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gaan, maar dat dit waarschijnlijk
later deze week wordt aangepast
naar verplichting. Maar sowieso
is het advies in elke gezinssituatie
weer anders.”

gen om ons heen is nog niet eerder zo erg geweest als nu.”

Hele klassen in quarantaine en
personeelsproblemen

Basisscholen worstelen
met oplopende
coronabesmettingen
(Door Dasja Abresch
& Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De besmettingen
onder basisschoolleerlingen lopen
momenteel razendsnel op. In de
coronacijfers van afgelopen week
is de grootste stijging te zien in
de meldingen van positieve testen
bij kinderen van 4 t/m 12 jaar. Een
ook al worden de meeste kinderen
er niet erg ziek van, het zorgt voor
een hoop kopzorgen bij de schoolleiding en ouders. “We zien een
wisselend beeld op onze scholen,
maar de toename van besmettingen in de gemeente Steenbergen
valt ons ook op”, zegt Els Kooijmans van de Lowys Porquinstichting (LPS).

Op de Gummarusschool begon
het gedonder vorige week net voor
het weekend. “De meldingen van
besmette kinderen in de bovenbouw liepen op. We volgen altijd
het advies van de GGD en die adviseerde na drie positieve testen
om de hele klas in quarantaine te
laten gaan. Vandaag (donderdag)
zijn er weer drie klassen terug en
zitten er nog twee klassen thuis
tot het einde van de week”, zegt
directeur Wietse Visser, die helaas
het grootste deel van zijn werkdag
bezig is met alles te regelen en ouders te woord staan.
“Het verwarrende is dat het nu nog
slechts een advies is dat de andere gezinsleden ook in quarantaine

Nieuwe Veste:
goede medewerking van
ouders en personeel
Op basisschool Nieuwe Veste valt
het aantal besmettingen mee.
Dat is volgens directeur Anne van
Loon zeker ook te danken aan de
alertheid van de ouders. “Natuurlijk hebben we wel wat besmettingen onder personeel, kinderen en
ouders, maar iedereen werkt buitengewoon goed mee. Bij een besmetting of een verdenking binnen het gezin, blijft iedereen thuis.
Dat dat belangrijk is, hebben wel
al gezien, want bij gezinnen waar
één iemand besmet was, heeft de
rest het later ook gekregen.”
De school heeft tot op heden
nog geen groepen hoeven te sluiten. “Dat komt ook omdat andere leerkrachten invallen wanneer
een collega ziek wordt. Daar ben
ik ze erg dankbaar voor. We staan
nog overeind, maar ik vind het wel
spannend. Het aantal besmettin-

Bestuur: ”We zijn nu
beter voorbereid”
Vanuit het team van corona-experts wordt inmiddels geopperd
om de kerstvakantie te verlengen om zo te proberen het virus
een halt toe te roepen op de scholen. Els Kooijmans, bestuurder bij
LPS, heeft daar zo haar bedenkingen bij. “De vraag is wat ze precies bedoelen: het zal geen langere vakantie zijn dus dan overgaan
op online onderwijs? Maar feit is
dat we er nu middenin zitten en
de vakantie is pas over vijf weken.
We hebben ons afgelopen zomer
voorbereid op deze situatie door
speciale protocollen te maken
voor de scholen en die zijn bij de
opening van het schooljaar helaas
direct nodig geweest. En natuurlijk is de uitdaging momenteel
groter, want het maakt een groot
verschil of er slechts een leerkracht besmet is of dat er meerdere klassen in quarantaine moeten.
Maar dit virus is inmiddels onderdeel van het leven en daar gaan
we zo goed mogelijk mee om.”

Meningen verschillen
over verlengen
kerstvakantie
Dat beaamt ook directeur Wietse Visser. “Nu dichtgaan is het
probleem alleen maar uitstellen.
Misschien moeten we er gewoon
doorheen.”
Maar Anne van Loon ziet wel iets
in een langere kerstvakantie voor
de kinderen van de Nieuwe Veste. “Maar dan wel een week aan
de voorkant. Er zit een relatief lange periode tussen Sinterklaas en
Kerst dus dat kunnen we nu nog
gemakkelijk geregeld krijgen. Dan
zijn de kinderen dus al een week
thuis voordat hele families met elkaar aan de kersttafel gaat zitten.
Dat is toch veel logischer?”

‘t R@velijn
Op de middelbare school ’t Ravelijn blijven de besmettingen momenteel binnen de perken, maar
volgens directeur Huibert de Jonge is er bovenal behoefte aan duidelijkheid. “Of dat nu het verlengen van de kerstvakantie aan de
voorkant is of iets anders. Het is
nu te onzeker.”

Verkeerstellingen

DE ZES KERNEN – Misschien heeft u
het al gemerkt toen u er met de fiets
of auto overheen reed: op diverse wegen in de gemeente Steenbergen zijn
telapparaten geplaatst die vervoersbewegingen registreren. De tellingen
moeten inzicht gaan geven hoeveel
verkeer er over de gemeentelijke wegen gaat. De gemeente laat weten dat
de gegevens in het Brabant Brede Verkeersmodel worden gebracht en dat
daarmee voorspellingen worden gedaan voor toekomstige verkeersdrukte.
Op de foto staat het telapparaat op de
Kade, bij de Steenbergse haven. Op de
website van de gemeente zijn alle locaties te vinden. De telapparaten blijven staat tot en met 26 november.

Bolusactie in
‘t Vosse-ol
NIEUW-VOSSEMEER - Morgen, zaterdag 20 november, organiseert
Stichting Carnaval Vosse-ol de
jaarlijkse bolusactie. Dat gebeurt
in samenwerking met de Spar. Tussen 8:30 en 14:00 uur zijn de bolussen te koop. Hiermee wordt de
stichting financieel ondersteund.

Boomfeestdag op Maria Reginaschool
( door Nicole van de Donk )
STEENBERGEN – ‘Een boom per kind’, zo luidt de leus
van de Boomfeestdag. Zoveel bomen konden er donderdagochtend niet worden geplant op het plein van
de Maria Regina, maar er is een goed begin gemaakt.
Samen met wethouder Wilma Baartmans staken de
leerlingen van groep 7 de handen uit de mouwen. Het
schoolplein wordt sowieso de komende tijd een stuk
groener gemaakt, dus deze Boomfeestdag kwam op

het goede moment. De eerdere editie was door corona
in het water gevallen, dus deze dag kwam er extra bij.
In totaal worden er zeventien bomen op het plein geplant. Vandaag is een start gemaakt met de Zwarte els,
de Schietwilg en Perzisch ijzerhout. Er is speciaal voor
een grote diversiteit aan soorten gekozen zodat ziektes minder kans krijgen. Ook werd er een schepje wormen bij de bomen gedaan, zodat de wortels voldoende
lucht krijgen.

Voorzitter Giscard van Tilburg
roept alle Vossen en Vossinnen op
om de bolussen af te nemen. Grote aantallen kunnen bij hem direct worden besteld via giscardvt@gmail.com of via 06 13 980 714.
Zo’n bestelling wordt binnen de
grenzen van Vosse-ol gratis thuisbezorgd.
Bij het standje is ook de Vosse-olse
vlag te koop. Wel dient contant te
worden afgerekend, pinnen is niet
mogelijk.

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

In 1987 werd aan hem het ereburgerschap toegekend van de
toenmalige gemeente Dinteloord en Prinsenland, voor zijn grote
sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en zijn langdurige staat
van dienst als ambtenaar en gemeentesecretaris.

Alfred Leeuw

Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte
bij het dragen van dit verlies.
Namens het college van B&W,
Ruud van den Belt,
burgemeester

Thijs de Jongh,
secretaris

Een bijzonder leven verdient
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Kerstbomen te koop
Blauwspar, Nordmann en
Omorika 100/250 cm

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

Open vanaf 24 november
Gevraagd:

Openingstijden:
maandag t/m zondag
09.00 - 17.00 uur

betrouwbare

huishoudelijke hulp
Eén ochtend per week

A. de Nijs • Gastelseweg 5 • Kruisland

(06) 21 29 25 62

Wil jij manager worden van de leukste kinderopvang van Dinteloord?
Dan zijn we op zoek naar jou! Zo Kinderopvang zoekt per direct een:

Locatiemanager Dinteloord
Als vestigingsmanager ben jij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen
van je vestiging. Jij bent allereerst het gezicht van onze vestiging.
Niet alleen naar de ouders en je team, maar ook naar de buurt en de
(potentiële) samenwerkingspartners. Als vestigingsmanager inspireer en
motiveer jij jouw team. Je zorgt er daarnaast voor dat je goed zichtbaar
bent voor onze huidige en nieuwe ouders. Je neemt veel initiatief, bent
enthousiast en werkt gemakkelijk samen met anderen om je doelstellingen
te behalen. Daarnaast ben je de doortastende en enthousiaste manager
die de vestiging aanstuurt.
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Kortom, je staat samen met je team voor de kinderen en ouders van
Dinteloord en omgeving!
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Onze vestiging
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”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”
Alfred Leeuw
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www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw
Kapelaan Kockstraat 50, Welberg
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Ons bereikte het droevige bericht dat,
op de eerbiedwaardige leeftijd van 94 jaar,
is overleden de heer
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Officiële aftrap jubileumjaar 2022
verschuift naar volgend jaar maart
STEENBERGEN – Het was gevreesd en na de laatste persconferentie van Rutte en de
Jong, waarbij de samenleving
weer voor een deel op slot
ging, ook wel verwacht. Het
jaarconcert van Volharding
Steenbergen dat vanwege het
jubileum de titel Verenigd en

Vereeuwigd mee heeft gekregen en in het teken staat van
dit jubileum is verplaatst. Van
aanstaand weekend naar het
weekend van 19 en 20 maart
2022.
“Het uitstel is natuurlijk teleurstellend voor iedereen die aan het

feest heeft meegewerkt. In de eerste plaats voor de leden van Volharding waarvan sommigen al
bijna een jaar met de voorbereiding bezig zijn. Maar ook voor alle
andere mensen die bij het feest
betrokken waren. Gelukkig is het
geen uitstel want we hebben al
een nieuwe datum gepland. Nu

Foto: De leerlingen van de bovenbouw van de Pius X luidden met elkaar de Klok.

Herdenking bij ‘de Klok’:

Leerlingen Pius X doken
in het leven van
plaatsgenoten uit 1944
(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Koos en Piet Helmons,
Piet Snoeijers, Cornelius de Jong
en kapelaan Harry Kock. Voor hen
was afgelopen vrijdag een hoofdrol weggelegd tijdens de jaarlijkse herdenking van basisschool Pius
X bij het Bevrijdingsmonument op
de Welberg. Alle vijf kwamen zij
om als gevolg van oorlogsgeweld
maar vergeten zijn zij zeker niet.
Maud, Nienke, Dante, Simon en
Loujain uit groep 8 hadden de vijf

oorlogsslachtoffers in de weken
daaraan voorafgaand goed leren
kennen. Onder leiding van kunstenares Sandra Houtepen schilderden zij hun portretten. Om de
verhalen bij deze gezichten te leren, waren zij op zoek gegaan naar
informatie over wie deze mensen
waren en hoe en waarom zij om
het leven waren gekomen. Daar
werden zij onder meer bij geholpen door Toon en Nis de Jong, de
zoons van Cornelius die gedood
werd door een granaatscherf toen

Mantelzorgers in
het zonnetje gezet
( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Dit weekend werden mantelzorgers uit de hele gemeente in het zonnetjes gezet. Namens de gemeente en ‘WijZijn’ kregen ze op diverse locaties een welverdiende lunch aangeboden.
Even na de middag stroomde de
tent bij DOK langzaam vol. Partners,
familieleden en buren van hulpbehoevenden schoven aan voor een
welverdiende lunch. “Wat ben ik blij
dat u er allemaal bent” heette wethouder Krook iedereen welkom.
“Want zonder u allen zouden zoveel
mensen niet meer thuis kunnen
wonen. U bent allen onmisbaar!”
Het was opvallend dat er in tegenstelling tot eerdere bijeenkomsten
veel jongere mantelzorgers waren
aangeschoven. “Naast betrokkenen
past eigenlijk veel beter dan man-

telzorger.” legde Krook uit. “Want
de inzet voor hulpbehoevenden doe
je uit overtuiging. Dat merk ik uit
alle gesprekken die ik met naasten
voer.” De speech bleef kort, want de
wethouder mocht naar Overstag in
Dinteloord, één van de vijf overige
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maar hopen dat we rond deze tijd
zonder belemmeringen de opening van het jubileumjaar kunnen vieren met een prachtig muzikaal festijn”, zo laten projectleiders van het jubileumjaar Claudia
de Groen en Olav Reijers weten.
Zowel Volharding als gemeente
‘leek het niet gepast om een feestelijke opening te vieren terwijl de
samenleving deels op slot moet’.

