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Kroniek uit
Stad en Streek

Een kleine greep uit het nieuws
van het afgelopen jaar.

Basisscholen in de gemeente
Steenbergen regelen gezamenlijk
de noodopvang

2021

JANUARI

door: Peter Vermeulen

De bij de Lowys Porquin aangesloten scholen hebben de
noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen
tijdens de lock down van de basisscholen gezamenlijk geregeld.
Dat gebeurde in de Gummarusschool en hier werden de kinderen
van deze school en die van de Pius X, Petrus en Paulus, Groen van
Prinsterer, Maria Regina en Petrus en Paulus opgevangen.

SuperPostcodePrijs van
1 miljoen viel in Dinteloord
Utrechtse hovenier wordt
Steenbergse bierbrouwer
Henk Loef en zijn partner Anne-Mieke realiseren samen met bouwen brouwmaat Jan Vos aan de Moerstraatseweg een volwaardige
self-supporting bierbrouwerij. Loef was aanvankelijk eigenaar van
hoveniersbedrijf De Groene Wereld in het Utrechtse. Hij kwam
naar West-Brabant en kocht de boerderij van Van der Heijden aan
de Moerstraatseweg. Hier werd onder dezelfde naam ‘De Groene
Wereld’ de briebrouwerij gestart. Op het land rond de boerderij
wordt de genodigde gerst verbouwd. Loef zit boordevol plannen
voor de toekomst.

Op diverse loten van deelnemers in Dinteloord viel per lot een
bedrag van ruim 52000 euro. Er was zelfs een straatbewoner
die met vier loten deelnam.
Het gezin Mangelaars, dat vorig jaar vader Jan verloor als
gevolg van Corona werd het gewonnen bedrag van 105.263,euro helemaal van harte gegund.
De bekende Gaston was wel uit het veld geslagen toen hij
het verhaal van het gezin hoorde. “Ik voel me nu wel een
beetje lullig met mijn envelopje. Maar ik heb alle respect voor
jullie”.

Thuiswerken in de gemeente
Steenbergen: pittig
Veel gezinnen uit de gemeente Steenbergen werden
geconfronteerd met de verplichting om thuis te werken. Dat
was pittig, vooral voor de gezinnen die te maken kregen met
thuisonderwijs voor de kinderen. Want werken en onderwijs
geven is geen gemakkelijke opgave. Maar ook “de vaatwasser
draait overuren en de boodschappen raken niet aangesleept”, zo
concludeerde familie Quirijns, een van de drie gezinnen waaraan
Steenbergse Courant aandacht besteedde. Vader Gerben, moeder
Tamara begeleidden hun drie kinderen Julia, Lize en Siem.

Beste eierkoekenbakker van de
regio gaat met pensioen
Nadat hij 35 dienstjaren bij Bakkerij van Broekhoven op de
Welberg volmaakte gaat Jac de Jong met pensioen. Volgens de
bakkersfamilie is dat een groot gemis, want de ervaren Jac ‘kan
zo ongeveer met zijn ogen dicht bakken’. Hij leerde het ambacht
aanvankelijk bij bakkerij Meesters op de Heen en belandde via
een bakker in Bergen op Zoom op verzoek bij de Van Broekhovens.
Hier groeide hij uit tot een bijzonder eierkoekenbakker. De
pensionado houdt overigens zijn bakkersschort paraat voor het
geval de nood aan de man is.

tanteLouise bouwt aan
uniek zorgconcept

Positieve reacties over
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Dorpsraad Vossemeer:
Licht in donkere dagen
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seren, zelfs een verhuizing naar ’t
Cromwiel , maar het bleek vanwege de kosten allemaal niet te rechtvaardigen.”
Bovendien is de hedendaagse luisteraar volgens hem niet meer degene die op een vast moment afstemt op een programma. “De kijker ook niet overigens. Mensen
willen graag op een moment dat
het hen uitkomt een programma
volgen. We merken bij de televisie
een enorme vlucht van mensen
die onze programma’s via ons YouTube-kanaal volgen. De Kerstuitzending is er een goed voorbeeld
van.”

komt enerzijds omdat de makers
ervan geen zin of tijd meer hebben
om zich 52 weken per jaar vast te
leggen en anderzijds zit de luisteraar er ook niet meer op te wachten. Die wil naar muziek of een
programma luisteren wanneer hij
daar zin in heeft. Dat is de reden
waarom Spotify zo populair is.”

Richard Korb stelt eigen studio ter beschikking:

SLOS TV verhuist naar Dinteloord
(door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – De Stichting Lokale Omroep Steenbergen (SLOS)
verhuist. Met ingang van 1 februari 2022 maakt de omroep een
nieuwe start aan de Zuidzeedijk
in Dinteloord. Voorlopig geldt dit
alleen voor de afdeling televisie,
want voor de radiotak moet nog
een oplossing gevonden worden.
Volgens het bestuur is de verhuizing naar de particuliere studio
van SLOS-vrijwilliger Richard Korb
de beste oplossing nu tegenover
steeds oplopende kosten, steeds
minder inkomsten zijn komen te
staan als gevolg van de corona-crisis.

de technologische ontwikkelingen. “Een aantal van onze medewerkers monteert de opnames gewoon thuis. Dat is allemaal zoveel
makkelijker geworden. De studio
stond het grootste gedeelte van de
week leeg.”

Vertrouwen
Bijkomend risico van de verhuizing is dat Richard Korb en het
bestuur wel op goede voet moeten blijven, wil de stichting niet
dakloos op straat komen te staan.
“Daar maak ik me niet zo’n zorgen
over,” lacht Tampoebolon vol overtuiging. “We kennen inmiddels elkaar al een paar jaar waardoor we
vertrouwen hebben in een goede

samenwerking. Er is wel eens een
meningsverschil, maar door open
naar elkaar te communiceren, komen we er altijd aan uit.”

Uit de ether
Hoewel de SLOS straks geen radiostudio meer heeft, betekent dit
niet het einde van de radioprogramma’s. “We gaan uit de ether,
maar blijven uitzenden via de kabel. Dus voor mensen die via de
televisie naar de radio luisteren,
verandert er niets.”
Voor de makers die hun programma opnamen in de SLOS-studio,
is het besluit in sommige gevallen
pijnlijk, geeft Hakim toe. “We hebben alle opties de revue laten pas-

Spotify
Ook andere omroepen worstelen
volgens Tampoebolon met dit veranderde kijk- en luistergedag van
de consument. “Vroeger had je
een radioshow op een vast tijdstip
in de week. Dat is niet meer. Dat

De afgelopen twee jaar zag de
SLOS de inkomsten uit advertenties nagenoeg verdampen. “Niet
dat we enorme bedragen verdienden, maar voor een kleine stichting is iedere euro belangrijk,” aldus secretaris Hakim Tampoebolon. De bekostigingstoelage vanuit de gemeente is net genoeg om
de vaste lasten te dekken, maar
een toekomst waarin de balans
naar de verkeerde kant doorslaat,
kwam steeds dichterbij.

