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selijke Leut-SWAT zette direct een
speurtocht en grootschalig buurtonderzoek in en wist nog net op
tijd de Pomp terug op de Markt te
krijgen.
Bij het besluit van de Pompedurpse carnaval kregen de Pompen en
Pompinnen een verrassing te verwerken. In tegenstelling tot de
voorgaande halve eeuw, werd de
Pomp namelijk niet in brand gestoken ter besluit van het feest.
Hoe dat zo kwam, kunt u elders in
deze editie lezen.

maar ik hoop het nooit meer mee
te maken’. Het leuke was wel dat
de deelnemers nu de kans hadden
om eens naar elkaar te kijken.”
De jurering van de kleine en grote wagens vindt aanstaande zaterdag 29 februari vanaf 15.00 uur
alsnog plaats tijdens het Waogentjes Kijken bij bouwclub De Begienurs.

Maar de leut voerde de boventoon:
Stormachtig stempel op Carnaval 2020
( door Dasja Abresch )

RALDAL / PEELOOFDURP / POMPEDURP / STRIENEDURPKE / STRIENESTAD / VOSSE-OL & OMMELANDEN – ’t Zit er weer op. Na vijf
dagen feest kan Carnaval 2020
bijgeschreven worden in de geschiedenisboeken. In de inleiding
mag het woord ‘stormachtig’ dan
niet ontbreken, want de onstuimige weersomstandigheden drukten
een stevig stempel op het feest in
de kernen. Wat de weergoden met
hun bemoeienis zeker niet voor elkaar kregen, was de pret te bederven. Ook al lukte het hen om een
aantal optochten niet door te laten gaan, de ware leutvierder
bleef er zeker niet voor thuis!
In Strienestad had het Spel op de
Mart ‘te lijden’ onder de weers-

omstandigheden. “Vooropgesteld
dat de Markt qua sfeer natuurlijk
een niet te tippen locatie is voor
het Spel, heeft ’t Cromwiel ook
zijn voordelen,” aldus Prins Strienius V, oftewel Dennis Vermeulen.
“Je zit er lekker warm en droog
en iedereen kan goed volgen wat
er op het toneel gebeurt.” In tegenstelling tot omliggende kernen had de optocht van Strienestad niets te duchten van het weer
op een buitje aan het eind na. De
last-minute bedachte ‘Stormcategorie’ voor wagens die door het
afgelasten van optochten in de regio niet uit de bouwkeet waren gekomen, leverde geen nieuwe deelnemers op. “Maar het bericht was
wel 11.000 keer bekeken via social
media, dus dat is ook winst” aldus
Vermeulen.

‘Aoveplein Meziekfestijn
Terugkijkend ziet hij de voorbije
dagen als een aaneenschakeling
van hoogtepunten. “De kinderactiviteiten vind ik altijd geweldig,
maar ook de Karnevalsmis heb ik
dit jaar als nog warmer dan anders
ervaren.” Een speciaal compliment geeft hij aan het ‘Aoveplein
Meziekfestijn van dweilband ‘Ut
Toeternietoe’. Bandjes en loslopende muzikanten verzamelden
zich maandagavond om 11.11 uur
op de ‘trebune van de Kaoi’ om sa-

men een dweilconcert ten gehore
te brengen. “De verbroedering is
op dat soort moment bijna tastbaar. Het was fantastisch.”

Aangifte
Ook de politie kijkt tevreden terug op de carnavalsperiode in de
Strienestad, al was de start van de
leutperiode wat grimmig. Agenten moesten vrijdagavond en –
nacht ingrijpen bij diverse schermutselingen. Bij een van die aanvaringen, werd een agent in het
gezicht geslagen. Hij deed aangifte van het voorval waarna de
verdachte direct werd voorgeleid.
De overige dagen bleven dergelijke escalaties echter uit. “We hebben ervoor gezorgd dat we continu aanwezig waren op de Markt in
Steenbergen, zodat we ieder opstootje direct in de kiem konden
smoren. Dat is mede te danken
aan samenwerking met de horeca-ondernemers en de gemeente.
De lijntjes onderling zijn zeer kort
en dat werpt zijn vruchten af,” aldus een woordvoerder.

Leut-SWAT
In Pompedurp bleven opstootjes uit, maar werd men onaangenaam verrast door de diefstal van
de eeuw. De Pomp van het Durp
bleek namelijk te zijn gestolen en
bovendien onvindbaar. De plaat-

Geen motto
Het was niet de enige verandering
aan het eind van het feest. Normaal gesproken kondigt Prins Jürgen dan namelijk ook het nieuwe
motto aan, maar dit jaar werd gekozen voor een andere opzet. Tot
11-11 hebben de Pompedurpers
de tijd om zelf met een motto op
de proppen te komen, vooropgesteld dat het maximaal 11 letters
omvat en in goed Kruisland is geschreven. Tijdens de 11-11 viering
eind 2020 zal het dorp uit de aangeleverde motto zelf de winnaar
bepalen door middel van een democratische stemming.

Het beeldje van de ‘Egte Pompedurper’ ging dit jaar naar de ontwerper zelf, Rob Wakelkamp. Hij
kreeg de onderscheiding voor zijn
jarenlange inzet voor de Kruislandse karnaval, onder meer als
Prins Rombertus I).
Foto: Thomas Weezenbeek ©

Zie vervolg op pagina 3

Alternatieve optocht
Prins Jürgen kijkt, ondanks alle
veranderingen, dik tevreden terug op de carnaval. ’Door de voorspelde storm moesten we de optocht afgelasten, maar dankzij geweldige medewerking van Siemburg hebben we een alternatieve
optocht binnen kunnen houden.
Een van de aanwezigen sloeg de
spijker op de kop door te zeggen
‘dit was een prachtig initiatief,

In de ledeneditie
van 6 maart
ontvangen leden van
Steenbergse Courant

Smakelijk voordeel
van Poelier Vugts
(zie elders in deze editie)

Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze liefde,
ben je moedig en rustig heengegaan.

Deskundig | Cliëntgericht

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

In liefde hebben we losgelaten mijn man,
papa, schoonvader en onze geweldige opi

Volwassenen | Kind & Jeugd

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

Jan van Oeffelen

Onderzoek, advies en behandeling bij:

Psychische klachten / leer- opvoedingsproblemen
Ook: Remedial Teaching

Praktijk de Sleutel bestaat 25 jaar

echtgenoot van

Riet van Oeffelen-Adriaansen

Te huur:

✩ Steenbergen, 24 december 1940
† Steenbergen, 26 februari 2020

Garagebox /
opslagruimte

Riet
Judith en Peter
Janneke en Bjorn, Lex
Thiemen
Veerle en Ben
Waterlinie 20
4652 GB Steenbergen
De crematieplechtigheid wordt gehouden
op maandag 2 maart om 13.30 uur in
de aula van crematorium Zoomstede,
Mastendreef 3 te Bergen op Zoom.
Samenkomst in de ontvangkamer van
het crematorium, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.

Dit vieren wij met een informatieve Theaterbijeenkomst over
digitale opvoeding en een Kindermiddag op 21 maart
Start: 14.30 uur. Plaats: Myra Ceti, Steenbergen
De entree is gratis Vooraf aanmelden via onze website

Kleurwedstrijd: Zie voor meer informatie onze facebookpagina.
Voor nadere informatie, of een afspraak:
Tel: 0167-562599 || Website: www.praktijkdesleutel.nl
Locaties in Steenbergen, Bergen op Zoom en Oudenbosch

Berenstraat en Zonnebloemstraat

Voor info: 06 51 21 72 66
Dagelijks nieuws & aanbod
uit de gemeente Steenbergen

UITVAARTVERZORGING

Vertrouwd

LEEUW

Persoonlijk

KijkopSteenbergen.nl

Gemiddeld meer dan 90.000 bezoekers
per maand per maand.

TELEFOON (0167) 566 104
www.uitvaartleeuw.nl

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen
inmiddels gevolgd door 6.000 fans.

Alfred Leeuw

Ontwerp:Vermeulen Steenbergen ©

0167 76 72 74

Transparant
”Ons betrokken
en ervaren team
zorgt voor een
waardig afscheid.
Daar kunt u
op vertrouwen”.

Een bijzonder leven verdient
een bijzonder afscheid

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

Ervaren

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

Welkom bij
WijZijn Steenbergen is er voor
iedereen die ondersteuning nodig
heeft. We helpen mensen om (weer)
zelfredzaam te worden. Door de
veerkracht van mensen te vergroten.
Mensen in de wijk met elkaar te
verbinden. Of soms alleen door
naar ze te luisteren.

De professionals van het sociaal
team helpen als u
• het even niet meer ziet zitten
• zich zorgen maakt over iemand
• moeite heeft om rond te komen
• iets voor een ander wilt betekenen
• zelfstandig wilt blijven wonen
• of gewoon wilt meedoen in de
buurt...

OCCASION KOPEN? BEKIJK ONZE VOORRAAD!

Goede en betrouwbare auto’s met een bekende historie
Volkswagen Polo

Volkswagen up!

Volkswagen Polo

1.0 TSI 95PK 5 DRS.
COMFORTLINE NAVIGATIE PDC

1.0 60PK 5D BMT
MOVE UP!

1.4 85PK 3 DEURS 7-DSG
AUTOMAAT AIRCO

42.295 KM

118.152 KM

€ 15.990,-

€ 5.950,-

januari 2018

januari 2013

41.175 KM
€ 8.990,april 2010

Benzine

Benzine

Benzine

Handgeschakeld

Handgeschakeld

Automaat

Bel 167 – 750 850
of mail uw vraag naar
welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl
Van Bredastraat 1 • 4651 LR Steenbergen T: 0167-564250 • E: info@autokar.nl W: www.autokar.nl
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Stormachtig stempel op Carnaval 2020
(vervolg van voorpagina)
mensen bleven lang hangen.”

Foto maken

Evenals op Pompedurp werd ook
op de Raldal de optocht afgelast
vanwege weersomstandigheden.
Arnold Heijmans, voorzitter van
de organiserende stichting Ontspanning Voor Welberg: “De beslissing om de optocht af te lasten,
hebben we op zaterdag al genomen waardoor we de kans hadden
om mensen tijdig te informeren.
We hebben gevraagd of zij een
foto wilden maken van hun creatie en die naar door ons door konden sturen. Zodoende konden we
toch een prijsuitreiking organiseren.” Het gebrek aan een optocht
deed niets af aan het bal achteraf
bij partycentrum ‘De Duiventoren’. “Het was druk, gezellig en de

Niet onder te lijden
Op Strienedurpke was de leut de
week daarvoor al gepasseerd tijdens de optocht die niet doorging. Ook daar bleek dat het feest
achteraf er niet onder te lijden
had. “We hebben nog nagedacht
over allerlei alternatieven, maar
dat bleek gewoon niet te werken,”
aldus een woordvoerder van de
stichting Carnaval De Heen. “We
hebben gewoon moeten accepteren dat het niet doorging. Gelukkig was het in de loods drukker
dan ooit, al hopen we nooit meer
mee te hoeven maken dat we de
optocht af moeten lasten.”

