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KijkopSteenbergen.nl

( door  Peter Vermeulen )
STEENBERGEN – “Het wordt dit 
jaar weer een prachtig en plezie-
rig IJsfestijn”, zo is de overtuiging 
van IJsfestijn-voorzitter Julien van 
Meer. “We hebben dit inmiddels 
vijfde festijn voorbereid met een 
fijn team dat goed op elkaar is in-
gespeeld. En ook de vrijwilligers 
– in aantal overigens weer groter 
is dan vorig jaar – zijn enthousiast 
en zeer gemotiveerd om er weer 
een mooi evenement van te ma-
ken”. Het IJsfestijn opent op zater-
dag 7 december en er kan tot en 
met zondag 5 januari worden ge-
schaatst.

Het IJsfestijn-team is het hele jaar 
rond al met de organisatie van het 
evenement in de weer. “Vanaf au-
gustus vergaderden we wekelijks”, 

aldus de voorzitter. Op 2 decem-
ber wordt de tent opgebouwd. 
Ook dit jaar op het parkeerterrein 
aan de Westdam. “Dat is ook de 
enige plek om het IJsfestijn in het 
centrum te kunnen houden met 
een tent van deze omvang”. Die 
tent is 40 meter lang en 15 meter 
breed en geeft ruimte aan een ijs-
baan van 14 x 25 meter. “Dit jaar 
hebben we de verlichting van de 
baan sfeervol veranderd. En ook 
de foyer is anders ingericht en zal 
meer sfeer hebben. Dit dankzij 
onze sponsoren en vrijwilligers, 
die alle lof en dank verdienen”.

Ook Elsa komt weer
Het IJsfestijn wordt zaterdagmid-
dag 7 december om 14:00 uur of-
ficieel geopend door een verte-
genwoordiger van het college van 

burgemeester en wethouders van 
de gemeente Steenbergen. Met-
een na deze opening kan er wor-
den geschaatst.

Ook dit jaar zijn er bijzondere ac-
tiviteiten. Wederom komt Elsa uit 
Frozen naar het IJsfestijn. Dat is 
op zondagmiddag 8 december. 
Er worden curlingwedstrijden ge-
houden en de organisatie heeft dit 
jaar Open Curling gekoppeld aan 
de Curling voor sponsoren. Hier-
voor zijn al flink wat aanmeldin-
gen, dus ook dat belooft een ge-
zellig evenement te worden. De 
data voor de Curling zijn 12 en 19 
december en 3 januari.

1100 basisscholieren
“We ontvangen in de eerste twee 
weken van het IJsfestijn nog meer 

basisscholen dan andere jaren. 
Een gedeelte komt uit de gemeen-
te Steenbergen – alle basisscholen 
– en het andere gedeelte komt uit 
Tholen. In totaal maar liefst 1100 
kinderen”, aldus een tevreden 
voorzitter. “We zijn elke dag ge-

opend van 9:00 uur ’s ochtends tot 
9:00 uur ’s avonds. 

Op momenten dat er evenemen-
ten worden georganiseerd dan 
zijn er andere openingstijden.

IJsfestijn Steenbergen beleeft eerste lustrum

Foto: Op 2 december wordt de tent van het IJsfestijn met vereende 
krachten weer opgebouwd. Op 7 december kan er worden geschaatst.

( door Peter Vermeulen )
STEENBERGEN – Afgelopen zater-
dagochtend bracht de gemeen-
teraad een bezoek aan de mili-
eustraat op industrieterrein Rei-
nierpolder I. Hiervoor zijn plannen 
voor een grootscheepse aanpak in 
voorbereiding. Projectleider Henk 
Verschuuren van de Anteagroup 
(voorheen Oranjewoud) lichtte 
deze plannen toe.

Al in 2016 keurde de gemeenteraad 
een beleidsplan toe dat het proces 
van ‘afval naar grondstof’ beschreef. 
In 2018 werd een onderzoek naar 
de mogelijkheden gestart om de 
afvalinzameling toekomstbesten-
dig te maken. Er werden hiervoor 
vijf scenario’s opgesteld die uiteen-
liepen van verbouwing tot comple-
te verplaatsing en vervanging van 
de milieustraat. Omdat verplaat-
sing niet alleen kapitaalvernietiging 
maar ook dubbele lasten met zich 

meebracht werd gekozen voor een 
scenario dat uitbreiden en optima-
liseren van de milieustraat inhoudt. 
Daarbij wordt naar tal van zaken 
gekeken, niet alleen betere logis-
tiek maar ook de beperking van de 
geluidsoverlast heeft daarbij grote 
aandacht.

Terrein aangekocht
De verbetering van de logistiek heeft 
als voorwaarde vergroting van het 
terrein. Daartoe werd een terrein 
met bedrijfsgebouw aan de naast 
de milieustraat liggende Renesse-
straat aangekocht. Ook de zoutloods 
van de Provincie die op gemeente-
lijk terrein staat is een aandachts-
punt. Deze krijgt een andere func-
tie, wordt nieuw gebouwd en een 
slag gedraaid, waardoor het gebruik 
praktischer is en er een betere ruim-
te ontstaat. De milieustraat wordt 
niet alleen vergroot, maar ook uit-
gebreid: er komen vijf losperrons 

bij. Dit geeft mogelijkheden tot een 
betere afvalscheiding, waaronder de 
inzameling van piepschuim (EPS) 
dat steeds meer aangeboden wordt.
Ook krijgt de milieustraat een sys-
teem met toegangspasjes, waardoor 
de controle beter wordt. Er blijken 
namelijk nogal wat mensen van bui-
ten de gemeente Steenbergen hun 
afval op de milieustraat te lossen. 
Dit verhoogt de kosten en dat heeft 
invloed op de belasting die de inwo-
ners van de gemeente moeten beta-
len.

Meer inzamelpunten 
voor puin?
Naar aanleiding van de presentatie 
die projectleider Verschuuren van 
Antea deed kwamen vragen van de 
raadsleden en burgerraadsleden. Zo 
vroeg Ed Hobo zich af of het niet mo-
gelijk is om her en der in de gemeen-
te inzamelingspunten voor puin te 
maken. Dit wordt namelijk illegaal 
gestort buiten de milieustraat tot 
overlast van de omgeving. Het ont-
breken van controle hierop maakt 
meerdere inzamelingspunten niet 
mogelijk. Jos Verbeek vroeg naar de 
samenwerking met bedrijven in de 
omgeving die zich eveneens bezig-

houden met afvalinzameling. Vol-
gens beleidsambtenaar Carien Free 
wordt getracht om lokale onderne-
mers bij het proces van afvalinza-
meling waar mogelijk te betrekken. 
Joop Stoeldraaier vroeg naar een mi-
lieustraat met meer mogelijkheden 
voor afvalscheiding. Ook werd ge-
vraagd naar de inzet van apparaten 
die het vuil samen persen, waardoor 
een grotere inzamelingscapaciteit 
ontstaat, maar die investering levert 
te weinig rendement op, zo blijkt.

Service burger verder 
verbeteren
Volgens Bert van Drunen van ge-
meente Steenbergen is het heel 
moeilijk om meer dan tien jaar voor-
uit te kijken in ‘afvalland’. Voor wat 
betreft de Steenbergse milieustraat 
is dat zoveel mogelijk geprobeerd en 
is gekozen voor een scenario waarbij 
de kosten behapbaar zouden zijn. 
Het uitgangspunt bij de plannen is 
dat de service aan de burger wordt 
verbeterd, terwijl de afvalscheiding 
binnen de beperkingen zo optimaal 
mogelijk wordt. 

Plannen uitwerken
In 2020 worden de plannen voor de 

aanpak van de milieustraat defini-
tief uitgewerkt en aan de gemeen-
teraad voorgelegd. Dan wordt ook 
duidelijk wat deze gaan kosten. 
Vervolgens wordt een lang vergun-
ningstraject ingeslagen en daarna 
kan aan de aanpassing worden be-
gonnen. Eind 2021 zou de vernieuw-
de milieustraat dan gereed moeten 
zijn.

Foto’s: gemeenteraadsleden be-
zochten afgelopen zaterdag de mi-
lieustraat en werden bijgepraat 
over de komende ontwikkelingen.

Plannen voor grondige aanpak in voorbereiding:

Gemeenteraad bezocht  
Steenbergse Milieustraat



Jouw ogen zijn gesloten,
de onze met tranen gevuld.

Je blijft voor altijd in ons hart....

Intens verdrietig nemen wij afscheid van 
mijn man en maatje,onze (stief)pa, 

opa en overgrootopa

* 10 maart 1946 
† 17 november 2019

echtgenoot van

 Ria
 Kinderen, kleinkinderen
 en achterkleinkind

Notendaalsedijk 21
4655 TN De Heen

De crematiedienst zal in besloten kring 
plaatsvinden.

Zondag 17 november kregen wij 
het bericht, dat 

Giel Smout 

ons oudste en erelid van Sc Welberg 
overleden was. 

Giel was voor “zijn Sc Welberg” een 
ware SCW-er, met het hart voor de 
club op de juiste plaats. 
In de ruim 70 jaar dat Giel lid was 
van Sc Welberg heeft hij vele functies 
voor en in de club bekleed, de laatste 
jaren was Giel echt erelid en genoot 
van de nieuwe accommodatie en de 
prestaties van de voetballers/sters.

Giel bedankt voor alles wat je voor  
Sc Welberg gedaan hebt.

Riet, Ad, Guido en René en de overige 
familie wensen we heel veel sterkte. 

Bestuur en leden van vv Sc Welberg

SC. WELBERGOud worden is een zegen,
oud zijn valt tegen.

Na een periode van afnemende 
gezondheid is van ons heengegaan

onze vader, schoonvader, opa, 
overgrootopa, opa Gielio

en mijn maatje

Giel Smout
* 20 februari 1935 

†17 november 2019

weduwnaar van

Anna Hendrica 
van der Heijden

maatje van

Riet van Minderhout - 
van de Branden

 Ad en Coby
 Maikel en Esther,
 en achterkleinkinderen
 René en Rian
 Guido en Monique

 Kinderen, klein- en achterklein- 
 kinderen van Minderhout

Pastoor Kerckerstraat 39
4651 XR Welberg

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op 
zaterdag 23 november om 13.30 uur in 
de aula van crematorium Zoomstede, 
Mastendreef 5 te Bergen op Zoom.
Na de dienst is er gelegenheid tot 
persoonlijk condoleren, in de 
condoleancekamer van het crematorium.

Als u zich betrokken voelt bent u van 
harte welkom.

Elly & Ben
Robin & Fleur

Peter
Lizet & Kevin

Piet Smit
Marga & Corné
Bart & Anne

Robert & Lonneke
Marco

Jeanette
Simon
Thomas

Op 14 november 2019 hebben wij, op 83-jarige leeftijd,
afscheid genomen van ons pa en opa

en de crematiedienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

familiekamer 
Oudlandsestraat 202, Steenbergen
www.uitvaartzorgnuiten-groffen.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
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Achterstraat 13
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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.

NU ACTIE TRAPBEKLEDING ALTIJD AANBIEDINGEN!

GRATIS GEMONTEERD

GRATIS OP MAAT 
GEMAAKT

Tapijt - Laminaat
PVC-vloeren
Vinyl - marmoleum
Gordijnen - Vitrage
Binnenzonwering
Shutters

Kaaistraat 67   •   Steenbergen   •   tel/fax (0167) 56 56 50   •   mobiel 06 54 32 73 63

Wij komen 
vrijblijvend met 

stalen bij u 
aan huis

AS Woninginrichting heeft een uitgebreide 
laminaatcollectie al vanaf @14,95 per m2!

Trapstoffering, 
incl. grote keus
merk tapijt incl.
leggen & lijm 

Actie nú @ 390,–
Gediplomeerde stoffeerders

ACTIE

PVC ACTIE !

 

PVC betonlook 
Actie nú @ 790,-

Trap bekleding 
Actie nú @ 390,-

Actie al v.a.
 @ 14,95 per m2!

MFLOR
QUICK STEP

BEAUTIFLOOR
TARKETT

GERFLOR
FORBO

MODULEO

BUDGETLINE ZONWERINGPVC VLOEREN

LAMINAAT
COLLECTIE

hoofddealer van pvc vloeren

Houten jaloezieën op maat

Rolgordijnen op maat

Aluminium jaloezieën op maat

Duo rolgordijnen op maat Plissé/Duette op maat

 geweldigeACTIESin onze winkel

ALLE  VITRAGE EN 
GORDIJNEN

Kaaistraat 67 • Steenbergen • tel (0167) 56 56 50 mobiel 06 54 25 23 46 • www.woningstoffeerder.com • info@woningstoffeerder.comTapijt - Laminaat
PVC-vloeren
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Binnenzonwering
Shutters

Kaaistraat 67   •   Steenbergen   •   tel/fax (0167) 56 56 50   •   mobiel 06 54 32 73 63
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laminaatcollectie al vanaf @14,95 per m2!

Trapstoffering, 
incl. grote keus
merk tapijt incl.
leggen & lijm 

Actie nú @ 390,–
Gediplomeerde stoffeerders

ACTIE

PVC ACTIE !

 

Volledige PCV-vloer al 
gelegd voor @42,95 per m2

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

Set 4 winterbanden,
met velgen.
In zeer goede staat, 
nauwelijks gebruikt.

175/65R14

Over de prijs worden we het wel eens.

rinus.joke.71@gmail.com

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

mail naar 
sintspanje@planet.nl 
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STEENBERGEN – “Kies je mooiste 
jurk of pak uit. Poets je kroon op 
en haal de paarden van stal. Want 
dit jaar wanen we ons een week-
end lang in het leven van een 
vorst!”, zo kondigt Volharding 
Steenbergen aan. De koninklijke 
muziekvereniging verzorgt haar 
jaarconcert in het Cromwiel. Dat 
gebeurt op zaterdag 14 en zondag 

15 september.

Op zaterdagavond wordt het con-
cert uitgevoerd door het Klein 
Orkest, Jong Volharding, de Per-
si Swing Collective en het Har-
monieorkest. Op zondagmiddag 
is de jeugd van de vereniging aan 
de beurt: de Muzieketiers, Muziek 

Maten, Spelenderwijs, de Percus-
siegroep en Jong Volharding. 

Lidka Marschall 
De orkesten zullen dit weekend 
aangevuld worden met verschil-
lende acts. Op zaterdag wordt 
het Harmonieorkest bijvoorbeeld 
vergezeld door zangeres Lidka 
Marshall. Op beide dagen wordt 

het publiek verrast door dans-
groep Sjappoo en turnvereniging 
Trafo. 

Kaarten zijn dit jaar online te koop 
via de website van Volharding: 
www.volhardingsteenbergen.nl/
kaarten en bij Primera de Gilles. 
Kaarten voor het zaterdagavond-
concert kosten 9 euro en voor de 

zondagmiddagvoorstelling 7 euro. 
Ook zijn er dit jaar weer combitic-
kets te koop. Voor 15 euro kunnen 
bezoekers het gehele weekend 
vorstelijk genieten. 
Meer informatie over de vereni-
ging is te vinden op de websi-
te van Volharding: www.volhar-
dingsteenbergen.nl.

Volharding Steenbergen voelt zich vorstelijk bij komend Koninklijk Jaarconcert

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De raadzaal in het 
Steenbergse gemeentehuis is toe 
aan een update zo vindt de ge-
meenteraad. Het besluit om daar 
geld voor vrij te maken is al in 2017 
genomen, maar nu het puntje bij 
het paaltje komt, blijkt de invulling 
tot discussie te leiden. Volgens het 
voorstel zou er voor bijna 300.000 
euro verbouwd moeten gaan wor-
den om de zaal “toekomstgericht, 
transparant en gastvrij te maken.” 
Maar dat stuit vooral op verzet bij 
Gewoon Lokaal!, grootste partij 
in de raad. “Ik ben nu al trots op 
deze zaal, daar is geen dure ver-
bouwing voor nodig”, aldus Dasja 
Abresch namens de partij. Ook het 
CDA protesteert tegen de hoogte 
van het bedrag. “Dit is te veel van 
het goede.”

Vooral het betoog van Abresch 
zorgde voor opgetrokken wenk-
brauwen bij andere fracties, die 
zich afvroegen waarom er nu pas 
aan de handrem wordt getrokken 
door Gewoon Lokaal!. De werk-
groep herinrichting raadzaal, 
waarin alle partijen zijn vertegen-
woordigd, is al een jaar geleden 
begonnen met het verkennen van 
de mogelijkheden en het opstel-
len van een plan. Er zijn zelfs be-
zoekjes gebracht aan andere raad-
zalen om inspiratie op te doen.
In hoofdlijnen komt het voorstel 

erop neer dat de raadzaal echt 
voor de raadsleden moet worden 
en dat de faciliteiten daarop moe-
ten worden ingericht. Ook zouden 
de zware deuren en wand moeten 
worden vervangen voor een trans-
parante wand, moeten er zachte-
re stoelen komen voor het publiek 
en moet de techniek worden aan-
gepast. Totale prijskaartje: 290.000 
euro. 

Geplande verbouwing  
zal waarschijnlijk niet  
gehaald worden

“Wij zijn lichtelijk verbaasd, ei-
genlijk lichtelijk verbolgen, dat 
Gewoon Lokaal! blijkbaar niet 
heeft opgelet en nu het voor-
stel weer teruglegt. Wij letten als 
Volkspartij op de kleintjes, maar 
deze investering is gerechtvaar-
digd. Na zo’n 12 jaar is het nodig 
om de zaal up-to-date te maken 
en dan is het slim om het in één 
keer goed te doen. Bovendien, als 
er we er elk jaar 12.000 euro voor 
opzij hadden gezet dan had er nu 
geen haan naar gekraaid”, aldus 
Ger de Neve. 