Wél reizende
foto-expositie
De reizende foto-expositie gaat

Zaterdag in Cromwiel
Elke twee maanden is de expositie
op een nieuwe plek in de kernen
te bekijken. Aanstaande zaterdag
begint de expo in gemeenschapshuis het Cromwiel.

Foto: Leerlingen van basisschool Pius X schilderden de portretten van vijf dorpsgenoten die
omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Foto’s © Dasja Abresch

hij met zijn gezin probeerde te
vluchten. De broers vertelden de
kinderen persoonlijk over hun vader en over de gebeurtenissen tijdens de oorlogsdagen en de jaren
erna.

Heftig
Van alle verzamelde informatie
maakten de kinderen een verhaal
dat zij afgelopen vrijdag bij ‘De
Klok’ vertelden terwijl de portretten getoond werden. Zij voegden
er aan toe hoe zij het zelf ervaren hadden. “We vonden het verhaal van Koos en Piet heel heftig,”
legden Maud en Nienke aan hun
medeleerlingen en andere aanwezige uit. Vooral omdat zij maar
een paar jaar ouder waren dan wij
nu zijn. Het had ons ook kunnen
overkomen als wij toen geleefd
hadden. We denken nu dat het
niet slim is dat zij bij de tankmuur

gingen spelen omdat er nog overal mijnen lagen, maar misschien
hadden wij dat ook wel gedaan.”
De uit Syrië afkomstige Loujain
had zich verdiept in kapelaan
Kock en had een mooie universele boodschap: “Ik hoop dat hier
nooit oorlog komt en dat ze overal in de wereld waar het nu oorlog
is, stoppen met vechten. Het moet
overal vrede zijn.”

Bedankt!
De leerlingen van groep 7 maakten gedichtjes waarmee zij eer betoonden aan de Canadese bevrijders, zoals dat van Damian en Allard: “Vroeger kon je bijna nergens
naartoe. Nu kunnen we dat wel. Je
kon je mening niet uiten. Als je dat
wel deed was dat gevaarlijk. Nu
mogen we onze mening geven.
Dank je wel! mensen uit Canada.
Jullie hebben gevochten voor ons

leven.”

Maple Leafke
Bij de herdenking was Marcel van
Oorschot van de stichting Bevrijding Brabanse Wal aanwezig. “De
stichting is op zoek naar manieren om de basisschooljeugd meer
te betrekken bij het herdenken
dan nu het geval is. Ter voorbereiding daarop gaan we op bezoek
bij scholen die hier al erg actief in
zijn, zoals de Pius X dat al jaren is.”
Om de kinderen te bedanken voor
de mooie herdenking had hij voor
ieder van hen een Maple Leafke,
een lekker koekje in de vorm van
het Canadese esdoornblad.
De herdenking bij de Klok werd
muzikaal ondersteund door leden
van muziekvereniging Volharding.

locaties waar geluncht werd.
Verder werd bij ‘t Wagenhuis in
Nieuw-Vossemeer, de Commerce in
Kruisland en bij Puur en de Watertoren in Steenbergen een lunch aan
mantelzorgers aangeboden. Verdeeld over zaterdag en zondag werden ruim 400 mantelzorgers in het
zonnetje gezet. “En dit verdienen
ze” benadrukte Joyce Joosen van
WijZijn. “Zonder deze mensen zouden we het nooit redden. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken.”

Genderdiversiteit
centraal in SLOSprogramma ‘Hilde’
STEENBERGEN – Deze zondag 21
november zendt de SLOS het programma ‘Hilde’ uit waarin het onderwerp ‘Genderdiversiteit’ centraal staat. Presentator Hilde Jans
ontvangt twee transgender ervaringsdeskundigen die vertellen
over hun persoonlijke ervaringen.
Foto: Wethouder Koos Krook spreekt de mantelzorgers toe.
Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant

wel door. Voor deze tentoonstelling zijn fotoclub Steenbergen en
fotoclub Brabantse Wal maar ook
inwoners uit de gemeente Steenbergen aan de slag gegaan. Het
resultaat is foto-beelden van de
mooiste plekjes uit de gemeente,
ook opvallende zaken en historische afbeeldingen.

Bij Genderdiversiteit gaat het
om mensen die het gevoel heb-

ben – of hebben gehad – om in
een verkeerd lichaam te zitten.
Het gaat ook over de beslissing
om van geslacht te veranderen en
over hoe de omgeving reageert.
Ook komen twee FNV-bestuurders aan het woord. Zij vertellen
over het betaald verlof dat IKEA
Nederland aan medewerkers
geeft die van geslacht willen veranderen en de afspraken die hierover met de FNV zijn gemaakt.
De uitzending is zondag 21 november te zien vanaf 13:00 uur en
ook op het YouTube kanaal van de
SLOS.

KERSTBOMEN
Soorten: Nordmann (alleen gezaagd), Servische spar (gezaagd of met kluit).

Geopend van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur,
op zondag van 10.00 tot 14.00 uur.
GRATIS in net verpakt.
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René & Anja Ooms, Zonnekreekseweg 4
Steenbergen 0167 567182 / 06 22740201

HEENWERF WINERY BV, KRUISLANDSEDIJK 38, 4756 SG KRUISLAND - 06-27226261 - LAYLA.SOFIE@HEENWERF.NL
UITSLUITEND GEOPEND OP ZATERDAG VAN 10:00 TOT 14:00 OF OP AFSPRAAK
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Januari….. De maand van bezinning en goede voornemens.
Misschien na alles wat we meemaken met Covid, nu wel meer dan ooit!
Vragen als: “Wat wil ik nu echt in mijn leven? Is er meer tussen hemel en
aarde? Zou God bestaan? En als God dan bestaat, waarom is er dan zoveel
ellende?” komen misschien wel op in jouw gedachten.
Wil je antwoorden hierop?

• U ontvangt 1 stempel per
25 liter of meer brandstof.
• 4 stempels is al 50% korting
op VIP behandeling.
• En: er zit ook een gratis bakje
verse Piacetto koffie bij!

ART

KA
STEMPEL

➧

Nieuw in de
wasbox
“Powerfoam”

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

www.cuelenaere.nl

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

Deelname is gratis, en opgeven kan per mail:
alpha@opendeursteenbergen.nl of contact met
Jos de Meijer (06- 53659735).
We hopen dat je er bij bent!
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Tandarts Jan Noorlander beëindigt
na 38 jaar zijn praktijk

willen. Want het tekort aan tandartsen – en overigens ook huisartsen en dierenartsen – is in deze
contreien echt een probleem.
Naast het feit dat er in ons land
jaarlijks meer dan zestig tandartsen te weinig worden opgeleid –
slechts 240 per jaar, terwijl er ieder jaar 300 met pensioen gaan –
willen de meeste tandartsen in de
Randstad werken. Dat betekent
dus echt een probleem voor wie
hier een tandarts zoekt. Gelukkig
is er plaats voor al mijn patiënten bij Tandheelkundig Centrum
Steenbergen”.

“Ik heb mijn patiënten
altijd behandeld zoals ik
zelf ook graag behandeld
zou willen worden”
( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – 25 november is
de datum waarop tandarts Jan
Noorlander de deuren van zijn
praktijk aan de Oudlandsestraat
sluit voor patiënten. Die zijn in augustus geïnformeerd dat de praktijk verhuist naar Tandheelkundig
Centrum Steenbergen in de Grote Kerkstraat. Jan Noorlander ging
zijn laatste maand als praktiserend
tandarts in en kijkt terug op 38
prettige jaren in Steenbergen. “Ik
zal nog wel last krijgen van afkickverschijnselen en het leuke contact met mijn patiënten zeker gaan
missen”, zo voorspelt hij.
Noorlander weet nog goed hij in
1983 in Steenbergen als tandarts
begon. “Na het vertrek van tandarts Schoenmakers uit het Cromwiel kwam daar een ruimte vrij.
Daar ben ik vervolgens gestart en
begon ik met de opbouw van mijn
patiëntenbestand. De twee jaren
die ik in het Cromwiel zat ging het
heel langzaam met de toeloop van
nieuwe patiënten. Eenmaal hier
gevestigd in de Oudlandsestraat
stroomden ze toe”. Inmiddels
staan bij de praktijk zo’n 5.500 in-

woners ingeschreven. “Drieduizend van hen komen regelmatig”.

Samen genieten

“Het persoonlijk contact
ga ik zeker missen”
“Ik heb al die jaren met veel plezier gewerkt. Het leuke daarbij
vind en vond ik het persoonlijk
contact. Dat is zeker een van de
dingen die ik ga missen. Ik vind
het heerlijk om met de bezoeker
die in de stoel plaatsneemt ook
even te praten over wat deze bezighoudt. Bij al mijn patiënten
weet ik wel wat van hun achtergrond. Dat interesseert me en al
weet ik niet altijd direct de naam
die bij iemand hoort, de gezichten en hun verhaal ken ik wel. En
elke keer zie ik wat meer van hun
leven. Wat ook heel fijn is dat veel
patiënten vroeger al als kind in de
stoel plaatsnamen. Vaak hebben
ze nu zelf al kinderen en mocht ik
ook hun tandarts zijn”.

“Zoals ik zelf behandeld
zou willen worden”
“Mijn manier van omgaan met
mijn patiënten en de manier

Echtgenote Mieke – aanvankelijk
werkzaam als fysiotherapeute –
kwam in de loop der jaren eveneens in de praktijk werken en ondersteunde deze twintig jaar lang
met tal van taken.

Foto: Jan Noorlander stopt eind deze maand als tandarts. Hij praktiseerFoto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant
de 38 jaar lang in Steenbergen.
waarop ik tandzorg verleen is al
die jaren het hetzelfde gebleven.
Ik heb altijd iedereen behandeld
op de manier zoals ik zelf behandeld wil worden. Dat vind ik belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Daarnaast hou ik van mijn
vak en probeer ik bij al mijn patiënten ervoor te zorgen dat ze zolang mogelijk met hun tanden en
kiezen kunnen doen. Het liefst levenslang”.

Minder leuke kanten
Wat Jan Noorlander straks zeker
niet gaat missen is de enorme ad-

ministratieve rompslomp die in
de loop der jaren is ontstaan. “Er
wordt steeds gesproken om alle
regelgeving te verminderen, maar
het is alleen maar erger geworden.
En ook voor volgend jaar zijn er tal
van zaken aangekondigd. Ik ben
echt blij dat we daar vanaf zijn”.

