjes dan maar 
te laten wapperen. Nu maakt zij 
vriendelijke knuffelberen die zij 
via kaashuis Marcel aan de Blauw-
straat in Steenbergen verkoopt 
voor het goede doel: het Ronald 
McDonald Opvanghuis van het 
Sophia kinderziekenhuis te Rotter-
dam.

“Vroeger maakte ik alles zelf,” al-
dus de Steenbergse. “Van kleding 

tot schooltassen.” Ook haakte zij 
in de tijd dat het nog hip was, vele 
meters gordijntjes. Sinds zij door 
haar lichamelijke beperking het 
grootste deel van de dag aan de 
bank gekluisterd is, haakte zij al 
een hele berenfamilie bijeen. 

Helemaal zacht
De keuze voor het Ronald McDo-
naldhuis is een persoonlijke. Een 
kleindochter kwam veel te vroeg 
ter wereld en kreeg in de weken 
daaropvolgend zo’n beetje iede-
re fysieke tegenslag denkbaar te 
verwerken. Het Ronald McDonald 
is voor haar ouders inmiddels al 
negen jaar een vertrouwd logeer-
adres. “In het begin maakte ik de 
beertje voor de kinderen op de af-
deling. In het bijzonder de aller-

kleinsten die het fijn vinden dat 
een knuffel helemaal zacht is. De 
oogjes en neus zijn ook gehaakt 
dus er zit niets hards aan de beer.” 

Goed adres
Op zeker moment was ieder kin-
derbedje in het Sophia echter 
voorzien van een beertje van Ine-
ke: �Toen bedacht ik dat ik ze be-
ter kon gaan verkopen.� Bij kaas-
huis Marcel aan de Blauwstraat 
in Steenbergen vond zij een goed 

adres en gelukkig behoort die zaak 
tot de essentiële winkels die ge-
durende de lockdown open mag 
blijven. En aangezien de beertjes 
voor het goede doel verkocht wor-
den, zal dat in deze tijd van kerst 
en welbehagen vast geen pro-
bleem zijn. De beertjes gaan voor 
7,50 euro over de toonbank. “Ik 
betaal zelf de kosten voor de vul-
ling en de wol. De complete op-
brengst gaat naar het goede doel.” 

Ten bate van de kinderen
Ineke hoopt dat heel veel van haar 
beren binnenkort een fijne nieu-
we familie vinden en haakt voor-
lopig vrolijk verder. “De zorg in 
het Sophie is geweldig. Maar er 
zijn zoveel kleine dingetjes die 
ook belangrijk zijn en waarvoor 
geen budget is. Ik hoop dat we 
daar met de verkoop van de beren 
een steentje aan bij kunnen dra-
gen want de kinderen zijn er echt 
mee gebaat.”
Iedere week haakt Ineke van Dijk 
twee beren die verkocht worden 
voor het goede doel: Het Ronald 
McDonaldhuis in Rotterdam. De 
voorraad op de verwarming groeit 
inmiddels gestaag.

Ineke haakt voor  
Ronald McDonald



Lindenburghlaan 1
Steenbergen

Lindenburghlaan 1a
Steenbergen

maandag  21 december: 07.00 – 22.00 uur

dinsdag  22 december: 07.00 –  22.00 uur

woensdag  23 december: 07.00 – 22.00 uur

donderdag  24 december: 07.00 – 18.00 uur

zaterdag  26 december: 08.00 – 18.00 uur

donderdag  31 december: 07.00 – 18.00 uur

Gewijzigde openingstijden Gewijzigde openingstijden

zaterdag 19 december: 09.00 - 20.00 uur
maandag  21 december: 08.00  –  20.00 uur
dinsdag  22 december:  08.00  –  20.00 uur
woensdag  23 december:  08.00  –  20.00 uur
donderdag  24 december:  08.00  –  18.00 uur
zaterdag  26 december:  10.00 –  18.00 uur
maandag  28 december:  08.00 –  20.00 uur
dinsdag  29 december:  08.00 –  20.00 uur
woensdag  30 december:  08.00 –  20.00 uur
donderdag  31 december:  08.00  –  18.00 uur

Met een dubbel gevoel kijken wij terug op 2020.
Iedereen die dit nu nodig heeft wensen we sterkte.

Op naar een gezond en voorspoedig 2021.

Met vriendelijke groet,
Teams van Albert Heijn Achterberg en Gall & Gall

www.demooroptiek.nl
0167 - 500 005

Grote Kerkstraat 18 
Steenbergen

Heb jij nog recht op brilvergoeding?Heb jij nog recht op brilvergoeding?

Wij controleren dit graag voor je.

Wij zijn open op onze reguliere openingstijden.

Vanaf 25 december gesloten tot 4 januari 2021.

Op 5 januari staan we weer voor u klaar!
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Parochiesecretariaat  tel: 0167-561671; E-mail: 
par.secretariaat@sintannaparochie.com; Post: 
Postbus 145, 650AC Steenbergen; Website: 
www.sintannaparochie.com   
Het secretariaat van de St. Annaparochie 
gevestigd in de Gummaruskerk is tijdens 
de Kerstvakantie alleen  woensdagochtend 
geopend van 9.15 uur tot 11.30 uur.
Voor alle vieringen is aanmelden verplicht,  
zie hieronder de reserveringsmogelijkheid 
per parochiekern: 
Parochiekern H. Georgius: Ad Huijsmans, 
06-53424810 huijsmans4756@gemail.com; 
Parochiekern St Gummarus, via het secretariaat 
en via de website zie gegevens hierboven. 
Parochiekern H. Joannes de Doper, Piet van 
Schilt, 06-11793653, pietvanschilt@ziggo.nl; 
Parochiekern Vredeskerk, Petra Geers, 0167-
565994, petrageers@hotmail.nl 
De eucharistieviering vanuit de Gummaruskerk 
is iedere zaterdag om 17.00 uur te beluisteren 
via de radio: KPN kanaal 1102 en Ziggo kanaal 
916 en FM 107,4.

Kerstfeest in lockdowntijd
Terwijl ik dit stukje schrijf is Nederland in 
beroering. Nog een paar uur en wij gaan tot 
en met 19 januari in een vergaande lockdown. 
De tegenstelling tussen het uitzien naar het 
feest van Kerstmis en de tijd die komen gaat 
is groot. Ondanks de tijd die ons omringt 
klinken vreugde en verwachting door in de 
Bijbelverhalen op de vierde zondag van de 
Advent. Het bezoek van de engel aan Maria en 
de aankondiging van Jezus geboorte mondt uit 
in een groot jubelzang, het Magnificat, waarin 
Maria  in dankbaarheid zegt: Met heel mijn hart 
roem ik de Heer, met al mijn adem juich ik om 
God, mijn Redder; want grote dingen heeft de 
Machtige met mij gedaan. Vanaf het allereerste 
begin dat mensen zelf het heft in handen namen 
en de wereld tot hun wereld probeerde te 
maken, heeft God de mensen een nieuw begin 
beloofd. Met spoed reist Maria naar haar nicht 
Elisabeth. Dankbaar en vol vreugde spreken zij 
over nieuw leven en Gods wonderlijke belofte 
die zij hebben ontvangen. 
Kerstmis zal dit jaar anders zijn. Geen 
uitgebreide feesten en drukbezochte winkels, 
maar wel de eenvoud en de blijdschap om 
de geboorte van een goddelijk Kind. Lenie 
Robijn, Pastoraal werkster Sint Annaparochie 
en Sint Christoffelparochie

Personalia: de overledenen die wij in ons 
gebed gedenken zijn: Trudy van Nijnatten  - v.d. 
Enden, Riet Vriens - Hector; Miel Rasenberg.
Maandag 21 december is de boeteviering 
voor Kerstmis.
Misintenties: Wilt u een misintentie 
aanvragen? Gelieve dit minstens een week van 
tevoren (ivm tijdige plaatsing in de krant) door 
te geven bij het secretariaat (zie gedeelte Sint 
Annaparochie) of via de website. De prijs voor 
het aanvragen van een misintentie is @11,00

