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Dorpsraad Nieuw-Vossemeer 
heeft een duidelijke visie 
op het gebied Stellenbos – Sunclass 
Ze hadden er geen extern bureau voor nodig, hebben het gezond 
boerenverstand gebruikt en de zaken gewoon duidelijk op een 
rij gezet met hun kennis van zaken en hun gevoel bij hun eigen 
omgeving. Dorpsraad Nieuw-Vossemeer presenteerde in januari 
haar duidelijke toekomstvisie op de ontwikkeling van het gebied 
Stellenbos – Sunclass. 

Namens de dorpsraad overhandigde Annelies van Loenhout 
deze visie aan wethouder Esther Prent, in de hoop dat er snel 
zaken uit verwezenlijkt zullen worden. Een fiets- en wandelpad 
langs het kanaal, recreatieve ontwikkeling van het Stellenbos, 
een zandstrand, de molen als centrale plaats en wonen langs 
het water zijn wat hoofdpunten.

Kerstmarkt Maria Regina school 
bracht ruim 1700 euro op
Begin januari dit jaar kon Steenbergse Courant melden dat de 
opbrengst van de kerstmarkt die de Maria Regina basisschool op 19 
december 2019 hield inmiddels bekend was. Eventmanager Wendy 
Viergever liet weten dat er een bedrag van 1.715,45 euro bijeen 
was gebracht door de kleine 1200 bezoekers die de markt mocht 
verwelkomen. Het bedrag was bestemd voor de herinrichting van 
het schoolplein. Ook de scholieren mochten hiervoor hun ideeën 
inbrengen.

IJsfestijn Steenbergen: 
“Fantastisch om de jeugd het schaatsplezier te laten ervaren”

“We willen een bindende factor zijn in de decembermaand. Ook deze keer, de vijfde op rij is dat ons gelukt”, zo vatte voorzitter Julien van Meer 
namens het bestuur en alle vrijwilligers het IJsfestijn 2019 – 2020 samen. Het evenement is – op een paar kleine ongelukjes na – uitstekend 
verlopen. Er was grote belangstelling en het was voor de jeugd een fantastische manier om het schaatsplezier te ervaren. Ook dit jaar had er een 
IJsfestijn plaatsgevonden, ware het niet dat alle zaken rondom de coronaplaag er voor zorgden dat er een dikke streep door kwam te staan. De 
hoop is nu gevestigd op het jaar 2021.

Sprookjesachtig cadeau voor Mex, 
Manon en Martin Stoel
Samen thuis kerst vieren. Die wens ging eind 2019 in vervulling. 
En begin januari kreeg het gezinnetje nog een leuke verrassing 
van stichting Mano Amica. Namens deze stichting bood Jeffrey 
Verdult uit Bergen op Zoom het drietal een weekendje Efteling 
aan. “In overleg met de stichting kon ik zelf bepalen naar welke 
projecten of mensen het sponsorgeld ging dat ik via de Nijmeegse 
avondvierdaagse bijeenbracht. Ik las het verhaal van Mex – die 
een groot deel van zijn jonge leven in het Sophia Kinderziekenhuis 
in Rotterdam doorbracht – en raakte erdoor geraakt. Het is fijn om 
dit drietal een leuk weekend te bezorgen”, zo liet Verdult weten.

Zandkunstenaar trok in totaal 3000 
belangstellenden
Samen met de St Annaparochie, Evangelische kerk Open Deur en 
de Protestantse kerk Steenbergen werd in de Gummaruskerk een 
kerstviering georganiseerd. Hiervoor was zandkunstenaar Gert 
van de Vijver uitgenodigd. Aanvankelijk was gerekend op twee 
voorstellingen, de belangstelling was echter zo groot dat een derde 
voorstelling werd ingelast. In totaal kwamen bijna 3000 bezoekers 
naar de viering, waaraan naast koren ook slagwerkschool Brok 
medewerking verleende. Ook theaterschool Myra Ceti was bij de 
organisatie betrokken.

John Rommers lid van verdienste bij 
vv Steenbergen
Vanwege zijn jarenlange inzet voor vv Steenbergen als medewerker 
van de onderhoudsploeg, als sponsorcommissielid en het wekelijks 
schrijven van het wedstrijdverslag van de wedstrijden van het 
eerste team in Steenbergse Courant is John Rommers benoemd 
tot lid van verdienste bij de blauwwitters. Hij ontving naast de 
bijhorende speld en oorkonde een fraai boeket bloemen en lovende 
woorden over zijn inzet en betrokkenheid bij vv Steenbergen.

Molenaar Lodi Baauw in 
het zonnetje gezet
Hij werd door wethouder Wilma Baartmans 
een ‘levend monument’ genoemd. Niet 
minder dan zestig jaar lang is Lodi Baauw 
verbonden geweest aan molen ’De Vos’. Ook 
was hij jarenlang actief voor de Vosmeerse 
Assumburcht. Daarom werd hij door de 
wethouder in het zonnetje gezet en ontving hij 
een 3D kunstwerkje van een molen vervat in 
een transparante kubus. Nu Lodi Baauw niet 
meer in functie is, zijn er nog drie molenaars: 
Ger van Dijk, Jan Willem van Beers en Luciën 
van Loon. Die zijn opzoek naar vrijwilligers die 
hen kunnen helpen.

Hondenspeeltuin 
Steenbergen krijgt een 
terrein toegewezen
Eind 2018 vatten Laurence Poclet met 
dochter Ninon het idee op dat de kern 
Steenbergen behoefte heeft aan een 
hondenspeelterrein. Hondenliefhebber 
Bert van Bavel bleek met hetzelfde 
idee rond te lopen. Er meldden zich 
400 andere belangstellenden. De 
initiatiefnemers kregen een terrein aan 
de Brooijmansdreef toegewezen. Al ligt 
dit niet in het centrum van Steenbergen, 
ze waren er toch blij mee. Een zoektocht 
naar vrijwilligers en belangstellende 
sponsoren werd gestart.
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KijkopSteenbergen.nl

[ door Peter Vermeulen ]

STEENBERGEN - De gemeente 
Steenbergen laat weten dat veel 
inwoners in de gemeente minder 
gemeentelijke belasting gaan be-
talen in het nieuwe jaar. Vooral 
huurders betalen minder. De be-
drijven komen er slechter af, want 
zij hoesten de belastingverlaging 
op, aldus het persbericht dat zo-
juist is verschenen. Dat betekent 
dat ze per jaar 100 euro meer moe-
ten betalen.

In november 2019  heeft de ge-
meenteraad het college de op-
dracht gegeven om onderzoek te 

doen naar mogelijkheden om de 
gemeentelijke lasten voor de in-
woners op een laag niveau te hou-
den. Het gaat om rioolheffing, af-
valstoffenheffing en onroeren-
de zaakbelasting. De laatste jaren 
stegen deze elk jaar, vooral door 
de afvalstoffenheffing. De ge-
meenteraad vroeg daarom om ac-
tie. 

Andere verdeling
In het onderzoek, dat is uitge-
voerd in 2020, is vooral gekeken 
naar een andere verdeling van de 
gemeentelijke riool- en afvalstof-
fenheffing. De rioolheffing wordt 
opgelegd voor het afvoeren van 

afvalwater en regenwater. De ei-
genaren van een woning of ge-
bouw gaan hieraan meebetalen. 

Wethouder financiën Koos Krook 
zet uiteen: ”In 2020 betaalde ie-
dereen nog hetzelfde bedrag voor 
de rioolheffing. Een alleenstaande 
in een huurwoning kreeg dezelfde 
rekening als het grootste bedrijf 
in Steenbergen. Iedereen betaal-
de 159 euro. Dat wordt vanaf 2021 
dus anders. De lasten worden 
vanaf 2021 eerlijker verdeeld. Dat 
betekent dat de bedrijven meer 
gaan betalen. Ook de eigenaar van 

een woning, bijvoorbeeld de 
woningcorporatie, gaat meebeta-

len aan de rioolheffing.”

Vooral huurders  
profiteren
“Het voordeel van de nieuwe be-
lastingverdeling voor huurders in 
Steenbergen varieert van 58 euro 
voor een gezin tot 83 euro voor 
een alleenstaande per jaar. Een 
alleenstaande met een eigen wo-
ning heeft een voordeel van 20 
euro per jaar. 

Een gezin met een eigen woning 
gaat iets meer betalen, namelijk 5 
euro per jaar. Dat laatste ligt nog 
ver onder het inflatiepercentage”. 

Bedrijven zijn kind  
van de rekening
De rekening van het voordeel 
wordt voor een groot deel neerge-
legd bij de bedrijven. Die gaan 100  
euro meer betalen (van 159 naar 
259 euro) voor de rioolheffing. 

Wethouder Krook: “Het is inder-
daad zo dat bedrijven meer gaan 
betalen, maar de lasten zijn hier 
nog steeds op een laag vergele-
ken met de gemeenten in de regio 
waar het gemiddelde 372 euro is.” 

Krook zegt vooral trots te zijn op 
het resultaat: “Kijk om je heen, 
bijna overal zie je dat de gemeen-
telijke lasten fors moeten stijgen 
om de begroting rond te krijgen. 
Steenbergen kan de lasten voor 
een groot deel van de inwoners 
verlagen. Dat is in deze tijd rede-
lijk uniek”. 

Mogelijk tussen 20 en 80 euro belastingverlaging voor 
inwoners. 100 Euro verhoging voor bedrijven.

NIEUW-VOSSEMEER – Stichting 
450 jaar Nieuw-Vossemeer zorgde 
er met een grote groep vrijwilli-
gers voor dat het kerkdorp het 450 

jarig bestaan groots vierde. Na een 
week feesten met als hoogtepunt 
onder andere het ‘Groot Spekta-
kel’, de Brabantse Wal dag en de 

dorpsbarbecue bleef er nog geld 
uit de feestpot over. Dat wordt 
nu gebruikt om naast het Bra-
bants-bankje een ‘Vosmeerse So-
cial Sofa’ te plaatsen.

Onder leiding van Simon en San-
dra van Merriënboer en met de 

hulp van vrijwilligers en ook kin-
deren van basisschool Merijntje 
wordt dit bijzondere bankje vorm 
gegeven. Het komt dan naast het 
watersnoodmonument, het Bra-
bants-bankje, de mozaïekkrukjes 
op de Hoogte te staan. De voor-
zijde van het bankje wordt gesierd 
met het vroegere gemeentewa-

pen, op de achterzijde komen de 
stripfiguren Bulletje en Boone-
staak uit het stripverhaal van A.M.
de Jong met tekeningen van Ge-
orge van Raemdonck. De werk-
zaamheden aan de Social Sofa 
vinden plaats in een loods van 
Marc de Keijzer die belangeloos 
beschikbaar is gesteld.

Bulletje en Boonestaak sieren 
straks Vosmeerse ‘Social Sofa’

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - De discussie over 
het stadspark tijdens de oordeel-
vormende vergadering van 2 de-
cember maakte duidelijk dat de 
gemeenteraad niet in ging stem-
men met het voorstel van het col-
lege. Dat nam niet weg dat er wel 
iets met het verwaarloosde park 
moet gebeuren. Verantwoordelijk 
wethouder Baartmans riep de raad 
op om met een duidelijk kader te 
komen waar het college uitvoering 

aan kan geven. Dat kader kwam er 
in de vorm van een motie tijdens 
de laatste besluitvormende verga-
dering van het jaar.

Zoals verwacht stond er weinig 
spectaculairs in de motie Stads-
park Steenbergen anders dan een 
opdracht aan het college om de 
boel op te knappen. Toch bleven 
er na het unaniem aannemen van 
de motie nog wel een paar open 
eindjes. Zo moet het college on-
derzoeken of het mogelijk is dat er 
een toiletvoorziening in het park 

komt. Het zou helemaal wenselijk 
zijn wanneer deze gecombineerd 
werd met een horecavoorziening 
die dan door de SDW gerund kan 
worden. Het is aan het college om 
bij het bestuur van de voorziening 
na te gaan of zij hiertoe bereid is. 

Paneel
Ook moet wethouder Baartmans 
“onderzoeken of de plaatsing van 
een historisch informatiepaneel 
van Het Ravelijn in de 17e eeuw 
mogelijk is”. 
Het college moet het resultaat 

van alle onderzoeken in het eer-
ste kwartaal van volgend jaar aan 
de raad terugkoppelen. De raad 
benadrukt in de motie dat een 
en ander binnen het beschikbare 

budget moet gebeuren, en dat dit 
dan “optimaal aangevuld moeten 
worden met subsidies van der-
den”. 