Jubileum zonder feestje voor koor ‘Eigenwijs’

Twintig jaar geleden werd het Nieuw-Vossemeerse koort ‘Eigenwijs’ opgericht. Ook hier zette corona een dikke streep door plannen om dit
tijdens een gezellige samenkomst stevig te vieren. Het bleef noodgedwongen bij een terugblik. “We zingen recht-vooruit zoals dat heet en
geen ingewikkelde partijen. We zijn zeker ook niet stijf en serieus”, verklaart woordvoerder en secretaris Willy van Vliet desgevraagd. “Dat
wordt met name in de verzorgingstehuizen bijzonder gewaardeerd”.

Lidl verhuist niet en breidt uit
op dezelfde locatie

Nu de bushalte aan de Burgemeester Van Loonstraat voor een
groot gedeelte is vervallen ziet supermarkt Lidl kans om op de
huidige locatie uit te breiden. Dat betekent dat de plannen van de
super om nieuwbouw te realiseren op de plek van Auto Kar aan
de Franseweg komen te vervallen. Zowel wethouder Economische
Zaken Willie Knop als ondernemersvereniging ONS Steenbergen
zijn blij dat de Lidl tegen het centrum van Steenbergen blijft
gesitueerd. Uit koopstromenonderzoek blijkt dat dit belangrijk is.
Op de plek van Auto Kar komt zo mogelijk woningbouw.

Welberg werd officieel
‘Kern met Pit’

Eind januari kwam Ardwin Lantain van ‘Kern met Pit’ naar de
Welberg om aan de voorzitter van de Dorpsraad – Ilja Bos –
niet alleen een plaquette te overhandigen omdat het kerkdorp
officieel een ‘Kern met Pit’ is geworden. Hij bracht ook een dikke
cheque van 1000 euro mee. Dit als beloning voor de realisatie
van een hondenspeelplaats door Dorpsraad en een flinke groep
vrijwilligers. De voorziening draagt bij aan de verbetering van de
leefomgeving.

Strienestads prentenboek als
aftrap voor karnaval 2021
Geen ‘Snorrebal’, ook geen ‘Boekebal’. Toch zag voor de start
van het Strienestads karnaval een bijzonder prentenboek het
daglicht. Marlies van Sittert schreef het op verzoek van Stichting
Karnaval Steenbergen. Piet Ligtenberg verzorgde de illustraties.
Via een donatie uit de nalatenschap van carnavalsliefhebber Ad
Koolen kon de publicatie worden bekostigd. En zo kunnen tal
van kleine Bietboerkes en Meerminnekes in spé ’s avonds voor
het slapengaan worden voorgelezen over de avonturen van
hoofdpersonen Job en Marlieke.

Vlaojestààmpers: dit jaar geen
wagen, wel een bijzonder boek

Het liefst had bouwclub De Vlaojestààmpers het 22-jarig jubileum
gevierd met een extra feestelijke open dag met geweldige
feestavond. Helaas moet dat worden uitgesteld tot zeker
volgend jaar. In plaats van weer een prachtige carnavalswagen
presenteerde de Vlaojestààmpers een 52 pagina tellend boek dat
de geschiedenis van de bouwers vertelt. Dit met als titel: ‘Zukke
koeje ebbe wij nog nie g’ad”.

Podcast
De SLOS-radiomakers is voorgesteld om de switch naar televisie
maken. Tampoebolon: “Het grote voordeel is dat er dan ook beelden bij getoond kunnen worden.
Een verhaal over het verleden van
Steenbergen bijvoorbeeld wordt
daardoor een stuk aantrekkelijker.” Een aantal programmamakers heeft al besloten de overstap
te maken, maar niet iedereen reageerde enthousiast op het idee.
“Heel begrijpelijk want sommige
mensen vinden het leuk om radio te maken en hebben niets met
een camera. Samen met hen blijven we zoeken naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld podcasts die
mensen thuis op kunnen nemen.
Of misschien vinden we nog ergens een plekje waar we onze apparatuur kwijt kunnen en radiomakers in stilte hun programma
kunnen maken. Suggesties zijn
welkom.”
De SLOS huurde het pand van
Madri Installatie Steenbergen aan
de Ruiterstallen sinds 1998. Inmiddels is er een nieuwe eigenaar
voor gevonden. Houtbewerker en
meubelmaker Willem de Groen
uit Steenbergen gaat er op termijn
werken en wonen.

Overbodig
De analyse van kosten en baten is
volgens de secretaris niet de voornaamste reden om de Ruiterstallen te verlaten. “De studio van Richard biedt veel meer mogelijkheden. Qua ruimte, qua inrichting
en qua apparatuur.” Het 24/7 hebben van een eigen studio is volgens de secretaris overbodig door

Foto: SLOS TV verhuist naar de particuliere studio van Richard Korb
aan de Zuidzeedijk in Dinteloord.

Alternatieve oliebollenactie
van Stichting Kleine Tour
STEENBERGEN – De aangescherpte coronamaatregelen maken een
deur-tot-deur verkoop van de Kleine Tour-oliebollen dit jaar niet mogelijk. Er wordt niet met groepen
door de straten gegaan, maar de
rennertjes hebben oliebollen op
bestelling verkocht. Wie nog geen
bestelling heeft geplaatst kan dit
alsnog doen. Dit kan tot morgen,
donderdag 30 december 13:00 uur
via het bestelformulier op de website www.kleinetour.nl.
De oliebollen worden per zak van
6 stuks verkocht. Er kan worden
gekozen voor oliebollen met of
zonder krenten. Wie via de website besteld heeft kan de lekkernijen

ophalen bij de kraam van Het Bakhuys die dit jaar de oliebollenproductie voor haar rekening neemt.
Wie de bollen bij een rennertje
besteld heeft krijgt deze thuisbezorgd. Overigens is het voor websitebestellers die in Steenbergen,
Welberg of De Heen wonen ook
mogelijk om de bestelde bollen
thuis bezorgd te krijgen.
Een zak oliebollen kost 6 euro. De
opbrengst van de actie is bestemd
voor de financiering van de activiteiten voor de rennertjes tijdens
de Miss Kleine Tour-verkiezing en
tijdens de 52e Kleine Tourweek
die volgend jaar wordt georganiseerd.