Schreeuwend te kort
aan tandartsen
“Ik beëindig mijn praktijk met de
geruststelling dat ik een plek heb
kunnen vinden waar mijn patiënten naar toe kunnen, als ze dat

STEENBERGEN – Het duurt nog 37
dagen tot kerstmis, maar bij Ralph
Vrieling zijn de voorbereidingen al
een tijdje in volle gang. Wat begon
als een onschuldige hobby, is inmiddels uitgegroeid tot een ware
attractie voor de buurt. Samen met
zijn 11-jarige zoon Jens heeft hij
aan de voorkant van hun huis aan
de Middenwal een licht- en geluidshow in kerstsfeer gebouwd. Het
is dus nog even geduld hebben,
maar vanaf 6 december zullen er
elke dag twee ‘shows’ worden gegeven.
Hun huis stond in de decembermaand altijd al goed in het licht, maar
nadat zoon Jens de kerstlichtshow in
de Magnoliastraat had gezien, kon hij
zijn vader overhalen om ook zoiets
zelf te gaan bouwen. Jens is namelijk
verzot op zelf dingen knutselen en vader Ralph zag het ook wel zitten.
“Eind vorig jaar heb ik een hartinfarct
gekregen. Dat is allemaal goed afgelopen, maar ik moest een aantal maanden thuis revalideren. Nu is stilzitten
niks voor mij, dus dit kwam goed uit.
Mijn vrouw Monique vindt alles best,
als zij er maar geen last van heeft”,
vertelt hij lachend.

Uren aan de slag met
lampjes en software
Het tweetal ging aan de slag met een
berg led-lampjes uit China en bijbe-

horende software. “Ik ben zelf eigenlijk helemaal niet zo technisch, maar
heb wel een IT-achtergrond. We werkten gewoon volgens het principe van
Pippi Langkous: ik heb het nog nooit
gedaan, dus ik denk dat ik het wel
kan. Internet en Facebook staan vol
met filmpjes over kabeltjes en pixels.
We hadden nog geluk dat we alles redelijk goedkoop konden bestellen, inmiddels zijn die prijzen gestegen. Het
is allemaal led en trekt weinig stroom;
ik heb uitgerekend dat als de lampjes

Afstemmen
in december vijf uur per dag branden,
het me 31 euro aan energie gaat kosten. Het zijn vooral de uren werk die
je erin steekt.”

MANDARIJNEN

UNOX SOEP IN BLIK

2 netten à 1 kilo

3 blikken à 800 ml

2 VOOR

350

“We blijven in Steenbergen wonen, want hier voelen we ons
thuis en hier wonen vrienden en
kennissen. Wel zullen we nog wat
meer in Zeeland verpozen, waar
we een huisje hebben. We hebben afgesproken eerst eens een
tijd niets nieuws op te pakken en
te kijken wat er op ons af komt. Ik
blijf graag sporten, want van hardlopen geniet ik. Daarnaast is fotografie een grote hobby”, zo besluit
Jan Noorlander.

zoon om te werken aan de muziek. Ze
kiezen kerstmuziek uit en passen de
lampjes aan op het ritme. Dus ze verspringen naar verschillende kleuren
en de kerstboompjes op het balkon
lijken echt mee te zingen. “We hebben nu zo’n acht liedjes klaar. Voor de
show die we om 18 uur gaan draaien,
zullen we misschien iets meer kindermuziek kiezen, maar de kinderen van
nu zijn vooral ook gek op Top40 muziek, dus dat gaat het voornamelijk
worden.”

Vader en zoon bouwen aan
ultieme kerstlichtshow
(Door Nicole van de Donk)

En Gerrie van Hout was al ruim
veertien jaar een kundig en vertrouwd assistente. Zij deed ook de
mondverzorging. Gerrie gaat werken bij het Tandheelkundig Centrum. En Mieke gaat samen met
Jan genieten van in eerste instantie veel vrije tijd.

a6,45 - a7,68

3 VOOR

5,-

Kerstboompjes
zingen mee

Nu de lichtinstallaties zijn gebouwd
en getest, is het tijd voor vader en

JUMBO STAMPPOTGROENTE
OF –AARDAPPELEN OF
VERSE ROOKWORST
Boerenkool, hutspot, andijvie,
zuurkool, koolraap, stamppot
aardappel, aardappel kruimig, zoete
aardappel of verse rookworst
2 verpakkingen à 150-1000 gram
M.u.v. kleinverpakkingen of groot
verpakkingen groenten

2e

HALVE
PRIJS*

Foto: Een beeld (helaas nog zonder
geluid) van de kerstlichtshow met
muziek die vanaf 6 december te
zien zal zijn aan de Middenwal 7.
Ralph Vrieling heeft er samen met
zijn zoon Jens enorm veel lol in om
alles te bouwen en de muziek erbij
te zoeken.

Geldig t/m di 7 december 2021

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

* 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties
mogelijk.

Volgens Ralph hoeft de buurt niet
bang te zijn voor overlast. “Het volume blijft heel beperkt en bij ons is
het voordeel dat er niemand op de installatie uitkijkt. De buren zijn sowieso positief en verder krijgen we enthousiaste reacties van mensen die ’s
avonds hun ommetje speciaal langs
ons komen maken. Daarom gaan we
het tijdstip afstemmen met de kerstlichtshow van Maurits ten Seldam
uit de Magnoliastraat. Hij zal rond
19:00/19:30 uur beginnen en adviseert de mensen om na afloop dan
rond 20 uur nog bij ons te gaan kijken. We hebben het gemaakt omdat
we het zelf leuk vinden, maar het is
fijn als anderen er ook van genieten.
Jens heeft bedacht om een collectebus van de Hartstichting neer te zetten. Als mensen dan iets willen geven,
is dat een mooi goed doel.”

Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant
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Te Koop:

KERSTBOMEN
Diverse soorten en maten
Alle soorten fruit en sappen
Ambachtelijke
producten!
Leuk voor een
cadeautje

Verbeek Fruit en Tuinplanten
Afgeslechtedijk 25 - Steenbergen

Voordelen van zonnepanelen?

Persoonlijke aanpak in
rechtshulp bij letselschade
Dits
Letselschade

is verhuisd naar
Kaaistraat 23
4651 BL
Steenbergen

Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!
Bent u slachtoﬀer als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval ?
Ik help u graag. Met een deskundige en persoonlijke benadering zal ik
uw belangen behartigen. Ook bied ik u de kans op een second opinion.
U kunt contact met mij opnemen voor een afspraak.

 www.ditsletselschade.nl |  info@ditsletselschade.nl

|

 0167-500899
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Vader en zoon Qualm
kweekten de zwaarste
en grootste suikerbiet
STEENBERGEN – Leo Qalm was de
overtuigende winnaar van de wedstrijd om de zwaarste suikerbiet
die ‘Het Zal Me Een Biet Wezen’
ook dit jaar organiseerde. Eveneens door de coronamaatregelen
geplaagd konden deelnemers aan
de wedstrijd afgelopen zondagochtend via een drive-in hun bijzondere peeën ter weging aanbieden. Dat gebeurde bij zorgboerderij Ruigevelden in Lepelstraat.
“Ook dit jaar moest het wegen van
de bieten aangepast gebeuren.
Vandaar de herhaalde drive-in,
waarbij de deelnemers hun biet in
de kofferbak hadden liggen. Zij reden langs het weegpunt en lieten
hun exemplaren door de jury uit

de auto halen. Vervolgens werden
deze gewogen. Wel jammer dat
het zo moest gebeuren, de gezelligheid tijdens het wegen moest
ook dit jaar achterwege blijven.
Dat betekende geen praatje tussen de telers waarin ze aan de
weet konden komen hoe de andere mededingers te werk waren gegaan”, vertelt Marc van der Bol die
samen met Martijn van Overveld
deze wedstrijd organiseert.

Een kanjer van
ruim dertig kilo
Er werden door 29 deelnemers
bieten ter weging aangeboden.
Het exemplaar van Leo Qualm,
woonachtig in de Moorseweg

te Nieuw-Vossemeer spande de
kroon met 30,6 kilo. Zoon Jacco,
de winnaar van vorig jaar werd
eervol tweede met 26,96 kilo. “Vader en zoon Qualm hebben een
bijzondere manier om te telen. Ze
vertelden vroeg te hebben gezaaid
en hun bieten te hebben verzorgd

met een mix van bladmeststoffen,
kunstmest en vaste mest. Blijkbaar hebben ze een goede formule ontwikkeld”.
De beste dame bleek Annie Bolders uit de Waterweg bij De Heen.
Haar exemplaar woog 20,96 kilo.

Dinteloord viert feest:
Prins Siem dun Eèrste
zwaait met carnaval de
scepter!
( door Tineke Feskens )

DINTELOORD – Het gonsde van de
geruchten onder carnaval minnend
Dinteloord. “Zou er na al die jaren
weer een prins komen in Peeloofdurp?” Tijdens ’t Loofbal kwam
een eind aan alle spanning. Prins
Siem dun Eerste werd aan het aanwezige publiek gepresenteerd.

‘Wat een eer
als je gevraagd wordt’
Jarenlang speelde carnaval geen
belangrijke rol in Dinteloord.
Maar met de organisatie van een
optocht en het oprichten van
Stichting Peeloofdurp begon het
carnavalsbloed weer te kriebelen. Inmiddels, vijf jaar verder,
leeft het carnaval weer volop in
Peeloofdurp. Dus ook de behoef-

te aan een geschikte prins carnaval. Die persoon werd gevonden
in Richard Wessels, enthousiast
organisator van tal bijeenkomsten waaronder het alom bekende ’Worstenbal’. Maar ook lid van
Carnavals Vereniging Dun Dubbel Dees, een afkorting van Dwazen en Dwaaskes, en Stichting
Carnaval Peeloofdurp, én winnaar van de titel ’Gouwe Pee’. “Ik
wist natuurlijk dat de stichting op
zoek was naar een geschikte kandidaat” vertelt een trotse Wessels.
“Maar als ze dan bellen en vragen
of ze langs mogen komen, maakt
je hart toch wel een sprongetje!”
Wessels hoefde niet lang over het
aanbod na te denken. “Ik heb
even naar links gekeken” richting
echtgenote Marian. “En zij zei dat
het goed was.”

”Als je maar géén

Ozosnel logeert op de Welberg
en je mag op bezoek!
(Door Dasja Abresch)
WELBERG – Iedereen mag het weten: Ozosnel logeert weer op de
Welberg! Vorig jaar was het de bedoeling om het logeerhuis van de
schimmel stil te houden, maar een
geheim van dergelijke omvang valt
niet te verbergen. Al snel kwam de
geruchtenstroom op gang en meldde het ene na het andere kind zich
met een wortel aan de Boomdijk.
Nu de knol dan toch uit de kast is,
is besloten de Paardenpieten om
de bezoekjes meer structuur te geven. Dat is nodig, want het paard
is momenteel hele nachten op pad
en moet aan zijn rust komen. Een
bezoekje aan Ozosnel kan daarom alleen geregeld worden via de
Facebookpagina ‘Ozosnel logeert

op de Welberg’. Denk niet ‘och die
arme Ozosnel eet ’s nachts al zoveel wortelen, laat ik maar wat
anders meenemen’, want tijdens
de Sinterklaastijd eet de schimmel
echt niets anders dan peeën. Hij is
er dol op, maar in Spanje zijn ze
slecht te krijgen en daarom eet hij
in de paar weken dat hij in Nederland is zijn buik er vol aan. Dan
kan hij er de rest van het jaar weer
tegen. De kinderen van ‘Zo kinderopvang in de Watertoren’ waren er
als de kippen bij om een kijkje te
nemen bij Ozosnel (en stiekem in
zijn oor te fluisteren wat ze dit jaar
graag van Sinterklaas zouden krijgen natuurlijk).
Foto © Femke Martens

Aanmelden voor
volgende editie
Ook volgend jaar wordt er weer
een editie van ‘Het Zal Me Een Biet
Wezen’ op stapel gezet. Wie zich
hiervoor wil opgeven kan bellen
met Marc van der Bol via telefoon
06 10 520 903.