Kerkdiensten:  jaarcyclus B.
Zaterdag 19 december 17.00 uur: pastoor 
H. de Kort. Voor een 40 jarige bruiloft 
Zondag 20 december 9.30 uur (woord- 
en Communie viering): J. Gelten. Gerard 
en Jeannette Hertogh - Bosters; overleden 
familie van Kaam - de Waal; overleden 
ouders  Krebbekx - Brocatus.  
Maandag 21 december 19.00 uur 
(boeteviering): pastoor H. de Kort. 
Kerstnachtviering vervalt! 22.30 uur via de 
SLOS een mis te volgen. Pastor S. Chazhoor. 
Overleden ouders Godefridus v.d. Malen-
Klein; jaargetijde Tini van der Heiden; ouders 
Vissenberg - Knop en zoon Kees; ouders Knop 
- Zantboer; overleden fam. Hontelez - Bogers; 
Ad van Bavel; Eddie Aarsen; overleden 

wederzijdse ouders, broers en zussen Van Loon 
- Bosters; Cornelia Tack en overleden familie; 
H. van Terheide en ouders; familie Tiberius 
- Govers en kinderen; Jenny van Overveld - 
Tiberius; ouders Vissenberg - Tak; Kees van 
Herel en Cor de Mooy; Guust Welten en dochter 
Marijke en zoon Corné; overleden familie 
Welten-de Bruijn; Toos Laanen - Dekkers; Leo 
Dekkers - Schoutens; Piet dekkers-van Liempt; 
Familie Dekkers - Schoutens en priester Jan 
Dekkers; Familie Lanen - Dekkers; overleden 
ouders Adrianus van Loenhout en Petronella 
Weterings en overleden familie; Peet 
Schijvenaars echtgenoot van Toos Bosters; 
overleden ouders Simons - van Tillo en dochter 
Liesbeth;  overleden ouders Kees en Riet 
Verbeek - Landsbergen en overleden familie.
Vrijdag 25 december 9.30 uur (1e Kerstdag): 
pastoor H. de Kort. Rienus Luijks; Willem 
en Dora Rijk; Anna Poulus; Thomas van de 
Riet; overleden familie van Leent;  Maria de 
Baar - Veraart; overleden ouders Mooijekind 
- van den Berg; Ton van der Ham, echtgenoot 
van Nel Mooijekind;  ouders Iriks - Neijssen; 
ouders Frijters - Oerlemans.
Zaterdag 26 december 11.00 uur (2e 
Kerstdag): pater B. v. Schaik. Overleden 
ouders Van Boven-Buys; Anneke van Boven, 
Jan en Kees van Boven; Adri van Boven, 
Zuster Virginie. 
Zondag 27 december 9.30 uur: pastoor H. 
de Kort. Koos Brooijmans; Maandag 28 
december 19.00 uur: pastor S. Chazhoor.
Zaterdag 19 December 4e zondag van de 

Advent 19.00 uur: Eucharistieviering:  Pastor 
Sebastian Chazhoor.. Wij gedenken  Els 
Lijdsman - Keuls echtgenote van Antonius 
Lijdsman, jaargetijde Franka Wezenbeek - 
de Nijs echtgenote van Ad Wezenbeek, Cor 
Schillemans - van Minderhout vanwege haar 
verjaardag, uit dankbaarheid t.g.v. 50 jarig 
huwelijk. Patrick Goverde op orgel verzorgt de 
muzikale invulling. 
Woensdag 23 December om 9.30 uur: 
Eucharistieviering Pastor Sebastian Chazhoor. 
Donderdag 24 December 3 kinderkerst-
vieringen om 14.30, 15.30 en 16.30 uur, 
waarin we luisteren en  kijken naar het 
kerstverhaal, de welbekende kerstliederen 
en de grote kerststal eens van dichtbij mogen 
bewonderen. 
Kerstnachtviering vervalt! 22.30 uur via de 
SLOS een mis te volgen. Eucharistieviering: 
Pastor Sebastian Chazhoor. Wij gedenken: Riet 
Sonder vanwege haar verjaardag, overleden 
ouders Vriens - Verhagen, Els Lijdsman - 
Keuls echtgenote van Antonius Lijdsman, 
Franka Wezenbeek - de Nijs echtgenote van Ad  
Wezenbeek.                            
Vrijdag 25 December 1e Kerstdag 11.00 
uur:  Woord- Communieviering Past.w. 
Lenie Robijn, wij gedenken: overleden 
ouders Piet Vriens en Corry Vriens - van 
Merriënboer, overleden ouders Schillemans 
- van Minderhout, overleden ouders Damen -  
Vermeulen.                                                     
Zaterdag 26 December 2e Kerstdag 9.30 
uur: Eucharistieviering Pastoor Hans de Kort. 
Wij gedenken: overleden ouders Raaymakers 
- Uitdewilligen, Tinus Raaymakers, broeder 
Piet Raaymakers, overleden ouders Gelten 
- van Zundert, Rien Gelten, Jos van Ham en 
alle overleden ouders en familieleden. Voor 
alle vieringen met Kerst is tijdig reserveren 
gewenst, want vol is vol.  Kerstavond 20.45 uur 
is vol. Reserveren kan via Petrageers@hotmail.
nl of telefonisch 0167-565994. 
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. 

Zondag 20 december 09.00 uur: 
Eucharistieviering, voorganger pastoor Hans 
de Kort.
Maandag 21 december 18.00 uur: H. Mis.
Maandag 21 december 19.00 uur: 
Boeteviering in de Gummaruskerk te 
Steenbergen voor de hele Sint Annaparochie 
door pastoor Hans de Kort. 
Donderdag 24 december 14.00 uur: 
Kerstbijeenkomst door de Werkgroep.

Kerstnachtviering vervalt! 22.30 uur via de 
SLOS een mis te volgen. Voorganger pastor 
Sebastian Chazhoor. Misintenties: Martien 
Huijsmans;  overl. ouders Rinus Timmermans 
en Liza Nijssen; Adrianus Goderie e.v. Johanna 
Timmermans; ouders Ligtenberg-van der 
Weegen; ouders Goderie - Wouts; ouders 
Timmermans - Bedaf; Marines de Keijzer 
en Johanna van Geel; Johannes van Beek en 
Catharina Luijkx;   Ad en Mariëtte Rombouts; 
Henk de Baat e.v. Nillie van Zomeren; Ad 
Heijboer e.v. Corrie Rozendaal; 
Vrijdag 25 december 1e Kerstdag, 09.00 
uur: Woord Gebed Communieviering, 
voorganger p.w. Lenie Robijn. Intenties:  uit 
dankbaarheid en om kracht; overl. ouders de 
Greef - Plasmans; overl. ouders van Sittert 
- van Osta; Ad Koolen, vader van Bas en 
Manon; overl. ouders Adrianus Koolen en 
Anna Bosters; overl. ouders Jacobus Hommel 
en Elisabeth Etiënne; Kees en Kaatje Koolen 
-de Leeuw; overl. ouders Buyck-Govaert; jgt. 
Koos Roovers e.v. Fien Bosters; Maria Koolen 
en Cornelis Bosters;  
Zaterdag  26 december 2e Kerstdag is er 
een dienst om 9.30 uur in de Vredeskerk 
met als voorgangers pastoor Hans de Kort. 
Om 11 uur is er ook een Eucharistieviering 
in Lepelstraat met voorganger pastoor 
Sebastian Chazhoor en ook om 11 uur in 
de Gummaruskerk te Steenbergen met als 
voorganger pater Bertus van Schaik. 
Zondag 27 december 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pater Bertus 
van Schaik. Misintenties: Adrie van Boven 
e.v. Ineke v.d.Vorst en overleden familie; 
Franciscus Augustijn en Cornelia Augustijn-
Adriaansen;
Maandag 28 december 18.00 uur: H. Mis.

Ons parochiesecretariaat is op dinsdagoch-
tend geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Tel.: 0164- 682525. 
Zaterdag 19 dec. 19.00 uur Euch.: 4e zater-
dag van de advent. In deze viering gedenken 
wij:  Adriana van den Corput w.v. Gerardus 
Botermans; Toos Kieboom - Heijmans; Joop 
dan Gorkum w.v. Toos de Bruijn; o.o. Greta 
Nefs en Janus van Tilburg; Peet van Akke-
ren w.v. Mariëtte van Akkeren - Jacobs; Sjan 
Foppele - Bakx; o. echtp. Looijen van Osta; 
Voorganger: Past. H. de Kort, lector F. Veraart, 
zang: enkele leden van het koor Samen Sterk. 
Dinsdag 22 dec. 19.00 uur Euch.: Ter ere van 
de H. Antonius voor onze gezinnen.
Donderdag 24 dec. 14.00 uur Dienst van 
W.G. Inloopuurtje. 
Donderdag 24 dec. 21.30 uur Euch.: Nacht-
mis: In deze viering gedenken wij: Adriana 
van den Corput w.v. Gerardus Botermans; Toos 
Kieboom - Heijmans  Christ Elzakkers e.v. Nel 
Luijkx;  o.o. Luijkx - Clarijs; o.o. van Eekelen 
- Krüter en kinderen; o.o. van Schilt - Slokkers 
en zonen Jan en Sjaak; o.o. Mertens -  de Krom 
en zoon Piet; o.o. Johannes van Tillo en Geer-
truida de Krom; o.o. van Loenhout - Baten; 
o.o. Jochems - Dekkers en zoon Frits; Antonius 
Aarts e.v. Helena Aarts - v.d. Watering; o.o. 
Marinus v.d. Watering en Anthonetta v.d. Wa-
tering - Verhees; o.o. Adrianus Bakx en Corne-
lia Bakx - Roelen; o.o. van Aert - Schetters en 
zoon Kees; o.o. van Oers - Gabriëls; Voorgan-
ger: Past. B. van Schaik, lector: M. de Ruiter.
Vrijdag 25 dec. 11.00 uur Euch.: Eerste 
Kerstdag: In deze viering gedenken wij: 
Adriana van den Corput w.v. Gerardus Boter-
mans; Toos Kieboom - Heijmans; Jaan van 
Tillo e.v. Rinus Nijssen; o.o. van der Zanden 
en zonen Kees en Piet; Jo Mertens; o.o. Hec-
tor - van de Aarsen en zoon Matjas; o.o. Wouts 
- IJzermans en dochter Cor - Leen;  o.o. van 
den Enden - Schetters; o.o. Snepvangers - Otte;   

Voorganger: Past. H. de Kort, Lector: H. Wouts  
m.m.v. Het Antonius van Padua koor. 
Zaterdag 26 dec. 11.00 uur Euch.: Tweede 
Kerstdag: Adriana van den  Corput  w.v. Ge-
rardus Botermans; Toos Kieboom - Heijmans; 
jrgt. Jos Princen e.v. Cor Princen  van Oeve-
len. Voorganger: Past. S. Chazhoor, Lector: A. 
Blom.
Dinsdag 29 dec. 19.00 uur Euch.: Ter ere van 
de H. Ant. voor onze gezinnen.