Puzzeltocht voor
leerlingen Lowys
Porquin scholen
STEENBERGEN | WELBERG –
Leerkrachten van de basisscholen
Pius X, Maria Regina en Gummarus hebben in de buurt van deze
scholen letters en afbeeldingen

verstopt. Kinderen kunnen in de
Kerstvakantie op eigen beweging
een zoektocht lopen. Er zijn in totaal 54 letters en afbeeldingen verstopt, in de buurt van elke school
18 stuks. De afbeeldingen worden
op een kaart weggestreept, de gevonden letters vormen een zin.
Alle deelnemers wordt veel plezier toegewenst.

Bezorgerswensen uitgesteld
Traditioneel bezorgen de bezorgertjes van de Steenbergse Courant gelijktijdig met de laatste editie van het jaar ook hun beste wensen bij onze
lezers. Dat in de hoop ook dat ze een fooitje mogen ontvangen in geval
de ontvangers van de Courant tevreden zijn over hun bezorging. Voor de
tweede maal zetten de coronamaatregelen een streep door dit voornemen. Vorig jaar besloot de uitgever om die reden het overhandigen van de
bezorgerswensen te cancelen. Voor dit jaar krijgen onze bezorgers het verzoek om hun beste wensen pas aan te bieden als de coronaregels dit weer
toelaten. Ze hopen daarbij op het begrip van de lezers.

Onverwachts heeft mijn lieve man,
onze pa en opa ons verlaten.

Gerard Uytdewilligen

Dagelijks nieuws & aanbod
uit de gemeente Steenbergen
KijkopSteenbergen.nl

echtgenoot van

Gemiddeld meer dan 80.000 bezoekers
per maand per maand.

Ria Uytdewilligen-Bogers

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen
inmiddels gevolgd door 6.000 fans.

* Steenbergen, 16 september 1934
† Steenbergen, 20 december 2021
Karin
Gert Jan, Meggie en Max
Angelique, Erhan en Oscar

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Aangesloten
Netwerk
Uitvaartvernieuwers
Uitvaartverzorging
Jannie
Hulsbergen
Voor een bij
piëteitsvolle
verzorging

Voor
een piëteitsvolle Nieuw-Vossemeer
verzorging
Bergen op
Zoom
Bergen
op Zoom
Nieuw-Vossemeer
Aula,
Marconilaan
2
Afscheidskamer
24-uurs
familiekamer,
13
Aula, Marconilaan
2 Melanendreef 31 Achterstraat
Afscheidskamer
24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 Achterstraat 13

0164-246664 / 06-51910414
info@jannieuitvaartverzorging.nl
0164-246664 / 06-51910414
www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
info@jannieuitvaartverzorging.nl
Postadres:
Loonberg 26, 4617 NX Bergen op Zoom
www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
Postadres: Loonberg
26, 4617 NX Steenbergen
Bergen op Zoom
Contactpersoon
Nieuw-Vossemeer,
e.o.
annie
ulsbergen
Jeanne
Huijsmans:
06-13433461
Contactpersoon
Nieuw-Vossemeer,
Steenbergen e.o.
Uitvaartverzorging
annie
ulsbergen
Jeanne Huijsmans: 06-13433461

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

Wij hebben in besloten kring afscheid
genomen.

JJ

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

Franseweg 76
4651 GJ Steenbergen

Een bijzonder leven verdient
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74
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Uitvaartverzorging

UITVAARTVERZORGING

LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”
Alfred Leeuw
uitvaartverzorging

Jannie Hulsbergen
Jannie Hulsbergen

Is vegetarisch koken een passie voor jou
en heb je interesse om 2x per maand op vrijdagzaterdag-zondag voor een groep van ongeveer 8 personen
een lunch te verzorgen, neem dan contact met ons op via

06-54374276.

uitvaartverzorging

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

Postadres: Loonberg 26
Jeanne Huijsmans
4617 NX Bergen op Zoom
jeannehuijsmans@home.nl
0164-246664
/ 06-51910414
Postadres:
Loonberg 26
Telefoonnummer
06-13433461
Jeanne Huijsmans
4617 NX Bergen op Zoom
jeannehuijsmans@home.nl
0164-246664 / 06-51910414
Telefoonnummer www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
06-13433461

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Wij blijven onze leveringen voortzetten!
Wij komen graag met stalen vrijblijvend aan huis en geven het beste advies.

www.demooroptiek.nl
0167 - 500 005
Kaaistraat 57
Steenbergen

Onze ACTIES gaan gewoon door en we kunnen snel uit voorraad leveren & installeren.

U kunt uw aankopen of een afspraak telefonisch bij ons blijven doen.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummers: 0654252346- 0654327363- 0167565650

Wij wensen iedereen een
gelukkig nieuwjaar!
Als essentiële winkel zijn wij vanaf 4 januari geopend.

UITVAARTVERZORGING

Tuincentrum Hoveniersbedrijf
Tuincentrum

LEEUW

Alfred Leeuw

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom
T 01657 - 30 37 08
Boerenweg
4622 RT Bergen
op Zoom
E info@debolusberg.nl
T 0165 - 30 37 08
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www.uitvaartleeuw.nl
Gespecialiseerd
in Mousserende
kwaliteitswijn volgens de traditionele methode
Rouwcentrum
Leeuw
Kapelaan Kockstraat 50,Wijngaard
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tanteLouise bouwt aan
een uniek zorgconcept
bij Onze Stede
( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN
–
tanteLouise
bouwt in zorgcentrum Onze Stede
aan een nieuw, uniek zorgconcept.
Het moet de oplossing worden
voor zowel een behoefte als
voor een probleem. “De meeste
ouderen willen graag zo lang
mogelijk thuis blijven wonen. Maar
het aantal ouderen stijgt enorm
en daarmee de zorgvraag. Het
bouwen van extra verpleeghuizen
is niet de oplossing. Er is geen
gebrek aan stenen, mogelijk wel
aan geld en zeker aan voldoende
mensen om de zorg te verlenen.
Die arbeidskrapte laat zich nu al
voelen. Dat plaatst ons voor een
enorme uitdaging. Samen met CZ
zorgkantoor zetten we nieuwe
stappen om ouderen zelfredzamer
te maken en ze zo lang
mogelijk weg te houden uit het
verpleeghuis”, vertellen Marcha
Kwisthout (manager langdurige
zorg bij tanteLouise), Eva Bakker
(locatiemanager Onze Stede) en
Mijke Buijs (CZ zorgkantoor).