Dweilband gezocht
In Peeloofdurp ging de optocht
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maandag gewoon door, al nam
men hier het zekere voor het onzekere en was de start een uurtje
eerder dan normaal. “We hebben
genoten van een hele grote, diverse optocht,” aldus voorzitter Carlo Baas. “We missen helaas wel
een dweilband nu T’oonladders
Zat gestopt is. Dat is echt jammer.
Hopelijk pakt iemand de handschoen op voor volgend jaar.”

Prinsenpak
Hoewel de Peeloofdurpse carnaval in een paar jaar tijd naar een
volwaardig feest is uitgegroeid, is
er nog geen eigen gevolg dat de
leut aanvoert. ”Dat was afgelopen
maandag wel een dingetje na de
optocht,” lacht Baas. ”Er was één
iemand die een prinsenpak aan
had en dat pak is die avond door

wel vier verschillende mensen,
mannen en vrouwen, gedragen.”
Toch zet de stichting geen haast
achter het installeren van een eigen Prins. ”We doen het wanneer
we eraan toe zijn en eerder niet.
Onze focus ligt nu op het goed organiseren van de carnaval en zorgen dat we voldoende medewerkers hebben.”

In de hoogste versnelling
In lijn met het motto van ’t Vosse-ol kijkt Giscard van Tilburg
naar eigen zeggen terug op een
‘buitenaardse’ carnaval.
“We hebben met elkaar enorm
genoten van alle activiteiten. We
hebben ook veel geluk gehad met
het weer waardoor alles conform
planning is verlopen.” Alleen het
traditioneel verbranden van de
Heks van de Rietkreek ging met
het oog op de regen “in de hoogste versnelling”.

Merijntje
Kinderoptocht
was
Buitenaards

De kinderen van de groepen 5 t/m
8 hebben met kleine clubjes laten
zien dat ze goed met het motto:

’t is ier Buitenaards’ uit de voeten
konden. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben als groep aan
de optocht deelgenomen.
“Dat de optocht steeds zo’n succes is komt mede door de inzet

van vele vrijwilligers en carnavalsbetrokkenen. Natuurlijk wordt het
niet zo’n succes als ouders hun
kinderen niet in de gelegenheid
stellen om te bouwen en knutselen en hen hierbij ondersteunen.

Ook kunnen we bij Merijntje steevast rekenen op de ondersteuning door de carnavalsvereniging
die zorgen voor verkeersregelaars,
door de bouwclubs ‘d Oogte en
PZN die de optocht verder ver-

( door Christel Schiphorst )

Na de optocht is het goed toeven
in de Vossenburcht, waar Marianne de kinderen altijd gastvrij ontvangt om nog een uurtje te hossen
en dweilen. Wij zijn trots op en blij
met deze buitenaardse editie van
de MerijntjeKinderoptocht”.
Foto: Niek Perdaems ©2020

handen van Prins Strienius V. Eentje voor op het nachtkastje, om altijd te bewaren en om reuzetrots
op te zijn!

Playbackshow
Naast al dat carnavalsgehos was
er ook tijd voor een playbackshow, waaraan alle groepen vanaf 3 meededen. Niet alleen werd
er geplaybackt en op het podium
gedanst, maar de jonge artiesten
kregen zelfs de hele zaal mee!
Niemand bleef rustig zitten, want
de optredens waren te leuk om
slechts naar te kijken. En in de uitbundige carnavalssfeer was deze
wedstrijd een topper!

STEENBERGEN - De Stadshillen
barstte bijna uit de voegen dankzij
het carnavalsfeest op de Nieuwe
Veste, in carnavalstijd ’t Veugeltjesnest genoemd. Kinderen van
groep 1 tot en met groep 8 hadden
al weken geoefend op de carnavalshit van 2020 en konden allen,
volop in polonaise met bijhorende
danspasjes, het lied uit volle borst
meezingen. De Prins en zijn gevolg
arriveerden rond 1 uur ‘s middags
in het nest, waar ze warm werden
ontvangen door 100 leerlingen,
docenten en ouders.

Om het feest extra luister bij te
zetten, blies het schoolorkest ook

Al bij al was het een plaotje van
een feest, hebben we `ier buitenaards de beejst uitge’ánge en
kunnen we concluderen dat als
we hem zo staonde ’ouwe we nog
jaren vooruit kunnen!

Deze buitenaardse editie trok
enorm veel publiek langs de kant
en daar is waar we het voor doen!
De nieuwe route is prima bevallen
en het nieuwe 7 sprong plein blijkt
een uitermate geschikte plaats om
met zo’n 140 kinderen de 7 sprong
te doen.

Ook ’t Veugeltjesnest was een waar Plaotje

De stemming zat er al flink in,
want de hele dag hadden de groepen al in polonaise door de school
gehost. De aula was omgetoverd
tot discovloer en met een heuse
DJ ging het dak eraf. Natuurlijk is
live muziek van de carnavalsband
ook altijd erg welkom, zeker als
het gaat om het begeleiden van
‘Oh Strienestad’, en de Prins had
zeker zijn hart verloren in ’t Veugeltjesnest.

Voor het overige was het Vosse-olse carnaval één groot feest met
onder meer de officiële opening
van het Zevensprongplein bij het
beeldje van Merijntje en het behalen van het (Vosse-ols) record
skippy-ballen tijden het pyjamabal van Vosmeers Kabaol. De
Gouwe Merijn, een jaarlijkse onderscheiding voor de Vos of Vossin die zich jaartje-rond inzet voor
het goede leven op het dorp, ging
dit jaar naar Adriaan Dirven.

fraaien met hun trekkerombouwen en door de Vosseblaozers die
de carnavalssfeer altijd goed weten te raken en die in de Vossenburcht spelen wat de kinderen bepalen. Natuurlijk zijn prins Peer,
nar Imke, boer Joene en Jan Keller
onze bijzondere gasten en zijn nemen de belangrijke taak van jureren voor hun rekening.

( door Annika van Gaans )

NIEUW-VOSSEMEER - De aftrap
van carnaval in ’t Vosse-ol was buitenaards. Officieel begint carnaval
op zaterdag met de intocht, maar
er was vrijdagmiddag 21 februari
was er een buitenaardse voorproef
met de Merijntje Kinderoptocht.
Daarbij is een hoop creativiteit getoond. In ’t Vosse-ol zijn ze verzekerd van carnaval in de toekomst.

Record skippy-ballen

Kinderoptocht

nog even flink de blaasinstrumenten door met onder meer
’De Zevensprong’, en van jong tot
oud(er) ging door de knieën en
plat op de grond!

Leutigst verkleed
In het zonnetje gezet worden is
voor iedereen heerlijk en zo ook
voor het leutigst verklede Biet-

boerke (een mini narretje) en het
leutigst verklede Meerminneke
(een lief heksje). De feestvarkentjes mochten een prachtige gegraveerde medaille ontvangen uit

De oudercommissie, die ook vooral een feestcommissie is op de
Nieuwe Veste, heeft hard gewerkt
in deze carnavalstijd. Naast het
mede organiseren van het schoolcarnaval, hebben ze ook hun best
gedaan om tijdens de Strienestadse Kinderoptocht weer goed voor
de dag te komen met de leerlingen. De Nieuwe Veste organiseert
als kleine school geen eigen optocht, maar doet ieder jaar met
veel plezier mee in de Kinderoptocht die zaterdags wordt gelopen. Ook dit keer weer met een
originele twist op het thema.

aanbiedingen

- Gestoomde makreel per stuk € 3,95
(bevat meervoudige onverzadigde vetzuren)

- Belgische krabsalade
per 100 gram € 2,39
+ 50 gram Gratis

STANDPLAATS
VERKOOPWAGEN
STEENBERGEN
Vrijdag van
09:15 tot 13:00 uur
Floraplein

- Kibbeling 500 gram € 7,95

gratis saus

www.vishandeldemeerpaal.nl
Jubileumactie in de winkel van 3 maart tot en met 7 maart 2020

Blauwstraat 77 • 4651 GB Steenbergen • 0167 564 470

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

Madri Balieverkoop:

© Vermeulen Steenbergen

Duurzaam klussen met
professionele kwaliteit
tegen groothandelprijzen.
Steenbergen | Industrieterrein Reinierpolder 1
Zilverhoek 5 | t (0167) 561720
Open: maandag - vrijdag 08.00 - 17.00 uur

Van koppelstuk en kraanleertje tot thermostaatkraan, van pvc-buis
tot inbouwdoos, van flexibele waterleiding tot electra-grondkabel.
U profiteert van onze grootschalige inkoop en koopt professionele

kwaliteitsproducten tegen groothandelprijzen.

GRATIS
MONTAGE
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Burgemeesters

COLUMN
Burgemeesters
COLUMN
Tweede leutroute werd een groot succes
( door Ton Wennekers )

STEENBERGEN – Afgelopen zondag werd in Strienestad voor de
tweede maal de ‘Leutroute’ gelopen. Was het twee jaar geleden
een koude en winderige dag, ditmaal was het even windering en
ook nat. Toch hadden zich ruim 140
deelnemers aangemeld.
Dat overtrof de verwachtingen
danig, waardoor vanwege de logistieke situatie op enkele locaties
op de route gesplitst moest worden en werden de verschillende
locaties in twee groepen bezocht.
Na broodjes met koffie of thee in
de Lourdeskapel werd koers gezet naar café D’n Overkant. Hier
haalde Ad Vermeulen leuke herinneringen op en werd de historie
van het café in vogelvlucht doorgenomen. Vervolgens bracht één
van de dOuwe stukken – Frans
van Bergen – onder begeleiding
van mooie historische beelden
en op de melodie van ‘Het Dorp’
van Wim Sonneveld, een ode aan
Steenbergen.