Peeloofdurp in zijn pak, namelijk
blauw en wit. Dat wit werd goud.
Want ik kleur niet goed met wit
lacht Wessels vrolijk. Het werd ook
geen cape maar een lange jas, én
gouden schoenen.

‘Onze jeugd moet ook
carnaval kunnen vieren’

pofbroek aantrekt”
Een nieuwe prins betekent ook
een passende naam én een pak!
Over die naam waren Richard
en Marian Wessels het snel eens.
“Omdat mij doopnamen Simon
Cornelis zijn kwamen we op Siem,
een afkorting van Simon.” En omdat Richard Wessels de eerste
prins Siem is, werd de volledige
naam: Prins Siem dun Eerste. Na-

tuurlijk moest er ook een geschikt
tenue komen. “Als je maar géén
pofbroek aantrekt” eiste Marian
Wessels. Dat hoefde zij geen twee
keer te zeggen. ”Ik heb het geluk
dat ik geen rekening hoef te houden met oude gewoontes. Dus
niet persé een raad van Elf, niet
persé een nar en ook mijn pak
mag ik zelf uitkiezen.” Prins Siem
dun Eerste wilde de kleuren van

Wat denkt prins Siem dun Eerste
voor de gemeenschap te kunnen
betekenen? “Ik wil inzetten op de
jeugd, want er is tijdens carnaval
niet veel te beleven voor jongeren
tussen 12 en 16 jaar.” Daarvoor wil
hij in gesprek met jongeren van
deze leeftijd. “Carnaval moet van
ons allemaal zijn, een feest voor
iedereen!” Hoewel Wessels enorm
uitkijkt naar het leutfeest moet hij
ook een aantal zaken opgeven. “Ik
zal voortaan naar de Burrieborrel moeten” verzucht hij met een
vette knipoog. “Dat betekent geen
worst meer snijden voor het worstenbal. En onze vriendengroep
‘Dun Dubbel Dees’ moet ik ook
naar de achtergrond verschuiven,
en dat valt mij wel zwaar.” Maar
het gevoel van trots overheerst.
“Want wie wil er nou niet de prins
van Peeloofdurp zijn!”
Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant
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Wij geven onafhankelijk advies

Voor 31 december aanstaande kunt u uw zorgverzekering aanpassen
of overstappen naar een andere aanbieder.
Het loont om uw zorgverzekering jaarlijks goed te bekijken. Overbeeke
geeft onafhankelijk financieel advies. Onze adviseurs inventariseren uw
wensen en behoeften en geven u een advies wat bij u past. Denk hierbij
aan het wel of niet afsluiten van een tandartsverzekering of andere
aanvullende dekkingen.
Advies nodig? Wij staan voor u klaar!
• Bel ons op (088) 730 77 50
• Stuur een e-mail naar info@overbeeke.nl
• Bezoek ons kantoor aan Kaaistraat 6
in Steenbergen of één van onze andere
vestigingen

Betalen & Sparen

•

Zakelijk Verzekeren

•

Particulier Verzekeren

Hyundai Snelwegdagen.
Tot € 3.500 Sprint bonus en gegarandeerd
geleverd tegen 2021-prijzen.

•

Pensioenen

•

Hypotheken

Profiteer nu en
kom langs voor
een proefrit.
Private Lease is er al vanaf

€ 229 p.m.
Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Tijdens de Hyundai Snelwegdagen wordt jouw Hyundai gegarandeerd tegen 2021-prijzen geleverd. En daar bovenop
profiteer je nu tijdelijk van de Sprint bonus tot € 3.500. Ontdek nu het voordeel op de wendbare Hyundai i10, de sportieve i20,
de verrassend ruime BAYON, de duurzame KONA Hybrid of op een van de andere Hyundai-modellen. Kom langs voor een
proefrit, maar wees er wel snel bij, want met zoveel voordeel zijn ze snel weg. Tot snel. Kom verder.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/bartelen

Direct uit voorraad leverbaar!
Waaronder Elektrische Hyundai’s met 8% of 12% bijtelling

Autobedrijf Bartelen Roosendaal
Belder 37, 4704 RK Roosendaal, tel. 0165 - 595 959
Gecombineerd verbruik: 1,6 – 6,6 (l/100 km) / 15,2 – 62,5 (km/l); CO2 - emissie: 37 - 153 (gr./km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de
CO2-uitstoot zijn overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk o.a. variëren door omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 160.000
kilometer batterijgarantie’ zijn alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundaidealer. De Hyundai Snelwegdagen actie bestaat uit een maximaal Sprint bonus voordeel tot € 3.500 op het aankoopbedrag van een Hyundai SANTA FE. Op andere
Hyundai-modellen geldt een ander (lager) Sprint bonus voordeel. De actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 08-11-2021 t/m 28-11-2021. Actie is niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease
wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkende Hyundai-dealer. De gedetailleerde
garantievoorwaarden zijn beschreven in het service- & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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De Heen ontving de Sint
als eerste van de kernen
( door Tineke Feskens )

DE HEEN – Zaterdagmiddag even
na twee uur was het zover. Sinterklaas kwam weer naar De Heen.
Op de kade wachtten kinderen
in spanning af. Naast locoburgemeester Esther Prent stond Julie,
zij mocht sinterklaas als eerste begroeten.
Zou de Sint op tijd zijn? En zou-

den de Pieten snoep uitdelen?
De spanning was van de gezichtjes van de kinderen te lezen. Hangend over de versierde hekken,
opgewonden kwebbelend, of spelend met leeftijdgenootjes. Op de
achtergrond klonken sinterkaasliedjes en langzaam stroomde de
kade vol. Langzaam maar zeker
nam de spanning toe. Zou het nog
lang gaan duren? Vlak bij de aanlegsteiger stond Julie, het jongste

u i t

u w

b u u rt

si n d s

9

1 8 8 1

lid van het sinterklaas comité. Een
beetje nerveus, want het is niet
niks om als 12-jarige de Sint te
mogen verwelkomen! Plots klonk
een luid gejuich! Want in de verte
klonk een scheepshoorn, en nog
een keer! Daar kwam een boot de
bocht door varen. Op het met slingers versierde dek dansten Pieten
uitbundig rond.
Maar, wat nu? Er kwam nóg een
boot aanvaren. Met Sinterklaas
aan boord. Twee boten met heel
veel Pieten én Sinterklaas. Wat een
verrassing! De boten meerden aan
en de Pieten stoven meteen naar
de juichende kinderen. Handenvol met strooigoed werden uitge-

deeld. Ondertussen was ook Sinterklaas aan wal gekomen waar
Julie al op hem stond te wachten.
Wat voelde de Sint zich welkom.

‘Wat ben ik blij
in De Heen te zijn’
Op de kade wilden de kinderen allemaal een handje geven aan de
Sint. Daar hoefden ze niet lang
op te wachten, want Sinterklaas
had tijd voor iedereen. Een handje, een tekening of een ‘box’, niemand werd overgeslagen. Toen
alle kinderen tevreden waren
kwam de Sint bij locoburgemeester Esther Prent aan. Na een hartelijk welkom namens de gemeen-

Intocht Sint in Steenbergen pakt fantastisch uit
( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Geen intocht met
de pakjesboot dit jaar in Steenbergen. Sinterklaas besloot om
alle kinderen en hun ouders achter elkaar op verschillende tijdstippen te ontvangen. Want nu er
weer meer mensen corona hebben,
moeten de Sint en zijn Pieten ook
extra oppassen.
Voor velen viel het in eerste instantie tegen dat Sinterklaas dit
jaar besloot niet met de boot in
Steenbergen aan te komen. “Want
gisteren kwam hij toch ook met
de boot aan in De Heen!” was een
opmerking die voorafgaand aan
de intocht gemaakt werd. “Maar”
legde de Sint uit. “In Steenbergen is het altijd erg druk. Ik weet
dat natuurlijk uit eigen ervaring.”
En omdat ook de Sint graag gezond wilt blijven, besloot het sinterklaascomité het deze zondag
anders te doen. Vanaf half één
mochten alle kindjes uit Steenbergen-Zuid tot en met de Molenweg
de Sint een handje geven. Vanaf half twee de kinderen uit het
centrum tot en met Nieuwstad/
Noordwal, en vanaf half drie wa-

ren de kinderen uit Steenbergen
Noord aan de beurt. De kinderen
uit het buitengebied, of plaatsen
die niet op het lijstje stonden hadden geluk. Zij mochten zelf een
tijdstip kiezen.

‘Ik heb met de Pieten
gedanst!’
Wie dacht om half een even langs
Sinterklaas te lopen kwam bedrogen uit. Al ruim vóór aanvang

kwamen ouders met hun kinderen en soms ook met opa’s en
oma’s aangewandeld. Een lange
rij vormde zich voorbij Hof van
Nassau richting de stad. Iedereen werd beziggehouden dankzij
de medewerking van Myra Ceti.
Pieten deelden strooigoed uit en
overal klonken sinterklaasliedjes.
De bewoners van Hof van Nassau
zaten lekker warm naar buiten te
kijken. Ook voor hen was de intocht van de Sint een feestje. Plotseling klonk een scheepshoorn! Of

was het iets anders? In de haven
kwam een klein bootje aanvaren,
met daarop een Piet met een grote tuba. Hij was op zoek naar Sinterklaas. “Waar is de Sint?” vroeg
hij. “Ik dacht dat hij bij de haven
rond zou lopen, maar ik zie hem
nergens.” O jee, ging het allemaal
wel goed? Was Sinterklaas nu wel
of niet in de haven? Per gezin
mocht iedereen de aanlegsteiger
oplopen. “Wel een beetje afstand
bewaren, anders wordt de burgemeester boos” verzocht de orga-

te vertelde de Sint blij te zijn om
weer in De Heen te zijn. Want De
Heen geeft een warm plekje in zijn
hart. Ondertussen vermaakten de
Pieten de kinderen én hun ouders.
Met grappen en grollen. Tikkertje
en verstoppertje spelend. Pieten
blijven ondeugend. Zo wilden er
een paar naar het Pannenkoekenhuis, stiekem even een pannenkoek eten.
Gelukkig werd daar een stokje
voor gestoken. Ze moesten mee
met de stoet, naar ‘De Stelle’. Want
daar begon het feest van de intocht van Sinterklaas pas écht.
Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

nisatie. Dat ging eenmaal op de
kade prima. Kinderen werden met
allerlei spellen beziggehouden. Ze
mochten pakjes in een schoorsteen gooien en leerden balanceren op een balk. Ze kregen mandarijntjes en pepernoten en wandelden verder. Naar de acrobatenpieten. Touwtjespringen, trommelen en handstand oefenen. De
Pieten legden precies uit hoe het
moest.