Ook de VVD ziet de verbouwing 
wel zitten, en werd verrast door de 
kritiek. “Blijkbaar was dit voorstel 
toch nog niet rijp om in te bren-
gen. Al is dat wel jammer omdat 
het streven is om het zomerreces 
van 2020 te benutten om de raad-
zaal opnieuw in te richten. Dat 
gaan we nu waarschijnlijk niet ha-
len”, zegt Theo van Es. Hij denkt 
dat er wellicht alternatieven moe-
ten worden gegeven met uitge-
werkte kostenplaatjes.

Het echte raadswerk  
buiten deze zaal
Gewoon Lokaal! steekt de hand in 
eigen boezem wat betreft de com-
municatie binnen de partij die 
niet optimaal is verlopen. “Maar 
blijft overeind staan dat we maar 
met een deel van het bedrag ak-
koord te kunnen gaan. Dan gaat 

het om nieuwe stoelen voor het 
publiek en vervanging van meu-
bilair. Maar dat is een verschil van 
tonnen. Bovendien gaat het ook 
om de achterliggende gedach-
te. Een raad heeft helemaal geen 
speciale, eigen zaal nodig om 
haar werk te doen. Een raadslid 
doet zijn werk buiten deze zaal en 
wij treffen elkaar hier om de op-
brengst te bespreken”, stelt Dasja 
Abresch. 

Theo van Es denkt overigens dat 
het begrip ‘multifunctionaliteit’ 
misschien niet goed uitgelegd is. 
“Als die zaal verbouwd is kunnen 
er nog prima trouwerijen gehou-
den worden.”

Tussenstand
Voorlopige tussenstand: het voor-
stel wordt teruggenomen door de 
werkgroep die er waarschijnlijk 
nog een pittige kluif aan zal krij-
gen. Worden het zachte stoelen 
voor iedereen, in een zaal aan-
gekleed met de modernste snuf-
jes en met een bepaald cachet? Of 
blijft het grotendeels bij het oude 
op wat extra stopcontacten en 
nieuwe meubels na? 

Over smaak valt niet te twisten, 
maar dat zal in dit geval toch moe-
ten gebeuren.  

Foto: Er moeten volgens het voor-
stel nieuwe stoelen voor de pu-
blieke tribune in de raadzaal ko-
men. “Het is knap dat mensen zo 
lang op die stoeltjes willen blij-
ven zitten. Die zijn niet meer van 
deze tijd”, aldus Jurgen Huijbregts 
(CDA). 

Steenbergse raadzaal: op het pluche 
of leve de eenvoud?

Ariadne Ooms  
gepromoveerd

STEENBERGEN – Oud-plaatsge-
noot Ariadne Ooms heeft zich na 
haar studie geneeskunde gespeci-
aliseerd tot patholoog anatoom. 
De afgelopen jaren heeft ze on-
derzoek gedaan naar een bepaald 
type kanker in de nieren van kin-
deren. Dit resulteerde in haar  
proefschrift “Wilms Tumor: To-
wards integration of histopatholo-
gical and genomic characteristics”.  
Op 12 november heeft zij haar 
proefschrift verdedigd in de Uni-
versiteit Utrecht en is zij hierop ge-
promoveerd. Het  onderzoek hier-
voor verrichtte Ariadne naast haar 
baan als patholoog in Rotterdam 
bij het Prinses Maxima Centrum 
in Utrecht.
Van harte proficiat!

(Door Nicole van de Donk)

KRUISLAND – De aankondiging van 
LPS Kinderopvang om per 1 janua-
ri 2020 te stoppen met peuterop-
vang het Hummeltje heeft in Kruis-
land voor een hoop onrust ge-
zorgd. Een aantal ouders heeft een 
brief gestuurd naar de gemeente 
waarin ze om een oplossing vra-
gen. Wethouder Esther Prent heeft 
daarom vorige week een infor-
matiebijeenkomst georganiseerd 
waar ze de ouders enigszins gerust 
heeft kunnen stellen. De gemeente 
zal ervoor gaan zorgen dat Zo Kin-
deropvang op tijd de benodigde 
vergunningen krijgt waardoor zij 
de activiteiten van de peuterspeel-
zaal kunnen voortzetten op dezelf-
de locatie.

De reden dat de peuterspeelzaal 
dichtgaat, is omdat er volgens de 

Lowys Porquinstichting te veel 
verlies wordt gemaakt. Corrie van 
der Heijden, een van de ouders 
met een kind op het Hummeltje, 
heeft daar wel begrip voor, maar 
toch viel het nieuws rauw op haar 
dak. 

“Het gaat er mij juist om dat mijn 
zoontje op de peuterzaal het spe-
ciale programma voor- en vroeg-
schoolse educatie (VVE) krijgt als 
voorbereiding op de basisschool 
waar hij over een half jaar naartoe 
gaat. Ik heb van de LPS al wel een 
aanbod gekregen om hem naar 
een peuterzaal in Steenbergen te 
laten gaan, maar dat zie ik niet zit-
ten. Nu heb ik binnenkort een ge-
sprek met Zo Kinderopvang over 
wat zij kunnen aanbieden. Ik weet 
namelijk nog niet of het duurder 
gaat worden.”

Subsidie voor speciaal 
lesprogramma
Wethouder Prent laat weten dat 
ze het belangrijk vindt dat er snel 
duidelijkheid komt voor de ou-
ders en kinderen in Kruisland en 
dat de gemeente daarom nauw 
contact houdt met Zo Kinderop-
vang. �Sinds peuteropvang onder 
dezelfde wet- en regelgeving valt 
als de kinderopvang, is het een 
zogenaamde �commerciële activi-
teit� geworden. De gemeente gaat 
dus niet meer over de bedrijfs-
keuzes, maar verleent wel subsi-
die voor het programma VVE. De 
regels hiervoor zijn voor alle peu-
ter- en kinderopvangorganisaties 
in de gemeente Steenbergen het-
zelfde.”

Met andere woorden: de subsidie-
pot die eerst naar LPS ging, zou 
nu naar Zo Kinderopvang kunnen 

gaan om het peuterspeelzaalpro-
gramma doorgang te laten vin-
den. 

Geen schoonheidsprijs
“Ik ben blij met de reactie en toe-
lichting van de gemeente. Wat be-
treft LPS had ik het wel fijn gevon-
den als ze eerst met ons als ouders 
naar een oplossing waren gaan 
kijken, in plaats van dat die datum 
1 januari gesteld werd, want dat is 
al heel snel. Dat had een heleboel 
onrust gescheeld. Nu is het bij de 
gemeente en Zo weggelegd”, aldus 
Corrie van der Heijden.
Theo Matthijssen, directeur van 
de Kruislandse basisschool De 
Zonneberg, betreurt het sluiten 
van het Hummeltje. “De commu-
nicatie daarover verdient geen 
schoonheidsprijs, maar ik neem 
m’n petje af voor de snelle reactie 
van de gemeente want daarmee 
is de kou uit de lucht. We werken 
al nauw samen met Zo Kinder-
opvang in Siemburg, dus dat zal 
in de toekomst alleen nog maar 
meer worden. Gelukkig is de voor-
schoolse educatie gewaarborgd.”

Verontruste ouders kloppen aan bij  
gemeente over sluiting peuterzaal 



• Snelle, fl exibele service
• Excellent resultaat
• Individuele aandacht

DT&S Tandtechniek / Markt 4 / 4651 BC Steenbergen  
0167 53 92 53 / info@dtens.nl / www.dtens.nl

BEL ONS VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

DT&S Tandtechniek is een vertrouwd adres 
voor werkzaamheden aan kunstgebitten, 

frameprothesen en implantaten.

Maak zelf op tijd een afspraak via www.haervandenadel.nl
Laat je haar stralen tijdens de feestdagen!

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag:     
Donderdag: 
Zaterdag:                     

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - Volg ons op Facebook!

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag:     
Donderdag: 
Zaterdag:                     

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - Volg ons op Facebook!

08.30 - 17.30 uur
16.00 - 20.00 uur vrije inloop heren 
08.00 - 15.00 uur

Maak zelf op tijd een afspraak via www.haervandenadel.nl

16.00 - 20.00 uur vrije inloop heren 

Warwickstraat 2c | 4651SX Steenbergen | 06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl 

 Bezoek ons ook op: yournewkitchen.nl | facebook.com/YNKitchen

Bent u op zoek naar een nieuwe keuken? Vindt u het ook niet fijn om 
opgejaagd te worden en dat u gelijk moet beslissen? Wilt u graag op een 
ontspannen en uitgebreide wijze voorgelicht worden? Dat kan gewoon.

Neem gerust contact met ons op en ervaar zelf dat het echt anders kan. 
Wij nemen heel graag uitgebreid de tijd voor u en wanneer het u uitkomt, 

of bij u thuis of bij ons in de studio.

U bent van harte welkom bij Your New Kitchen.

AUTOGRAPH
INTELLIGENCE™
An Intelligent Vision Revolution

Continuous Design 
Technology™

Visual AI 
Engine™

Eye-Point
Technology AI™ 

enkelvoudige 
merkbril
al vanaf 
€199,-

multifocale 
merkbril
al vanaf 
€299,-

RAADHUISPLEIN 9  DINTELOORD  TEL 0167 520018
WWW.BESTERSOPTICIENS.NL

Al onze brillen worden voorzien van Shamir glazen.

Raadhuisplein 9 – Dinteloord – tel. 0167-520 018 – info@bestersopticiens.nl – www.bestersopticiens.nl
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

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

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

JUMBO ROOMBOTER 
STROOPWAFELS
2 pakken à 12 stuks

 2 VOOR

300
2 pakken à 12 stuks

 2 VOOR
00

AFFLIGEM, GRIMBERGEN, 
LEFFE OF TRIPEL 
KARMELIET
2 verpakkingen met 4 of 6 flessen  
of blikken à 30-50 cl

 2 VOOR

 899

Geen 18, geen alcohol

AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

1+1
GRATIS*

Burgemeesters
COLUMNBurgemeesters
COLUMN
Zuinig zijn op 
onze politiemensen
Na alle euforie van de voorbije weken, moet me deze 
keer iets heel anders van het hart: Ik maak me  namelijk 
ernstig zorgen over de toenemende agressie tegen 
onze politiemensen. Laatst was het in één weekend, op 
verschillende plaatsen in de regio, maar liefst vijf keer 
“raak”. Als ik dat op maandagmorgen bij het ontbijt in de 
krant lees, draait mijn maag om, dat mag u gerust weten.
Als vader van een jonge politieagent kijk ik misschien 
door een gekleurde bril, maar ik weet zeker dat mijn blik 
niet vertroebeld is. Want ook als burgemeester - en dus 
eerstverantwoordelijke voor openbare orde en veiligheid 
in onze gemeenschap - word ik steeds vaker geconfron-
teerd met verbaal én fysiek geweld tegen handhavers, 
verkeersregelaars, vrijwilligers, ambulancemedewerkers 
en onze eigen ambtenaren. 

Helaas is de onrust in onze samenleving de laatste tijd 
toegenomen, ik weet het. Of het nu boeren, zorgper-
soneel of leraren zijn;  iedereen heeft uiteraard het volste 
recht om op te komen voor zijn belangen. 
De druk op ons politieapparaat neemt mede hierdoor 
echter nóg verder toe. De meeste ÐdiendersÐ komen 
 zodoende niet meer aan hun noodzakelijke rust toe. 
Onder omstandigheden die je liever uit de weg gaat, 
werken zij zich een slag in de rondte. Waar anderen een 
stap terug doen, zetten zij juist een stap naar voren. Om 
erger te voorkomen. 

Meer dan eens wordt gezegd dat de politie geen 
gezag meer zou hebben, maar wordt dat gezag wel 
 gerespecteerd? De praktijk bewijst anders. 
De roep om meer blauw op straat en meer zichtbare 
wijkagenten zwelt aan. Prima, maar dat betekent wél 
dat we respect voor ze moeten tonen. We willen toch 
allemaal dat de beperkte capaciteit die we nu hebben 
minimaal voorhanden blijft? En dat deze mannen en 
vrouwen  gemotiveerd en gewaardeerd blijven, zodat zij 
niet uitvallen?

Uit de grond van mijn hart hoop ik dat we zorgzamer 
omgaan met onze politiemensen. Ze waar mogelijk 
steunen en zeker niet hinderen. Laten we alstublieft 
 zuinig op ze zijn, want we hebben ze keihard nodig.  

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

(door Michelle Douw)
Steenbergen – Juist in de decem-
bermaand probeert regionale 
Voedselbank ‘Goed Ontmoet’ haar 
voorraden aan te vullen. De ruim 
vierhonderdvijftig gezinnen die 
zij van voedselpakketten voorzien 
hopen zij zo tijdens de feestdagen 
extra te kunnen ondersteunen.  

Goed Ontmoet
Met zes uitgiftepunten in zes ge-
meenten (Roosendaal, Halderber-
ge, Steenbergen, Bergen op Zoom, 
Tholen en Woensdrecht) zet Stich-
ting Goed Ontmoet zich al jaren 
in om hun klanten van voldoende 
voedsel en producten te kunnen 
voorzien. Zij zijn afhankelijk van 
giften van allerlei leveranciers. 

Jacques Snepvangers, verant-
woordelijk voor de voedselwer-
ving van Voedselbank Goed Ont-
moet, vertelt: ‘‘Honderdveertig 
vrijwilligers zetten zich in om de 
huishoudens van voedsel te kun-
nen voorzien. Niemand hoeft voor 
een pakket te betalen of wordt als 
vrijwilliger hiervoor betaald. We 
werken samen met allerlei hulpin-
stanties want voedselhulp moet 
altijd tijdelijk zijn’’. 

Supermarkt
Twee voertuigen van Stichting 
Goed Ontmoet rijden langs al-
lerlei leveranciers om voedse-
loverschotten op te halen. Jaques 

Snepvangers: ‘‘Bedrijven in de Ge-
meente Steenbergen zijn erg be-
langrijk voor ons. Denk hierbij 
aan de tuinders, voedselfabrie-
ken en supermarkten. Onder an-
dere Albert Heijn Achterberg uit 
Steenbergen neemt contact met 
ons op als wij voedsel op mogen 
komen halen. Daarnaast mogen 
wij al jaren in december bij hen 
onze ‘Supermarktactie’ uitvoe-
ren in december’’. Eigenaar Mar-
tin Achterberg: ‘‘De december-
maand zou voor iedereen een fij-
ne maand moeten zijn. Door deze 

actie te ondersteunen hopen we 
er samen voor te zorgen dat men-
sen die leven rondom de armoe-
degrens ook een lichtpuntje mo-
gen ervaren in deze maand’’. 

Supermarktactie
Dit jaar zal de actie lopen van der-
tien tot en met vierentwintig de-
cember. ‘Bij negenendertig super-
markten in de regio staat er een 
winkelwagen klaar. In deze win-
kelwagens kunnen consumen-
ten producten doneren die wij ge-
bruiken om onze pakketten aan te 
vullen. We delen flyers uit waarop 
producten staan waar behoefte 
aan is. Zo hopen we extra waarde-
volle pakketten uit te kunnen de-
len in deze periode’’, vertelt Jaques 
Snepvangers. 

Meer informatie? 
www.goedontmoet.com. 

Steenbergse Voedselbank 
‘Goed Ontmoet’ helpt ook 
in de Decembermaand

Foto: Vrijwilligers van de Voedselbank zijn blij met de giften van tuinders, 
supermarkten, winkeliers en voedselproducenten. In 2017 kregen ze be-
zoek van toenmalig wethouder Cor van Geel. Die kreeg alles te horen over 
de opluchting bij cliënten van de voedselbank wanneer zij goed gevulde 
pakketten meer naar huis kunnen nemen. 

DINTELOORD – Vrijdag 15 no-
vember organiseerde Volhar-
ding Dinteloord een bezoekoch-
tend voor leerlingen van de ba-
sisscholen Regenboog en Petrus 
en Paulus. Dat was vooral span-
nend voor de lesleerlingen van 
Volharding die waren gevraagd 
om hun schoolgenootjes te la-
ten horen hoe ze al kunnen spe-
len na een lesperiode van minder 
dan een jaar. Ze brachten het er 
overigens heel goed vanaf.

Na een jaar les mogen de kinde-
ren meedoen met het opleidings-
orkest van Volharding Dinteloord. 
Dit orkest staat onder leiding van 
Carla Baaten. Na het voorspe-
len van de lesmuzikanten liet het 
opleidingsorkest de kinderen ho-
ren hoe muziek is opgebouwd: 
een baslijn met slagwerk (drums), 
een tegen melodie en de melo-
die. Toen de genodigde kinderen 
deze drie onderdelen gezamenlijk 

hoorden spelen was het niet lan-
ger moeilijk om te raden over welk 
muziekstukje het ging: ze herken-
den het ‘Zwarte Piet ging uit fiet-
sen’ natuurlijk meteen. Zo ook 
bij de ‘Efteling Medley’ die ver-
volgens werd gespeeld. Het slot 
van het bezoekje was eveneens 
een toppertje. Met de uitgedeelde 
‘Boom Whackers’ (plastic staven 
met elk een eigen toon) kon even-
eens muziek worden gemaakt en 
vervolgens mochten de kinderen 
zelf een instrument uitproberen. 
Volharding wil met deze school-
bezoeken de kinderen laten erva-
ren hoeveel plezier het maken van 
muziek geeft. En ook hoe goed dit 
is voor hun ontwikkeling.

