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KijkopSteenbergen.nl

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Maandagoch-
tend is Boomrooierij Weytmans 
uit Udenhout met groot materi-
eel aangerukt en gestart met het 
vellen van de monumentale plata-
nen aan de Kruispoort. “Ik heb alle 
begrip voor de bewoners van de 
Kruispoort. Hun gevoel van onvei-
ligheid heeft de gemeenteraad in 
meerderheid doen besluiten om de 
bomen te kappen. Maar het gaat 
me aan het hart. Gisteren had ik er 
al een rotdag door en vandaag is 
helemaal een zwarte dag. Maar de 
raad is de baas, dus dient hun op-
dracht te worden uitgevoerd”, zo 
reageert wethouder Wilma Baart-
mans, die asgrauw het tafereel 
aanschouwt.

Volgens het uitvoerend bedrijf 
zouden de platanen ’s avonds zijn 
verwijderd, als de werkzaamhe-
den verliepen zoals verwacht. Dat 
ging dus wat langzamer, er ston-
den maandagavond nog drie pla-

tanen overeind. 
De bomen werden ontdaan van 
hun takken en door een gro-
te kraan met grijper voor een ge-
deelte alvast gezaagd. Vervolgens 
was de dikke stam aan de beurt. 
Die werd op lengtes van vijf meter 
tachtig in stukken gezaagd. Voor 
de omgeving bestond er op deze 
manier geen risico.

Niet naar omgekeken
De wethouder moet toegeven dat 
in de afgelopen decennia er niet 
echt is omgekeken naar de Kruis-
poort-reuzen. Zo nu en dan werd 
er ten behoeve van de carna-
valsoptocht hier en daar een tak 
weggezaagd. Maar voor het ove-
rige kregen de bomen geen aan-
dacht. “Toen de bomen op de 
Hervormde begraafplaats waren 
omgezaagd werd pas echt zicht-
baar dat de Platanen uit hun ver-
band waren gegroeid”, vertelt Rian 
de Jonge. Zij is sinds een achttal 
maanden manager Beheer Open-
bare Ruime en Accomodaties 

(BRA). Ze bevestigt desgevraagd 
dat dit veel eerder ontdekt zou 
zijn geweest als er aandacht aan 
de platanen was gegeven.

Bomenbeheerplan
“We komen als gemeente dan ook 
met een bomenbeheerplan”, be-
looft de wethouder. De gemeen-
te heeft van de les geleerd en gaat 
de zaken voortaan anders aan-
pakken. Wilma Baartmans vertelt 

ook dat er zich een groepje vrij-
willigers heeft gemeld dat met 
voorstellen gaat komen over toe-
passingen die met het hout van 
de Kruispoort Platanen gemaakt 
kunnen worden.

Kaasplankjes
“Het hout is omdat het zacht is al-
leen geschikt voor toepassingen 
binnen. Dat kunnen meubels zijn, 
zoals reeds geopperd is, maar ook 
kaasplankjes, vazen, bijzettafel-

tjes en noem maar op. De vrijwil-
ligers – op dit moment vier in getal 
– komen met ideeën. Ze hebben 
allemaal iets met meubelmakerij. 
Overigens zijn inwoners die mee 
willen denken zeker welkom”.

Eerst wordt het hout opgeslagen 
en aan de wind gedroogd voordat 
het verder kan worden verwerkt 
door een zagerij. 

Foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant  

Platanen Kruispoort geveld: 
‘De raad is de baas’

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – “Bij het afza-
gen van de platanen aan de Kruis-
poort is gebleken dat zes van de 
negen bomen rot waren. Sommi-
ge in meerdere, andere in minde-
re mate. Volgens de ingehuurde 
bomenzagers die ik heb gespro-
ken was het gevaar van omvallen 
bij storm voor zeker één tot twee 
bomen zeer reëel”, zo stelt Kruis-
poortbewoner Jan Peeters.

Zijn buurvrouw Simone de Kock 
heeft de boomstompen gefoto-
grafeerd. “Op de foto’s zie je in de 
kern van de boomstompen brui-
ne vlekken: dat is rot. In de vlek-
ken zie je bovendien gaten die er 
in zijn gevallen. De bomen met 
het meeste rot zijn nummer 4 en 
5, geteld vanaf het Kerkplein”, al-
dus Jan Peeters.

“Onderzoek was  
doorgestoken kaart”
Zowel Jan Peeters als Simone de 
Kock zijn boos. “Ons was beloofd 
dat we bij een onderzoek betrok-
ken zouden worden. Toen wij za-
gen dat ze zonder ons te waar-
schuwen al waren begonnen met 
het onderzoek heb ik de gemeen-
te gebeld. Ik kreeg als antwoord 
dat het onderzoek al was gebeurd 
en dat er niets aan de hand was. 
En dat terwijl het onderzoek nog 
gaande was”, vertelt Simone de 
Kock. Jan Peeters vult aan: “Daar-
uit maken we op dat er op voor-
hand al een conclusie was ge-
trokken. Er was zogenaamd niets 
aan de hand. Het was doorgesto-
ken kaart! Ook vinden we het een 

heel slechte zaak dat geen van de 
raadsleden de moeite heeft geno-
men om het onderzoeksrapport 
goed te bestuderen”.

Om eerherstel gevraagd
Het tweetal is ook boos over de 
wijze waarop ze door politiek en 
in de pers zijn neergezet. “We 

werden door vrienden en kennis-
sen en ook door volslagen onbe-
kenden aangesproken op ons ‘idi-
ote gedrag’ en onze ‘onderbuik-
gevoelens’. Nu is gebleken dat de 
bomen werkelijk zie waren en een 
direct gevaar vormden voor ons, 
bewoners, hebben we de wethou-
der gevraagd om de stompen niet 
meteen weg te frezen, maar ze nog 

enkele dagen te laten staan, opdat 
iedereen in Steenbergen kan zien 
dat onze angst terecht was en er 
voor ons een vorm van eerherstel 
kan plaatsvinden”. 
Helaas voor het tweetal zijn de 
stompen vandaag gefreesd. De fo-
to’s laten de toestand van de stom-
pen nog wel zien. “Ook wij vinden 
het erg dat deze oude bomen weg 
moesten. Wanneer de gemeen-
te in het verleden was ingegaan 
op verzoeken van de bewoners 
en onderhoud had gepleegd, was 
dit wellicht niet nodig geweest. De 
eerste brief hierover dateert al van 
ruim veertig jaar geleden”.

Kruispoortbewoners blij 
maar nog steeds boos

Volgende week
verschijnt er géén 

Steenbergse Courant
In verband met de Kerstweek is er 
volgende week vrijdag geen editie 
van de Steenbergse Courant.
De eerstvolgende editie is in het 
nieuwe jaar: op vrijdag 3 januari. 
 
De teams van Steenbergse Cou-
rant, KijkopSteenbergen.nl en 
Vermeulen Steenbergen wensen 
iedereen gezellige kerstdagen en 
een prettige jaarwisseling.

Kijk a.u.b. goed uit met het even-
tueel afsteken van vuurwerk!

ATTENTIE



Huil niet omdat ik er niet meer ben,
Maar grimlach omdat ik er was.

Bijzonder trots op onze vader 
en dankbaar voor zijn warme 
genegenheid en vriendschap, 
geven wij u kennis van het 

overlijden van onze zorgzame 
vader, opa en overgroot opa

LEO GRIM

* 6 februari 1933 
† 14 december 2019

Echtgenoot van

† RIET GRIM - DE HOND

- Lid in de Orde van Oranje-Nassau -

René en Joke
 Marianne en Guido, Melle, Jelte
 Robin en Ingeborg, Mila, Roos, Sam
 Lisanne en Yorick

Astrid en Johan
 Michelle
 Joris

Correspondentieadres:
Astrid Jumelet - Grim, Zeekraal 34
4617 JD Bergen op Zoom

De afscheidsdienst heeft plaats-
gevonden in crematorium 

Zoomstede te Bergen op Zoom.

Voor info: Uitvaartverzorging Leeuw 

     
Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Hij genoot nog zo van het leven en wilde 
nog zoveel doen. Nu moeten wij u met 

veel verdriet vertellen dat veel te vroeg, 
maar omringd door liefde, is overleden 
mijn lieve man, onze zorgzame vader, 

schoonvader en opa

Kees van Herel
echtgenoot van

Loes van Herel - Deckers 

in de leeftijd van 64 jaar. 

 Loes
 Sharon en Duncan
  Roan, Ian

16 december 2019
Langeweg 22
4655 AJ De Heen

U kunt persoonlijk afscheid nemen op 
vrijdag 20 december tussen 19.00 en 20.00 
uur in de familiekamer van Uitvaartzorg 
Nuiten Groffen, Oudlandsestraat 202 te 
Steenbergen.

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst 
op zaterdag 21 december om 14.30 uur in 
crematorium Zoomstede, Mastendreef 5 te 
Bergen op Zoom.

Aansluitend bent u welkom voor een 
samenzijn in de koffiekamer van het 
crematorium. 

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

UITVAARTVERZORGING

LEEUW
TELEFOON (0167) 566 104

        www.uitvaartleeuw.nl

Vertrouwd

Persoonlijk

Ervaren

Transparant

”Ons betrokken
en ervaren team
zorgt voor een

waardig afscheid.
Daar kunt u

op vertrouwen”.

Alfred Leeuw
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 Het team van Uitvaartverzorging Leeuw bestaat uit: 
Gerard en Alfred Leeuw, Ineke van Middendorp

 en Sandra van Poortvliet.

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

VACATURE
Bestuurslid Stichting Lokale Omroep Steenbergen (SLOS)
De SLOS is de lokale omroep van de gemeente Steenbergen. Met een enthousiast team van vrijwilligers 
maakt de SLOS voor radio en televisie een breed scala aan programma’s over o.a. evenementen, 
muziek, gemeentelijke politiek en wat er nog meer in de regio gebeurt. Veel inwoners van de gemeente 
Steenbergen volgen de uitzendingen van de SLOS. Tegelijkertijd worden er in dit digitale tijdperk nieuwe 
eisen aan de SLOS gesteld. Social media speelt steeds meer een belangrijke rol.   
Dat stelt ons voor vragen zoals:
Wat gaan we doen met YouTube, Facebook, Instagram enzovoorts? En wat betekent dit voor onze 
vertrouwde kanalen zoals radio en TV? Zou jij ons bestuur willen versterken om ons te helpen bij de 
transitie van een traditionele omroep naar een modern cross-media kanaal voor de inwoners van de 
onze gemeente? 
Vind je het interessant om programma’s te gaan opzetten over de lokale politiek in de 
gemeente Steenbergen, waarbij je politici respectvol maar kritisch volgt?
 -  Je herkent je in onderstaand profiel:
 -  Je bent betrokken bij alles wat in de gemeente Steenbergen gebeurt 
 -  Je voelt je aangetrokken tot de veranderingsopgave waar de SLOS voor staat
 -  Je denkt creatief en bent vernieuwend
 -  Je hebt affiniteit met social media 
 -  Je bent taalvaardig
 -  Je werkt graag samen

De SLOS is een vrijwilligersorganisatie met een beperkt budget. We kunnen je niet betalen maar wat 
je gaat doen is van onschatbare waarde voor veel mensen in de gemeente. De waardering die je krijgt 
is jouw beloning. Ben je geïnteresseerd of wil je nog wat meer weten? We komen graag in contact 
met jou. Stuur een mailtje naar bestuur@slos.nl 

''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

  Losse verkoopdagen:

 - 28 en 30 december van 8:00 - 20:00 uur

 - 31 december van 8:00 - 17:00 uur

Zondags open van 11:00 - 16:00 uur

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

We nemen afscheid van onze bewonderenswaardige man, papa, 
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en vriend

Anton Flinkenflögel
                         15 januari 1947   -   18 december 2019

    Lineke
    Agnes, Lynn, Senn
    Maarten en Tif, Timo, Hjarne, Kieran
    Michiel en Marika, Floris

    Familie Flinkenflögel
    Familie Knuvers

               
        Hazershil 13
          4651 WD  Steenbergen

          Anton is thuis, waar zaterdag 21 december van 15.00 tot                  
          17.00 uur gelegenheid is om afscheid van hem te nemen. 

          De crematie vindt plaats op maandag 23 december om 15.30 uur 
          in crematorium Zegestede, Rucphensebaan 93 te Roosendaal.
          Na de bijeenkomst is er gelegenheid om elkaar informeel te 
          ontmoeten in de koffiekamer van het crematorium.

          Fijn als u één onverpakte bloem mee neemt.

          Mochten wij vergeten zijn u een rouwkaart te sturen en wilt u afscheid 
          van Anton nemen, dan vragen wij u deze rouwadvertentie als 
          zodanig te beschouwen.

          Voor info: Uitvaartverzorging Leeuw, 0167 566104
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          zodanig te beschouwen.

          Voor info: Uitvaartverzorging Leeuw, 0167 566104

              
      

         
          
     

 
   

  
 

 
  

We nemen afscheid van onze bewonderenswaardige man, papa, 
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en vriend

Anton Flinkenflögel
                         15 januari 1947   -   18 december 2019

    Lineke
    Agnes, Lynn, Senn
    Maarten en Tif, Timo, Hjarne, Kieran
    Michiel en Marika, Floris

    Familie Flinkenflögel
    Familie Knuvers

               
        Hazershil 13
          4651 WD  Steenbergen

          Anton is thuis, waar zaterdag 21 december van 15.00 tot                  
          17.00 uur gelegenheid is om afscheid van hem te nemen. 

          De crematie vindt plaats op maandag 23 december om 15.30 uur 
          in crematorium Zegestede, Rucphensebaan 93 te Roosendaal.
          Na de bijeenkomst is er gelegenheid om elkaar informeel te 
          ontmoeten in de koffiekamer van het crematorium.

          Fijn als u één onverpakte bloem mee neemt.

          Mochten wij vergeten zijn u een rouwkaart te sturen en wilt u afscheid 
          van Anton nemen, dan vragen wij u deze rouwadvertentie als 
          zodanig te beschouwen.

          Voor info: Uitvaartverzorging Leeuw, 0167 566104

              
      

         
          
     

 
   

  
 

 
  

We nemen afscheid van onze bewonderenswaardige man, papa, 
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en vriend

Anton Flinkenflögel
                         15 januari 1947   -   18 december 2019

    Lineke
    Agnes, Lynn, Senn
    Maarten en Tif, Timo, Hjarne, Kieran
    Michiel en Marika, Floris

    Familie Flinkenflögel
    Familie Knuvers

               
        Hazershil 13
          4651 WD  Steenbergen

          Anton is thuis, waar zaterdag 21 december van 15.00 tot                  
          17.00 uur gelegenheid is om afscheid van hem te nemen. 

          De crematie vindt plaats op maandag 23 december om 15.30 uur 
          in crematorium Zegestede, Rucphensebaan 93 te Roosendaal.
          Na de bijeenkomst is er gelegenheid om elkaar informeel te 
          ontmoeten in de koffiekamer van het crematorium.

          Fijn als u één onverpakte bloem mee neemt.

          Mochten wij vergeten zijn u een rouwkaart te sturen en wilt u afscheid 
          van Anton nemen, dan vragen wij u deze rouwadvertentie als 
          zodanig te beschouwen.

          Voor info: Uitvaartverzorging Leeuw, 0167 566104

              
      

         
          
     

 
   

  
 

 
  

We nemen afscheid van onze bewonderenswaardige man, papa, 
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en vriend

Anton Flinkenflögel
                         15 januari 1947   -   18 december 2019

    Lineke
    Agnes, Lynn, Senn
    Maarten en Tif, Timo, Hjarne, Kieran
    Michiel en Marika, Floris

    Familie Flinkenflögel
    Familie Knuvers

               
        Hazershil 13
          4651 WD  Steenbergen

          Anton is thuis, waar zaterdag 21 december van 15.00 tot                  
          17.00 uur gelegenheid is om afscheid van hem te nemen. 

          De crematie vindt plaats op maandag 23 december om 15.30 uur 
          in crematorium Zegestede, Rucphensebaan 93 te Roosendaal.
          Na de bijeenkomst is er gelegenheid om elkaar informeel te 
          ontmoeten in de koffiekamer van het crematorium.

          Fijn als u één onverpakte bloem mee neemt.

          Mochten wij vergeten zijn u een rouwkaart te sturen en wilt u afscheid 
          van Anton nemen, dan vragen wij u deze rouwadvertentie als 
          zodanig te beschouwen.

          Voor info: Uitvaartverzorging Leeuw, 0167 566104

              
      

         
          
     

 
   

  
 

 
  

Dagelijks nieuws & aanbod 
uit de gemeente Steenbergen

KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 55.000  bezoekers 
per maand met uitschieters boven de 
65.000 bezoekers per maand. 

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen 
inmiddels gevolgd door bijna 5.500 fans.
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Volgende week
verschijnt er géén 

Steenbergse Courant
In verband met de Kerstweek is er 
volgende week vrijdag geen editie 
van de Steenbergse Courant.
De eerstvolgende editie is in het 
nieuwe jaar: op vrijdag 3 januari 
2020. 
De teams van Steenbergse Cou-
rant, KijkopSteenbergen.nl en 
Vermeulen Steenbergen wensen 
iedereen gezellige kerstdagen en 
een prettige jaarwisseling.
Kijk a.u.b. goed uit met het even-
tueel afsteken van vuurwerk!

ATTENTIE

STEENBERGEN – De VVD-fractie 
wil dat er wat gedaan wordt aan 
het toenemend aantal files dat op 
de A29 ontstaat doordat de Ha-
ringvlietbrug vaak opengaat. Ze 
verzoeken het college om hier-
over in gesprek te gaan met Rijks-
waterstaat. De VVD kaart het aan 
omdat het volgens de fractie een 
stuk drukker is geworden sinds het 
doortrekken van de A4 en wil dat 
er meer rekening wordt gehouden 
met het autoverkeer in de spits.

In hun motie staat dat de Haring-
vlietbrug in de periode van 1 april 
t/m 31 oktober tot wel negen keer 
per dag geopend werd tussen 9:30 
en 20:00 uur, waarbij een aantal 
openingstijden dichtbij de spits-
tijden lag. Volgens de partij levert 
de ontstane vertraging economi-
sche schade op en staat dit niet in 
verhouding tot het recreatieve ge-
not van een beperkt aantal zeilers. 
Ook zou de uitstoot van uitlaat-
gassen van stilstaande voertuigen 

onnodig groot zijn.
De VVD wil dat het college op kor-

te termijn een verzoek indient bij 
Rijkswaterstaat voor het beperken 

van het aantal brugopeningen ge-
durende werkdagen en dan met 
name rondom de spitstijden. Dat 
zou al in het komende zomersei-
zoen moeten gebeuren.

De partij zoekt hierbij de samen-
werking op met omliggende ge-
meenten zoals Goeree-Overflak-
kee, Moerdijk, Bergen op Zoom 
en Roosendaal. De gemeenteraad 
van de Hoeksche Waard heeft 
deze week al unaniem ingestemd 
met het voorstel. 

Foto: De VVD vindt dat het de 
spuigaten uitloopt met de files op 
de A29 en wil dat de Haringvliet-
brug minder vaak opengaat rond 
de spitstijden. 

VVD wil Haringvlietbrug 
minder vaak open

STEENBERGEN – In de nacht van 
dinsdag op woensdag overleed in 
het ziekenhuis te Roosendaal op 
72 jarige leeftijd voormalig huis-
arts Anton Flinkenflögel. Dit na 
een kortstondige maar hevige 
ziekte. 

Halverwege de jaren ‘70 volg-
de Anton Flinkenflögel zijn vader 
Nico op en werkte hij samen met 
huisarts Cees Hermus. Het tweetal 
was initiatiefnemer voor de Plus-
bus en hadden goed contact met 
de patiëntenvereniging. Ze hiel-
den praktijk tot augustus 2011 en 
droegen deze vervolgens over aan 
de huisartsen Cramer en Schelle-
kens.
Anton Flinkenflögel was een sym-
pathieke, rustige, wat timide, 

maar bekwame huisarts met een 
groot aantal trouwe patiënten. Hij 
laat echtgenote Lineke, drie kin-
deren en zes kleinkinderen achter. 
Na zijn pensionering wijdde hij 
zich onder meer aan de fotogra-
fie en hij had plezier in het fietsen. 
De crematie van Anton Flinken-
flögel is op maandag 23 december 
om 15:30 uur in crematorium Ze-
gestede te Roosendaal.

Voormalig huisarts  
Anton Flinkenflögel overleden

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De fractie van de 
PvdA wil dat er in de gemeente 
Steenbergen een plek komt waar 
de kleuren van de regenboog in 
het straatbeeld verschijnen om op 
die manier de LHBTQI+- gemeen-
schap te steunen. De afkorting 
LHBTQI+ staat voor de diverse sek-
suele oriëntaties van mensen. Het 
oorspronkelijke plan was om van 
het nieuw te plaatsen zebrapad 
bij de Lindenburghlaan een regen-
boogzebrapad te maken, maar het 

college wil dat niet omwille van de 
verkeersveiligheid. 