‘Wat heerlijk
om je dit jaar
weer te zien’
Verderop lag een prachtig versierde boot met heel veel pakjes
erop. Was dit de pakjesboord die
gestrand was? “Helpen jullie duwen?” nodigde een Piet ouders
en kinderen uit. “Onze boot is de
haven opgevaren. Stuurpiet lag
te slapen!” Dat lieten de kids zich
geen twee keer zeggen, vol overgave duwden ze zo hard ze konden.
Daarna werd gedanst met Pieten
vermomd in pakjes. Zelfs sommige ouders dansten graag mee op
alle leuke liedjes. En dáár stond
Sinterklaas. Iedereen genoot, er
was geen gedrang en de kinderen
kregen alle aandacht die ze wilden.
Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Black Friday acties en aanbiedingen
Met korting shoppen in Ons Steenbergen!

Vrijdag 26 en zaterdag 27 november!
Black Friday komt eraan en dat vieren we in Ons
Steenbergen op vrijdag 26 en zaterdag 27 november
met leuke acties en aantrekkelijke kortingen !
Grijp nu je kans om voordelig inkopen te doen. Met
de feestdagen in het vooruitzicht is dit het moment
om binnen te lopen bij de deelnemende winkels.

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

Facebook.com/OnsSteenbergen
Instagram.com/OnsSteenbergen

Sint
&
Piet
zijn bij

Het wild seizoen is
in volle gang

M A R S K R A ME R

U kunt bij ons o.a. terecht voor heerlijk malse hertenfilet,
hertenbiefstuk, hazenbout, maar ook tam konijn.
Probeer tevens onze kant en klare wild stoofschotel uit
eigen keuken, bereid met verse ingrediënten.

En no
van t g veel m
ons v e smulle eer om
n
erkri
jgbaa nu bij
r!

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

a.s
zaterdag
va n
10:00 tot
11:30 uur

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

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

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

www.poeliervugts.nl

Ga voor een nieuwe look, wij staan voor je klaar!
Plan zelf eenvoudig een afspraak in via www.haervandenadel.nl

Openingstijden
Dinsdag, woensdag & vrijdag: 08.30 - 17.30 uur
Donderdag:
08.30 - 20.00 uur
Zaterdag:
08.00 - 15.00 uur
Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 -

STEENBERGEN

Like ons op facebook en Instagram

pagina
N i e u w s

Sint bracht cadeautjes
rond in Nieuw-Vossemeer
( door Peter Vermeulen)

NIEUW-VOSSEMEER - Er waren
ook wat aanpassingen bij de intocht van de Sint in Nieuw-Vossemeer. Sinterklaas kwam dit jaar
niet met de boot aan maar bleek
onderdak te hebben gevonden bij
Adriaan en Jolanda Dirven aan de
Groeneweg. Hier verzamelde zich
een kleine 200 belangstellenden
en die waren aangenaam verrast
toen de grote schuurdeuren van
de veehouderij opgingen. De koets

met daarop de Sint kwam plots tevoorschijn.
Begeleid door Semper Crescendo
ging de rit door het dorp naar de
Vossenburcht. Hier vroeg Sinterklaas de kinderen en hun begeleiders snel huiswaarts te gaan. Hij
zou persoonlijk langs komen. En
zo geschiedde - aanvankelijk per
koets maar toen het paard wat ongeduldig werd van het vele stoppen bij de woningen ging de Sint
te voet verder. Intussen cadeautjes uitdelend bij de Nieuw-Vossemeerse kleintjes. Die ontvin-
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gen niet alleen een leuk presentje - gefinancierd via de gehouden
collecte en de donaties van sponsoren - maar ook een zakje pepernoten. Dit alles verpakt in de ‘Post
van Piet’. Ook werden de prijzen
van de kleurwedstrijd door de Sint
aan de prijswinnaars overhandigd.
“Ondanks de beperkingen die
voor de veiligheid nu eenmaal
moesten worden getroffen heeft
Sinterklaas zijn bezoek aan
Nieuw-Vossemeer heel plezierig
gevonden en - belangrijker nog de kinderen hebben enthousiast
genoten”, concludeert voorzitter
Jos van Treijen van het Sint Nicolaascomité.

GGD start
‘boostercampagne’
REGIO – GGD West-Brabant laat
weten dat op de locatie Breda
International Airport (voorheen
vliegveld Seppe) vandaag start
met de boostervaccinaties. Op 22
november gebeurt dat ook op locatie Breepark. Het vaccineren
wordt gedaan op werkdagen en
start met mensen die vóór of in
1931 zijn geboren.
Wie het betreft ontvangt een uitnodigingsbrief. Afspraken kunnen worden gemaakt via het landelijk afsprakennummer 0800
7070. Er wordt geprikt met Pfizer/
BioNTech of Moderna. Het maakt
niet uit welk vaccin iemand als 1e
en 2e prik heeft gehad. Er is geen

keuzemogelijkheid.
Informatie
is te vinden op de website: www.
ggdwb.nl/corona/coronavaccinatie.

Bingo van WijZijn
Op donderdag 25 november geeft Johan Gietman leiding aan de bingo van
WijZijn, die in het Cromwiel wordt
gespeeld. De coronaregels worden
daarbij strikt gehanteerd. Mondkapje op bij binnenkomst, coronavacinatiebewijs verplicht en dat geldt ook
voor de anderhalve meter afstand die
moet worden gehouden. Het bingospel zelf is onveranderd: twaalf ronden, boekjes kosten vijf euro en de
kosten van deelname bedragen vijf
euro. De zaal opent om 13:00 uur en
de bingo start om 13:30 uur.

SPREEKUUR IN IEDERE KERN
NIEUW-VOSSEMEER
WOENSDAG
9.30 -10.30
DE VOSSENBURCHT

DINTELOORD
DONDERDAG
14.00-15.00
HET DORPSHUIS

WELBERG
DONDERDAG
14.30-15.30
DE VAERT

KRUISLAND
DONDERDAG
9.30-11.30
DE SIEMBURG

STEENBERGEN
DINSDAG
9.00-11.00
DE VRAAGWIJZER

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

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

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

WELZIJN-STB@WIJZIJNTRAVERSEGROEP.NL

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

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

De Sint, z’n grote & kleine Piet
op bezoek??

mail naar
sintspanje@planet.nl

Uw kleding gerepareerd of versteld?
Hallo! Ik ben Cor Snepvangers en ik repareer, herstel en
verstel kleding. Contact me voor vragen of als je
iets wilt laten maken.
Molenweg 42 • 4651CL Steenbergen
tel. 06-22908125 • email: corsnepvangers@kpnmail.nl

Cadeaubon energiebesparende
maatregelen: een prettig
duwtje in de rug
Energiebesparing staat volop in
de aandacht en dat is niet voor
niets. Belangrijk voor het milieu en
daarnaast zeker niet onbelangrijk
voor de portemonnee. Helemaal
nu de energieprijzen enorm stijgen. Gemeente Steenbergen en
de woningcorporaties Stadlander
en Woonkwartier besloten hierbij samen op te trekken. Samen
met een aantal energiecoaches
brengen de drie organisaties energiebesparing onder de aandacht
bij de inwoners van de gemeente
Steenbergen: met een webinar,
de energiecoaches en de speciale
‘SRV-wagen’. Daarnaast kunnen
inwoners een cadeaubon aanvragen. Hiermee kunnen ze 70 euro
besteden aan eenvoudige maatregelen waarmee energie wordt
bespaard.
Wethouder Wilma Baartmans van de
gemeente Steenbergen en programmadirecteur Marco Bakx van Stadlander
lichten de cadeaubonactie toe:
“We maken gebruik van de Regeling
Reductie Energieverbruik Woningen,
de RREW. Met het RREW-budget
kunnen gemeenten eenvoudige
energiebesparende maatregelen
vergoeden voor huurders en
woningeigenaren. Het gaat om
maatregelen die je gemakkelijk zelf
kunt uitvoeren in je woning, zoals het
plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie
of het vervangen van gloeilampen door
energiezuinige ledlampen. Om die
energiebesparende materialen te kunnen
kopen zijn er nu speciale cadeaubonnen.
Die kunnen worden gebruikt bij een
webshop, maar we hopen dat de meeste
inwoners deze inwisselen bij onze lokale
bouwmarkten. Dat is laagdrempelig
en het ondersteunt onze eigen lokale
ondernemers.
Dinsdagavond 16 november
organiseerden we een webinar met
als onderwerp energiebesparende
maatregelen. Deelnemers aan deze online
informatieavond konden als eerste de
cadeaubon aanvragen. Ook huurders

www.regionaalenergieloket.nl/steenbergen

Programma-directeur Duurzaam bij Stadlander Marco Bakx en wethouder Wilma Baartmans
bij de aftrap van de energiebesparingsactie.

van Stadlander en Woonkwartier en
huiseigenaren kunnen dit nu doen via de
website www.regionaalenergieloket.nl
/steenbergen. Hier kan ook een link
worden aangevraagd waarmee het
webinar kan worden teruggekeken”,
vertelt wethouder Baartmans.

Eenvoudig besparen

Ook programma-directeur Marco Bakx is
enthousiast over de cadeaubon. “Het is
een leuke stimulans om deze te besteden
aan relatief eenvoudige middelen
waarmee energie wordt bespaard. Bij
Stadlander zien we dit als een goede
actie waarmee we onze huurders
bewust willen maken van het nut en ook
de noodzaak om energiebesparende
maatregelen te nemen. Ook onze collega
Woonkwartier ziet dit zo.
Het gaat overigens niet alleen om het
aanbrengen van deze hulpmiddelen. Er
zijn meer mogelijkheden om gemakkelijk
energie te besparen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het uitdoen van licht dat
niet noodzakelijk is, het bewust omgaan

met verwarmen en het sluiten van deuren
en ramen als het buiten koud is. Met al
die toch kleine stappen kan toch best wat
energie worden bespaard”.

Op = op

Voor inwoners van de gemeente
Steenbergen zijn in totaal 1234
cadeaubonnen beschikbaar. Daarvan zijn
813 bonnen bestemd voor huurders en
421 cadeaubonnen voor huiseigenaren.
Dit betekent een totaal aan ondersteuning
voor 86.380 euro. Dat is een flink bedrag.
Maar met ruim 10.000 woningen in de
gemeente Steenbergen is het aantal
cadeaubonnen toch beperkt. Wees er
dus snel bij, want op = op.
Een cadeaubon aanvragen kan
online via de website www.
regionaalenergieloket.nl/steenbergen.
Inwoners die hier hulp bij nodig
hebben kunnen overigens bellen naar
de gemeente Steenbergen. Via het
telefoonnummer 14 0167 worden ze
verder geholpen.
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Liefde vor de leut
– da overwint alles!
STRIENESTAD – Er was confetti, er
was vuurwerk, er waren ooh’s en er
waren aaah’s. De bekendmaking
van het nieuwe Strienestadse motto tijdens de viering van 11-11 af-

gelopen donderdag was één groot
spektakel. Met een hand op de
dweil en een oog gericht op de boerenkool beloofden de Bietboeren
en Meerminnen plechtig er weer

Na 50 jaar krom staan, nog
steeds plezier in het werk
( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Ze worden zeldzaam, vakmensen die van jongs af
aan de handen uit de mouwen steken. Niet alleen vanwege de opleiding, maar vooral omdat ze het
zware werk lichamelijk niet volhouden. Corné de Kok is hierop
een uitzondering. Al 50 jaar tikt hij
dagelijks duizenden stenen weg.