Volharding Dinteloord  
ontving basisscholieren



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

20|12|2019
Kerstconcert Dana Winner 
in de Gummaruskerk

15|12|2019
Kerst- & Kunstkerstmarkt

07|12|2019 - 05|01|2020
IJsfestijn  op de Westdam

24|12|2019
Optreden Zandkunstenaar

22|12|2019
Levende Kerststal tijdens koopzondag

15 en 22|12|2019
Koopzondag - Scroogekoor

  

15|11| t/m 28|12|2019
Win leuke prijzen in de najaars stempelactie 

www.demooroptiek.nl
0167 - 500 005

Grote Kerkstraat 18 
Steenbergen

Heb jij nog recht 
op brilvergoeding?

Vraag in
de winkel
naar de 

actie op je
2e bril. 

Wij controleren dit graag voor je.

Gespecialiseerd in reparaties en het maken van 
nieuwe sieraden van oud materiaal.

Voor alle hulpsinterklazen die op zoek zijn 
naar een leuk cadeautje: 

Wij hebben mooie presentjes voor groot en klein.

Kaaistraat 45 • 4651 BM Steenbergen • Tel.: 06-48682342
www.goudsmederijkeizer.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 09:30 - 17:30 uur 

Zaterdag: 09:30 - 17:00 uur

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

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

Met de lekkerste hapjes,
opgemaakte koude schotels, 
heerlijk gourmet vlees
en diverse kant en klaar gerechten 
maakt u uw feest compleet.

Ook voor partypannen gevuld met heerlijke hapjes 
kunt u bij ons terecht.
Gemakkelijk warm te maken en te houden d.m.v.
de aluminium binnenschaal.
Door de bijbehorende deksel ook makkelijk te
bewaren in elke koelkast.
Zo heeft u in een handomdraai heerlijke 
warme hapjes op tafel staan.
Voor meer info kom of bel naar onze winkel.

Voor een feestje
groot of klein

moet u bij Poelier Vugts zijn

Kaaistraat 6 - 4651 BN Steenbergen 
0167 - 56 33 01
www.koetsenruyter.nl 
info@koetsenruyter.nl

Verkopen zonder risico! 

Koetsenruyter is dé makelaar die het waar maakt. Wij 
streven altijd naar het beste resultaat. Daarom werken wij 
nu ook op ‘no cure no pay’ basis. 

Met onze heldere tarieven weet u vooraf waar u aan toe 
bent. Zo heeft u nu al een full-service contract vanaf 
€1650,- excl. btw op ‘no cure no pay’ basis! Dat is pas 
verkopen zonder risico!

Maak een afspraak of neem vrijblijvend contact met ons 
op voor meer informatie via 0167 - 56 33 01 of 
info@koetsenruyter.nl

Clemens Suijkerbuijk, Koetsenruyter Makelaardij

Uw ‘no cure no pay’ makelaar, 
bij Koetsenruyter geen kosten zonder resultaat!
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Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Dit weekeinde 
overwegend droog 

weer, daarna 
periodiek regen, meer 

wind en vrij zacht
Zaterdag wordt het in de gemeente 
Steenbergen wisselend tot 
zwaarbewolkt maar het blijft zo goed 
als droog.
De maxima schommelen zo rond de 9 
graden en de wind waait zwak tot matig 
uit oost tot zuidoost.
Zondag begint zonnig en droog. 
In de loop van de dag neemt de 
bewolking echter toe vanuit het 
zuidwesten en in de avond kan er 
eventueel ’n spatje regen vallen.
Begin volgende week neemt in onze 
regio de wisselvalligheid weer toe en 
kan er dagelijks af en toe wat regen 
gaan vallen.
De wind draait naar het zuidwesten 
en daarmee wordt zachtere lucht 
aangevoerd. De temperatuur stijgt weer 
naar de dubbele cijfers. 
De middagtemperatuur komt uit rond 
de 11 graden en daarmee is het te zacht 
voor de tijd van het jaar.

Weerspreuk: 
“Kwakkelt de slachtmaand met van 
alles wat, dan zit er vaak veel kou in 

het vat ”.
Reageren?:

gercelsius@gmail.com

WELBERG – Ontspanningsvereni-
ging Welberg organiseert op zon-
dag 24 november de intocht van 
de Sint in het kerkdorp. Daartoe 
verzamelen de kinderen en hun 
begeleiders zich om 13:00 uur op 
de parkeerplaats bij de Vaert. De 
stoet vertrekt vervolgens naar het 

sportpark van sc Welberg, waar de 
Sint en zijn Pieten worden verwel-
komd.

Vervolgens wordt een rondrit ge-
maakt over de Welberg. Daarbij 
worden de volgende straten aan-
gedaan: Hoogstraat, Kapelaan 

Kockstraat, Corneliusstraat, Am-
brosiusstraat, Wit-Kruis, Karthui-
zerstraat, van Nispenstraat,  JF 
Kennedystraat, Kapelaan Kock-
straat en Pastoor Kerckerstraat.

Sinterklaasmiddag 
in De Vaert
Na de rondrit is er een gezellige 
Sinterklaasmiddag in gemeen-
schapshuis De Vaert. Daar zorgen 

een Pietenband en een discjockey 
voor de muziek. Kinderen kunnen 
met de Pieten op de foto, hier-
voor is in de Vaert een leuk hoek-
je ingericht. Ook wordt het Pieten-
spel opgevoerd dat als titel draagt: 
‘Sinterklaas en het mysterie van 
de Gouden Pepernoot’.
Om 16:00 uur vertrekt de Sint 
weer naar een volgende gelegen-
heid. Maar niet voordat  alle kin-
deren voorzien zijn van een zak 
lekkere snoep. 

Natuurlijk bezoekt Sint
ook Welberg

Kinderen Pius X helpen 
pepernoten bakken
WELBERG – Nu de Sint is aangekomen in het land, zijn de zakken pe-
pernoten niet aan te slepen. Bij Bakkerij van Broekhoven hebben ze er 
hun handen vol aan, en dus kwamen de kleuters van basisschool Pius X 
dinsdagochtend meehelpen in de bakkerij. Na een demonstratie van bak-
ker Bart konden de kleintjes zelf gaan kneden, rollen en snijden. Dat deeg 
kleeft natuurlijk behoorlijk: “Juf, ik krijg mijn handen niet meer los.”
Als beloning voor hun harde werk kregen de kinderen natuurlijk ook een 
zak pepernoten mee naar de klas. En daar wist Juf Heleen dan weer iets 
leuks mee: pepernoten tellen als rekenles!

NIEUW-VOSSEMEER – Zaterdag 
30 november start ’s ochtends om 
9:00 uur de verkoop van het in-
signe van het Vosse-ols carnaval 
2020. Dat insigne geeft het motto 
voor de komende carnaval duide-

lijk weer: ’t is ier Buitenaards.
Maar om de clubkas – van waaruit 
de carnavalsactiviteiten worden 
gefinancierd – te spekken houdt 
de carnavalsvereniging een Bo-
lus-verkoop-actie. Die start even-

eens zaterdag 30 november om 
9:00 uur. Dit gebeurt vanuit een 
standje dat staat opgesteld bij de 
SPAR-supermarkt. Een smakelij-
ke bolus kost een euro per stuk en 
smaakt zeker goed bij de koffie of 
thee.
Bij de SPAR en bij Marieke de Kap-
per zijn vanaf 30 november de 
Vosse-olse insignes te koop. Ze 
kosten 4,50 euro.

Vosse-ols insigne en bolusactie 
zaterdag 30 november van start

STEENBERGEN – Onder leiding van 
dirigent Martien van Gaans oefent 
de Koorgroep Welberg de komen-
de periode flink om een fraai Ad-
ventsconcert te brengen. Dat vindt 
plaats op zondagmiddag 1 decem-
ber in de Hervormde Kerk Steen-
bergen. Het concert met poëzie 
staat in het teken van zowel de 

Advent als van 75 jaar bevrijding 
en krijgt de titel: ‘In zo’n land wil 
je zijn’.
Aan het Adventsconcert werken 
naast de koorgroep ook mee: het 
strijkorkest Divertimento met Ja-
cintha Steenbergen op traverso 
(middeleeuwse dwarsfluit), Jenny 
Verhoeven op klarinet, Ada Mou-

rits speelt fagot, Anneloes Hobé 
hobo en Margot Näring met alt-
viool en Sopraan Annet de Ruyter 
verleent eveneens haar medewer-
king.
Aanvang van het concert is die 
zondagmiddag om 14:30 uur. De 
toegang is vrij.

Foto: Koorgroep Welberg oefent in 
gemeenschapshuis De Vaert onder 
leiding van Martien van Gaans.
Foto: Jan Schoonen © 2019

Koorgroep Welberg oefent stevig 
voor komend Adventsconcert

Kerstwandeling met Stads Herauten Steenbergen
STEENBERGEN – Op zondag 15 december organiseren de Stads Herauten voor de eerste maal een kerstwande-
ling binnen de vesting, het oudste gedeelte van Steenbergen. Daarbij wordt de geschiedenis van deze vesting 
verteld en zal een koortje op diverse plekjes kerstliedjes zingen. 

Daarnaast zijn er andere sfeervolle kerstactiviteiten en kunnen deelnemers aan deze kerstwandeling onder-
weg genieten van versnaperingen en een warm drankje. De wandeling start om 15:00 uur bij het VVV-kantoor 
in de Gummaruskerk. Om 14:45 is het daar verzamelen geblazen. Deelnemers betalen vijf euro per persoon, 
kinderen tot twaalf jaar kunnen gratis deelnemen. Er wordt verzocht om met gepast geld contant te betalen bij 
de gids. Wie belangstelling heeft wordt verzocht om zich via een mailbericht aan te melden. Dit dient vóór 8 
december te gebeuren via stadsherautensteenbergen@gmail.com. Het is voor de organisatie belangrijk om het 
aantal deelnemers vooraf te weten. Dan is namelijk duidelijk hoeveel Stads Herauten moeten worden ingezet. 
Kleding in kerstsfeer mag zeker, maar is niet verplicht.



Elektrotechniek bvELF

Graaf Hendrikstraat 5C • 4651 TB Steenbergen

www.elf-elektrotechniek.nl

Het vertrouwde adres voor uw complete 
elektrische installatie van uw woning of bedrijf.

Wij komen bij u langs voor een vrijblijvende prijsopgave.

Ook voor brandmelders in uw wo-
ning, en altijd 5 jaar garantie!

06 - 53 296 141
Groepenkasten

Elektrotechniek

Aardelektrode Datanetwerken

Verlichting Rookmelders Keukenelektra

GRATIS 
MONTAGE

VAN NIEUWENHUYZEN

Ook voor 
vrijblijvend advies 

en informatie

	Grondwerken
	(Sier-)bestratingen 
	Rioleringswerken 
	Aanleg paardenbodems 
	Verhuur van bemande mini- en midigravers,  
 mobiele kranen, trilplaten etc. 
	Levering zand, zwarte grond, gebroken puin, 
 doeken en bestratingsmaterialen
	Gladheidsbestrijding

Grondwerk    Verhuur    Handelsonderneming
Kapelaan Kockstraat 1  4651 XB Steenbergen  Tel. (0167) 561 561  info@vannieuwenhuyzen.nl 

www.vannieuwenhuyzen.nl

René & Anja Ooms, Zonnekreekseweg 4
Steenbergen 0167 567182 / 06 22740201

Soorten: Nordmann, Picea Omorika (Servische Spar), Picea Abies (Fijn Spar).

Geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur,
op zondag van 10.00 tot 14.00 uur.

Met of zonder kluit. GRATIS in net verpakt.

René & Anja Ooms, Zonnekreekseweg 4

Nu ook 

EasyFix 

kerstboomstandaard, 

dé oplossing voor de 

kaarsrechte 

kerstboom!



“Ik leer je de kunst van de keuze, zodat jij de 
regie terug kan pakken over je lijf”

Ik leer je de principes van de Alexander Techniek, zodat jij:
•  je coördinatie verbeterd;
•  je fysieke en psychische balans hersteld;
•  jezelf zelfverzekerder presenteert in je werk;
•  je pijn vermindert c.q. verdwijnt;
•  je lichaam gezonder gebruikt.

Neem contact op voor informatie over mijn lessen via:
www.margreetbouwmeester.nl

Alexander Techniek
Vrijdag 10 januari 2020 tussen 18:30 - 21:00 uur: kennismakingsavond

Zaterdag 11 januari 2020 tussen 10:00 - 16:00 uur: workshop, 
leer optimaal bewegen en jouw coördinatie verbeteren

29 en 30 november

Vrijdag 29-11 geopend van 9 tot 20 uur.
Zaterdag 30-11 geopend van 9 tot 16 uur.
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20% korting
op onze

hele collectie*

BLACK
FRIDAYsale

Bij besteding van
€150,- tijdens de

actiedagen
ontvangt u een

Maidenform
correctie slip

gratis t.w.v. 49,95

Chantelle Soft Stretch
slip of string

3 halen 2 betalen

Sloggi actie
3 + 1 gratis Hapje

en 
Drankje

Mangnus Park en Tuin Machines B.V. 
Bronkhorststraat 14, 4651 SZ Steenbergen 
0167 541102 | info@parkentuinmachines.nl
www.parkentuinmachines.nl

DÉ TUINMACHINE SPECIALIST
VERKOOP - ONDERHOUD - REPARATIE

STIHL bladblazer vanaf €99,-

STIHL heggenschaar vanaf €99,-

Profi teer het hele najaar van 
STIHL acties: hoge kortingen 
op veel machines!

STIHL kettingzaag vanaf €159,-

 
Per 1 december zullen wij onze activiteiten
overdragen aan Elenbaas Print & Sign B.V.

Wij willen iedereen via deze weg bedanken voor
alles wat we met elkaar en voor elkaar

hebben gedaan!

Hartelijke groeten en wellicht tot ziens!

Joost Schoonen 



WIL JIJ GROEIEN  
NAAR GROTE 
HOOGTE?  
FOODEQ BIEDT JE  
ALLE KANSEN.

Onze vacatures
• Backoffice medewerker
• Service monteur 06/12

FOODEQ  
OPEN MIDDAG

FOODEQ ENGINEERING BV

+31 (0) 167 52 85 40

info@foodeq.nl

WWW.FOODEQ.NL

14.00 - 17.00 uur
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(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Ze is nog maar 29 len-
tes jong, maar desondanks is Mic-
kelle Heijmans een vrouw van de 
wereld. De afgelopen negen jaar 
reisde zij over de aardbol waar zij 
het ene na het andere dance-event 
bezocht. Nooit tussen de feesten-
de massa op de dansvloer, maar 
altijd achter de schermen waar 
zij als artist-manager de touwtjes 
strak in handen houdt. Met een 
schat aan kennis en ervaring op 
zak begon het ondernemersbloed 
dat door haar aderen stroomt te 
kolken. Het was tijd om de volgen-
de stap te maken en dus begon zij 
haar eigen bureau: Mickster Ma-
nagement. 

De oud-Welbergse weet precies 
wat ze wil. “Rustig beginnen en 
opwerken naar een succesvol, 
klein bedrijf met artiesten waar ik 
energie van krijg. Mijn visie is de 
eerste jaren zo veel mogelijk zelf te 
doen en mijn ultieme doel is uit-
eindelijk een bedrijf met acht per-
soneelsleden te runnen.” 

De koers is uitgestippeld, het an-
ker gelicht en de tocht naar de stip 
op de horizon aangegaan. Wat er-
voor nodig is om haar doel te be-
reiken, weet Mickelle: “Hard wer-
ken, net als ik de afgelopen jaren 
heb gedaan. Ik weet wat ik wil en 
ik ga ervoor” 

Moment van de waarheid
In haar jeugd ging Heijmans naar 
de basisscholen Pius X op de Wel-
berg en Maria Regina in Steenber-
gen, stroomde door naar de Tho-
mas Mavo in Halsteren en ging 
via Schoevers naar de Business 
School Notenboom in Eindhoven. 
Daar kwam zij als stagiaire terecht 
bij sales-, marketing- en distribu-
tiebedrijf Rodeo Media dat onder 
meer werkte voor Spinnin’ Re-
cords, één van de grootste platen-
labels van de wereld. 

Tijdens haar stage viel zij op bij 
Eelko van Kooten, mede-oprich-
ter van Spinnin’Records, die haar 
een baan en zichzelf als mentor 
aanbood. “Het was het moment 
van de waarheid. Ging ik bij mijn 
vader in het bedrijf (Agridienst 
Uitzendbureau – red.) of ging ik 
de muziek in? Inmiddels had ik 
zoveel van de muziekwereld ge-
zien dat het naar meer smaakte.” 

Zelf doen
Met Spinnin’ Records als werk-
gever en Van Kooten & Roger de 
Graaf als mentoren kun je het als 
beginneling in de muziekindu-
strie niet veel beter treffen. An-
dersom gold dat ook voor Mickel-
le Heijmans als werknemer en pu-
pil. Zodoende groeide zij in acht 
jaar tijd uit tot een bekende naam 
achter de schermen van de dance. 
“Toen het bedrijf werd overgeno-
men door de Amerikaanse War-
ner Music Group kwam voor mij 
eigenlijk ook heel natuurlijk het 
moment om voor mezelf te begin-
nen. Ik voelde dat ik het zelf wilde 
doen en kreeg daar ook alle steun 
voor vanuit Spinnin’.” 