Fractievoorzitter Nadir Baali van 
de PvdA komt met dit voorstel 
omdat hij vindt dat iedereen in 
de gemeente Steenbergen zich 
geaccepteerd en gesteund dient 
te voelen. Het gaat om een groep 
van ongeveer 1500 inwoners. Eer-
der dit jaar kaartte hij het onder-
werp ook al aan in de raad en toen 
is er besloten om een werkgroep 
op te gaan starten die gaat onder-

zoeken waar de lokale LHBTQI+- 
gemeenschap behoefte aan heeft. 

Gekleurde oversteek-
plaats of bloembakken

“Toen we hoorden dat er een 
nieuw zebrapad komt bij de Lin-
denburghlaan leek het ons een 
mooi idee om daar een regen-
boogzebrapad van te maken. Het 
college heeft het onderzocht, 
maar het blijkt toch dat er risico’s 

zijn op het gebied van verkeers-
veiligheid. Ondanks dat het de be-
doeling was dat er een gewoon ze-
brapad zou komen, maar dan met 
een gekleurd vlak eromheen. Ge-
meentes denken daar verschil-
lend over”, vertelt Baali. 
Toch is hij verheugd dat het col-
lege bereid is mee te denken over 
een andere plek in de gemeen-
te waar de regenboog zou kun-
nen verschijnen. “Het zou bij-
voorbeeld op de oversteekplaats 
van de Molenweg kunnen, tus-
sen twee zebrapaden in. Maar het 
zouden ook bloembakken kunnen 
worden in regenboogkleuren.”

De PvdA zal het voorstel naar vo-
ren brengen in de raadsvergade-
ring van 19 december. 

PvdA wil regenboog 
zichtbaar in gemeente 

Deze zondag: 
koopzondag in 
’Ons Steenbergen’
STEENBERGEN – Aanstaande zon-
dag zijn de winkels in het stads-
hart geopend. Voor inwoners van 
Steenbergen en omgeving de kans 
om hun stempelkaarten van de 
najaarsactie nog gevuld te krijgen 
bij de aankoop van cadeautjes en 
lekkernijen voor de Kerst. 

De laatste trekking van de na-
jaarsactie van de Ons Steenber-
gen-winkeliers is op zaterdag 28 
december. Volop kans dus nog 
om een leuke prijs uit de 10.000-
euro prijzenpot te winnen. 

Winkelen in het stadshart wordt 
nog leuker door het optreden van 
het Scroogekoor dat vanaf 13:00 
uur op de Markt plaatsvindt. En 
er is een levende kerststal te be-
wonderen.

STEENBERGEN – In opdracht van 
de gemeenteraad werd tussen 22 
oktober en 10 november een on-
derzoek uitgevoerd naar de kijk-
dichtheid en waardering voor de 
lokale omroep. Uit het onderzoek 
waaraan 498 huishoudens hebben 

deelgenomen blijkt dat 97 procent 
van de inwoners de lokale omroep 
kent en dat de meerderheid het 
belangrijk vindt dat deze er is.

De SLOS verzorgt niet alleen re-
portages over allerlei evenemen-

ten en gebeurtenissen in alle 
kernen maar heeft ook een ka-
belkrant, een eigen website, een 
YouTube kanaal en maakt gebruik 
van sociale media. 

Het onderzoek laat zien dat 33 
procent van de deelnemers aan 
het onderzoek gebruik maakt van 
de lokale omroep om zich te in-
formeren over lokaal nieuws. Het 
blijkt ook dat de verschillende 
doelgroepen hun eigen redenen 

hebben om af te stemmen op de 
SLOS. Ouders met kinderen kij-
ken voornamelijk naar reporta-
ges over grote evenementen en 
politiek en maatschappelijk be-
trokken inwoners stemmen vaker 
af op de live uitzendingen van de 
raadsvergaderingen. 

De kijkdichtheid en waardering 
onder oudere inwoners is het 
grootste.

SLOS krijgt 
dikke voldoende

STEENBERGEN – Burgemeester 
Ruud van den Belt doet een op-
roep aan alle inwoners van de ge-
meente Steenbergen om er voor 
te zorgen dat de jaarwisseling 
voor iedereen een prettig en veilig 
feest wordt. Er zijn in de gemeente 
plaatsen aanwezen waar een vuur-
werkverbod geldt.

Op de volgende plaatsen is het 
verboden om vuurwerk af te ste-
ken: 
- Binnen een straal van 100 meter 

van gebouwen die bestemd zijn 
voor minderjarigen, ouderen, 
zieken of gehandicapten zoals: 

- Ziekenhuizen, bejaardenhui-
zen, verzorgingshuizen en ver-
pleeghuizen;

- Onderwijsinstellingen;
- Dagopvang van minderjarigen;
- Binnen een straal van 100 meter 

van gebouwen met rieten da-
ken;

- Binnen een straal van 100 me-
ter van opslag en overslag van 
brandstof en tankstations;

- Binnen een straal van 100 me-
ter van opslag en overslag van 
vuurwerk en vuurwerkverkoop-
punten;

- Binnen een straal van 100 meter 
van opslag en overslag van ove-
rige brandbare stoffen; 

- Binnen een straal van 100 meter 
van dierenpensions en dierena-
siels;

- Binnen een straal van 100 meter 
van dierenparkjes, veehoude-
rijen, dierenpopulaties, en be-
schermde flora en fauna;

- Binnen een straal van 100 meter 
van kerken, begraaf- en herden-
kingsplaatsen en rouwcentra;

- Binnen een straal van 100 meter 
van Fort Henricus;

- Passages, promenades, portie-
ken en centrale (publieks)in-
gangen en/of uitgangen;

- Onder viaducten;
- Volksverzamelingen 
- Stiltegebieden;
- Beschermde of staats natuur 

monumen ten
- Natura 2000 gebieden (dit 

zijn gebieden die worden be-
schermd vanuit de Vogel- en 
Habitatrichtlijn)

Deze locaties zijn te zien op een 
kaart die te vinden is op 
https://kaart.gemeente-steenber-
gen.nl.

Burgemeester wijst op zones 
met vuurwerkverbod

Jaarlijks Kerstconcert in 
Hervormde Kerk Dinteloord
DINTELOORD – Vanavond, vrijdagavond 20 december start om 20:00 uur 
het jaarlijkse kerstconcert van de koren Gios, Tavenu, Nederpop aan de 
Dintel en Ritmisch Koor Dinteloord. Dat gebeurt in de Hervormde Kerk 
aan de Westvoorstraat 28.



www.gemeente-steenbergen.nl

MIJNTAXIAPP VERNIEUWD
Op de website www.deeltaxi-westbrabant.nl staat een link naar de vernieuwde 
MijnTaxiApp. Daar vindt u in het kort de verschillen tussen de oude en de 
nieuwe app. Neem voor vragen over de app contact op met PZN klantenservice 
via 088 - 076 19 00.

DEELTAXI TIJDENS DE FEESTDAGEN
Wanneer rijdt deeltaxi tijdens de feestdagen?
• Tijdens de kerstdagen (25 en 26 december) tot 01.30 uur ’s nachts. 
• Op oudejaarsavond en -nacht rijden deeltaxi’s tot 22.00 uur en tussen 00.45 

en 2.00 uur. De deeltaxicentrale bij PZN is bereikbaar op dezelfde momenten 
dat er gereden wordt.

• Op nieuwjaarsdag van 07.00 uur tot 01.30 uur. 

Wanneer ritten inboeken?
Kerst: Klanten die hun kerstritten vóór 20 december inboeken, worden op de 
gewenste tijden vervoerd. Vanaf 21 december worden geen reserveringen voor 
kerst aangenomen en bestaat de kans dat PZN geen vervoer meer voor u kan 
regelen. Dit geldt zeker voor het rolstoelvervoer. Wijzigingen in geboekte ritten 
kunt u doorgeven tot en met 19 december.
Oudjaar: Reserveer uw ritten voor 31 december en 1 januari graag op tijd. Bestel 
uw deeltaxi voor oudejaarsavond en -nacht in ieder geval vóór 31 december 
18.00 uur.

Hoe kunt u uw rit inboeken?
Vanaf 9 december belt u het reserveringsnummer 088 – 076 10 00 om uw ritten 
voor de feestdagen te boeken. Natuurlijk kunt u uw ritten ook via de website of 
MijnTaxiApp reserveren.

Klanttarieven Deeltaxi West-Brabant 2020
De tarieven voor Deeltaxi West-Brabant zijn gekoppeld aan het 
provinciale bustarief. Deze tarieven worden jaarlijks verhoogd op basis 
van prijsontwikkelingen. In de tabel vindt u de voorlopige tarieven 2020.

Sociale begeleiders betalen hetzelfde instaptarief als Wmo-klanten. 
Afhankelijk van de gemeente betaalt de sociale begeleider 1 of 2 keer het 
Wmo-kilometertarief.

 2020 2019
 Instap Per km Instap Per km
Wmo-tarief  € 0,98 € 0,172 € 0,96 € 0,167
OV deeltaxitarief € 3,48 € 0,52 € 3,26 € 0,49
Het doorreistarief  - € 1,43 - € 1,34

Deeltaxi West-Brabant is  per 1 december overgegaan op een nieuw nummer 
om uw ritten te reserveren: 088 - 076 10 00. Het huidige telefoonnummer  
(0800 - 023 00 33) vervalt begin 2020. 
Meer informatie hierover vindt u op de website 
www.deeltaxi-westbrabant.nl.

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.

save the date!!

26 december
van 10.00 tot 16.00 uur 

warme drankjes en
winterse lekkernijen!

Prins Reinierstraat 14
Steenbergen

vóór

ná!

Schoonheids-
behandelingen: 

met merk 
Marlyse Blue 
(100% natuur 

zuiver)

Huid-
verzorgingslijn 

“Zzacht” 
voor probleem-

huiden b.v. acne, 
psoriasis, eczeem

Kunstnagels: 
met acryl, gel, 

acrygel en 
dipping

Sugaring: 
ontharen met 
een natuurlijke 
suikerpasta. 

Minder pijnlijk dan 
waxen en beter 
voor de huid.

Nassau Bolwerk 1 
Steenbergen 

06-11917785
lebros-beauty.business.site
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Zoals luxe tonijnpuntjes in teriyaki, 
hertenbiefstukjes en angusburgers
5 schaaltjes met sticker ‘kies & mix’

Geldig t/m 1 januari 2020

GOURMET MINI’S

Dit product bevat alcohol 
Geen 18, geen alcohol

Met luxe vulling zoals zalm-gin & truffel-champignon
Schaal 10 stuks

MINI BOUCHEES

299

5 VOOR

1000 998
Schaal  
700 gram

Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

Burgemeesters
COLUMNBurgemeesters
COLUMN
Licht in donkere dagen
Als de dag van gisteren kan ik me onze nieuwjaars-
bijeenkomst van 2019 herinneren en toch staan we nu al 
bijna op de drempel van wéér een nieuw jaar. Een nieuw 
decennium zelfs. 

Onze toekomst klopt aan de voordeur, beste mensen. 
Ik kijk er met vertrouwen naar uit om met u allemaal een 
nieuw tijdperk in te stappen en onze mooie gemeente 
Steenbergen toekomstbestendig te gaan maken. 
Op alle mogelijke manieren, dus zeker ook als het 
gaat om onze veiligheid.  Vandaar ook het Donkere 
Dagen  Offensief van vorige week vrijdagavond - in al 
onze kernen – door een fantastisch team bestaande 
uit medewerkers van onze gemeente, politie, boa’s en 
 vrijwilligers van onze buurtpreventieteams. 

Als burgemeester en dus eerstverantwoordelijke voor 
openbare orde en veiligheid in onze gemeente was ik er 
ook bij. Een mooie gelegenheid om alle deelnemers te  
waarderen voor hun inzet (inclusief een lekker worsten-
broodje). Maar ook om met eigen ogen te zien en te horen 
wat er buiten zoal leeft een speelt, op momenten dat 
de meesten van ons heerlijk genieten van de huiselijke 
gezelligheid die bij de decembermaand hoort.  
Juist om die sfeer zo goed mogelijk te bewaren, is het 
noodzakelijk om controles en acties zoals het Donkere 
Dagen Offensief te houden. Nóg belangrijker is het dat 
we allemaal ons steentje bijdragen en helpen zorgen voor 
een veilige leefomgeving. 

Het zou daarom ook fi jn zijn als we allemaal  rekening 
houden met elkaar, bij het afsteken van vuurwerk 
 tijdens de jaarwisseling. Mede op verzoek van inwoners, 
geven we nu ook meer bekendheid aan de vuurwerk-
vrije zones die enige jaren geleden al door het toen-
malige  gemeentebestuur in onze Algemene Plaatselijke 
 Verordening (APV) zijn opgenomen. 

Voor nu wens ik u bijzonder fi jne feestdagen, uiteraard 
ook voor iedereen die u lief heeft. Laten we de kwets-
baren, zoals eenzame mensen, in onze samenleving 
hierbij niet vergeten en waar mogelijk licht brengen in 
deze donkere dagen. 
Ik hoop u - om te beginnen - weer te zien op onze 
 nieuwjaarsbijeenkomst van maandagavond 6 januari. 
Heel graag tot dan! 

Gegroet, 
Ruud

Burgemeester Ruud van den Belt schrijft – in de huis aan 
huis- edities van Steenbergse Courant - een column over alles 
wat hem bezighoudt in onze gemeenschap. 

Reageren kan via burgemeester@gemeente-steenbergen.nl

Volgende week
verschijnt er géén 

Steenbergse Courant
In verband met de Kerstweek is er 
volgende week vrijdag geen editie 
van de Steenbergse Courant.
De eerstvolgende editie is in het 
nieuwe jaar: op vrijdag 3 januari 
2020. 
De teams van Steenbergse Cou-
rant, KijkopSteenbergen.nl en 
Vermeulen Steenbergen wensen 
iedereen gezellige kerstdagen en 
een prettige jaarwisseling.
Kijk a.u.b. goed uit met het even-
tueel afsteken van vuurwerk!

ATTENTIE

              

9°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Vooralsnog 
wisselvallig weer, 
maar geleidelijk 

minder zacht.
Na Kerst stijgende 

barometers
Zaterdag is er in de gemeente 
Steenbergen een mix van zon en wolken 
maar bestaat er vooral in de middag ‘n 
kans op enkele buien.
De temperatuur is iets lager, maar nog 
altijd te hoog voor de tijd van het jaar. 
Het kwik stijgt naar 9 graden.
Zaterdagavond neemt de bewolking toe 
en volgt er regen in onze regio. 

Zondagmorgen is het nog bewolkt 
waarbij in de ochtend nog enige regen 
kan vallen.
In de middag volgen dan weer enkele 
buien, maar tussendoor schijnt ook de 
zon. De temperatuur blijft overal weer 
rond de 9 graden. 
In de kerstweek blijft het wisselvallig 
met dagelijks kans op wat regen. 
De temperatuur blijft te hoog voor de tijd 
van het jaar en stijgt naar 8-9 graden, 
lokaal kan het weer 10 graden worden.
Na Kerst lijkt de temperatuur langzaam 
te gaan dalen naar meer normalere 
waarden voor eind december.
Normaal is dan 4-6 graden.

Weerspreuk: 
“is december afwisselend en zacht, 
dan wordt een winter als een kind 

verwacht”. 
Reageren?:

gercelsius@gmail.com

(door Michelle Douw) 

Steenbergen – Wie er de laat-
ste weken langs is gereden is het 
vast al opgevallen. Autobedrijf 
Gebr. Raaijmakers, gevestigd aan 
de Prins Reinierstraat 14 in Steen-
bergen, heeft hun pand een totaal 
nieuwe look gegeven. 

Tim Raaijmakers vertelt: ‘‘Al ruim 
25 jaar kan de klant bij ons terecht 
voor occasions van alle bouwjaren 
en prijsklassen. Doordat we al zo 
lang bestaan hebben we een groot 
netwerk van betrouwbare dealer-
bedrijven en leasemaatschappij-
en opgebouwd. Naast de parti-

culiere verkoop zijn wij ook een 
groothandelsbedrijf. Dat wil zeg-
gen wat wij de auto’s verkopen aan 
andere autodealers. In bijna alle 
gevallen zijn onze occasions af-
komstig van de eerste eigenaar en 
is de onderhoudshistorie bekend. 
De kilometerstanden van onze 
occasions zijn gegarandeerd mid-
dels het tellerrapport van de RDW. 
Daarnaast zijn wij ook aangeslo-
ten bij de BOVAG organisatie’’. 

Heel Europa  
als klant
De verkoop heeft bij Autobedrijf 
Gebr. Raaijmakers de laatste ja-

ren een enorme vlucht genomen 
door de ontwikkelingen op het in-
ternet. Tim Raaijmakers: ”We heb-
ben inmiddels een heel netwerk 
opgebouwd in Europa, waardoor 
we ook veel auto’s exporteren naar 
het buitenland. De auto’s gaan 
naar landen zoals Portugal, Span-
je, Italië, Polen, Oekraïne en Roe-
menië. 

Tweede kerstdag
Op Tweede Kerstdag is Autobedrijf 
Gebr. Raaijmakers open van 10.00 
uur tot 16.00 uur. Tim Raaijma-
kers: ”Deze dag kan iedere geïn-
teresseerde langskomen om ons 
autoaanbod te zien, maar ook om 
mee te vieren dat we ons pand 
hebben vernieuwd. We zorgen 
voor warme drankjes en winterse 
lekkernijen”. 

Voor meer informatie:
www.autoraaijmakers.nl.

Autobedrijf Gebr. Raaijmakers 
klaar voor de toekomst  
in hun vernieuwde pand

Oliebollenverkoop 
Kleine Tour
STEENBERGEN – Evenals vorige ja-
ren verkoopt de Kleine Tour weer 
oliebollen. Dat gebeurt op maan-
dag 30 december tussen 10:00 en 
12:00 uur. Er staat een kraam bij 
‘Bij Moeders’ (voorheen zaal De 
Joosse) in de Kaaistraat.

De rennertjes en hun ploegleiders 
gaan in Steenbergen, Welberg en 
De Heen langs de deuren en ver-

kopen zakken met 6 oliebollen 
voor vijf euro. Er zijn zowel gewo-
ne als rozijnenbollen te koop. Ook 
in het buietengebied kan worden 
bezorgd, dan dient wel vooraf be-
steld te worden via kleinetour-
steenbergen@gmail.com. 
De opbrengst van de oliebollen 
verkoop is bestemd voor activi-
teiten voor de rennertjes tijdens 
de Miss Kleine Tourverkiezing en 
tijdens de 51e Kleine Tour week 
waaraan 216 kinderen uit de ge-
meente Steenbergen deelnemen.

Lichtjes bij oorlogsgraven 
tijdens kerstavond
STEENBERGEN – De werkgroep 75-jaar bevrijding zal er voor zor-
gen dat tijdens kerstavond bij de oorlogsgraven en -monumen-
ten in de gemeente Steenbergen een lichtje wordt geplaatst. Op 
deze manier wordt ook buiten de officiële momenten om herdacht. 
Inwoners die zelf ook een lichtje willen plaatsen of een kijkje willen ko-
men nemen zijn zeker welkom. Het herdenken door middel van de licht-
jes begint op 24 december om 16:00 uur.



www.gemeente-steenbergen.nl

Na een jaar vol enerverende gebeurtenissen, met in het bijzonder de 
herdenking en viering van 75 jaar bevrijding, stappen we op 1 januari over 
de drempel van een nieuw decennium. 

De jaren twintig van de 21ste eeuw zijn dan aangebroken. Welkom in de 
toekomst, die we met vertrouwen tegemoet mogen zien.

Graag nodigen wij u uit om elkaar het allerbeste toe te komen wensen 
en samen het glas te heffen op een sprankelend 2020, tijdens onze 
traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 6 januari, in de 
ontvangsthal van het gemeentehuis.

U bent hier van 19.30 tot 21.30 uur van harte welkom. Burgemeester 
Ruud van den Belt houdt om 20.00 uur zijn nieuwjaarstoespraak.

Brengt u gerust familie, vrienden en bekenden mee, want onze deur staat 
natuurlijk voor iedereen open. 

Heel graag tot ziens en voor nu wensen wij u – ook uit naam van onze 
gemeenteraad en medewerkers – fijne feestdagen, een  voorspoedige 
jaarwisseling en alvast een gelukkig nieuwjaar!

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Steenbergen

Je hypotheekrente lager?
1ste gesprek t.w.v. @250,- cadeau. Bel ons!

Marlise van Oudgaarden Erhan Görgen

Bezoekadres: Auvergnestraat 29, 4611 LM Bergen op Zoom, Tel. 085-0670010, info@fidesadvies.nl, www.fidesadvies.nl

GRATIS 
MONTAGE



 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

7

( door Peter Vermeulen )
STEENBERGEN – Volharding Steen-
bergen mag volgende week geze-
ten rond de kerstboom even rus-
tig uitblazen. Het afgelopen jaar 
was voor de muziekvereniging 
een bijzonder maar ook druk jaar. 
Dat vanwege de viering van het 
175-jarig bestaan waarbij Volhar-
ding enorm uitpakte. En afgelopen 
weekend gebeurde dat opnieuw 
met het traditionele jaarconcert 
in de evenementenzaal van het 
Cromwiel.