Zondag 20 december 11.00 uur: Vierde 
Zondag van de Advent. Eucharistieviering. 
Zang: Enkele zangers van het gemengd koor 
met muzikale begeleiding; Voorganger: 
pastoor Hans de kort; Lector: Josephine 
Dingemans; Koster: Adrie van Etten
Donderdag 24 december: Bezoek de 
levensgrote unieke kerststal!
Deze coronatijd brengt maatregelen waarbij we 
niet de saamhorigheid kunnen beleven die we 
gewend zijn in een traditionele kerstperiode. 
Daarom biedt het bestuur van de H. 
Georgiuskerk een mogelijkheid voor jong en 
oud om langs de levensgrote unieke kerststal in 
de kerk te lopen op gepaste afstand.
Op donderdag 24 december 2020 van 14.00 
tot 16.00 uur is er gelegenheid om deze 
kerststal te bezoeken in de H.Georgiuskerk 
van Kruisland via een daarvoor bestemde 
looproute. Wijzigingen zijn voorbehouden. 
Houd de Facebookpagina van Heilige Georgius 
in de gaten voor de laatste actualiteiten m.b.t. 
dit bericht en (kerst)vieringen. 
Kerstnachtviering vervalt! 22.30 uur via de 
SLOS een mis te volgen. Zang: Enkele leden 
van het gemengd koor met muzikale begelei-
ding. Misintenties: O.o Frijters - van Steen. 
Voorganger: pastoor Hans de Kort; Lector: 
Ankie Mouwen; Koster: Ad Huijsmans 
Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag Eu-
charistieviering om 11.00 uur: Zang: Enkele 
leden van het gemengd koor met muzikale be-
geleiding. Misintenties: O.o. Rous - v. Os-
tayen en zoon Adrie, O.o Welten - Luijken en 
dochters Jo en Coba. Voorganger: Pater B.v. 
Schaik; Lector: Lies Welten; Koster: Adrie 
van Etten
LET OP: Als u 24 dec. of op 25 dec. naar de 
diensten in de kerk wilt komen dan moet u dat 
wel tijdig doorgeven. Want zover wij nu we-
ten mogen er dan ook maar 30 personen bij de 
dienst aanwezig zijn. 
Zondag 27 december 11.00 uur: Eucharistie-
viering. Zang:  Enkele leden van het gemengd 
koor met muzikale begeleiding. Misintenties: 
Jgt. Adriana van Etten. Voorganger: pastoor 
Hans de Kort; Lector: Petra Welten; Koster: 
Ad Huijsmans. Als u naar de dienst wil ko-
men dan graag vooraf aanmelden bij: Ad 
Huijsmans tel: 0167-532728 of 06-53424810

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

Zondag 20 december 09.00 uur: Eredienst 
in de Protestantse Kerk aan de Voorstraat. 
Ds. Henk van het Maalpad. Vrijdag 
25 december 10.00 uur: Eredienst in 
de Protestantse Kerk aan de Voorstraat. 
Ds. Henk van het Maalpad. Zondag 27 
december 10.00 uur: Eredienst in de 
Protestantse Kerk aan de Voorstraat. Ds. 
Hans de Bie.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Wie geen kerstmis heeft 

in zijn hart, 
zal het ook niet vinden 
onder de kerstboom.

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 20 december  10.00 uur: Vierde 
Advent. Dhr. C.v.d.Voorde, Ridderkerk. 
Donderdag 24 december  22.00 uur: 
Kerstnachtdienst. Ds. W. Vermeulen, 
Bergen op Zoom. Vrijdag 25 december  
10.00 uur: Eerst Kerstdag, Gezinsdienst. 
Ds. C. Biemond, Bergen op Zoom. Zondag 
27 december  10.00 uur: Ds. F. de Ronde, 
Fijnaart. De diensten zijn live te volgen via 
www.protestantse-gemeentesteenbergen.
nl daarna kunt u op de aangegeven link 
klikken. U kunt de dienst ook beluiteren via 
kerkomroep.nl. Wilt u de dienst in de kerk 
bijwonen, kunt u zich, i.v.m. corona, voor 
donderdag aanmelden bij Mw. Conny Bom 
tel. 0167-564745

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

Wilt u een kerkdienst bijwonen? 
Ga dan naar  onze website: www.
opendeursteenbergen.eu en reser-veer een 
zitplek. In verband met de maatregelen van 
de overheid inzake Corona kunnen wij maar 
een beperkt aantal mensen toelaten in de 
kerk. Elke week (op maandag) worden de 
data voor die week ververst.

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 20 december 10.00 uur: Ds. J.A.H. 
Timmers, Oosterhout. Vierde Adventszondag. 
Donderdag 24 december: Kerstavond in de 
Herv. Kerk Dinteloord. Ds. E.E. Barendregt. 
Vrijdag 25 december: Kerstmorgen. Ds. 
E.E. Barendregt. Zondag 27 december: Ds. 
T. Veldhuizen, Zandhoven. 
Gasten kunnen zich aanmelden via scriba@
pkndinteloord.nl of even bellen met +31 611 
888 299. 

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

Een Vriendelijke Kerstgroet
Een vriendelijke kerstgroet voor……. 
Voor wie? U, die dit leest, mag uw eigen 
naam invullen. Deze groet ontvangt u van dit 
oude priestertje, die vanwege het coronavirus 
niet bij u langs kan komen. Hij mag voor de 
veiligheid van de mensen niet in Onze Stede 
binnen. In Hof van Nassau kent hij ook 
een flink aantal gehandicapte mensen, bij 
wie hij zeer welkom zou zijn. In Zorghuys 
Steenbergen stond hij met mondkapje op 
aan de ijzeren poort om aan de bewoners 
en de zusters een vriendelijke kerstgroet af 
te geven. In De Vossemeren, waar het virus 
ook heeft huis gehouden, kon de wekelijkse 
vrijdagavondmis al vanaf maart 2020 niet 
doorgaan. Ook buiten de verzorgingshuizen 
zijn nog honderden mensen, die graag 
huisbezoek zouden krijgen van pastoor  
Hans de Kort, of van pastor Sebastian of 
van pater Bertus. Slechts met mondjesmaat 
kan op deze verlangens ingegaan worden. 
Het coronavirus is een grote belemmering. 
Voor dit moment moet ik mij beperken tot 
een Vriendelijke Kerstgroet voor ……. Ja, 
vul uw naam maar in. Ondertussen bidden 
we voor elkaar. Zingend keren wij ons tot het 
Jezus’Kind: “Nu zijt wellekome,  Jesu, lieve 
Heer…” Pater Bertus. 

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 20 december 10.00 uur: Ds. A. 
Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. A. Vastenhoud. 
Donderdag 24 december 21.00 uur: 
Kerstavondzangdienst (allen online). 
Vrijdag 25 december 10.00 uur: Ds. A. 
Vastenhoud. Zondag 27 december 10.00 
uur: Ds. A. Slingerland, Klundert.   18.30 
uur: Ds. R. van der Knijff, Molenaarsgraaf. 
De zondagse ochtenddiensten worden 
verder uitgezonden via de SLOS op 
donderdagochtend. De diensten zijn ook 
te beluisteren via onze website www.
hervormddinteloord.com. 

Zondag 20 december 10.30 uur: Mevr. 
B. de Waal. U dient zich van tevoren aan te 
melden op aanmeldenkerkdienstengastel- 
kruisland@hotmail.com (vóór vrijdag 
19.00 uur). Donderdag  24 december 
20.30 en 22.30  uur: Ds. Ch. Inkelaar-
de Mos. Voor beiden diensten opgeven 
bij aanmeldenkerkdienstengastel- 
kruisland@hotmail.com (vóór woensdag 
19.00 uur). Vrijdag  25 december 
11.00: Ds. H.J. Inkelaar. Opgeven 
bij aanmeldenkerkdienstengastel- 
kruisland@hotmail.com (vóór woensdag 
19.00 uur). Zondag 27 december 
09.00: Mevr. H. vd. Leeuw. Opgeven 
bij aan meldenkerkdienstengastel- 
kruisland@hotmail.com (vóór vrijdag 19.00 
uur). 

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL WOORD

Gezamenlijke  
kerstavondzangdienst
DINTELOORD – Ook dit jaar vieren de Gereformeerde kerk en Nederlands 
Hervormde kerk Dinteloord een gezamenlijke kerstavondzangdienst. In 
plaats van de gebruikelijke samenkomst wordt deze dienst uitgezonden 
via www.kerkdienstgemist op donderdag 24 december om 20:30 uur.

Het thema van de dienst is ‘Hoopvol Licht’. De meditatie wordt verzorgd 
door ds. Evelien Barendrecht en ds. Ad Vastenhout. En klein gemengd 
koor verzorgt met de schoolkinderen van de Groen van Prinsterer school 
de zang. 