Brouwerij Veraart
Onder begeleiding van dweilband
Ut Toeternietoe zette het gezelschap koers naar de tweede stop:
de brouwerij van Veraart, waar
Chiel Veraart een mooie tentoonstelling heeft ingericht, die loopt

Grote Steenbergse
Pluim
Een grote Steenbergse Pluim voor
wie er voor heeft gezorgd dat de
tweede Leutroute geslaagd is:
Gummaruskerkbestuur,
Prins
en Gevolg van de SKS, Stadsherauten Steenbergen, de vrijwilligers voor koffie inschenken, Albert Hein Achterberg Steenber-

van het Steenbergen na de oorlogsjaren via de carnavalstentoonstelling naar het heden. Ook
was daar de Steenbergse brouwer Wim de Vos die drie van zijn
nieuwe bieren presenteerde. Deze
smaakten prima.
Vol leut werd er koers gezet naar
Brasserie de Keuning, waar na een
gesprek tussen Ad Vermeulen en
Corrie van Campenhout duidelijk
werd dat de ouders en grootouders van Corrie veel hebben betekend voor het café Blauw End zoals het toen genaamd was.
De deelnemers aan de Leutroute
werden daar getrakteerd op een
optreden van drie narren uit het
verleden van Strienestad.
De nar meej de Blààuwe Snor,
nar Frikkie en nar Wietse verzorgden een bijzonder optreden in de
brasserie, dat veel herinneringen
gen, Theatergroep Cameleon, Familie Ton Wennekers, Jeanne van
Bergen, Hans Slokkers, familie
Heshof-Krijnen, Robert-Jan van
Beers, Dweilband Ut Toeternietoe,
café Den Overkant, Frans van Bergen, Wim Visser, Dion Koen en Ad
Vermeulen van D’Ouwe Stukke,
Giel Veraart, Harry de Vos, Grant
café de Keuning, Ad en Corrie van
Campenhout-Veraart, Nar Frikkie
Ger Frederiks, Nar Wiedes Wietse Visser, Restaurant de Wallevis,
Esther de Ron van Cameleon en
alle 140 dweilers.

naar boven haalde en een aantal
deelnemers spontaan de polonaise liet lopen.
Vervolgens dweilden de ruim 140
deelnemers onder leiding van Ut
Toeternietoe via de Blauwstraat
en de Kaaistraat naar de Wallevis.
Daar werd een spetterend optreden verzorgd door Esther de la
Ron, die ook weer onder begeleiding van weer andere historische
beelden, haarfijn uitlegde of de
aanwezigen zich al dan niet echte
Strienestadters mochten noemen.
Voor de deelnemers die zich hadden ingeschreven voor het ‘Leutbuuwfet’ werd er een smakelijke
maaltijd gepresenteerd.

Waardering
Zo werd een initiatief afgesloten
dat voor de ervaren carnavalgangers, die door het vorderen van de
leeftijd géén behoefte meer hebben aan avonden dweilen – maar
ook voor de nieuwkomers op dit
gebied – bijzonder werd gewaardeerd.
Zowel de deelnemers als de organisatie kijken alweer vol enthousiasme uit naar het volgende carnaval. Dan zal er zeker weer een
leutroute worden georganiseerd,
vanzelfsprekend met andere verrassingen.
Deze aflevering van de leutroute in elk geval als zeer geslaagd en
zeker ook zeer gewaardeerd in de
boeken worden bijgeschreven.

Carnaval was
een Plaotje!

Een dikke pluim voor alle vrijwiligers die een bijdrage hebben geleverd aan carnaval 2020. Specifiek
een bedankje richting het Cromwiel voor het beschikbaar stellen
van de sportzaal voor het Spel op
de Mart, en richting de gemeente
Steenbergen die middels haar ondersteuning voor een plaatje van
een carnaval heeft gezorgd!
Richard Krijnen, voorzitter
Stichting Karnaval Steenbergen

JUMBO KOOKGROENTE,
AARDAPPELEN, OF
GESNEDEN CHAMPIGNONS

GEHAKT OF
GEHAKTBALLEN IN
GROOTVERPAKKING

JUMBO LASAGNE OF
JUMBO LA CUCINA
ITALIANA MAALTIJDEN

Aardappelen in schil 450 gram, spinazie
gewassen 200 gram, gesneden champignons
125 gram of mini worteltjes 500 gram
3 zakken à 125-450 gram

Gemengd gehakt naturel of gekruid of
slagersgehaktballen
Schaal 800-980 gram

2 schalen à 400-450 gram

4,-

450

a3,54 - a4,47

2 VOOR

3,-

a4,50 - a5,50

a4,78 - a8,58

2 VOOR

Hier heb ik
m’n hart verloren
Als geboren en getogen Brabander wist ik natuurlijk
al wel wat carnaval inhield, voordat ik aan mijn
burgemeesterschap begon in de gemeente Steenbergen.
De afgelopen jaren heb ik gezien én gevoeld hoe het feest
van de leut in al onze kernen wordt gevierd en beleefd.
Strienestad, Peeloofdurp, ‘t Vosse-ol, Pompedurp, de
Raldal en ’t Strienedurpke kennen allemaal hun eigen
programma’s, tradities en “protocollen”, waardoor het
carnavalsfeest overal een uniek karakter heeft. Die weer
onlosmakelijk is verbonden met de identiteit van de
inwoners.
Buiten het grote verbroederingsfeest dat de Burrieborrel ook dit jaar weer was, ben ik deze carnaval in
Pompedurp, Peeloofdurp en Strienestad geweest, om
sfeer te proeven en te genieten van de leut, de creativiteit
en boven alles de gezellige mensen.
Mijn waardering voor alle organisatoren is alleen maar
weer gegroeid en dat geldt niet in de laatste plaats voor
de mannen en vrouwen die, ogenschijnlijk onvermoeibaar, vooraan in de polonaise lopen. De prinsen en de
leden van hun gevolgen dus, voor wie carnaval - objectief
bekeken - een uitputtingsslag moet zijn. Het tegendeel
blijkt echter waar, want ze krijgen er juist energie van.
Híer doen ze het tenslotte allemaal voor.
Helaas gooiden de weergoden links en rechts roet
in het eten, maar waar mogelijk werden met succes
alternatieven gezocht voor activiteiten die buiten geen
doorgang konden vinden. Hoewel het met name voor
sommige bouwclubs een hard gelag was, overwon de
leutstorm uiteindelijk alles.
Voor het eerst heb ik op carnavalsmaandag ook echt
een avondje “gedweild”. In het kielzog van Prins
Strienius V eindigde deze nieuwe ervaring voor mij bij
het Strienestads ‘Aoveplein Meziekfestijn, dat z’n naam
in alle opzichten eer aandeed. Uit volle borst werden de
onvervalste Steenbergse krakers massaal meegezongen.
En zoals Strienius V terecht constateerde hebben we
in Steenbergen intussen wel geleerd om zo trots te zijn
als pauw. Het zinnetje “hier heb ik m’n hart verloren…”
dreunt daarom ook nog altijd na in mijn hoofd.
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

Per abuis
zwarte Karnavalsjas
meegenomen?
Vrijdagavond rond 1.00 is mijn
zwarte karnavalsjas per ongeluk
meegenomen. Ik wil graag mijn
jas terug, omdat er veel zaken op
gemaakt zijn die voor mij van
grote waarde zijn. Bijvoorbeeld
het logo uit ‘69 dat ik zelf heb gemaakt, van: tis uit de kunst. En
daarnaast diverse buttons. De jas
lag onder de bar bij het hoofdkantoor.
Ik wil een pakje bonnen geven als
beloning.

Geldig van wo 26 februari t/m di 24 maart 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

E-mailadres:
p.vanetten169@gmail.com
Patricia van Etten, Steenbergen

“Bij deze willen wij iedereen die
opgetreden hebben en aanwezig
waren op het zondagachtemiddagmatineej aartstikke bedanken.”
Aáns en Aáns

'

'

%

'

-

/

/
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'

Hypotheek nodig? Betaal niet teveel!

Marlise van Oudgaarden

Of u nu kiest voor kunststof of hout

ons werk is voordelig en extreem duurzaam

Erhan Görgen

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

Dakkapellen

Dagelijks nieuws & aanbod uit de gemeente Steenbergen

KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 90.000 bezoekers per maand.

Kozijnen

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen inmiddels gevolgd door
6.000 fans.
Overkappingen

Veranda’s

Mike van Herel, MVH House & Garden

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

mvhhouse-garden.nl
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Karnevalsmis Strienestad
vierde tweede kroonjaar
(Door Dasja Abresch)

STRIENESTAD – Wanneer de kinderen in polonaise door de Gummaruskerk gaan, dan weet je wel
hoe laat het is. Dan is het tijd voor
de Karnevalsmis! Afgelopen zondag om 11.11 uur was het weer
zover. Pastor Sebastian Chazhoor
en Prins Strienius V gingen samen
voor in de twintigste mis die bijgewoond door honderden trouwe
(karneval-)kerkgangers.
Felle regenbuien en stevige
windstoten maakten meer dan
duidelijk dat het afgelasten van

de optochten op de Raldal en
Pomedurp
geen
overdreven
maatregel was. Onder de gewelven
van ‘de Gum’ viel er echter niets te
merken van de storm die om de
torens raasde. Het enige geluid
wed hier geproduceerd door het
Bietboeren & Meerminnenkoor
en Zondagmorrege Blaosmeziek
beiden onder leiding van dirigent
Steph Oerlemans. Voor wie de
avond ervoor de bloemetjes buiten
had gezet, boden zij een heerlijk
bijkomen van een turbulente
avond. Naast vele reeds bekende
karnevalsnummers waren er ook
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weer de nodige nieuwe werken
van de hand van het duo Lilian
Bogaert en Bernd Vroon.

meedoen. Het maakt dat je op een
andere manier, vanuit een ander
perspectief, naar het leven kijkt.”

Ander perspectief

Niet bang voor
verandering

Pastoor Sebastian keek met
genoegen toe hoe de uitbundig
uitgedoste menigte meezong en
genoot van het samenzijn: “Door
de eeuwen heen heeft carnaval
een sociaal maatschappelijke
functie. Het hele jaar door zitten
we in een vast stramien en
hebben we een vaste rol. Tijdens
de carnaval valt dit allemaal weg
en zijn andere kwaliteiten van
belang.” (….) “Mensen aan de
kant vragen zich wel eens af waar
die carnaval toch allemaal goed
voor is. Die uren van zweten,
dansen en vluchtige contacten.
Maar je moet ook niet aan de kant
blijven staan. Als je kunt, moet je

Pompedurp gestopt met pompverbranding:

Traditie gedoofd door strenge regelgeving
POMPEDURP – Afgelopen dinsdag
kwam een traditie van zeker vijftig
jaar ten einde in het Pompedurp.
Het verbranden van de pomp ter
besluit van het leutfeest is voorbij. ”De afgelopen jaren werd het
steeds moeilijker om een vergunning te krijgen,” legt Prins Jürgen
uit. ”De voorwaarden waren bijna onhaalbaar. Als bestuur voelen
we aankomen dat dit de komende jaren door nog scherpere regelgeving en door de stikstofproblematiek alleen maar nog moeilijker wordt. Daarom hebben we de

Eerste Open
Kampioenschap
’30 Seconds’

KRUISLAND – Op woensdag 18
maart organiseert Jeroen Citroen
het eerste Open Kampioenschap
van het bordspel ’30 seconds’ in
De Commerce. De inschrijving –
voor teams van 2 tot 4 personen –
is vanaf heden mogelijk.
Het bordspel ’30 seconds’ is een
spel waarin deelnemende teams
binnen 30 seconden zoveel mogelijk begrippen moeten omschrijven die op kaartjes staan.
Hoe meer begrippen worden geraden, des te sneller komt het betreffende team plaatsen vooruit
op het spelbord. De avond wordt
geleid door een host die ook de
diverse prijzen uitreikt. Inschrijvers betalen vijf euro per persoon.
De avond begint op 18 maart om
19:30 uur.

knoop doorgehakt en zijn we gestopt met het verbranden van de
pomp.”
Het was wel even slikken, geeft de
Prins toe. “Ik vond het persoonlijk heel moeilijk om dit te moeten
vertellen en ik heb het ook echt
als een afscheid ervaren. Ikzelf
weet niet beter dan dat de pomp
verbrand wordt. Ik kan me nog
goed herinneren hoe ik er als kleine jongen naar keek. Ik wilde zeker niet degene zijn die daar een
einde zou maken, maar we zagen geen andere mogelijkheid.”
Als alternatief mochten alle aanwezigen met een merkstift op de
pomp zetten hoe zij de carnaval
ervaren hebben. “De mensen waren wel verrast, maar na onze uitleg denk ik dat ze er wel vrede mee
hebben,” aldus Van Osta.