Lucas & Steve
Een half jaar later was Mickster 
Management een feit. “In het al-
gemeen heeft men om de een of 
andere reden veel moeite met het 

uitspreken van mijn voornaam. 
Dat wordt al snel ‘Mick’ of ‘Mic-
key Mickster’ voor vriendinnen 
en collega’s. Dus waarom geen ge-

bruik maken van wat er al is?” In-
middels heeft Heijmans drie ar-
tiesten in haar stal. Het dj-duo Lu-
cas & Steve en dj Dastic. “Daar-
mee ben ik fulltime bezig al wil ik 
er nog graag een opkomende ar-
tiest bij hebben.” 

Het kan zo voorbij zijn
Artiesten die zich bij haar melden 
hoeven geen behandeling met flu-
welen handschoenen te verwach-
ten. “Integendeel. Wanneer een 
artiest naast zijn schoenen gaat 
lopen, heeft hij aan mij een ver-

keerde. Van arrogantie houd ik he-
lemaal niet. Bovendien volgt na 
hoogmoed altijd de val en het kan 
allemaal zo voorbij zijn.” 

Trots maken
Die wetenschap is de reden dat zij 
zoveel mogelijk tijd vrij probeert 
te maken voor haar familie. “We 
hebben iedere dag contact, maar 
ik zie ze veel minder vaak dan ik 
zou willen. Mijn ouders komen re-
gelmatig naar mijn appartement 
in Hilversum en dat vind ik erg 
fijn. Ik ben echt een familiemens. 
Het welzijn van mijn ouders en 
broers gaat boven alles.”
“Mijn streven is uiteindelijk dat ik 
mijn ouders trots wil houden. Zij 
hebben zo’n mooi bedrijf opge-
bouwd en hoewel ik in een heel 
andere branche werk, hebben zij 
mij het belangrijkste geleerd: dat 
je met hard werken alles voor el-
kaar kunt krijgen.”

In de pad
Wat ze wel achtergelaten heeft in 
Brabant is haar dialect, al kost-
te dat de nodige moeite.”Ik werd 
voortdurend gecorrigeerd door 
mijn collega’s en vrienden. ’Nee 
Mick, je zit niet ín de bank maar 
óp de bank’. En een auto die ’in 
de pad’stond, leverde al helemaal 
hilariteit alom op. Tegenwoordig 
krijg ik alleen nog opmerkingen 
nadat ik een weekendje in Bra-
bant ben geweest.”

Eerlijk en beschaafd
De wereld waarin Mickelle werkt 
is snel, hard en zwaar. “Maar het 
is ook de plek waar ik mijn crea-
tiviteit kwijt kan.” Er is veel con-
currentie maar daar trekt Mickelle 
zich weinig van aan. Ik hoop dat ik 
mij daarmee onderscheid. Ik doe 
eerlijk zaken op een beschaafde 
wijze en ben ervan overtuigd dat 
je daar uiteindelijk meer mee be-
reikt. Ik krijg zoveel energie uit 
deze branche dat ik zeker weet dat 
ik hierin actief zal blijven”.

Artist manager Mickelle Heijmans bekende naam in dance-wereld:  

“Ik wil nooit meer weg uit de muziekindustrie”

Foto: De Welbergse Mickelle Heijmans is als artist manager een beken-
de naam achter de schermen van de dance-industrie. Het geheim van 
haar succes is volgens haar simpelweg hard werken. “Dat heb ik altijd 
gedaan. Als krantenbezorgster bij de Steenbergse Courant, op de weeg-
brug in Dinteloord bij de Marskamer. Voor niets gaat de zon op.”
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Ondanks de bescheiden opstel-
ling van Mickelle Heijmans zijn 
haar zakelijke prestaties toch ze-
ker bijzonder te noemen. Dat 
vindt ook het weekblad VIVA dat 

haar nomineerde voor de VI-
VA400-award voor ambitieuze 
en ondernemende vrouwen. Het 
is de twaalfde keer dat het tijd-
schrift de verkiezing organiseert. 

Mickelle is genomineerd van-
wege haar werk als manager en 
event-organisator. Het criterium 
voor deelname is dat de vrouwen 
een grote inspiratie zijn voor an-
deren door wat ze doen, de suc-
cessen die ze hebben behaald 
en door wat ze (nog meer) willen 
bereiken.

De prijzen worden op 12 de-
cember uitgereikt in zeven cate-
gorieën. Mickelle is te vinden in 
de categorie Zakenwonders. De 
genomineerde met de meeste 
stemmen, wint bovendien de Pu-
blieksprijs 2019. 
Stemmen kan nog tot en met 
2 december via: www.viva.nl/

viva400/zakenwonders

Via de site: www.viva.nl/viva400/
zakenwonders kan een stem uit-
gebracht worden op Mickelle als 
Zakenwonder van het jaar. Stem-
men kan nog tot en met 2 decem-
ber. 

Genomineerd voor 
VIVA400-award

Een actiefoto van Mickelle, hard 
aan het werk met Lucas & Steve in 
de studio. 
Foto: Ole Rethans

WijZijn bingo
STEENBERGEN – Donderdagmid-
dag 28 november wordt in ont-
moetingscentrum het Cromwiel 
de maandelijke WijZijn bingo ge-
houden. Deze begint om 13:30 
uur, de zaal gaat om 13:00 uur 
open. Bingoboekjes kosten vijf 
euro voor twaalf ronden.

Bingoavond  
Herwonnen  
Levenskracht
WELBERG – Stichting Herwon-
nen Levenskracht afdeling Steen-
bergen organiseert morgen-
avond, zaterdag 23 november een 
bingoavond in gemeenschapshuis 
De Vaert. Het bingospel begint om 
20:00 uur. Alle prijzen worden in 
contanten uitgekeerd en de op-

brengst is bestemd voor de finan-
ciering van activiteiten voor ge-
handicapten, zieken, ouderen en 
eenzamen. De zaal gaat om 19:30 
uur open.

Laatste Matinee 
Tussen Thee  
en Diner van 2019
STEENBERGEN – Deze zondag 
vindt de laatste matinee ‘Tussen 
Thee en Diner’ van dit jaar plaats. 
Dat gebeurt vanaf 14:30 uur in 
brasserie De Kaai.
Het duo ‘De Buren’ luistert de Ma-
tinee muzikaal op. De matinee is 
bedoeld voor iedereen die eens 
gezellig uit wil om mensen te ont-
moeten, een praatje te maken of 
naar believen een dansje te wagen. 
De toegang tot de Matinee is gratis.

Kaartmiddag  
KBO Welberg
WELBERG – Dinsdagmiddag 26 
november worden in gemeen-
schapshuis De Vaert de kaarten 
geschud en gedeeld tijdens de 
maandelijkse Rik- en Jokermid-
dag van KBO Welberg. Er wordt 
om 13:30 uur begonnen, de entree 
bedraagt een euro en ook niet-le-
den zijn welkom. De zaaldeuren 
gaan om 13:00 uur open.

Bingo D’Oogte
NIEUW-VOSSEMEER – Zondag-
middag 8 december organiseert 
bouwclub D’Oogte een bingo in 
gemeenschapshuis De Vossen-
burcht. Het spel begint om 13:30 
uur, terwijl de zaal een half uur 
daarvoor al open is. Er worden 15 
ronden gespeeld tegen een deel-

nameprijs van 12,50 euro. De 
hoofdprijzen bestaan uit goed ge-
vulde boodschappenpakketten 
en daarnaast kunnen er nog tal 
van andere aantrekkelijke prijzen 
worden gewonnen. Alle bingolief-
hebbers of ondersteuners van de 
bouwclub zijn welkom.

Feesten,  
in het Baby 
tot Kleutercafé
STEENBERGEN – Iedere eerste 
woensdag van de maand wordt 
het Baby- tot Kleutercafé gehou-
den in bibliotheek Steenbergen. 
Dus ook woensdag 4 december. 
Het thema is dit keer ‘Feesten, te-
rugblikken en vooruitkijken’.
Het ‘café’ is bedoeld voor ouders 
en verzorgers van kinderen van 0 

tot 4 jaar. Het is de bedoeling ook 
om de kinderen mee te nemen. Er 
wordt om 9:30 uur begonnen en 
de bijeenkomst duurt een uur. Er 
wordt voorgelezen uit een Sinter-
klaasboek en omdat het feest is, is 
er ook wat lekkers. Toegang is gra-
tis en er is vrije inloop.

Bedankje
Hierbij wil ik iedereen bedanken 
die mij op 6 november heeft ge-
holpen, na mijn val van de fiets 
in de Blauwstraat te Steenbergen.
Super lief van jullie.

Annie van Tillo, Steenbergen
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STEENBERGEN - In het voorjaar 
van 2020 start vv Steenbergen met 
een Dames 30+-team. Dit team zal 
gedurende de voorjaarsreeks uit-
komen bij toernooien. Afhankelijk 
van het aantal inschrijvingen zal 
het team met 3 tot 5 teams van an-
dere verenigingen in een competi-
tie ingedeeld worden. Elke vereni-
ging is een vrijdagavond gastheer 
voor alle teams, die dan in toer-
nooivorm tegen elkaar spelen (7 
tegen 7 op half veld). In het najaar 
deden o.a. Halsteren, DOSKO (Ber-
gen op Zoom), NVS (Nieuw-Vosse-
meer) en vv Krabbendijke met een 
team mee. 

Inmiddels hebben 9 voetbalsters 
zich gemeld bij het bestuur van 
vv Steenbergen dat het idee vol-
ledig ondersteunt. Het wordt ge-
zien als een goede uitbreiding van 
het reeds bestaande huidige bre-
de voetbalaanbod. De dames heb-
ben twee mogelijke shirtsponsors.
Naast de deelname aan het toer-

nooi willen de dames op zondag-
middagen tijdens thuiswedstrij-
den op zondag gaan trainen.
Belangstellende voetbalsters van 
30 jaar of ouder kunnen via het 
mailadres: dames30@vvsteenber-
gen.nl nadere informatie krijgen. 
Dit kan ook via een van de be-
stuursleden van vv Steenbergen.

Voetbalvereniging Steenbergen 
start met een dames 30+-team
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Bezichtiging in de showroom 
na telefonische afspraak

Dakraam Steenbergen 
Van Andelstraat 5 | 4651 TA Steenbergen
T. 06-57290792
E. info@dakraamsteenbergen.nl
W. www@dakraamsteenbergen.nl

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

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – De opzet is om 
de Spaanse wielerklassieker Vu-
elta 2020 die op zondag 16 au-
gustus de gemeente Steenbergen 
doorkruist regelmatig onder het 
voetlicht te brengen. Want als het 
aan het gemeentebestuur ligt, dan 
wordt die doorkomst een waar 
feestje. Niet alleen vanwe ge de 
hoop dat de gemeente positieve 
aandacht krijgt van de buitenwe-
reld, maar ook om de onderlinge 
betrokkenheid van bevolking en 
verenigingsleven verder te ver-
sterken. Met die gedachte in het 
achterhoofd besloot wethouder 
Esther Prent vrijdagochtend 15 no-
vember de Vuelta 2020 op grote 
hoogte te promoten.

Die hoogte werd bereikt via het 
dak van de Steenbergse voormali-

ge watertoren aan de Nassaulaan. 
Hoewel het plannetje aanvanke-
lijk in duigen leek te vallen, omdat 
er wellicht wat sneeuw zou kun-
nen vallen of in elk geval gladheid 
werd verwacht, verzekerde Fred 
Joosten van het bedrijf Height Sa-
fety Expert dat het moest kunnen. 
(dit bedrijf geeft training aan ieder 
die op grote hoogte werkzaamhe-
den moet verrichten). 

“We gaan u goed zekeren en er is 
geen gevaar”, zo verzekerde hij de 
wethouder. Die vertrouwde daar 
op en ze klom onvervaard door 
het bovenste raampje van de wa-
tertoren om vanaf het dak een 
groet te brengen aan de Steen-
bergse gemeenschap.

“We liggen op kop”
“Ik ben deze week nog naar een 
Vuelta-bijeenkomst geweest met 
bestuurders in deze regio. En dan 

ben ik al best een beetje trots op 
onze gemeenschap. Want wij zijn 
al een stuk op weg en hebben wat 
initiatieven en plannen betreft 
reeds een flinke voorsprong. Maar 
we zijn er zeker nog niet. Deze 
promotie is bedoeld om opnieuw 
aandacht te vragen voor het eve-
nement dat over tien maanden 
gaat plaatsvinden. Er hebben zich 
al zo’n twintig vrijwilligers aange-

meld die individueel of namens 
hun vereniging hebben aange-
geven om activiteiten op touw te 
zetten. Want wil de Vuelta-door-
komst een succes worden, dan 
zijn die activiteiten belangrijk. Zo 
maken we er samen een echt feest 
van”, aldus de wethouder.

Oproep
Zij roept – samen met Bart van 

Est en Laura van de Goor – ieder-
een op om zaken te verzinnen die 
kunnen bijdragen aan de feest-
vreugde en initiatieven te ont-
plooien. Wie mee wil helpen kan 
plannen en ideeën kwijt via het 
mailadres: vuelta2020@gemeen-
te-steenbergen.nl.

Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant 

Wethouder promoot Vuelta 
vanaf dak Watertoren

Sc Welberg 1 
ontvangt Vogelwaarde  
Deze zondag 24 november, speelt  
Sc Welberg 1 thuis tegen Vogel-
waarde1. Dat is een belangrijke 
pot, want bij winst kan er over de 
met gelijk aantalpunten staande 
tegenstander heen gegaan wor-
den en is er aansluiting bij de top 
vier.
De wedstrijd begint om 14.30 uur 
op het sportpark ’’t Zandbaantje, 
Hoogstraat 17 te Welberg. Belang-
stellenden zijn zeker welkom.

STEENBERGEN – Zaterdag 23 no-
vember wordt in de Gummarus-
kerk tussen 14:00 en 15:00 uur de 
nieuwe Plusbus gepresenteerd. De 
Plusbus organisatie nodigt alle be-
langstellenden uit om daarbij aan-
wezig te zijn. 

Dankzij de collecteopbrengst in 
2019 (13.500,- euro) en dankzij 
giften van RTC De Fatuur / Koos 

Moerenhoutclassic en van Harry 
Vlamings  (beide een gift van 750 
euro) en dankzij een donatie van 
Rabo Clubsupport (1004 euro) 
kon een nieuwe Plusbus worden 
aangeschaft. Die wil de Plusbus 
organisatie graag laten zien. 

Doelstelling
De Plusbus biedt aangepast ver-

voer ‘van deur tot deur’ aan 
55-plussers en aan jongere men-
sen met een (tijdelijke) beperking. 
Daarmee heeft deze voorziening 
een belangrijke rol in het bereik-
baar maken en bereikbaar hou-
den van activiteiten voor ouderen 
in alle kernen van Steenbergen. 
“De circa 200 regelmatige gebrui-
kers blijven hierdoor sociaal actief 
én betrokken. Voor een 80-tal fre-
quente gebruikers is de Plusbus 
een essentieel vervoermiddel in 
hun sociale leven”, aldus de Plus-
busorganisatie. 

Nieuwe Plusbus wordt 
gepresenteerd

Michel Lambers 
onderbreekt  
voorzitterschap van
fractie Volkspartij
STEENBERGEN – Michel Lambers 
heeft middels een brief richting de 
gemeenteraad laten weten dat hij 
tijdelijk zijn taken als fractievoor-
zitter van de Volkspartij zal neerleg-
gen. Ger de Neve heeft inmiddels tij-
delijk het fractievoorzitterschap van 
hem overgenomen. Reden hiervoor 
noemt Lambers zijn gezondheid. Op 
medisch advies neemt hij een rust-
pauze en hoopt begin 2020 weer zijn 
taken te kunnen hervatten.

Buurtvereniging 
Boerengors blij met 
mooie opbrengst 
Sint Maarten
NIEUW-VOSSEMEER – Maandag 11 
november organiseerde Buurtver-
eniging Boerengors de jaarlijkse Sint 
Maartenviering op het dorp. Ondanks 
de gure weersomstandigheden na-
men daar 94 kinderen aan deel. Naast 
een berg snoep – die keurig onder 
alle deelnemende kinderen is ver-
deeld – leverde de Sint Maarten rond-
gang een bedrag op van 550 euro.
“Daar zijn we natuurlijk heel blij 
mee”, zo laat Petra Rijk namens de 
organisatie weten. “En ook met de 
hulp van een grote groep ouders, 
waardoor we die avond 15 looprou-
tes door Nieuw-Vossemeer konden 
maken en op die manier heel veel 
inwoners bereikten”. De financiële 
opbrengst van deze avond wordt in 
maart of april volgend jaar besteed 
aan de organisatie van een leuk uit-
tje waaraan alle kinderen uit het dorp 
kunnen deelnemen.

Weten wat 
hier gebeurt
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DE HEEN – STEENBERGEN – 
NIEUW-VOSSEMEER – KRUISLAND 
– Onder niet verwachte prima 
weersomstandigheden werd Sin-
terklaas het afgelopen weekeinde 
ingehaald in vier van de zes ker-
nen. Dat gebeurde enthousiast in 
De Heen, Steenbergen, Nieuw-Vos-
semeer en Kruisland. Komend 
weekeinde zijn de andere twee 
kernen aan de beurt: Dinteloord en 
Welberg.