Op zaterdagavond en zondagmid-
dag kwamen respectievelijk de 
‘ouderen’ en de jongeren aan bod. 
Beide concerten werden geopend 
door voorzitster Barbara Erdman. 
Het zaterdagavond programma 
werd gepresenteerd door Coen 
Embregts. Deze avond speelden 
het Klein Orkest, Jong Volharding, 
het Harmonie Orkest en het Per-
si Swing Collective. Dat was ge-
nieten geblazen en dat kan zeker 
ook gezegd worden van de zang 
door Karen Veenstra bij de Persi 
Swing en de zang van Lidka Mar-

schall tijdens het tweede deel en 
afsluitende deel van het Harmo-
nieorkest. Ook genoot het publiek 
van dansgroep Sjappoo en de so-
lo’s van Wouter Hommel en Teun 
Geers en Elske Theunis.

De jeugd
Zondagmiddag verzorgden de 
jonge jeugdorkesten een con-
cert: de Muzieketiers en de Mu-
ziek Maten speelden zowel apart 
als gezamenlijk. Ook was er zang 
door Speel!tuin, Spelenderwijs 
en door Sarah de Groen en Jamey 

van Veldhoven. De Percussiegroep 
verzorgde een optreden met Wil-
lem de Groen met basgitaar.

“Met recht  
een Gouden Editie”
Dirigent Walter Siol denkt met 
heel veel plezier terug aan deze 
‘Gouden Editie’: “Het was echt 
een koninklijk concert. Met kans 
voor ons publiek om gouden kro-
nen te verdienen door beantwoor-
ding van de quizvragen. Vooraf 
werden ze ontvangen door jonk-

vrouwen en konden ze op de foto 
voor een koninklijk tafereel: een 
prachtig kasteel. Er zijn tussen de 
600 en 700 foto’s gemaakt. Onze 
orkesten speelden prachtig. Een 
openbaring was ook het optreden 
van zangeres Lidka Marschall. Wat 
een zang en wat een performance 
ook. Ze kreeg zelfs het orkest ‘stil’, 
dat wil zeggen dat onze muzikan-
ten zachter bleven spelen om toch 
vooral ook haar te horen”.

Foto’s: Thomas Weezenbeek © 2019

Lovende reacties op Koninklijk jaarconcert Volharding



Wij (Remy & Marlieke) van Slijterij-Wijnhandel Veraart 
wensen iedereen fi jne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Slijterij Veraart 
al 100 jaar 

úw specialist 
voor kwaliteits-

gedistilleerd, 
de fi jnste wijnen 

en de mooiste 
bieren!

Oostdam 28 - Steenbergen
tel. (0167) 563 166    www.veraart.uwtopslijter.nl

Veraart
Slijterij - Wijnhandel

Ook voor de verhuur van bar, tap en toebehoren 
en de levering van dranken op uw feest!

wk 07-08

12,49
  100 cl

HOOGHOUDT
Jonge Dubbele
Graanjenever

HOOGHOUDT
Vieux

12,49
  100 cl

CAFÉ
MARAKESH
Koffielikeur

CAFÉ

 9,99
   70 cl

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016

Geniet, maar drink met mate  Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden 

Aanbiedingen geldig van 16-09-2019 t/m 29-09-2019
wk 38-39

15,99
   70 cl

HAVANA
CLUB

Añejo Especial

GLEN TALLOCH 
Blended Scotch

Whisky

14,99
   100 cl

Primera Piedra
Wine of Chile
Sauvignon Blanc
Syrah

75 cl per fles 5,49
EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

25.00
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,17]

12,99
    50 cl

BAILEYS
Chocolat

Luxe

BAILEYS
The Original
BAILEYS

12,99
    70 cl

Marquise de
Lassime

Vin de Pays de l’Aude
Frankrijk

Merlot
75 cl per fles 5,49

JOSEPH GUY
VS Cognac

20,99
   70 cl

25.00
DOOS à 6 FLESSEN

[= per fles voor 4,17]

JACHTBITTER
Kruidenbitter

JACHTBITTER

12,99
  100 cl

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Veraart
Oostdam 28
Steenbergen

T 0167 - 563 166

www.uwtopslijter.nl   Slijterij Veraart al 100 jaar úw specialist voor kwaliteits-
gedistilleerd, de fijnste wijnen en de mooiste bieren.

Vanaf het nieuwe jaar zullen wij fanatiek 
gebruik gaan maken van onze opgeknapte 
bovenverdieping in de winkel. 

Wij zullen hier regelmatig proeverijen/
workshops gaan geven, houdt dus vooral 
onze Facebook en Instagram goed in de 
gaten.

De proeverijen/workshops zullen wij gaan 
geven van zoveel mogelijke producten 
onder andere: 

Ook is het mogelijk om voor een besloten groep 
een proeverij of workshop te reserveren. 

Voor meer informatie kunt u beter even langskomen 
in de winkel!

• Whisky • Wijn • Port • Speciale bieren 
• Gin & Tonic • Cocktails 
• Binnen/buitenlands gedistilleerd

’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

 Bosch Car Service Cuelenaere

BOUWJAAR 11-2017    46.932 KM    
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. MASSAGE-
STOEL, LUXE LEDEREN BEKLEDING, 200 PK 

€ 27.950,- -

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

RENAULT CAPTURE TCE 90 DYNAMIQUE
BOUWJAAR 02-2016    37.318 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. TREKHAAK,
R-LINK, EXTRA GETINT GLAS

€ 14.920,- -

RENAULT SCIENIC TCE 130 BOSE RENAULT TALISMAN TCE INITIALE PARIS
BOUWJAAR 02-2018   14.928 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. EASY LIFE
PACK, MASSAGESTOEL, P-SENSOREN

€ 24.490,- - 

RENAULT MÉGANE 1.6 TCE GT 205 PK
BOUWJAAR 07-2016    40.449 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A.  BOSE,
HEAD-UP DISPLAY, ALCANTARA

€ 20.950,- -

RENAULT CLIO TCE 90 ZEN
BOUWJAAR 01-2018    25.315 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. AIRCO,
NAVI

€ 12.890,- -

RENAULT KADJAR 1.2 TCE INTENS
BOUWJAAR 08-2016    66.829 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. CAMERA,
PANORAMADAK, DAKRAILS

€ 18.920,- -

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

Optreden Scroogekoor en levende kerststal.
Ons Steenbergen, stad vol feestelijke verhalen!

  

Ons Steenbergen. De plek waar we elkaar ontmoeten. Waar we bood-
schappen 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. 

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

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen

Sfeervol optreden 
Scroogekoor op de Markt!

Extra koopzondag 
Het is bijna Kerstmis en daarom zijn de 
winkels in het Stadshart extra geopend. 
Op zondag 22 december is het koop-
zondag van 12:00 tot 17:00 uur. Op deze 
dag komt ook het Scroogekoor naar Ons 
Steenbergen. Om 13:00 uur geven ze een 
optreden op de markt. Er is dan ook een 
levende kerststal te bewonderen.
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Uit de Oude DoosHistorie EEUWIG NIEUWS

Uit de Steenbergsche Courant 
van honderd jaar geleden: uit het jaar 1919

De vereniging “A.B.S.”
Op dinsdagavond 22 juli hield de vereni-
ging “Algemeen Belang Steenbergen” in 
hotel Franken een algemene vergadering 
waaraan vele middenstanders deelna-
men. Het doel werd door de voorlopige 
voorzitter uitvoerig uiteengezet, de 
statuten en huishoudelijk reglement 
werden behandeld en goedgekeurd. 
De vereniging was een feit, Koninklijke 
goedkeuring werd aangevraagd.

Een week later vond de bestuursverkie-
zing plaats in een algemene vergade-
ring, deze werd gehouden in café van 
 Adriaan Wijnen, Kaaistraat. De voorlopig 
secretaris zette de wordingsgeschiede-
nis uiteen van de inmiddels 161 leden 
tellende vereniging. Een nieuw bestuur 
werd gekozen, waarbij J.G. Peeters de 
meeste stemmen verkreeg en aantrad als 
voorzitter van de middenstandsvereni-
ging “A.B.S.”

Om dit heuglijke feit te vieren had de 
nieuwe vereniging “A.B.S.” op zondag 14 
september een muziekfestival georgani-
seerd. Gezien het verslag hiervan in de 
Steenbergsche Courant, mogelijk wel de 
meest muzikale dag in de historie van 
Steenbergen.
Zaterdagavond begon het Festival met 
een concert uitgevoerd door de muziek-
verenigingen Amicitia en Volharding. Dit 
uit dank aan de Marktbewoners die een 
prachtige kiosk hadden gebouwd voor 
dit festival. Om 10 uur werd het concert 
besloten met een muzikale wandeling 
door de straten, wat heel wat mensen op 
de been hield.

Zondags was het prachtig weer, vele 
vlaggen sierden de straten, een bewijs 
van instemming aldus de Courant. Lustig 
spelend waren een 8-tal harmonieën, 
een aantal van buiten de stad, met hun 
vaandels naar de Markt getogen. 
De Courant schrijft: “ Amicitia zette in 
met den mooie mars “Quand Madelon” 
en daar zette de stoet zich in beweging 
door de bevlagde straten waar honder-
den en honderden menschen stonden 
te luisteren. ‘t was muziek en nog eens 
muziek.” Na de optocht kwamen allen 
samen in de zaal van Van Loenhout. 
Hier dankte de voorzitter van A.B.S.- 
 J.G.Peeters - eenieder voor hun wel-
willendheid om hier aanwezig te zijn. 
Daarna werd de erewijn aangeboden. Er 
waren drie tijdelijke kiosken opgebouwd, 
1 op de Markt, 1 aan de Wouwpoort en 
1 op de Kade. Al spelende en zingende 
ging men van de ene naar de andere 
kiosk waar men dan enkele nummers ten 
gehore bracht. Buiten de vele harmonie-

en waren ook enkele zangverenigingen 
aanwezig waaronder Polyhymnia uit 
Steenbergen.
’s Avonds zag de Markt zwart van de 
mensen voor weer een concert. Volgens 
de Courant bevolkte men daarna de vele 
cafés en had de bevolking nog oprecht 
genot en plezier. 

Collectieve 
arbeidsovereenkomst.
De R.K. Bond van Bouwpatroons (kring 
Steenbergen) en de R.K. Bouwvakarbei-
dersbond “St.Joseph” afd. Steenbergen, 
sloten mei 1919 een collectieve arbeids-
overeenkomst af. Daarin werd (samenge-
vat) vastgelegd: 
Art.1. Het loon van een timmerman en 
metselaar werd vastgesteld op 35 cent/
uur, een opperman 32 cent/uur. 
Art.2. De maximum arbeidsdag werd 
vastgesteld op 10 uur. 
Art.3. In spoedeisende gevallen moest 
men doorwerken. Op zon- en christelijke 
feestdagen kreeg men dan 100% loons-
verhoging. 
Art 4. Uitkering bij ziekte ving aan op de 
3e dag, tegen 70% van het loon. 
Art.5. Het was de arbeider niet geoorloofd 
arbeid in zijn beroep aan anderen te 
verrichten. 
Art.6. 2 Leden van de bouwpatroons en 
2 van de arbeidersbond, aangevuld met 
iemand van buiten, moesten eventuele 
geschillen beslechten.

Kermis.
De kermis keerde na een afwezigheid van 
5 jaar weer terug in Steenbergen. In het 
officiële gedeelte van 6 juli stond in de 
Courant: “De kermis begint op woensdag 
9 juli en eindigt op maandag 14 juli. Lo-
terijkramen en andere gok-aangelegen-
heden worden niet toegestaan, dansen 
op zondag in koffiehuizen of tenten 
is op zondag van de kermis verboden, 
herbergen en bierhuizen moeten om 12 
uur ’s nachts ontruimd en gesloten zijn.” 
Vanuit de kerkelijke instanties was men 
niet gelukkig met de terugkeer van de 
kermis, verwoord in een groot artikel. 

Een passage daaruit: “Ben jij niet dikwijls 
de oorzaak dat er veel te veel gedron-
ken en daardoor gevuilbekt, gevloekt, 

gevochten, ja gewond en gemoord wordt? 
Ben jij de schuld niet dat er veel te veel 
zweetgeld, arbeidsgeld, wordt verbrast en 
gemorst en dat in menig gezin daardoor 
ongenoegen komt tusschen man en 
vrouw, tusschen ouders en kinderen? Heb 
jij het Oude Kermis, niet op je kwast, wat 
er ’s avonds en ’s nachts gebeurt tusschen 
halfdronken bezoekers en bezoeksters?” 
toch eindigt het stuk wat milder met de 
woorden; “Wacht in spanning af, of de 
eerste kermis in Steenbergen na den 
ijselijke oorlogstijd een aanbeveling of 
een reden tot algeheele afschaffing zal 
wezen. Aangename en gezellige kermis, 
lezer. M.”

Foto: De Fabrieksdijk met in het midden café A. Kroonen en links het café van Mie van Kaam

Foto: J. G. Peetes, 
voorzitter vereniging A.B.S.

Vliegmachine.
Soms werden de bewoners van Steenbergen opgeschrikt door een niet alledaags 
gebeuren. Zo cirkelde op een doordeweekse morgen in juli een groot vliegmachine 
boven onze gemeente en wel zo laag dat men de drie inzittende tegen elkaar hoorde 
spreken. Die zochten, bleek later, naar een landingsplaatsje. Dat vonden ze onder 
Dinteloord, op het bietenveld van Vogelaar. De bemanning begaf zich vervolgens naar 
Dinteloord om daar benzine in te slaan, de reden van de noodlanding. Hun hond liet 
men achter om het vliegtuig te bewaken. Het vliegtuig was om 7 uur uit Parijs ver-
trokken richting Amsterdam, om daar deel te nemen een een grote vliegdemonstratie 
t.g.v. de 1e luchtverkeer-tentoonstelling. Het toestel was een Breguet, de vliegeniers, 
Luitenant Henry Roget, een Franse sergeant en een Hollandse officier Labouchere.
De schade aan het bietenveld werd later vergoed aan de eigenaar.
Vanuit Dinteloord kon men nog vermelden dat de aviateurs om 10 uur opgestegen 
waren en in duizelingwekkende vaart richting het noorden waren verdwenen. Het 
toestel, een tweedekker had ook dienst gedaan in de oorlog, wat duidelijk te zien was. 
Massa’s mensen volgden dit gebeuren.

Ad van de Par
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SIERBESTRATING | TUINTEGELS | KUNSTGRAS | NATUURSTEEN | TUINVERLICHTING | 
TUINHOUT | SIERGRIND | BLOKHUTTEN | TRAMPOLINES | SKELTERS

Den Engelsman 
Tuinmaterialen 

VEILINGWEG 9, SINT ANNALAND
WWW.DENENGELSMANTUINMATERIALEN.NL

Noordwal 14
4651 AH Steenbergen NB
(0167) 56 61 71 • 06 53 26 30 52
info@martbrusselaarszonwering.nl
www.martbrusselaarszonwering.nl

Rolluiken - Markiezen

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

Rolluiken - Markiezen - Fakrodakramen - Keralite Gevelbekleding 
Uitvalschermen - Lamelgordijnen - Horren voor kunststof - Knikarmschermen

Ons assortiment bestaat uitsluitend uit topmerken zoals: Smits - Heroal  
Somfy - Keralit - Velux - Fakro en vele andere topmerken

Mart Brusselaars Rolluiken 
en  Zonwering staat al meer 

dan 20 jaar garant voor 
 betrouwbaarheid, kwaliteit 

en service.

MART BRUSSELAARS
R O L L U I K E N  •  B I N N E N -  E N  B U I T E N Z O N W E R I N G

K U N S T S T O F  K O Z I J N E N

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 
10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

di 24 december, Kerstavond: 08.00 – 18.00u
wo 25 december, 1e Kerstdag: gesloten
do 26 december, 2e Kerstdag: 10.00 – 18.00u
di 31 december, Oudjaarsdag: 08.00 – 17.00u
wo 1 januari, Nieuwjaarsdag: gesloten

Gewijzigde openingstijden

Lindenburghlaan 1
Steenbergen

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 08:00 - 21:00  /  Zondag 10:00 - 20:00 uur.

Lindenburghlaan 1a
Steenbergen

Openingstijden: Ma 09.00 - 19.00  /  Di 09.00 - 19.00  /  Woe 09.00 - 19.00  /  Do 09.00 - 19.00  
                          Vr 09.00 - 21.00  /  Zat 09.00 - 19.00  /  Zo 10.00 - 19.00 uur. 

di 24 december, Kerstavond: 08.00 – 18.00u
wo 25 december, 1e Kerstdag: gesloten
do 26 december, 2e Kerstdag: 10.00 – 18.00u
di 31 december, Oudjaarsdag: 08.00 – 17.00u
wo 1 januari, Nieuwjaarsdag: gesloten

Gewijzigde openingstijden

�
� Van woensdag 25 december tot en met vrijdag 27 december zijn wij gesloten.
� Zaterdag 28 december is onze showroom wel geopend.
� Dinsdag 31 december is de showroom en werkplaats tot 15.30u geopend.

 Het Auto Kar team wenst je fi jne en gezellige dagen toe!

Aangepaste openingstijden rondom feestdagen

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

HELE FIJNE FEESTDAGEN!
Namens het Auto Kar team Steenbergen
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Volgende week
verschijnt er géén 

Steenbergse Courant
In verband met de Kerstweek is er 
volgende week vrijdag geen editie 
van de Steenbergse Courant.
De eerstvolgende editie is in het 
nieuwe jaar: op vrijdag 3 januari 
2020. 
De teams van Steenbergse Cou-
rant, KijkopSteenbergen.nl en 
Vermeulen Steenbergen wensen 
iedereen gezellige kerstdagen en 
een prettige jaarwisseling.
Kijk a.u.b. goed uit met het even-
tueel afsteken van vuurwerk!

ATTENTIE

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – Ontspannen ligt 
de 2–jarige Mex in zijn grijze pyja-
maatje met pinguïnprint naar een 
filmpje van zijn grote favoriet Pep-
pa Pig te kijken. Soms weet hij zich 
even los te rukken van de avontu-
ren op het schermpje om te zien 
of papa Martin en mama Manon 
er toch ook nog zijn. Een heel nor-
maal tafereeltje zoals dat zich bij 
duizenden gezinnen dagelijks af-
speelt. Alleen ligt Mex niet in zijn 
eigen Steenbergse bedje, maar 
achter de spijlen van een zieken-
huisbed in het Rotterdamse Sop-
hia Kinderziekenhuis. Daar staat 
ook een stretcher voor zijn ouders 
die zoveel mogelijk bij hem zijn of 
in het naastgelegen Ronald McDo-
naldhuis verblijven. Bittere nood-
zaak want Mex’ lichaampje stelt 
de medische wetenschap en zijn 
ouders steeds weer voor grote uit-
dagingen. 

Een arts komt op deze woensdag-
morgen met goed nieuws: “Op de 
MRI zien we dat de hersenkamers 
er nu prachtig uit zien. We halen 
Mex van het infuus en dan kun-
nen jullie hem vandaag mee naar 
huis nemen.” De opluchting is 
voelbaar, ook bij de ervaren arts: 
“Wat wordt jullie rekvermogen op 
de proef gesteld,” neemt hij met 
begrip, medeleven en een bemoe-
digende handdruk afscheid van 
Martin Stoel en Manon van Tre-
ijen. Voor hoe lang, is de vraag.

Duister gebied
Iedere ouder weet dat het vermo-
gen om uit te rekken praktisch on-
eindig is wanneer het om je kind 
gaat. Echter, in tegenstelling tot 
de meeste vaders en moeders, 
rekken Manon en Martin al mee 
sinds de dag dat zij ouders wer-
den. Het was ook de dag dat de 
definitie van een normaal gezins-
leven voor hen voor altijd tussen 
aanhalingstekens kwam te staan. 
Mex’ geboortedag kwam dan ook 
veel te vroeg. Na 25 weken zwan-
gerschap was hij nog lang niet 
klaar voor de buitenwereld. De 
te vroeg ingezette bevalling bleek 
echter niet meer te stuiten en op 
9 oktober 2017 kwam Mex ter we-
reld. Een geboorte in een ‘duis-
ter gebied’ vertelt Manon. “Voor 
24 weken wordt er geen actieve 

behandeling ingezet, na 26 we-
ken zijn de artsen verplicht dit te 
doen. Wij moesten die keuze zelf 
maken.” 

Doembeeld
De artsen waren bruut eerlijk en 
legden Martin en Manon tot in 
detail uit wat zij konden verwach-
ten. Hersenbloedingen, long-, 
nek- en darmproblemen vorm-
den nog maar een deel van het ge-
schetste doembeeld. ”We hebben 
geen moment getwijfeld en ge-
kozen voor behandeling. Ergens 
ook omdat je er vanuit gaan dat 
al die mogelijkheden net zijn als 
de bijwerkingen in een bijsluiter: 
natuurlijk kán het, maar je denkt 
niet echt dat jij er mee te maken 
krijgt en dan toch zeker niet met 
alles.” 