‘Ik wilde eigenlijk
timmerman worden’
Zoals bij veel beroepen het geval
is, rolde Dee Kok als jonge kerel
de straatmakerij in. Hij volgde op
de LTS een opleiding tot timmerman, en had daar eigenlijk veel
plezier in. Tot hij in de zomervakantie na de tweede klas met zijn
broers meeging om wat bij te verdienen. Hij wilde niet meer naar
school, maar daar werd een stokje
voor gestoken. Hij haalde zijn diploma en ging werken, niet als ge-

diplomeerd timmerman, maar als
straatmaker.
“Ik ging aan de slag bij een aannemer uit Middelharnis en reed dagelijks naar Den Haag, want daar
had hij het werk aangenomen”
vertelt De Kok. “Ruim 20 jaar, elke
dag, behalve tijdens de vakanties.”
Daarna werkte hij 4 jaar in Nijmegen en nu al jaren in de regio
Rotterdam. “Als we een klus in Etten-Leur ofzo hebben dan zitten
we bijna thuis” lacht hij.
Zover van huis werken betekent
vroeg op. Elke dag gaat om kwart
over vijf de wekker. Na een paar
koppen koffie stapt Corné de bus
in. Bij zijn schoonzoon, want daar
werkt hij mee samen. Om vijf voor
zeven gaat hij aan de slag, en om
negen uur is het schaft. Tijd voor
de boterhammen en een bak koffie. Als er tijd is om elf uur nog een
bakje en dan weer aan de slag tot
de lunch van half een. Van één
tot kwart voor vier wordt doorgewerkt. Als de Kok tegen half vijf
thuiskomt is het nog niet gedaan.
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een leutige karneval van te maken.
Het motto waaronder zij dat gaan
doen, is een uitgebreide versie van
de slogan van vorig jaar die ‘door
corona’ niet echt uit de verf kwam.
Met ‘Liefde vor de leut – da overwint alles!’ hoopt de Stichting Karnaval Steenbergen het er in 2022
beter vanaf te brengen.
De viering van de ellufde van de ellufde is in Strienestad in ieder geval
‘in the pocket’ , en dat is meer dan

Pompedurp en ’t Vosse-ol kunnen
zeggen. Als gevolg van de nieuwe
maatregelen die 12-11 werden afgekondigd, konden hun vieringen
op 13-11 niet doorgaan. Een zure
appel, maar ”beter nu één avond
niet en dan maar hopen dat we los
kunnen gaan in februari,”aldus
een relativerende Prins Jürgen van
Pompedurp. Dat gebeurt in Kruisland onder het motto ’It Giet AonÆ
dat traditiegetrouw al bekend is

gemaakt bij de afsluiting van het
voorgaande carnavalsjaar.

Want Corné en zijn vrouw Ineke
hebben een grote hobby. Hun drie
Afghaanse windhonden én Engelse Cocker. Elke dag borstelt hij één
van de drie Afghanen, een klus die
ruim een uur in beslag neemt.

van het weekend. Hij is het nooit
vergeten. Hij leerde het vak met
een hamer en een lint. Later werden de stenen getast en tegenwoordig wordt veel straatwerk
machinaal verricht. Maar dat is
ook niet alles. Maar zoals overal
draait het om productie, het vakwerk raakt op de achtergrond.
Waar Corné de Kok in met de hamer zeker 100m2 legde, moet het
nu allemaal sneller.

is het niet vreemd dat veel straatmakers uitvallen met ernstige
rugklachten.
”Je moet droog blijven”, weet
Corné. ”Als je krom staat, zoals
hij altijd heeft gedaan, en je bent
tot op je ondergoed natgeregend,
gaat het fout. De spieren verkrampen en je rug gaat kapot. Ik heb
een hekel aan regen.”

‘Het vak verandert’
Ook in de wegenbouw zijn er
steeds minder vakmensen. “Ze
moeten eigenlijk gewoon meelopen om het vak te leren” weet De
Kok uit ervaring. “Kijken hoe een
bedding gemaakt wordt. Voelen
hoe een steen gevormd is en zien
waar te beginnen. Tegenwoordig
zitten leerling straatmakers eerst
een tijd op school voor ze meegaan naar een klus. Ze weten niet
wat het betekent om stenen bij te
rijden, hoe zwaar het werk in feite is.”
Hij weet nog goed toen hij begon en samen met twee ervaren
straatmakers aan de slag mocht.
“Het was op maandag. Ik kon ze
redelijk bijhouden en dacht dat
ik het wel goed gedaan had. Tot
ze de volgende morgen het werk
werd hervat. Ik was kapot. Ze gingen maar door, wat voelde ik me
een amateur!” Om er lachend aan
toe te voegen dat de mannen op
maandag nog moesten bijkomen

‘Ze noemen mij
de stenenfluisteraar’
Als Corné over zijn vak praat beginnen zijn ogen te stralen. Ik
vind het mooi om iets te creëren,
een werk van niets tot iets moois
te maken. Maar ook de vrijheid,
het buitenleven en de onderlinge
sfeer. Ik zou niets anders willen.”
In 50 jaar gaan er natuurlijk heel
wat stenen door je handen. “Ze
noemen mij de stenen fluisteraar”
glimlacht de Kok. “Als een steen in
mijn handen krijg voel ik hoe ik
deze het beste kan neerleggen.”
Met een gemiddelde van 5000 stenen per dag is dat ook niet vreemd.
Daarbij bedenkend dat een klinker 3.5 kg weegt, een stoeptegel 8
kg en een trottoirband circa 120 kg

Dat gold niet voor het Vosse-ol
waar Prins Peer I bij gebrek aan
beter de bekendmaking maar online deed. Samen met Nar Imke en
Nar Keller (Boer Joene was voor
een functie elders) onthulde hij het
motto waar de Vossen en Vossinnen hun creativiteit op bot kunnen
vieren: ‘Daor kunde op bouwe!’

‘Het bloed kruipt’
Binnenkort viert hij zijn 65e verjaardag. Ondanks het zware werk
en de lange dagen heeft De Kok
ook na 50 jaar nog steeds goede
zin. “Ik blijf graag nog een poosje werken, als het lijf het toelaat”
vertelt hij.
Maar niet meer in het weekend.
Want Corné de Kok is een familiemens. De familie gaat voor alles.
Op woensdag samen friet eten,
elke dag even appen met de kinderen en als de vakantie begint
met de hele club naar de Efteling.
“En nu gaat ook mijn kleinzoon
het vak in” glundert hij vol trots.
Zo blijkt maar weer: Het bloed
kruipt waar het niet gaan kan.
Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant
Actiefoto: Johnnie de Kok
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Circus Barani
slaat tenten op
in Steenbergen

Schuimdeken zorgt voor
nog betere reiniging in
wasboxen bij Cuelenaere
STEENBERGEN – AVIA Servicestation Cuelenaere investeerde in de
vervanging van de complete techniek die zorgt voor het functioneren van de drie autowasboxen.
Recentelijk werd er nog een extra optie toegevoegd waarbij een
volle schuimdeken voor een extra
schoon resultaat zorgt.
“Bezoekers van de autowasboxen
kunnen via de ‘powerfoam’- knop
met een aparte lans (herkenbaar
aan de blauwe slang) hun auto
voorzien van een volle schuimdeken. Hierdoor wordt al op de
auto aanwezige vuil opgelost. Dat
betekent dat de auto nog beter

en comfortabeler wordt gewassen”, vertelt Albert Cuelenaere. Hij
noemt nog een voordeel die met
de nieuwe techniek bereikt wordt.
“Al het in de wasboxen gebruikte
water is onthard in een zoutbad.
Met de knop ‘vlekvrij naspoelen
komt er zogeheten osmose water
uit de spuitlans. Dit water is onthard en eveneens ontkalkt. Dat
zorgt ervoor dat de gewassen auto
niet meer hoeft te worden gezeemd. Deze droogt namelijk absoluut vlekvrij op, zelfs bij zwarte
auto’s,”aldus Cuelenaere. Hij wijst
erop dat autobezitters niet alleen
in de wasboxen terecht kunnen,
maar dat het servicestation ook
beschikt over een moderne auto-

STEENBERGEN – Na een gedwongen rustperiode van zo’n anderhalf
jaar heeft Circus Barani haar activiteiten weer hervat. Voor een periode van twee weken slaat Barani
haar tenten op en verzorgt voorstellingen op het Floraplein. In
verband met de coronamaatregelen zijn de tijdstippen van de voorstellingen aangepast en verplaatst
naar de middaguren. Barani benadrukt dat men zich strikt houdt aan
de geldende coronamaatregelen.

wasmachine die een keuze biedt
uit vier wasprogramma’s.

Extra voordeel
Klanten die bij het Avia Servicestation Cuelenaere tanken ontvangen extra voordeel. Bij elke tank-

beurt van minimaal 25 liter ontvangen ze namelijk 50% korting
op een VIP behandeling in de autowasmachine. En dat niet alleen,
naast de korting krijgt de klant ook
nog eens een kop verse PIACETTO
koffie naar keuze.

K E R K B E R I C H T E N
SINT ANNA
PAROCHIE
Parochiesecretariaat tel:
0167561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus
145 4650AC Steenbergen; Website:
w w w. s i n t a n n a p a r o c h i e . c o m ;
Het secretariaat van de St.
Annaparochie is gevestigd in de
Gummaruskerk, ingang marktzijde
en is geopend op maandag,
woensdag en donderdag van 9.15
uur tot 11.30 uur.
Extra Collecte: Het 3e weekend
van November, 20 en 21-11,
wordt in alle Rooms Katholieke
kerken de jaarlijkse nationale
jongerencollecte gehouden. De
opbrengst is voor het landelijke
jongerenwerk en voor het
jongerenwerk in het eigen
bisdom.
Kunt u door omstandigheden
niet naar de kerk komen en wilt
u graag de H. Communie thuis
ontvangen, dan kunt u zich
aanmelden bij de pastorie tel.nr.
563129 om hiervoor een afspraak
te maken.
De eucharistieviering vanuit de
Gummaruskerk wordt
iedere
zaterdag om 17.00 uur uitgezonden
via de SLOS: Ziggo: kanaal 41,
KPN: kanaal 1402, Delta : kanaal
804 en Caiway: kanaal 12.

PASTORAAL WOORD
Licht aan de horizon
De Bijbelverhalen van deze week
laten er geen gras over groeien:
Wordt wakker mensen, let op!
Maar ook laat je niet bang maken
en pieker niet. Je zou deze woorden zo naar onze tijd over kunnen
zetten. Ondanks alle somberheid in
de lezingen is het goed om naar de
inhoud van de woorden van Jezus
te kijken. Maar na die verschrikkingen in die dagen zal de zon verduisteren, lezen we in Marcus 13, 2432, en de maan zal geen licht meer
geven; de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse machten
zullen in verwarring geraken.
De vraag is natuurlijk: waarom zegt
Jezus dit? Om mensen schrik aan te
jagen? Of om te laten zien dat de
dingen die we doen verder gaan
dan onze kleine kring, de kerk,
het gezin, school, werk. Ik weet
wel zeker dat het laatste het geval
is. Dat het belangrijk is om verder
te kijken dan ons eigen belang. Ik
maak me daarom helemaal niet
ongerust over onze jonge generatie.
Als we, zoals bij de vormelingen,
Bijbelverhalen lezen dan kijken
we eerst naar het groter geheel.
Wie zijn die mensen, voor wie
zijn ze geschreven en misschien
nog wel het belangrijkste: wat
betekenen deze teksten voor onze
gecompliceerde wereld, waarin
heel wat uitdagingen wachten: het
beteugelen van de coronacrisis en
het beheersbaar houden van de

gevolgen van het opwarmen van
het klimaat.
Gelukkig spreekt Jezus in diezelfde
lezing mensen ook moed in.
Mijn woorden blijven. Ze zijn
het fundament, de basis van u,
van jullie, van ons bestaan. Mijn
woorden, mijn leven is het licht
waardoor je waakzaam blijft. Blijf
je daarop richten, zegt Hij. Dan
houd je de hoop levend, en dan kun
je ook zien wanneer de knoppen
van de vijgenboom zachter worden.
Na al die grootse beelden van
zon, maan en sterren, is daar het
beeld van een eenvoudige, aardse
vijgenboom met knoppen die zacht
worden en op het punt staan om
open te gaan. Laten we vooral dat
beeld vasthouden. Als een teken
van hoop, dat alles wat moeilijk is
en duister en donker, ook een tijd
heeft dat het uiteindelijk weer licht
wordt.
Lenie Robijn, Pastoraal werkster
Sint Annaparochie en Sint
Christoffelparochie

PAROCHIE
KERN
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zaterdag 20 November Christus
Koning 19.00 uur: WoordCommunieviering Jan Gelten.
Nationale jongerencollecte. Wij
gedenken: Siem en Joke Boyen –
Raadsen, jaargetijde broeder Piet
Raaymakers, ouders Piet en Corry
Vriens - van Merriënboer. Intentie
uit dankbaarheid voor genezing
van een zieke.
Woensdag 24 November 9.30
uur: Eucharistieviering Pastoor
Hans de Kort.
Opgeven van een misintentie kan
bij: Rina Gelten, Lijsterbesstraat
2. Telefoonnummer 0167-565612,
e-mail r.gelten@home.nl Het tarief
van een misintentie is € 11,00.