De Heen
De Heen was de eerste kern die 
de Sint aandeed. Zaterdagmiddag 
meerde zijn schip aan in de Heen-
se haven en na de ontvangst door 

burgemeester Ruud van den Belt 
en een cabrio-rondritje eindig-
de de Sint met zijn Pieten in De 
Stelle. Daar werd het gezellig, als 
moest de Sint wel ingrijpen toen 
bleek dat ondeugende Pieten er 
met de pepernoten aan de haal 
waren gegaan.

Steenbergen
In Steenbergen was het wethou-
der Willy Knop die de Sint als ver-
tegenwoordiger van de gemeen-
schap mocht verwelkomen. Met 
op de Kade een groot publiek met 
veel kinderogen die verlangend 
uitkeken naar hun Sinterklaas. 
Het Marktplein was omgetoverd 

tot Sinterklaasplein en hier kon-
den de kleintjes met de Sint op de 
foto. Ook waren er leuke activi-
teiten waarbij een Pietendiploma 
kon worden gehaald.

Nieuw-Vossemeer
In Nieuw-Vossemeer werd de Sint 
in het ‘werkhaventje’ ontvangen 
door wethouder Koos Krook en 
begeleidden Vossemeerse kinde-
ren en hun ouders en of grootou-
ders de Sint (in rijtuig) met zijn 
Pieten via het plein voor de Vosse-
meren naar De Vossenburcht. Ook 
hier amuseerden de belangstel-
lenden zich uitstekend en geno-
ten ze van het Pietenspel. Daarbij 

moest de Gouden Pepernoot via 
Sinterklaas wel orde op zaken stel-
len en eindigde het spel met een 
‘eind goed al goed’.

Kruisland
Als vanouds arriveerde de Sint bij 
de commissaris Van der Harten-
brug. Hier werd hij begroet door 
comitévoorzitter Rob Rijshouwer 
en burgemeester Van den Belt. 
Met treintjes werden de kinderen 
vervolgens naar het Kruisland-
se Siemburg vervoerd. Hier ble-
ken de goochelpieten nog niet in 
de juiste vorm. Er werd van alles 
getoverd behalve de cadeautjes 
die de kinderen van Sint zouden 

ontvangen. Gelukkig kwam alles 
in orde en konden de kleintjes ie-
der met een eigen presentje huis-
waarts keren.

Pieten in de Binnenstad
Op zaterdag 30 november maken 
de Pieten ‘Ons Steenbergen’ op 
uitnodiging van het Retail Plat-
form Steenbergen de binnenstad 
onveilig. Wat zij precies uitspoken 
blijft nog even geheim. Maar dat 
het leuk gaat worden voor alle kin-
deren en hun ouders staat al vast.

Foto’s: Nieuw-Vossemeer: Niek Perdaems © 2019 

De Heen, Steenbergen en Kruisland: 

Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Sinterklaas enthousiast onthaald in vier kernen

  Nieuw-Vossemeer

  Nieuw-Vossemeer

  Nieuw-Vossemeer

  Nieuw-Vossemeer   Steenbergen

  Steenbergen

  Steenbergen

  Kruisland

  Kruisland

  Kruisland

  De Heen

  De Heen



LOWYSPORQUIN.NL

Lowys Porquin:  
een vertrouwde omgeving,  
ruimte voor ontwikkeling  
en goed voorbereid op de  
toekomst!

Lowys Porquin verenigt bijna  
70 vestigingen voor onderwijs en opvang.  
Elk met een eigen karakter. Wat ons  
bindt is de regio West-Brabant en Tholen, 
de steun die we elkaar bieden en bovenal 
het gemeenschappelijk belang: het kind!  

Onze belangrijkste doelstelling is het  
bieden van hoge kwaliteit onderwijs en  
opvang. Ouders zijn in onze stichting  
partners in opvoeding en educatie.

Opvang en onderwijs  
voor kinderen  
van 0-18 jaar!

LOWYSPORQUIN.NL

23 en 24 november

1 december

8 december

15 december

22 december

HOOGERHEIDE

HOEVEN

RUCPHEN

ZUNDERT

HOOGERHEIDE
 

Inlichtingen / Reserveringen: 
0165-302682 of

www.demarkten-wouw.nl

ROMMELMARKTEN
“De Markten”

MFC KLOOSTERHOF

SPORTHAL DE PARRESTEE

SPORTHAL DE VIJFSPRONG

SPORTHAL ONDER DE MAST

MFC KLOOSTERHOF

NIEMANTSVERDRIET
AUTOBEDRIJF

B O V A G Autobedrijf Niemantsverdriet
Paasdijkweg 2
4693 RE Poortvliet
0166 612 680
www.niemantsverdrietauto.nl

Autoverhuur & Leasing van:
 9 Personen busjes
 Bedrijfs-, bestelwagens
 Luxe auto’s - Meubelwagens

In- en verkoop luxe en bedrijfswagens
Reparatie en onderhoud

9 Personen busjes
 Bedrijfs-, bestelwagens
 Luxe auto’s - Meubelwagens

In- en verkoop luxe en bedrijfswagens

Sterk in 

elk merk

Littooij, Keurslager
Raadhuisplein 29
4671DA Dinteloord
0167522307
info@littooij.keurslager.nl
www.littooij.keurslager.nl
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500 gram rundergehakt
500 gram kipfilet

4 Speklappen
500 gram Verseworst

Normaal voor                     € 22.50

Nu voor maar 

€ 17.50

herfst pakket 
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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

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

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

Smits najaarsactie
Bestel het Alulux CD 135 of CD 

942 rolluik en krijg een:
Somfy io motor voor de prijs van Ilmo 
WT motor + Situo 1 handzender 

GRATIS (normaal € 66,-!)*
(Max. 2 handzenders per order/referentie, let op; deze dienen wel 

via de order besteld te worden)
*Actie loopt van 30 september t/m 18 december 2019. Orders na 

deze datum worden tegen normale condities uitgevoerd. 

Rolluiken - Markiezen

Bestel het Alulux CD 135 of CD 

Ilmo 
 Situo 1 handzender

€
 168,- bruto korting 

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 meer dan 5.500 fans.



Alle merken zijn welkom 
bij Autovakmeester

HELMONS

Karel Doormanstraat 8-A, Dinteloord, 
0167 524 035, info@autohelmons.nl
www.autohelmons.nl

Onderhoud/reparatie 
van alle merken
2 jaar internationale 
onderhouds- en 
reparatiegarantie
Betaalbaar onderhoud/
reparatie met behoud van 
fabrieksgarantie
Goed opgeleide en 
servicegerichte technici
Hoogwaardige technische 
apparatuur
Reparaties met uitsluitend 
originele onderdelen
Voordelige en snelle 
pechhulpservice
Stipte afspraken met een 
prĳ sopgave vooraf
BOVAG gecertifi ceerd
LeaseProf Service center

Specialist

Dataplace Nedzone 
datacenters

Datacenter 
Nedzone wordt…

O, kom er eens kijken!
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in het land 

en dat betekent tijd voor cadeautjes!

Slijterij Veraart 
al 100 jaar 

úw specialist 
voor kwaliteits-

gedistilleerd, 
de fi jnste wijnen 

en de mooiste 
bieren!

Wat dacht u van een heerlijk 
Steenbergs Sinterklaas pakket?

Een mandje gevuld met verschillende 
Steenbergse bieren en een heerlijke 
chocolade letter van IJssalon Boon. 
Uiteraard kan het pakketje geheel 

naar wens gemaakt worden!

Of een heerlijke fl es Zuidam
Speculaas likeur om helemaal 
in de stemming te komen voor 

slechts € 16,99

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.

Of een heerlijke fl es Zuidam

Kom gezellig langs voor meerdere opties!



WINTERAANBIEDING  
Wist je dat wij de hele maand december een onderhoudsbeurt 
aan je elektrische fiets aanbieden voor slechts 40,00 euro? 

Hij wordt nagekeken, voorzien van de nieuwste software en 
gepoetst. Dus maak snel gebruik van deze aanbieding en bel 
ons om je afspraak in te plannen of maak gebruik van onze 
ononline reparatieplanner via de website www.hetpoortjefietsen.nl

Dorpsstraat 47 
4661 HM  Halsteren
0164-683405
www.hetpoortjefietsen.nl

gratis h
aal- 

en brengservice
 

binnen een stra
al 

van 10 km

WONING (VER)BOUWEN?

Voor al u verbouw- en nieuwbouwprojecten geeft GJM advies: 
van ontwerp tot en met de bouwbegeleiding!

www.gjm.nl

ONTWERP- EN ADVIESBUREAU

Wij hebben weer 
groots ingekocht.

Auto Koese Sommelsdijk
Sperwer 2a
3245 DK Sommelsdijk
0187 - 611 662

Auto Koese Sint-Annaland
Veilingweg 15
4697 RB Sint-Annaland
0166 – 600 500

Auto Koese Middelharnis
Kastanjelaan 41
3241 BH Middelharnis
0187 – 700 217

Neem vrijblijvend contact op met 
verkoop@autokoese.nl

30 stuks

Renault Trafic
Krachtig, oersterk en zeer ruim

Vanafprijs: €18.700,-

27 stuks

Renault Captur
Compacte SUV met een hoge zit

Vanafprijs: €15.900,-

• Zowel enkel als dubbele cabine
• Bouwjaar 2019
• 0 km's op de teller

• Bouwjaar 2018
• Rond de 10.000 km ervaring
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Na het behalen 
van haar derde Europese titel bij 
het Kyokushin karate – eind okto-
ber in het Portugese Porto – had 
Steenbergse Courant een gesprek-
je met deze bikkel. Want dat je bij 
een full contactsport als het Kyo-
kushin karate geen watje kunt zijn 
mag duidelijk wezen.

Wie verwacht tegenover een poti-
ge jongedame te komt te staan die 
moeite moet doen om het theeg-
las niet fijn te knijpen, komt be-
drogen uit. Valence Bickel – een 
fraaie slanke jongedame – lijkt het 
tegenovergestelde. Zeker omdat 
ze gekleed is in een mantelpakje 
– “Ik vertrek zo meteen naar een 
bedrijfsbeurs in Goes” – met een 
modieuze schoen. 

In het gesprek blijkt Valence heel 
duidelijk te weten wat ze wil. De 
21-jarige is student aan de hoge-
school in Vlissingen waar ze een 
opleiding HBO sportkunde volgt. 
Daarnaast heeft ze één ideaal: de 
allerbeste te zijn en te blijven in 
de sport waarvoor ze een viertal 
jaren geleden is gevallen. Dat laat-
ste figuurlijk dan, want in het Kyo-
kushin karate blijft ze graag over-
eind.

Knock-out of  
knock-down
Aan haar de vraag hoe een jonge 
vrouw er bij komt om aan deze 
vorm van karate te doen. Een uit-
gesproken contactsport, waarbij 
rake klappen en trappen voor een 
overwinning kunnen zorgen. Of 
voor een knock-out of minstens 
een knock-down. 
“Het is een kwestie van trainen en 
van beheersing. Ik train heel veel 
om mijn lichaam sterk te maken. 
Natuurlijk loop ik wel wat blauwe 
plekken op, maar voor de rest valt 
het enorm mee. Weet je dat er bij 
een gemiddelde voetbalwedstrijd 
meer blessures optreden dan bij 
het Kyokushin karate? Doordat ik 
veel train is mijn lichaam beres-
terk en ben ik heel weerbaar. En 
natuurlijk heb ook ik wel eens last 
van een blessure. Zo had ik in no-
vember vorig jaar, na mijn WK een 
borstblessure en moest ik het een 
poos rustig aan doen. Maar door 
een goede opbouw in de erop vol-
gende trainingen is dat goed her-
steld. Daarnaast heb je – door 
het niveau waarop ik vecht – ook 
wel kneuzingen of eens een pols-
blessure. Maar nogmaals, er zijn 
tal van andere sporten die min-
der erg lijken, maar waarbij meer 
blessures voorkomen”.

Aanvankelijk turnen
Het fanatiek sporten zit al van 
kinds af aan in mij. Zo heb ik tot 
mijn zeventiende geturnd. Aan-
vankelijk gestart bij Trafo en daar-
na bij Dynamo in Roosendaal. Op 
mijn vijftiende was ik Nederlands 
kampioen turnen. Toen ik naar 
een andere sport zocht dacht ik 
eerst aan kickboksen. Mijn moe-
der – Lia Vlietland, zelf een 3e 
dan karateka, raadde me dat af. 
Ze nam me mee naar een zomer-
kamp op Papendal. Hier kwam ik 
in aanraking met Kyokushin kara-
te en ik was meteen verkocht.
In tegenstelling tot het kickboksen 

– waarbij branie, geld en geweld 
de modus is – is Kyokushin karate 
een vechtsport waarin het respect 
voor elkaar centraal staat. 

Vijftien uur per week
Valence Bickel traint in Middel-
harnis bij ‘Kiyozumi’ de school 
van bondscoach André van We-
zel. Daarnaast is ze veel te vinden 
in de fitness van de Knotwilg. Per 
week ben ik tien keer anderhalf 
uur met mijn sport bezig. Door 
hard te trainen behoud ik mijn 
conditie en zorg ik ervoor dat ik 
fysiek in topvorm blijf. Ik laat veel 
voor mijn sport en heb steeds een 

andere doelstelling. Het is nooit 
genoeg. Doordat ik nu drie maal 
Europees kampioen en ook We-
reldkampioen ben wordt er ook 
veel van me verwacht. Er ligt best 
een druk op mijn schouders. Ge-
lukkig kan ik snel relativeren. Tij-
dens een kampioenschap heb ik 
gezonde zenuwen. Ik geef me he-
lemaal en zal ook best eens ver-
liezen. Iedereen die naar het EK 
of WK gaat is goed, anders kan je 
er niet aan deelnemen. Bij een ge-
vecht ga ik tot het uiterste. Ik ben 
dan heel gefocust en zit boordevol 
andrealine. In mijn sport wil ik het 
onderste van mezelf naar boven 
halen. Steeds mijn grenzen ver-
leggen.

Kyokushin Steenbergen
Naast het vele trainen en haar stu-
die maakt Valence Bickel ook tijd 
om mee te helpen in de sport-
school van haar moeder Lia, Kyo-
kushin Steenbergen. “Op woens-
dagavond geven we les in de 
Knotwilg aan kinderen en volwas-
senen. Deze vechtsport is goed 
voor hun karaktervorming. Het 
geeft ze zelfvertrouwen, maakt ze 
weerbaar en ook lenig, brengt dis-
cipline en leert ze doorzetten. Het 
brengt ze ook respect voor de an-
der bij. Allemaal belangrijke za-
ken. En het leuke aan Kyokushin 
is ook dat ieder het op eigen ni-
veau kan doen. Het is een sport 
voor kinderen van vijf jaar, maar 
ook voor 75-jarigen”.

Valence Bickel doet naam eer aan: 

Eenmaal Wereld- en driemaal 
Europees kampioen

In memoriam Giel Smout
( door Loes Baselier )

Zondag 17 november kregen wij 
het bericht dat ons oudste en 
erelid Giel Smout, na een kort 
ziekbed overleden was. Giel was 
voor “zijn Sc Welberg” een ware 
SCW-er. 
 
Voor Sc Welberg was Giel een su-
per vrijwilliger. Na zijn (korte) 
voetbal loopbaan, welke hij na 
een zware operatie moest sta-
ken, is Giel actief gebleven voor 
de club. Giel heeft vele functie 
binnen de vereniging bekleed , 
was elftalleider, vlagger, scheids-
rechter, materiaalman, lijnentrekker etc. Daarnaast verzorgde Giel 
ook de jaarlijkse fancy-fair en het rad van fortuin en wist ook altijd 
wel de nodige prijzen bij elkaar te schooien, organiseren zat hem in 
het bloed. 

Giel heeft jarenlang de functie van secretaris voor toen nog SCW be-
kleed, zijn kennis van de spelregels en inzicht in voetbalzaken was 
zeer groot. Menig strafzaak is door zijn argumentatie en vasthou-
dendheid hier door gewonnen. Ook heeft Giel met diverse voorzit-
ters zich ingezet om voor zijn SCW een volwaardig sportpark op de 
Welberg te realiseren, dit liep steeds weer ergens mis of spaak, omdat 
de politiek dat toen niet zag zitten. Lintje wilde hij niet, zou hij niet 
accepteren, zijn inzet was voor de club en de mensen die hier konden 
voetballen. Ook was Giel de persoon die er als de kippen bij was om 
het damesvoetbal (toen het in 1970 toegestaan was) naar Welberg te 
halen en te promoten evenals het zaalvoetbal. 

Super trots was hij 6 jaar geleden, dat hij als oudste lid samen met 
het jongste lid van Sc Welberg de officiële opening van sportpark �t 
Zandbaantje mocht verrichten. Trots op de jongens van het 1e elf-
tal die het kampioenschap binnenhaalde en promoveerde naar de 4e 
klasse. Samen met Riet was het vaste prik op zondag komen kijken 
naar de thuiswedstrijden van het 1e en dan omdat hij zo fanatiek 
was en het niet kon laten commentaar te geven tijdens de rust, vanaf 
zijn vertrouwde plekje, tegen de vouwwand in de kantine. De laatste 
tijd was hij minder aanwezig, het ging niet zo goed met zijn gezond-
heid en nu zal zijn plekje in de kantine voor altijd leeg blijven. 