“Onderzoek toilet in park”
Raad komt met motie Stadspark Steenbergen

Onze openingstijden
tijdens de jaarwisseling

Donderdag 31 december
Nieuwjaarsdag

Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

07.00 - 19.00 uur
12.00 - 20.00 uur

Het bestuur van KBO Afdeling 
Steenbergen bedankt de winke-
liers van ONS Steenbergen voor 
hun bijdrage aan de cadeaubon-
nen voor de KBO-leden. 
Deze bijdrage maakte het mo-
gelijk om de leden een bijzonder 
mooie kerstattentie te bezorgen. 
Nogmaals hartelijk dank hier-
voor!

FOTO’S: NIEK PERDAEMS © 2020



Dankbetuiging

Overweldigend waren jullie 
reacties na het overlijden

van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame mama

en geweldige oma

Rieky 
Koenraadt - Hermus

 Heel veel dank daarvoor.

Ze was voor velen een maatje.
Een ontzettend lief en 

vrolijk maatje!

Gerard Koenraadt
Kinderen en kleinkinderen

Weekend/Vakantie
Baantje

Ben je student/scholier,
dan hebben wij in onze 

vetplantenkwekerij doorlopend 
werk voor je op zaterdagen 

en in de vakanties

Voor meer info zie:
www.uwcactus.nl

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg 2, De Heen

Of bel 06 121 74 221

•  Flexibel
•  Leergierig
•  Vooruitdenkend en oplossingsgericht

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

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

En wil jij:

Ben jij:

Solliciteer dan vandaag nog of kom langs in de winkel!

INFO@KLUSWIJSSTEENBERGEN.NL

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

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

www.debolusberg.nl
Sinds 
   1987

De Bolusberg

Boerenweg 7

 potchrysanten vanaf €1,75

 plantbakken en bloemstukjes 

speciaal voor Allerheiligen

HET AUTO KAR TEAM WENST JE EEN GELUKKIG EN GEZOND 2021!

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

Aangepaste sluitingstijden:
31 december: vanaf 16.00 uur 

1 & 2 januari: hele dag

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

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

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.

De belangrijkste momenten
in je leven goed geregeld!

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

Kol. den Oudenstraat 24
4751 HJ Oud Gastel
tel. (0165) 51 21 54 www.lignenotarissen.nl

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

682.525 pagina’s
binnen het platform bezocht. 

Dit zijn er 221.104 meer 
dan in dezelfde periode

van vorig jaar. 
Een toename van 47%.

Nu nog 
meer aandacht

                      

Wilhelmina Theresia  
Dam-Schillemans

Verdrietig, maar met een  
onuitwisbare herinnering aan haar  
leven, hebben wij afscheid moeten  

nemen van onze lieve moeder,  
schoonmoeder, 

oma en klein omaatje 

Theo Dam

5 Steenbergen, 2 september 1930

sinds 2008 weduwe van

c Steenbergen, 23 december 2020

Kinderen
Kleinkinderen

&
Achterkleinkinderen

~Trees~

Dagelijks nieuws & aanbod uit de gemeente Steenbergen

KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 80.000  bezoekers per maand.
 
Via Facebook wordt KijkopSteenbergen inmiddels gevolgd door 
6.000 fans.



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

3

Beste Lezers,
Vanwege het corona-risico
zullen onze bezorgers
hun wensen voor het 
nieuwe jaar pas aanbieden 
nadat de lockdown 
is opgeheven.

Beste Lezers,
Vanwege het corona-risico
zullen onze bezorgers
hun wensen voor het 
nieuwe jaar pas aanbieden 
nadat de lockdown 
is opgeheven.

STEENBERGEN – Het bestuur van 
stichting Plusbus Steenbergen – 
Roel Geers, Rien van Dijke en An-
nette Iriks-Blanken – laat in een 
bericht naar de vrijwilligers weten 
dat er begrip is voor de lockdown 
die er voor moet zorgen dat de 
pandemie wordt bedwongen. De 
Plusbus staat al sinds half maart 
stil en de hoop is nu gevestigd op 
het voorjaar.

“Wat hebben we een moeilijk jaar 
achter de rug. Door het corona 
virus staan onze bussen al vanaf 

half maart stil en hebben we el-
kaar nauwelijks  kunnen ontmoe-
ten. We hebben meerdere keren 
een herstart overwogen en ook 
voorbereid, maar we werden door 
het virus elke keer opnieuw op de 
feiten gedrukt en moesten voor de 
veiligheid van onze passagiers en 
onze vrijwilligers keer op keer be-
sluiten om niet te gaan rijden”.

Veilig
De hoop is nu gevestigd op een 
goed vaccin en als het veilig kan 

wil het bestuur graag beslissen 
om met de ritten te starten. “We 
zien er naar uit om in de loop van 
het jaar onze dienstverlening voor 
onze klanten weer op te pakken 
en met onze mooie bussen door 
Steenbergen te rijden”, aldus het 
drietal.

Foto: De Plusbus werd voor de 
komst van corona niet alleen in-
gezet voor het vervoer van senio-
ren en hulpbehoevenden. Zo nu en 
dan was er sprake van een afwij-
kende vracht.

Plusbus-bestuur hoopt op 
hervatting ritten in het voorjaar

Een klein gebaar 
doet goed

Allerlei activiteiten kunnen niet 
doorgaan. Zo ook voor de men-
sen die tot de doelgroep van de 
Zonnebloem behoren. Gelukkig 
zijn er ook bedrijven die aan hen 
denken. Daarom dank aan Da-
wnfoods, Albert Heijn en Bakkerij 
van Hees voor hun bijdragen bij 
de Sinterklaas- en Kerstattenties. 
Verder kwam vanuit het hoofd-
kantoor van de Zonnebloem een 
klein gebaar om e.e.a. te kunnen 
realiseren.
Ger Lodder, 
secretaris De Zonnebloem 
afdeling Steenbergen-Welberg

Oliebollenverkoop Bakhuys 
en Albert Heijn Achterberg 
in de ‘Nieuwe Villa’
Steenbergen – Bij het inluiden van 2021 hoort naast een toast met cham-
pagne ook het smullen van een of meerdere oliebollen. Bakkerij het Bak-
huys en Albert Heijn Achterberg trekken opnieuw samen op om hun klan-
ten te voorzien van deze lekkernij.

Voorheen gebeurde dit vanuit een verkoopstand voor Albert Heijn Ach-
terberg. Dit jaar is er voor gekozen om gebruik te maken van een leeg-
staande ruimte in de ‘Nieuwe Villa’. 
Het goed kunnen naleven van de coronamaatregelen is hierbij één van 
de redenen. 

Klanten kunnen op 29 en 30 december van 10.00 tot 17.00 terecht op 
Lindeburglaan 2A in Steenbergen. Op Oudejaarsdag openen de deuren 
om 7.00 uur tot 16.00 uur.

[ door Peter Vermeulen ]

STEENBERGEN – Gemeente Steen-
bergen heeft de verordening over 
de reclamebelasting 2021 gepubli-
ceerd. Deze is van toepassing in 
het centrum van Steenbergen. De 
belasting wordt geheven voor ‘een 
openbare aankondiging die zicht-
baar is vanaf de openbare weg. 

Het gaat dan hoofdzakelijk om ge-
velreclame. De belasting wordt 

per vestiging geheven. Het tarief is 
voor panden met een waarde van 
minder dan twee ton 500 euro, 
panden tussen 2 ton en 4 ton krij-
gen een aanslag voor 650 euro, 
panden met een waarde tussen 4 
ton en 6 ton 800 euro en panden 
met een onroerend goed waar-
de van 600 duizend en meer wor-
den belast met een bedrag van 950 
euro.

Hoogte reclamebelasting 
voor 2021 vastgesteld

STEENBERGEN – Jongeren van-
af  15 jaar kunnen met een eigen 
team gratis deelnemen aan de on-
line escaperoom ‘Maria’s Villa’. 
Deelname is mogelijk in groepjes 
van twee tot acht personen. Het 
spel kan gespeeld worden tot en 
met 10 januari aanstaande. 

Deze online escape room – Ma-
ria’s Villa - is een veilige en sociale 
uitkomst voor jongeren en jong-
volwassenen vanaf circa 15 jaar. 
Het spel wordt online  in teamver-
band gespeeld dus op veilige af-
stand van elkaar. In het spel pro-
beer je als team aan de hand van 
uitdagende puzzels een eeuwen-
oud mysterie op te lossen in Ma-
ria’s Villa. De spelers staan onli-

ne in verbinding met elkaar, zodat 
ze echt even samen kunnen zijn. 
Met een speelduur van gemiddeld 
drie uur is dit voor jongeren een 
welkome ontsnapping.

Gezellige en spannende 
avond met vrienden
Wethouder Esther Prent is er en-
thousiast over: “Ik heb het spel ge-
zien en het is echt heel gaaf. De 
jongeren mogen hun borst nat 
maken, want de opdrachten zijn 
best pittig. Gelukkig kun je altijd 
verder spelen door hints op te vra-
gen. Ik hoop dat zoveel mogelijk 
jongeren een gezellige avond met 
hun vrienden kunnen beleven en 

het voor hen een welkome aflei-
ding is in deze lockdown.”

Per deelnemend 
groepje 1 ticket
Deelname is mogelijk na aan-
melding op de website www.ma-
riasvilla.nl/steenbergen, waar 
leeftijd, postcode van het huis-
adres en emailadres moeten wor-
den ingevuld. Per groepje spe-
lers (minimaal twee, maximaal 
acht) meldt één deelnemer zich 

voor een speeltic-
ket. Dit kost norma-
liter 34,50 euro, maar 
dit wordt – zolang 
de voorraad strekt 
– door gemeente 
Steenbergen betaald. 
Omdat op het spel 
op afstand van el-
kaar gespeeld wordt, 
moeten de vrienden 
een online omge-
ving ter beschikking 
hebben, waarbij de 
captain een website 
moet kunnen delen. 
Bijvoorbeeld Goog-
le Meet, Zoom, MS 
Teams of Skype. 

Een trailer over Ma-
ria’s Villa is te bekij-
ken via: 
www.mariasvilla.nl.

Gemeente schenkt jeugd 
gratis tickets voor online 
escape room

Drievierde kreeg al vaccin 2021 
STEENBERGEN – Terwijl heel Nederland denkt dat ’hét vaccin’ pas op 8 
januari in de eerste bovenarmen wordt gespoten, hebben de bewoners van 
’t Drievierde in Steenbergen het al binnen. De vrijwilligers van de wijkver-
eniging dienden het afgelopen weekend zelf bij iedereen toe. Pijnloos, via 
de brievenbus met als begeleidend schrijven: ”Het vaccin voor 20212: Een 
injectie geluk, een snuifje succes. Met als hoofdingrediënt vrede en samen-
horigheid, gelijk over de wereld verdeeld.” 
Op het pleintje in de wijk keken Jozef en Maria bij het schijnsel van de 
lichtjes in de kerstboom, liefdevol in de kribbe waar hun pasgeboren kin-
deke lag te kraaien. 

AFTELLEN MAAR...
Gelukkig nieuwjaar!

Oliebollen om te delen, drankjes om de kou te 
trotseren, hapjes om van te genieten en 

champagne om mee te proosten.

Jumbo heeft alles in huis voor een spetterend einde 
van 2020 en een fantastisch begin van het nieuwe jaar.

Zo bezorgen we iedereen ook dit jaar een fi jne 
jaarwisseling!

WIJ WENSEN IEDEREEN HET 
ALLERBESTE VOOR 2021!

Tot snel!
HET TEAM VAN 

JUMBO STEENBERGEN



tanteLouise | volg tante ook op social media

2020 was een bijzonder jaar, voor ons allemaal. Ook voor tanteLouise. Het coronavirus 
domineerde het dagelijks leven, zowel privé als op het werk. Onze medewerkers 
werden zorghelden en stonden er voor onze kwetsbare ouderen. Elke dag opnieuw. Met 
een professionaliteit en een saamhorigheid die tante zo eigen is. Met een bevlogenheid 
die onze cliënten niet alleen zien, maar voor voelen. Warme zorg, dat is waar tante voor 
gaat en staat.

U waardeerde die inzet eerder dit jaar met een spontaan applaus. Op de drempel van het 
nieuwe jaar klapt tanteLouise voor u. Om u allen te bedanken voor de hartverwarmende 
initiatieven en aanmoedigingen vanuit de samenleving en het bedrijfsleven. Maar zeker 
ook het medeleven en de troostrijke woorden op de momenten dat het even tegenzat 
of het virus nieuwe slachtoffers had gemaakt. Voor al die liefdevolle steun willen wij u 
hartelijk danken. Het geeft ons de kracht om vastberaden door te gaan met waar we 
goed in zijn. Samen met u. Want samen komen we verder.