10:00 tot 20:00 uur terecht kan.
Voor een praatje of een hapje en
een drankje in het eigen Proeflokaal of voor informatie over het
het thema ‘Ouder worden in je eigen omgeving’ of de mogelijke inzet van moderne zorgtechnologie
in de thuissituatie.
Ouderen die al ondersteuning
krijgen bij het zelfstandig thuiswonen kunnen gebruikmaken van
dezelfde faciliteiten, maar krijgen
daarnaast een individueel aanbod
aan activiteiten die hen helpen
om langer zelfstandig te blijven.
Dat gebeurt in een warme ambiance, die uitnodigt om aan de slag
te gaan. Zo komt er bijvoorbeeld
een ‘Tuinkamer’ met veel natuurlijk groen, waar deelnemers met
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groene vingers terecht kunnen.
Maar bijvoorbeeld ook een ‘Kunst
en Cultuurruimte’, een belevingsruimte en een ‘Gameroom’ waar
naast spelletjes ook computervaardigheden worden aangeleerd.

Aanleren en reactiveren
Het Dag en Doe-centrum is dus
niet als louter opvang bedoeld,
maar wordt een centrum waar de
deelnemers naast sociale contacten ook (nieuwe) vaardigheden
worden aangeleerd. Met als doel
ze een betekenisvol leven te bieden, met eigen regie en meer vrijheid, een hogere mate van zelfredzaamheid en bij voorkeur…thuis.
Om dat te bereiken maakt tanteLouise gebruik van de uitgebreide expertise en ervaring waarover
de zorg- en verpleegorganisatie
beschikt. “Vanuit die wetenschap
is ons hoofddoel het stimuleren
van wat wij noemen ‘positieve gezondheid’. We observeren onze
deelnemers en kijken waar ze ondersteuning bij kunnen gebrui-

ken. Hoe de deelnemer kan worden gereactiveerd, waar de interesse ligt en hoe dat wat minder
gaat opnieuw kan worden aangeleerd. Daarbij zijn diverse behandelaren betrokken, met name gespecialiseerd verpleegkundigen
Active Ageing, een fysio- of ergotherapeut maar bijvoorbeeld ook
een logopedist. Zo nodig kan een
deelnemer , als de thuissituatie
dat vereist, een periode verblijven in een van onze logeerappartementen.”

Vroegtijdige
ondersteuning in de
thuissituatie cruciaal
In het nieuwe zorgconcept is de
thuissituatie en de verbeteringen
die daarin kunnen worden gerealiseerd de hoofdzaak. “Het gaat er
om dat we kunnen zorgen dat ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat betekent
dat we inzetten op het verhelpen
of verlichten van bestaande pro-

blemen. Maar nog belangrijker is
het om bij het ontstaan van deze
problemen direct de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Daarom is het noodzakelijk dat we al
vroegtijdig signalen ontvangen.
Van de huisarts, de wijkverpleging
maar zeker ook van partners, kinderen of omwonenden. Stel: iemand wordt minder vast ter been.
Of wat jarenlang goed ging, gaat
steeds vaker niet zoals gewenst.
Die omgeving ziet dat er iets niet
pluis is. De betreffende persoon
wordt sterk vergeetachtig of trekt
zich bijvoorbeeld opvallend terug. In de winkel waar hij of zij
vaak komt beginnen bij de winkelier zaken op te vallen. Al dat soort
signalen zijn voor ons belangrijk.
We kunnen dan in een vroeg stadium ingrijpen en de ondersteuning bieden die de kwaliteit van
leven verbetert”.
Om deze zorg goed te kunnen verlenen is naast het betrokken oog
van de omgeving en de ondersteuning door zorgprofessionals
ook de inzet van vrijwilligers vereist. Die kunnen straks bij het Dag
en Doe-centrum een belangrijke
bijdrage leveren.
De planning is dat het nieuwe
centrum medio april 2022 van
start gaat. Aanvankelijk met 12
deelnemers, maar dat aantal loopt
na de ‘opwarmronde’ snel op.
Foto: Eva Bakker (locatiemanager
Onze Stede), Mijke Buijs (CZ zorgkantoor) en Marcha Kwisthout
(manager langdurige zorg en behandeling) met links achter hen de
vleugel van Onze Stede die wordt
verbouwd om er medio april volgend jaar het Dag en Doe-centrum
en Zorgpunt in te vestigen.

In dat licht verbouwt tanteLouise op dit moment een vleugel van
Onze Stede voor de inrichting
van wat voorlopig nog het Dag
en Doe-centrum en het Gezondheidspunt wordt genoemd. Het
moet het kloppend hart worden
van de hele buurt, een laagdrempelige ontmoetingsplek waar iedereen zeven dagen per week van

Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Gemeente Steenbergen loopt vooruit op
landelijke wetswijziging

Mensen in bijstand mogen giften tot
1200 euro ontvangen
STEENBERGEN – Het college heeft
zelfstandig een besluit genomen
over hoe om te gaan met giften
aan inwoners die in de bijstand zitten. Er komt een landelijke wetswijziging aan die het mogelijk
maakt dat mensen in de bijstand
tot 1200 euro aan giften mogen
ontvangen, maar de gemeente
Steenbergen loopt daar nu al op
vooruit met dit beleid.

Giften vanuit
Ontmoetingswinkel of
voedselbank zijn vrij

“Binnen de gemeente Steenbergen ontbrak het tot op heden aan
beleid omtrent om te gaan met

Eerder dit jaar laaide er landelijk een discussie op toen in de
gemeente Wijdemeren een inwoonster geld moest terugbetalen

giften. We lopen nu vooruit op de
wetswijziging, omdat eenduidig
beleid in het belang van de inwoners is”, zo meldt het college aan
de raad.

toen bleek dat zij over langere tijd
boodschappen had ontvangen
van haar moeder en dit niet had
gemeld bij de uitkeringsinstantie.
Met de nieuwe regels wil de gemeente Steenbergen duidelijkheid scheppen. De cliëntenraad
van ISD Brabantse Wal ondersteunt de nieuwe beleidsregels.
Ook omdat hiermee helder is
dat giften vanuit bijvoorbeeld de
voedselbank en de Ontmoetingswinkel of soortgelijke instellingen niet meetellen. Hiervoor geldt
geen meldplicht.