LEPELSTRAAT – Het afgelopen jaar 
was voor postduivenvereniging 
De Vredesduif vanwege de coro-
na pandemie geen best jaar. Al be-
seft het bestuur van de vereniging 
dat de gevolgen voor hun club niet 
opwegen tegen het leed van men-
sen die direct getroffen worden, 

echt vrolijk werden ze er niet van. 
Geen viering van het 75-jarig be-
staan, gespreide vluchtwerkzaam-
heden, een aangepast wedvlucht 
programma en dit jaar ook geen 
wintertentoonstelling waren de 
consequentie.

Het bestuur beseft ook dat veel 
verenigingen net zoals de hele sa-
menleving te maken heeft met 
dit soort beperkingen. De viering 
van het jubileum wordt doorge-
schoven naar volgend jaar. Het 
afgelasten van de wintervoor-
stelling betekent echter ook dat 
de verloting en veiling van bon-
nen voor jonge duiven die uit 
het ei komen in 2021 geen door-
gang konden vinden. En de op-
brengst hiervan die de clubkas 
jaarlijks aardig spekt zou uitblij-
ven. Hier is echter een online vei-
ling voor opgezet. De internetvei-
ling gebeurt via de website Doe-
vepeet.nl. Hier kunnen tot zon-
dag 20:00 uur bonnen aankopen.  
Met de opbrengst kan PV De Vre-
desduif de financiële dip enigs-
zins opvangen. Dat is nodig, want 
de aanschaf van ontsmettingsma-
teriaal, mondkapjes, handschoe-
nen en afschermingsmateriaal 
betekenkende een aanslag op de 
clubkas.

PV De Vredesduif spekt clubkas ditmaal 
via online bonnenverkoop

Vrijwilligers bedankt!
Normaliter wordt tijdens de laat-
ste vergadering van het jaar ju-
bilaressen van de Zonnebloem 
Steenbergen/Welberg in het zon-
netje gezet. Helaas kon deze ver-
gadering i.v.m. corona niet door-
gaan. Dat wil niet zeggen dat ze 
nu in het vergeetboekje zijn ge-
raakt. Corrie Baselier, Gerda 
Louws en Ans Vos worden mede 
via deze pluim bedankt voor hun 
inzet als vrijwilliger voor onze 
medemens.
Zonnebloem afdeling Steenbergen 
/ Welberg

Ons Kakelnestje 
bedankt Jumbo Steen-

bergen
De bewoners van de appartemen-
ten aan de Molenweg ontvin-
gen een leuk kerstpresentje. Be-
stuursleden van ontmoetingscen-
trum ‘Ons Kakelnestje’ brachten 
een kerstkrans aan iedere deur. De 
kransen waren verzorgd door Jum-
bo Supermarkt Steenbergen, die 
graag aan de actie meewerkte. Het 
bestuur bedankt de Jumbo hier-
voor hartelijk.

Foto: Thomas Weezenbeek ©2020

WijZijn Bingo
STEENBERGEN – Het zal de bin-
goliefhebber al wel duidelijk zijn. 
De lockdown zorgt er eveneens 
voor dat de maandelijkse WijZijn 
Bingo in he Cromwiel ook deze 
keer niet doorgaat. De organisa-
tie hoopt in januari op een hervat-
ting.



    verduidelijk  
financieel advies van Overbeeke

Betalen & sparen
Wilt u een rekening of spaar-
rekening openen? Dan bent u bij 
ons aan het goede adres. Ook 
een rekening voor uw kind met 
bijhorende pinpas is zo geopend!

Pensioenen
Nadenken over later?  
Wij bekijken graag wat u kunt  
doen om te zorgen dat u van uw 
oude dag kunt genieten. Kom bij 
ons langs voor persoonlijk advies.

Particulier verzekeren
U kunt bij ons terecht voor 
particuliere verzekeringen, zoals 
een auto-, reis-, rechtsbijstand- 
of inboedelverzekering.

Hypotheken
Als u een huis gaat kopen heeft 
u waarschijnlijk een hypotheek 
nodig. Wij zijn onafhankelijk 
en bieden u keus uit veel 
verschillende aanbieders.

Uitvaartverzekeringen
Een belangrijk aspect. Wilt 
u de kosten van uw uitvaart 
goed en naar wens afdekken? 
Wij denken graag met u mee!

Zakelijk verzekeren
Onze adviseurs begeleiden u bij een 
risico-analyse binnen uw onderneming. 
Wij geven u graag professioneel advies 
bij het afsluiten van uw zakelijke 
verzekeringen in duidelijke taal.

I: www.overbeeke.nl  •  Kaaistraat 6, Steenbergen

T: 088 – 730 77 00
E: info@overbeeke.nl

DEZE KERSTMIS IS ANDERS DAN ANDERS!

TOCH WILLEN WIJ U FIJNE EN LEKKERE 
DAGEN BEZORGEN MET ONS 

TE BESTELLEN TOT 21 DECEMBER VIA 06 20021178 OF BIJ ONS IN DE ZAAK

AF TE HALEN OP: 24 DECEMBER TOT 15.00
25 EN 26 DECEMBER TUSSEN 11:00 EN 13:00 UUR

MEER INFORMATIE? WWW.BROODJESBARDNJAYCE.NL

KERST TAKE-AWAY MENU

MARKT 20
4651 BC STEENBERGEN

Wij wensen u 
fijne feestdagen en 

een gezond 2021!

Ontbijtje, High Tea, koude schotel, breekbrood 
met smeersels, tapas, shushi- en borrelboxen.  

Liever gourmetten? Dit kan ook met de vlees- of visschaal.

info@katsrijwielen.nl 
www.katsrijwielen.nl

lekker 
gezond 
met de 
fiets

back to school

Westzijstraat 4, 
4671 CG Dinteloord
0167-524 597

Westzijstraat 4, 4671 CG Dinteloord, 0167 - 524 597

Vandaag besteld voor 
16:00 uur dezelfde dag 
nog bezorgd! 
(Mits voorradig en binnen een 
straal van 10 km).

TIJDENS DE LOCKDOWN IS 
DE WERKPLAATS 
GEOPEND VAN 09.00-17.00. 

Bestellen kan via: 
Tel: 0167-524597 
info@katsrijwielen.nl 
of via facebook. 

De belangrijkste momenten
in je leven goed geregeld!

Doktersdreefje 2
4651 AX Steenbergen 
tel. (0167) 56 46 50 

Kol. den Oudenstraat 24
4751 HJ Oud Gastel
tel. (0165) 51 21 54 www.lignenotarissen.nl
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Albert Heijn Achterberg: M. de 
Weert Moerstraten; Sjoerd Suur-
mond Bergen op Zoom; v.Agt-
maal Kruisland; ter Horst Nw.Vos-
semeer; Elles Raaijmakers Steen-
bergen; A.Terpstra Steenbergen; 
J.de Bont Steenbergen; M.Mul-
der Steenbergen; Elma Dogge 
Nw.Vossemeer; Rietje Ligtenberg 
Steenbergen; Kim Schilleman De 
Heen; Lotje Handstede Dinte-
loord; Nettie Hensen De Heen; Sa-
velkouls Steenbergen. 
Binderij Bloemweegen: K.Stroot-
man Dinteloord; Corina Adriaan-
sen Steenbergen; A.Bol Steen-
bergen; Sonneveld Steenber-
gen; Dobbelaar Steenbergen; Sie-
ne v Dijke Steenbergen; Coby de 
Zwaan Steenbergen.
 Bonton Bloemsierkunst: Ineke 
Kind Steenbergen; Buijs Steen-
bergen; A.de Blaaij Lepelstraat; 
H.Verstappen Steenbergen; van 
Dun Steenbergen; Tonnie Mol 
Steenbergen; Ingrid Roedelof 
Steenbergen. 
Brasserie Puur: F.Janse Steenber-
gen; Arjan Ros Steenbergen; J.Ha-
rijgens Steenbergen; Anja Mieras 
Steenbergen; J.Verstraten Steen-
bergen; Marjoleine v Nijnatten 
Steenbergen. 
Broekhuis Juweliers en Klokken: 
T.Delhez Steenbergen; Maria v. 
Driel Steenbergen; Coby v.d. Zan-
de Steenbergen. Clara & Roxane 
hair face body: v.d. Berge Tholen; 
J.Kersten Steenbergen; Ria v. Aart-
v.d. Kasteele Steenbergen. 
DA Drogisterij & Parfumerie van 
Oers: J.Bolders Steenbergen; 
I.Veraart Steenbergen; L.Deurloo 
Tholen; Oleg Galiachmetov Din-