Lastig uit te leggen
In Strienestad en ’t Vosse-ol gingen de verbrandingen van respectievelijk de Mussen en de Heks
wel door als vanouds. Prins Jurgen hoopt het komend jaar in gesprek met de gemeente en de andere carnavalsstichtingen tot het
trekken van één lijn te kunnen komen. ”Het is lastig uit te leggen
waarom in de ene kern gebeurt,
wat een andere kern niet voor elkaar schijnt te kunnen krijgen. Ik
hoop dat we tot één uniform beleid kunnen komen.”
Wie eigenaar wil worden van de
eerste, niet verbrande pomp, kan
zich aanstaande zaterdagavond
melden bij het Waogentjes Kijken
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van bouwclub De Begienurs bij
zaal Koch in Kruisland. Daar zal
het collectors item onder de hamer gaan tijdens de jaarlijkse veiling ten behoeve van de Stichting
Karnaval Kruisland.

Inschrijven voor
51e Kleine Tour

STEENBERGEN
– Aanstaande
woensdag is het weer zover: er
kan worden ingeschreven voor de
51e editie van Kleine Tour Steenbergen. Dat kan in de zaal van ‘Bij
Moeders’ in de Kaaistraat tussen
18:30 en 19:30 uur.
Rennertjes die vorig jaar deelnamen zijn reeds persoonlijk benaderd door hun ploegleider(s).
Wanneer ze aangeven dat ze dit
keer weer mee willen doen, zijn
ze officieel ingeschreven. Ook de
kinderen op de reservelijst worden benaderd.
Nieuwkomers moeten woonachtig zijn in de gemeente Steenbergen, jongens mogen op 10 augustus 2020 niet jonger zijn dan 8 jaar
en op 15 augustus niet ouder dan
14 jaar. Voor meisjes geldt dat ze
op 10 augustus niet jonger mogen zijn dan 9 jaar en op 15 augustus niet ouder dan 15 jaar. Het
inschrijfgeld bedraagt 16 euro en
hoeft op de inschrijvingsavond
nog niet te worden voldaan. Wie
vragen heeft kan terecht bij René
Baarendse. Zijn telefoonnummer
is 06 23 390 296.

Ook Prins Strienus V wees in zijn
overweging op de kracht van
meedoen en van samenwerken:
“De globalisering betekent niet
voor iedereen een verbetering
van de welvaart. Samen kunnen
we daar verandering in brengen.
Kunnen we zorgen voor een
samenleving waarin iedereen
meetelt. Wanneer we ons er
allemaal voor inzetten, ziet de
toekomst eruit als ’n plaotje!”
Hij waarschuwde dat de toekomst
ook
verandering
met
zich
meebrengt. “Daar moeten we niet
bang voor zijn. Wanneer ik door

Vrolijke Spelers bij
Ouderen De Heen
DE HEEN – Op uitnodiging van
Stichting Ouderen De Heen komen
de Vrolijke Spelers naar gemeenschapshuis De Stelle voor hun hilarische voorstelling ‘Boerenbont en
Rode Lampjes’. Dat gebeurt deze
zaterdagmiddag 29 februari.
De voorstelling is voor iedereen
toegankelijk. Het entreegeld bedraagt 6 euro per persoon. Dit kan
bij binnenkomst worden betaald.
De voorstelling start om 13:30 uur,
de zaal is reeds een half uur eerder
geopend. Het wordt een middag
onbezorgd lachen.

Lezing over fietsen
en de E-bike bij KBO
STEENBERGEN
–
Aanstaande
maandag 2 maart om 13:30 uur organiseert KBO afdeling Steenbergen een lezing over fietsen en de
E-bike. Aan laatst genoemde fiets
kleven naast veel voordelen ook
wat nadelen.
Bezoekers van de lezing ontvangen tips over het fietsen en zaken rond de E-bike. Van gemeente
Steenbergen komt mevrouw Ligtenberg het e.e.a. hierover vertellen. En fietsdeskundige Geusenvelt van Tweewielerservice Steenbergen toont diverse modellen,
waarop belangstellenden een
proefritje kunnen maken.
Toegang voor leden is gratis, aan
niet-leden wordt 3 euro bijdrage
gevraagd.

‘Touwlaand en d’n Assiebak loop,
dan voel ik me soms als een dweil
in iemand anders zijn pak. Zoveel
is er veranderd. Maar als ik met
de auto dichterbij Steenbergen
kom en onze Lars roept dat hij de
torens al kan zien, dan voel ik me
weer helemaal thuis.”

Wa d’n plaotje
Het was een subtiel bruggetje
naar de toekomst van de
Gummaruskerk die het komend
jaar meer duidelijk moet worden.
“Laten we er met elkaar voor
zorgen dat deze kerk niet alleen
een plaotje in een foto-album
wordt,” riep de prins op. “Laten
we er samen de schouders onder
zetten zodat we in de toekomst
nog steeds kunnen zeggen: Wa d’n
plaotje!”

10°
Het weerbericht van onze lokale
weerman Ger Roedelof

Zaterdag winderig,
regenachtig en
zacht slot van een
gedenkwaardige
sprokkelmaand
Op schrikkelzaterdag diept nabij
Noordwest-Ierland een depressie uit
en fronten veroorzaken dan in onze
regio enige tijd regen en met een
aantrekkende zuidenwind wordt weer
zeer zachte lucht aangevoerd.
De maxima komen uit op zo’n 12 graden.
Zondag is het wisselend bewolkt met
kans op enkele buien.
In de loop van de namiddag en avond
nadert een nieuwe regenzone of
naderen er buien onze regio vanaf het
westen.
De maxima liggen zo rond de 9 graden
bij een matige tot vrij krachtige
zuidwestenwind.
Het begin van de nieuwe week lijkt iets
minder wisselvallig van start te gaan
maar een droge dag lijkt nog altijd een
te ambitieuze gedachte.
Het kwik schommelt zo rond de 8 of
9 graden en dat is een vrij normale
waarde voor begin maart.

Weerspreuk :

” Het kraaien van de haan kondigt
wind en regen aan, maar kraait de
haan niet bij het ochtendrood, dan is
er mist, of de haan is dood”.
Reageren?:
gercelsius@gmail.com

Voor onze klanten zijn wij de vertrouwde winkel in de buurt met een unieke combinatie van producten en diensten voor iets leuks voor jezelf of een
snelle boodschap. Zo kun je bij Primera onder andere terecht voor wenskaarten, postzegels, tijdschriften, boeken, dagbladen, tabak, Staatsloterij,
Lotto, beltegoed, cadeaukaarten, tickets, kantoorartikelen en cartridges. Altijd persoonlijk, gezellig en goed geholpen!
Oplaadpunt OV Chipkaart

Je kunt zowel een anonieme OV-chipkaart als een persoonlijke OV-chipkaart bij ons opladen.

Stomerijservice

Je kunt je stoomgoed vakkundig laten reinigen bij onze winkel.

PostNL Pakketpunt

Je kunt je pakket ophalen, (aangetekend) versturen of retourneren wanneer het jou uitkomt.

Pasfotoservice

In onze winkel kan je professionele pasfoto’s laten maken volgens de gestelde richtlijnen. De pasfoto’s zijn onder andere geschikt voor een paspoort,
rijbewijs of identiteitskaart.

Riverdale

Nieuw in onze winkel! De collectie van Riverdale bestaat uit woonaccessoires voor het hele huis; van items voor de woonkamer tot de badkamer, van de
veranda tot de slaapkamer. Bij ons vind je elk seizoen een zorgvuldig samengestelde selectie Riverdale producten.
INKT

Inktcartridges

In onze winkel kun je terecht voor een diverse soorten inktcartridges, ofwel inktpatronen, van de populaire printermerken. Zo hebben we onder andere
een breed assortiment aan HP, Canon en Epson inktcartridges.

Telecom

Nieuw in onze winkel: een uitgebreid assortiment van mobiele accessoires. Ons assortiment bestaat o.a. uit opladers, oplaadkabels, headsets, powerbanks,
autohouders en SD kaarten. Wij zijn Authorised Reseller van het merk Apple en hebben daarnaast een uitgebreid assortiment van telefoonaccessoires van
Samsung, Belkin, Cellularline en Xtorm.

Primera De Gilles, Kaaistraat 49, Steenbergen

De Hyundai KONA Hybrid nu met € 1. 250

Je rijdt al een KONA Hybrid vanaf

€ 26.745

(incl. € 1.250 Try and Buy bonus)

Private Lease vanaf

€ 399 p.m.

Obv 60 mnd/10.000 km/p.j.

Ervaar nu zelf de Hyundai KONA Hybrid en je bent meteen verkocht. En met de € 1.250 Try and Buy bonus wordt een Hyundai KONA
Hybrid wel héél aantrekkelijk! Al onze modellen zitten vol slimme technologieën die je verbonden en veilig houden. Bovendien is
er de 5-jaar garantie met onbeperkte kilometrage en 8 jaar of 200.000 kilometer batterijgarantie. Heb je een auto in te ruilen?
We doen je graag een scherp aanbod. Kom verder.
Kom langs, try én buy de Hyundai KONA Hybrid nu voor slechts € 26.745.