Bewust van het moment
Inmiddels weten zij beter. Na vijf 
moeizame levensdagen werd Mex 
getroffen door de eerste hersen-
bloeding. “Elke dag begon met de 
vraag of hij het zou redden. Op ze-
ker moment ging het zo slecht dat 
de verpleegkundigen hem tegen 
mij aanlegden en mij op het hart 
drukten om mij heel erg bewust 
te zijn van het moment. Het kon 
wel eens het laatste zijn dat ik met 
hem zou hebben.”
Maar dat was niet zo. Mex vocht 
zich op wonderbaarlijke wijze 
door alle tegenslagen, maar kwam 
niet ongeschonden uit die strijd. 
Twee jaar later heeft hij 21 opera-
ties ondergaan en zijn alleen de 
darmproblemen hem, tot op he-
den, bespaard gebleven. Verder is 
alles dat kon gebeuren ook daad-
werkelijk gebeurd. 

Hersenvliesontsteking
Eén periode van vijf maanden 
heeft het gezin in rust (wekelijk-
se ziekenhuisbezoeken daargela-
ten) door kunnen brengen. Een 
relatief normaal leven leek zich 
te vormen.  Manon zou aan een 
nieuwe baan beginnen, Mex zou 
naar een speciale peuterspeelzaal 
in Roosendaal gaan. Het bleek te 
vroeg gejuicht. Mex kreeg hersen-
vliesontsteking. “Dat betekent dat 
alle lijnen die het vocht vanaf zijn 
hersenen afvoeren en alle andere 
lijnen er allemaal weer uit moes-
ten vanwege infectiegevaar.” Het 
betekende ook dat ‘epileptische 

aanvallen’ aan het medisch dos-
sier van Mex werden toegevoegd. 
Het leidde ook tot iets moois. Een 
oproep via Facebook, in de Steen-
bergse Courant en KijkopSteen-
bergen om Mex een kaartje te stu-
ren leidde tot overweldigende re-
acties. “Hij kreeg ruim 500 kaar-
ten en dan hebben we het nog 
niet over de tientallen ballonnen 
en cadeautjes. Hij vond het gewel-
dig.”

Onze Mex
Manon en Martin hebben geac-
cepteerd dat een normaal gezins-
leven voor hen niet is weggelegd. 
“Vrienden en familie rond ons 
heen krijgen gezonde kinderen, 
dus we zien echt wel hoe het an-
ders kan,” aldus Manon. Maar die 
vergelijking trekken we niet. Om-
dat je er gek van wordt als je dat 
wel doet, maar vooral omdat hun 
kind niet onze Mex is. Ons vrolij-
ke, actieve, ondeugende manne-
tje, onze vechter. We willen voor 
hem alleen maar dat hij gelukkig 
is met wie hij is. Dat hij op zijn 
manier de wereld kan beleven en 
welke manier dat is, zien we nog 
wel.” 

Tot rust komen
Hoewel het vaak voorkomt dat 
echtparen relationeel bezwijken 
onder de druk die de zorg voor 
een ziek kind met zich meebrengt, 
is de band van Martin en Manon 
volgens henzelf sterker dan ooit. 
Tijdens de lange periodes van 
ziekenhuisopname is het Ronald 
McDonaldhuis voor hen als een 
veilige haven in een zware storm. 
”Een plek waar je even tot rust 
kunt komen. Waar je kunt slapen 
na een onrustige nacht bij Mex, 

Waar je zelf kunt koken en samen 
kunt eten en praten. Het is zó be-
langrijk om zo’n plek te hebben. 
We kunnen niet in woorden vat-
ten hoe belangrijk dat is.”

Gedeelde ervaring
Die ervaring maakte dat Martin 
vorig jaar meedeed aan Home-
Ride, een sponsortocht ten bate 
van de Ronald McDonald-huizen. 
Toen nog met een team van de 
werkgever van beste vriendin Joi-
ce Baten. ”Dat was een bijzondere 
dag. Iedereen heeft een eigen er-
varing met een ziek kind en deelt 
die met de anderen. Toen Manon 
aan de finish stond met Mex, werd 
ik overweldigd door emoties,” al-
dus Martin, die het bij de herin-
nering aan dat moment nog zicht-
baar moeilijk heeft.

‘We gaan het  
gewoon doen’
Zijn wens was om dit jaar mee 
te rijden met een eigen team ten 
bate van het Rotterdamse huis. 
In combinatie met de zorg voor 
Mex wist hij nog niet precies hoe 
hij dat voor elkaar moest krijgen. 
“Tot Joice en haar partner Jeffrey 
op bezoek kwamen en vertelden 
dat we het gewoon gingen doen. 
Dat ze het team zelfs al ingeschre-
ven hadden.”
Veel mensen in de omgeving van 
Martin en Manon pakten de kans 
om de onmacht die zij aan de zij-
lijn ervaren, om te zetten in daad-
kracht. “Binnen een week hadden 
we het maximaal aantal deelne-
mers van tien teamleden bereikt. 
Dat was ongelooflijk.”

Startbewijs
Daarmee is deelname overigens 
nog niet gegarandeerd want daar-
voor moet team To the Mex eerst 
7.000 euro aan sponsorgeld verga-
ren. Pas dan komt het felbegeerde 
startbewijs. Voor Martin is er geen 
twijfel dat dit gaat lukken. “We 
zitten nu al op 2.000 euro en we 
hebben dankzij de diversiteit van 
de teamleden een heel groot net-
werk. Ik hoop dat we ver boven die 
tienduizend euro uitkomen.”
De persoonlijke hoop van Martin, 
Manon en Mex is vooralsnog ge-
richt op de komende week. ”We 
hopen dat we de kerst in alle rust 
thuis door kunnen brengen. Daar 
zijn we zó aan toe.” 

Martin, Manon en Mex  
mochten eindelijk naar huis: 

“Onze wens is dat wij  
de kerstdagen samen thuis 
door mogen brengen” 

Foto: Martin, Mex en Manon afgelopen woensdag nadat zij goed nieuws hadden gekregen. Na (weer) vijf weken 
verblijf in het Sophia Kinderziekhuis in Rotterdam zouden zij later die dag naar huis mogen. Net op tijd om de 
kerstdagen samen thuis te mogen zijn.  

HomeRide
De stichting HomeRide or-
ganiseert jaarlijks een spon-
sortocht ten behoeve van de 
Ronald McDonald logeer- en 
vakantiehuizen. Het is de be-
doeling dat de deelnemen-
de teams gedurende 24 uur 
500 kilometer afleggen en 
zich daar uiteraard voor la-
ten sponsoren. In 2020 wordt 
HomeRide voor de tiende 
keer georganiseerd en zijn 
start en finish in Rotterdam. 
Wie wil sponsoren kan dat 
doen door de volgende link 
te volgen: https://homeride.
nl/nl/teams/mex Team ‘To 
the Mex’ is ook te vinden op 
Facebook. 
De HomeRide wordt gereden 
op 27 en 28 juni 2020.

Jubilarissen 
Zonnebloem 
in het zonnetje
WELBERG - Tijdens de laatste ver-
gadering van de Zonnebloem af-
deling Steenbergen/Welberg zijn 
een drietal jubilarissen in het zon-
netje gezet. Jacqueline de Jong, 
Bianca van Kaam en Lucia Somers 
werden door de voorzitter Na-
dir Baali toegesproken en werden 
bedankt voor hun inzet voor het 
goede doel.

( door Paul Kil )

STEENBERGEN - De Steenbergse 
KBO is er ook dit jaar in geslaagd 
een prachtige kerstviering te orga-
niseren. Na de opening door voor-
zitter Paul Kil werd een heerlijke 
lunch opgediend. Vanaf de eerste 
minuut verkeerden de bezoekers al 
direct in de goede sfeer. Uiteraard 
droegen daaraan ook de heerlijke 
gerechten van Brasserie De Water-
toren het nodige aan bij. Voor hen 
was het kennelijk geen probleem 
om de meer dan honderd KBO-le-

den vlot, vriendelijk en snel te be-
dienen.

 
Na de lunch trad zangeres Mari-
anne van Dorst aan, door goede 
ervaring in het verleden had de 
KBO haar opnieuw uitgenodigd. 
Ze wisselde Kerstliederen af met 
andere bekende songs. En als dan 
een koor van honderdnegen zan-
gers invalt of meezingt dan klinkt 
dat zeer indrukwekkend. Na een 
korte pauze vervolgde ze haar 
programma. Nu en dan afgewis-
seld door verhalen van vroeger of 

hoe een lied ontstaan was. Na af-
loop mocht ze dan ook een warm 
applaus in ontvangst nemen. 
Bestuur, alle aanwezige KBO-le-
den en de medewerkers van Bras-
serie De Watertoren kijken onge-
twijfeld met veel plezier terug op 
deze sfeervolle Kerstviering.

Drukke Kerstmiddag voor 
KBO Steenbergen



Door de aantrekkelijke ligging, dichtbij de super-
markt en andere voorzieningen. Door een uniek 
energieconcept, met een dak vol zonnepanelen en 
een WKO-installatie, het gebruik van een collectief 
verwarmingssysteem met warmtepomp en hoog-
waardige gevel- en dakisolatie. Ook hebben de 
bewoners in klantenpanels meegedacht over de in-
richting van hun nul-tredenwoning. En nog iets wat 
de bewoners bindt: gezamenlijke binnentuinen, een 
centrale klusruimte en een eigen ontmoetingsruim-
te. De saamhorigheid in De Bongerd is groot. Gere-
geld worden er door de bewoners activiteiten geor-
ganiseerd. Ook van de gezamenlijke kerstversiering 
wordt in het buurtje veel werk gemaakt. ,,Dan staat 
heel het straatje in het licht.’’

Nelleke en Frits Grinwis, Van Leuvenstraat: 

Elkaar helpen 
Nelleke en Frits Grinwis weten nog goed hoe het 
in De Bongerd begon. Ze organiseerden destijds in 
hartje winter een après-ski party in hun binnentuin. 
Voor de directe buren in de Van Leuvenstraat en 
andere omwonenden. Het terras stond vol stoe-
len, er waren dekens en ook was er een straalka-
chel. Zelf zorgden ze voor warme chocolademelk 
en glühwein. Anderen kwamen met zelf gebakken 
oliebollen en kleine loempia’s. Het werd allemaal 
spontaan geregeld en het succes was groot. ,,De 
laatste gasten gingen om half elf naar huis, heel wat 
uurtjes later dan de bedoeling was.’’ Het feestje 
was zo ongeveer ook de eerste keer dat alle be-
woners in het buurtje elkaar spraken. Iedereen was 
nieuw en had zijn eigen geschiedenis. Nelleke en 
Frits woonden voorheen in Sint Philipsland, na een 
arbeidzaam leven. Nelleke werkte lang in de volks-
huisvesting bij een grote corporatie en was voor-
lichter bij de gemeente Rotterdam. Frits is facilitair 
manager geweest bij een groot staalconstructiebe-
drijf. Ze voelen zich helemaal thuis in De Bongerd. 
,,De mensen hebben veel voor elkaar over en hel-
pen waar het nodig is.’’ 

Onderlinge samenhang
Het ontwerp met gezamenlijke binnentuinen helpt 
volgens het echtpaar Grinwis mee aan de onder-
linge samenhang. Iedereen zit dicht op elkaar. Dan 
zoek je elkaar vanzelf op. ,,Want je wil met een vro-
lijk gezicht door je achtertuin lopen.’’ In het buurtje 
wonen naar verhouding veel alleenstaande vrou-
wen. Mooi dat de mannen bijspringen bij het onder-
houd van de tuinen. Dat deden ze vanaf het begin 
en dat doen ze nog steeds. In samenspraak met 
Stadlander zijn de terrassen vergroot, zodat ook 
bewoners in een rolstoel voldoende ruimte hebben. 
Het groenonderhoud is afgekocht. In ruil voor min-
der servicekosten steken de bewoners nu zelf de 
groene vingers uit de mouwen. Er zijn ook pergola’s 

gekomen, in de zomer met al hun hanging baskets 
een lust voor het oog. Een jaarlijks hoogtepunt is 
altijd de barbecue geweest. In de gezamenlijke 
klusruimte werd altijd met man en macht gewerkt 
om er iets moois van te maken. Frits laat foto’s zien 
van een soort burcht, door de bewoners van pa-
pier maché en ander materiaal zelf ontworpen. ,,We 
zoeken nog naar opslagruimte voor al dat materi-
aal.’’

Spontaan
Afgelopen zomer werd het 5-jarig bestaan van De 
Bongerd met een buurtbarbecue op grootse wijze 
gevierd. Toch merken Nelleke en Frits als aanjagers 
dat de animo voor de gezamenlijke barbecue een 
beetje verflauwt. Zelf reizen ze veel en ook zij zijn 
ondertussen een jaartje of wat ouder geworden. 
,,Je hebt enthousiaste voortrekkers nodig.’’ Onder-
ling is nu besloten om geen datum meer voor de 
barbecue af te spreken. ,,We willen het nu spon-
taan organiseren, op een mooie zomeravond.’’ Met 
Kerst wordt in de Van Leuvenstraat en omgeving 
altijd groots uitgepakt. Bogen van licht, kerstklok-
ken en sterren, het verbindt de bewoners elk jaar 
opnieuw. ,,Dat willen we graag vasthouden.’’

‘t Kotje, Molenweg 

Warm kloppend hart
Ze lopen de deur niet plat bij elkaar in De Bongerd 
aan de kant van de Molenweg. Dat is precies waar-
om het volgens Jeanne Ooms-Van Merriënboer zo 
goed gaat tussen de bewoners onderling. Iedereen 
treft elkaar in ‘t Kotje, de ontmoetingsruimte waar 
van alles wordt georganiseerd. En altijd in groter 
gezelschap. ,,Dan kun je ook niet over elkaar rod-
delen.’’ ‘t Kotje is het warm kloppend hart van het 
buurtje. Elke donderdag wordt er gesjoeld. Elsien 
van Schilt is altijd van de partij. ,,Ik ben een spel-
letjesmens.’’ Er wordt ook nagedacht over het 
organiseren van een vrouwenmiddag, elke eer-

ste maandag van de maand. ,,Gewoon spontaan 
binnenlopen en gezellig kletsen.’’ Wat ook alweer 
vast staat: de datum van de jaarlijkse barbecue, in 
de tweede week van juni. Voor Anneke Verkoei-
en-Klumpes is het altijd een van de hoogtepunten 
in het buurtjaar. ,,We hebben daarvoor zelfs een 
partytent van Stadlander gekregen.’’ De partytent 
is volgens Anneke een echte aanwinst. ,,We willen 
er ook andere activiteiten in organiseren.’’ De tent 
heeft een vast plekje in ’t Kotje gekregen. Tegen 
de muur, naast de leenbibliotheek van de boeken-
club van de bewoners. Alles is heerlijk laagdrem-
pelig. “Wie een boek uit heeft, zet het hier gewoon 
terug. Dan kunnen andere bewoners er ook nog 
plezier aan beleven.’’

Lang gezellig
Opvallend in ’t Kotje is de tegelwand, bedekt met 
door de bewoners zelf bedachte levenswijsheden. 
Wim de Groen is een van de klusjesmannen in het 
buurtje en heeft geholpen bij het plakken van de 
tegeltjes. Wim heeft gouden handjes. ,,En wat ik 
niet kan, kan een ander wel. Zo vul je elkaar aan.’’ 
Er is ook een onderling knutselclubje, aan de kant 
van de Molenweg. Elsien van Schilt is een van de 
enthousiaste deelnemers. ,,Samen maken we al-
tijd versieringen voor Kerst.’’ Anneke Verkoeien is 
blij met al die onderlinge banden tussen de bewo-
ners aan de Molenweg. ,,Wij zijn van de honden-
kant. Niemand heeft hier een kat.’’ Jeanne Ooms 
voelt zich in De Bongerd ook helemaal op haar 
gemak. Ze prijst de burenhulp. ,,We laten elkaar 
met rust. Maar als het nodig is, sta je voor elkaar 
klaar.’’ O ja, één wens is er nog voor ’t Kotje. ,,We 
missen hier een WC. Zo’n voorziening is eigenlijk 
wel nodig. Want het blijft hier altijd lang gezellig.’’ 

Ooit was het een boomgaard. Later een school. Nu staan er 34 energieneutrale nul-treden-
woningen, bestemd voor 50-plussers. Het complex De Bongerd is in veel opzichten bijzonder. 

De Bongerd: de saamhorigheid is groot

Woningstichting Stadlander

Contactgegevens:
088 562 6000
info@stadlander.nl
geopend van 08:30 tot 16:30 uur
Bezoekadres
Rooseveltlaan 150, Bergen op Zoom
Postadres
Postbus 203
4600 AE Bergen op Zoom
Rekeningnummer
NL08INGB0655511423 

Inloopspreekuren & Digipunt:
•  Steenbergen: 

elke donderdagmiddag: 13.00-14.00 uur 
Vraagwijzer, Fabrieksdijk 6

•  Kruisland: 
elke derde dinsdag : 15.00-16.00 uur. 
Dorpshuis Siemburg,  
Graaf Engelbrechtstraat 14

•  Nieuw-Vossemeer:  
elke derde dinsdag: 13:00 – 14:00 uur  
Vosseburcht, Plein 1 feb 1953 nr. 4

•  DigiPunt Steenbergen  
elke dinsdagmiddag: 13.00-16.00 uur 
elke vrijdagochtend: 09.00-11.00 uur 
Vraagwijzer, Fabrieksdijk 6, Steenbergen.

Het DigiPunt is er voor mensen die hulp 
willen bij het invullen van digitale formulieren, 
bijvoorbeeld voor de inschrijving bij 
Zuidwestwonen.nl of de aanvraag van 
zorg- of huurtoeslag. 
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Het was even 
schrikken geblazen. De brief die 
ook ik als patiënt van huisartsen-
praktijk Mikolajczyk op de deur-
mat kreeg. “Bijna dertig jaar heb-
ben wij met veel plezier in onze 
huisartsenpraktijk mogen werken. 
Tot onze spijt moeten wij u mede-
delen dat na het zich terugtrekken 
van onze beoogde opvolger het 
ons niet is gelukt om iemand te 
vinden die de praktijk kan overne-
men. Na anderhalf jaar zoeken zijn 
we tot de conclusie gekomen dat 
het voortzetten van de praktijk in 
huidige vorm niet mogelijk is”.

Eerste gedachte: ‘Dat zal toch niet 
waar zijn. De huisarts waar ik een 
vol vertrouwen in heb, een bijzon-
der sympathieke en bovenal kun-
dig arts gaat stoppen?”. Nader le-
zen bezorgt opluchting: ”Om 
voortzetting van uw huisartsen-
zorg te garanderen hebben wij 
het aanbod van Huisartsenprak-
tijk Molenweg om patiënten en 
het personeel over te nemen aan-
vaard. Dit betekent dat per 1 janu-
ari zowel huisarts Mikolajczyk als 
de assistentes Ans, Laura en Ver-
onique werkzaam zullen zijn on-
der de regie van Huisartsenprak-
tijk Molenweg”.

Reden om – als redacteur – Ma-
ciek Mikolajczyk en zijn echtge-
note Caroline Mikolajczyk-Piet-
jouw te vragen om nadere toelich-
ting en naar hun geschiedenis in 
het Steenbergse. We hadden een 
prettig gesprek. 

Belangrijke waarschu-
wing
Alvorens in te gaan op hun ge-
schiedenis vatten we een belang-
rijke waarschuwing van dokter 
Mikolajczyk samen.
“Het wordt in Steenbergen van het 
hoogste belang om actie te onder-
nemen. De hulp van gemeente 
Steenbergen hierbij is essentieel. 
We hebben als huisartsen een plek 
nodig – centraal in deze plaats – 
waar we een medisch centrum 
kunnen realiseren dat voldoen-
de ruimte biedt aan minstens 
acht huisartsen met tevens ruim-
te voor aanvullende medische on-
dersteuning. Als dat niet rendabel 
wordt gerealiseerd dan voorspel 

ik grote problemen. Die vinden 
momenteel al plaats in Bergen op 
Zoom en Halsteren, waar patiën-
ten niet meer terecht kunnen om-
dat de praktijken haast verstikken 
in al het werk dat op hen afkomt”.

Nauwe samenwerking 
essentieel
Maciek Mikolajczyk legt het na-
der uit. “Om in de komende jaren 
als huisarts te kunnen functione-
ren is nauwe samenwerking es-
sentieel. Met daarbij ondersteu-
ning van diverse ondersteunende 
functies. Pas dan kunnen de huis-
artsen zich richten op hun feitelij-
ke taak en kunnen alle andere za-
ken – en dat zijn er enorm veel en 
ze zijn zeer tijdrovend – rendabel 
worden uitgevoerd. Een artsen-
praktijk vergt ook efficiënte en ko-
stentechnisch verantwoorde be-
drijfsvoering. Dat betekent dat we 
een dergelijk centrum zelf moeten 
zien te realiseren, zonder tussen-
komst van een projectontwikke-
laar wat slechts kostenverhogend 
werkt. Er is al jaren lang overleg 
met de gemeente geweest om dit 
te kunnen realiseren. We hebben 
hierbij nu echt hulp én medewer-
king nodig�.

De afgelopen dertig jaar
Na zijn hartenkreet, die hij doet 
in het algemene belang, want met 
een drietal jaren beëindigt Ma-
ciek Mikolajczyk zelf zijn werk-
zaamheden als huisarts – gaan we 
in op de reden van de overname 
de huisartsenpraktijk die hij bij-
na dertig jaar met zijn echtgenote 
Caroline runde. “En met een echt 
geweldig team van assistentes”, zo 
voegt het tweetal toe.