College legt aankoop van woning bij
Fort Henricus voor aan de raad
(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN - Voor een bedrag
van 160.000 euro kan de gemeente
Steenbergen eigenaar worden van
de bedrijfswoning bij Fort Henricus. Het college stelt de gemeenteraad voor om deze strategische
aankoop te doen. De gemeente was al eigenaar van de loodsen aan weerszijden van de woning. Met de aankoop van het der-

de pand in de reeks, heeft de gemeente volgens het college kans
om de regie te pakken en te sturen op gewenste ontwikkelingen. Welke ontwikkeling dat gaat
worden, is nog de vraag. Het bureau dat ingehuurd werd om een
uitvoeringsperspectief voor Fort
Henricus te maken, stelt voor om
een loods en de woning te slopen. Hierdoor wordt het zicht op
het fort vanaf de Schansdijk verbeterd. Uit het oogpunt van kapi-

taalsvernietiging bleken niet alle
raadsfracties daar even enthousiast over. Voor hierover een besluit genomen kan worden, zal de
bedrijfswoning echter eerst aangekocht moeten zijn. Op woensdag 12 januari discussieert de gemeenteraad hierover tijdens de
oordeelvormende vergadering.
De gemeente kan het pand kopen voor 150.000 euro. De overige
10.000 euro zijn notariële kosten.

Echt iets voor jou, toch?
Om in Steenbergen een vliegende start te maken met ons
nieuwe zorgconcept is tanteLouise nu al op zoek naar:
• Verzorgenden IG
• Verpleegkundigen
• Dagbestedingscoaches

Scan de QR-code en
bekijk onze nieuwste
(zorg)vacatures!

Zie je de uitdaging om van deze nieuwe
vorm van ouderenzorg een succes te maken,
lees dan zeker onze nieuwste vacatures op
www.werkenbij.tantelouise.nl.

Uitbreiding opvang
daklozen vanaf nul graden
STEENBERGEN – WijZijn Traverse
Groep laat weten dat samen met
de buurgemeenten de koudweerregeling is uitgebreid. Daklozen
hoeven bij een gevoelstemperatuur van nul graden niet buiten te
slapen maar kunnen gebruikmaken van een extra locatie van de
maatschappelijke opvang.
Om gepaste afstand van elkaar te
kunnen houden is een bijgebouw
geplaatst naast de reguliere avonden nachtopvang aan de Zuidoost
Singel in Bergen op Zoom. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van noodvoorzieningen van het Rode Kruis.
Omdat niet alle dak- en thuislo-

zen uit zichzelf naar de nachtopvang gaan zullen medewerkers
van WijZijn Traverse actief naar
hen op zoek gaan om ze daartoe
te motiveren.

Dagelijks
weten
wat hier
gebeurt

Gemeente Steenbergen, met haar 25.000 inwoners,
vijf dorpen en een stad, is een gemeente om trots
op te zijn. De kernen De Heen, Dinteloord, Kruisland,
Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Welberg hebben
ieder een eigen karakter en dynamiek, maar samen
zijn ze één. Het is er fijn wonen, werken en recreëren.
De gemeentelijke organisatie zet zich dagelijks vol
ambitie in voor de gemeente Steenbergen. Een
organisatie die volop in ontwikkeling is om klaar te
zijn voor een mooie toekomst. Een toekomst waarbij
we samen met onze inwoners bouwen aan onze
gemeente. Kom jij ons versterken?

Voor het team Interne Ondersteuning / taakveld bodes en gastvrouwen zijn wij op zoek naar een:

GASTVROUW/GASTHEER
Ben jij die enthousiaste en servicegerichte medewerker die het
visitekaartje van de gemeente Steenbergen wil zijn? Dan zijn wij op
zoek naar jou! Kom bij ons werken als gastvrouw of gastheer, een
afwisselende functie waarbij geen dag hetzelfde is.
De werkplek
De functie van gastvrouw/gastheer, ook wel medewerker facilitair
IV genoemd, valt onder de afdeling Interne Ondersteuning. Voor
het team bodes & gastvrouwen zoeken wij een servicegerichte,
flexibele en representatieve collega! Elke week werk je in een
andere dienst bestaande uit verschillende werkzaamheden. De
diensten variëren van 07:30 uur -17:00 uur met daarnaast ook
avonddiensten.

Jouw rol
In deze functie ben je het visitekaartje van de gemeente. Je hebt
een gevarieerd takenpakket. Dit betekent onder meer dat je:
• catering zelfstandig draait in de bedrijfskantine;
• schoonmaakwerk verricht in de bedrijfskantine/keuken;
• de vergaderruimtes voorziet van koffie/thee;
• zorgt dat de vergaderruimtes opgeruimd zijn;
• zorgt dat de servicepunten (koffiecorners) opgeruimd zijn;
• de verschillende koffieautomaten schoonmaakt en bijvult;
• assisteert bij (raads-)vergaderingen (ook ‘s avonds);
• assisteert bij het voltrekken van huwelijken en officiële
gelegenheden;
• hand- en spandiensten verricht op het gebied van schoonmaakonderhoud binnen het gemeentehuis;
• de voorraad beheert voor de catering en koffiezetapparaten.

De uitgebreide vacaturetekst kun je vinden op de website www.werkeninwestbrabant.nl | Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
www.gemeente-steenbergen.nl

20

uur per week

Informatie
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact
opnemen met Naomi van Hulst, Teammanager Interne
Ondersteuning via 06-40096765.
Vragen over de sollicitatieprocedure
Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan
Esmé Glaudemans, P&O adviseur via 0167-543333.
Solliciteren?
Stuur ons dan uiterlijk 16 januari 2022 jouw motivatie en
cv via het sollicitatieformulier behorende bij de vacature
op www.werkeninwestbrabant.nl.
Deze vacature is gelijktijdig zowel intern, regionaal als
extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten en kandidaten uit de regio van aangesloten
organisaties voorrang.
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Het Jubileumboek
750 jaar Steenbergen
ligt in de boekhandel
( Genootschap van de Meermin )

750 pagina’s met 750
jaar geschiedenis. Dat
is het Jubileumboek
750 jaar Steenbergen.
Met trots presenteerde
de uitgever het boek op
vrijdag 17 december in
’t Cromwiel in Steenbergen.

Daarnaast is er ruimschoots
aandacht voor de mensen die,
op de meest uiteenlopende
manieren, daadwerkelijk geschiedenis hebben geschreven
en onze gemeente hebben gemaakt tot wat die nu is. Dit alles levert een indrukwekkend
beeld op van alles wat er in
onze kernen, door de eeuwen
heen, allemaal is gebeurd. Er is
samen geschiedenis gemaakt!
Onze rijke historie is verenigd
en vereeuwigd in dit jubileumboek.