Ontdek meer op bartelen.hyundai.nl
Autobedrijf Bartelen Roosendaal B.V.
Ettenseweg 54, Roosendaal, tel. 0165 - 595 959
Gecombineerd verbruik: 3,9 – 4,4 (l/100 km) / 22,7 – 25,6 (km/l); CO2 - emissie: 90 - 101 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. De vermelde
waarden voor het gecombineerde verbruik zijn bepaald overeenkomstig de nieuwe WLTP-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. De Hyundai actie ‘Try and Buy bonus’ bestaat uit een maximaal voordeel van € 1.250 op het aankoopbedrag van een Hyundai KONA Hybrid. De bedragen verschillen per model. Actie geldt bij een
getekende koopovereenkomst van 01-01-2020 t/m 29-02-2020 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties, 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 en 8 jaar of 200.000 kilometer batterijgarantie’ 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.
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Volgende week komt het
nieuwe glossy magazine
Bruisend Steenbergen
vers van de pers
STEENBERGEN – Volgende week
ziet de eerste editie van de glossy Bruisend Steenbergen het levenslicht. Dit nieuwe magazine
ontstond op initiatief van het Evenementen Platform Steenbergen
in samenwerking met gemeente Steenbergen en marketing- en
communicatiebureau Vermeulen
Steenbergen. Het glossy komt op
tal van plaatsen in de gemeente Steenbergen te liggen. Het kan
daar worden gelezen en – zolang
de voorraad strekt – gratis worden
meegenomen.
Doel van Bruisend Steenbergen

is om via een uitgebreide evenementenkalender inzicht te geven
in de vele activiteiten en evenementen die door tal van initiatiefnemers in de gemeente Steenbergen worden georganiseerd. Hierdoor ontstaat een betere afstemming en hopelijk ook een (nog)
nauwere toekomstige samenwerking tussen organiserende partijen in de gemeenschap.

Interviews

Daarnaast toont het overzicht hoe
levendig de gemeente Steenbergen is en kunnen de geplande activiteiten en evenementen op tijd

Treurnis over Toekomstvisie
met stevig prijskaartje
(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Laten we hopen dat het met de toekomst van
Steenbergen beter afloopt dan
met de Toekomstvisie 2040. Het
boekje met daarin de ambities
en dromen voor de toekomst van
onze gemeente is vorige week met
dankbaarheid in ontvangst genomen door de gemeenteraad, maar
daar blijft het ook bij. “We missen
onderbouwing en inhoud om het
concreet te kunnen toepassen.”
Voor de PvdA was het zelfs reden
om een motie van treurnis in te
dienen richting het college.
“Gedurende het proces om tot de
visie te komen zijn er meermaals

De andere partijen waren ook teleurgesteld over het resultaat,
maar trokken het boetekleed aan.
“We hebben met z’n allen zitten
slapen. Als raad hebben wij de
opdracht gegeven in 2017, maar
daarna zijn we te weinig kritisch
geweest. Aan een motie van treur-

Jaarlijks terugkerend
Johan van Gils, voorzitter van het
Evenementen Platform zegt zeer
verheugd te zijn met het nieuwe
magazine en spreekt namens het
EPS uit dat dit een jaarlijks terugkerende glossy zal worden.
Hij maakt in zijn voorwoord overigens van de gelegenheid gebruik
om een oproep te doen aan inwoners van alle kernen om de dertien leden van het EPS te komen
versterken.

Wethouder Koos Krook liet duidelijk merken dat het college
werd geraakt door deze motie van
treurnis. “We zijn hier al 3,5 jaar
mee bezig en wij kunnen met deze
visie wel uit de voeten. We hebben
ons niet met de inhoud bemoeid,
omdat het een visie van de bevolking is. Dat u op deze manier de
bal naar ons terugspeelt is ontzettend vervelend.”
Volgens Michel Lambers hoeft de
Toekomstvisie niet weggegooid
te worden. “Het is uitstekend geschikt als promotiemateriaal om
het beeld van Steenbergen te versterken.”

vragen gesteld aan het college,
maar er werd altijd gezegd af te
wachten en vertrouwen te hebben
in een goed resultaat. Nu ligt er
een verhalenboekje waar 95.000
euro voor is begroot en waar we
weinig mee kunnen. Dat betreuren wij ten zeerste”, aldus fractievoorzitter Nadir Baali.

”Waar er twee ruziën,
hebben er twee schuld”

een plaatsje krijgen in de agenda
van de lezer. Ook treft de lezer in
dit magazine interviews aan met
diverse leden van deze gemeenschap die vertellen over hun visie op de organisatie en het effect
van evenementen voor inwoners
en bezoekers van de zes kernen
die de gemeente Steenbergen vormen. Aan het woord komen Koos
Moerenhout, Kees de Bruin, Inge
Kats, Jack Bosters en Edwin Maas.
Daarnaast presenteren actieve organisaties en bedrijven zich in
deze glossy.

nis zullen wij overigens nooit
meewerken, want dat stelt niks
voor”, zei Michel Lambers namens de Volkspartij. “Die motie
van treurnis geldt dan net zo goed
voor ons als raad. Waar er twee ruziën, hebben er twee schuld”, aldus Tim Huisman (D66).
“Als Gewoon Lokaal! waren we

destijds tegen, omdat we liever
gewoon aan de slag gaan. Maar
ergens is het mis gegaan, dus ik
ben het met D66 eens”, zei Dasja
Abresch.

“Vervelend dat u zo de
bal terugspeelt”

Doordat de Toekomstvisie nu niet
is vastgesteld door de raad, heeft
het geen officiële status. ”Maar
door het in dankbaarheid te aanvaarden doen we meer recht aan
de inbreng van de inwoners”, besloot Theo van Es (VVD).

Aquadintel krijgt glijbaan maar
financiën blijven heikel punt
(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN/DINTELOORD – Wat
met een snelle hamerslag geregeld had kunnen zijn, eindigde in
de raadsvergadering van 20 februari uiteindelijk in een verwarrende discussie. De totale kosten voor
de glijbaan, zo’n 64.000 euro, zijn
goedgekeurd door de raad, maar
welk gedeelte daarvan uiteindelijk door de Stichting Dinteloord in
Beweging (SDIB) wordt betaald, is
nog niet duidelijk. Het leverde de
raad de nodige hoofdbrekens op.

Het verhaal is redelijk eenvoudig
begonnen. De glijbaan van het
Steenbergse zwembad de Meermin wordt deze zomer na 35 jaar
vervangen omdat hij versleten is.
Dat is een geplande investering
en opgenomen in de begroting.
Maar het inspireerde de bevolking
van Dinteloord om ook een glijbaan te realiseren in het gemeentelijke zwembad Aquadintel. Met

inzamelingsacties werd een bedrag van 27.000 euro opgehaald.
Aan de gemeente werd gevraagd
de rest van het bedrag bij te leggen. Dan is er nog een gat van
8000 euro in het benodigde budget waarvan de SDIB zegt dat nog
te kunnen inzamelen.

Volkspartij en D66:
“Behandel beide
zwembaden
gelijkwaardig”
Op dat moment ontstond er een
tweedeling in de raad over wie wat
moet gaan betalen.
Gewoon Lokaal!, CDA en PvdA
vinden dat de Dintelse gemeenschap al genoeg heeft opgehaald
en vinden dat de gemeente die
ontbrekende 8000 euro moet bijleggen.
De Volkspartij en D66 zien hier
een ongelijkwaardige situatie ont-

staan en zeggen dat de gemeente,
net als bij de Meermin, de hele glijbaan moet betalen. De VVD staat
daar lijnrecht tegenover omdat zij
vinden dat het burgerinitiatief van
de stichting serieus moet worden
genomen en de gemeente daarom
het ingezamelde geld moet aanpakken. En dus ook niet die extra
8000 euro betalen. “Want hoe kan
het college dan voorkomen dat iedere club hier straks om geld komt
vragen?”, aldus Theo van Es.

Verwarring over
ingezamelde bedrag
Plots kwam de Volkspartij tijdens
de besluitvormende vergadering met een nieuw konijn uit de
hoge hoed door te stellen dat de
SDIB een lager bedrag beschikbaar heeft voor de glijbaan, namelijk 10.000 euro. “Dat bedrag is
specifiek geleverd door sponsoren
voor de komst van een glijbaan in
Aquadintel en moet dus worden
aangenomen. Maar de rest komt

uit de spaarpot van de stichting
en dat vinden wij niet nodig”, stelde Ad van Elzakker.
Dit zorgde voor verwarring bij de
overige raadsleden, maar volgens
wethouder Wilma klopt de informatie die zij van de SDIB heeft
ontvangen. De kwestie kon op
dat moment niet worden opgehelderd, maar om te zorgen dat
de Dinteloorders nog deze zomer
kunnen gaan genieten van hun
glijbaan, ging de raad unaniem

akkoord met de financiering.
Het muisje krijgt echter hoogstwaarschijnlijk nog een staartje als
uitgezocht is hoe het nu precies
zit met het ingezamelde bedrag
van de SDIB.
Foto: Er waren tijdens de laatste
raadsvergadering meerdere schorsingen nodig om tot een besluit
over een glijbaan voor zwembad
Aquadintel te komen.
foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant
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Han en Wil Schot staan stil
bij vijfentwintig jaar
Vishandel de Meerpaal
(Door Michelle Douw)

Steenbergen - Vijfentwintig jaar
geleden openden Han en Wil Schot
de deuren van Vishandel de Meerpaal in de Blauwstraat te Steenbergen. Het vrijkomen van het
winkelpand kwam destijds, na een
kort ondernemersavontuur met familie in Brielle, als geroepen. Han
Schot: ‘‘In het begin stonden we
voornamelijk samen in de winkel,
maar al snel kwamen we handjes
tekort. Naast personeel hebben
onze kinderen, twee zonen en een
dochter, ook meegewerkt in de
zaak. Zoon Marc werkt inmiddels
al tien jaar bij ons. Hij is de beoogde opvolger.’’.

Vissersfamilie

Han Schot ging na zijn studie aan

de slag in het bankwezen. Doordat werkzaamheden werden gecentraliseerd werd hij voor de
keuze gesteld; verhuizen naar
Den Bosch of stoppen bij de bank.
‘‘Mijn hele familie werkt in de visserij. En van kinds af aan heb ik
meegewerkt in verschillende familiebedrijven. Mijn vader werkte in de palingvisserij rondom de
Oosterschelde en Krammer-Volkerak. In de vishandel van mijn
neef leerde ik tijdens mijn tienerjaren de kneepjes van de handel’’.

Terug naar de roots
Verhuizen was geen optie voor
Han Schot en daarom besloot hij
terug te gaan naar zijn roots. ‘‘Er
waren werkzaamheden genoeg

binnen de familiebedrijven. Mijn
hoofdtaak was de administratie
van de schepen van mijn vader en
broers. Maar waar er handjes nodig waren hielp ik mee’’.
Na verloop van tijd opende Han
Schot samen met zijn broer een
vishandel in Brielle. Vrij snel kreeg
hij echter de mogelijkheid om
een eigen vishandel te openen in
Steenbergen.