“Kleine praktijken heb-
ben geen toekomst”
“Huisartsenpraktijken in het hele 
land staan zwaar onder druk. De 
jonge huisartsen – veel van hen 
zijn vrouw – kiezen er niet voor 
om werkweken te maken van 60 
tot 80 uur. Ze willen een gewoon 
leven naast hun beroep. Daar-
naast is het werk complex en zeer 
tijdrovend geworden door alle re-
gelgeving en ook door de wensen 
van de patiënt. Het is van wezen-
lijk belang om de zaken zo te kun-
nen organiseren dat enerzijds de 
medische zorg er niet onder lijdt 

en anderzijds dat alle andere ta-
ken perfect en zeer efficiënt wor-
den uitgevoerd en ondersteund. 
Kleine praktijken zoals de onze 
hebben daardoor geen toekomst 
meer. Er zijn ook geen huisartsen 
meer te vinden die zo’n praktijk 
willen. Dat is vrijwel overal in ons 
land het probleem, niet alleen in 
provincies als Drenthe, Friesland, 
Zeeland en Noord-Brabant, maar 
zelfs in de randstad”.

‘Toen waren een paar 
duizend artsen werkloos’
Hoe anders was het, toen het 
echtpaar Mikolajczyk aan het be-
gin van hun carrière stond. �Ik ben 
geboren en opgeleid in Polen. In 
1982 kwam ik naar Nederland en 
hier wilde ik het liefst chirurg wor-
den. Ik meldde me aan voor de 
opleiding. Hiervoor waren hon-
derden belangstellenden. Na een 
voorselectie bleef ik bij de laatste 
groep over, maar viel buiten de 
boot omdat er slechts plaats was 
voor 12 artsen. 
Caroline en ik zijn toen in Ridder-
kerk gaan wonen. Ik heb een jaar 
op een ambulance gereden en 
werkte ik als arts in Den Bosch, 
Zwolle en het Sofia in Rotterdam. 
Het was een tijd waarin landelijk 
zo’n twee tot drieduizend artsen 
werkloos waren.  In Ridderkerk en 
omgeving werd ik waarnemend 
arts en draaide ik samen met Ca-
roline bijna drie jaar diensten. Dat 
beviel bij de huisartsen goed: we 
hebben zo’n zestig procent van de 
diensten overgenomen.

Dochter van Harry van 
Mechelen

Eén van de collega�s was Marjan 
van Mechelen, de dochter van 
huisarts Harry van Mechelen die 
hier in de Van Gaverenlaan een 
praktijk had waarvoor hij volgens 
zijn dochter een opvolger zocht. 
Wij besloten het avontuur hier in 
Steenbergen aan te gaan. Samen 
met onze dochters Lidka en Anka. 
We hadden in die jaren veel er-
varing opgedaan in tal van prak-
tijken en wisten heel goed hoe 
het zou moeten zijn. De praktijk 
hier in Steenbergen was danig in-
geslapen. Wij hadden niets, dus 
ook niets te verliezen. Het eerste 
jaar was het enorm rustig. Volop 
tijd op tussen de diensten door te 
klussen en het huis en de praktijk 
te schilderen”.

‘Vreemde naam, vreem-
de taal’
“De mensen keken de kat uit 
de boom. ‘Een vreemde naam, 
vreemde taal’, zo werd gedacht. 
Gaandeweg kregen we het ver-
trouwen van steeds meer pati-
enten. Ook de goede referenties 
van patiënten en specialisten in 
de ziekenhuizen hielpen daar-
bij mee. Onze praktijk groeide en 
groeide. We werkten de eerste ze-
ven jaar met zijn tweeën, daarna 
werd het team steeds ietsjes uitge-
breid”.

Geweldig team
“Caroline heeft de praktijk opge-
bouwd. Zij is de directeur zeg ik 
dan wat gekscherend, maar het 
is beslist zo. Caroline wist ook de 
juiste assistentes te selecteren. 
Ik deed de medische taken, niet 
meer dan dat. We waren samen 

een goed duo en we werkten met 
een geweldig goed team en kon-
den het daardoor aan”.
“We waren ook innovatief. Be-
gonnen vaak als eerste met uit-
breidingen in de ondersteunende 
zorg. Op het gebied van luchtwe-
gen, diabetes en zo meer”, vult Ca-
roline Mikolajczyk aan . 

Groei
De praktijk groeide van 1400 naar 
3600 patiënten. ”Dat is veel voor 
een kleine praktijk. De norm ligt 
rond de 2100 patiënten per arts. 
We verlenen ook medische zorg 
aan medewerkers van diverse uit-
zendbureaus. Veel mensen uit 
voornamelijk Polen en Bulgarije 
enzovoort. De arbeidsmigran-
ten kunnen nergens terecht. Alle 
praktijken zitten vol en ze spre-
ken niet zoals wij Pools. Overigens 
kunnen wij al die aanvragen ook 
niet aan”.

Het vervolg
Toen anderhalf jaar terug de mo-
gelijke overname kandidaat af-
haakte startte een zoektocht naar 
nieuwe kandidaten. Die werden 
niet gevonden en het echtpaar 
Mikolajczyk ging in op het aan-
bod van huisartsenpraktijk Mo-
lenweg, met de artsen Breugel-
mans, Stam en Vukosavljevic.”Ik 
ga hier drieënhalve dag werken en 
behoud mijn eigen patiënten, als 
ze dat zelf ook willen natuurlijk. Er 
komen nog twee uitstekende art-
sen bij en we werken dan met zes 
huisartsen. Ikzelf wil graag nog 
een jaar of drie werken. Caroline 
gaat met pensioen”, zo besluit Ma-
ciek Mikolajczyk.

Huisarts Maciek Mikolajczyk:

“Medische zorg in  
gemeente Steenbergen 
staat onder druk”

Huisarts Maciek Mikolajczyk en echtgenote Caroline Miklajczyk-Pietjouw
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Kerstwandeling was 
een succes

Dank aan alle mensen die onze 
eerste kerstwandeling tot een suc-
ces hebben gemaakt.
Deelnemers, locatie beschikbaar 
stellers: wijkvereniging drievier-
de, tuin oude gemeentehuis, brou-
werij, oude pastorie, Cameleon 
voor de kleding, “En Toch” voor de 
mooie zang en de sponsor van de 
lekkernijen.
Jullie hebben allemaal een grote 
pluim verdiend. Dank allemaal.
Stads Herauten Steenbergen

‘Het meisje met de zwavelstokjes’
door leerkrachten
op de Gummarusschoolplanken
STEENBERGEN – De gymzaal van de Gummarusschool was donderdag-
middag voor eventjes omgetoverd tot theaterzaal. De leerkrachten van 
de basisschool voerden voor de kinderen het sprookje ‘Het meisje met de 
zwavelstokjes’ op. Zo’n zeven jaar geleden deden ze dat ook al eens, maar 
helaas bleek het decor de tand des tijds niet te hebben doorstaan. Daarom 
besloot meneer Jan het maar opnieuw te maken. “Maar wel geperfectio-
neerd”, zei hij met een glimlach. Ook ditmaal zal hij het magische verras-
singselement bedienen: sneeuw die vanuit een doos aan het plafond neer-
dwarrelt op de acteurs en actrices.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant



Gecombineerd verbruik: 3,9 – 4,4 (l/100 km) / 22,7 – 25,6 (km/l); CO2 - emissie: 90 - 101 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. De 
vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terug bepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. De Hyundai actie ‘Try and Buy bonus’ bestaat uit een maximaal voordeel van € 1.250 op 
het aankoopbedrag van een Hyundai KONA Hybrid. De bedragen verschillen per model. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-12-2019 t/m 31-12-2019 met een uiterste registratiedatum van 31-12-2019 na koopovereenkomst. Actie is wel geldig 
op geselecteerde (voorraad)modellen en niet geldig in combinatie met andere lopende acties, m.u.v. de 50/50 deal. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen 
van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2019 beschreven in het service &garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op 
hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op bartelen.hyundai.nl

Autobedrijf Bartelen Roosendaal B.V.
Ettenseweg 54, Roosendaal, tel. 0165 - 595 959

Ervaar nu zelf de Hyundai KONA Hybrid en je bent meteen verkocht. En met de € 1.250 Try and Buy bonus wordt een Hyundai KONA 
Hybrid wel héél aantrekkelijk! Al onze modellen zitten vol slimme technologieën die je verbonden en veilig houden. Bovendien is 
er de 5-jaar garantie met onbeperkte kilometrage én bieden we een interessante 50/50 deal. Heb je een auto in te ruilen? We doen 
je graag een scherp aanbod. Kom langs, try én buy de Hyundai KONA Hybrid nu voor slechts € 26.745. Kom verder.

De Hyundai KONA Hybrid nu met € 1. 250

vanaf € 26.745
Je rijdt al een Hyundai KONA Hybrid

(incl. € 1.250 Try and Buy bonus)

De Hyundai KONA Hybrid nu met € 1. 250

Gecombineerd verbruik: 1,1 - 3,6 (kWh/100 km) / 27,8 – 90,9 (km/kWh) ; CO2 - emissie: 26 - 850 (gr/km). Gecombineerd verbruik: 13,8 (kWh/100 km) / 7,2 (km/kWh) ; CO2 - emissie: 0 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en 
verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terug bepaald naar de waarden over-
eenkomstig de oude NEDC-testmethodiek en de waarden voor gecombineerd elektrisch verbruik zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. Zie voor 
kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag ernaar in de showroom. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend 
Hyundai Dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op bartelen.hyundai.nl

Autobedrijf Bartelen Roosendaal B.V.
Ettenseweg 54, Roosendaal, tel. 0165 - 595 959

De nieuwe Hyundai IONIQ is er. De enige auto met maar liefst drie verschillende aandrijflijnen. Dat maakt de IONIQ bijzonder 
energiezuinig. Het unieke design, de vooruitstrevende technologieën en de strakke, hoogwaardige afwerking maken de IONIQ 
dan ook een genot om in te rijden. Kom nu bij ons langs, maak een proefrit en ontdek welke IONIQ het beste bij je past. 
De toekomst is elektrisch. Kom verder.

De nieuwe IONIQ Electric, Hybrid en Plug-in.

De nieuwe Hyundai IONIQ.

Eén auto, 
drie aandrijflijnen.

Hyundai IONIQ Hybrid.
Vanaf € 27.995

Hyundai IONIQ Electric.
Vanaf € 36.995 
Met slechts 8% bijtelling.

Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid.
Vanaf € 32.695
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“Dit is het Steenbergen wat ik 
wil zien”, zei oefenmeester Ro-
bin Borremans 2 weken geleden 
na de met 1-4 gewonnen uitwed-
strijd tegen Moc’17 in Bergen op 
Zoom. Diezelfde woorden kon hij 
afgelopen zondag herhalen na de 
3-0 winst in de thuiswedstrijd te-
gen Schijf.

Zijn elftal speelde ook deze keer 
een prima wedstrijd tegen een 
ploeg waarvan op voorhand be-
kend is dat het bij hen aan inzet 
nooit ontbreekt. Dat was ook deze 
keer beslist het geval.
Schijf toonde een goede instelling 
en ging de strijd met de Blauwwit-
ten volop aan, maar Steenbergen 
stelde daar eveneens een uitste-
kende mentaliteit tegenover en 
was vooral voetballend de boven-
liggende partij. Desondanks bleef 
Schijf heel lang in de wedstrijd 
want het duurde tot een kwartier 
voor tijd voor aleer de krappe 1-0 
voorsprong werd verdubbeld en 

Schijf daardoor de hoop op een 
beter resultaat zag wegvloeien.
Uiteindelijk werd de eindstand 
weer 10 minuten later bepaald 
op 3-0, hetgeen een juiste afspie-
geling was van de krachtsverhou-
dingen deze middag.

Eerste kans voor Schijf
Steenbergen probeerde vanaf 
het begin het initiatief te nemen, 
maar moest toch toezien dat de 
eerste doelkans van de wedstrijd 
voor Schijf was. Een hoekschop 
van de Schijfse ploeg werd onder-
schept door Steenbergen doel-
man Joost van de Ree. Nadat hij 
echter de bal losliet kon een spe-
ler van de tegenstander deze als-
nog bemachtigen. Verdediger Lars 
Heshof voorkwam vervolgens een 
treffer.
Maar daarna was het Steenbergen 
dat doelkansen kreeg. Een goede 
actie van Ahmed Dahir werd door 
de Schijf doelman tot hoekschop 
verwerkt en een verrassend schot 

van Jordy Dam was eveneens een 
prooi voor de doelman.
Een volgende solo van Ahmed Da-
hir werd besloten met een schot 
tegen de keeper op waarna Joshua 
van Willigen zijn rebound via een 
speler tot hoekschop verwerkt zag 
worden.
Op het half uur was het dan wel 
raak. Linksback Boudein Bic-
kel ging via de zijkant mee naar 
voren, bediende Ahmed Dahir, 
waarna Joshua van Willigen in 
balbezit kwam.
Zijn schot verdween onder de 
doelman door tegen de touwen en 
dat betekende een 1-0 voorsprong 
voor Steenbergen.
Het laatste kwartier van de eer-
ste 45 minuten ging het spel ver-
volgens heen en weer , zagen we 2 
hardwerkende elftallen maar geen 
echte scoringskansen.

Treffer Steenbergen 
afgekeurd
Steenbergen begon ook weer 
goed aan de 2e helft en dacht in 
de 51e minuut de voorsprong ver-
dubbeld te hebben. Weer was het 
Boudein Bickel die deze keer Mike 
de Hoog in stelling bracht en op 
zijn schot had de Schijfse keeper 
geen antwoord. Echter volgens 

de overigens uitstekend leiden-
de scheidsrechter  Jack Brummer 
gebeurde dat in buitenspelpositie, 
dus ging dat feest niet door.
Schijf werd vervolgens dreigender 
en probeerde Steenbergen onder 
druk te zetten, maar de Steenberg-
se verdediging  gaf geen krimp. 
Nadat een vlotte aanval van Schijf 
werd besloten met een schot ra-
kelings over was het in de 70e mi-
nuut Jordy Dam die op aangeven 
van Joshua van Willigen voor de 
2-0 had kunnen zorgen, maar in 
goede positie kopte hij de bal ra-
kelings naast.
Twee minuten later was het dan 
eindelijk wel raak. Ahmed Dahir , 
door Joshua van Willigen de diep-
te ingestuurd , omspeelde zijn te-
genstander , zette de doelman op 
het verkeerde been en scoorde be-
heerst de 2-0.
Het pleit voor Schijf dat de ploeg 
ook daarna nog bleef proberen 
een beter resultaat te halen. Via 
rechts werd een vlotte aanval op-
gezet, tot drie keer toe werd de 
bal ingeschoten maar uiteindelijk 
door Steenbergen tot hoekschop 
verwerkt.
Goede mogelijkheden voor Ah-
med Dahir en Mike de Hoog wer-
den onschadelijk gemaakt door 
de doelman van Schijf, waarna in 
de 83e minuut Mo Dahir via een 

hoekschop in balbezit kwam en 
van dichtbij voor de 3-0 kon zor-
gen.
Steenbergen doelman Joost van 
de Ree moest daarna nog een keer 
redding brengen toen een vrije 
trap van Schijf werd ingeschoten, 
waarna de scheidsrechter een ein-
de maakte aan de wedstrijd en 
Steenbergen dus een mooie en 
verdiende overwinning mocht bij-
schrijven.
Een mooie afsluiting ook voor 
Steenbergen van de eerste com-
petitiehelft, waardoor de Blauw-
witten in de brede middenmoot 
op de ranglijst zijn terecht geko-
men.
Vanaf heden gaat voor even de 
winterstop beginnen.
De eerstvolgende kompetitie 
wedstrijd staat voor Steenbergen 
op het programma voor zondag 
26 januari in Roosendaal. Tegen-
stander is dan niemand minder 
dan mede koploper RBC.

Uitslagen
Uitslagen senioren van zondag 15 
december: Steenbergen 1 - Schijf 
1: 3-0; Steenbergen 2 - Virtus 2: 
4-3, Odio 3 Steenbergen 3: 1-1, 
Steenbergen dames - Grenswach-
ters dames     1-1. 

Steenbergen met goed 
gevoel winterstop in na 3-0 
overwinning op Schijf

( door Ad Bogers )

WELBERG - De laatste wedstrijd 
voor de winterstop thuis, tegen 
DEVO, was op papier zeker een pot 
waar mogelijk alle zeilen bij gezet 
zouden moeten worden, om een 
goed resultaat te halen tegen de 
nummer twee op de ranglijst. 

Na het afscheid van Tom Bogers 
die na jaren in het eerste gespeeld 
te hebben stopt met voetballen en 
er voor kiest om een andere sport 
te gaan doen, gaat om 14.00 uur 
de bal rollen. Al snel blijkt dat een 
gretiger DEVO haar stempel op de 
wedstrijd wil drukken. Na twee 
minuten ligt de 0 – 1 achter de in-
valdoelman Mees Meeusen. 

Welberg is niet goed bij de les en 
in de 7e minuut valt, met een lob 
over de uitkomende Mees Meeu-
sen de 0 – 2. Na 10 minuten kan 
Welberg na een splijtende combi-
natie van Mitch Krens op Erik van 
Minderhout, net niet afdrukken, 
diens schot gaat naast. Twee mi-
nuten later maakt DEVO de 0 – 3 
en als de 0 – 4 er ook nog eens over 
heen komt, is de koude en natte 
wedstrijd eigenlijk al gespeeld. 

Toch pakt Welberg het weer op, 
kan zich enkele kansjes creëren, 
maar niet de wedstrijd naar zich 
toe trekken, DEVO blijft de boven-
liggende partij. Bij weer een aanval 
van DEVO wordt na een half uur 
de 0 – 5 gescoord. Net voor rust is 

er een vrije trap voor Welberg, die 
Dennis Luijks van afstand op het 
doel schiet, de bal kan door de 
DEVO keeper uit de bovenhoek 
getikt worden. Jammer, deze inzet 
had meer verdiend.

Eer gered
Welberg komt voor de tweede helft 
gemotiveerder uit de kleedkamer. 
Wederom komen er kansjes, maar 
die worden door de DEVO verde-
diging eenvoudig opgeruimd. Als 
Eric van Minderhout eerst nog 
een inzet van DEVO van de doel-
lijn haalt, valt toch na 15 minu-
ten de 0 – 6. Of dat DEVO gas terug 
nam of dat Welberg gas gaf, maar 
er kwamen ineens kansen voor 
Welberg. Nadat eerst Mats Meeu-
sen en Mitch Krens hun kans ge-
stopt zagen worden, kon Troy Mol 
op aangeven van Jeroen Boogaart 
de eer redden en de 1 – 6 op het 
scorebord laten zetten. 

In de laatste minuut is Mitch 
Krens op aangeven van Martijn 
Hagens, de DEVO verdediging te 
snel af, hij schiet zijn inzet over 
het doel, in plaats van erin. Ein-
de van een slechte wedstrijd van 
Welberg. Hopen dat de winter-
stop voldoende tijd geeft om de 
geblesseerden voldoende te laten 
herstellen zodat zij in de tweede 
helft van de competitie weer hun 
steentje bij kunnen dragen in het 
team.  

Programma Sc Welberg 
rond de feestdagen
Sportpark ’t Zandbaantje is ge-
sloten vanaf 21 dec 2019 tot 6 jan 
2020 voor training en/of wedstrij-
den. 
Vrijdag 27 december: Nieuwjaars 
zaalvoetbal toernooi. In sporthal 
het Cromwiel, voor de jeugd van 
Sc Welberg van 07 tot en met- 018 

jr. De onderlinge wedstrijden wor-
den tussen 9:00 – 18:00 uur ge-
speeld. 
Zondag 5 januari, start de activi-
teitencommissie het nieuwe jaar 
bij Sc Welberg met The Big Mu-
sic Quiz. Vanaf 13.00 uur gaan de 
teams (welke zich al aangemeld 
hebben) de onderlinge strijd aan 
in de kantine, op ’t Zandbaantje. 
Aansluitend, zal de Nieuwjaarsre-
ceptie in de kantine plaats vinden. 
Vanaf 16.00 uur zijn alle leden, 
vrijwilligers, donateurs, spon-
sors en sympathisanten, (die niet 
meedoen met de quiz) uitgeno-
digd om met een hapje en drank-
je te proosten op het nieuwe jaar. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie ne-
men we ook officieel afscheid van 
Ivo en Jeanine Nagelkerken, die 
eind seizoen gestopt zijn als kan-
tinebeheerders bij Sc Welberg. Te-
vens is dit de gelegenheid om per-
soonlijk afscheid van ze te komen 
nemen.

Off Day bij Sc Welberg 1: 
zwaar verlies tegen DEVO 1

STEENBERGEN – Het jon-
gensteam JO14-1 van vv Steenber-
gen heeft na een bijzonder goed 
verlopen seizoen dinsdagavond 
17 december het kampioenschap 
in hun klasse behaald. Dat ge-
beurde in een wedstrijd tegen Ril-
landia, waar ze hun publiek trak-
teerden op een waar doelpunten-
festijn. Bij het laatste fluitsignaal 
stond de teller op 11-1. De voet-
ballertjes zijn ongeslagen kampi-

oen geworden, alle wedstrijden 
wisten ze namelijk winnend af te 
sluiten. Hoewel het niet alle wed-
strijden even gemakkelijk ging, 
maar met leuk voetbal en goed 
samenspel werd een uitsteken-
de teamprestatie geleverd. Dit tot 
groot genoegen van trainer-coach 
Levi van der Ree en de support 
van ouders, familieleden en vrien-
den.