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

Voor Inlichtingen: Els Verbeek
secr.
telefoonnummer
0167566886 of Bram Hommel voorz.
06-53802394.
Wij gedenken in ons gebed:
Marijke Kostermans - Roosendaal.
Kerkdiensten: jaarcyclus B.
Zaterdag 20 November 17.00
uur:
Christus
Koning
en
Ceciliaviering. Voorganger Pastoor
Hans de Kort. Joke Meeuwissen
- Kleis en jaargetijde voor zoon
Hans; Overleden koorleden: André
van Beers, An van der Eem en
Coby Oostrum.
Zondag 21 November 11.00
uur: Christus Koning, Woord Communieviering Voorganger Jan
Gelten. Jaargetijde Riet Vriens Hector ( kruisje ophalen); Trude
van Nijnatten - van den Enden

(kruisje ophalen); Jaargetijde
Jana Hommel; Overleden ouders
Aarden - Kerstens.
Maandag 22 November 19.00
uur: Voorganger Pastoor Hans de
Kort

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

PAROCHIE
KERN
JOANNES
DE DOPER
TEL. 561 571

Zondag 21 november Christus
Koning,
09.00 uur: Woord
Gebed Communieviering door
de Werkgroep. Intenties: Rinus
Bosters; Adrianus Goderie e.v.
Johanna Timmermans; jgt. Ad
Heijboer e.v. Corrie Rozendaal;
Maandag 22 november 18.00
uur: H. Mis.
Woensdag 24 november 19.00
uur: H. Mis.
Donderdag 25 november 19.00
uur: Medjugorjeviering en Rozenkransgebed.

PAROCHIE
KERN
GEORGIUS

682525.
Zaterdag 20 nov. 19.00 uur
Euch.: In deze viering gedenken
wij: o.o. van Aert - Schetters en
zoon Kees; o.o. Cornelis Ooms en
Maria Ooms v.d. Weijgaert; o.o.
Adrianus van der Bol en Jacoba
van der Bol - Ooms; Mariet van
der Bol; Leo Janssen e.v. Ineke
Janssen - van der Bol; Maatje Robij - de Jong; Koosje van Tilburg
w.v. Christ Meesters; jrgt. Pastoor
Blaauwhof; Voorganger: Past. H.
de Kort, lector: H. Wouts m.m.v.
het Antonius van Padua koor.
Dinsdag 23 nov. 19.00 uur Euch.:
Ter ere van de H. Antonius voor
onze gezinnen.

PROTESTANTSE
KERK GASTEL
EN KRUISLAND
Zondag 21 november 09.00
uur: Ds. Ch. Inkelaar-de Mos.
Het is de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. We gedenken de
gemeenteleden die het afgelopen
jaar overleden zijn.

GEREFORMEERDE
KERK
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur. Tel.:0164-

STEENBERGEN
TEL. 06 51 366 948

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

HERVORMDE
GEMEENTE
DINTELOORD
Zondag 21 november 10.00
uur:
Ds. A. Vastenhoud.
s18.30 uur: Ds. C.H. Buitink,
Klaaswaal. De diensten zijn ook
te beluisteren via onze website
www.hervormddinteloord.com. De
zondagse ochtenddiensten worden
verder uitgezonden via de SLOS op
donderdagochtend.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

Zondag 21 november 10.00 uur:
Laatste zondag liturgisch jaar. Ds.
J. Noordam, Nieuwendijk. Gasten
van buiten mogen zich met vragen
wenden tot onze scriba via scriba@
pkndinteloord of bellen met +31
611 888 299.

TEL. 563 129

Zondag 21 november 11.00
uur: Eucharistieviering. Zang:
Samenzang; Voorganger: pastoor
Hans de Kort; Lector: Josephine
Dingemans; Koster:
Adrie
van Etten.
Misintentie: Marie José Crijnen,
Petrus Crijnen en Maria Vitalia
Adriaensens, Leonardus Visser,
Jgt. Marius Koopmans, Guust, Jos
en Ricky Koenraadt, Servé Broos
vanwege zijn sterfdag, Jgt. Antoon
Hoefnagels, Rien Hoefnagels, Jgt.
Gerry Dingemans en René, Overl.
fam. Dingemans.

OPEN DEUR

PROTESTANTSE
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 21 november
10.00
uur: Eeuwigheidzondag, Ds. Los,
Oosterhout.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER
Dienst in de Protestantse Kerk aan
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor
informatie: mevr. Toke Knook, tel.
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com.
Zondag 21 november 10.00 uur:
Eredienst in de Protestantse kerk te
Nieuw-Vossemeer. Ds. B. ten Kate.

Dank U wel, Lieve Heer
Als de Lieve Heer nu naar mij
kijkt – dat doet Hij continu naar
u en mij -, dan ziet Hij op deze
zondagmiddag (14 november) op
het keukenterras van de pastorie
een zeer dankbare priester. Hij
zit daar met een muts op, zijn jas
aan, een warme cappuccino en een
banaan onder handbereik. De lage
zon, die maar net boven het huis
van Adrie en Willem-Jan uitkomt,
doet het gezicht van deze tevreden
man nog meer stralen. Het is 13C.
Doorschijnende wolken drijven
tussen het blauw van oost naar
west. De berk van de buren heeft
nog niet al zijn blaadjes laten
vallen. De jutteperenboom is
helemaal klaar voor de komende
winter.
Terwijl de zon langzaam verschuift
naar de schuur van de inmiddels
overleden Kaatje de Leeuw,
neemt dit tevreden baasje zijn
rozenkrans. Het eerste tientje van
de glorierijke geheimen is voor de
kerkgangers van deze morgen in
Nieuw-Vossemeer en Kruisland.
In iedere kerk 33 mensen; Jezus
is 33 jaar geworden. De volgende
Weesgegroeten zijn voor het
geestelijk welzijn van u, lieve
lezers, van zieken en gezonden,
en voor de intenties van Jezus en
Maria zelf. Dank U wel, Lieve
Heer, voor dit mooie uur op het
keukenterras. Pater Bertus.

Het circus geeft aan dat er een vernieuwde show voor jong en oud
wordt gegeven met nieuwe acts
als jongleren, luchtacrobatiek en
messenwerpen. Die voorstellingen beginnen donderdag 18 november om 16:15 uur (familiedag), vrijdag 19 november zelfde
tijd, zaterdag 20 november 15:00
uur, Zondag 21 november 15:00
uur, vrijdag 26 november 16:15
uur (familiedag), zaterdag 20 november 15:00 uur en zondag 21
november 12:00 uur.
Meer informatie is te vinden op
www.barani.nl en op de Facebookpagina ‘Nationaal circus Barani’. Hier worden ook de ticketprijzen weergegeven. Belangrijk
om te weten dat de toegang uitsluitend contant kan worden betaald, pinnen is niet mogelijk.

Afbeelding: een kortingsbon voor
de voorstelling van Barani. De
aanvangstijden op deze bon zijn
echter na het drukken ervan gewijzigd in verband met de nieuwe coronaregels. De bon kan via de website worden gedownload.

12°
Het weerbericht van onze lokale
weerman Ger Roedelof

Dit weekeind ’n mix
van wolken met
enkele opklaringen,
daarna (tijdelijk)
wat kouder ?
Ook zaterdag is het meest zwaar
bewolkt tot betrokken met kans op wat
verspreide lichte regen in onze regio.
Het grijze weerbeeld overheerst dan
opnieuw met weinig of geen opklaringen
en temperaturen die wel nog steeds erg
zacht blijven met overdag rond de 12
graden.
In de loop van zondagmiddag trekt
er een (zwakke) regenzone door de
gemeente Steenbergen waarna de
wind naar noordwest tot noord draait
en er begin volgende week tijdelijk wat
koelere lucht aangevoerd wordt met
meer normale novembertemperaturen.
Dat zou zelfs op een eerste lichte
nachtvorst kunnen uitlopen in de
nachtelijke uren. Later in de week, vanaf
donderdag, wordt het waarschijnlijk
weer zachter en wisselvalliger in deze
regio.

Weerspreuk:

” Zwaait de winter in november al
met zijn staf, zijn rijk is van korte
duur voor straf.”
Reageren?:
gercelsius@gmail.com

pagina
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Pech blijft jubileumfeest
Buitelstee achtervolgen
(Door Nicole van de Donk)
DINTELOORD – In deze tijden
van corona zijn er meer ondernemers die het niet gemakkelijk
hebben, maar Hans en Maartje
Bolluijt worden in hun poging een
jubileumfeest te organiseren door
rampspoed achtervolgd. Het feest
om 40 jaar sporthal de Buitelstee en 15 jaar sportcafé te vieren,
werd eerst uitgesteld vanwege het
welbekende virus. Toen was er een
maand geleden gedoe om de vergunning die niet in orde zou zijn.
De gemeente zette vervolgens alles op alles om te zorgen dat het
feest op 13 november jl. gevierd

kon gaan worden.
Maar uitgerekend een dag van tevoren was er een persconferentie
van demissionair premier Rutte
en viel het alsnog in duigen.
“Tja, het is een kwestie van door
blijven ademen”, relativeert uitbater Hans Bolluijt de situatie. Al is
het een enorme teleurstelling natuurlijk, maar gelukkig krijgen we
veel steun vanuit het dorp.”
Die Dinteloorders hadden zich
ook al tijden verheugd op de feestavond die tegelijk een soort reünie zou worden van mensen van
allerlei verenigingen. En natuurlijk was de dansvloer, muziek en

Eerste overwinning TCS 1
(
door Jolanda Koenraadt )

De eerste overwinning voor TCS 1 is een feit. Smash’76 uit Sint Annaland
moest het hoofd buigen met 6-4. Naast het dubbel won Ronald Minkman
al zijn partijen en zorgden Dave van Broekhoven en Erik van der Wegen
voor de andere punten.
Bij TCS 2 kwamen Mark van Waterschoot en Marco Buijsen na lang
blessureleed weer achter de tafel. Van Waterschoot was het duidelijk
nog niet verleerd, want hij won al zijn wedstrijden. Dit was echter niet
voldoende om een nederlaag van 4-6 tegen Witac’89 1 te voorkomen.
De dames van TCS 3 deelden de punten met Witac’89 3. Sandra Adriaansen bleef hierbij ongeslagen.
Programma 19 november: Tanaka 3 – TCS 1 – Belcrum 10 – TCS 2 en
ODT/Kanjers Uitzendbureau 9 – TCS 3
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aankleding voor het grootste deel
al geregeld. “Juist om te zorgen dat
we het op zaterdag overdag rustig
zouden hebben. Maar toen konden we weer gaan afbouwen zonder het feestje te hebben gevierd.
Het is niet anders, maar een nieuwe datum gaan we voorlopig niet
prikken. Eerst maar eens wachten
tot deze storm is overgewaaid.”