Aanstaande zaterdag nemen we afscheid van de persoon Giel Smout, 
die ruim 70 jaar lid van Sc Welberg was. Voor Riet, Ad, Guido en René 
en de overige familie heel veel sterkte met het afscheid.  

( door John Rommers )

STEENBERGEN - Na een zowel voor 
HVV’24 als Steenbergen voetballo-
ze zondag gaat de voetbalcompe-
titie zondag aanstaande weer ver-
der. Voor Steenbergen betekent 
dat een uitwedstrijd in Zeeuws 
Vlaanderen tegen HVV’24 in Hulst.

De laatste wedstrijd die HVV’24 
2 weken geleden eveneens thuis 
speelde, werd na een 2-0 voor-
sprong uiteindelijk met 2-5 ver-
loren van Sc Gastel. Steenbergen 
bleef diezelfde zondag steken op 
een zwaar bevochten 0-0 gelijk-
spel tegen Zundert.
HVV’24 heeft momenteel 11 pun-
ten bij elkaar gevoetbald en staat 

daarmee 3 punten voor op Steen-
bergen dat met een totaalsco-
re van 8 punten op een gedeel-
de voorlaatste plaats staat op de 
ranglijst.
Bij winst van Steenbergen staan 
beide ploegen dus gelijk, hetgeen 
voor Steenbergen een stimulans 
moet zijn om dat te gaan berei-
ken. Tot heden werd er door de 
blauw witten op verplaatsing nog 
geen enkel punt behaald, zal dat 
zondag in Hulst gaan veranderen?

De spelers vertrekken zondag 
vanaf het sportpark aan de Serin-
genlaan per bus om 11.45 uur. De 
wedstrijd zelf start om 14:30 uur.
Supporters die met die bus willen 

meereizen naar Hulst zijn uiter-
aard van harte welkom.

Programma
Programma voor de overige seni-
oren  elftallen van v.v. Steenber-
gen :

Zaterdag 23 november: Steenber-
gen 2 zaterdag – Sc Gastel 2 zater-
dag, aanvang 15.15 uur; Klundert 
3 zaterdag - Steenbergen 3 zater-
dag, aanvang 14.30 uur en Prin-
senland 5 zaterdag - Steenbergen 
4 zaterdag, aanvang 14.30 uur.
Zondag 24 november: Sprundel 2 
- Steenbergen 2 , aanvang 11.45 
uur en Halsteren 2 - Steenbergen 
3, aanvang 12.00 uur.           

Steenbergen zondag op bezoek  
bij HVV’24 in Hulst

( door Paul Kil )

STEENBERGEN - Met nog twee 
wedstrijden te spelen in de na-
jaarscompetitie blijft de Steen-
bergse tafeltennisclub in de hoek 
zitten waar de klappen kunnen 
vallen. Afgelopen weekend moest 
heren 1 toestaan dat Markiezaat 
2 een stapje dichterbij kwam. Met 
4-6 werd de thuiswedstrijd verlo-
ren ondanks het feit dat Ronald 
Minkman er in slaagde om zijn drie 
sets in winst om te zetten. 

Doordat Peter Bogers al voor een 
1-0 voorsprong had gezorgd zag 

het er enige tijd goed uit. Bij het 
dubbelspel ging het echter mis 
en achteraf liet de thuisclub daar 
de kans op een gelijkspel liggen. 
Vooral komend weekend zal men 
thuis moeten scoren en de kans 
op degradatie moeten afwenden.
TCS 2 heeft nog iets grotere pro-
blemen. Tegen Markiezaat 5 werd 
weliswaar gelijk gespeeld, maar 
met een wedstrijd meer lijkt de 
kans op een degradatiewedstrijd 
het hoogst haalbare. Pas in de 
laatste sets wisten Mark van de 
Waterschoot en Marco Buijsen de 
vijf punten veilig te stellen. 

Dames spelen gelijk
Bij het damesteam blonk Lisette 

Voorbraak uit. Ze slaagde er in om 
in dit duel ongeslagen te blijven. 
Via het dubbelspel en nog een 
winstpunt van Sandra Adriaansen 
werd het een fraai 5-5 gelijkspel. 
De kans om degradatie te voorko-
men lijkt echter uitgesloten. Pas 
de laatste twee keren wordt goed 
gespeeld, de achterstand op de 
concurrentie is inmiddels echter 
te groot.

Programma
Alle teams krijgen het  komend 
weekend belangrijke ontmoetin-
gen te verwerken. Hoop is er nog 
wel, ze spelen namelijk alle drie 
thuis. Vrijdag 22 november: aan-
vang 20.00 uur in ’t Cromwiel. 

Uitslagen: T.C.S.  1 - Hotak’68 4; 
T.C.S.  2 - Hotak’68 5; T.C.S. 3 - The 
Back Hands 9

TCS houdt zorgen na wedstrijd 
tegen Markiezaat 2



Visio Vireo Tuinen
Voor tuinen met karakter

Franseweg 62a • 4651 GG Steenbergen • T 0167 560 619 • E info@visiovireo.nl

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Wij ontwerpen, maken en verzorgen de tuin 
die bij u past. Ervaar optimaal Tuingeluk.
Bezoek onze website www.visiovireotuinen.nl

Wij ontwerpen, makenen verzorgen de tuin die bij ú past.Ervaar optimaal Tuingeluk.
Bezoek onze website:www.visiovireotuinen.nl

Maak een afspraak voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Visio Vireo Tuinen
Voor tuinen met karakter

Visio Vireo geeft op zondag 11 maart gratis tuinadvies in de Tuinen van Appeltern.
Wie belangstelling heeft wordt verzocht zich vooraf in te schrijven: www.appeltern.nl/nl/tuinadvies/tuinadviesdagen

Wij ontwerpen, makenen verzorgen de tuin die bij ú past.Ervaar optimaal Tuingeluk.
Bezoek onze website:www.visiovireotuinen.nl

Maak een afspraak voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Visio Vireo Tuinen
Voor tuinen met karakter

Plan nu een najaarsbeurt in! 
 

Ontwerp nu uw droomtuin! 
Een mooi ontwerp in de herfst is een 
droomtuin in de lente. Maak een afspraak.

De herfst is het ideale moment om de tuin 
een goede onderhoudsbeurt te geven.

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

    verduidelijk  
financieel advies van Overbeeke

Overbeeke, 
Kaaistraat 6, Steenbergen

Overbeeke staat garant voor een deskundig, 
onafhankelijk advies met een persoonlijke 
aanpak in begrijpelijke taal. U kunt voor 
al uw bankzaken, particuliere en zakelijke 
verzekeringen, hypotheken, financieringen 
en pensioenen dichtbij huis terecht in onze 
vestiging aan Kaaistraat 6 in Steenbergen.

Sinterklaas is weer in het land! Vier dit met ons mee en zet bij ons je schoentje. 
Haal onze bouwplaat van een schoen op in onze vestiging in Steenbergen of 
download ‘m op www.overbeeke.nl

voor u actief

Wij zijn al

76
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Kleur deze zo mooi mogelijk in. Knip het schoentje uit en vouw hem in elkaar
Zet je zelfgemaakte schoentje vóór 4 december bij ons neer
Op 5 december kan je kijken of Sinterklaas er iets in heeft gelegd

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.

’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 05-2018    22.150 KM    
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. 7P, NAVI,
HEAD UP, P-SENSOR, PANA, FULL LED

€ 23.945,- -

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 CAPTUR TCE 90 INTENS
BOUWJAAR 10-2017    16.238 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. CAMERA, 
R-LINK, KEYLESS ENTRY, LED KOPLAMPEN

€ 16.450,- -

RENAULT SCÉNIC TCE 140 EDC LIMITED RENAULT GRAND SCÉNIC TCE 140 INTENS
BOUWJAAR 03-2019    9.895 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. CAMERA,
NAVI, LM VELGEN, CLIMA

€ 28.390,- - 

RENAULT SCÉNIC 1.6 CELSIUM NAVI
BOUWJAAR 01-2011    88.517 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A.  CLIMA,
TREKHAAK MET VASTE KOGEL

€ 9.945,- -

RENAULT CAPTUR TCE 150 EDC INTENS
BOUWJAAR 01-2019    8.257 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. PANO DAK,
EASY LIFE PACK, CAMERA

€ 23.390,- -

RENAULT TALISMAN ESTATE TCE 150
BOUWJAAR 10-2016    53.378 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. FULL LED, 
LM 18”, CAMERA, TREKHAAK INKLAPBAAR

€ 23.880,- -

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!
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De gezamenlijke kerken van 
Steenbergen:  St. Annaparochie, 
Protestantse gemeente  en 
de Evangelische gemeente 
Opendeur organiseren op 24 
december 2 voorstellingen van de 
Zandtovenaar met een kinderkoor. 
De uitvoeringen zijn om 17.00 en 
19.00 uur in de Gummaruskerk. 
De kinderen die belangstelling 
hebben om mee te zingen in het 
kinderkoor kunnen zich aanmelden 
bij het secretariaat van de St. 
Annaparochie via de mail.  Je hoort 
dan ook wanneer en waar de 
repetities gehouden worden.
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: Het secretariaat is van 
dinsdag t/m vrijdag iedere ochtend 
geopend van  9.15 -11.30 uur en is 
gevestigd in de St. Gummaruskerk, 
Westdam 83, ingang marktzijde. 
Aanmelden voor de Doop, 1e H. 
Communie en het Vormsel van 
uw zoon of dochter kan via het 
secretariaat.                                                                                  
Contactpersonen:                                                                                       
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Cobie Schoonen tel: 0167-566322, 
c o b y s c h o o n e n @ g m a i l . c o m 
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103. 
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jongh, 0167-522909, 
misintenties An v.d. Eem tel.0167-
521286. 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 28 November om 
10.15 uur eucharistieviering met 
als voorganger pastor Sebastian 
Chazhoor

Personalia: de overledenen, die 
wij in ons gebed gedenken, zijn: 
Jo van Meel - IJzermans; Gustaaf 
Bolders.
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 C.
Zaterdag 23 november 17.00:  
pastor S. Chazhoor. Jaargetijde 
Johanna Lucia van Loon - van Osta; 
Adrie Koopmans en overleden 
familie;
Zondag 24 november 9.30 uur: 
pastoor H. de Kort. Jaargetijde 
Ad Hoppenbrouwers (kruisje 
ophalen);  jaargetijde Hans 
Meeuwissen en Joke Meeuwissen 
Klijs; jaargetijde To Uitdewilligen 
- de Ridder; Johannes Luijks; Anna 
Poulus; overleden ouders Aarden 
- Kerstens; overleden koorleden 
van het afgelopen zangjaar: 
Ad Hoppenbrouwers, Tiny van 
Eekelen, Gerard Hertogh, Riet 
Bosters
Maandag 25 november 19.00 
uur: (Lourdeskapel): pastor S. 
Chazhoor.

Zaterdag 23 November om 
19.00 uur: Eucharistieviering met 
als voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor. De volkszang wordt 
muzikaal ondersteund door Patrick 
Goverde op orgel. Wij gedenken: 
overleden ouders Jos Vriens en 
Betsie Vriens – Danen, overleden 
ouders Kroonen – van Tilburg 
en Wim en Frans,      Jan Iriks, 
overleden ouders Piet Vriens en 
Corry Vriens- van Merriënboer. Na 
de viering zijn er Adventskaarsen 
te koop voor € 2,00 per stuk. 
Woensdag 27 November om 9.30 
uur: Eucharistieviering in de Vonk 
met als voorganger Pastoor Hans 
de Kort.

De opbrengst van de 
kledinginzameling voor SAM 
heeft bij ons 750 kg. opgebracht 
(Vorig jaar was dit 230 kg.) Een 
mooi resultaat en namens SAM 
iedereen bedankt voor hun inbreng.
Volgende week zondag, 1 
december, vervalt de viering in 
onze kerk. 

Om 9.30 uur is er een 
afscheidsviering in de Gummarus-
kerk te Steenbergen met  
pastoraal werker Hein Paulissen, 
die wegens ziekte zijn werk niet 
meer zal kunnen doen. Na afloop 
van de dienst kunt u persoonlijk 
afscheid nemen van Hein. 
Vrijdag 22 november 19.00 uur: 
H .Mis in De Vossemeer.
Zondag 24 november 09.00 uur:
Eucharistieviering Familieviering 
met de communicanten uit de Sint 
Annaparochie. Voor-gangers pastor 
Sebastian Chazhoor en p.w. Lenie 
Robijn. Misintenties:  Elisabeth 
van Meel - van Schilt;  jgt. Jan 
Roedelof e.v. Nelly Rozendaal; 
Leny van Onna-Stam e.v. Wim 
van Onna;  jgt. Ad Heijboer e.v. 
Corrie Rozendaal. Na afloop van 
de viering wordt er weer koffie/thee 
geschonken met iets lekkers erbij. 
Iedereen is van harte uitgenodigd. 
Maandag 25 november 18.00 
uur: H. Mis.
Woensdag 27 november 19.00 
uur: H. Mis.
Donderdag 28 november 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.
Vrijdag 29 november 19.00 uur: 
H. Mis in De Vossemeren.  

Uw gebed wordt gevraagd voor: 
Jo van Tillo w.v. Frans de Kock; 
Peet van Akkeren w.v. Mariëtte van 
Akkeren - Jacobs; 
Zaterdag 23 nov. 19.00 uur 
Euch.: Wij gedenken onze  
dierbare overledenen.  Voorganger: 
Past. H. de Kort, lector: H. Wouts. 
De Eucharistieviering wordt 
ondersteund door volkszang. 
Dinsdag 26 nov. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen.

Zondag 24 november 11.00 
uur: Eucharistieviering. Muziek: 
Gemengd koor. Misintenties: 
Petrus Crijnen en Maria Vitalia 
Adriaenssens, Marie José Crijnen, 
Lennardus Visser, Overleden 
ouders en familie. Voor alle 
vrijwilligers van de H. Georgius 
parochiekern.
Voorganger: pastoor Hans de Kort; 
Lector: Petra Welten; Misdienaar: 
Anneke Welten; Koster: Adrie van 
Etten.
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Zondag 24 november 10.00 
uur: Eeuwigheidszondag Ds. C. 
Biemond, Bergen op Zoom.
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Vrijdag 22 november 14.00 uur: 
Pastor S. Chazoor, Eucharistie.
Vrijdag 29 november 14.00 uur: 
Mw. U. Berger, Woord en gebed 
met communie.H
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Zondag 24 november 10.00 uur: 
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. 
M.A. Post, Stavenisse.

Zondag 24 november 10.30 
uur: Ds. Ch. Inkelaar- de Mos. 
We gedenken de mensen die ons 
ontvallen zijn het afgelopen jaar.
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Zondag 24 november 09.00 uur: 
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

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

Open Deur Steenbergen
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Weekenddienst regio  Halste-
ren en Steenbergen 10.00 uur tot 
maandagmorgen 8.00 uur: voor 
dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met de telefonist(e) van 
Ziekenhuis Bravis,  0164 - 278000. 
Deze zal u doorverbinden met de 
pastor van dienst.

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

Zondag 24 november 10.00 uur: 
Ds. E.E. Barendregt, Dinteloord, 
Laatste zondag.
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Een schoon geweten 
is een teken van 

een slecht geheugen.

Toegift van Pater Bertus

Een vriend van vroeger
Deze week vond ik op de deurmat 
bij de brievenbus een visitekaartje 
van een vriend van vroeger uit de 
tijd, dat ik kapelaan was in Breda-
Noord. 
In tientallen jaren heb ik niets meer 
van hem gehoord. Ik wist niet 
eens dat hij nog leefde. In Park 
Zuiderhout van Teteringen, waar 
tien van onze paters gehuisvest 
zijn, had ik gehoord, dat zijn 
oude moeder in datzelfde park 
verzorging geniet. Haar zelf heb 
ik niet gezien, maar ik stuurde 
een korte brief als teken van 
leven voor de hele familie. Als 
reactie heeft haar oudste zoon 
nu zijn visitekaartje bij mij in de 
brievenbus gestopt. Via email ga 
ik hem vertellen, dat ik met dit 
kleine gebaar blij ben. Die vriend 
van vroeger – zijn naam zet ik 
niet in de krant – zat met mij in 
een kleine tennisclub. Na afloop 
van onze sport  kregen we dan bij 
zijn moeder koffie met een warme 
appelflap. 
Ik ben ook nog eens een keer 
met diezelfde familie op vakantie 
geweest  bij het Garda-meer in 
Italië. Daar heb ik mijn langste 
zwemtocht gemaakt. 
Mijn “vriend van vroeger” en ik 
gingen met een rubberboot naar 
een eilandje in het grote meer, drie 
kilometer van de kust. Ik zwom 
terug naar de kust, en hij volgde 
mij met de boot.  
Pater Bertus.

Dinteloord kijkt 
reikhalzend uit naar 
aankomst Sint
DINTELOORD – De landelijke in-
tocht in Apeldoorn is voor Sin-
terklaas en zijn ploeg Pieten het 
startpunt van een grote tocht door 
Nederland. Daarbij wordt ook Din-
teloord zeker niet vergeten. Op 
zaterdag 23 november arriveert 
de Sint om 14:30 uur in de Dinte-
loordse haven.