Kruislandse schrijfster
Claudia Koole roept op
tot deelname aan
crowd funding actie
KRUISLAND – Al in 2017 schreef de
Kruislandse Claudia Koole het kinderboek ‘Iedereen heeft een roze
hart’. Zij werd genomineerd voor
de Decade Innovation Award met
haar ‘Campagne Allemaal Roze
Harten’. Ook schreef ze het scena-

Geen rozen
zonder doornen
Op de vraag hoe Han en Wil Schot
terugkijken op de afgelopen vijfentwintig jaar antwoordt Han
Schot: ‘‘We zijn fantastisch ontvangen in Steenbergen en hebben
prachtige jaren gekend. Maar er
zijn geen rozen zonder doornen’’.
Uit het gesprek met het echtpaar
blijkt dat het aanpassingsvermo-

Deelname aan de fundingactie is
mogelijk via: VoordeKunst.nl. De
actie ging op 20 februari van start
en eindigt op 17 april. “Wie de actie ondersteunt ontvangt niet alleen het kinderboek dat ingaat tegen ongelijkheid en opkomt voor
eenheid en vrede, maar ook een
kaartje voor de komende theatervoorstelling. Deze wordt medio
december uitgevoerd door Theatergroep ‘Josjes’ uit Etten-Leur
en wordt geregisseerd door Jos
Schievelt”, vertelt Claudia Koole.
Ze geeft aan dat er bij voldoende ondersteuners ook meerdere
voorstellingen in andere theaters
dan de Nobelaer kunnen plaatsvinden.

rio voor een theaterstuk. Inmiddels is een crowd funding actie
van start gegaan om het boek te
kunnen uitgeven en om het theaterstuk mogelijk te maken.

Specialist voor kozijnen, veranda’s,
overkappingen en dakkappellen

welijks nog te onderscheiden is
van de houten uitvoering. “Laatst
kreeg ik de opmerking van een
klant dat hij dacht dat er een fout
was gemaakt. ‘Ik weet toch zeker
dat ik kunststof heb besteld en
echt geen hout’, zo klonk het alarmerend. Het was voor hem vervolgens een grote geruststelling dat
zijn kozijnen toch echt van kunststof gemaakt waren”, vertelt Mike
van Herel met een brede glimlach.

Opvallend bij de kunststof uitvoering is dat het materiaal nau-

Degelijk vakwerk

Expositie fotoclub
Brabantse Wal
STEENBERGEN – Op zaterdag 21
maart en zondag 22 maart houdt
fotoclub Brabantse Wal haar jaarlijkse expositie in de Maria Regina
school. Dan zullen ruim 100 foto’s
worden tentoongesteld en is er
een mini-expositie van foto’s die

zijn gemaakt door leerlingen van
groep 8 van deze school.
Drie vakfotografen, t.w. Herman
de Pagter, André Roosenburg en
Arend van den Heuvel, zullen
voorafgaand aan de opening een

Jubileumacties
Van 3 maart tot en met 7 maart
wordt het jubileum gevierd middels verschillende acties. ‘‘We zijn
trots op ons jubileum en willen
daarom de klanten hiervan mee
laten genieten’’. In de advertentie in deze krant worden de acties
verder uitgelicht.

Boekenlegger
met voetjes
Voor het kinderboek is een bijzondere boekenlegger ontworpen die
niet alleen een plekje in het boek
kan krijgen, maar ook bedoeld is
als promotiemiddel. De boekenlegger heeft voetjes waarop deze
rechtop kan worden gezet en samen met de lezer op tal van plaatsen als ‘selfie’ kan worden gefotografeerd en vervolgens gedeeld.
De eveneens Kruislandse Marly Mulders maakte de illustraties
voor het kinderboek van Claudia
Koole.

zorg ik voor een vakkundige plaatsing. Daarbij geldt ons motto Wat
we doen, doen we goed. En dat
zorgt voor tevreden klanten, die
ons vervolgens weer aanbevelen
bij anderen. Hierdoor zitten we
steeds met een goed gevulde orderportefeuille”.

MVH House & Garden:
“Wat we doen,
doen we goed”

DE HEEN – Mike van Herel startte
2016 als zelfstandig aannemingsbedrijf onder de naam MVH House
& Garden. Zijn bedrijf groeide uit
tot specialist voor kozijnen, veranda’s, overkappingen en dakkapellen. “Of deze nu van kunststof of
van hout zijn, we leveren vakwerk
op maat, dat extreem duurzaam
is. En dat tegen een zeer scherpe
prijs”.

gen vooral de laatste jaren op de
proef wordt gesteld. Han Schot:
‘‘De klant, de vismarkt en het centrum van Steenbergen zijn veranderd. De consument maakt andere keuzes dan vroeger. Gemak
speelt hierin een rol. Door het
sluiten van De Markt voor verkeer is parkeren vlakbij de winkel moeilijk geworden. Daarnaast
drukken wet- en regelgeving ook
een grote stempel op de vissers.
Dit zien wij terug in onze winkel.
Onze viskraam, die vrijdagmorgen bij De Jumbo in Steenbergen
staat, hebben wij aangeschaft zodat we in kunnen spelen op deze
ontwikkelingen’’.

Vrijblijvend advies

De houten uitvoeringen maakt
MVH House en Garden in eigen
werkplaats. Voor het kunststof
wordt met gespecialiseerde leve-

ranciers uit België en Duitsland
samengewerkt. Deze bedrijven
maken al vele jaren betrouwbaar
en degelijk vakwerk. Vervolgens

jurering doen.
Bezoekers kunnen (onder het genot van een gratis kopje koffie/
thee/fris) stemmen op de foto’s
van zowel de fotoclub als van de
mini-expositie.
Vast onderdeel op de expositie is
de ‘Rode draad’ en ook dit jaar is
er weer een mini-expositie van foto’s die gemaakt zijn door de leerlingen uit groep 8 van de Maria
Regina basisschool. Zij hebben
het thema “duurzaamheid” als
opdracht meegekregen.

Audio Visuele presentatie
Om de bezoekers te laten zien,
waar de fotoclub zich zoal mee
bezig houdt, is er een Audio Visuele presentatie met foto’s die gemaakt zijn tijdens uitstapjes en
van opdrachten in het afgelopen
jaar.
Zondag 22 maart worden rond
17.30 uur de winnaars van de vakjury- en van de publieksprijs bekend gemaakt. De bekendmaking

Wie verbouwingsplannen heeft
doet er goed aan om contact te
zoeken met MVH House & Garden. “Ik kom vrijblijvend langs
om de wensen te inventariseren.
Daarbij geef ik vakkundig advies
en vervolgens zorg ik voor een
aantrekkelijke offerte”.
MVH House & Garden is bereikbaar via telefoon 06 33 358 455.
Een mailbericht sturen kan ook:
info@mvhhouse-garden.nl.
En
meer informatie over het bedrijf
is te vinden op de website: www.
mvhhouse-garden.nl.

van de winnende foto van de mini-expositie gebeurt op een latere
datum op de school.
Openingstijden van de fotoexpo
zijn op zaterdag 21 maart tussen
14:00 en 18:00 uur en op zondag
22 maart tussen 12:00 en 18:00
uur. De toegang is gratis.
De Maria Regina is gevestigd in
gebouw ‘Het Podium’ aan de Waterlinie 1 in Steenbergen.
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Zondag thuiswedstrijd
v.v. Steenbergen
tegen Philippine
( door John Rommers )

STEENBERGEN - Na een voetballoos weekend vanwege carnaval
staat er voor het amateurvoetbal
komend weekend een inhaalprogramma gepland. Voor het eerste

elftal van vv Steenbergen betekent dit een thuiswedstrijd tegen
het Zeeuws Vlaamse Philippine.
Een drietal weken geleden werd
deze wedstrijd in verband met de
storm afgelast, maar hopelijk zijn
de weersomstandigheden komend
weekend dusdanig dat er gewoon
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kan worden afgetrapt .
De laatste wedstrijd van Steenbergen werd 2 weken geleden in
Zundert gespeeld tegen de plaatselijke vv Zundert en werd helaas
met 3-1 verloren.
De wedstrijd welke die zondag
door Philippine moest worden gespeeld tegen Schijf werd afgelast,
waardoor de Zeeuwse ploeg 3 weken achter elkaar niet in actie kon
komen.
Op de ranglijst houden Steenbergen en Philippine elkaar precies in evenwicht (beide ploegen

Inschrijving Open Wintertoernooi
Tennisvereniging Steenbergen geopend
STEENBERGEN – In de week van 23
tot en met 29 maart organiseert
Tennisvereniging Steenbergen het
Open Wintertoernooi 2020, dat gesponsord wordt door BDO accountants. De inschrijving hiervoor is
vanaf heden mogelijk.
Er wordt, volgens indeling op ra-

ting, in de volgende categorieën
gespeeld: Dames Enkel 17+, Heren Enkel 17+, Dames Dubbel 17+,
Heren Dubbel 17+ en Gemengd
Dubbel 17+.
Deelnemers kunnen zich voor
maximaal 2 onderdelen inschrijven. Inschrijven kan via mijnknltb.toernooi.nl of via de website
tvsteenbergen.nl. De inschrijving

Gemeenteraad akkoord met
verkoop grond voor hotel A4
(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De gemeenteraad
heeft vorige week groen licht gegeven voor de verkoop van gronden langs de A4 aan de ontwikkelaars die er een hotel willen bouwen. Dat ging niet zonder slag of
stoot, want vooral oppositiepartijen VVD en PvdA bleven volhouden
dat de compensatie voor de omwonenden vooraf beter geregeld
moet worden.
Het gaat om twee huizen aan de
Zeelandweg-Oost waar het hotel
pal voor komt te staan. Opnieuw

deden de bewoners een dringende en emotionele oproep aan de
politiek om voor hen op te komen
en fatsoenlijke compensatie zwart
op wit te regelen. “Gezien het grote bedrag dat de gemeente binnenkort opstrijkt, moet dit voor
hun een peulenschil zijn”, zo stelde Marian de Meijer in haar betoog.
Maar volgens wethouder Willy Knop heeft de gemeente er het
maximale uitgehaald voor de bewoners wat er in deze fase mogelijk is. “De mondelinge toezeggingen van de ondernemer worden
op papier gezet als inspannings-

Loopcursus voor beginners
bij Diomedon
STEENBERGEN – Zaterdag 21
maart gaat bij sportvereniging Diomedon op het sportpark aan de
Seringenlaan een nieuwe loopcursus voor beginners van start. Dat
gebeurt tussen 9:30 en 11:00 uur.
Gedurende 12 weken worden de
deelnemers begeleid om aan hun
conditie en looptechniek te wer-

ken. Daarna zijn ze in staat om 5
kilometer aaneengesloten te lopen. De cursus wordt dan ook afgesloten met een 5 kilometerloop
op de atletiekbaan.
Tijdens de cursus wordt gewerkt
aan de houding (corestability) en
zal aandacht worden besteed aan
schoeisel, kleding en voeding.
Naast de cursusavonden krijgen
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sluit op 15 maart 2020 om 24.00
uur.
De wedstrijden worden gespeeld
op het sportpark van TVS aan de
Wipstraat. Toernooileiders zijn
Addie Laane en Martinus Iriks.
Wie vragen heeft of nadere informatie wenst kan een mailberichtje sturen naar toernooien@
tvsteenbergen.nl.

verplichting. Daar zijn we erg blij
mee.”