Wethouder Wilma Baartmans ontving het eerste
exemplaar.
Het
boek is vanaf nu ook
verkrijgbaar bij Boekhandel
Vermeulen.
Het boek, van ruim 5 kilo, bevat hoofdstukken vol met rijk
geïllustreerde verhalen over
bijzondere
gebeurtenissen,
iconen, inwoners en speciale

gebeurtenissen uit de veelomvattende historie van De
Heen, Dinteloord, Kruisland,
Nieuw-Vossemeer,
Steenbergen en de Welberg. Van

de “Oude Keur” waar het in
1272 allemaal mee begon tot
de zoutwinning, het vestingverleden, het kerkelijk leven
en de landbouwgeschiedenis.

Het boek is verkrijgbaar bij
Boekhandel Vermeulen en te
bestellen via
www.steenbergen2022.nl.

Dorpsraad Kruisland
ontving positieve
reacties over de
verlichting van kerk
en waterpomp
( door Peter Vermeulen )

KRUISLAND – Dorpsraad Kruisland
heeft weer een item van haar todo-lijstje af kunnen strepen. Eind
november werd de aanlichting van
de dorpspomp op de Markt en de
verlichting in de toren van de Georgiuskerk gerealiseerd. Vrijdagmiddag 17 december kwam wethouder Esther Prent naar Kruisland
voor de symbolische opening.

re zaak”, vertelt Ad Rens. Hij is de
‘bouwpastoor voor dit project’.
“De kerk is nu discreet verlicht en
dat geeft een mooi sfeerbeeld. De
verlichting is geïnstalleerd door
het bureau Living Projects uit Breda. Een landelijk gerenommeerd
bureau dat ons tegemoet is gekomen toen bleek dat we niet voldoende budget hadden”.

In de spotlights
De gemeenteraad heeft voor alle
kernen een bedrag van 10.000
euro beschikbaar gesteld. Met dit
bedrag kan een deel van de investering in het aanlichten van beeldbepalende gebouwen of elementen in deze kernen worden gedekt.
De verschillende dorpsraden werden benaderd met het verzoek om
dit op te pakken. De dorpsraden
zouden eventueel ontbrekende
bedragen voor een complete investering en het onderhoud in de
komende jaren middels sponsoren bijeen moeten zien te krijgen.
In Kruisland ging de dorpsraad
hier voortvarend mee aan de slag.
Het paste in haar doelstelling dat
‘wonen in Kruisland fijn moet blijven’. En het leveren van een eigen
bijdrage in natura past eveneens
in de zienswijze van de dorpsraad:
“Als we dingen voor elkaar willen
krijgen, dan zullen we er zelf aan
moeten trekken”, zo verklaarde
deze destijds tegenover deze Courant.

Kerk en pomp
“We hebben er goed over nagedacht welke elementen in ons
dorp voor een verlichting in aanmerking zouden komen. Het
voormalige kerkje waarin de Holle Roffel is gehuisvest had inmiddels al een fraaie aanlichting gekregen. We kozen voor de pomp
en de vlaggenmast op de Markt
en voor verlichting in de Georgiuskerk. Bij de laatste hebben we
besloten om de toren van binnenuit te verlichten, een verlichting
van buitenaf werd een te kostba-

Vrijdagmiddag kwam wethouder
Esther Prent – zij heeft leefbaarheid en kernen in haar portefeuille – naar Kruisland om samen met
dorpsraad en kerkbestuur de verlichting officieel in gebruik te namen. “In onze kernen hebben we
veel mooie plekken die gezien
mogen worden. Ik ben blij dat
deze subsidie de kernen helpt om
deze plekken in de spotlights te
zetten”.

Nog meer plannen
Voorzitter Ad Hellemons van de
Dorpsraad gaf aan dat er nog
meer plannen zijn die worden
uitgewerkt. Er is een begin gemaakt met het plaatsen van bankjes langs reeds bestaande wandelroutes en er zijn nog wat nieuwe routes in voorbereiding. De
Dorpsraad wil veel van haar plannen verwezenlijken in goede samenwerking met de gemeente
Steenbergen. “Het realiseren van
de verlichting is vlot gegaan. We
zijn blij met de snelle medewerking van de gemeente. Zo kunnen
we samen het wonen in Kruisland
fijn houden”.
Foto: Wethouder Esther Prent
nam samen met dorpsraad Kruisland de torenverlichting officieel
in gebruik. Symbolisch werd dit
beleid met het ontsteken van zaklichten.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

( advertorial )

Is het een goede tijd om je huis
nu te verkopen?
Als makelaar in Steenbergen en omgeving helpen
wij diverse woningeigenaren elk jaar weer met de
verkoop van hun woning. Nu en dan ontvangen
wij een aanvraag met de volgende strekking: “Ik
wil eigenlijk niet verhuizen, maar doordat de
huizenprijzen zo hoog zijn, wil ik de kans niet laten
liggen”. De vraag die hierbij feitelijk centraal staat is:
is het een goede tijd om je huis nu te verkopen? De
vervolgvraag is: “Is dit de piek en komt er mogelijk
geen betere tijd om ons huis te verkopen?
De eerste vraag is eenvoudig te beantwoorden: “Ja,
het is inderdaad een goede tijd om uw huis te verkopen.
De markt heeft moeilijke jaren gekend. Inmiddels is
de tijd van stijgende huizenprijzen al weer een tijdje
aangebroken, met als resultaat dat de meeste huizen
weer op hun oude prijsniveau zitten of daar zelfs een
stuk boven. De vraag is nu zo groot geworden dat
huizen gemakkelijk en snel ver boven de vraagprijs
worden verkocht. Als woningeigenaren kan je
daardoor een grote slag slaan.

Er moet wel een goed
alternatief zijn
Maar: als het huis eenmaal verkocht is, dan moet er voor
u wel een alternatief zijn om naar toe te verhuizen. Een
woning boven de vraagprijs verkopen en vervolgens
een andere woning ook boven de reële marktwaarde
terugkopen, zal geen zoden aan de dijk zetten.
Kortom: ja, het is financieel een gunstige tijd om
uw huis te verkopen, maar u behaalt alleen een
financieel voordeel als uw toekomstige woning
ook gunstig geprijsd is en/of de maandelijkse lasten
van uw toekomstige woning gunstiger en dus lager
zijn dan die van uw huidige huis. Bijvoorbeeld door
lagere rente die u moet betalen.