TanteLouise wenst u een goed, gezond en gelukkig 2021! 

Applaus voor u

www.tantelouise.nl
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Uit de Oude DoosHistorie EEUWIG NIEUWS

Uit de Steenbergsche Courant 
van honderd jaar geleden: vierde kwartaal 1920

Watergebrek
Het was tot 1920 altijd al wel behelpen als 
het ging om drinkwater in Steenbergen. 
Het water kwam tot dan van stadspom-
pen, uit welputten en regenbakken en 
zelfs rechtstreeks uit de vesten. Eind 
1920, er heerste al geruime tijd een 
periode van droogte en alle regenbak-
ken waren inmiddels ook al tot op de 
bodem leeg, moest menigeen zich dan 
ook behelpen met het wel zeer onwelrie-
kende en vieze vestwater. Welwater was, 
en vermoedelijk ook nu nog, sporadisch 
te vinden, dus bood nauwelijks uitkomst. 
Gelukkig zou in de watervoorziening 
spoedig verbetering komen met de 
dan al reeds geplande aanleg door de 
N.V. Waterleiding Maatschappij Noord 
West-Brabant van een waterleidingnet. 
Men verwachtte met het 390 km lange 

Kerstmis
Het was geen witte kerst, zoals altijd af-
gebeeld met sneeuw op daken, op wegen 
en bomen, nee, de kerst van 1920 was 
er een met slik op de wegen en druilerig 
weer. De winter die half december nog 
de vesten had doen bevriezen, voldoende 
om met velen te kunnen schaatsen (zie 
foto: schaatsen op de Zuidvest) was 
voorbij. 
Dat deed destijds niets af aan de heilig-
heid van het feest. De Kerstnachtmis in 
de Gummaruskerk begon om vijf uur in 
de morgen was als altijd een indrukwek-
kend gebeuren.

In de Steenbergsche Courant stond: 

“de kerk was helder verlicht”, dat moet 
dan nog met gasverlichting en kaarsen 
zijn geweest en “Het zangkoor zong bege-
leidt door orgeltonen schoone Kerstliede-
ren die door de gewelven weergalmden”. 
Buiten het kerkelijke werd het kerstfeest 
ook binnenshuis herdacht. Men schrijft: 
“Waar het kan lijden, kan het wel goed 
zijn. De winkeliers in lekkers noodigen de 
koopers vriendelijk uit en verscheidenen 
hunner hebben in hun étalage een aardi-
gen Kerstboom geplaatst.” 

“Aan al onze lezers een zalig Kerstfeest.”

Foto: Aan de Simonshaven stond destijds 
molen ‘ Het Witte Kruis’ zoals hier afge-
beeld met de meisjes Veraart. De molen 
werd afgebroken. In onderstaande adver-
tentie worden vrijkomende materialen te 
koop aangeboden. 

leidingnet aan te vangen in het voorjaar 
van 1921. Voor Steenbergen en overigens 
ook voor vele omringende plaatsen zou 
het nog enkele jaren duren alvorens het 
water door deze leidingen zou stromen.

Soirée
Enkele weken voor het geplande Soirée, 
plaatsten de Vereniging A.B.S. neven-
staande advertentie in de Stb. Courant. 
Enkele weken later stond een uitgebreid 
artikel over dit Soirée in de Courant. 
Samengevat: “ Het programma werd 
begonnen met “La Patrouille” vierstem-
mig mannenkoor. Zuiver werd gezongen, 
forsch klonken de tonen van dit schoone 
lied.” Het zingen werd afgewisseld door 
toneel, dramatisch of komisch, dat alles 
door eigen leden van de toneelafdeling. 
Opmerkelijk was de zang van M. de Baat: 
“ Le crédo du payson  ( het gebed van een 
boer), een lied voor bariton met begelei-
ding van piano. Dhr. M. De Baat deed de 
aanwezigen werkelijk genieten van zijn 
prachtige stem. De zangvereeniging mag 
trotsch zijn op zoo’n lid.” 

Tot slot, na nog enkele blijspelen, werd 
besloten met het lied “Jan Maat” voor 4 
stemmig mannenkoor. Het artikel ein-
digt: “ Allen waren ten hoogste voldaan 
over deze goedgeslaagde soirée, waar-
voor zangers, tooneelisten en pianist H. 
van Steenbergen een bijzonder woord 
van lof toekomt”.

Nieuwe Parochie?
Zaterdagavond is op den Welberg een 
vergadering belegd met het doel de 
besprekingen te openen en de voorbe-
reidende werkzaamheden te verrichten 
ten einde te komen tot het plan in den 
aanhef van dit bericht vermeld. De ver-
gadering was zeer druk bezocht, wat te 
verwachten was, daar de Welbergenaren 
op dit punt eenstemmig zijn en reeds 
lang naar een kerk in hun buurt uitzien. 
Een voorlopig bestuur werd gekozen, ter-
wijl er een verzoekschrift met toelichting 
werd opgesteld te richten naar Z.D.H. 
den Bisschop van Breda.

Wij wenschen de bewoners van den Wel-
berg veel succes op hun pogen en mocht 
ook Z.D.H. de Bisschop overtuigd zijn 
van de wenschelijkheid van het bouwen 
van een nieuwe kerk daar ter plaatse, dan 
is er al veel gewonnen.

Rijke vangst
Door den visscher Jac.Lardenoij alhier 
werd in het begin dezer week (eind oc-
tober) te Bergen op Zoom in twee dagen 
ruim 1200 pond visch gevangen. Naar 
men ons mededeelde waren er snoeken 
bij die het respectabele gewicht van ruim 
14 pond hadden. Voorwaar een goede 
vangst.

Ad van de Par. 

De watertank
Wegens de aanhoudende droogte tot 
half december werd dagelijks vanuit 
Bergen op Zoom een wagen met 2000 
liter water aangevoerd. De behoefte aan 
dat water was groot, want, zo schrijft 
de Courant “ De wagen word als ‘t ware 
bestormd en is binnen een uur leeg.” 
Ook de bietencampagne had last van de 
droogte, nog nooit had men de bieten 
gerooid zonder dat het geregend had. 
De winter had vroeg in november al zijn 
intrede gedaan en er lag al ijs op sloten 
en grachten. In Groningen werd al op de 
schaats gereden.
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Lindenburghlaan 2a, STEENBERGEN

Afgeslechtedijk 25 - Steenbergen

Alle soorten 
fruit en sappen

Diverse soorten tuinplanten

Verbeek Fruit en Tuinplanten
wenst u een gezond en 

voorspoedig 2021!

Afgeslechtedijk 25 - Steenbergen

Ambachtelijke 
producten!

Leuk voor een
cadeautje

Verbeek Fruit en Tuinplanten

Diverse soorten tuinplanten

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

Bezoek ons ook op:

yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen

UW KEUKEN, ONZE PASSIE!

Warwickstraat 2c 
4651SX Steenbergen

06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl 

 Bezoek ons ook op: 
yournewkitchen.nl

facebook.com/YNKitchen

Hoe het werkt
Met hulp van vrijwillige buurtbe-
middelaars brengt u de commu-
nicatie tussen u en uw buren weer 
op gang. Samen maakt u afspraken 
om een einde te maken aan de 
overlast. Buurtbemiddeling is 
gratis inzetbaar voor elk conflict 
of probleem dat nog op te lossen 
is met een gesprek.

Contact
Buurtbemiddeling bereikt u via 
het telefoonnummer van WijZijn 
Steenbergen, 0167 - 750 850. 
U kunt ook mailen naar 
buurtbemiddeling steenbergen@
wijzijntraversegroep.nl. 

Buurtbemiddeling Steenbergen wordt mogelijk gemaakt door gemeente Steenbergen, 
Stadlander en de politie en is ondergebracht bij WijZijn Steenbergen.

Maak een 
einde aan 
burenoverlast

Bent u de harde muziek of het geschreeuw van uw buren zat? Hee�  
u last van overhangende takken, rommel of de auto van de buren? 
Buurtbemiddeling Steenbergen helpt u om problemen met de 
buren zelf goed op te lossen. 
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SINT ANNAPAROCHIE
Weekend 2/3 januari in alle kernen 
extra collecte voor de Caritas, 
voor financiële ondersteuning aan 
hulpbehoevenden in onze eigen 
parochie. Voor alle vieringen is 
aanmelden verplicht.
GUMMARUSKERK
Donderdag 31 december (Oudjaar) 
17.00 uur: Pastoor H. de Kort en pas-
tor S. Chazhoor. Riet Vriens - Hector; 
Miel Rasenberg; familie Gijzen-Pot-
ters; Jan Léautaud en ouders Nelly en 
Jan Léautaud; overleden ouders Cor-
nelis de Klerk en Petronella Huijs-
mans, en kleinzoon Cor-Jan; Tiny 
van Eekelen, echtgenoot van Anny de 
Klerk, vanwege een jaargetijde.
Vrijdag 1 januari (Nieuwjaar) 
11.00 uur: Pastoor H. de Kort. Riet 
Vriens - Hector; Miel Rasenberg; 
Toos Lanen- Dekkers; Leo Dekkers - 
Schoutens;Piet Dekkers- van Liempt; 
Priester Jan Dekkers
Zaterdag 2 januari 17.00 uur: 
Pastor S. Chazhoor. Riet Vriens - 
Hector; Miel Rasenberg; Christine 
Molenaars
Zondag 3 januari  9.30 uur: Pastor 
S. Chazhoor. Miel Rasenberg; 
Ouders Vissenberg-Knop en zoon 
Kees; jaargetijde Ad Testers; Gerard 

en Jeannette Hertogh - Bosters; 
Overleden leden KBO.
Maandag 4 januari  19.00 uur: 
pastor S. Chazhoor.
VREDESKERK
Woensdag 30 December om 9.30 
uur: Eucharistieviering: Pastoor 
Hans de Kort. 
Zaterdag 2 Januari Eucharistie-
viering Pastoor Hans de Kort. 
Woensdag 6 Januari Eucharistie-
viering Pastoor Hans de Kort.
NIEUW-VOSSEMEER
Woensdag 30 december 19.00 uur: 
H. Mis. Donderdag 31 december 
19.00 uur: Medjugorjeviering en 
Rozen-kransgebed.
Donderdag 31 december 17.00 
uur: Eucharistieviering in de 
Gummaruskerk te Steenbergen, 
voorgangers pastoor Hans de Kort en 
pastor Sebastian Chazhoor.
Vrijdag 1 januari 11.00 
uur: Eucharistieviering in de 
Gummaruskerk te Steenbergen, 
voorganger pastoor Hans de Kort en 
ook om 11 uur een Eucharistieviering 
in Halsteren voorganger pastor 
Sebastian Chazhoor.
Zondag 3 januari 09.00 uur: 
Woord Communieviering, voor-
ganger p.w. Lenie Robijn. Intenties: 

Martien Huijsmans;   Janus Bosters; 
Piet van Loenhout jgt. en To van 
Loenhout-Koen; Geert Cools 
en Riet van Agtmaal; Adrianus 
Goderie e.v. Johanna Timmermans; 
ouders Ligtenberg-v.d.Weegen; 
ouders Goderie-Wouts; ouders 
Tiummermans-Bedaf; 
Maandag 4 januari 18.00 uur: H. 
Mis; Woensdag 6 januari 19.00 
uur: H. Mis; Donderdag 7 januari 
19.00 uur: Medjugorjeviering en 
Rozenkransgebed
LEPELSTRAAT
Dinsdag 29 dec. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Ant. voor onze ge-
zinnen.
Dinsdag 5 januari : 19.00 uur 
Euch.: Ter ere van de H. Ant. voor 
onze gezinnen.
KRUISLAND
Zondag 3 januari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering. Zang Enkele leden van 
het gemengd met muzikale begelei-
ding. Caritascollecte. Misintenties: 
O.fam. Swagemakers-Korst; Voor-
ganger: pastor Sebastian; Lector: 
Toos Broos; Koster: Adrie van Etten.
HERVORMDE 
GEMEENTE DINTELOORD
Donderdag 31 december 19.00 uur: 
Ds. A. Vastenhoud. Vrijdag 1 janu-