Gewoon Lokaal!:
“We hebben vertrouwen
in goede afloop”
Maar volgens Jos Verbeek (VVD)
stelt zo’n inspanningsverplichting
niets voor en wordt het woon- en
leefgenot van deze inwoners opgeofferd om de wens van het college uit te voeren. “De wethouder
had deze mensen onderdeel moeten maken van het proces en is
daarbij ernstig tekortgeschoten.”
Nadir Baali van de PvdA wilde dat
de inspanningsverplichting zou
worden veranderd in een resultaatverplichting, waar de bewoners echt wat aan hebben. Desnoods met de voorwaarde dat er

de deelnemers voor de rest van de
week een loopschema mee.
De kosten voor de cursus bedragen 35 euro, voor aanvang te voldoen. Een inschrijfformulier is te
downloaden van de site www.diomedon.nl, een mail sturen naar
jokedekock@home.nl kan ook.
Hier kunnen belangstellenden tevens terecht voor meer informatie.
Wie na de cursus lid wil worden van Diomedon is welkom op
een van de trainingsavonden op
maandag, dinsdag, woensdag of
donderdag.

hebben 18 punten). Steenbergen
deed daar echter één wedstrijd
meer over.
De uitwedstrijd in Philippine eindigde destijds na een knotsgekke
wedstrijd in een 7-3 (!!) overwinning voor Philippine. Steenbergen
het dus nodige recht te zetten.
We hopen dan ook dat het elftal van Robin Borremans van begin tot eind bij de les zal zijn en er
zodoende voor kan zorgen dat er
een sportieve revanche wordt genomen. De wedstrijd wordt gespeeld op het sportpark aan de Seringenlaan te Steenbergen en be-

gint om 14.30 uur.

Overig programma
senioren
Het overige programma van de senioren ziet er als volgt uit:
Zaterdag 29 februari: Seolto 4 zaterdag - Steenbergen 4 zaterdag,
aanvang 12.30 uur.
Zondag 1 maart: Dosko 2 - Steenbergen 2, aanvang 11.30 uur en
Steenbergen 3 - Nw.Borgvliet 2,
aanvang 11.00 uur.

Sc Welberg 1 speelt uit
tegen Vosmeers NVS
WELBERG - Na een vrij weekend, gaat voor Sc Welberg deze zondag 1 maart de bal weer rollen. Het eerste team speelt die dag
uit tegen NVS in Nieuw Vossemeer, de huidige koploper in de 5e
klasse. De wedstrijd vangt aan om 14.30 uur op sportpark de Danen te Nieuw Vossemeer. Alle belangstellenden zijn van harte
welkom.

een streep door de verkoopovereenkomst gaat als er geen redelijke compensatie komt. Maar volgens het college is dat juridisch
gezien niet mogelijk en ook de
rest van de raad steunde dit voorstel niet.
“We doen er niet geringschattend
over, maar er komen nog genoeg
stappen in het proces waar we het
gesprek kunnen aangaan. Zoals
het bestemmingsplan en de vergunningen. We hebben vertrouwen dat het goed gaat komen”, zei
Jan Veraart (Gewoon Lokaal!).
Hier sloot D66 zich bij aan. “Het
is een utopie dat je het iedere inwoner naar de zin kan maken. We
moeten hier het besluit nemen
wat het beste is voor de hele gemeente”, aldus Ad Theuns.

Vertrouwen
helemaal kwijt
Uiteindelijk stemde alleen de
PvdA tegen de verkoop van de
gronden en is de komst van het
hotel langs de A4 bij Steenbergen
weer een stap dichterbij gekomen.
De bewoners van de twee huizen
aan de Zeelandweg-Oost zijn het
vertrouwen in de gemeente inmiddels helemaal kwijt. “De VVD
en PvdA hebben hun uiterste best
voor ons gedaan. Fijn om in ieder
geval die steun te krijgen, maar
voor ons is het volkomen onzeker
hoe dit gaat aflopen”, aldus de families De Meijer en Van Wesel.
Foto: Nu de gemeenteraad akkoord is gegaan met de verkoop
van de grond, gaat de realisatie
van een hotel langs de A4 een volgende fase in.

Goede Doelenwandeltocht
van Door Dik en Dun

STEENBERGEN – Zaterdag 28 maart organiseert Roparunteam Door Dik
en Dun haar jaarlijkse Goede Doelenwandeltocht. De start hiervan is bij
het sportpark aan de Seringenlaan, de drie afstanden hebben verschillende starttijden.
Er kunnen drie afstanden gelopen worden: de 25 kilometer, start tussen
8.00 en 9.30 uur. 18,5 kilometer en 12,5 kilometer, voor beide start tussen 8.00 en 12.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro (geen bondskorting). Kinderen tot 12 betalen 2 euro. De opbrengst zal geheel ten goede
komen aan Stichting Roparun.
Voor meer informatie over Roparun team Door Dik & Dun:
www.dikendunroparun.nl
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Kaartmiddag
WELBERG – Fien Cools van de
KBO Welberg maakt melding van
de Rik- en Jokermiddag die de seniorenbond aanstaande dinsdag
3 maart organiseert. Die dag gaat
de zaal in gemeenschapshuis De
Vaert om 13:00 uur open en zullen
de eerste kaarten een half uurtje
later worden geschud. Het entreegeld bedraagt een euro, alle kaartliefhebbers zijn welkom, dus ook
niet-leden.

Bingo
WAO biljartgroep
WELBERG – Komende donderdag
5 maart organiseert de WAO groep
zijn maandelijkse bingomiddag.
Die vindt plaats in zaal Koch aan
de Kapelaan Kockstraat.
Er wordt bingo gespeeld vanaf
13:30 uur, de zaal gaat om 13:00
uur open, alle prijzen worden in
contanten uitgekeerd en om 16:15
uur gaat iedereen weer naar huis.

u i t

u w

b u u rt

si n d s

12

1 8 8 1

Snuffelmarkt in
Brasserie
De Vliethaven

Postzegel ruilbeurs

STEENBERGEN – Zaterdag 7
maart aanstaande wordt in de
brasserie van het complex De
Vliethaven aan de Oosthavendijk
62 een kleinschalige snuffelmarkt
gehouden.
Dat gebeurt tussen 13:00 en 16:00
uur. Alle belangstellenden zijn
dan welkom.

REGIO – Voor postzegelverzamelaars is het belangrijk om te weten dat morgen, zaterdag 29 februari, een postzegelruilbeurs
wordt gehouden in Hof van Ram aan de Beeklaan 29a in Halsteren.
De beurs wordt georganiseerd door postzegelvereniging ‘Onderling Contact’ en Heemkundekring ‘Halchterth’. Tijdens de
beurs worden ook taxaties gedaan voor mensen die willen weten wat hun postzegel(s) waard zijn. De beurs wordt gehouden
tussen 12:00 en 16:00 uur. Toegang is gratis.

Personalia: de overledenen, die

Met ingang van januari zijn de
kosten voor een misintentie € 11,geworden. Wij verzoeken u, uw
misintenties ruim een week tevoren
door te geven, dit i.v.m. plaatsing in
de kranten.
Vrijdag 28 februari 19.00 uur: H.
Mis in De Vossemeren.
Zondag 1 maart 09.00 uur:
Woord Gebed Communieviering
door de Werkgroep. Intenties:
Janus Bosters; Martien Huijsmans;

Protestantse Gemeente
Nieuw-Vossemeer en Halsteren
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

Hervormde kerk Steenbergen

Zondag 1 maart 09.00 uur: Ds.
Henk van het Maalpad.

Zondag 1 maart 10.00 uur: Dhr.
C. v.d. Voorde, Ridderkerk.

Zondag 1 maart 10.00 uur:
Kand. A.L. Kornaat, Klundert.
18.30 uur: Ds. A. Vastenhoud.

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen
Weekenddienst regio
Halsteren 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.

Onze Stede

Gereformeerde kerk
Dinteloord en Steenbergen

Zondag 1 maart 10.00 uur: Heilig
Avondmaal. Ds. E.E. Barendregt,
Dinteloord.

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

Pastoraal medewerkster: Lenie Pepels
Rozemarijnstraat 1, Steenbergen
telefoon 54 26 00

Dorpsstraat 13, Oud Gastel

Protestantse Kerk
Oud Gastel en Kruisland

Open Deur Steenbergen

Zondag 1 maart 10.30 uur:
Begin van de 40-dagentijd. Ds. B.
ten Kate, Bergen op Zoom. Na de
dienst staat de koffie klaar.

4671 BG Steenbergseweg 2, Dinteloord

Antonius van
van Padua
Padua
Antonius

Pastores:
de Kort, S.en
Chazhoor,
H. Paulissen en
Pastor: H.H.
Akkermans
E. Bornhijm
L.
Robijn Dekkersstraat 2, tel. (0164) 68 25 25 (10.00-12.00 u)
Pastoor
Pastoor
tel. (0164)
68 25 25
Hier kuntDekkersstraat
u terecht voor2,vragen,
intenties
en berichten.
Dinsdag
van
10.00-12.00Postbank
uur. Hier kunt
u terecht voor
Rabobank
12.80.00.376,
10.70.723
vragen, intenties en berichten. Rabobank 12.80.00.376

Zondag 1 maart 11.00 uur:
Eucharistieviering. Muziek: Gemengd
koor; Caritas collecte: Onze
parochie heeft gekozen voor een
landelijk project in het kader
van de vastenactie. (Zie St.
Annaparochie);
Misintenties:
Lucie Disco vanwege haar
verjaardag. Voorganger: pastor
Sebastian Chazhoor; Lector: Lies
Welten; Misdienaar: Anneke
Welten; Koster: Ad Huijsmans.
Zoals gebruikelijk staat vandaag
de koffie en thee weer voor u
klaar.
6 maart is het weer de Eerste
Vrijdag van de maand dus is er
weer een eucharistieviering om 9.15
uur in de sacristie. Voorganger:
pastoor Hans de Kort; Misintentie:

Jgt. voor Cees van den Bosch

Hervormde Gem. Dinteloord

Zaterdag 29 Februari om
19.00 uur: Eucharistieviering
met als voorganger Pastor
Sebastian Chazhoor. Volkszang.
Wij gedenken: Henk van Eert
echtgenoot van Wil van Eert –
Klessens. Caritascollecte zie St.
Annaparochie.
Woensdag 4 Maart om 9.30 uur:
Eucharistieviering in de Vonk met
als voorganger Pastoor Hans de
Kort.