JO14 jongensteam 
vv Steenbergen kampioen

Bingo avond
Supporters vereniging Steenbergen

STEENBERGEN – De supportersvereniging van vv Steenbergen organi-
seert op zaterdag 28 december een bingoavond in de kantine van het 
sportpark aan de Seringenlaan. Hoofdprijs bij deze bingo is een bedrag 
van 100 euro. De kantine is open om 18:30 uur en de bingo start om 
19:00 uur. Bij binnenkomst is er gratis koffie of thee en tijdens de bingo 
worden bezoekers getrakteerd op oliebollen. Iedereen is welkom.

Uitslagen BC Steenbergen
WELBERG – De uitslag van de derde zitting, 3e ronde bij Bridgeclub 
Steenbergen in de zaal van De Duiventoren was als volgt:
A-lijn: 1. Bets Vlam & Rinus Dirken 59,23%; 2. Ria Uytdewilligen & Goof 
van Dorst 58,04%; 3. Cees Rens & Jan Stout 57,74%; 4. Manda Kaptein & 
Eem Kaptein 57,14%; 5. Arie Snijders & Jan Jansen 55,95%
B-lijn: 1. Willy Tempelaars & Anton v.d. Wegen 62,50%; 2. Mieke v.d.
Berg & Corrie Blommerde 61,90%; 3. Jan van Oeffelen & Ton Voorheijen 
61,01%; 5. Cocky Dam & Wim Dam 51,49%.

Weten
wat hier
gebeurt
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Openingstijden Parochiesecretariaat: 
Tijdens de Kerstvakantie is het 
secretariaat alleen geopend op maandag 
24 December  en Donderdag 2 Januari. 
van  9.15 -11.30 uur en is gevestigd in de 
St. Gummaruskerk, Westdam 83, ingang 
marktzijde. Aanmelden voor de Doop, 
1e H. Communie en het Vormsel van uw 
zoon of dochter kan via het secretariaat.                                                                                  
Iedere donderdag tussen 10.00 en 
12.00 uur kunt u in de Kombuis van 
Woonzorgcentrum “de Nieuwe Haven 
“ de Ruijterstraat 2 te Dinteloord terecht 
voor het opgeven van misintenties en 
wordt er onder leiding van een lid van het 
pastoraal team over het geloof gesproken. 
Donderdag 2 januari 2020 is er om 
10.00 uur een Eucharistieviering met als 
voorganger Pastor Sebastian Chazhoor. 
Intenties: Leo Testers, Riet Testers, Toon 
Reuvers e.v. Correke Reuvers en voor 
beide Tonny’s, Overl. Ouders de Jongh-
Aanraad, Overl. Ouders van Ginneken-
van Oosterhout

Personalia: de overledenen, die wij in 
ons gebed gedenken, zijn: Cees Metz; 
Gustaaf Bolders, Jaqueline van Ginderen; 
Bertus Suijkerbuijk: Kees Jansen.
De vieringen van za. 21 december en 
zo. 22 december worden gehouden in 
de Lourdeskapel !! U kunt de ingang 
bereiken via de invalideningang aan de 
achterzijde van de kerk tegenover de 
ALDI.
Woensdag 25 december is traditioneel 
om 14.00 uur het “Kindje wiegen”. U 
bent van harte welkom.
Tijdens de viering van 29 december 
een  koor uit Amsterdam de viering 
muzikaal verzorgen. Momenteel zingen 
wij in de Cappella Nicolai van de Sint 
Nicolaasbasiliek te Amsterdam.
Woensdag 1 januari is de parochiële 
nieuwjaarsviering in de Antoniuskerk in 
Lepelstraat. De viering begint om 11.00 
uur en het pastoraal team zal hierin 
voorgaan.
Misintenties: Wilt u een misintentie 
aanvragen? Gelieve dit minstens een 
week van tevoren (ivm tijdige plaatsing in 
de krant) door te geven bij het secretariaat 
op maandag t/m vrijdag van 9.15 uur t/m 
11.30 uur of via de website . De prijs 
voor het aanvragen van een misintentie is 
10,50 euro.

Kerkdiensten:  jaarcyclus A.
Zaterdag 21 december 17.00 
(Lourdeskapel):  pastoor H. de Kort. Ad 
Adriaansen, vanwege zijn verjaardag.
Zondag 22 december 9.30 uur 
(Lourdeskapel): pater B. van Schaik.
Maandag 23 december 19.00 uur 
(Lourdeskapel): pastor S.Chazhoor.
Dinsdag 24 december 22.30 uur 
(Kerstnacht): pastoor H. de Kort. 
Overleden leden fam. Hontelez-Bogers; 
overleden ouders Godefridus v.d. 
Malen-Klein; Jenny van Overveld - 
Tiberius; Ouders Vissenberg-Knop en 
zoon Kees; Kees van Herel en Cor de 
Mooy; jaargetijde Tini van der Heijden; 
Guust Welten, dochter Marijke en zoon 
Corné; overleden ouders Bertus en Corry 
Verbeek-Ooms;  Ouders Knop-Zantboer; 
overleden familie Welten - de Bruijn; 
overleden ouders Adrianus van Loenhout 
en Petronella Weterings en overleden 
familie; overleden ouders Toon en Marie 
Baten-Ernest en overleden ouders Adrie 
en Zus de Waal-Oerlemans; overleden 
ouders de Kort – Veraa; overleden familie 
van Remoortele – Baert; pater Paulus van 
Winden; Ad van Bavel - Eddie Aarsen; 
ouders Vissenberg - Tak; fam v.d. Malen 
- Klein; overleden wederzijdse ouders, 
broers en zussen Van Loon - Bosters; 
Henricus van Terheiden en ouders van 
Terheiden-Bacx; overleden ouders 
Marinus van de Watering en Anthonetta 
van de Watering Verhees; Petra Mattheus 
de Weert; Koos en Els van der Blom 
- Baten; overleden ouders de Weert - 
Mariën; overleden ouders van Helvoirt 

- Robben ,broers Walter-Rien-Herman, 
zwagers Jos en Wim,  zussen Jo en Sjaan; 
familie Tiberius - Govers en kinderen; 
Adrianus Bakx en Cornelia Bakx-
Roelen; Henk te Baat ten gunste van zijn 
verjaardag; Dunja Verkerk. 
Woensdag 25 december 9.30 uur (1e 
Kerstdag): pastor S.Chazhoor. Familie 
Lanen - Dekkers; familie Dekkers-
Schoutens en priester Jan Dekkers; 
Johannes Petrus en Joke Luijks; Willem 
en Dora Rijk; Anna Poulus; To de Baar 
Veraart; voor de overleden familie 
Mouwen; Cornelia Tack en overleden 
familie; overleden ouders Geert van 
Steen en Jaantje Nagtzaam; Thomas van 
der Riet;Ton van der Ham ev ;overleden 
ouders Mooijekind - van den Berg; 
overleden ouders Van der Ham - van der 
Waard, broers en zussen
Zaterdag 28 december 17.00 uur: 
pastor S.Chazhoor.
Zondag 29 december 9.30 uur:  pastoor 
H. de Kort. Jaargetijde Jan  Léautaud en 
ouders Jan en Nelly Léautaud van den 
Bergh.
Dinsdag 31 december 17.00 uur 
(oudjaar): pastoor H. de Kort en pastor 
S.Chazhoor. Jaargetijde Jan  Léautaud 
en ouders Jan en Nelly Léautaud van 
den Bergh; jrg. Fam. Gijzxen-Potters; 
jaargetijde Tiny van Eekelen (kruisje 
ophalen); overleden ouders Cornelis 
de Klerk en Petronella Huijsmans en 
kleinzoon Cor-Jan.
Woensdag 1 januari: Geen viering.

Zaterdag 21 December om 19.00 uur: 
Eucharistieviering met als voorganger 
Pastor Sebastian Chazhoor. Patrick 
Goverde op orgel begeleidt de volkszang.  
Wij gedenken:  Martinus Janssen en 
Petronella Janssen – de Bruyn en zoon 
Adje, Adrianus Kop en Petronella Kop – 
Ernest, Johannes de Bruyn en Cornelia de 
Bruyn – de Jongh. 
Kerstavond 24 December om 20.45 
uur: Eucharistieviering met als 
voorganger Pastoor Hans de Kort. De 
zang wordt verzorgt door het Dameskoor 
o.l.v. Martien van Gaans. Wij gedenken: 
Riet Sonder vanwege haar verjaardag, 
o.o.Vriens – Verhagen, o.o. Gelten - 
van Zundert, Rien Gelten, jaargetijde 
o.o. Raaymakers – Uitdewilligen, 
jaargetijde Broeder Piet Raaymakers, 
Tinus Raaymakers, o.o. Piet Vriens 
en Corry Vriens – van Merriënboer, 
overleden vader en ouders van Ham – 
Frijters en alle familieleden, overleden 
ouders Buijs kinderen en kleinkinderen, 
Giel Timmermans echtgenote van Jo 
Buijs.  Verkoop lootjes voor de paaskaars 
van   € 0,50 per stuk voor aanvang van 
de viering. Tijdens de viering wordt het 
winnende lot bekend gemaakt. 
Tweede Kerstdag 26 December 
09.30 uur: Eucharistieviering met als 
voorganger Pastor Sebastian Chazhoor. 
Volkszang. 
Zaterdag 28 December 19.00 uur: 
Eucharistieviering met als voorganger 
Pater Bertus van Schaik. Volkszang.

Vrijdag 20 december H. Mis in 
De Vossemeren. Kerstviering. 
Misintenties: Elisabeth Uytdewilligen 
-  van Oorschot en Petrus Uytdewilligen; 
Koos Dam e.v. Lies Uytdewilligen en 
overl. familie; 
Zondag 22 december 09.00 uur: 
Eucharistieviering, voorganger pastor 
Sebastian Chahzoor. Misintenties:  
Elisabeth van Meel-van Schilt; 
Maandag 23 december 18.00 uur: H. 
Mis.
Dinsdag 24 december Kerstavond, 
19.00 uur: Woord Gebed Communie-
viering op  Kerstavond, voorganger 
pastor Lenie Robijn. Intenties: overl. 
ouders Rinus Timmermans en Liza 
Nijssen;  Martien Huijsmans; Geert 
Nijssen en Jo van Loenhout;  Adrianus 
Goderie e.v. Johanna Timmermans; 
overl. ouders Timmermans-Bedaf;  overl. 
ouders Ligtenberg-van der Weegen; Theo 
Musters e.v. Dien Lusing; Marines de 
Keijzer en Johanna van Geel; Johannes 
van Beek en Catharina Luijks;  Pieter 

Jan de Jong en Petronella Elisabeth  de 
Jong-van Someren; overl. ouders Cools-
van Agtmaal; To van Loenhout – Koen 
e.v. Piet van Loenhout; overl. ouders 
Akkermans-van Dijk en zoon Rinus; 
Ad en Mariëtte Rombouts; Willem 
van Loenhout e.v. Adrie Rozendaal 
en hun zoon Kees;  jgt. Koos Roovers 
e.v. Fien Bosters; Cornelis Bosters en 
Maria Koolen; Ad Heijboer e.v. Corrie 
Rozendaal; 
Woensdag 25 december  1ste Kerstdag,  
09.00 uur, Eucharistieviering, 
celebrant pater Bertus van Schaik. 
Misintenties: uit dankbaarheid;  Kees 
en Kaatje Koolen-de Leeuw; Jacobus 
van Gurp en Maria de Kock; Ad Koolen, 
vader van Bas en Manon;  Cor Augustijn-
Adriaansen en Frans Augustijn;  overl. 
fam. Van Schaik-Scholman; overl. ouders 
Musters-Nijssen; Ran en Pietje Heijnen-
Brocatus; Frans en Naantje van Eekelen-
Konings;  overl.ouders Adrianus Koolen 
en Anna Bosters; overl. ouders Jacobus 
Hommel en Elisabeth Etiënne; Petrus 
Perdaems en Jo van Meer; Hendrikus 
Jogchems en Dymphna Perdaems;  
Marinus Perdaems; 
Donderdag 26 december 2e Kerstdag   
9.30 uur: is er in de Vredeskerk te 
Steenbergen een Eucharistieviering en 
om 11.00 uur: in Lepelstraat. Om 19.00 
uur: is er H. Mis, Medjugorjeviering in 
de sacristie. Intenties: overl. priesters van 
het H. Hart van Jezus; 
Vrijdag 27 december 19.00 uur: H. Mis 
in De Vossemeren.
Zondag 29 december 09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering door de 
Werkgroep.
Maandag 30 december 18.00 uur: H. 
Mis.
Dinsdag 31 december Vandaag is er om 
17.00 uur: een Eucharistieviering in de 
Gummaruskerk te Steenbergen.
Woensdag 1 januari om 11 uur: is er 
een Eucharistieviering in de parochiekerk 
te Lepelstraat.
Donderdag 2 januari 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozenkransgebed.
Vrijdag 3 januari 19.00 uur: Nieuw-
jaarsviering Eucharistieviering door 
het pastoraal team. Na afloop is er 
gelegenheid om elkaar een goed 2020 te 
wensen.  

Zaterdag 21 dec. 19.00 uur Euch.: 4de 
Zaterdag van de Advent: o.o. Greta  
Nefs  en Janus van Tilburg; Co de Groot 
e.v. Riet Verkaart en zoon Jhonny; o.o. 
de Groot - Verkaart ; Jenny van As; 
Naantje Huijbregts e.v. Jos Houtepen; 
Voorganger.: Past. H. de Kort , lector: 
H. Wouts m.m.v. Het mannenkoor uit 
Halsteren. 
Dinsdag 24 dec. 16.00 uur Dienst van 
W.G.C. Kinderkerstviering: Mines 
Schoonen e.v. Corrie Havermans; o.o. 
Johannes van Tillo en Geertruida de 
Krom; o.o. Petie - Nijs; Thomas en Bep 
van Eck - van Gils en dochter Bep; Henk 
en Lies Timmers en Louis de Herdt; Jan 
en Truus Rens - Frijters; Jan en Mien 
de Groot - Gabreëls; o.o. Jochems - 
Heijligers en zoon Geert; Rinus Bakx e.v. 
Mien Jochems; o.o. Jochems - Dekkers 
en zoon Frits; o.o. van Loenhout - Baten; 
overledenen Buurtschap Strooienend; 
o.o. de Kock - van Tillo; Ron Geelhoed; 
Voorganger: Past. L. Robijn, m.m.v. het 
kinderkoor.
Dinsdag 24 dec. 22.30 uur Euch. 
Kerstnachtviering: Cor Hertogh; o.o. 
van Eekelen - Krüter en kinderen; o.o. 
van Schilt - Slokkers en kinderen; Ad 
van Meel e.v. Riet Frijters; o.o. de Wit 
- Coppens; Oma Vermue; o.o. van der 
Zande, zonen Kees en Piet; Jaan van Tillo 
e.v. Rinus Nijssen; Betsy de Keijzer e.v. 
Doeke Hooghiemstra; o.o. de Krom v.d. 
Zande; o.o. van Kuijk - Hensen; Opoe 
en Opa Hensen - Demmers; Sjaan van 
Kuijk e.v. Nelly de Krom; Jan Broos 
e.v. Annette Broos - Suwijn; o.o. Broos; 
o.o. Suwijn; Gonnie v.d. Wiel e.v. Piet 
Snellens; o.fam. van Oers- Gabriels; o. 
fam. van Aert - Schetters: Voorganger: 
Past. B. van Schaik, lector: F. Veraart, 
acolieten m.m.v. het Gemengd koor.
Woensdag 25 dec. 11.00 uur Euch.: 
Eerste Kerstdag: o.o. de Kock - van 
Tillo; Pastoor Blaauwhof; Jo Mertens; 
Voorganger: Past. S. Chazhoor, lector: 

M. de Ruiter m.m.v. Het Ant. Van Padua 
koor.
Donderdag 26 dec. 11.00 uur Euch.: 
Tweede Kerstdag:  o.o. van den Enden 
- Schetters; o.o. Snepvangers - Otte; o.o. 
Adrianus van der Bol en Jacoba van der 
Bol - Ooms; Zus Mariet van der Bol; 
o.o.Kees  Ooms en Riet Ooms - v.d. 
Weijngaert; o.o. van Boven - Buys; Kees 
van Boven; Jan van Boven; Anneke van 
Boven; Adri van Boven; Zuster Virginie; 
overleden fam. van Schaik; o.o. Blom - 
Boot; o.o. de Nijs - Uijtdewilligen en zoon 
Jan;Voorganger: Past. H. de Kort, lector: 
A. Blom m.m.v. het gelegenheidskoor. Na 
de viering is het Kindje wiegen: Voor de 
allerkleinste.Er wordt een Kerstverhaal 
verteld en beschuit met muisjes gegeten. 
En muziek gemaakt. Breng allemaal een 
muziekinstrumentje mee.
Zaterdag 28 dec. 19.00 uur Euch.: 
Jos Princen e.v. Cor van Oevelen; 
voorganger: Past. H. de Kort, lector: H. 
Wouts.Volkszang.
Dinsdag  31 dec. is er in 19.00 uur geen 
Antoniusviering.
Woensdag 1 jan. 11.00 uur Euch.: 
Nieuwjaarsviering: o.o. de Kock - van 
Tillo; o.o. van Elzakker - Mertens en de 
meisjes. Voorgangers: Het Pastoresteam, 
lector: F. Veraart m.m.v. het Ant. van 
Padua koor. Na de viering wordt u 
uitgenodigd  voor koffie, thee en of een 
drankje om elkaar te ontmoeten en te 
toasten op  het  Nieuwjaar.

Zondag 22 december 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Muziek: Samenzang; 
Misintenties: Janus Maas. Voorganger: 
pastoor Hans de Kort; Lector: Lies 
Welten; Koster: Ad Huijsmans.
Dinsdag 24 december 19.00 uur: 
Kerstnachtviering. Familieviering. 
Muziek: Gemengd koor/ Marloes en 
Annemijn Koole; Misintenties: Servé 
Broos, Peet Schijvenaars e.v. Toos 
Bosters, Jos Gijzen, O.o. Gijzen-Hack; 
Voorganger: pastor Sebastian Chazhoor; 
Lector: Petra Welten; Koster: Adrie van 
Etten.
Woensdag 25 decmber 11.00 uur: 
Eerste Kerstdag: Eucharistieviering. 
Muziek: Harmonie St Caecilia; Extra 
collecte voor het onderhoud van 
onze eigen kerk. Misintenties: O.o. 
Rous-van Ostaijen en zoon Adrie, O.o. 
Welten-Luijken en dochters Jo en Coba, 
Janus Maas, O.o. Frijters-van Steen, 
Voorganger: pater Betrus van Schaik; 
Lector: Adrie van Etten; Koster: Ad 
Huijsmans.
Dinsdag 26 december: Tweede 
Kerstdag, is er in Kruisland géén 
viering. 
Zondag 29 december 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Muziek: Samenzang; 
Misintenties: Janus Maas, Jgt. Adriana 
van Etten, Overleden ouders en familie. 
Voorganger: pastoor Hans de Kort; 
Lector: Toos Broos; Misdienaar: 
Anneke Welten; Koster: Adrie van Etten.
Vrijdag 3 januari: Eerste vrijdag 
van de maand dus om 9.15 is er 
weer een eucharistieviering in de 
sacristie. Voorganger: pastor Sebastian 
Chazhoor. Om 19.00 uur is er een 
Nieuwjaarsviering in Nieuw Vossemeer. 
Voor de hele St. Annaparochie.

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

Evangelische kerk Open Deur, Hartelijk 
uitgenodigd, elke zondag om 10.30 uur 
bij de samenkomst in de Open Deur Kerk, 
Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen. Sa-
men ontdekken en ervaren dat de God van 
de Bijbel nog steeds dezelfde is en won-
deren en krachten doet in mensenlevens. 

Open Deur Steenbergen

Wie geen kerstmis heeft in zijn 
hart, zal het ook niet vinden 

onder de kerstboom

doordenkertje

Toegift van Pater Bertus

Het Gebed Gaat Verder.
Op 8 oktober 2019 overleed in Genk, 
Belgisch Limburg, in een geur van 
heiligheid de begenadigde vrouw, Bertha 
Olaers, 99 jaar. Heel het huis, waarin zij 
lag opgebaard, vulde zich met rozengeur. 
Met enkele honderden mensen, vooral 
mensen van haar gebedsgroepen, waren 
we op haar begrafenis in Genk. Op 
zondagmiddag, 8 december, verzamelde 
opnieuw  een flink aantal mensen zich 
bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van 
D’Hierd. Daar begonnen we, nu zonder 
Bertha, met de rozenkransprocessie 
door het Heilig Bos van Genk. Met het 
Kruis van Jezus en een mooi Mariabeeld 
voorop ging het gebed verder. Veel 
mensen baden mee om Moeder Maria te 
bedanken voor een wonderbare genezing 
na het ontvangen van drie kruisjes van 
Bertha op hun voorhoofd.  De offerziel 
Bertha heeft in Naam van Jezus en 
de Maagd Maria veel goeds mogen 
doen. Na het eerste rozenhoedje door 
het Heilig Bos kwamen voortdurend 
pelgrims naar mij toe voor het sacrament 
van de Biecht. Ik liep aan de staart van de 
stoet en raakte zelfs flink achterop. Het 
was een genadevolle, blijde processie. 
Liefste Jezus, liefste Moeder Maria, wat 
geeft U deze oude priester toch de mooie 
gelegenheid om mensen blij te maken. 
Pater Bertus. 