ari 10.00 uur: Ds. A. Vastenhoud. 
Zondag 3 januari 10.00 uur: Prop. 
C.B. Westerink, Rotterdam. 18.30 
uur: Prop. J.A. de Kruijf, Oud-Al-
blas.
PROTESTANTSE 
KERK NIEUW-VOSSEMEER
Donderdag 31 december 19.30 uur: 
online dienst vanuit de St. Martinus-
kerk te Halsteren.
Zondag 3 januari 10.00 uur: online 
dienst vanuit de St. Martinuskerk te 
Halsteren, Ds. Henk van het Maal-
pad.
PROTESTANTSE GEMEENTE 
GASTEL & KRUISLAND
Oudejaarsdag 31 december 19.00 
uur: Gezamenlijke dienst Ouden-
bosch.Ds. Ch. Inkelaar-de Mos.
GEREFORMEERDE KERK
DINTELOORD-STEENBERGEN
Donderdag 31 december:Ds. Noor-
dam, Dordrecht.
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENBERGEN
Zondag 3 januar 10.00 uur: Ds. C. 
Biemond, Bergen op Zoom.
TOEGIFT PATER BERTUS
Geen normaal jaar
Nee, 2020 was geen normaal jaar. 
En terwijl ik u, lieve lezers, oprecht 
gemeend, een GEZEGEND 2021 

wens, kan het best zijn, dat we een 
nog  gekker jaar voor de boeg hebben. 
Dat klinkt pessimistisch, maar 
het maakt me niet bang. Ik geloof 
namelijk, dat God die Liefde is, de 
uiteindelijke leiding over  heel zijn 
schepping houdt. Ondertussen wil 
God wel, dat wij in al deze vreemde 
toestanden vanwege  het coronavirus, 
ons leven (opnieuw) in liefde op Hem 
richten  en onze naasten beminnen 
als onszelf. Onze liefde voor God 
hoeft niet beknot te worden door 
deze pandemie. Mogelijkheden tot 
gebed, boete, bekering enz. zijn er 
nog velen, ook als we maar weinig 
naar de kerk kunnen. Ik blijf Moeder 
Maria nazeggen: “ Bidt, bidt vanuit 
je hart. Bidt in huiselijk verband 
de rozenkrans”. “Onze naasten 
beminnen als onszelf”, dat vraagt 
extra creativiteit, omdat we voor de 
veiligheid van anderen en van onszelf 
zoveel mogelijk thuis moeten blijven. 
Waar ik zelf wel goed aan gedaan 
heb, is heel veel brieven schrijven. 
Meestal dezelfde brief voor velen met 
een kort persoonlijk woord. Ik hoop, 
dat mijn wekelijkse “Toegift” in de 
Steenbergse Courant ook mensen 
enige troost kan bieden in deze 
abnormale tijd. Pater Bertus. 

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

Genootschap
van deMeermin

Genootschap

Meermin

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

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

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

Ik ben Ruud van Kaam, 37 jaar en 
geboren en getogen in Steenber-
gen. Na 15 jaar in het basisonder-
wijs gewerkt te hebben, sta ik nu 
voor de klas op een school voor 

VMBO. In mijn vrije tijd voetbal 
ik bij VV Steenbergen. Daarnaast 
ben ik ook graag samen met mijn 
(voornamelijk) Steenbergse vrien-
den. 

Ik vind het een eer om deelgenoot 
te mogen zijn van Het Genoot-
schap van de Meermin!

Ik ben Lidia Uijtdewilligen, 41 
jaar en ik woon in Kruisland. In 
het dagelijkse leven ben ik juri-
disch medewerker Drank- en Ho-
recawet, evenementen en orga-
nisator van de Kermis bij de ge-
meente Etten-Leur. Daarnaast 
ben ik bestuurslid bij voetbalver-

eniging SC Kruisland. Binnen de 
vereniging ben ik actief binnen de 
activiteitencommissie en mede-
verantwoordelijke voor de kanti-
ne.  

Bijzondere momenten klein of 
groot moeten naar mijn idee zo 
veel mogelijk gevierd worden. Zo-
dat ze ook bijzonder blijven. Dat 
2022 een bijzonder jaar wordt 
voor onze gemeente is een feit. 
Dat ik daar aan een steentje aan 
mag bijdrage vind ik erg leuk. We 
maken er samen een feestjaar van, 
we heffen het glas - het maakt na-
tuurlijk niet uit wat er inzit - en we 
proosten!

Over het Genootschap van de Meermin

Wie zijn 
wij? 

We stellen 
ons graag 

aan je voor.

NIEUW-VOSSEMEER – Jan Knuit 
van de Nieuw-Vossemeerse Sport-
vereniging (NVS) meldt dat trainer 
Joost Hulshof op zoek gaat naar 
een nieuwe club. NVS zoekt dus op 
haar beurt naar een nieuwe trai-
ner.

“In deze vreemde (voetbal)tijden 

hebben 4e-klasser N.V.S. en trai-
ner Joost Hulshof naar elkaar ken-
baar gemaakt dat ze een nieuwe 
uitdaging aan willen gaan. Aan 
het eind van dit – misschien nog 
hervat – seizoen gaat een drieja-
rige samenwerking dus stoppen. 
Joost Hulshof is bij N.V.S. aan zijn 
tweede periode bezig en is dan 

in juni 7 jaar actief trainer bij de 
blauwwitten geweest. Twee keer 
een periode waarvan we mogen 
spreken van een fijne samenwer-
king”, aldus Jan Knuit.

Foto: NVS-trainer Joost Hulshof 
stopt na drie jaar bij de Nieuw-Vos-
semeerse Sportvereniging. 

NVS op zoek naar nieuwe trainer

STEENBERGEN – Bibliotheek 
West-Brabant laat weten dat de 
bieb minstens tot 19 januari geslo-
ten blijft, maar dat dit niet voor de 

afhaalbieb geldt.

De uitleentermijn van geleen-
de boeken en overige materia-

len wordt verlengd tot 1 maart 
2021. Omdat de bieb vanaf 1 ja-
nuari boetevrij is, wordt sowie-
so geen boete berekend voor 
te laat ingeleverde materialen. 
De bibliotheek is voor afhalen en 
terugbrengen geopend op dinsda-
gen tussen 11:00 en 14:00 uur. Op 
vrijdagen (behalve 25 december 
en 1 januari) eveneens op dezelf-
de tijd.

Afhaalbieb voor afhalen 
reserveringen en 
terugbrengen boeken

Uniek oudejaarsprogramma SLOS Radio
STEENBERGEN – Een iets andere opzet voor het traditionele Oudejaars-
programma van SLOS radio dit jaar. Maar het wordt wel een unieke uit-
zending.

“De radiomedewerkers hebben zich goed voorbereid op een oudejaars-
programma, dat begint vanaf de 30er jaren van vorige eeuw met liedjes, 
zoals de voetbalmatch, breng eens een zonnetje, enzovoorts. Als je iets 
ouder bent kun je ze allemaal nog mee zingen”, belooft Peter van Lan-
gerak.



www.gemeente-steenbergen.nl/samensterk

Ook thuis voor de buis kunnen we met elkaar verbonden zijn om samen 
sterk te beginnen aan 2021! Op Oudejaarsavond wordt daarom op 
SLOS TV een speciaal, lokaal programma uitgezonden met voor ieder wat 
wils. Van 19.30 uur tot na middernacht blikken we terug op 2020 en kijken we 
vooruit naar betere tijden.

BEVRIJDINGSCONCERT 
Geniet nog een keer van het fantastische Bevrijdingsconcert “Total Verrückt!” 
in de Gummaruskerk. 
In 2019 hebben we stilgestaan bij 75 jaar vrijheid en dit concert was een van 
de hoogtepunten. Muziek- en zanggezelschappen uit heel onze gemeente 
hebben hieraan hun medewerking verleend. 

DE OLIEBOLLENQUIZ!
Vanaf 21:30 zenden we de oliebollenquiz uit. Zes deelnemers uit De Heen, 
Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Welberg spelen 
online tegen elkaar om de eer van de kernen.

Als kijker kunt u óók meespelen en leuke prijzen winnen! 
Log online in via de website www.buzzerpad.com.

U heeft een deelnamecode nodig, die we tonen in de uitzending op SLOS TV 
en op de Facebookpagina’s van de gemeente, de SLOS en het Genootschap 
van de Meermin. 

Meer informatie is te vinden op www.gemeente-steenbergen.nl/samensterk

KIJKERSVRAAG
Tijdens de Oliebollenquiz komen er zes kijkersvragen voorbij, waarvan de 
goede antwoorden tot een woord leiden. Stuur uw antwoord in voor 5 januari 
naar info@gemeente-steenbergen.nl o.v.v. Oplossing Oliebollenquiz. Per post 
kan ook via gemeente Steenbergen, Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.

JAAROVERZICHT & NIEUWJAARSTOESPRAAK BURGEMEESTER
Vanaf 22:30 uur gaan we van ‘oud naar nieuw’ met beelden van het afgelopen 
jaar. Beelden die ons vertellen wat wel en niet door kon gaan in onze normaal 
zo bruisende gemeenschap. Met inwoners die vertellen over hun jaar 2020 
waarin ze corona aan den lijve hebben ondervonden.
Het jaaroverzicht is een coproductie van de gemeente Steenbergen, de SLOS 
en Filmcollectief Steenbergen.

Tot besluit van het jaaroverzicht houdt 
burgemeester Ruud van den Belt zijn nieuw-
jaarstoespraak en blikt hij met u graag vooruit 
naar een hoopvol 2021.

HAPPY NEW YEAR & DE BESTE WENSEN
Het laatste kwartier van Oudejaarsavond 
tellen we af naar de jaarwisseling. Samen met 
een groot aantal leden van koorgezelschappen 
uit onze gemeente, luiden we het nieuwe 

jaar in met het nummer Happy New Year (ABBA). Vervolgens zenden we na 
middernacht alle ‘beste wensen’ van onze inwoners uit. 

UW EIGEN NIEUWJAARSWENS OP TV
Tot en met 26 december kunt u een eigen fi lmpje insturen met uw beste wens 
via nieuwjaar@slos.nl of een Whatsapp naar 06-49812956.
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Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!

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

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

Ook bied ik u de kans op een second opinion. 

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

Persoonlijke aanpak in 
rechtshulp bij letselschade

K r u i s l a n d s e d i j k  3 8 ,  4 7 5 6  S G  K r u i s l a n d

( 0 ) 6  2 7  2 2  6 2  6 1  

Cuvée Alliance

L a n d g o e d  H e e n w e r f  i s  e e n  p r i v é  l a n d g o e d .  

B e z o e k  e n k e l  o p  a f s p r a a k  o f  o p  d e  a a n g e k o n d i g d e  o p e n i n g s u r e n .   

Knal he
t nieuw

e

jaar fe
estelijk

 in

met een 
bubbe

ltje

uit je 
eigen 

streek!
 

élke zaterdag open

tussen 10:00 en 14:00

of bel voor een afspraak

Origineel stijlvol

geschenk  in een

luxe étuis 19,95 

Steenbergen – Onlangs (nog voor 
de huidige coronamaatregelen) 
heeft theaterschool en dansstudio 
Myra Ceti, opgericht door eigena-
ren Mirella en Menno Ooms, op de 
valreep haar dansshow ‘Myra Ceti 
Danst’ kunnen opvoeren. Honderd-
vijftig dansers hebben, binnen alle 
coronamaatregelen, in tien korte 
shows van dertig minuten opge-
treden. 

Tijdens elke show werd het pu-
bliek getrakteerd op twee dansen 
van iedere groep en gastoptre-
dens van Charissa van Dipte (be-
kend van Dancing With The Stars) 
met Roel Rens en een optreden 
van Myra Ceti’s eigen Hiphop do-
cent Thale Weisz, die onlangs in 
het showballet van The Masked 

Singer zat. Eigenaresse Mirella 
Ooms: ‘‘Alle positieve reacties van 
publiek en dansers heeft iedereen 
die heeft meegewerkt veel voldoe-
ning gegeven.’’

Jubileum
De dansafdeling van Myra Ceti 
viert dit jaar haar tienjarig be-
staan. Mirella Ooms: ‘‘Vanaf het 
begin heeft dansdocent Martine 
Bos met haar ervaring en kennis 
ons enorm geholpen.’’ Inmiddels 
heeft de dansschool een breed 
aanbod van verschillende dans-
lessen. Van peuter-, dreumes- en 
kleuterdans naar bijvoorbeeld 
klassiek en modern ballet, hiphop 
en pilates. 

Eerste lockdown
Mirella Ooms vertelt trots: ‘‘Sinds 
de eerste lockdown is ons aanbod 
alleen maar gegroeid. Toen in mei 
werd aangekondigd dat er buiten 
gedanst mocht worden, hebben 

wij direct onze achterplaats vrijge-
maakt en zijn onze dansers, com-
pleet met spiegelwand en ballet-
barre, naar buiten gegaan. Tege-
lijkertijd zijn wij de lessen Musical 
Dance en Heels Dance (dansen op 

hakken) aan gaan bieden.’’ 
Hierdoor is Myra Ceti enorm ge-
groeid in haar volwassen leden. 