“Houden de moed erin”
Logisch dat Bolluijt voorzichtig is
geworden na zon lange tijd corona-perikelen. De komende activiteiten zoals een voetbalclinic
en wielercafé op 27 en 28 november heeft hij ook al moeten cancelen. Een theatervoorstelling in het
dorpshuis waar hij de horeca exploiteert mag gelukkig wel doorgaan. “Ik kan er niks op verdienen,
want er mag na 20 uur niks meer

Steenbergen - Prinsenland 2-5
“We konden vandaag helaas niet
in ons spel komen”, luidde het
commentaar van oefenmeester
Robin Borremans na afloop van de
met 2-5 verloren bekerwedstrijd
tegen v.v. Prinsenland. Dat Steenbergen niet in zijn spel kon komen
was zonder enige twijfel de verdienste van de tegenstander uit
Dinteloord.
De huidige koploper van de 3e klasse
B pakte Steenbergen vanaf het begin
bij de strot, kwam al in de 2e minuut
op een 0-1 voorsprong, mocht vervolgens van geluk spreken dat Steenbergen niet op gelijke hoogte kwam,
maar sloeg na een dik half uur spelen
nogmaals twee keer genadeloos toe
waardoor de rust met een 0-3 voorsprong voor Prinsenland inging.
Dinteloord liet in de wedstrijd tegen
Steenbergen zien over een goed voetballende ploeg te beschikken met veel
spelers die snelheid hebben en een
prima balbehandeling.
Steenbergen kon als klein excuus aanvoeren dat in de persoon van Dorus
Bakker, Nathan van Beers en Xander
Burggraaff zowat de gehele achterhoede ontbrak waardoor de middenvelders Jordy Dam en Adnan Alisic het
centrale duo vormden hetgeen echter
ten koste ging van de bezetting op het
middenveld.
Ook in voorgaande kompetitiewed-

strijden ontbraken vaak enkele, normaal gesproken, bepalende spelers
maar in tegenstelling met de tegenstanders van toen was dat tegen een
tegenstander van het niveau Prinsenland nu te veel van het goede.

Prinsenland direct op
voorsprong
De wedstrijd was nog maar net begonnen of het bezoekende Prinsenland kwam al op voorsprong. In minuut 2 werd door Prinsenland op links
een vlotte aanval opgezet, werd de
Steenbergse verdediging uitgespeeld
en moest ook doelman Joost van der
Ree het antwoord schuldig blijven,
0-1.
Steenbergen antwoordde met een
goed schot van Mike de Hoog dat niet
ver naast ging maar moest het eerste
kwartier toezien dat Prinsenland de
bovenliggende partij bleef.
Nadat doelman Joost van der Ree in
de 17e minuut door goed uitlopen ten
koste van een hoekschop een tweede
Dinteloordse treffer voorkwam volgde een periode waarin Steenbergen
erin slaagde beter in de wedstrijd te
komen.
Te beginnen in minuut 22 toen Thijs
Zantboer centimeters te kort kwam
om een vrije trap van Mike de Hoog
binnen te koppen.
Enkele minuten later volgde een vlotte aanval van de blauwwitten die besloten werd met een goed schot van
Kevin de Jong.
De doelman van Prinsenland wist de

worden geschonken. Maar dan
kunnen de mensen in ieder geval
nog een leuke avond hebben.
Ik hoop natuurlijk dat er licht is
aan het einde van de tunnel, want
al denken leveranciers met je mee,
je maakt toch een hoop onkosten.
Ondanks de tegenstrijdigheid van
sommige maatregelen houden we
de moed erin. Bovendien, ik zou

Ben jij 13 jaar ( of wordt je 13)
en wil je graag met een uurtje
krantenbezorgen op
vrijdagmiddag een heel leuk
zakcentje verdienen?
Meld je aan als bezorger van de Steenbergse Courant:
via bezorging@steenbergsecourant.nl

Bekeravontuur Steenbergen 1 voorbij
na verlies tegen Prinsenland
( door John Rommers )
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bal uit zijn doel te slaan waarna een
verdediger van de bezoekende ploeg
een handsbal maakte.
Niet voldoende voor de scheidsrechter van dienst om de bal op de stip te
leggen ondanks protesten van Steenbergen.
Steenbergen bleef in deze periode
even het team met het meeste aanvallende gevaar, vooral toen Thijs Zantboer met een mooie solo een 3-tal tegenstanders uitspeelde maar door de
laatste verdediger van Prinsenland
werd neergelegd.
Geel voor de Dinteloordse speler waar
rood ook had gekund en een vrije trap
voor Steenbergen.
De vrije trap werd door Mike de Hoog
voor doel getrokken waarna de bal
door een eigen speler van Prinsenland via de onderkant van de lat tot
hoekschop werd verwerkt.

Grotere achterstand
Steenbergen
Waar op dat moment iedereen zat te
wachten op de gelijkmaker van Steenbergen sloeg Prinsenland in de 33e en
de 37e minuut genadeloos toe.
De 0-2 kwam tot stand via een vlijmscherpe counter waarbij de gehele
Steenbergse verdediging weer werd
uitgespeeld en 5 minuten later zag de
laatste linie van Steenbergen er weer
niet goed uit waardoor Prinsenland
op 0-3 kon komen en daarmee de
ruststand bepaalde.

In minuut 50 wedstrijd
definitief beslist
Direct na rust had Mike de Hoog de
mogelijkheid om de spanning nog
enigszins terug te brengen maar helaas voor Steenbergen was zijn schot
te hoog gericht.
Nadat invaller doelman Max Knook
even later een schot van Prinsenland
onschadelijk wist te maken kwam
Prinsenland in de 50e minuut op een
0-4 voorsprong doordat een hoekschop te eenvoudig mocht worden
binnengekopt.
En daarmee was de wedstrijd op dat
moment eigenlijk al definitief beslist,
hoewel Steenbergen rond de 60e minuut na een vlotte aanval over links
via Mike de Hoog terug kwam tot 1-4.
Weer een snelle counter van Prinsenland leverde voor de bezoekers een
1-5 voorsprong op waarna 10 minuten voor tijd Jordy Dam namens
Steenbergen de 2-5 liet aantekenen.
In de laatste 10 minuten kregen zowel
Prinsenland als Steenbergen nog enkele kansen om te scoren maar de beide keepers gaven geen krimp waardoor de 2-5 ook de eindstand werd.
“We staan weer met beide benen op
de grond”, stelde oefenmeester Robin
Borremans voor wie het ook duidelijk
was dat de overwinning van Prinsenland verdiend was.

Competitiewedstrijd
tegen D.H.V.
Voor morgen, zaterdag 20 november,
staat voor Steenbergen de 6e competitiewedstrijd op het programma met
als tegenstander het elftal van D.H.V.
uit Zevenbergschenhoek.
D.H.V. bezet momenteel op de rang-

niet graag op die plaats willen zitten waar de oplossingen moeten
worden bedacht”, besluit Bolluijt.
Afbeelding: Teleurstelling op teleurstelling: het jubileumfeest van
de Buitelstee kon uiteindelijk toch
niet doorgaan vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.

Alsnog
bingo bij
De Kruisweel

KRUISLAND – De bingo van hengelsportvereniging De Kruisweel, die gepland stond voor 13 november en vanwege de nieuwe coronaregels was afgelast, is nu verschoven naar zondagmiddag 21 november.
Zaal Koch in Kruisland is hiervoor geopend vanaf 13:30 uur, de bingo zelf
begint om 14:00 uur. De prijzen zijn
in natura waaronder ook wat gevulde boodschappentassen en wat leuke
zaken voor de Kerst. Er is een superronde met een hoofdprijs van 50 euro
contant.

lijst met 12 punten de 4e plaats met
slechts 3 puntjes minder dan Steenbergen maar wel met 1 wedstrijd
meer gespeeld.
Een tegenstander dus waarmee zeker
rekening zal moeten worden gehouden wil Steenbergen de huidige ongeslagen status behouden. De wedstrijd
wordt gespeeld op het sportpark aan
de Seringenlaan in Steenbergen met
als aanvangstijd 15.15 uur.
Helaas mogen toeschouwers deze
wedstrijd niet bezoeken in verband
met de door de regering afgekondigde maatregelen vanwege het corona
virus. Hopelijk is dit voor de spelers
geen reden om minder gemotiveerd
de wedstrijd aan te pakken.
Uitslagen senioren van zaterdag 13
november:
Steenbergen 2 - Rood Wit 2 ( oefenwedstrijd): 8-2; Steenbergen 3- Krabbendijke 2: 8-0; Bruse Boys 3 - Steenbergen 4 (bekerwedstrijd): 0-3; Steenbergen dames 1 - Brouw/WIK/ZSC
dames 1: Uitgesteld.
Programma senioren voor zaterdag
20 november
Steenbergen 2 - W.H.S. 2, aanvang
13.15 uur; Halsteren 4 - Steenbergen
3, aanvang 15.00 uur; Steenbergen 4 Fc.Moerstraten 2, aanvang 13.15 uur;
Sc.Gastel 4 - Steenbergen 5, aanvang
14.30 uur; Steenbergen dames 1 V.V.C.’68 dames 1, aanvang 11.30 uur;
Steenbergen dames 2 - Zwaluwe dames 2, aanvang 15.15 uur
Programma voor zondag 21 november
R.S.V. 2 - Steenbergen 2, aanvang
12.00 uur.

Of u nu kiest voor kunststof of hout

ons werk is voordelig en extreem duurzaam

Sint en Piet,
Vergeet ons winkeltje niet.
Wij hebben cadeaus voor groot en klein.
Aan Dorpsstraat 25 moet u zijn.
Pyjama’s, Huispakken, Ondermode en Lingerie,
Alles wordt gezellig ingepakt door Rosemarie.

Dakkapellen

Sinds kort hebben wij Toﬀe mannen-Shorts in Kekke prints,
We geven u zomaar wat hints!
Hippe Kinderpyjama’s voor jongens en meisjes,
Deze staan vast wel op de vele verlanglijstjes.

Kozijnen

En ook met de Lingeriecadeaubon vult u iedere schoen,
Wij zeggen Doen!
Ria en Rosemarie zijn er voor vakkundige adviezen,
Onder het genot van een kopje koﬃe of thee
kunt u rustig kiezen.

Overkappingen

Veranda’s

Mike van Herel, MVH House & Garden

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

mvhhouse-garden.nl

Rosemary’s Lingerie
Dorpsstraat 25 • 4751 AH Oud Gastel
Telefoon: 0165-513470 • Mobiel: 06 10190564
E-mail: info@rosemaryslingerie.nl • www.rosemaryslingerie.nl

De brillenmerken
bij Besters Opticiens
Neem een kijkje
in onze collectie

GRATIS haal- en brengservice
voor de winterbeurt van jouw machine!
Plan gelijk een afspraak in: 0167 541102

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