Dit jaar mag de Sint opnieuw ge-
bruikmaken van de rondvaart-
boot ‘Waterpoort’ van Reinier van 
der Zee. Daar is hij blij mee, want 
de goedheiligman weet als geen 
ander dat deze boot in het zomer-
seizoen als veerpont verschillen-
de plaatsen rondom het Volke-
rak met elkaar verbindt. De erva-
ren kapitein weet daardoor Din-
teloord als geen ander te vinden. 
En zo wordt de Sint op zaterdag 23 
november traditioneel ingehaald 
door vele kinderen uit Dinteloord 
en omgeving, die met hun ouders 
het gezelschap uit Spanje met en-
thousiasme zullen begroeten. Dat 
gebeurt die dag om 14:30 uur. Een 
ploeg met 20 Pieten zal de Sint tij-
dens die intocht vergezellen.

( door Peter Vermeulen )

WELBERG – Zwaluwe bouw en 
projectontwikkeling uit Hooge 
Zwaluwe realiseert op het voor-
malige voetbalveld van Sc Wel-
berg achter gemeenschapshuis 
De Vaert elf woningen. Deze wo-
ningen worden gebouwd in Ca-
nadese stijl, met de bevrijders 
in het achterhoofd. “Het wor-
den zeer energiezuinige wonin-
gen die gasloos zijn en waarbij 
de energie komt van een warm-
tepomp en zonnepanelen”, aldus 
Gerard van Beek van Zwaluwe. 
Inmiddels zijn van de elf wonin-
gen in het project ‘Het Bataljon’ 
er al acht verkocht en is voor een 
negende woning een optie afge-
geven.

Gerard van Beek vertelt dat Zwa-
luwe bouw en projectontwikke-
ling door de gemeente gevraagd 
is om woningen te ontwikkelen 
voor dit gedeelte van het voor-
malige voetbalveld van Welberg. 
Dit is in samenspraak gedaan met 
een tweede ontwikkelaar: bouw-
groep Schrijver uit ’s Gravenpol-
der. Beide ontwikkelaars hebben 
zaken op elkaar afgestemd om het 
wijkje een bij elkaar passende uit-
straling te geven. “De wethouders 
LePolder en Baartmans waren ge-
charmeerd van de woningen die 
we in het plan Spiegelvloot in Din-
teloord hebben gerealiseerd. Er is 
ons vervolgens gevraagd of we de 
woningen op Welberg een Cana-
dese uitstraling willen geven. Dat 
hebben we gedaan middels de 

houtstructuur en gebruikte steen-
soort. Maar ook via de – wat in 
vaktermen heet – ‘Makelaar’, de 
verticale houten balk bij de tuit-
gevels”.

Nog slechts twee  
woningen beschikbaar
De verkoop die in oktober start-
te, leverde meteen al een aantal 
kopers op. Deze ging zo goed dat 
er nu nog slechts twee woningen 
beschikbaar zijn. “Bij het presen-
teren van de plannen op 12 juni jl. 

werden deze al direct positief ont-
vangen. Toen noteerden we al een 
flink aantal belangstellenden”, al-
dus Gerard van Beek. 

Hij legt uit dat de woningen naast 
energiezuinig er aantrekkelijk uit-
zien en dat er sprake is van een 
hoogwaardige afwerking, met 
luxe gevelsteen en dakpannen en 
met vloerverwarming. “De kopers 
hoeven slechts te zorgen voor 
vloer- en wandafwerking, voor het 
overige is de woning woonklaar. 
Voor wat betreft de keuken is er 
een vrije keuze en ontvangt de ko-

per een cheque. We constateren 
vervolgens dat de kopers graag 
gebruik maken van de opties die 
we bieden. Zoals een verlengde 
woonkamer, toegevoegde dakka-
pellen en ingerichte zolders met 
extra slaapkamers”.

Piet Snoeiers straat
“De straat krijgt de naam van Piet 
Snoeiers. Die is genoemd naar een 
Welbergse verzetsheld. Deze ligt 
overigens begraven op het kerk-
hof van Welberg, achter de te bou-
wen woningen. En over de Twee-
de Wereldoorlog gesproken: alle 
bewoners ontvangen een klap-
roosschildje van Dorpsraad Wel-
berg. Zodat ook in dit stukje Wel-
berg het klaprozenspoor een plek-
je krijgt”.

Naar verwachting start de bouw 
van de nieuwe woningen in het 
eerste of tweede kwartaal 2020. 
Met een verwachte bouwperiode 
van zo’n jaar, zullen ze medio 2020 
kunnen worden opgeleverd.

Verkoop Welbergse  
Bataljon woningen  
gaat razendsnel

Diefstallen op  
begraafplaats
STEENBERGEN – Beheerder Ad van 
de Par van de begraafplaats aan de 
Nassaulaan meldt dat er op deze 
begraafplaats een flink aantal 
diefstallen heeft plaatsgevonden. 
Hierbij gaat het om bloemstukken 
bij de graven, kaarsen, lichtjes en 
lantaarntjes die nabestaanden bij 
de graven hebben geplaatst. 

De diefstallen vinden – tot ver-
driet van de nabestaanden – zelfs 
meerdere keren plaats bij eenzelf-
de graf. Vervangende bloemstuk-
ken en gedenkstukken worden 
opnieuw gestolen. De beheerder 
roept bezoekers van de begraaf-
plaats op om waakzaam te zijn en 
hem bij constatering van een dief-
stal te bellen op telefoonnummer 
06 21 231 181. “Ik heb een vermoe-
den wie deze diefstallen pleegt, 
maar het bewijs ontbreekt. Ik 
hoop ook dat de diefstallen stop-
pen en de dader beseft dat met 
deze ontvreemding heel wat men-
sen verdriet wordt aangedaan”.
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DE BESTE BANDEN NU ZEER VOORDELIG GEPRIJSD!
DEZE VREDESTEINBANDEN ZIJN HET BESTE GETEST 

Vraag bij Auto Kar de voordeligste prijs op voor uw type band

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf
" 
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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 bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl
Sinds 
   1987

De Bolusberg

Boerenweg 7

 Bestel veilig en snel op

 bolusberg.bestelvuurwerk.nl

 Kerstbomenverkoop in december

Zondag 8, 15, 22 en 29 december

ook open van 11:00 - 16:00 uur

Gecombineerd verbruik: 4,7-5,6 (l/100 km)/17,9-21,3 (km/l); CO2 - emissie: 107-129 (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 terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. Private lease prijs is een vanaf prijs inclusief BTW, o.b.v. een looptijd van 
60 maanden en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Kijk voor de voorwaarden en condities op hyundai.nl. De Hyundai actie ‘Try and Buy bonus’ 
bestaat uit een maximaal voordeel tot € 2.100 op het aankoopbedrag van een Hyundai i10. De bedragen verschillen per model. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-11-2019 tot en met 30-11-2019 met een uiterste registratiedatum van 
één maand 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

Ontdek meer op eskes.hyundai.nl 

Autobedrijf Eskes Bergen op Zoom b.v.
Steenspil 38, Halsteren, tel. 0164 - 215 000

De Hyundai i10 nu met € 2.100

Ervaar nu zelf de Hyundai i10 en je bent meteen verkocht. En met de € 2.100 Try and Buy bonus wordt een Hyundai i10 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 i10 nu voor slechts € 9.795. Kom verder.

€ 199 p.m.
Private Lease vanaf

Obv 60 mnd/10.000 km/p.j.

vanaf € 9.795
Je rijdt al een Hyundai i10

(incl. € 2.100 Try and Buy bonus)

De Hyundai i10 nu met € 2.100

kapsalon | schoonheidssalon | nagelsalon | visagie | massages | productadvies

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

Kijk voor meer informatie over ons totaalconcept op 
onze website en facebook-, instagrampagina of kom 

langs in de salon voor een persoonlijk advies!
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(door Michelle Douw)

Steenbergen – Met ruim eenender-
tig jaar ervaring op de teller kan 
huidcoach Anja Luykx zich een ech-
te deskundige noemen. ‘‘Huidver-
zorging van binnenuit is mijn pas-
sie. Mijn klanten helpen om hun 
huid te verbeteren geeft mij iedere 
dag energie’’, vertelt Anja Luykx. 

Hoe het begon
Toen Anja Luykx veel kilo’s afge-
vallen was begon zij zich te ver-
diepen in de schoonheid van de 
mens. Naast haar werk als fotola-

borante startte zij met een estheti-
ca opleiding. Anja Luykx: ��Als één 
van de eersten kocht ik een zon-
nebank. Mijn kleurtje viel op en 
al snel opende ik een zonnestu-
dio. Mijn klanten bood ik gratis 
een manicure of make-up behan-
deling aan. Zo kon ik tijdens mijn 
opleiding oefenen. Na het beha-
len van mijn diploma’s opende ik 
destijds salon ‘Anouschka’ in mijn 
garage op de Welberg. Mijn klan-
tenkring groeide dus besloot ik 
mijn baan op te zeggen. Dit bleek 
een gouden zet’’. 

Huidverzorging  

van binnenuit
‘‘Bij mij begint het behandeltra-
ject aan tafel. Samen met de klant 
bekijk ik wat de wensen en bud-
getmogelijkheden zijn. Ik stel met 
behulp van tools en professionele 

apparatuur een diagnose. Na dit 
onderzoek gaan we aan de slag. 
En ik zeg bewust ‘we’ omdat de 
behandeling niet stopt na een sa-
lonbezoek. Thuis zal de klant ook 
aan de slag moeten gaan voor een 
optimaal resultaat. In 2014 ben 

ik bekroond met een 5-sterren 
award voor uitmuntend vakman-
schap. Dit was echt een bekroning 
op mijn werk’’. 

Salon
Na enkele verhuizingen is de sa-
lon, met rustgevende ambiance, 
inmiddels al jaren gevestigd aan 
de Lindenburghlaan 2 in Steen-
bergen. ‘‘Naast mijn salon hebben 
klanten ook de mogelijkheid om 
de producten waar ik mee werk 
te kopen via mijn webshop www.
verzorgingvanbinnenuit.nl. Eni-
ge jaren geleden ben ik in aanra-
king gekomen met ‘Kiowa Thee’. 
Deze natuurlijke thee, samen-
gesteld door de Kiowa Indianen, 
heeft zo’n positief effect gehad op 
mijn gezondheid dat ik besloot dit 
product ook aan te gaan bieden’’. 
Meer weten? www.anjaluykx.nl.   

Huidverzorging van  
binnenuit als passie

REGIO – “Mensen met rug of nek-
klachten, met vermoeidheidsver-
schijnselen of concentratiever-
lies, met ademhalingsklachten of 
een burn-out kunnen veel baat 
hebben bij de Alexandertechniek. 
Hier hebben heel veel mensen 
nog nooit van gehoord, maar in de 
professionele danswereld is deze 
meer dan honderd jaar oude tech-
niek heel bekend”, zo vertelt Mar-
greet Bouwmeester.

Ze legt uit dat de techniek uit gaat 

van het individu. “Door goed te 
kijken en te analyseren wat ie-
mand zichzelf heeft aangeleerd 
en waardoor de klachten ontstaan 
kunnen veel persoonlijke proble-
men worden opgelost. Het is een 
kwestie van het ontleden van ge-
woontes die iemand heeft en be-
kijken hoe deze veranderd kunnen 
worden”, zo licht Magreet Bouw-
meester toe. In zowel workshops 
als via persoonlijke begeleiding 
geeft zij les in de Alexandertech-
niek. Daarbij wordt geoefend in 
het herkennen van spanning en 

de manier om los te laten. 

Ontspanning
“Door het weghalen van overma-
tige spanning bij bepaalde spie-
ren ontstaat een balans tussen 
spieren en botten. Dat zorgt dan 
voor een totale balans. Mijn cur-
sisten leren om bewust bezig te 
zijn en hierdoor worden licha-
melijke problemen weggenomen. 
Overigens niet alleen lichamelijke 
problemen, want er zijn ook voor-
beelden van angstaanvallen die 
geheel verdwijnen”.

Lessen
Margreet Bouwmeester heeft een 
praktijkruimte op Molenstraat 10 
in Roosendaal. Hier ontvangt ze 
deelnemers aan de workshops die 
ze geeft en ook alle cliënten voor 

de privélessen die ze geeft. 
Op de website margreetbouw-
meester.nl is meer informatie over 
haar en de Alexander techniek te 

vinden. Ze is ook telefonisch be-
reikbaar onder nummer 
06 55 712 568.

“Alexander techniek kan veel 
lichamelijke en geestelijke 
problemen wegnemen”

Steenbergen – Na jarenlange er-
varing in de vee- en vleeshandel 
besloot het ondernemersechtpaar 
Tonnie en Frieda Vugts in 2003 om 
te starten met het zelf slachten 
van dieren. Nu ruim zestien jaar 
verder, zijn zij de trotse eigenaren 
van een in 2011 geheel vernieuw-
de slachterij en twee winkels. Poe-
lier Vugts, sinds 2012 gevestigd in 
de Blauwstraat in Steenbergen, 
levert vlees uit de eigen slachte-
rij. Daarmee weten ze exact wel-
ke kwaliteit ze hun klanten bieden.

‘‘Weten wat je verkoopt, dat vin-
den wij enorm belangrijk. Wij 
kennen de regionale leveranciers 
en hun werkwijze. We nemen al-
leen genoegen met dieren die 
goed verzorgd zijn en in goede 

gezondheid verkeren. In Neder-
land zijn wij één van de weinigen 
die nog ambachtelijk en handma-
tig slachten. We bieden een breed 
assortiment producten aan in de 
winkel. Ook salades en vers be-
reidde soepen uit eigen keuken in 
allerlei formaten verpakkingen’’, 
vertelt Tonnie Vugts.
  

Bewuste keuze
‘‘Iedere ondernemer wordt ge-
dwongen na te denken over duur-
zaamheid. Op een beurs kwa-
men wij een nieuwe verpakkings-
methode tegen, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van karton met 
een speciale coating. Deze ver-
pakkingen bevatten 95% min-
der plastic. Daarnaast zijn de ver-

pakkingen geschikt voor de oven, 
magnetron en vriezer. Deze ma-
nier van verpakken introduceren 
wij langzaam binnen onze win-
kel’’. 

Feestdagen
‘‘In iedere supermarkt kun je te-
genwoordig hertenvlees of kal-

koen kopen voor de feestdagen. 
Maar dit vlees wordt veelal geïm-
porteerd uit andere landen. Dit is 
bij ons niet het geval. Wij werken 
met vaste leveranciers en omdat 
wij het transport en slachten in 
eigen beheer doen, zijn de lijnen 
zo kort mogelijk. Dit proef je terug 
in de kwaliteit van het vlees” geeft 
Tonnie Vugts aan.

Frieda Vugts: ”Voor feestjes of 
etentjes leveren wij het gehele 
jaar door o.a. compleet verzorg-
de gourmet- en barbecuescho-
tels, hapjesschalen, koude scho-
tels, kant en klare saté, nasi, vers 
gegrilde producten en partypan-
nen. Ook al deze producten ko-
men uit de eigen slachterij en ei-
gen keuken. Maatwerk, naar ie-
ders wens, is daarbij absoluut mo-
gelijk. Onze partypan wordt gele-
verd met hapjes die kant en klaar 
zijn. Het enige dat je hoeft te doen 
is een stekker in het stopcontact 
te steken. Klanten kunnen bij ons 
in de winkel terecht om al deze 
producten te bestellen. In de da-
gen voor kerst werken we veelal 
met bestellijsten, zodat we iedere 
klant kunnen helpen aan het door 
hem of haar gewenst product’’. 

Meer informatie over poelier 
Vugts is te vinden op www.poe-
liervugts.nl.

Weten wat je eet zit wel 
goed bij Poelier Vugts

(door Michelle Douw)

BRABANTSE WAL – Samen in de 
Regio noteerde heel wat positie-
ve reacties van deelnemers aan de 
‘Meet & Greet All inclusive’ die de 
organisatie op 7 november jl. in De 
Zeeland organiseerde. 225 Aanwe-
zigen schoven aan voor een onder-
linge kennismaking. Ook de pre-
sentatie van spreker Jaap Bressers 
kreeg een aandachtig gehoor.

Het doel van de Meet & Greet om 
werkgevers, werkzoekenden en 
zich reeds oriënterende studen-
ten en overige belangstellenden 
op een laagdrempelige manier 
met elkaar in contact te brengen 
slaagde. “Het waren bijzonde-
re gesprekken met voor iedereen 
een eigen opbrengst. Maar het gaf 
werkzoekenden vooral ook de in-

spiratie om weer vooruit te kijken 
in de zoektocht naar werk.”, laat 
Anita Karremans van Samen in de 
Regio trots weten. Haar organisa-
tie organiseerde het evenement 
samen met het Werkcentrum Bra-
bantse Wal.

Meer dan een  
sollicitatiegesprek
“Het was veel meer dan een sol-
licitatiegesprek. Ik zat met drie 
werkgevers tegelijk aan tafel en 
met andere werkzoekenden. Ik ga 
met een van de werkgevers verder 
praten. Iets heel anders als waar ik 
naar zocht. Misschien kan ik dat 

ook wel”, vertelt een van de werk-
zoekenden.