Coronamaatregelen 
Met ook nog eens meer dan hon-
derdvijftig leden theater is Myra 
Ceti één van de grootste cultuur-
instellingen in de regio. 
Mirella Ooms: ”Ondanks de zwa-
re tijd die corona met zich mee-
brengt doen wij iedere keer weer 
aanpassingen zodat onze leden 
kunnen blijven stralen in shows. 
De lessen worden continu aange-
past naar de nieuwe maatregelen, 
die soms iedere maand wijzigen. 
Vorige week zijn we gestart met 
online lessen en na de kerstvakan-
tie mogen de dansers tot achttien 
jaar weer buiten aan de slag. Het is 
voor ons iedere keer weer een uit-
daging om met alle beperkingen 
onze kunsten uit te kunnen blij-
ven oefenen, maar de sterren van 
Myra Ceti blijven stralen!’’

Honderdvijftig dansers 
coronaproof in actie 
tijdens Myra Ceti Danst! 

Foto: De Hiphop Teens in actie.

Pluim voor 
de buurman!
WELBERG – “Doen jullie nog altijd 
aan pluimen?,” vroeg de Welberg-
se Anita Braat aan de redactie van 
deze courant. Met reden natuur-
lijk, want zij had er wel een kandi-

daat voor in gedachten: haar altijd 
energieke buurman Leo Reijnders. 
“Toen ik afgelopen dinsdag wak-
ker werd zat hij al aan de kant van 
de Boomvaart om het zwerfvuil 
uit het water te vissen,” licht Ani-
ta haar verzoek en foto toe. ”Als dat 
geen pluim waard is, dan weet ik 
het ook niet meer.” 

Nou Anita, daar hoef je je geen zor-
gen over te maken, want dat is ze-
ker een pluim waard. Leo bij deze 
een dikke pluim voor je moeite! 

Dagelijks 
weten

wat hier
gebeurt



www.demooroptiek.nl • 0167 - 500 005
Grote Kerkstraat 18 • Steenbergen

Gesloten tot 5 januari.
Dan staan we weer voor u klaar volgens 

de reguliere openingstijden.

Wij wensen iedereen een 
gelukkig nieuwjaar!

Like ons op facebook en InstagramSTEENBERGEN

www.marskramersteenbergen.nl

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

 

- Bestellen kan via (06) 33 46 76 20 (whatsapp/bellen) 
of via klantenservice@marskramersteenbergen.nl. 
- Gratis bezorging in Steenbergen en omgeving

- Voor 16:00 besteld = vandaag nog in huis!

Vanaf nu ook een whatsapp-shop
Scan deze code & bestel

wensen wij je een prachtig 2021 toe
Namens alle ondernemers van Ons Steenbergen

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

Wij hopen je snel weer 
in onze stad te zien!

  

Steun lokaal, koop lokaal!
De lokale winkeliers uit Ons Steenbergen 
hebben jouw steun meer dan ooit nodig. 
Sommige zijn en blijven open, anderen 
bieden je een gratis bezorgservice zodat je 
nog steeds al je boodschappen lokaal kunt 
doen.

Bezoek de website van Ons Steenbergen 
voor een overzicht van alle initiatieven:

onssteenbergen.nl/coronanieuws

Foto: Thomas Weezenbeek

Dit jaar geen vuurwerk. 
Gelukkig hebben we 
de mooie beelden van 
vorig jaar nog! 
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Dorpsraad Nieuw-Vossemeer 
heeft een duidelijke visie 
op het gebied Stellenbos – Sunclass 
Ze hadden er geen extern bureau voor nodig, hebben het gezond 
boerenverstand gebruikt en de zaken gewoon duidelijk op een 
rij gezet met hun kennis van zaken en hun gevoel bij hun eigen 
omgeving. Dorpsraad Nieuw-Vossemeer presenteerde in januari 
haar duidelijke toekomstvisie op de ontwikkeling van het gebied 
Stellenbos – Sunclass. 

Namens de dorpsraad overhandigde Annelies van Loenhout 
deze visie aan wethouder Esther Prent, in de hoop dat er snel 
zaken uit verwezenlijkt zullen worden. Een fiets- en wandelpad 
langs het kanaal, recreatieve ontwikkeling van het Stellenbos, 
een zandstrand, de molen als centrale plaats en wonen langs 
het water zijn wat hoofdpunten.

Kerstmarkt Maria Regina school 
bracht ruim 1700 euro op
Begin januari dit jaar kon Steenbergse Courant melden dat de 
opbrengst van de kerstmarkt die de Maria Regina basisschool op 19 
december 2019 hield inmiddels bekend was. Eventmanager Wendy 
Viergever liet weten dat er een bedrag van 1.715,45 euro bijeen 
was gebracht door de kleine 1200 bezoekers die de markt mocht 
verwelkomen. Het bedrag was bestemd voor de herinrichting van 
het schoolplein. Ook de scholieren mochten hiervoor hun ideeën 
inbrengen.

IJsfestijn Steenbergen: 
“Fantastisch om de jeugd het schaatsplezier te laten ervaren”

“We willen een bindende factor zijn in de decembermaand. Ook deze keer, de vijfde op rij is dat ons gelukt”, zo vatte voorzitter Julien van Meer 
namens het bestuur en alle vrijwilligers het IJsfestijn 2019 – 2020 samen. Het evenement is – op een paar kleine ongelukjes na – uitstekend 
verlopen. Er was grote belangstelling en het was voor de jeugd een fantastische manier om het schaatsplezier te ervaren. Ook dit jaar had er een 
IJsfestijn plaatsgevonden, ware het niet dat alle zaken rondom de coronaplaag er voor zorgden dat er een dikke streep door kwam te staan. De 
hoop is nu gevestigd op het jaar 2021.

Sprookjesachtig cadeau voor Mex, 
Manon en Martin Stoel
Samen thuis kerst vieren. Die wens ging eind 2019 in vervulling. 
En begin januari kreeg het gezinnetje nog een leuke verrassing 
van stichting Mano Amica. Namens deze stichting bood Jeffrey 
Verdult uit Bergen op Zoom het drietal een weekendje Efteling 
aan. “In overleg met de stichting kon ik zelf bepalen naar welke 
projecten of mensen het sponsorgeld ging dat ik via de Nijmeegse 
avondvierdaagse bijeenbracht. Ik las het verhaal van Mex – die 
een groot deel van zijn jonge leven in het Sophia Kinderziekenhuis 
in Rotterdam doorbracht – en raakte erdoor geraakt. Het is fijn om 
dit drietal een leuk weekend te bezorgen”, zo liet Verdult weten.

Zandkunstenaar trok in totaal 3000 
belangstellenden
Samen met de St Annaparochie, Evangelische kerk Open Deur en 
de Protestantse kerk Steenbergen werd in de Gummaruskerk een 
kerstviering georganiseerd. Hiervoor was zandkunstenaar Gert 
van de Vijver uitgenodigd. Aanvankelijk was gerekend op twee 
voorstellingen, de belangstelling was echter zo groot dat een derde 
voorstelling werd ingelast. In totaal kwamen bijna 3000 bezoekers 
naar de viering, waaraan naast koren ook slagwerkschool Brok 
medewerking verleende. Ook theaterschool Myra Ceti was bij de 
organisatie betrokken.

John Rommers lid van verdienste bij 
vv Steenbergen
Vanwege zijn jarenlange inzet voor vv Steenbergen als medewerker 
van de onderhoudsploeg, als sponsorcommissielid en het wekelijks 
schrijven van het wedstrijdverslag van de wedstrijden van het 
eerste team in Steenbergse Courant is John Rommers benoemd 
tot lid van verdienste bij de blauwwitters. Hij ontving naast de 
bijhorende speld en oorkonde een fraai boeket bloemen en lovende 
woorden over zijn inzet en betrokkenheid bij vv Steenbergen.

Molenaar Lodi Baauw in 
het zonnetje gezet
Hij werd door wethouder Wilma Baartmans 
een ‘levend monument’ genoemd. Niet 
minder dan zestig jaar lang is Lodi Baauw 
verbonden geweest aan molen ’De Vos’. Ook 
was hij jarenlang actief voor de Vosmeerse 
Assumburcht. Daarom werd hij door de 
wethouder in het zonnetje gezet en ontving hij 
een 3D kunstwerkje van een molen vervat in 
een transparante kubus. Nu Lodi Baauw niet 
meer in functie is, zijn er nog drie molenaars: 
Ger van Dijk, Jan Willem van Beers en Luciën 
van Loon. Die zijn opzoek naar vrijwilligers die 
hen kunnen helpen.

Hondenspeeltuin 
Steenbergen krijgt een 
terrein toegewezen
Eind 2018 vatten Laurence Poclet met 
dochter Ninon het idee op dat de kern 
Steenbergen behoefte heeft aan een 
hondenspeelterrein. Hondenliefhebber 
Bert van Bavel bleek met hetzelfde 
idee rond te lopen. Er meldden zich 
400 andere belangstellenden. De 
initiatiefnemers kregen een terrein aan 
de Brooijmansdreef toegewezen. Al ligt 
dit niet in het centrum van Steenbergen, 
ze waren er toch blij mee. Een zoektocht 
naar vrijwilligers en belangstellende 
sponsoren werd gestart.

2020

Kroniek uit 
Stad en Streek

JANUARI
Tekst: Peter Vermeulen

Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.



wenst haar leden, vrijwilligers, 
sponsors en supporters 

een sportief maar 
bovenal gezond 2021.

 V.V. "Steenbergen"

wenst alle leden en relaties een voorspoedig 2021

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

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

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

Corinthian Medium PlainCorinthian Medium Plain

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

Er komt glasvezel 
in Steenbergen 
en Welberg!
Hartelijk dank 
voor uw vertrouwen, 
fijne feestdagen!

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

 Iris, Joyce, Monique, Clara & Roxane

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

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

 Iris, Joyce, Monique, Clara & Roxane

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

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

 Iris, Joyce, Monique, Clara & Roxane

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

Wij wensen u gezellige dagen en
alle goeds voor 2021!

Carola, Angelika, Irene, Iris,
Joyce, Monique, Britt, Michelle,

Clara & Roxane

Vlamingvaart 49
4651 GR Steenbergen

0167-560799 of 06-22757344

Wij wensen al onze klanten 
een goed en gezond 2021!

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

voor hun inzet en enthousiasme 
bij onze activiteiten.

   ovw.welberg@gmail.com

Veilige kilometers in 2021 gewenst!

Bedrijvenweg 4, Fijnaart - 0168 4622 44
Blauwstraat 63 • Steenbergen • Tel.: 0167 - 561370

www.poeliervugts.nl 

“POELIER VUGTS”

Wij willen iedereen een gezond en voorspoedig
nieuwjaar toewensen!

Gelukkig
Nieuwjaar

Wij wensen iedereen 
een voorspoedig 2021
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Toekomstvisie ook voor de 
gemeenteraad te vaag
De zogeheten toekomstvisie 2040 kwam niet echt uit de verf, dat vond 
ook de gemeenteraad. De gedachte om wensen en ideeën van inwoners 
te vertalen naar een visie bleek uit te monden in een reeks clichés en 
algemeenheden. Ook de gemeenteraad bleek niet goed te weten wat ze 
met het boekje aan moest, zo bleek uit de eerste behandeling van het 
document. Jeroen Weerdenburg (CDA) nam tijdens de nieuwjaarsreceptie 
het eerste exemplaar van de ‘toekomstvisie’ in ontvangst.

Striendurpke laat zich niet kennen
Er was nog geen corona-uitbraak in ons land. Toch ging de optocht van Strienedurpke – traditioneel de eerste in de gemeente Steenbergen – niet 
door. Storm Dennis gooide roet in het eten. Striendurpke liet zich echter niet kennen en vierde carnaval in de loods van Van Trier. Die was afgeladen 
vol en hier bracht de Strienestadse ‘Chrisje’ de stemming er goed in met zijn zang en zijn ‘plaotjes’. Dennis de Prins – Strienius V – bracht met zijn 
gevolg een bezoek aan het gezellige feest.

Primukus vieren hun 44e verjaardag
“Zonder gemekker van vrouwen blijf je het langst bij elkaar”, een 
boute uitspraak van woordvoerder Sjoerd Brattinga. Maar eentje 
die wellicht wel waarheid bevat, getuige zijn erop volgende 
constatering: “Andere bands zijn in die tijd ten onder gegaan 
en vaak lag daar dan toch wel gedoe door of rond vrouwen aan 
ten grondslag”, zo vertelt hij in een interview in deze Courant 
ter gelegenheid van het 44 jarig bestaan van de Primurkus. Het 
eerste idee voor de band kwam van Jac Gladdines, elf dagen 
voor de carnaval van 1975. Dat bleek toch iets te kort dag voor 
de carnavalskar, maar het gaf mede-oprichters Jan Ligtenberg, 
Piet Delhez en Jan Gelten een jaar de tijd om de Primurkus stevig 
in het zadel te krijgen.