teloord; Yvette Valk Steenbergen; 
T.Testers Dinteloord. 
De Moor Optiek: H.Nelisse St.
Maartensdijk. De ontmoetings-
winkel: Nel Zoeteweij Steenber-
gen; M.v.Egmond Dinteloord; M.
Kalkhoven Steenbergen; Nathalie 
Bot Steenbergen; Quinty v.d. Lin-
den Rotterdam;
Funride: J.Zwaan Steenbergen; G.
Knook Steenbergen. 
Goudsmederij Keizer: Caroline v.
Kaam Steenbergen; C.Castelijns 
Steenbergen; Muskens Steenber-
gen. Haer van den Adel: Ingrid 
Foppele Nw.Vossemeer; Sjoerds-
ma Steenbergen; A.v.Overveld 
Kruisland; Esther v.Broekhoven 
Steenbergen; Drenth/Visser De 
Heen; Cindy Clarijs Nw.Vosse-
meer. 
Luxe Bakkerij Ton van Hees: F.
Brooijmans Steenbergen; Tous-
saint Steenbergen; J.de Kock 
Steenbergen; Henriëtte Theunis 
Steenbergen; Digna Faasse St.Phi-
lipsland; J.M. de Koning Steenber-
gen; H.v.Aalst-Vriens Dinteloord. 
HEMA Steenbergen: Mia Hers-
leven Steenbergen; Fam.v.Kaam 
Steenbergen; R.de Jong Steen-
bergen; Fam.Roosendaal Steen-
bergen; Y.Wagensveld Steen-
bergen; S.van Caam Steenber-
gen; D.Kraaijbeek Steenbergen; 
A.Smits St.Philipsland; Christel 
Schiphorst Steenbergen. 
IJssalon Boon: L.Goossens Steen-
bergen; Anita Braat Steenber-
gen; Riet Bax Steenbergen; Hou-
tepen Steenbergen; Jessica Hem-
mers Nw.Vossemeer; G.Schrau-
wen Steenbergen; Jolanda Visser 
Steenbergen; M.E.Pol Steenber-

gen; M.Horstman Steenbergen; 
C.Burgers Dinteloord; Lianne v.d. 
Ree Steenbergen; Ria Raats Moer-
straten. 
Jolanda’s Boeket: Ria Mink-
man Steenbergen; L.v.d.Heuvel 
Nw.Vossemeer; de Jong Steenber-
gen; L.Laurijsse De Heen;  Schuur-
man Steenbergen; José Grooten-
boer Nw.Vossemeer; H.Nelisse St.
Maartensdijk. 
Kaashuis Marcel: C.vanVugt Steen-
bergen; Inge v.Eekelen Kruis-
land; Schenkel Tholen; A.Deijkers 
Steenbergen; M.v.d. Est St.Phi-
lipsland; Machielse Fijnaart; Kop-
pius Steenbergen. 
KlusWijs Steenbergen: M.J.v.d. 
Kooij Steenbergen; Fam.Rijk 
Nw.Vossemeer; J.Stokman Steen-
bergen; Mw.Krebbekx Steenber-
gen; Sylvia Andriesse Stavenisse; 
J.v.Meer Steenbergen; v.d. Zanden 
Steenbergen. 
Kruiderij Rozemarijn: Andrea v 
Loon Hoogerheide; Stoutjesdijk 
Oud Gastel; C.Hartman Dinte-
loord; Nicole Bruijnseels Steen-
bergen; M.Bogers Dinteloord; Pe-
tra Voormeulen Dinteloord; Lian-
ne v.d. Westen Oud Vossemeer. 
LinFina Lingerie: L. Brooijmans 
Steenbergen; Lian Verbeek Hal-
steren; Fam. v Loon Kruisland; 
Angeline de Schutter Steenber-
gen; A.Dekkers Nw.Vossemeer. De 
Marskramer: Ilke de Greef Nw.Vos-
semeer; Ann Bastiaanse Steenber-
gen; Anita v.Elzakker Nw.Vosse-
meer; S.Blommers Steenbergen; 
R.Oerlemans Steenbergen; J.Rid-
derhof Steenbergen; Elly Gom-
mers Steenbergen. 

Visspeciaalzaak De Meerpaal: v.d. 
Hoeven Steenbergen; C.v.Beur-
den Steenbergen; Jolanda Geers 
Steenbergen; A.H.Poot Steenber-
gen. 
Oerlemans Mode: de Jong Steen-
bergen; Marianne de Neve Steen-
bergen. 
Hengelsport Steenbergen Pe-
ory: M.Kint Steenbergen; Oost-
hoek Fijnaart; Miriam Jongenelen 
Steenbergen; Stan Verbraak Steen-
bergen; Marja Clavaux Moerstra-
ten; A.Moeliker Steenbergen; A.
Fernando Oud Vossemeer. 
The Phone House: C.van Dijk Din-
teloord; Jan Thulen Dinteloord; 
Haverkamp Kruisland; E.v.Oers 
Steenbergen; M.Uitdewilligen 
Steenbergen; Robin Dijkshoorn 
Steenbergen; Edwin v Geel Steen-
bergen. 
Poelier Vugts: R.Timmers Steen-
bergen; J.Prins Steenbergen; N.
Baselier Kruisland; Schoutsen 
Steenbergen; W.Hoogsteen Steen-
bergen; Jonkers Steenbergen; C.
Bierkens Kruisland.
Schoen & Sleutel service Leo Quin-
tus: W.M.v.Eekelen Steenbergen; 
Bouwmans Steenbergen; Nuijten 
Heerle; Gina Bervoets Steenber-
gen; Marieke Machielse Wouw; 
J.M. Ommert Steenbergen; Ha-
gendoorn Oud Beijerland. Shoe-
time: J.Hendrikx Steenbergen; 
J.de Nijs Moerstraten; T.Wenne-
kers Steenbergen. 
Veraart ùw topslijter: S.van Vier-
sen Steenbergen; E.Bolders Steen-
bergen; Else Quist Steenbergen; 
R.Klaassen Steenbergen; Lydia 
v. Loon Kruisland; S.v.Herel De 

Heen; T.Brouwer Steenbergen. 
De Suijkerpot Lifestyle: Slokkers 
Steenbergen; K.Dogge De Heen; 
Josje v.d.Wegen Steenbergen; He-
ijtink-Rutte Steenbergen; M.Nijs-
sen Lepelstraat; P.G. de jong 
Steenbergen; W.v.Vliet Steenber-
gen. 
Tof & Trendy: L.Marshall Steenber-
gen; J.Stolk Steenbergen; Noeki 
Sebregts Steenbergen. Van de Ven 
Mode: M.Burgers Nw.Vossemeer; 
Plasmans Steenbergen; Joyce Ver-
wijs Steenbergen; P.Kommers Hal-
steren; Jannie Lisseveld Poortvliet; 
J.M. Wesenbeek Wouwse Planta-
ge; Jialal Steenbergen. 
Vata Moda: Margriet v.Dijk Steen-
bergen; Jannie Smit De Heen; 
P.v.d. Werf Steenbergen; Roos v.d. 
Vlekkert De Heen. 
Vato Moda: T.Sandvos Steenber-
gen; Fam.Roes Steenbergen; Titia 
Vaissaire Essen, België; A.de Kock 
Steenbergen. 
Vermeulen boek- en  kantoorvak-
handel: Mattie Voorbraak Steen-
bergen; Eveline de Wit Steenber-
gen; J.L. Everaers Steenbergen; 
Gladdines Steenbergen; Baart-
mans Steenbergen; W.D. Op den 
Brouw Steenbergen; Josephine 
Smits Steenbergen; Hélène v.Laar-
hoven Bergen op Zoom; Adrie Ou-
desluis Steenbergen; Aniek Loos 
Steenbergen; Monique Hoofd-
man Steenbergen; José v.Adri-
chem Steenbergen; G.Stoutjesdijk 
Nw.Vossemeer; Monique Moer-
land Lepelstraat. 
De Wereldwinkel: v. Agtmaal 
Steenbergen; Jolanda Verker-
ke Steenbergen; Lilian de Krij-
ger Steenbergen; Carina Dingen-
outs Steenbergen; Gerry v.d. Oord 
Steenbergen; Cor&Elly Willem-
se Steenbergen; Fam.v.d. Kraats 
Steenbergen. 
Wevo Steenbergen: Verbeek 
Steenbergen; Wendy Deleij 
Nw.Vossemeer; Slokkers Steen-
bergen; P.Kint Steenbergen; Mar-
lie Cuelenaere Steenbergen; Neel-
tje Trompetter Dinteloord; J.Jan-
sen Steenbergen. 
De Trekpleister Steenbergen: 
C.Smout Steenbergen; Jo v.d. 
Bergh Steenbergen; Visser De 
Heen.

Prijswinnaars Derde trekking 
najaars stempelactie  
van Ons Steenbergen 
STEENBERGEN – De derde trekking van de Najaars Stempelac-
tie van Ons Steenbergen is inmiddels gebeurd. Uit de ingezon-
den stempelkaarten werden de hier volgende prijswinnaars ge-
trokken. Er volgt nog een trekking op 28 december. Alle ingele-
verde stempelkaarten doen ook bij deze trekking mee. In totaal 
is er 10.000 euro aan prijzen.

  

( door Johan Pietjouw )

DINTELOORD - Binnen de jeugdaf-
deling van vv Prinsenland hebben 
we de ambitie om de beste jeugd-
opleiding van onze gemeente en 
de direct om ons heen liggen-
de dorpskernen te zijn. (van alle 
sporten) Om dit te bereiken zijn 
we continue bezig onszelf te ver-
beteren door bijvoorbeeld de trai-
ners cursussen aan te bieden, in 
samenwerking met 4 skills of via 
de KNVB, maar dit is nu helaas niet 
mogelijk.