Zaterdag 29 febr. 19.00 uur
Euch.: In deze viering gedenken
wij: Sjan Foppele - Bakx; Christ
van Loenhout e.v. Mientje
van Schilt; jrgt. o.o. Jochems Heijligers en zoon Geert; o.o.
Johannes van Tillo en Geertruida
de Krom; jrgt. Koos Tunders e.v.
To de Kock; Voorganger: Past. H.
de Kort, lector: A. Blom m.m.v. het
Gemengd koor.
Dinsdag: 3 maart 19.00 uur
Euch.: Ter ere van de H. Antonius
voor onze gezinnen.
Mededeling: Mocht u nog interesse
hebben in een Lepelstraatse
Kerkkrant er liggen nog enkele
exemplaren achter in de kerk en ze
zijn ook nog te verkrijgen op het
secretariaat.
Parochiekern
H. Georgius
H. Georgiusparochie

Parochiekerk van de Vrede

Pastoor: H. de Kort, Doktersdreefje 4
4651 AX Steenbergen, tel. 56 31 29.
Rabobank NL70RABO148880797
Website: www.sintannaparochie.com/vredeskerk

Misintenties:
Wilt
u
een
misintentie aanvragen? Gelieve
dit minstens een week van tevoren
(ivm tijdige plaatsing in de krant)
door te geven bij het secretariaat
(zie gedeelte Sint Annaprochie) of
via de website . De prijs voor het
aanvragen van een misintentie is
11,00 euro.
Kerkdiensten: jaarcyclus A.
Zaterdag 29 februari 17.00:
Pastor S. Chazhoor. Jaargetijde
Kees van Herel echtgenoot van Cor
de Mooy
Zondag 1 maart februari
9.30 uur: Pastor B. van Schaik.
Overleden ouders Testers - van de
Riet; overleden leden KBO; Kees
Jacobs.
Maandag 2 maart 19.00 uur
(Lourdeskapel):
Pastor
S.
Chazhoor.

Caritascollecte
t.b.v.
de
Vastenaktie. Zie voor verdere
informatie de berichtgeving
bij de berichten van de Sint
Annaparochie.
Maandag 2 maart 18.00 uur: H.
Mis.
Woensdag 4 maart 19.00 uur: H.
Mis.
Donderdag 5 maart 19.00 uur:
Medjugorjeviering en Rozenkransgebed.
Vrijdag 6 maart 19.00 uur:
H. Mis in De Vossemeren.
Misintenties: jgt. Koos Dam e..v.
Lies Uytdewilligen;

Website: www.sintannaparochie.com/georgius

doordenkertje
De vastentijd zonder regen,
verkondigd een jaar met
veel zegen.

Parochiekern H. Joannes de Doper

Parochiekern St. Gummarus

Pastoor: Hans de Kort, Doktersdreefje 4
4651 AX Steenbergen, tel. 56 31 29
misintenties: Rabobank: NL73RABO01488131031
Sint Annaparochie: NL67RABO0160031486
Website: www.gummaruskerk.nl

Dit eerste weekend van de maand
in alle kerken Caritascollecte. De
opbrengst van deze collecte is voor
de Vastenactie. Vastenactie steunt
dit jaar projecten in onder andere
Bangladesh, Zambia en Sierra
Leone, die (jonge) mensen de kans
bieden op vervolgonderwijs of hulp
bij het starten van een eigen bedrijf.
Met deze projecten stellen ze
mensen in staat te werken aan een
betere toekomst. Met een gedegen
opleiding zijn mensen namelijk
beter in staat een redelijk inkomen
te verdienen en eventueel een
eigen bedrijf op te zetten. Dat helpt
hen om de cyclus van armoede te
doorbreken. Zo kunnen zij voor
zichzelf en hun familie zorgen. Wij
bevelen deze collecte dan ook van
harte bij u aan.
Openingstijden Parochiesecretariaat: het secretariaat is geopend
van dinsdag t/m vrijdag 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,
cobyschoonen@gmail.com
Geloofsgemeenschap Welberg:
Janny Broos tel. 06-24414076 ;
Leo Houtman tel. 0167-566103
Geloofsgemeenschap Dinteloord.
Ger de Jongh, 0167-522909,
Mariakapel
en
begraafplaats
dagelijks geopend van 9.00 -17.00
uur. Bijeenkomst seniorenpastoraat
iedere donderdagmorgen tussen
10.00 en 12.00 uur in de Kombuis
van
Woonzorgcentrum
“de
Nieuwe Haven “ de Ruijterstraat
2 te Dinteloord. Hierbij is altijd
een lid van het pastorale team
aanwezig. Tevens gelegenheid
tot het opgeven van misintenties.
Iedere laatste donderdag van de
maand Eucharistieviering om 10.15
uur, 26 Maart is de voorganger
Pastor Sebastian Chazhoor.

wij in ons gebed gedenken, zijn:
Nelly Schijven - van Osta; Henk
van Eert.

Pastoor: H. de Kort, Doktersdreefje 4
4651 AX Steenbergen, tel. 56 15 71
Parochiebijdrage t.n.v. Kerkbestuur.
Rabobank: NL63RABO0136900550
Website: www.hjdedoper.nl

Sint Annaparochie

Secretariaat tel.: 0167-561671
E-mail: par.secretariaat@sintannaparochie.com
Post: Postbus 145, 4650 AC Steenbergen
Rabobank: NL67RABO0160031486
Website: www.sintannaparochie.com

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

Vrijdag 28 februari 14.00 uur: L.
Pepels, Woord-Communieviering.
Vrijdag 6 maart 14.00 uur: H.
Kouwenhoven, Woord-Communieviering.

Toegift van Pater Bertus
Wellness in het geestelijke leven.
In de zaterdagse krant van 22
februari zijn maar liefst drie
pagina’s gewijd aan WELLNESS
in de wereldse zin van het woord.
Ik zou niet weten, hoe je dit
Engelse woord in één Nederlands
woord moet vertalen.
Je kunt denken aan een relaxoord
met
bubbelbad,
sauna
en
lichamelijk comfort. In het
gunstigste geval is WELLNESS
te vinden op een rustgevende
plek voor lichaam en geest. Er
bestaat ook WELLNESS in het
geestelijke leven.
Duik bijvoorbeeld in een
gebedshoekje van je huis en
wees blij met het leven dat God
je geeft. Verheug je biddend
om God, uw Schepper, die je
zo wonderlijk heeft geschapen.
Gebruik je aanwezigheid in
de eucharistieviering voor een
vreugdevolle dankzegging, die
als een rivier van vreugde uit
je hart stroomt. Geniet van het
samen bidden van de rozenkrans
in je familie. Of maak van je
eenzame wandeling in de natuur
een lofprijzing aan God en een
gelukzalige
ontmoeting
met
Moeder Maria. Op vele momenten
en manieren mag je Gods
vreugdevolle zegen over je voelen
neerdalen. Dat is WELLNESS
van de hoogste orde.
Pater Bertus.
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Ledenvoordeel
Steenbergse Courant
In samenwerking met Poelier Vugts

HET KOMENDE

Exclusief voor leden van

LEDENVOORDEEL

Heerlijke,
ambachtelijk gemaakte

vijf heerlijke
Kipsaucijzen
voor slechts
€ 2,50



Tegen inlevering van deze bon:

Poelier Vugts

Kipsaucijzen
5 stuks voor
voor slechts

€ 2,50
e Ledeneditie
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ee
e
d
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d
bon vin
Martin Achterberg, Steenbergen

Tim van den Oetelaar, Poelier Vugts

Poelier Vugts

Blauwstraat 63 - Steenbergen tel. (0167) 56 13 70
Kijk ook eens op onze website: www.poeliervugts.nl en sta versteld van
ons grote assortiment topproducten: eerste klasse vlees met vakmanschap bereid.

Clara en Roxane

De Wallevis

Autobedrijf Cuelenaere

© Vermeulen Steenbergen

Dezege
bon is
e 6 maart t/m 21 maart 2020
igvan
ldgeldig
Een

Auto Kar

Hierboven staan de laatste drie van de voorgaande ledenvoordeelacties afgebeeld

De vorige ledenvoordeelactie is van:

Door het invullen van deze kaart word ik lid van Steenbergse
Courant. Voor een jaarlidmaatschap betaal ik 38,50 euro*

Dhr

mevr *

(*s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

Naam:

Betaling van het abonnementsgeld gebeurt
via onderstaande machtiging.
Ondergetekende, houder van
bankrekeningnummer
N L
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Vermeulen Steenbergen b.v. om van bovenvermelde rekening
af te schrijven al hetgeen hij of zij verschuldigd is wegens
lidmaatschapsgeld Steenbergse Courant

Voornaam:
Adres:
Postcode:



Registratie lidmaatschap
Steenbergse Courant

Plaats:

Telefoonnummer:

Naam:
Datum:
Handtekening:

E-mailadres:
* Een jaarlidmaatschap kost slechts 38,50 euro. [via automatische incasso]
Leden die per post worden bezorgd binnen de gemeente
Steenbergen betalen 9,00 euro per jaar extra als tegemoetkoming
in de portokosten. Postabonnees buiten de gemeente Steenbergen
betalen 24,50 euro per jaar extra.

Een lidmaatschap op Steenbergse Courant wordt elk kalenderjaar automatisch verlengd. Wilt u het lidmaatschap beëindigen
dan dient u dat tenminste 1 maand voor het einde van het jaar
schriftelijk te doen.

word ook

Lid!

Al vanaf 39,75 bent u het hele jaar lid van
Steenbergse Courant. Dat betekent dat u de krant
elke week in de bus krijgt en ook kunt profiteren
van alle ledenvoordelen. U ondersteunt daarmee
meteen ook de uitgave van de krant.
En: leden kunnen alle edities van de krant ook
digitaal ontvangen (naast de papieren uitgave),
wanneer ze dit wensen!

Steenbergse Courant – Molenweg 44 – 4651 CM Steenbergen

Autobedrijf Cuelenaere: Gratis Comfort wasbeurt na APK of Onderhoudsbeurt