‘Sjors Sportief’ trapt af met karate 
op het plein van de Pius X-school
Met een aantal ferme karatetrappen tijdens een proefles van 
karateka Lia Vlietland en haar dochter – karatekampioen – 
Valence Bickel op het schoolplein van de Welbergse Pius X 
werd de campagne Sjors Sportief in de gemeente Steenbergen 
geopend. De leerlingen kregen niet alleen een proefles karate, 
maar mochten ook als eerste het boekje van Sjors Sportief in 
ontvangst nemen. Dit staat vol met sportieve activiteiten die 
kinderen uit de gehele gemeente Steenbergen gratis mogen 
uitproberen. Dit in de hoop dat er een activiteit is die hen boeit 
en aanmoedigt tot sportieve beweging.

Karnevalsmis Strienestad 
vierde tweede kroonjaar
Terwijl buiten de wind fel blies en stevige regenbuien 
plensden was het binnen in de Gummaruskerk 
gezellig druk en zong onder meer het Bietboeren 
en Meerminnenkoor uit volle borst, begeleid door 
de Zondagmorrege Blaosmuziek onder leiding van 
dirigent Steph Oerlemans. De inmiddels 22 editie van 
de Karnevalsmis in Strienestad werd bijgewoond door 
honderden trouwe karnavalsliefhebbers. Prins Strienius 
riep op tot behoud van de Gummarus: “Laten we er met 
elkaar voor zorgen dat deze kerk niet alleen een plaotje 
in een foto-album wordt. Laten we met z’n allen er samen 
de schouders onderzetten zodat we in de toekomst nog 
steeds kunnen zeggen: Wa d’n plaotje!”.

2020

Kroniek uit 
Stad en Streek

FEBRUARI
Tekst: Peter Vermeulen

Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.

Het zat weer snor op het snorre(kes)bal
“Het karnaval leeft écht in Strienestad”, zo concludeerde SKS voorzitter 
Richard Krijnen toen hij terugblikte op het Snorrebal en het Snorrekesbal. 
Tijdens het eerste bal werd traditiegetrouw het karnavalslied van 
Strienestad gepresenteerd. En al snel uit volle borst meegezongen: “Wa 
d’n plaotje”. De er opvolgende dag werd het Snorrekesbal gevierd. Hier 
had een 40-tal kinderen zich opgegeven om mee te dingen naar een 
plekje in de kleine hofhouding. Matthijs Bijlsma werd uiteindelijk gekozen 
als Jeugdprins, Eline Minkman werd Deftig Floddertje, Xem Aanraad werd 
Jan Oorlog. Samen met Narreke Niels Luijsterburg, Mussekoninkje Levi de 
Kock en Leutrouwke Moniek Vugts vormen zij het jeugdgevolg.

Honderdjarige Anna de Jong geniet 
nog met volle teugen
In haar flatje aan de Molenweg vierde Anna de Jong-Huiskens 
haar honderdste verjaardag. Ter gelegenheid daarvan kreeg ze 
bezoek van loco-burgemeester Koos Krook. Ze staat met hem 
trots op de foto en laat daarop ook een foto zien waarop vijf 
generaties vrouwelijke afstammelingen staan. Dat begint met 
haarzelf, gevolgd door dochter Adriana, kleindochter Anja, 
achterkleindochter Angela en achter-achterkleindochter Anna. 
De honderdjarige heeft een stelregel: ‘Stift altijd je lipkes – Doe 
een bietje ruuk op en blijf lekker vrolijk”.

Carnavalesk erfgoed veilig 
achter slot en grendel van de 
Strienestadse Brààndkast
Prins Strienius V werd in het tijdelijk onderkomen van het 
Stéénberreges Karnevalsmuseum van Chiel Veraart benoemd tot 
Sleutelbewaorder van de Strienestadse Brààndkast. Daarin zijn 
‘waordevolle weteswaordige dingeskes uit de carnavalshistorie 
van de stad opgeborgen. De kast is ook meteen een mini-
kijkdoos-museum. 



Dankbetuiging

Overweldigend waren jullie 
reacties na het overlijden

van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame mama

en geweldige oma

Rieky 
Koenraadt - Hermus

 Heel veel dank daarvoor.

Ze was voor velen een maatje.
Een ontzettend lief en 

vrolijk maatje!

Gerard Koenraadt
Kinderen en kleinkinderen

Weekend/Vakantie
Baantje

Ben je student/scholier,
dan hebben wij in onze 

vetplantenkwekerij doorlopend 
werk voor je op zaterdagen 

en in de vakanties

Voor meer info zie:
www.uwcactus.nl

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg 2, De Heen

Of bel 06 121 74 221

•  Flexibel
•  Leergierig
•  Vooruitdenkend en oplossingsgericht

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

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

En wil jij:

Ben jij:

Solliciteer dan vandaag nog of kom langs in de winkel!

INFO@KLUSWIJSSTEENBERGEN.NL

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

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

www.debolusberg.nl
Sinds 
   1987

De Bolusberg

Boerenweg 7

 potchrysanten vanaf €1,75

 plantbakken en bloemstukjes 

speciaal voor Allerheiligen

Autobedrijf Eskes
www.autobedrijf-eskes.nl

Erkend reparateur Hyundai en erkend reparateur Mazda

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

Vestiging Tholen
Ohmstraat 2

4691 RD Tholen
0166-603682

Bedankt voor al het vertrouwen in 2020.
Hieruit kwam veel moois!

Ik wens iedereen een liefdevol en beter 2021.
Liefs,

Rianne Liefhebber

Kaaistraat 30 • 4651BP Steenbergen

Maak zelf online een afspraak op www.haervandenadel.nl

Fijne feestdagen en een stralend nieuwjaar!
Het team van Haer van den Adel staat ook in 2021 voor je klaar. 

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

De teams van Vermeulen Steenbergen  
Steenbergse Courant en KijkopSteenbergen.nl

wensen u een goede gezondheid, voorspoed en 
geluk in tweeduizendeenentwintig. 

2021

Mooie feestdagen en gelukkig 2021

HELMONS

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

Meesters
In groenten en fruit

Wij wensen u een gezond 2021!

Kaaistraat 51 - Steenbergen - 0167-563288

Goudsmederij Keizer wenst u een gelukkig en mooi 2021

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

Een gelukkig
nieuwjaar

Online BESTELLEN via onze eigen website
www.restaurantnoorsin.nl 10% KORTING

Gelukkig

Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2021.
Ook in het nieuwe jaar 

“Service met een Glimlach”!

Markt 4 • 4651 BC • Steenbergen • www.dtens.nl

Kinderopvang Mamaloe wenst 
u een voorspoedig 2021!

GelukkigGelukkig


 

 













Het bestuur en 
medewerkers van de

Kleine Tour
Steenbergen 

2021
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Basisscholen starten 
thuisonderwijs op
De sluiting van de scholen zorgde voor crisisoverleg op de 
basisscholen om te bekijken hoe leerlingen en hun ouders of 
verzorgers konden worden geholpen met het gedwongen 
thuisonderwijs. Verspreiding van digitale materialen, maar ook 
lespakketten. Deze laatste moesten worden opgehaald op het 
schoolplein, want dat mocht niet in de school vanwege de 
corona-maatregelen. 

KBO Nieuw-Vossemeer vierde het 
zeventigjarig bestaan
In de Vossenburcht kwamen de leden van KBO Nieuw-Vossemeer 
bijeen voor de viering van het zeventigjarig bestaan. Na ontvangst 
met koffie en gebak namen de KBO-ers deel aan de quiz die was 
samengesteld door Han van de Ster. Adrie Hommel eindigde daarbij 
als nummer één, Corrie van de Velde als nummer twee, gevolgd door 
Eric Spruyt. Na de quiz schoven de gasten aan voor een uitstekend 
verzorgde broodmaaltijd, waarna ze met een goed gevulde buik 
en een plezierige herinnering aan de feestdag huiswaarts keerden.

Negentigjarige zangvereniging Tavenu voelt zich nog springlevend en jong
In de zomer van dit jaar zou het 90-jarige bestaan van Tavenu (Tot Aangenaam Verpozen En Nuttige Uitspanning) gevierd gaan worden met een 
feestdag en in november moest het jubileumconcert volgen. Helaas zorgden de maatregelen rondom Covid 19 ervoor dat dit geen doorgang kon 
vinden. Tijdens de jaarvergadering van Tavenu begin dit jaar werden Piet en Gerda Verkouter gehuldigd vanwege hun 12 1/2 jarig lidmaatschap en 
ontving secretaris Anja van den Doel bloemen vanwege haar 25-jarig jubileum. Toen werd stil gestaan bij de naderende verjaardag van het zangkoor.

Eerste glossy ‘Bruisend Steenbergen’ 
rolde van de pers
Steenbergen kreeg z’n eerste glossy dat Evenementen Platform 
Steenbergen – Gemeente Steenbergen en Vermeulen Steenbergen 
tot stand brachten. De glossy werd door Johan van Gils – 
dagelijks bestuurder bij het Evenementen Platform – en Michelle 
Douw – die verantwoordelijk was voor de coördinatie van het 
blad bij Vermeulen Steenbergen – aangeboden aan wethouder 
Wilma Baartmans. Het blad staat vol met alle activiteiten in de 
gemeente Steenbergen die tussen maart 2020 en april 2021 op 
het programma stonden. Helaas haalde corona een dikke streep 
door het grootste deel van de evenementen. Hopelijk gaat er een 
streep door corona zelf als het nieuwe evenementenseizoen van 
start gaat.

Ton van Dijk benoemd tot ‘Lid van 
verdienste’ bij TVS
Bij Tennis Vereniging Steenbergen droeg Ton van Dijk de 
voorzittershamer van het bestuur over aan opvolger Mario 
Koevoets. Van Dijk bekleedde niet minder dan 24 jaar het 
voorzitterschap. Hij kreeg lof toegezwaaid voor het werk dat 
hij op de voorgrond en zeker ook op de achtergrond voor de 
tennisvereniging verrichtte. Niet alleen was hij bijna een kwart 
eeuw verantwoordelijk voor het tennispark, de gebouwen 
en het personeel bij de club, maar ook was hij actief in de 
sponsorcommissie en tijdens toernooien. Het TVS bestuur besloot 
de scheidend voorzitter te benoemen tot Lid van verdienste.

Geen KPJ-schuurfeest voor duizend 
bezoekers uit de gehele regio
Het coronavirus sloeg – aanvankelijk eerst in onze provincie – om zich 
heen. Daarmee startte een reeks van afgelastingen van evenementen 
en bijeenkomsten die op de agenda stonden. Heel sneu voor de 
organisatoren, waaronder het bestuur van KPJ Steenbergen, dat een 
schuurfeest in de startblokken had staan dat volledig uitverkocht was: 
duizend feestvierders hadden een kaartje gekocht. Bestuursleden 
Milou Testers en Thom van der Riet vertelden in Steenbergse Courant 
over hun moeilijke maar verantwoordelijke beslissing. 

Steenbergen komt in 
actie tegen corona
De gevolgen van de corona bestrijding worden 
ook in de gemeente Steenbergen steeds meer 
zichtbaar. Op de eerste plaats in de zorg die 
de grootste klappen moet opvangen. Ook 
bedrijven, organisaties en overheden zijn 
op zoek naar hoe zij hun doelgroepen op 
de beste manier nog ten dienste kunnen 
zijn. Organisaties als KBO en Zonnebloem 
nemen in geval van problemen contact op 
met welzijnswerk WijZijn. De dorpsraden 
van de kernen, Stadsraad Steenbergen en 
Leerbaarheidsgroepering De Heen zijn door 
burgemeester Van den Belt gevraagd om 
mee te denken over de beste manier om 
plaatsgenoten te helpen. En de zesjarige 
Naomi Kool bedacht de actie ‘Een hart voor 
iedereen, door iedereen’.

Grote verslagenheid 
bij organisatie 
Steenbergen Live!
Het nieuws dat tot minimaal 1 juni 
alle bijeenkomsten worden verboden 
vanwege de coronacrisis kwam ook als 
een mokerslag aan bij de organisatie 
van het festival Steenbergen Live! 
“Ineens hoor ik minister Grapperhaus 
tijdens een persconferentie een 
zinnetje zeggen over 1 juni. Mijn 
mond viel open en toen ontplofte 
mijn telefoon van de reacties. Het 
is een behoorlijk emotionele klap”, 
vertelt Eric Scherpenisse, een van de 
organisatoren. En niet alleen een emotionele klap, 
maar zeker ook een financiële vanwege de kosten die 

vanwege de voorbereidingen reeds waren gemaakt. 
Wel blijft het plan om in 2021 een nieuwe editie te 
organiseren als opvolger van de eerste vijf.