In deze tijd met alle beperkingen 
kunnen we nu niet samen komen 
als jeugdafdeling, daarom heeft 
de jeugd coördinator voor het 
eerst in de geschiedenis van de 
club een Webinar gegeven met als 
thema: �Het pedagogisch sport-
klimaat verbeteren�, om daarin te 
kijken hoe we ervoor kunnen zor-
gen dat kinderen nóg meer ple-
zier beleven aan het voetballen en 
zich zo optimaal mogelijk kunnen 
ontwikkelen, zowel als voetballer 
én als mens.

De ambitie die we hierin hebben 
is dat we in de toekomst pedago-
gisch handelen hetzelfde vinden 
als logisch handelen. Binnen de 
Webinar kregen de trainers eerst 
een uitleg over wat nu eigenlijk 
pedagogiek is en hoe pedagogisch 
handelen er nu uitziet voor een 
jeugdtrainer. Hierbij kwamen ook 
wat misvattingen voorbij die er le-
ven over pedagogiek. Vervolgens 
kregen de trainers voorbeelden uit 

de praktijk met daarin hoe kan je 
handelen in de praktijk op en bui-
ten het veld. 

Belangrijk hierbij zijn natuurlijk 
ook de leeftijdsspecifieke kenmer-
ken, bij iedere leeftijd hoort een 
gedrag van de kinderen en dus au-
tomatisch ook een andere aanpak 
van de trainer richting het kind.

De trainers kregen ook mee wat 
nodig is om een goede begelei-

ding te kunnen geven als trainer, 
als eerste is een goede zelfreflec-
tie en beheersing van de trainer 
belangrijk, ten tweede moet een 
trainer structuur bieden en ka-
ders geven aan de spelers en als 
derde moeten ze handelen van-
uit het pedagogisch ABC waarbij 
de A staat voor autonomie, de B 
voor binding en de C voor compe-
tentie.
Tijdens de Webinar hebben de 
trainers zich een beeld kunnen 
vormen waar zij zich bevinden 
binnen het pedagogisch ABC en 
hoe ze zich daarin kunnen ont-
wikkelen.
 
De trainers die deelnamen von-

den de Webinar nuttig en leer-
zaam en we gaan ervan uit dat de 
opbrengst is; kinderen nóg meer 
plezier laten beleven aan het voet-
ballen en de kans bieden zich zo 
optimaal mogelijk te kunnen ont-
wikkelen, als voetballer én als 
mens. Al met al is de Webinar ze-
ker geslaagd te noemen maar ho-
pelijk kunnen we in het voorjaar 
weer normaal samen komen om 
weer verder stappen te zetten in 
de ontwikkeling van onze jeugd-
afdeling.

Jeugdafdeling VV Prinsenland  
ontwikkelt zich ook nu door

Volgende
week géén 

Steenbergse
Courant

In verband met Kerstmis is er 
volgende week vrijdag geen 

Steenbergse Courant.  
Vanwege nieuwjaar verschijnt de 
Courant op dinsdag 29 december. 

Hierin worden de nieuwjaars-
wensen opgenomen van winkels, 
organisaties en verenigingen uit 

de gemeente Steenbergen. 



Een prachtige bril
voor een 

prachtige prijs

€ 199

€ 299

Complete
enkelvoudige
merkbril 

Complete  multifocale
merkbril 

vanaf

vanaf

Raadhuisplein 9 – Dinteloord – tel. 0167-520 018 – info@bestersopticiens.nl – www.bestersopticiens.nl

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

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

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

€ 13.900,--

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

€ 15.450,--

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

€ 10.900,--

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

€ 20.900,--

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

www.cuelenaere.nl 

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

Nieuw:

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

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

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

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

€ 13.900,--

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

€ 15.450,--

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

€ 10.900,--

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

€ 20.900,--

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

www.cuelenaere.nl 

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

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

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

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

€ 15.450,--

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

€ 10.900,--

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

 Bosch Car Service Cuelenaere
Onze werkplaats is open!

Door de corona-maatregelen moeten wij onze showroom 
sluiten, maar we kunnen u nog steeds op weg helpen!

Maak nu een coronaproof afspraak. 
Dit kan middels de volgende mogelijkheden

ONLINE VERKOOP • PROEFRIT AAN HUIS • AFLEVERING OP 
LOCATIE • VIDEO BELLEN • WHATSAPP • BELLEN • MAILEN

Of u nu kiest voor kunststof of hout
ons werk is voordelig en extreem duurzaam

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.

Mike van Herel, MVH House & Garden

Dakkapellen

Kozijnen

Overkappingen

Veranda’s

Heeft u plannen voor uw huis? 

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl

Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!

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

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

Ook bied ik u de kans op een second opinion. 

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

Persoonlijke aanpak in 
rechtshulp bij letselschade
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(door John Rommers)

Net als alle overige voetbalver-
enigingen in Nederland is ook v.v. 
Steenbergen voor een groot ge-
deelte van haar inkomsten afhan-
kelijk van de opbrengst uit de kan-
tine. Een inkomstenbron die ge-
woon niet meer weg te denken is 
binnen de vereniging, maar mo-
menteel helaas een inkomsten-
bron die al enkele maanden ‘op 
hold’ staat.

Vanwege de door de regering af-
gekondigde corona maatrege-
len moest ook de kantine van v.v. 
Steenbergen vanaf half maart dit 
jaar dicht en nadat vanaf het begin 
van het nieuwe voetbalseizoen de 
kantine half augustus weer met de 
nodige beperkingen open mocht, 
volgde vanaf eind september we-
derom een sluiting.
Een sluiting die tot op de dag van 
vandaag duurt en wie weet hoe-
lang het nog gaat duren voordat 
de sportkantines weer open mo-
gen.
Voor alle verenigingen natuur-
lijk bijzonder zuur maar voor v.v. 
Steenbergen extra vervelend om-
dat het bestuur enkele maanden 
geleden heeft besloten om het ko-
mende jaar 2021 te starten met de 
reeds lange tijd geleden geplande 
nieuwbouw van de kleedlokalen, 
ter vervanging huidige verouder-
de lokalen. En dan kan natuurlijk 
elke euro goed gebruikt worden.
De beide kantinebeheerders 
Corné Braat en Nico Brok staan 
samen met de vele vrijwilligers 
te popelen om weer te beginnen 
maar helaas, momenteel is dat ze-
ker nog niet aan de orde. Juist in 
deze normaal gesproken feeste-
lijke maand, waarin altijd diverse 
activiteiten worden georganiseerd 
in de kantine, staan ze noodge-
dwongen langs de kant.
Juist nu willen we de lezers van de 
Steenbergse courant graag kennis 
laten maken met deze 2 gedreven 
blauw witters, die hopelijk beiden 
weer snel achter de tap mogen 
gaan staan.

Al 19 jaar bij  
v.v. Steenbergen  
betrokken.

Geboren Steenbergenaar Corné 
Braat (52) is ongeveer 19 jaar ge-
leden betrokken geraakt bij v.v. 
Steenbergen doordat zoon Marvin 
op 5 jarige leeftijd bij de vereni-
ging ging voetballen. Marvin doet 
dat tot op de dag van vandaag nog 
steeds en naast het volgen van zijn 
zoon heeft Corné Braat de afgelo-
pen jaren als vrijwilliger allerlei 
dingen bij de vereniging gedaan. 
Overigens is hij ook bij atletiek-

vereniging Diomedon actief ge-
weest als vrijwilliger omdat oud-
ste zoon Melroy daar ging sporten 
en samen met zijn vrouw Liset is 
hij ook nog steeds actief als vrij-
williger bij de Stichting Karnaval 
Steenbergen, waar eveneens de 
nodige uurtjes inkruipen.
In 2015 is Corné kantinebeheer-
der gestart als kantinebeheerder 
en deed hij dat in eerste instan-
tie samen met Monique Kolkhuis 
Tanke en met Klaas de Wit.
In het dagelijks leven is Corné uit-
voerder bij het bedrijf Kentech bij 
een civiele afdeling op Shell Moer-
dijk.

Op 4 jarige leeftijd  
gaan voetballen

Nico Brok (52), geboren in toen-
malig café De Nachtegaal in de 
Kleine Kerkstraat in Steenbergen, 
ging op 4-jarige leeftijd voetballen 
bij v.v. Steenbergen en heeft daar 
naar eigen zeggen zowat alle elf-
tallen doorlopen. Meestal speel-
de Nico Brok in de spits en wist hij 
jaarlijks wel altijd de nodige doel-
puntjes mee te pikken.
Nadat hij 2 jaar in de selectie had 
gespeeld volgde een uitstapje naar 
Sc.Welberg om 3 jaar later weer te-
rug te keren naar v.v. Steenbergen. 
Toen hij 27 jaar was werd zijn ani-
mo om te trainen wat minder en 
is hij vervolgens nog vele jaren in 
een lager elftal gaan voetballen.
Nico Brok is momenteel nog ac-
tief als voetballer tijdens het jaar-
lijkse Autoschade Van Gils zo-
meravondtoernooi (dit jaar van-
wege de corona maatregelen he-
laas niet) en volgt ook de presta-

ties van zoon Joost (19) die ook al 
heel zijn leven bij v.v. Steenbergen 
voetbalt. Dochter Sanne (24) is af 
en toe ook als vrijwilliger achter 
de bar aanwezig om haar helpen-
de hand toe te steken.
Nico Brok is diverse jaren actief 
geweest als jeugdtrainer bij enke-
le juniorenteams, heeft deel uitge-
maakt van het jeugdbestuur van 
v.v. Steenbergen en is momenteel 
bestuurslid van het hoofdbestuur 
als afgevaardigde namens de kan-
tine.
Omdat Monique Kolkhuis Tanke 3 
jaar geleden te kennen gaf na een 
dienstverband van 15 jaar!!! te wil-
len stoppen als kantinebeheer-
der heeft Nico die functie toen 
overgenomen. Vanaf dat moment 
werkt hij dus samen met Corné 
Braat en runnen zij samen met di-
verse vrijwilligers de kantine van 
de Steenbergse voetbalvereniging.
Nico werkt als hypotheek- en ver-
zekeringsadviseur bij De Hypo-
theekshop in Roosendaal.