Inspiratie
De genodigde spreker Jaap Bres-
sers was aanvankelijk voorbe-
stemd om een topmanager te 
worden maar kreeg een noodlot-
tig ongeval. Hij kreeg veerkracht 
om zijn leven anders in te delen 
door de manier waarop hij door 
een verzorger werd geïnspireerd. 
Volgens Bressers heeft iedereen 
meer in huis dan aanvankelijk 
wordt gedacht. “We kunnen niet 
kiezen wat er komt, maar wel hoe 
we er mee omgaan”, zo luidde zijn 
boodschap.

Succes
Jeroen Jonkers van VNO-NCW 
Brabant Zeeland had voor werk-
gevers die zich in willen zetten 
om mensen met afstand tot de ar-
beidsmarkt een kans te geven een 
mooi aanbod. 
Al bij al was de Meet & Greet een 
succes. Dit mede dankzij de in-
spanningen van Sardonos Cate-
ring, Pion en de hostesses van het 
Zoomvlietcollege en de onder-
steuning door Gijs Proost Fotogra-
fie, Nick Franken, Studio Goud-
baard strips en Vermeulen Steen-
bergen Marketing en Communi-
catie.

Samen in de Regio kijkt 
met voldoening terug op 
Meet & Greet
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NOG ENKELE TUSSENWONINGEN  BESCHIKBAAR

• Zeer energiezuinig met warmtepompinstallatie en zonnepanelen (gasloos)

• Tuin op het zuidzuidoosten

• Woonoppervlakte vanaf 110m²

• Hoogwaardig afgewerkt

• Vanaf € 244.000 V.O.N.

FAC E B O O K . C O M /  B ATA L J O N W E L B E R G

Winter ˜ Wonderland
Waterpoort-Rondvaarten.nl

KERSTSTYLE - rondvaart

Sasdijk 18, 4671 RN Dinteloord
Waterpoort 0167-528022 (fax)
www.waterpoort-rondvaarten.nl
info@waterpoort-rondvaarten.nl

• Warme kerstsfeer • Rondvaart van 2.5 uur 
• Stemmige muziek • In de hele maand december

Rondvaart €18,50 p.p. 
Rondvaart incl. 2x koffi e/thee + appelgebak met slagroom €22,50

Duur en vertrektijd:  van 10.30 - 13.00 uur op 7, 15, 21, 22, 26, 27, 28 
en 29 december. Gelieve telefonisch te reserveren 0167 - 528024

De boot 

is ook privé 

te huren 

voor groepen 

vanaf 30 

personen
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Vrijdag 6 decem-
ber houdt het bedrijf FoodeQ op 
industrieterrein Reinierpark III 
open huis. “We willen onze rela-
ties, maar ook belangstellenden 
uit de omgeving, graag ons nieu-
we bedrijfspand laten zien. Dat 
kunnen ze bekijken onder het ge-
not van een smakelijk drankje en 
hapje”, zo vertelt oprichter Mari-
nus de Bruijn. Hij nodigt iedereen 
uit om de nieuwe huisvesting van 
FoodeQ die dag te komen bezien.

 FoodeQ – de naam is een gedeel-
telijke samentrekking van Food 
en equipment – ontwerpt en le-
vert machines voor de voedings-
middelenindustrie. “Onze speci-
alisatie ligt in de triltechniek. Wij 
ontwerpen en leveren installaties. 
Een goed voorbeeld is een frites-
fabrikant. Een installatie is nodig 
om het water van de gesneden fri-
tes te verwijderen. Vervolgens trilt 
een machine de kleine stukjes er-
uit. Er is een machine nodig die de 
frites goed over band verspreidt 

voor het droogproces. Als de frites 
gebakken zijn, moet het vet er zo-
veel mogelijk worden afgeschud. 
Allemaal onderdelen in een pro-
ces waarbij de door ons ontwor-
pen machines een rol hebben”, zo 
licht Marinus de Bruijn toe.
 

Gestart als  
eenmansbedrijf 
De Bruijn startte FoodeQ in 2009 
op als eenmansbedrijf. Aanvan-
kelijk in de schuur bij zijn woon-
huis aan de Dinteloordse Galgen-
dijk. “In 2010 al heb ik Jaco van 
der Jagt gevraagd om samen ver-
der te gaan. Ik kende Jaco van het 
bedrijf Tummers Machinebouw 
in Hoogerheide, waar ik zelf ja-
ren heb gewerkt. Eerst als teke-
naar, vervolgens als project ma-
nager en daarna als hoofd ver-
koop. Jaco is nog meer een tech-
neut en hij ontwierp bij Tummers 
grote projecten. Ik heb Jaco ge-
vraagd omdat ik steeds verder in 
een spagaat kwam en het werk in 
mijn eentje niet meer kon klaren. 

Hij dacht er een poos goed over 
na, want hij had een uitstekende 
baan en samen gaan ondernemen 
was een grote stap. In 2012 is Jaco 
toegetreden en zijn we samen ver-
der gegaan. Ons bedrijf groeide 
enorm. Er waren jaren dat de om-
zet verdubbelde. Nu zijn we met 
22 medewerkers. We werken we-
reldwijd, voor tal van grote op-
drachtgevers”.
 

Triltechniek is  
een moeilijk product
Desgevraagd noemt Marinus de 
Bruijn wat namen van hun klan-
ten. “Wij zijn goed in het beden-
ken van een uitstekende totaalop-
lossing. We werken bijvoorbeeld 
voor Lamb Weston – een grote fri-
tesfabrikant – en ook voor Farm 
Frites, voor Bonduelle, voor PEKA 
Kroef, voor Van Oers United, Peter 
CV en tal van machinefabrieken 
zoals Tomra en Insort. De triltech-
niek is een nichemarkt. Het is een 
moeilijk product. Wanneer je niet 
de juiste machines ontwerpt met 

de juiste techniek, dan krijgt de 
gebruiker te maken met proble-
men. En je kunt bedenken hoe het 
is als een grote fabriek stil komt te 
staan. Dat kost snel veel geld. Er 
wordt dus geïnvesteerd in de bes-
te apparatuur en in de best door-
dachte systemen. Dat is de reden 
dat we weinig concurrenten heb-
ben, in Nederland feitelijk maar 
één. Toch is concurrentie goed 
hoor, het houdt je scherp�. 
  

Altijd op zoek  
naar goede mensen
FoodeQ groeit gestaag. “We heb-
ben een vacature in onze back of-
fice. Daar kunnen we een slimme 

duizendpoot gebruiken. Iemand 
die administratief onderlegd is en 
een echte regelaar die zoekt naar 
een uitdagende baan, die elke dag 
wat anders biedt”, zo stelt offic-
emanager Iris van Dijke-Schös-
zwender. Ze voegt toe dat FoodeQ 
ook een leerbedrijf is. “Wij zijn al-
tijd op zoek naar goede mensen. 
Die zijn namelijk schaars”, vult 
Marinus de Bruijn aan.

Open Huis
Wie nieuwsgierig is naar FoodeQ, 
het nieuwe bedrijfspand wil be-
wonderen en wil zien wat het be-
drijf zoal doet, is van harte wel-
kom op de Open Dag, op vrijdag 
6 december tussen 14:00 en 17:00 
uur.

FoodeQ Engineering in nieuw bedrijfspand:

“Ons pand moet uitstralen waarvoor we 
staan: bijzondere kwaliteit”
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Foto: Jaco van der Jact en Marinus de Bruijn (r)

rende datacenter exploitant Data-
place het Steenbergse datacenter 
Nedzone overgenomen. Met deze 
vierde overname op rij versterkt 
Dataplace haar positie in de nati-
onale datacentermarkt. Voor Ned-
zone betekent de overname een 
goede toekomstgarantie en een 
versterking van de positie in een 
markt waarin duidelijke schaalver-
groting plaatsvindt.

Nedzone is gevestigd op indu-
strieterrein Reinierpolder II en 
speelt een belangrijke regiona-
le rol als het gaat om datacenter-
dienstverlening in Brabant en het 
zuidelijk gebied van Nederland. 
Directeur Arco van Bezooijen van 
Nedzone geeft aan blij te zijn met 
de overname door Dataplace: 
“Ons datacenter kan nu profite-
ren van de sterke positie die Da-

taplace in de markt bekleedt. Voor 
onze klanten verandert er niets, al 
onze medewerkers blijven betrok-
ken bij het datacenter dus onze 
persoonlijke aanpak en betrok-
kenheid, gecombineerd met onze 
kennis en ervaring blijft als van-
ouds”.

‘Uitstekende reputatie’
Gerben van der Veen, managing 
director bij Dataplace is even-
eens verheugd: “Nedzone heeft 
een uitstekende reputatie en is 
zeer klantgericht. Daarbij ligt het 
bedrijf ook geografisch gezien op 
een interessante positie. Wij zijn 
enorm verheugd met deze toe-
voeging aan ons groeiend aan-
tal datacenters in Nederland en 
we kijken uit naar de samenwer-
king met het Nedzone-team. Ned-
zone zal voornamelijk het wes-

ten van Noord-Brabant gaan ver-
sterken met een verlening naar 
de zuiderburen in de regio Ant-
werpen. Door het leveren van een 
hoge kwalitatieve dienstverlening 
is het bedrijf een ideale aanvulling 
op de huidige datacenterportfolio 
van Dataplace”.

Grote reeks relevante 

certificeringen
Dataplace bestaat sinds 2010 en 
maakt sinds 2016 onderdeel uit 
van de Eurofiber Group. Vanuit 
vier moderne carrier neutrale Tier 
III datacenters in de regio’s Rot-
terdam, Utrecht, Arnhem en Bra-
bant worden hoogwaardige (twin) 
datacenterdiensten geleverd. Ook 
in Hoofddorp wordt momenteel 
een Tier III datacenter gebouwd. 

Dataplace Amsterdam zal naar 
verwachting in het eerste kwar-
taal van volgend jaar de deuren 
openen. Dataplace beschikt over 
een grote reeks certificeringen en 
onderscheid zich door kennis en 
ervaring en in persoonlijke aan-
dacht voor de klanten. Dat zijn 
tal van IT gerelateerde onderne-
mingen, overheidsinstellingen, 
zorginstellingen en beursgeno-
teerde bedrijven. Zij waarderen 
de dienstverlening van Dataplace 
met een 8,5.

Uitstekend bereikbaar
Nedzone biedt sinds 2006 pro-
fessionele datacenterdiensten. 
Dankzij een no-nonsense men-
taliteit, nauwe betrokkenheid en 
persoonlijke benadering en met 
een gedegen kennisniveau weet 
een grote groep bedrijven, orga-
nisaties en overheidsinstellingen 
het datacenter te vinden. Ned-
zone is direct gelegen langs de 
snelweg A4 uitstekend bereik-
baar voor klanten uit Zeeland, 
Zuid-Holland, Brabant en België. 
Klanten van Nedzone waarderen 
de dienstverlening met een 9,4.

Datacenter Nedzone  
nu onder de paraplu  
van Dataplace
STEENBERGEN – Met ingang van 8 november jl. heeft de landelijk opere-

Foto: Arco van Bezooijen (Datacenter Nedzone) en Gerben van der Veen 
(Dataplace). Het Steenbergse bedrijf Nedzone valt nu onder de paraplu 
van Dataplace, dat op vier plaatsen in Nederland een datacenter heeft, 
terwijl een vijfde center wordt gebouwd in Hoofddorp.

(door Michelle Douw)

Steenbergen – Marcel de Groot, 
eigenaar van ‘Your New Kitchen’, 
gevestigd aan Warwickstraat 2c 
in Steenbergen gaat alleen voor 
het beste. In Patrick Willegers, ei-
genaar van ‘Montagebedrijf Wil-
legers’ uit Steenbergen, heeft hij 
een kundig partner gevonden om 
de door hem verkochte keukens te 
laten monteren. 

Marcel de Groot: ‘‘Ik neem ruim 
de tijd voor mijn klanten. Onge-
acht welk budget de klant heeft. 
Dit zorgt ervoor dat we op het ein-
de niet tegen fouten aanlopen. Bij 
andere keukenzaken wordt iede-
re stap vaak overgeheveld naar 

iemand anders. Daar ontstaan 
de onduidelijkheden en fouten. 
Omdat ik alles in eigen hand heb 
kan ik het goed overzien en direct 
schakelen met de juiste partijen. 

Opleiding
Patrick Willegers: ‘‘Een opleiding 
voor mijn vak bestaat er niet. Ie-
dereen kan morgen besluiten om 
dit uit te gaan oefenen. Ik heb ze-
ven jaar lang, dag in dag uit, mee-
gelopen met ervaren monteurs. 
Zij hebben mij de kneepjes van 
het vak geleerd. Ik ben bij de keu-
kenplint begonnen. Leerde eerst 
hoe ik alles uit moest pakken en 
secuur weg moest zetten. Dit zie 

je terug in mijn werk. De montage 
regel ik van begin tot eind. Maar 
ook ik kan niet alles zelf, denk bij-
voorbeeld aan het stuken van de 
wanden. Daarom werk ik al jaren 
samen met een vaste groep vak-
mannen’’. 

Talent
‘‘Marcel heeft echt een uniek 
ruimtelijk inzicht en is zeer sterk 
in het ontwerpen van de keuken. 
Iedere keer verrast hij de klant 
weer met de mogelijkheden van 
een ruimte. Het is vaak al bij het 
eerste ontwerp raak. Hij besteedt 
zoveel aandacht aan de klant, 
keuken, offerte en ontwerp. Weet 
precies wanneer er bijvoorbeeld 
andere aansluitingen moeten 
worden geregeld. Daar valt geen 
speld tussen te krijgen’’, geeft Pa-
trick Willegers aan.

Service
Over service wil ik het eigenlijk 
niet hebben, dit is een vanzelf-
sprekendheid. Het is simpel; je 
moet gewoon waarmaken wat je 
beloofd. En daarom ben ik blij dat 

ik Patrick als betrouwbare partner 
heb gevonden. Ik weet dat hij vak-
werk levert en kan blind op hem 
vertrouwen. De klant zal daarom 
tevreden terugkijken vanaf aan-
koop tot montage’’, concludeert 
Marcel de Groot.  

Vakmanschap leidt tot de beste 
montage bij Your New Kitchen



Onze leerlingen nemen je graag mee tijdens onze  speciale R@velijn Agora 
voorlichtingsavond op 26 november van 19.30 uur tot 21.00 uur.  
Leerlingen, hun ouders en coaches vertellen hun verhaal. Onze informatie-
avond vindt plaats op ’t R@velijn in Steenbergen.

Sinds 2 jaar hebben we naast het succesvolle R@velijn Domeinleren ook R@velijn Agora. 
R@velijn Agora is natuurlijk leren. Bij R@velijn Agora mag je vanaf dag één aan de slag met jouw interesses 
én op zoek naar je talenten en ambities. Alles dat op de wereld het onderzoeken, ontwikkelen of maken waard 
is, mag jij als vertrekpunt gebruiken. Vakken, toetsen, roosters en huiswerk ruil je in voor challenges, 
samenwerken en coaching door je klasgenoten, ouders, coach en experts.

R@velijn Agora

… zit jij altijd vol ideeën?
… ben je nieuwsgierig?
… heb je brede interesses?
… ga jij graag de challenge aan?

Dan is R@velijn Agora echt iets voor jou!

Pak je kans en kom naar 
onze voorlichtingsavond 

van R@VELIJN AGORA!

’t Ravelijn is een school binnen de

’t Ravelijn 
Ravelijnstraat 2a
4651 DT Steenbergen

tel. 0167 525070
info@ravelijnstb.nl
www.ravelijnstb.nl

Wij zijn een excellente 
school, die elke leerling 
kansen biedt!

Pak je kans en kom naar 
onze voorlichtingsavond 

van R@VELIJN AGORA!

Agora onderwijs

Sinds 2018-2019 zijn er vijf 
scholen in Nederland die Agora 
onderwijs bieden. 
Wij hebben ons verenigd met 
elkaar om kwaliteit te borgen 
en worden daarbij ondersteund 
door professoren van meerdere 
universiteiten. Zij doen onder-
zoek en geven advies op 
meerdere vlakken. 
Meer weten? Kijk dan eens op 
YouTube naar ’Zit stil en houd je 
mond’

en ’Leraar van de 21e eeuw’ 

Hoe ziet zo’n challenge er 
bij R@velijn Agora uit?
Bij een challenge bepaal je wat je 
wilt leren, maken of doen. Dat is 
iets wat je nu nog niet kunt of kent. 

Misschien bouw je een katapult, 
onderzoek je de melkweg, 
schrijf je een boek over de 
Tweede Wereldoorlog of maak 
je de Mona Lisa met klei. 

Wanneer je dit gedaan hebt, ga je 
met ‘een footprint’ bewijzen dat je 
je leerdoelen behaald hebt. Daarna 
volgt de evaluatiefase. In deze fase 
kijk je wat er goed en minder goed 
ging. Deze ervaringen neem je mee 
als leerpunten voor de volgende 
challenge. Samen met je coach werk 
je toe naar je diploma.

Coaches en experts
Bij R@velijn Agora heb je je eigen 
coach. Die houdt je onderwijsproces 
in de gaten. Wanneer je vragen hebt 

over je onderwerp van je challenge 
maak je gebruik van je netwerk of van 
experts die wij op onze school hebben. 

Ouders
De rol van je ouders is erg belangrijk. 
Zij kijken bij elke challenge mee. 
In plaats van 2 rapportavonden 
hebben we per jaar 4 community-
bijeenkomsten. Dan laat je aan 
anderen zien wat je in de afgelopen 
periode bereikt en geleerd hebt.