Parochiekern St. Gummarus

Parochiekern van de Vrede

Antonius van Padua

Parochiekern H. Georgius

Parochiekern H. Joannes de Doper

Vrijdag 20 december 14.00 uur: Mw. 
H. Kouwenhoven, Woord, gebed en 
communie.
Vrijdag 27 december 14.00 uur: Pastor 
B. van Schaik, Eucharistie.
Vrijdag 3 januari 14.00 uur: L. Pepels, 
Woord, gebed met communie.

Onze Stede

Zondag 22 december 4e Advent 10.00 
uur: Ds. C. Biemond, Bergen op Zoom.
Dinsdag 24 december: 22.00 uur`; 
Kerstnachtviering, Ds. C. Biemond, 
Bergen op Zoom.
Woensdag 25 december 10.00 uur: 1ste 
Kerstdag, Ds. N. Sjoer, Wageningen.
Zondag 29 december 10.00 uur: Ds. 
Groenendijk, Klundert.

Hervormde kerk Steenbergen

Zondag 22 december 09.00 uur:   Ds. 
Hans de Bie.
Dinsdag 24 december uur: Kinder-
kerstfeest.
Woensdag 25 december 09.00 uur: Ds. 
Hans de Bie.
Zondag 29 december 09.00 uur: Ds. 
Henk van het Maalpad.
Dinsdag 31 december 19.30 uur: Ds. 
Henk van het Maalpad.
Woensdag 1 januari 11.00 uur: 
Morgengebed in de Sint Martinuskerk. 
Ds. Henk van het Maalpad.

Elke zondag 09.00 uur dienst in de Protestantse Kerk, 
Voorstraat 48 Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 
4717 NS Bergen op Zoom, tel. (0164) 23 19 92. 
E-mail:hcvhmaalpad@home.nl.
Voor informatie: B. van Weesep, tel. (0164) 68 39 41

Protestantse Gemeente  
Nieuw-Vossemeer en Halsteren

Zondag 22 december 10.30 uur: Ds. 
H.J. Inkelaar.
Dinsdag 24 december 22.00 uur: 
Kerstnachtdienst in de Prot. Kerk in 
Oudenbosch. Ds. H.J. Inkelaar.
Woensdag 25  december Eerste 
Kerstdag 09.00 uur: Ds. Ch. Inkelaar- 
de Mos m.m.v. het Klein Gastels Koor.
Zondag 29 december 10.30 uur: Ds. P. 
Taselaar, Ridderkerk.
Dinsdag 31 december 19.00 uur: Ds. 
Ch. of H.J. Inkelaar.

Protestantse Kerk 
Oud Gastel en Kruisland

Zondag 22  december 10.00 uur: 
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds.A. 
Vastenhoud.
Dinsdag 24 december 21.00 uur: 
Kerstzangdienst Gereformeerde Kerk.
Woensdag 25 december 10.00 uur: Ds. 
A. Vastenhoud.
Zondag 29 december 10.00 uur: 
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. 
C.Doorneweerd, Strijen.
Dinsdag 31 december 19.00 uur: Ds.A. 
Vastenhoud.
Woensdag 1 januari 10.00 uur: Ds. A. 
Vastenhoud.

Hervormde Gem. Dinteloord

Zondag 22 december 10.00 uur: Ds. A. 
Smilde, Dordrecht, 4de Adventszondag.
Dinsdag 24 december: Ds. E.E. 
Barendregt, Dinteloord. Kerstavond.
Woensdag 25 december: Ds. W. 
Vermeulen, Bergen op Zoom. Kerst.
Zondag 29 december 10.00 uur.
Dinsdag 31 december: Ds. E.E. 
Barendregt, Dinteloord. Oudjaar.

Gereformeerde kerk
Dinteloord en Steenbergen

Sint Annaparochie
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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

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

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

Poelier VUGTS 
Wenst U:

Smakelijke Feestdagen!
U wilt toch ook heerlijk gourmetten 

met versproducten uit uw eigen regio.

Bij ons dagelijks aanvoer vanuit 
eigen slachterij, waardoor we 
altijd met verse producten en 

ingrediënten werken.

En dat proeft u 
aan de kwaliteit.

(door Michelle Douw)

Steenbergen – “Als je haar maar 
goed zit”. Een veel gehoorde uit-
spraak, maar voor veel mensen 
niet vanzelfsprekend wanneer ze 
last hebben van blijvende kaalheid 
of tijdelijke haaruitval. Ieder per-
soon met hoofdhaar verliest vijftig 
tot honderd haren per dag. Door 
bijvoorbeeld erfelijke factoren, 
medicatie, chemotherapie of stress 
kan dit aantal plots toenemen. ‘‘Op 
dit soort momenten voelen men-
sen zich enorm kwetsbaar. Het is 
een grote stap om naar een specia-
list te gaan. Gelukkig is er veel mo-
gelijk op het gebied van haarwer-
ken. Naast pruiken zijn deelstuk-
ken ook steeds gebruikelijker’’, 
vertelt Clara van Kuik-Schraver. 

 
Samen met dochter Roxane Lo-
pez-van Kuik is Clara eigenares-
se van totaalconcept salon ‘Cla-

ra | Roxane Hair Face Body’. Clara 
heeft al ruim veertig jaar ervaring 
als haarwerker. ‘‘Wij bieden een 
vrijblijvend adviesgesprek aan 
buiten onze reguliere openings-
tijden. Samen bekijken we de mo-
gelijkheden. We werken met zowel 
synthetische modellen als human 
hair. Synthetisch haar is nauwe-
lijks nog van echt haar te onder-
scheiden en makkelijk in onder-
houd. De emotie van klanten gaat 
vaak van angst naar geruststelling 
tijdens het gesprek’’.

Zichtzending
‘‘Tijdens het adviesgesprek zoe-
ken we samen diverse modellen 
uit. We kijken goed naar de kleu-
rencombinaties met de huid, het 
nog aanwezige haar en de ge-
zichtsvorm. Ook bespreken we 
welke vorm van bevestiging past 
bij de klant. Haarstukken worden 
bijvoorbeeld gelijmd, geplakt of 
verweven met het nog aanwezige 
haar. Binnen twee dagen komen 
de uitgezochte modellen binnen 

en kan de klant komen passen. 
Natuurlijk zijn een partner, kin-
deren of een vriendin ook welkom 
om zo samen de beste keuze te 
maken’’, vertelt Clara. 

Totaalplaatje
Roxane heeft zich gespecialiseerd 
in hoofdhuidproblemen: ‘‘Een ge-
zonde hoofdhuid is de voedings-

bodem van mooi haar. Wij kun-
nen met een speciale camera zien 
hoe de conditie van de hoofdhuid 
is en wat de haardichtheid is. Met 
producten is het mogelijk om in-
actieve haarzakjes te stimuleren of 
de kwaliteit van het nieuw groei-
ende haar te verbeteren. Naast het 
uitkiezen van het haarwerk hel-
pen we klanten tevens met het 

onderhoud en het afstylen. Mocht 
een klant accessoires willen, zo-
als speciale slaapmutsen en zon-
nehoeden dan kunnen ze ook bij 
ons terecht. Bovendien advise-
ren onze schoonheidsspecialisten 
graag hoe men thuis mooie wenk-
brauwen creëert”. 

ANKO Haarwerk Specia-
list 
De salon is in Steenbergen de eni-
ge haarwerk specialist van de Al-
gemene Nederlandse Kappers 
Organisatie. Clara: ‘‘Omdat wij 
een erkende haarwerksalon zijn, 
is het mogelijk om het haarwerk 
te declareren bij de zorgverzeke-
raar. Hiervoor heeft de klant een 
verwijzing vanuit een arts no-
dig. Dan kunnen wij alles regelen 
met de zorgverzekeraar. Zo bie-
den we voor iedere portemonnee 
een passende oplossing. Mensen 
op deze manier kunnen helpen 
geeft enorm veel voldoening. Als 
iemand weer met een glimlach 
naar buiten gaat, is dat absoluut 
de kroon op ons werk’’.

Een (haar)zorg minder

Foto: Roxane en Clara tonen de camera waarmee de status van de hoofd-
huid kan worden vastgesteld.

STEENBERGEN – Na de succesvol-
le lichtjestocht in december vorig 
jaar hebben de gezamenlijke ker-
ken in Steenbergen de handen in 
een geslagen en staan er voorstel-
lingen  van zandkunstenaar Gert 

van de Vijver op het programma. 
Tijdens deze voorstellingen die op 
24 december in de Gummaruskerk 
worden gegeven, vertelt de kun-
stenaar het kerstverhaal op bijzon-
dere wijze. 

Inmiddels hebben 2400 mensen 
zich ingeschreven voor een gratis 
toegangskaartje en is er een der-
de voorstelling ingelast. Die vindt 
plaats om 15:00 uur. Kaartjes kun-
nen worden besteld op de websi-
tes: www.gummaruskerk.nl – www.
opendeursteenbergen.nl of www.
protestantse-gemeentesteenber-
gen.nl. De voorstellingen wor-
den mede mogelijk gemaakt door 
Dans- en Theaterschool Myra Ceti.

Kerstwandeling 
was een succes

Dank aan alle mensen die onze eerste 
kerstwandeling tot een succes hebben 
gemaakt. Deelnemers, locatie beschik-
baar stellers: wijkvereniging drievier-
de, tuin oude gemeentehuis, brouwe-
rij, oude pastorie, Cameleon voor de 
kleding, “En Toch” voor de mooie zang 
en de sponsor van de lekkernijen. Jullie 
hebben allemaal een grote pluim ver-
diend. Dank allemaal.
Stads Herauten Steenbergen

Al meer dan 2400 belangstellenden 
bij voorstelling Zandkunstenaar



FONDUE COMPLEET
300 gram vlees p.p.             € 12,95 p.p
.
Biefstuk, kipfilet, kalkoenfilet, slavinkje,
varkensfricandeau, balletje gehakt.
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade, fruit.
Cocktailsaus, knoflooksaus, fonduesaus
en satésaus. Stokbrood en kruidenboter.

GOURMET COMPLEET
350 gram vlees p.p.              € 13,95 p.p.

Biefstuk, kipfilet, varkensfricandeau,
slavinkje, balletje gehakt. Paprika, uien,
champignons (lekker om erbij te bakken).
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade,
fruit. Cocktailsaus, knoflooksaus,
gourmetsaus, satésaus.
Stokbrood en kruidenboter.

STEENGRILL COMPLEET
400 gram vlees p.p.                  € 14,95 p.p.

Biefstuk, kipfilet, varkensfilet, slavinkje,
hamburgertje, gemarineerde kipsaté,
speklapje zonder zwoerd. Paprika, uien,
champignons (lekker om erbij te bakken).
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade, fruit.
Cocktailsaus, knoflooksaus, steengrillsaus,
satésaus. Stokbrood en kruidenboter.
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HORS-D’OEUVRES DE LUXE                                                                € 15,50 p.p.

Huzarensalade, zalmsalade, asperges in hamrolletje, druiven, gevulde eieren,

kipkluifjes, Hollandse garnalen, roombrie, cervelaatworst, ardennerham met meloen,

makreelfilet, Hollandse nieuwe haring, gerookte palingfilet, gerookte zalmfilet,

fruit & garnering.

Leerlooierij 13, 4651 SM STEENBERGEN
Tel.: 0167 - 56 25 75 - WWW.SARDONOS.NL

0167 - 56 25 75

HORS-D’OEUVRES DE LUXE

Partyservice - Ontbijtservice - Verhuurbedrijf

SARDONOS PROMOTIES

FONDUE COMPLEET
300 gram vlees p.p.             € 12,95 p.p
.
Biefstuk, kipfilet, kalkoenfilet, slavinkje,
varkensfricandeau, balletje gehakt.
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade, fruit.
Cocktailsaus, knoflooksaus, fonduesaus
en satésaus. Stokbrood en kruidenboter.

GOURMET COMPLEET
350 gram vlees p.p.              € 13,95 p.p.

Biefstuk, kipfilet, varkensfricandeau,
slavinkje, balletje gehakt. Paprika, uien,
champignons (lekker om erbij te bakken).
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade,
fruit. Cocktailsaus, knoflooksaus,
gourmetsaus, satésaus.
Stokbrood en kruidenboter.

STEENGRILL COMPLEET
400 gram vlees p.p.                  € 14,95 p.p.

Biefstuk, kipfilet, varkensfilet, slavinkje,
hamburgertje, gemarineerde kipsaté,
speklapje zonder zwoerd. Paprika, uien,
champignons (lekker om erbij te bakken).
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade, fruit.
Cocktailsaus, knoflooksaus, steengrillsaus,
satésaus. Stokbrood en kruidenboter.
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HORS-D’OEUVRES DE LUXE                                                                € 15,50 p.p.

Huzarensalade, zalmsalade, asperges in hamrolletje, druiven, gevulde eieren,

kipkluifjes, Hollandse garnalen, roombrie, cervelaatworst, ardennerham met meloen,

makreelfilet, Hollandse nieuwe haring, gerookte palingfilet, gerookte zalmfilet,

fruit & garnering.

Leerlooierij 13, 4651 SM STEENBERGEN
Tel.: 0167 - 56 25 75 - WWW.SARDONOS.NL

0167 - 56 25 75

HORS-D’OEUVRES DE LUXE

Partyservice - Ontbijtservice - Verhuurbedrijf

SARDONOS PROMOTIES

FONDUE COMPLEET
300 gram vlees p.p.             € 12,95 p.p
.
Biefstuk, kipfilet, kalkoenfilet, slavinkje,
varkensfricandeau, balletje gehakt.
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade, fruit.
Cocktailsaus, knoflooksaus, fonduesaus
en satésaus. Stokbrood en kruidenboter.

GOURMET COMPLEET
350 gram vlees p.p.              € 13,95 p.p.

Biefstuk, kipfilet, varkensfricandeau,
slavinkje, balletje gehakt. Paprika, uien,
champignons (lekker om erbij te bakken).
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade,
fruit. Cocktailsaus, knoflooksaus,
gourmetsaus, satésaus.
Stokbrood en kruidenboter.

STEENGRILL COMPLEET
400 gram vlees p.p.                  € 14,95 p.p.

Biefstuk, kipfilet, varkensfilet, slavinkje,
hamburgertje, gemarineerde kipsaté,
speklapje zonder zwoerd. Paprika, uien,
champignons (lekker om erbij te bakken).
Saladeschotel met huzarensalade, sla,
gevulde eieren, gevulde tomaat, zuur,
wortelsalade, tropische koolsalade, fruit.
Cocktailsaus, knoflooksaus, steengrillsaus,
satésaus. Stokbrood en kruidenboter.
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HORS-D’OEUVRES DE LUXE                                                                € 15,50 p.p.

Huzarensalade, zalmsalade, asperges in hamrolletje, druiven, gevulde eieren,

kipkluifjes, Hollandse garnalen, roombrie, cervelaatworst, ardennerham met meloen,

makreelfilet, Hollandse nieuwe haring, gerookte palingfilet, gerookte zalmfilet,

fruit & garnering.

Leerlooierij 13, 4651 SM STEENBERGEN
Tel.: 0167 - 56 25 75 - WWW.SARDONOS.NL

0167 - 56 25 75

HORS-D’OEUVRES DE LUXE

Partyservice - Ontbijtservice - Verhuurbedrijf

SARDONOS PROMOTIESWWW.SARDONOS.NL

Voor iedereen een bijzonder 2020 

Wenst u allen
 een gezond en gelukkig 2020

Slabbecoornweg 21 • 4691 RZ Tholen
Tel: (0166) 604140 • www.hofal.nl

CONSTRUCTIES

Hezemans Fysiotherapie

Joseph Hezemans
algemeen fysiotherapeut

Kristel Franse
oedeemtherapeut

Welbergsedijk 29 - Steenbergen - 0167 56 59 80
www.hezemansfysiotherapie.nl

wenst haar leden, vrijwilligers, sponsors 
en supporters een sportief maar 

bovenal gezond 2020.

Tevens nodigen wij iedereen uit voor 
onze Nieuwjaarsreceptie op 

zaterdag 4 januari van 17.00 tot 21.00 uur

 V.V. "Steenbergen"

Vlamingvaart 49
4651 GR Steenbergen

0167-560799 of 06-22757344

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

LigneNotarissen
Deskundig | Betrouwbaar | Onafhankelijk

J.F. Kennedystraat 3 - 4651XJ Welberg
Steenbergen - Tel. 0167 - 563701

Burg. Elkhuizenlaan 33 - 4661 CH Halsteren
Tel. 0164 - 682475

Dorpsstraat 170a - 4661 HV Halsteren
Tel. 0164 - 686100

Corinthian Medium PlainCorinthian Medium Plain

 wenst u fijne feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar!

Stem
op

2020

Showroom aanwezig: Gibsonstraat 9
Tel.: (0167) 567018 • Fax (0167) 561240
E-mail: info@sebrechts.nl • Internet: www.sebrechts.nl

Showroom aanwezig: Gibsonstraat 9
Tel.: (0167) 567018 • Fax (0167) 561240
E-mail: info@sebrechts.nl • Internet: www.sebrechts.nl

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020

Zilverhoek 5 • Steenbergen • t (0167) 56 17 20 • info@madri.nl • www.madri.nl

T O TA A L I N S T A L L A T E U R

Het volledig team van Madri Totaalinstallateur
wenst u een warm, verlicht, stromend en vooral

een gezond en gelukkig 2020.
Ook in het nieuwe jaar staan we graag voor u klaar.

CV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN ENERGIEWARMTEPOMPEN

Bronkhorststraat 14, 4651 SZ 
Steenbergen, 0167 541102 
info@parkentuinmachines.nl  
www.parkentuinmachines.nl
Volg ons ook op Facebook!

Maak zelf online een afspraak op www.haervandenadel.nlMaak zelf online een afspraak op www.haervandenadel.nlMaak zelf online een afspraak op www.haervandenadel.nl

Fijne kerstdagen en een stralend nieuwjaar!
Het team van Haer van den Adel staat ook in 2020 voor je klaar. 

Kaaistraat 20 - Steenbergen - 0167 563169 - Volg ons op Facebook

GelukkigGelukkiGelukkigGelukki2020
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IJsfestijn zorgde voor 
veel schaatsplezier
Terwijl het inmiddels vijfde IJsfestijn deze weken grote 
aantallen schaatsliefhebbers trekt, werd in januari 2019 
bij het sluiten van de vierde editie met tevredenheid 
teruggekeken. Het bestuur van de Stichting IJsfestijn had 
meteen al ideeën voor een vervolg. Daarbij worden zaken 
die nog niet helemaal honderd procent liepen goed onder 
de loep genomen. Dik tevreden was men over het aantal 
bezoekers: zevenduizend in totaal. Duizend meer dan het 
jaar ervoor.

Buiten De Veste 2 heeft de wind in de zeilen
Er wordt in het begin van 2019 stevig gebouwd in de nieuwe wijk Buiten de Veste 2. De plannen voor acht patiowoningen, acht 
twee-onder-één-kappers en twee vrijstaande woningen krijgen verder vorm. De patiowoningen gingen eind 2018 in de verkoop en 
de helft was spoedig in optie. De bouw zou niet lang op zich laten wachten, zo werd door de projectontwikkelaar voorspeld.

‘Huis met de Gouden Balken’ 
zorgt voor hilarische taferelen
Eind januari bracht het AM de Jong Toneel in het 
Wagenhuis de klucht ‘Huis met de Gouden Balken’ op 
de planken. De drie uitvoeringen stonden onder regie 
van Juul Verhallen. Het publiek genoot ervan. Het AM 
de Jongtoneel smart naar nieuwe leden die of op het 
podium willen, of een helpende hand achter de schermen 
willen geven.

Missie Veteranen Steenbergen in 
2019 uit de startblokken
In Restaurant De Watertoren vond in januari de eerste 
bijeenkomst van de nieuwe Stichting Veteranen 
Steenbergen plaats. Een veteraan mag zich veteraan 
noemen wanneer is deelgenomen aan een Nederlandse 
missie in het buitenland. Daarbij moet de betreffende 
man of vrouw tenminste 30 dagen van huis zijn 
geweest. “Een van de doelen van heet veteranenbeleid 
is het bevorderen en het uitdragen van erkenning voor 
veteranen”, zo laat voorzitter Arie Pot weten.

Laatste marathon 
voor Leo Ossewijer
Welbergenaar Leo Ossewijer (59) 
maakt zich op voor zijn laatste Kika-
marathon. Die wordt op 15 april in 
Boston gelopen. Op dat moment 
had Ossewijer al zo’n 130.000 euro 
voor Kika bijeengebracht. Alles bij 
elkaar liep Leo Ossewijer 20.000 
hardloop kilometers. “Het mooie van 
Run for Kika is dat je met een groep 
gelijkgestemden optrekt. We gaan met 
elf lopers naar Boston, waarvan ik er 
acht vrij goed ken”.