Vooral zorgen voor  
gezelligheid
Zowel Corné als Nico zijn van me-
ning dat ze er vooral voor moeten 
zorgen dat de voetballers, na de 
door hen gespeelde wedstrijden 
of trainingen, naar de kantine ko-
men om er gezellig onder elkaar 
een drankje te kunnen drinken 
en ongedwongen onder elkaar te 
kunnen zijn.
“Als kantinebeheerders zijn we er 
vooral om ervoor te zorgen dat er 
een gezellige sfeer hangt. We pro-
beren dat de doen door de klanten 
snel en plezierig te bedienen met 
een lekker bakje koffie of een an-

der drankje en door goede leuke 
muziek te draaien.
Op gezette tijden zorgen we in sa-
menwerking met de elftallen er 
ook voor dat er een leuke DJ komt 
waardoor de sfeer meestal nog 
wordt verhoogd.
 We moeten er natuurlijk ook voor 
zorgen dat de planning gemaakt 
wordt voor het overige benodigde 
kantinepersoneel wat we vooral 
op de zaterdagen nodig hebben, 
we zorgen voor het op peil hou-
den van de voorraden door tijdig 
alle benodigde spullen te bestel-
len en we zorgen er uiteraard ook 
voor dat alles er altijd zoveel mo-
gelijk spik en span uitziet.
Nog maar een week of 4 geleden 
heeft het bestuur ervoor gezorgd 
dat we een volledig vernieuwde 
tapinstallatie geïnstalleerd heb-
ben gekregen waardoor we 4 ver-
schillende tapbiertjes kunnen 
aanbieden, maar helaas hebben 
we die door de huidige sluiting 
nog niet kunnen gebruiken.”

Veel corona maatregelen 
genomen
Corona, een woord waar we pak-
weg begin dit jaar nog nauwe-
lijks van hadden gehoord,  met 
hele grote economische en maat-
schappelijke gevolgen, hoewel de 
voorkoming van de vele gezond-
heidsproblemen uiteraard op 
nummer 1 staat.
Penningmeester Jasper van Til-
burg vult aan: “We hebben nadat 
we na de eerste sluitingsperiode 
vanaf half augustus weer beperkt 
open mochten uiteraard alle be-
nodigde maatregelen genomen 
die nodig waren. Bij de ingang lig-

gen contactformulieren en staan 
ontsmettingsmiddelen, alle tafels 
staan op anderhalve meter, er zijn 
looprichtingen aangebracht via 
stickers op de vloer en op de rui-
ten en deuren en we hebben spe-
ciaal voor op het terras een per-
manente tent geplaatst en een 
corona-proef terrasindeling ge-
maakt.
Maar toen moest alles eind sep-
tember opnieuw op slot. We mis-
sen daardoor weer alle inkomsten 
uit de kantine maar veel erger nog 
is dat we opnieuw onze leden en 
gasten niet kunnen ontvangen.
De sociale rol van de kantine in 
een vereniging is een bijzonder 
onderschat gegeven.
Nu gaan alle leden direct na het 
sporten weer hun eigen weg, ou-
ders van jeugdspelers zien en 
spreken elkaar nauwelijks en vele 
vaste volgers zitten alweer een tijd 
thuis.
Gelukkig komen we als vereni-
ging in aanmerking voor diverse 
steunpakketten vanuit de (lande-
lijke) overheid en daarnaast is de 
Gemeente Steenbergen ons en de 
overige voetbalverenigingen van 
onze gemeente tegemoetgeko-
men in de huur van de velden in 
2020.
Enerzijds is het zo dat we als ver-
eniging zeker ook financieel ge-
troffen worden, anderzijds zijn 
we zeer dankbaar voor de steun-
maatregelen en bijdragen van ie-
dereen.
We hebben alles (financieel) on-
der controle en willen niet dat 
mensen zich onnodig zorgen gaan 
maken”.

Groot aantal  
activiteiten afgelast
Corné Braat en Nico Brok som-
men tenslotte nog eens even 
op welke activiteiten de laatste 
maanden zoal geen doorgang 
konden vinden.
“Naast de competitiewedstrijden 
welke door de KNVB stilgelegd 
moesten worden zijn dat voor v.v. 
Steenbergen o.a. het A.H. Achter-
berg jeugdtoernooi, het Autoscha-
de Van Gils zomeravondtoernooi, 
het 7 x 7 toernooi, de missverkie-
zing van De Kleine Tour, 
 de Sinterklaasmiddag voor de 
jeugd, de voetbalquiz en ook de 
oliebollen bingo en de nieuw-
jaarsbijeenkomst zullen er dit jaar 
bij in moeten schieten.
Helaas, maar het is even niet an-
ders.

Maar we blijven positief hoor en 
hopen dat we op niet al te lan-
ge termijn onze uurtjes voor 
onze Blauwwit kantine weer mo-
gen gaan maken”, besluiten beide 
Blauwwitters.

Kantinebeheerders vv Steenbergen zijn al enkele maanden werkloos

Foto: de kantinebeheerders van vv Steenbergen: Corné Braat (links op de foto) en Nico Brok.

WELBERG – Sc Welberg laat zich 
niet uit het veld slaan door de be-
perkende maatregelen in de co-
ronaperiode. Deze wordt door de 
voetbalvereniging juist gebruikt 
om zich te versterken voor een 
goede toekomst. Vooral de voet-
baldames krijgen extra aandacht.

Het jeugdbestuur van Sc Welberg 
wil dit seizoen zijn focus leggen 
op de voetballende meiden. Er 
zijn al heel wat van hen lid, maar 
dat kunnen er nog veel meer wor-
den. Daarom wordt deelgeno-
men aan het ontwikkelprogram-
ma meiden/vrouwenvoetbal. In 

Nederland zijn door de KNVB 25 
verenigingen geselecteerd die aan 
dit traject deel mogen nemen. Sc 
Welberg is er een van. 

Helaas is door corona de start van 
het programma uitgesteld naar 
begin volgend jaar. Dan zullen de 

bijeenkomsten – al dan niet digi-
taal – worden opgestart.

Oproep voor een  
nieuw meidenteam
Medio augustus wil Sc Welberg 
starten met een nieuw meiden-
team in de leeftijdscategorie 
MO11. Meisjes die het lukt lijkt 
kunnen zich aanmelden via de 
website scwelberg.nl. 
Wie meer informatie wenst kan 
een berichtje sturen naar: 
info@scwelberg.nl

Leerplan trainers
Het Rode Leerplan waarmee Sc 
Welberg aan het begin van dit sei-
zoen is gestart heeft als doel om 
belangstellenden op te leiden als 
trainer of trainster. Zij worden be-
geleid en leren trainingsmogelijk-
heden en de juiste manieren om 
te coachen. Via een 10-maande-
lijks thema krijgen de trainers re-
levante stof uitgereikt en daar-
naast worden ze maandelijks tij-
dens een trainingsavond deskun-
dig begeleid.

Sc Welberg gebruikt coronaperiode om 
zich sterk te maken voor de toekomst
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[ intermezzo ]
Onder normale omstandigheden hebben de stichtingen en verenigingen in de gemeente Steenbergen het druk 
met de organisatie van allerlei activiteiten. De een wat groter dan de ander, maar allemaal arbeidsintensief en 
bedoeld om het publiek te vermaken. Concerten, voorstellingen, exposities, evenementen en ga zo maar door. 
Corona bracht een abrupt einde aan al die inspanning. Daar staat tegenover dat de organisatoren ervan nu wel 
een moment van bezinning hebben waarin zij hun tijd aan andere zaken kunnen besteden. De Steenbergse Cou-
rant vraagt een aantal van hen de komende weken hoe zij het ‘Intermezzo’ doorkomen. 

Wat doe je in het dagelijks leven 
(beroeps- én hobbymatig)?