Komt er nog een betere tijd om
mijn huis te verkopen?
Zoals de markt nu is, is er sprake van stabiele groei
van de huizenprijzen. Dat betekent dat volgend jaar
nog even gunstig kan zijn als het huidige jaar. Let
wel, door de jaren heen zien we altijd dezelfde trend:
de huizenprijzen blijven stijgen totdat ze niet langer
houdbaar worden en niet meer reëel zijn, waarna
een inzinking volgt. De grootste waardestijgingen
en waardedalingen zien we als de markt onder druk
komt te staan.

Ons advies: vraag een gratis
waardebepaling aan
U kunt enkel beslissen of het nu de juiste tijd is om
te verhuizen, door een goed beeld te krijgen van
de huidige waarde van uw woning. Door een gratis
waardebepaling van uw huis aan te vragen, krijgt u
inzicht in de huidige woningwaarde en de vermoedelijke verkoopopbrengst van de woning in deze tijd.
Bij Koetsenruyter makelaardij kunt u een gratis en
vrijblijvend antwoord krijgen op de vraag of het in
uw geval de juiste tijd is om uw huis te verkopen. Bel
daarom voor een afspraak 0167-563301

Korting:
Bij verkoop van uw woning door Koetsenruyter
makelaardij ontvangt u nu ook een korting van
€ 500,- op de courtage. Begin het nieuwe jaar dan
ook goed met de verkoop van uw woning.

Koetsenruyter Makelaardij O.G.
Kaaistraat 6 – Steenbergen – (0167) 563 301

www.koetsenruyter.nl

UITVAARTVERZORGING
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Gemeente maakt online ontmoetingen mogelijk
tijdens digitale nieuwjaarsbijeenkomst
en is te vinden op kanaal 46 van
Ziggo, kanaal 1402 van KPN en
kanaal 12 van Delta en Caiway.
Raadpleeg voor overige providers
het menu van deze providers. De
uitzendingen zijn ook te volgen en
terug te kijken op www.slos.nl/tv

STEENBERGEN – “Het allerliefst
hadden we iedereen fysiek op het
gemeentehuis ontvangen, net zoals dat voor corona al vele jaren
gebruikelijk was. Maar ook dit keer
is dat niet mogelijk. Gelukkig staat
de techniek voor niets en kunnen
we er ondanks de welbekende beperkingen, toch een bijzonder samenzijn van maken”, zegt burgemeester Ruud van den Belt. Hij
doelt op de bijzondere nieuwjaarsreceptie die op maandag 3 januari wordt gehouden. Hij nodigt alle
inwoners van de gemeente Steenbergen hiervoor uit.
Inwoners kunnen de nieuwjaarsbijeenkomst vanuit de eigen stoel
bezoeken. Dat kan door maandagavond vanaf 19:15 uur digitaal in te loggen via www.gemeente-steenbergen.nl/nieuwjaarsbijeenkomst. Wie dat doet krijgt
eerst even tekst en uitleg over de
digitale mogelijkheden om actief
deel te nemen.
Astrid Potters van de communica-

Nieuwjaarstoespraak

Foto’s: Burgemeester Ruud van den Belt spreekt tijdens de online bijeenkomst zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak uit. Jan van de Velde en Martine Westenbroek zorgen voor de muzikale omlijsting.
tieafdeling van de gemeente legt
uit: “Er zijn door ons verschillende
groepjes geformeerd. Zo is er een
groepje sport, cultuur, politiek, jubileumjaar, bedrijven en bijvoorbeeld samenleving. Je kunt na het
inloggen kijken naar welk groepje jouw belangstelling uitgaat en
hiervoor in eerste instantie kie-

zen. In dat groepje tref je inwoners van onze kernen en daarmee
kan je praten. Wil je naar een volgend groepje dan geef je dat aan
en dan zorgt de techniek ervoor
dat je in dat groepje terecht komt.
Zo kan je een rondje maken, net
zoals je dat op de normale nieuwjaarsreceptie zou doen”.

SLOS
TV uitzending
Inwoners die slechts als toeschouwer en toehoorder de nieuwjaarsreceptie willen volgen kunnen dat
eenvoudig doen door de uitzending van SLOS TV te volgen. Het
programma begint om 19:30 uur

Tijdens deze online bijeenkomst
houdt burgemeester Van den Belt
ook zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak die hij zal afsluiten met een
digitale proost waarbij het glas
wordt geheven op een voorspoedig
2022, het bijzondere jubileumjaar
van Steenbergen en zijn kernen.
Het jaaroverzicht ontbreekt ook
dit keer niet en Jan van de Velde en Martine Westenbroek uit
Nieuw-Vossemeer zullen voor een
muzikale omlijsting zorgen.
Actuele info over deze bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst en de
inloggegevens zijn te vinden op
www.gemeente-steenbergen.nl/
nieuwjaarsbijeenkomst.

Dorpsraad Nw-Vossemeer:
“We brengen wat licht in
deze donkere tijden”
NIEUW-VOSSEMEER – Ook Dorpsraad Nieuw-Vossemeer maakte gebruik van de subsidie van
10.000 euro die de gemeenteraad beschikbaar stelde voor het
verlichten van markante gebouwen in de dorpskern. Het resultaat
van hun inspanningen mag er wezen, woensdagavond 22 december
werd de verlichting van Joannes
de Doperkerk en het Protestants
kerkje ontstoken.
“Al een aantal jaren heeft de
dorpsraad het uitlichten van de
markante gebouwen en objecten
in ons mooie Nieuw Vossemeer
hoog op het verlanglijstje staan.

In een mooie samenwerking is
het uitlichten van het beeld van
Merijntje al gerealiseerd en nu is
het tijd voor onze 2 kerkelijke gebouwen. Nadat de gemeenteraad
enthousiast is gemaakt voor het
plan, en daarmee ook de financiering geregeld met een speciale subsidieregeling, hebben we
samen met de kerkbesturen een
plan gemaakt om de gebouwen te
laten stralen. Met veel handen uit
de mouwen en in mooie samenwerking kon de stekker erin”, zo
laat Leon Havermans – voorzitter
van de Dorpsraad – weten.
“We zijn vol trots met het resultaat. Wat licht in donkere tijden,
weer een mooi project afgerond
door de dorpsraad, op naar de
volgende”.

Foto: Een feeëriek tafereel: de Joannes de Doperkerk met op de voorgrond de kerstboom bij de Kreek.
Foto: Niek Perdaems ©

AFTELLEN MAAR...