2020

Kroniek uit 
Stad en Streek

MAART
Tekst: Peter Vermeulen

Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.



Vitrages Shutters  Houten vloeren

samen sterkin maatwerk

www.ridderwonenenslapen.nl

Leerlooierij 6 Steenbergen
T. 0167 - 561678

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

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

Familie en personeel wensen u 
een voorspoedig 2021

Doktersdreefje 2 – 4651 AX Steenbergen – tel. (0167) 56 46 50
Kol. den Oudenstraat 24 – 4751 HJ Oud Gastel – tel. (0165) 51 21 54

www.lignenotarissen.nl

LigneNotarissen
Deskundig | Betrouwbaar | Onafhankelijk

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

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

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en zonnig 2021

Wij wensen 
u een 

fantastisch 
2021

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

PHONE HOUSE THUIS IN TELEPHONE HOUSE THUIS IN TELECOM

ALLE MERKEN
ALLE NETWERKEN
ONAFHANKELIJK ADVIES
SCHERPE AANBIEDINGEN

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

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

een gezond en gelukkig 2021.
Ook in het nieuwe jaar staan we graag voor u klaar.

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

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

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

   

annie HulsbergenJ
Uitvaartverzorging

Postadres: Loonberg 26

4617 NX Bergen op Zoom

0164-246664 / 06-51910414

annie HulsbergenJ

uitvaartverzorging

Jeanne Huijsmans 

jeannehuijsmans@home.nl

Telefoonnummer 06-13433461

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Aula, Marconilaan 2

24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 

Afscheidskamer  

Achterstraat 13
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0164-246664 / 06-51910414
info@jannieuitvaartverzorging.nl
www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Wij wensen u alle goeds voor het nieuwe jaar.

Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwers

VAN DE KLUNDERT
MEUBELMAKER EN INTERIEURBOUWER

Liberatorstraat 6e • 4651 SC Steenbergen
www.jvdklundert.nl

hair- & bodysalon

              monique

Haarverzorging van dames, heren en kinderen

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

Tel. 0167-562223 / 0651-285787

Lichaam & gezichtsverzorging

De Lindenburgh
Tel. 0649-624128

Bel voor een afspraak met 06 5128 5787

Hof van Nassau
Steenbergen

Onze Stede
Steenbergen

De Nieuwe Haven
Dinteloord

Wij wensen u een Gelukkig Nieuwjaar

Gelukkig Nieuwjaar

We wensen u een 
gelukkig en gezond 

2021

www.volhardingsteenbergen.nl
wenst u een gezond, gelukkig en muzikaal 2021

Gelukkig Nieuwjaar!
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Paashaas spant Kaatje 
voor zijn mandje
De RIVM-richtlijnen maakten reguliere paasactiviteiten in de wijk 
van ’t Drievierde niet mogelijk. Maar de actieve buurtvereniging 
liet zich niet uit het veld slaan. De 3-jarige Kaatje ging met haar 
mamma Jennifer langs de huizen in de Emmastraat, Julianastraat, 
Wilhelminastraat en Doornedijkje en hing aan alle deuren een tasje 
met paaseieren. Voor de kleine meid was het nog een hele klus om 
– zelf twee turven hoog – de paasgeschenkjes aan de deurknoppen 
te hangen. Maar het is haar gelukt.

Gemeente helpt culturele 
verenigingen overeind te blijven
Gemeente Steenbergen deed veel om lokale bedrijven 
en organisaties te ondersteunen. Maar ook de culturele 
verenigingen werden niet vergeten. Claudia de Groen werd als 
cultureel intermediair gevraagd om bij alle culturele verenigingen 
te inventariseren wat zij doen om de corona-crisis te doorstaan 
en waar ze mee worstelen. Vervolgens wordt bekeken hoe en 
waar mensen aan elkaar kunnen worden gekoppeld en waar 
ondersteuning kan helpen.

Mooie plannen Gummaruskerk, 
maar gesprekken liggen stil
De Gummaruskerk is het meest bekende icoon van Steenbergen. 
Wil de kerk behouden blijven voor de gemeenschap dan zal er 
toch echt wat moeten gebeuren. Het bureau KAAder kwam met 
aantrekkelijke plannen. De kerk kan een grotere publiekstrekker 
worden dan deze nu al is. Met een spectaculaire tocht naar de 
top. Met ook meerdere gebruikers en met een afgescheiden deel 
voor de kerkelijke bijeenkomsten. Helaas werkt het bisdom niet 
mee en daarmee wordt geen blijk gegeven van realiteitszin. En 
dat terwijl het bisdom niet eens bijdraagt in de kosten, maar 
juist gelden incasseert van de Annaparochie.

Helpende handen en kurketrekkers nodig
Wijnboer Marnix Janssens van landgoed ‘Heenwerf’ aan de Kruislandsedijk wilde zijn bijdrage leveren bij de corona-uitbraak. Er waren niet 
voldoende ontsmettingsmiddelen en door de schenking van 2000 flessen wijn afkomstig van wijnimporteur Oud Reuchelin & Boelen kon Marnix 
Janssens ontsmettende alcohol eruit destilleren. Die werd geschonken aan ziekenhuizen, waaronder Bravis. Janssens kon best wat helpende 
handen met kurketrekkers gebruiken om de klus te klaren. Na een oproep kreeg hij hulp.

“Een tour zonder publiek 
is geen tour”
Dat is de mening van het bestuur van Kleine Tour Steenbergen. 
Voorzitter Coen Embregts vertelde Steenbergse Courant dat de 
beslissing was genomen om de 51e Kleine Tour geen doorgang te 
laten vinden. “De veiligheid is het belangrijkste, onze gezondheid 
gaat voor”, aldus de voorzitter. Overigens werden tijdens de 
tourweek in augustus toch nog wat bijzondere activiteiten 
georganiseerd. Het zo actieve bestuur kon het niet laten en bedacht 
naast een speurtocht ook een veilige spelmiddag. Een groot deel 
van de rennertjes kwam zo toch nog wat aan hun trekken.

Wouter van Agtmaal aan de 
slag voor spatmaskers tegen 
coronabesmetting
Het tekort aan beschermingsmiddelen was na de uitbraak van 
corona in de eerste periode een groot probleem. Derdejaars student 
Mechatronica Wouter van Agtmaal ging met zijn eigen 3 D-printer 
aan de slag en maakte tegen kostprijs flexibele spatmaskers op 
bestelling. Later mocht Wouter ook de printers gebruiken van ’t 
Rijks en zo kon hij zijn productie aardig opschroeven. Per dag 
draaiden de printers 18 tot 20 uur. Er werden een paar honderd 
spatmaskers geproduceerd die een dankbare afname kregen.

Fundering voor Welbergs 
’t Bataljon geboord
Op het voormalige voetbalveld van sportclub Welberg worden 
huizen gebouwd. Elf daarvan door Zwaluwe Bouw. Deze 
woningen waren bij aanvang van de bouw allemaal verkocht 
en de fundering ervan werd ondersteund met palen die werden 
geboord. De nieuwbouw ligt aan een nieuwe straat: de Piet 
Snoeijersstraat, genoemd naar een 18-jarige Welbergenaar 
die de Canadese bestrijders vertelde waar de Duitse stellingen 
lagen. Helaas overleed de knaap aan zijn verwondingen. Begin 
november wordt de straatnaam officieel onthuld.

Steenbergenaar 
voert actie voor 
Kankerbestrijding
Nadat Wim Boessenkool werd 
overvallen met de mededeling dat 
hij uitgezaaide prostaatkanker had 
wist hij als verpleegkundige op de 
ambulance als geen ander wat dit kon 
betekenen. Toch liet hij zich samen met 
echtgenote Janneke – eveneens een 
verpleegkundige – niet uit het veld slaan. 
Wim Boessenkool bond de strijd aan 
tegen deze ziekte en ging zich daarnaast inzetten 
voor de KWF kankerbestrijding. Naast het schrijven 
van een blog op de site van het KWF waarin hij open 
schrijft over zijn ervaringen, deed de Steenbergenaar 

een oproep aan familie, bekenden en inwoners van 
de gemeente Steenbergen en omgeving om het KWF 
financieel te steunen met een donatie. Zijn doel was 
minimaal 1000 euro, de teller kwam op bijna 4000 
euro in mei.

Hoe overleef ik corona?
Met name voor jongeren die ouder zijn 
dan 12 jaar was dit een vraag die hen 
bezighield. Eindexamenleerling Raun de 
Keijzer hoefde geen eindexamen te doen 
voor VMBO Kader Techniek op ’t Ravelijn. 
Dat vond de jongeman geen enkel 
probleem. Hij kwam de tijd prima door en 
hielp zijn vader Rob op diens Moerstraatse 
bloembollenteeltbedrijf. “Ik werk zeven 
dagen per week en vind dit prima zo”, 
liet Raun weten. Het enige was hij miste 
was dan wel de sociale contacten met zijn 
vrienden en het voetballen bij sportclub 
Welberg.

2020

Kroniek uit 
Stad en Streek

APRIL
Tekst: Peter Vermeulen

Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.



Elektro Groothandel

DE winkel met bezorgdienst voor levering 
van Kabels tot complete Besturingen

Curieweg 7, Tholen
Tel. 0166-744090

www.sayers-techniek.nl

t (0167) 85 41 67 
e info@jvmtuinen.nl
w www.jvmtuinen.nl

• tuinontwerp 
• tuinaanleg
• tuinonderhoud 
• tuincoaching

Het team van JVM Tuinen wenst
u sfeervolle feestdagen en een
gelukkig, gezond en bloeiend 2017.

t (0167) 85 41 67 
e info@jvmtuinen.nl
w www.jvmtuinen.nl

• tuinontwerp 
• tuinaanleg
• tuinonderhoud 
• tuincoaching

Het team van JVM Tuinen wenst
u sfeervolle feestdagen en een
gelukkig, gezond en bloeiend 2017.

Het team van JVM Tuinen wenst
u sfeervolle feestdagen en een 
gelukkig, gezond en bloeiend 2021.

HET TEAM VAN DINAMI WENST
IEDEREEN EEN GELUKKIG, SPORTIEF

EN GEZOND 2021

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

Wij doen alles voor  uw auto

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

Autobedrijf Cuelenaere B.V.

Betaalbare kwaliteitsgarage voor alle merken!

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

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

Ook in 2021 gaan we er weer “vol gas” tegenaan om iedereen
weer uitstekend van dienst te zijn!

OP NAAR 100 JAAR

CUELENAERE

Sc.Welberg 
wenst haar leden, 

vrijwilligers,supporters, 
sponsors en donateurs 

een sportief en 
gezond 2021.

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

   

 
 

Bij Besters

tot wel 50% korting*

op een complete bril!

U heeft al een complete

enkelvoudige merkbril

vanaf slechts @199,–

Raadhuisplein 9 • 4671 DA Dinteloord
Tel: 0167-520018

info@bestersopticiens.nl
www.bestersopticiens.nl

 wenst u fijne feestdagen 
en een voorspoedig nieuwjaar!

Stem
op

2021

Gelukkig

Hezemans Fysiotherapie

Joseph Hezemans
algemeen fysiotherapeut

Kristel Franse
oedeemtherapeut

Welbergsedijk 29 - Steenbergen - 0167 56 59 80
www.hezemansfysiotherapie.nl
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wenst u een goed 2021

Noordwal 14, 4651 AH Steenbergen
(0167) 56 61 71 / 06 53 26 30 52

www.martbrusselaarszonwering.nl

Wenst iedereen een voorspoedig 2021

AGRARISCHE-, CULTUURTECHNISCHE EN GRONDVERZETWERKZAAMHEDEN
EN VERZORGING VAN GROEN ONDERHOUD

Tevens kraanverhuur en levering van verschillende soorten zand, grond en puingranulaten

De beste wensen en een voorspoedig 2021De beste wensen en een voorspoedig 2021

Nieuwjaar
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Blije gezichten na aangepaste 
aankomst op de basisschool
Tal van coronamaatregelen moesten ook de basisscholen in 
de gemeente nemen. En zo geschiedde: onder meer speciale 
looproutes, aangepaste lestijden en waar nodig ook in kleinere 
groepen, moesten ervoor zorgen dat de opstart van de 
basisscholen zo veilig mogelijk kon gebeuren. De leerkrachten 
waren blij dat het op afstand lesgeven kon worden beëindigd. 
En niet alleen zij waren blij, ook de vele ouders die wekenlang 
met een probleem waren opgezadeld, haalden weer opgelucht 
adem. De meeste scholieren vonden het fijn dat ze hun 
klasgenootjes weer konden zien.