“Mensen kennen mij van am-
bacht- en gereedschapsmuseum 
“De Holle Roffel”. Maar in mijn 
werkzame leven heb ik 25 jaar bij 
timmerfabriek Jacobs in Kruis-
land gewerkt. Daar is feitelijk de 
voorloper van het museum ont-
staan. Ik verzamel namelijk al 
heel lang gereedschap. Dat deed 
ik eerst thuis, maar later mocht ik 
dat verplaatsen naar kantoor. Op 
de benedenverdieping was dan de 
kantine, en boven had ik mijn ten-
toonstelling. Dat heb ik tien jaar 
zo gedaan, totdat de zoon van de 
eigenaar in de zaak kwam en een 
woning moest hebben. Nog later 
is het pand gesloopt en moest ik 
echt op zoek naar iets anders voor 
mijn verzameling. Nu was het zo 
dat ik tijdens mijn werk altijd uit-
keek op de kerk van de protestant-
se gemeente. Stiekem bedacht ik 
dat het een prachtige plek voor 
mijn verzameling zou zijn. Ik wist 
namelijk dat de kerk al een com-
binatie had met Oud-Gastel en 
het gebouw wellicht wilde afsto-
ten, maar ik moest het voorzich-
tig aanpakken want zoiets ligt ge-
voelig. Uiteindelijk hebben we de 
kerk in 2004 kunnen overnemen.”

Welke activiteit, waar je het 
rond deze tijd normaal gespro-
ken druk mee zou hebben ge-
had, gaat niet door vanwege co-
rona?

“Dat is de kerststallentocht in 
Kruisland waar elk jaar honder-
den mensen op afkomen. Het zou 
de 16e keer zijn dat we een rou-
te door Kruisland zouden uitzet-
ten waarbij de bezoekers langs 

prachtig versierde huizen ko-
men, met muziek en tentoonstel-
lingen erbij. Normaal gesproken 
zijn we daar al een maand van te-
voren mee bezig, en eigenlijk ook 
al eerder in het jaar. Dus we heb-
ben al een tijdje geleden besloten 
dat het niet door kon gaan dit jaar. 
Het was al onzeker, en toen aller-
lei evenementen werden geannu-
leerd kwam ook dit in een stroom-
versnelling. Het is onmogelijk dit 
te organiseren op 1,5 meter af-
stand. Het is wel een teleurstel-
ling, maar mensen zagen dit na-
tuurlijk wel aankomen.”

Waar ben je het meest trots op 
wanneer het om jouw organisa-
tie gaat?

“Dat is de aankoop van de kerk, 
die zo belangrijk is geweest voor 
stichting De Holle Roffel. Het is 
natuurlijk een hele bijzondere be-
leving voor bezoekers om de col-
lectie in de kerk te bekijken. Het 
werkt samen; het interieur en de 
prachtige raampartijen, al is daar 
een hele geschiedenis aan vooraf 
gegaan. De oorspronkelijke kerk is 
vernietigd en is in 1947 herbouwd. 
Het is een hele prestatie dat dat in 
die periode na de oorlog gelukt is, 
want er was helemaal niks, nog 
geen wc-papier. De historie van 
deze plek in Kruisland maakt het 
museum extra bijzonder.”

Wat staat er bovenaan jouw 
wensenlijstje voor jouw organi-
satie?

“We zijn al een tijdje bezig met 
de wens om de kerk mooi aan te 
lichten. Daar is in de gemeente-
raad over gesproken, maar het is 
een beetje doodgebloed. Het zou 
voor het eind van het jaar gere-

geld zijn, maar dan wel twee jaar 
geleden…Maar we hebben een 
gift van de Rabobank ontvangen 
en we hopen dat het initiatieven-
fonds van de gemeente de finan-
ciering rond gaat maken. Dan zou 
het voor eind maart 2021 geregeld 
kunnen zijn.
We zijn als stichting afhanke-
lijk van donateurs en sponsors 
en hebben 400 euro subsidie per 
jaar, terwijl het gebouw natuurlijk 
wel verslijt en voortdurend onder-
houd nodig heeft. We doen ons 
best om het zaakje rond te krij-
gen.”

Hoe kom je de lockdown door?

“Dit is normaal gesproken al een 
stille tijd, omdat De Holle Roffel 
van april tot september open is. 
De kerststallentocht hebben we 
daarom ooit opgezet als activiteit 
in die periode, maar ondanks dat 
die wegvalt, heb ik het druk zat. 
Eigenlijk heb ik altijd tijd tekort, 
want in de kerk is altijd iets te re-
pareren of restaureren. Zo heeft er 
een half jaar lang een steiger ge-
staan, want de goot aan de noord-
kant was slecht. En we maken het 
dak in orde met de hele ploeg. En 
ja hoor, ik sta ook op die steiger, 
mijn leeftijd houdt mij niet tegen. 
In 2007/2008 hebben we de toren 
gerestaureerd, want die was heel 
slecht. Dat heeft destijds 80.000 
euro gekost. De helft is betaald 
door de provincie, 15.000 van de 
gemeente en de rest is met acties 
bijeengebracht.”

Wat mis je het meest en het 
minst?

“Ik mis de bezoekers het meest. 
Wat ik het minste mis zijn de ver-
gaderingen met ons eigen clubje. 
De meeste zaken bespreek je toch 
al als je bezig bent. Daar heb je ei-
genlijk geen vergadering voor no-
dig. Ik hoop dat we op 1 april weer 
gewoon open kunnen, maar dat 
hangt natuurlijk af hoe het gaat 
verlopen met het coronavirus en 
de vaccinaties.”

Wat heb je geleerd van deze pe-
riode?

“Dat je flexibel moet zijn. Iedereen 
mens kan zich uiteindelijk aan-
passen aan de omstandigheden.”

Wat hoop je dat er na de corona-

periode voorgoed ten positieve 
veranderd is?

�Dat mensen beseffen wat het be-
tekent om een goede gezondheid 
te hebben. En dat we kwetsbaar 
zijn. Kijk, één ziekte heeft de hele 
wereld platgelegd. Gelukkig valt 
het in Kruisland naar mijn weten 
wel mee met de besmettingen. Ie-
dereen is bang en voorzichtig. We 
zullen wel moeten doorzetten, en 
gelukkig heb ik genoeg te doen.”

Wat is de belangrijkste persoon-
lijke keuze die je recent gemaakt 
hebt?

“Dat ik ben gestopt met vogels 
houden. De vereniging en hobby 
bloedt langzaam dood. Ondanks 
dat ik het wel ga missen, ik heb 
zo’n 54 jaar vogels gehouden, heb 
ik genoeg andere bezigheden. Ik 
had voornamelijk Japanse meeu-
wen. Maar het is niet meer zo van 
deze tijd en het wordt je ook niet 
makkelijk gemaakt van hoger-
hand. Het papierwerk is enorm en 
de Partij van de Dieren is erop te-
gen. Op dit moment mogen er al 
helemaal geen tentoonstellingen 
worden gehouden.”

Wat is de grootste blunder die je 
ooit gemaakt hebt?

“De aankoop van een Fiat 124 uit 
het jaar 1970. Dat bleek een roest-
bak en was dus een enorme mis-
koop.”

Waar kun je je mateloos over op-
winden?

“Ik blijf over het algemeen redelijk 
kalm. Als bepaalde plannen niet 
doorgaan kan ik me wel machte-
loos voelen.”

Wat is het mooiste compliment 
dat je ooit hebt gekregen?

“Dat zijn de complimenten die wij 
als Holle Roffel hebben gekregen 
over het weer in ere herstellen van 
de pomp en het hekwerk op de 
Markt. Die pomp heeft een lange 
geschiedenis en was vroeger het 
centrale punt van samenkomst 
in het dorp. In 1924 is hij afgebro-
ken bij de komst van de waterlei-
ding. In 1997 hebben we op aan-
wijzingen van een dorpsgenoot de 
hardstenen platen van de pomp 
teruggevonden en het is bijzonder 
en van historische waarde dat de 
pomp er nu weer staat.”

Op wie zou je wel wat meer wil-
len lijken?

“Niemand eigenlijk. Ik wil voor-
al mezelf zijn. Ik zou Trump kun-
nen zeggen, maar dat is momen-
teel ook niet alles.”

Wat is het beste advies dat je 
ooit hebt gekregen?

“De vraag is wat je met een goed 
advies moet. Wat goed of fout is 
blijkt meestal pas naderhand. Dus 
ik zit niet persé op een advies te 
wachten. Kijk naar zo’n adviseur 
voor aandelen. Waarom blijven ze 
dat werk doen als ze zo goed we-
ten wat je moet kopen? Dan ga je 
dat toch zelf doen?

Welk boek/verhaal zou iedereen 
moeten lezen en/of welke film 
zou iedereen volgens jou moe-
ten zien?

“Ik vind de film ‘Papillon’ uit 1973 
nog steeds het allermooist. Voor-
al de hoofdrollen door Steve Mc-
Queen en Dustin Hoffman zijn 
magnifiek. De latere remake van 
de film wil ik niet zien, want die 
kan toch nooit tippen aan het ori-
gineel.”

Welk advies geef jij de lezers van 
de Steenbergse Courant om de 
coronaperiode goed door te ko-
men?

“Ga niet zitten nadenken of pieke-
ren, maar blijf bezig.”

Intermezzo met 
Dami Koevoets

(Door Nicole van de Donk)

Naam: Dami Koevoets
Leeftijd: 81
Woonplaats: Kruisland
Burgelijke staat : getrouwd, 1 dochter

  

Volgende
week géén 

Steenbergse
Courant

In verband met Kerstmis is er 
volgende week vrijdag geen 

Steenbergse Courant.  
Vanwege nieuwjaar verschijnt de 
Courant op dinsdag 29 december. 

Hierin worden de nieuwjaars-
wensen opgenomen van winkels, 
organisaties en verenigingen uit 

de gemeente Steenbergen. 