Peren als prijs 
tijdens Prinsenbal 
van Peer 1
In Vosse-ol werd het eerste 
Prinsenbal gehouden. Dit dankzij de 
inzet van leden van ‘Optochtnummer 
35’. Ze vonden dat het tijd werd voor 
een dergelijk bal. Het werd een heel 
gezellige avond in dorpsherberg D’n 
Slok. Er werd tijdens het bal ook 
een bingo gehouden met bijzondere 
prijzen. Dit met het motto van de 
carnaval 2019 in gedachten: “Speul 
d’ut Spelleke Meej”. Verse appels en 
heerlijke peren – met een knipoog 
naar Peer 1 – konden worden 
gewonnen.

2019

Kroniek uit 
Stad en Streek

Januari
Tekst: Peter Vermeulen

Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.

Computervereniging blij met 
groot aantal leden
Al 140 leden, een zevenkoppig bestuur en bruisend van 
activiteiten. Het gaat goed met de computervereniging die haar 
domicilie in het clubgebouw van Scouting Steenbergen heeft. 
Hier worden tal van cursussen gegeven waarbij voornamelijk 
senioren worden afgeholpen van hun koud watervrees als het om 
computers, tablets of mobiele telefoon gaat. De vereniging ging 
vol ambitie het nieuwe jaar in.

Dinteloorder Toon Machielse 
nieuwe trainer bij SC Welberg
Arie Pouwe vertrekt na een periode van 2 jaar bij Sc 
Welberg. Hij wordt opgevolgd door Dinteloorder Toon 
Machielse. Die trainde de Lepelstraatse Boys. Sc Welberg 
voorzitter Gine Seesing licht toe dat Machielse gekozen 
is vanwege zijn ervaring, maar ook vanwege de klik die 
met hem wordt gevoeld. De hoop is dat het eerste elftal 
minstens blijft meedraaien in de top van de vijfde klasse.

Werkgroep Behoud 
Leefbaarheid Dinteloord (WBLD) 
trekt aan de noodrem
Met de benadrukking dat ze een werkgroep zijn en 
geen actiegroep, reageert de Werkgroep Behoud 
Leefbaarheid Dinteloord (WBLD) fel op het plan om 
250 arbeidsmigranten te huisvesten aan de rand 
van Dinteloord. Ze verspreiden fl yers onder de 2600 
Dinteloordse huishoudens. De fl yer roept inwoners op 
om toch vooral naar de inloopdag over dit onderwerp op 
30 januari te gaan.



Gelukkig Nieuwjaar!

Veilige kilometers in 2020 gewenst!

Bedrijvenweg 4, Fijnaart - 0168 4622 44
Noordwal 14, 4651 AH Steenbergen

(0167) 56 61 71 / 06 53 26 30 52
www.martbrusselaarszonwering.nl

Wenst iedereen een voorspoedig 2020
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www.ford-iriks.nl

Middelharnis
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Loonbedrijf J.A.P.M. Oomen
Agrarische diensten en cultuurtechnische werken

Zeelandweg Oost 35, 4655 TT De Heen 
tel. 0167-563401 mob. 06-54340401

Familie en personeel wensen u 
een voorspoedig 2020

Het bestuur en 
medewerkers van de

Kleine Tour
Steenbergen 

Wij wensen u gezellige dagen en 
alle goeds voor 2020! 
Carola, Angelika, Irene,

 Iris, Joyce, Monique, Clara & Roxane

Julianastraat 13   |   4651 BX Steenbergen   |   0167-565641   |   www.clararoxane.nl
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Wij wensen u gezellige dagen en 
alle goeds voor 2020! 
Carola, Angelika, Irene,

 Iris, Joyce, Monique, Clara & Roxane

Julianastraat 13   |   4651 BX Steenbergen   |   0167-565641   |   www.clararoxane.nl

Goudsmederij Keizer wenst u een gelukkig en mooi 2020

Kaaistraat 45, 4651 BM Steenbergen, telefoon: 06-48682342

www.volhardingsteenbergen.nl
wenst u een gezond, gelukkig en muzikaal 2020

HEMA
Alle goeds en ook in 2020 
zien wij u graag weer!

HEMA Steenbergen
www.hema.nl

Franseweg 62A - 4651 GG Steenbergen - 0167-56 06 19 
info@visiovireo.nl - www.visiovireo.nl - Volg ons op Facebook!

U herkent Dutch Quality Gardens Visio Vireo Tuinen 
voortaan aan dit nieuwe logo. 

De vertrouwde gezichten blijven. Wij wensen u fi jne 
feestdagen & een goed, gezond en bloemrijk 2020!Wij wensen 

u een 
fantastisch 

2020

WIJ GAAN DOOR!
MET 90 WINKELS!
Altijd bij u in de buurt

PHONE HOUSE THUIS IN TELEPHONE HOUSE THUIS IN TELECOM

ALLE MERKEN
ALLE NETWERKEN
ONAFHANKELIJK ADVIES
SCHERPE AANBIEDINGEN

Autobedrijf Bastians B.V.

Franseweg 17 • 4651PV Steenbergen
Website: autobedrijfbastians.nl • Telefoon: 0167-566721

Gelukkig 2020
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Kunstschilder Hans Hazenbroek 
overleden
Op woensdag 23 januari overleed op 89-jarige leeftijd 
kunstschilder Hans Hazenbroek. Gedurende de decennia 
dat hij in de gemeente Steenbergen woonde zette Hans 
Hazenbroek zich als kunstenaar en als organist in voor 
het maatschappelijk leven. Fotograaf Herman de Pagter 
maakte van hem een prachtige foto.

Bijeenkomst huisvesting 
arbeidsmigranten Dinteloord 
verloopt chaotisch
De inloopbijeenkomst over de plannen voor de huisvesting 
van 250 arbeidsmigranten in Dinteloord verloopt chaotisch 
en tumultueus. Initiatiefnemer Flex-Employment en 
gemeente Steenbergen organiseerden in restaurant Thuis! 
drie gespreksronden waarvoor moest worden ingeschreven. 
Bezoekers die de bijeenkomst spontaan bezochten werden 
geweigerd. Flex-Employment zegde toe dat er meer 
bijeenkomsten zouden komen wanneer daar behoefte aan 
was. Een paar weken later gingen de plannen in de koelkast.

Oude Kaaistraat reus wordt kachelhout
De grote kastanjeboom bij het voormalige CSM kantoor, ook bekend als de witte Villa van de familie van Loon, werd begin februari 
geveld. Volgens Historisch Steenbergen kenner Ad van de Par stamde de boom uit 1893. Hij heeft een krantenfoto uit 1898 in zijn 
archief waarop de boom staat, vermoedelijk zo’n vijf jaar oud. Op het moment van kappen had de boom een diameter van 142 
centimeter en een hoogte van 17 meter, terwijl de kroon 16 meter was. Onderzoek wees uit dat de boom van binnenuit werd 
weggevreten door de ‘Dikrondtonder-zwam’.

Maximadiner levert een 
overweldigend bedrag op
Kinderchirurg en initiatiefnemer Kees van de Ven 
organiseerde met hulp van diverse ondersteuners een 
benefi tdiner in de Heense kerk. Hiervoor waren vrij 
snel 222 toegangskaarten verkocht. Het etentje leverde 
ruim 24.000 euro op voor het Prinses Maximacentrum 
(24.261,06 euro). Tijdens het diner werd ook een veiling 
gehouden. ‘De sfeer was maximaal, het eten verrukkelijk, 
het was een bijzonder avond’, zo luidde de conclusie.

Jubilarissen Vrouwen van Nu 
gehuldigd
Janneke Koert (87) werd bij Vrouwen van Nu gehuldigd 
vanwege haar 65-jarig lidmaatschap. Zij kwam als 22 
jarige bij de Plattelandsvrouwen. Ook Janna Visser had 
een bijzonder jubileum: zij startte vijftig jaar geleden 
eveneens bij de Plattelandsvrouwen en was er in de 
jaren 1980 bestuurslid. Voor beide jubilarissen waren 
er prachtige bloemen met een attentie. Die kregen ze 
overhandigd door coördinator Joke Engels.

Noortje Heimerikx 
voorleeskampioen
in de gemeente Steenbergen
Jaarlijks organiseert bibliotheek Het Markiezaat het 
voorleeskampioenschap. Ook dit keer gebeurde dat in de 
theaterzaal van De Kloosterhof in Hoogerheide. Hiert werd 
Noortje Heimerikx uitgeroepen tot voorleeskampioen van 
de gemeente Steenbergen. De elfjarige scholiere van de 
Zonnebergschool las voor uit het boek ‘Ezzies Wereld’ van de 
bekende schrijfster Francie Oomen.

Bewoners in de 
Krommeweg zijn 
wateroverlast zat
Bij zware regenval staan de 
tuinen en kelders van bewoners 
aan de Krommeweg onder water. 
Grote boosdoener is de sloot 
aan de overzijde van de weg die 
vol takken en troep ligt, zo toont 
bewoner Ron van de Kleijn. Hij 
hoopt dat de gemeente snel iets 
gaat doen aan de erbarmelijke 
staat waarin de sloten aan de 
Krommeweg verkeren.

EHBO-vereniging 
Dinteloord: 
“Samen helpen om 
de leefbaarheid op 
peil te houden”
Voorzitter Michiel Eijgenhuijzen 
en Lotus-slachtoffer Bram de 
Zwart zouden bij EHBO Dinteloord 
na jaren van trouwe dienst 
afscheid nemen. De laatste 
vanwege gezondheidsproblemen, die 
gelukkig grotendeels achter de rug waren. 
En Eijgenhuijzen zou de voorzittershamer 
overdragen aan interum Mitchel de Jager. 

Die moest zich echter vanwege zeer drukke 
werkzaamheden terugtrekken. En zo bleven de 
twee en helpen ze met de overige leden mee 
om de leefbaarheid in Dinteloord op peil te 
houden.

2019

Kroniek uit 
Stad en Streek

Februari
Tekst: Peter Vermeulen

Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.
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Annemieke Zwiep
acupunctuur - massage - cupping   

Westdam 40  4651 BE STEENBERGEN

06-20065466  -  www.vedas-therapie.nl  -  vedas@home.nl

Wij wensen al onze klanten 
een goed en gezond 2020

Raadhuisplein 9
4671 DA Dinteloord
Tel: 0167-520018
info@bestersopticiens.nl
www.bestersopticiens.nl * Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

   

 
 

Bij Besters

tot wel 50% korting*

op een complete bril!

U heeft al een complete

enkelvoudige merkbril

vanaf slechts @199,–

Raadhuisplein 9 • 4671 DA Dinteloord
Tel: 0167-520018

info@bestersopticiens.nl
www.bestersopticiens.nl

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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Wij wensen u alle goeds voor het nieuwe jaar.

Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwers

De beste wensen en een voorspoedig 2020

Loon- en grondwerkbedrijf Testers

PROJECTNR.

FORMAAT

DATUM

PERSEPHONESTRAAT 5-05
POSTBUS 1086 5004 BB TILBURG

TEL (013) 590 19 25
INFO@DECROONMEDIA.NL

FAX (013) 590 19 26

ADVERTENTIEPROEF BINNEN 3 DAGEN RETOURNEREN
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HANDTEKENING:  ....................................................
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AGRARISCHE, CULTUURTECHNISCHE
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Tevens kraanverhuur en levering van verschillende 
soorten zand, grond en puingranulaten
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WE WENSEN U EEN GELUKKIG 2020!

Wij wensen iedereen een gezond 
en voorspoedig 2020 !

Kaaistraat 67, Steenbergen, tel (0167) 56 56 50, mobiel 06 54 25 23 46 
www.woningstoffeerder.com, info@woningstoffeerder.com

Wij danken al onze klanten en relaties voor het vertrouwen! 
Ook in 2013 gaan we weer “vol gas” tegenaan om iedereen 
weer uitstekend van dienst te zijn!

Wij doen alles voor  uw auto

Nassaulaan 6
4651 AA Steenbergen
Tel.: (0167) 56 41 50
www.cuelenaere.nl 

Autobedrijf Cuelenaere B.V.

Betaalbare kwaliteitsgarage voor alle merken!

Kijkt u ook eens op onze site www.cuelenaere.nl 
voor o.a. een mooie occasion.

Adv_106x52_Cuelenaere.indd   1 19-12-12   11:25

Ook in 2020 gaan we er weer “vol gas” tegenaan om iedereen
weer uitstekend van dienst te zijn!

OP NAAR 100 JAAR

CUELENAERE

Kinderopvang Mamaloe wenst 
u een voorspoedig 2020!

wenst u een goed 2020

Wij wensen al onze klanten 
een goed en gezond 2020

Gelukkig
2020
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Het Pompke is al vijftig jaar een 
begrip in Kruisland
Vijftig jaar geleden begonnen als blad om kerkberichten in 
te vermelden is Het Pomke in Kruisland uitgegroeid tot een 
dorpsblad dat elke week met grote zorg door een groep 
vrijwilligers wordt samengesteld. In maart vierde het blad 
de vijftigste verjaardag met een speciale editie. Op de foto 
voorzitter Toos van Merode en de redactieleden Liesbeth 
Franken en Dick de Groen.

Buitenlandse kinderen vinden 
hun plek op lokale basisscholen
Kinderen die hier met hun ouders vanuit veelal 
oorlogsgebieden een veilig onderkomen zoeken hebben 
grote behoefte aan rust en het zich welkom voelen in 
de o zo vreemde omgeving. Ze worden gelukkig op de 
basisscholen goed opgenomen en vinden er hun plek. 
Daarvoor zetten vrijwilligers en leerkrachten zich met 
veel liefde in. Best wat meer waardering van gemeente 
en landelijke overheid voor het vele werk dat de 
basisscholen op dit gebied verzetten zou zeker op zijn 
plaats zijn, zo valt te beluisteren.

Leerlingen R@velijn 
sprokkelden een 
recordopbrengst bij elkaar voor 
het goede doel
KWF ambassadrice en BN-er Fien Vermeulen kwam 
enthousiast naar Steenbergen. “Ik heb al heel wat acties 
mogen bezoeken, maar nog nooit was een donatie aan 
ons fonds zo hoog”, zo liet ze de leerlingen van ’t R@
velijn verheugd weten. Die hadden maar liefst 18.666,65 
euro bijeengebracht voor het Koningin Wilhelmina 
Fonds dat zich sterk maakt voor kankerbestrijding.

Carnavalsvoorstelling is aanwinst voor Strienestad
De nieuwe carnavalsvoorstelling voor peuters en kleuters in de zaal van theaterschool Myra Ceti werd een doorslaand succes. 
Ruim driehonderd van de allerkleinste Bietboerkes en Meerminnekes beleefden de première dol enthousiast mee. Geconcludeerd 
werd dat het Strienestadse carnaval er met deze peuter- en kleutervoorstelling een aanwinst van formaat bij heeft gekregen.

Brandstichter Steenbergen-Zuid 
verlegt  aandacht naar auto’s
Nadat lange tijd tuinhuisjes en schuttingen het doelwit 
waren van de vandaal die de wijk Steenbergen-Zuid 
letterlijk en fi guurlijk wakker houdt lijkt de aandacht 
van de idioot of idioten zich te verleggen naar het in 
brandsteken van auto’s. Burgemeester Van den Belt stelt 
dat het risico bij een autobrand nog meer risico met zich 
meebrengt vanwege ontploffi ngsgevaar. Hij roept wederom 
de bevolking op om waakzaam te zijn en verdachte zaken 
te melden. En hij nodigt de brandstichter uit om met hem 
te komen praten.

Burrieborrel weer beregezellig
Carnaval wordt in alle kernen van de gemeente 
Steenbergen naar hartenlust gevierd. Op de vrijdagmiddag 
voor het grote carnavalsfeest komen alle hofhoudingen 
bijeen voor de jaarlijkse burrieborrel in het gemeentehuis. 
Ook de samenkomst was dit jaar weer beregezellig en 
opvallende zaken bij de carnavalsvieringen werden op 
ludieke wijze belicht.

Opschaling van de windmolens 
in de Dinteloordse 
Karolinapolder houden 
gemoederen danig bezig
Het bedrijf innogy maakte afspraken met het college 
van b en w en stelde grote bijdragen in het vooruitzicht 
die ten goede konden komen aan de (Dinteloordse) 
samenleving. Dat creëerde voorstanders, maar er waren 
ook tal van tegenstanders. Vooral toen doordrong dat 
er windturbines zouden worden geplaatst waarbij de 
Euromast qua hoogte het nakijken had. De actiegroep 
‘Dinteloord tegen MEGAmolens en de ‘Werkgroep 
Behoud Leefbaarheid Dinteloord’(WBLD) sloegen de 
handen ineen. Er kwamen nieuwe gesprekken met de 
initiatiefnemer en later in het jaar kreeg de zaak een naar 
staartje toen de provincie de bevoegdheid bij gemeente 
Steenbergen weghaalde.

VVD stapt uit 
coalitie
Het was voor buitenstaanders 
verrassend. De VVD kon zich niet 
langer vinden in de samenwerking 
binnen de coalitie met Gewoon 
Lokaal en CDA. 
Dit vanwege “onoverbrugbare 
verschillen in stijl en inzicht met 
Gewoon Lokaal” nam de VVD de 
beslissing om uit de coalitie te 
stappen. Hoewel de drie partijen 
met goede moed aan een regeerperiode 
waren begonnen was de breuk een feit. VVD-
wethouder Petra LePolder trok haar conclusies 

en vertrok voor een wethouders baan in de 
gemeente Dongen. De Volkspartij – de tweede 
grote winnaar bij de laatste verkiezingen – trad 
vervolgens toe.

Alfred J. Kwak 
centraal tijdens 
‘Verrassende 
Ontmoetingen’
Voor de tweede maal 
organiseren Karen de Vriend 
en Claudia de Groen de 
‘Verrassende Ontmoetingen’ in 
het stadshart van Steenbergen. 
Ditmaal stond Alfred J. Kwak in 
de schijnwerpers, de musical die Herman van 
Veen met het residentieorkest in 1978 bracht 
en die voor heel wat mensen een plezierige 
muzikale jeugdherinnering is. De ontmoeting 

begon ook deze keer bij de ‘Verhalenbank’ 
op de kop van de Kaaistraat en leidde de 
deelnemende kinderen via een rode lijn naar 
andere locaties in het centrum.
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Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.



stichting OVW
”Ontspanning Voor Welberg”
bedankt al haar sponsoren voor hun bijdragen 
en alle vrijwilligers en inwoners van Welberg 

voor hun inzet en enthousiasme 
bij onze activiteiten.

   ovw.welberg@gmail.com

Meesters
In groenten en fruit

Wij wensen u een gelukkig
maar vooral gezond 2020 toe!

Kaaistraat 51 - Steenbergen - 0167-563288

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

“POELIER VUGTS”

Wij willen iedereen een gezond en voorspoedig
nieuwjaar toewensen!

Fijne Kerstdagen en 
een voorspoedig 2020

Autobedrijf Eskes
www.autobedrijf-eskes.nl

Officieel Hyundai Dealer en Erkend reparateur Mazda

Vestiging Bergen op Zoom
Steenspil 38
4661 TZ Halsteren
0164-215000

Vestiging Tholen
Ohmstraat 2

4691 RD Tholen
0166-603682

hair- & bodysalon

              monique

Haarverzorging van dames, heren en kinderen

De Lindenburgh - De Vossemeren
Onze Stede - De Nieuwe Haven & Welberg 

Tel. 0167-562223 / 0651-285787

Lichaam & gezichtsverzorging

De Lindenburgh
Tel. 0649-624128

Bel voor uw afspraak 0651 - 285787

Hof van Nassau
Lindenburghlaan 7
Steenbergen

Onze Stede
Rozemarijnstraat 1
Steenbergen

De Nieuwe Haven
De Ruyterstraat 2
Dinteloord

Sc.Welberg 
wenst haar leden, 

vrijwilligers,supporters, 
sponsors en donateurs 

een sportief en 
gezond 2020.

Elektro Groothandel

DE winkel met bezorgdienst voor levering 
van Kabels tot complete Besturingen

Curieweg 7, Tholen
Tel. 0166-744090

www.sayers-techniek.nl

Het team van Vermeulen Steenbergen wenst u
een gelukkig, gezond en voorspoedig 2020

 Houtzagerij 1 • 4651 SN te Steenbergen
Tel. reparatie: 0167-852435 • Tel. verkoop: 06-48787791

www.ttautos.nl

TT Auto’s B.V.

Verkoop, reparatie en
onderhoud van alle
merken scootmobielen.

Reparatie, onderhoud 
en APK voor 
alle merken

Wij wensen u fi jne feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar met vele veilige kilometers!

Verkoop, reparatie en
onderhoud van alle
merken scootmobielen.

Reparatie, onderhoud 
en APK voor 
alle merken

HELMONS
Karel Doormanstraat 6-8, Dinteloord,0167 - 524 035, 
www.scootmobielshop.nu       www.autohelmons.nl

GelukkigGelukkiGelukkigGelukki2020