Vondst bij graafwerkzaamheden 
Steenbergse Markt
Tijdens de start van graafwerkzaamheden in de Steenbergse 
binnenstad kwam een eerste historische vondst boven de grond. 
Op de Markt – waar Brabant Water het oude gedeelte van het 
centrum open gooide om de waterleiding te vernieuwen – kwam 
een drinkbeker uit de jaren 1325 tot 1375 ongeschonden in de 
graafbak. Chris Duijvestijn van Stadsarcheologie Steenbergen 
herkende de beker als een exemplaar uit het Duitse Siegburg. “In 
die jaren werden daar deze drinkbekers gemaakt van ‘Steengoed’. 
Een hardgebakken aardewerk dat vergelijkbaar is met glas”. 
Stadsarcheologie heeft nu drie complete exemplaren in haar 
collectie”.

Vijftiende eeuw kasteeltje gevonden in het Oudland
Na eeuwen verborgen te hebben gelegen onder een dikke laag aarde heeft het Steenbergse Oudland in mei een goed bewaard geheim prijsgegeven. 
Tijdens grondwerkzaamheden bij nieuwbouw van hoeve De Lantaarn aan de Moerstraatseweg kwam de hoektoren van het oorspronkelijke 
kasteeltje uit de 15e eeuw tevoorschijn. Binnen 36 uur na ontdekking legden de Steenbergse stadsarcheologen en collega’s uit de regio de 
volledige contouren van het kleine kasteel bloot.

Ondanks coronabeperkingen toch 
passende herdenking
In Dinteloord speelde Stanley van Aken van Volharding Dinteloord 
het taptoesignaal en er werd twee minuten stilte gehouden tijdens 
de jaarlijkse dodenherdenking. “Wat we hier vanavond in het 
bijzonder missen is de grote groep kinderen en jongvolwassenen 
die hier altijd voor de herdenking op het Raadhuisplein staan”, zo 
sprak voorzitter Hans Bolluijt van de Oranjevereniging. Namens 
hen legde Remco Blom een krans. Dat deden vervolgens ook 
wethouder Esther Prent, Marjan Bolluijt en bestuursleden van de 
Oranjevereniging. Ook in Steenbergen was de herdenking totaal 
anders dan andere jaren. Ook hier was corona de boosdoener. 
Burgemeester Ruud van den Belt verzorgde met echtgenote Angela 
de kranslegging, die werd vastgelegd door camera’s van SLOS TV. 
Vanuit de huiskamer konden belangstellingen deze herdenking zo 
toch nog volgen.

Ontmoetingswinkel maakt en 
verkoopt steeds meer mondkapjes
Rian Liefhebber van de Ontmoetingswinkel in de Steenbergse 
Kaaistraat bekwaamde zich in het maken van mondkapjes. Ze kan er 
per uur vier gereed krijgen. “We hebben een hele kist vol reststoffen. 
Daar kunnen mensen zelf een printje uitkiezen”, zo liet ze Steenbergse 
Courant desgevraagd weten. Op de kapjes wordt niets verdiend, zo 
meldt Liefhebber. Ze vind het gewoon leuk om inwoners aan een leuk 
en praktisch mondkapje te helpen. Tussen de katoenen stof doet ze 
wasemkapfilter. “Dat werkt goed”. De mondkapjes zijn op 60 graden 
wasbaar.

Poorten van ‘In4Outdoor’ 
in Nieuw-Vossemeer weer open
Na de eerste coronagolf kwam ook het moment dat Leonie ten Hove 
van ‘In4Outdoor’ de poorten weer mocht openen. “Wat zal ik blij 
zijn wanneer er hier weer kinderen rondlopen”, zo verzuchte zij. De 
afgelopen maanden waren voor haar educatieve recreatiebedrijfje 
moeilijk geweest. Eerst de wintermaanden nagenoeg zonder 
inkomsten en vervolgens, na drie kinderfeestjes in februari, een 
gedwongen coronasluiting. Gelukkig kwam er wat redding vanuit 
het noodfonds van de gemeente Steenbergen en uiteindelijk 
ook wat financiële hulp vanuit het rijk. Maar de opstart van de 
activiteiten binnen de beperkingen van de RIVM maatregelen 
zouden weer levensvatbaarheid moeten gaan geven.

Raadlid Dasja Abresch 
dient ontslag in voor de 
gemeenteraad
“Ik heb het laatste half jaar goed nagedacht en 
de balans opgemaakt. Het raakt me diep dat mijn 
integriteit in twijfel wordt getrokken, zelfs door 
raadsleden waarmee we een coalitie vormen. Mijn 
inzet via het raadswerk levert me geen positieve 
energie meer op en door de aantijgingen zelfs 
negatieve”. De aantijgingen hielden in dat het 
raadslid vanwege haar werkzaamheden voor 
Steenbergse Courant invloed zou uitoefenen op de 
politieke verslaggeving. Abresch was dit beu en trok 
de conclusie dat ze buiten de raad meer voor de 
gemeenschap kan doen dan er binnen. 

Horeca maakt opzet 
voor opening op 1 juni
Fors getroffen door de gevolgen van de 
coronamaatregelen werd ook de horeca. 
In de – helaas – valse hoop dat het bij één 
sluiting zou blijven, werden maatregelen 
getroffen om op 1 juni weer open te 
kunnen. Het betekende in elk geval 
minder tafels in de restaurants, terwijl 
ook de buitenterrassen flink moesten 
worden aangepast om te voldoen aan 
de gestelde richtlijnen. Maar alles was 
beter dan de gedwongen sluiting die veel 
horecagelegenheden financieel enorme 
klappen gaf.

2020

Kroniek uit 
Stad en Streek

MEI
Tekst: Peter Vermeulen

Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.
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Dinteloordse boer deelt gratis 
aardappelen uit
“Al meer dan 20 jaar ben ik een trotse boer en verbouw ik onder 
meer aardappels.  Dat doe ik met passie voor dit prachtige product. 
Helaas is het in deze tijd niet gemakkelijk om de piepers te 
verkopen en er een boterham mee te verdienen”, stelde boer Erik 
van de Heijden. In zijn schuur had hij op dat moment 14 miljoen kilo 
aardappelen en hij startte een gratis weggeefactie om aandacht te 
vragen voor de te lage aardappelprijs die hij zeer oneerlijk vindt. 
“Van de 1,25 euro die de consument in de supermarkt betaalt krijg 
ik nog geen 6 cent. Terwijl wij als akkerbouwers toch diegene zijn die 
dit product echt maken. En gezien de kosten van grond, gebouwen, 
machines, arbeid, plantgoed, bemesting en gewasbescherming 
komt de kostprijs op 13 cent per kilo. En deze kostprijs stijgt elk 
jaar weer”. Belangstellenden konden langskomen en kregen een 
zak aardappelen gratis mee.

Horeca, gemeente en Ons Steenbergen slaan handen ineen voor groot terras op de Markt
Tien lokale ondernemers zetten samen met de gemeente Steenbergen en ondernemersvereniging Ons Steenbergen hun schouders onder het realiseren 
van een groot terras op de Steenbergse markt. Eind juni werd gestart met de opbouw, begin juli werd het terras door het voltallig college van burgemeester 
en wethouders geopend. Helaas ontbreekt vanwege de coronaregels rond ‘evenementen’ live muziek, wat juist zo belangrijk is om publiek te (blijven) 
trekken. 

Bewoners Westland starten een 
actie tegen mogelijke uitbreiding 
van de kassen
Een groep bewoners van het Steenbergse Westland maakt 
zich zorgen over plannen voor een nieuw kassencomplex op 
een nog open gedeelte van de polder. Aan de zuidelijke kant 
van de Westlandse Langeweg willen initiatiefnemers een plan 
realiseren dat ze al jaren hebben en waarvoor nu wellicht ruimte 
komt nadat de gronden in Nieuw Prinsenland zijn volgebouwd 
met kassen. Volgens verantwoordelijk wethouder Wilma 
Baartmans is uitbreiding van glastuinbouw in het Westland in 
elk geval in deze regeerperiode niet aan de orde.  

Eigen ‘Streeklanders’ als aanvulling 
op de drie A’s van de Brabantse Wal
Twee jonge boeren in het Oudland en het Westland waren 
hard op zoek om hun bedrijven toekomstbestendig te maken. 
Dat resulteerde in de teelt van een bijzonder aardappel: de 
‘Streeklander’. Volgens Marc van der Bol en Martijn van 
Overveld is deze aardappel een aanvulling op de tripel A van 
de Brabantse Wal, de Asperge, de Ansjovis en de Aardbei. Door 
het voorkiemen en het gebruik van vervroegingsfolie is de 
‘Streeklander’ een uiterst vroege aardappel met een bijzondere 
smaak. Vastkokend, toch kruimig op het bord en zowel geschikt 
als tafelaardappel en als frietaardappel.

Pop-up Haarstudio 
blijkt een uitkomst in 
coronatijd
Vanaf 11 mei mochten de kapsalons weer 
open, na een gedwongen sluiting vanwege 
coronamaatregelen. Eigenaresse Evelyn 
Buijsen bedacht een creatieve oplossing. Ze 
opende een pop-up salon in een leegstaand 
pand aan de overkant van de straat. 
Kwetsbare klanten konden hier terecht 
voor een knipbeurt door Cees Buijssen, 
vader van Evelyn en de kapper die Jean 
Pierre aanvankelijk runde en tegenwoordig 
met zijn echtgenote Jeanne bijspringt als 
dat nodig is.

Meermin en Aquadintel 
beperkt geopend
Ondanks prima weersomstandigheden was 
het in juni beperkt zwemmen geblazen in 
de zwembaden De Meermin en Aquadintel. 
Verantwoordelijk badmeesters Leo Holierhoek 
en Stefan van der Pluim hebben er met hun 
teams alles aan gedaan om het zwemmen 
zo verantwoord mogelijk te laten zijn in de 
coronatijd. Zeker nu veel mogelijkheden in het 
land waren beperkt, vakantie in het buitenland 
niet echt aan de orde was en beide zwembaden 
prachtige glijbanen hebben, is gaan zwemmen 
extra aantrekkelijk. Helaas moest het aantal 
bezoekers worden beperkt en dient er vooraf 
te worden gereserveerd.

2020
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Tekst: Peter Vermeulen

Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.

Wethouder Knop brengt toast uit op 
corona-proof terrasseizoen
Op Tweede Pinksterdag mochten de horeca-terrassen weer open. Reden 
voor wethouder Willy Knop (Economische zaken) om op het terras van 
Grand Café De Keuning aan de Wouwsestraat een heildronk uit te brengen 
op een hopelijk goed terrasseizoen voor de horeca in de gemeente 
Steenbergen. Bij De Keuning hadden ze tijdens de gedwongen sluiting 
in de voorgaande weken niet stilgezeten. Er was hard gewerkt aan de 
inrichting van terras en restaurant en er was een bezorg- en afhaalmenu 
opgesteld dat een schot in de roos bleek te zijn. Ook de gemeente had 
niet stil gezeten. Er is veel ondersteuning gegeven aan ondernemers en 
organisaties en er was een opzet gemaakt voor een groot terras op de 
Steenbergse Markt, waaraan ook de horeca en Ons Steenbergen hun 
bijdrage leveren.

Bedankplantje voor ouders en 
verzorgers van Gummarusscholieren
Het liefste had het team van basisschool Gummarus alle ouders en 
verzorgers van hun scholieren persoonlijk een blijk van waardering 
overhandigd. Waardering voor ‘een unieke en waardevolle 
samenwerking in deze ongekend gekke tijd’, zo motiveerde directeur 
Wietse Visser de bedankactie die was opgezet. De scholieren 
namen voor hun ouders en verzorgers een plantje mee naar huis.
Meteen maakte Visser van de gelegenheid gebruik om aan te 
kondigen dat de aanbouwplannen bij de school een start kregen. 
Hierbij worden de noodlokalen vervangen voor een aanbouw aan 
de school.

Zuster Monique keert terug naar 
moederklooster in Dongen
Na 55 jaar op Welberg en in Steenbergen vertrok zuster 
Monique van haar geliefde woonplaats naar het moederklooster 
in Dongen. Ze stond 33 jaar aan het hoofd van de Pius X school 
op de Welberg en was oprichter en leider van haar befaamde 
kinderkoor dat een enorm aantal optredens gaf, tot in Duitsland 
en België toe. Ook het dameskoor Welberg kwam onder haar 
leiding en ze dirigeerde ‘de meisjes van zuster Monique’. Helaas 
ging haar gezondheid achteruit en werd zelfstandig wonen niet 
langer mogelijk.