Gelukkig nieuwjaar!
2021 wordt 2022
Het is oud en nieuw! Dat betekent dat we het oude jaar met
een lach en een traan achter ons laten en nieuwsgierig aan het
nieuwe jaar beginnen
Natuurlijk heeft Jumbo alles in huis om er een heerlijke feestavond van te maken. Oliebollen in de schaal, hapjes die rond
gaan en natuurlijk feestelijke bubbels in alle soorten en maten
om het nieuwe jaar in te knallen. Jumbo bezorgt je met liefde
een heerlijk einde jaar.

Onderzoek naar
mogelijke drinkwater
winning in Kruisland
KRUISLAND – Brabant Water en de Provincie starten een onderzoek naar
de mogelijke geschiktheid van het gebied ten noordoosten van Kruisland
voor het winnen van drinkwater. In 2022 vindt hiervoor een pompproef
plaats. De voorbereidingen hiervoor starten in januari.

Wij wensen je een heel gelukkig en vooral gezond 2022.
En we hopen je in het nieuwe jaar weer snel te zien in onze
winkel.

HET TEAM VAN
JUMBO STEENBERGEN

Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

Geen 18, geen alcohol

Door klimaatverandering, bevolkingsgroei, nieuwbouw en toegenomen
consumptie groeit de vraag naar drinkwater in met name West-Brabant.
Brabant Water zoekt daarom naar een passende drinkwaterbron, nadrukkelijk in goede balans met natuur, landbouw en omgeving.
Bij de Gastelseweg in Kruisland wordt verwacht dat de effecten van
drinkwaterwinning op de omgeving minimaal zijn. Er komt een proefopstelling met één onttrekkingsput die 250 meter diep wordt. Binnen
een straal van twee kilometer van deze put komen elf diepe meetpunten. Verwacht wordt dat e.e.a. binnen zes maanden gereed is en in het
najaar wordt begonnen met de waterwinning. Overlast wordt nauwelijks verwacht. Begin 2023 wordt besloten of de locatie geschikt is.
Meer info: www.brabantwater.nl/kruisland.

facebook.com/YNKitchen

Lieve klant,

Onze winkel is gesloten, maar wij staan wel voor u klaar! Heeft u iets nodig?
Wilt u iemand verrassen? Bel ons via: 0165-513470, app ons via: 06-10190564,
mail ons via: info@rosemaryslingerie.nl of benader ons via Social Media.
Bestellingen mogen worden opgehaald of worden gratis thuisbezorgd.

Wat bieden wij nog meer?
Warwickstraat 2c
4651SX Steenbergen
06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl
Bezoek ons ook op:
yournewkitchen.nl
YNKitchen
yournewkitchen_steenbergen

W KEUKEN, ONZE PASSIE!

De “pas-tas” voor thuis: Weet u niet welke maat of model
geschikt voor u is? Wij vullen een tas met lingerie en brengen
deze bij u thuis. Pas op uw gemak, informeer ons wat u wilt
aanschaffen én wij halen de tas ook weer bij u op.

pas
tas

Medisch noodzakelijke zorg is toegestaan.
Voor het aanmeten of vervangen van een borstprothese, of voor aankoop
van prothese lingerie kunt u een afspraak maken.
Wij hebben bewust gekozen om geen webwinkel te zijn, juist voor het persoonlijke advies en het klantcontact.
Maar het gemak om vanuit je stoel je lingerie en ondergoed te
bestellen, kan ook gewoon bij Rosemary’s Lingerie.
Vergeet ons niet. Daarom hebben wij tijdens de Lockdownn
een WhatsApp Catalogus.
Je kunt hiermee winkelen in onze mini webshop.
U kunt het dan later afhalen of wij bezorgen het aan huis.

Wij wensen u ondanks alles een goede jaarwisseling.
En voor het nieuwe jaar, veel geluk en gezondheid,
weinig zorgen en een succesvol 2022.
We hopen je snel weer te ontmoeten. Wees lief voor
jezelf, zorg goed voor elkaar, blijf vertrouwen.
Lieve groet. Ria en Rosemarie

Zodra wij weer open mogen, staan wij voor je klaar!
Januari….. De maand van bezinning en goede voornemens.
Misschien na alles wat we meemaken met Covid, nu wel meer dan ooit!
Vragen als: “Wat wil ik nu echt in mijn leven? Is er meer tussen hemel en
aarde? Zou God bestaan? En als God dan bestaat, waarom is er dan zoveel
ellende?” komen misschien wel op in jouw gedachten.
Wil je antwoorden hierop?

Hopelijk zien we je snel weer bij Haer van den Adel.

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - info@haervandenadel.nl -

Open Deur Steenbergen start
weer met een Alpha cursus!

Kom naar de introductie avond op dinsdag 11 januari 2022,
20.00 uur in onze Kerk in de Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen.
Meer info op www.opendeursteenbergen.nl

Deelname is gratis, en opgeven kan per mail:
alpha@opendeursteenbergen.nl of contact met
Jos de Meijer (06- 53659735).

Tuincentrum Hoveniersbedrijf
Tuincentrum
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Tijdens 14 interactieve en gezellige bijeenkomsten,
ga je met anderen op zoek naar de zin van het leven,
antwoorden op jouw vragen én ontdek je
wat het Christelijk geloof inhoudt.
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Jubileumboek 2022
mag er beslist wezen
( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Vrijdagmiddag 17
december werd tijdens een vanwege corona besloten bijeenkomst
het jubileumboek ter gelegenheid
van ‘750 jaar Steenbergen en 25
jaar één gemeente’ officieel aangeboden. Dat gebeurde in de evenementenzaal van het Cromwiel.
Hier kregen de hoofdschrijvers
Frans van Eekelen en Willem Jongeneelen de gelegenheid om een
aantal onderwerpen uit de diverse
kernen toe te lichten en nam wethouder Wilma Baartmans het ‘gewichtige’ boekwerk in ontvangst.
Om en om liet presentator Dasja Abresch daarbij de twee schrijvers aan het woord. Het tweetal,
dat overloopt van enthousiasme
en inmiddels kennis van het verleden en heden van de kernen van
de gemeente Steenbergen, werd
in toom gehouden door de presentator. Ze hadden een dankbare en gelijktijdig ondankbare taak
omdat ze zich moesten beperken
tot slechts een paar onderwerpen.
Een lastige opdracht die keurig
werd volbracht in de wetenschap

dat het vuistdikke boekwerk van
fors formaat en een gewicht van
bijna vijf kilo, 750 pagina’s relevante en bijzonder interessante
informatie uit de vroegere en hedendaagse geschiedenis van de
zes kernen bevat. Informatie die
nu eenmaal niet in kort tijdsbestek kan worden verhaald, maar
die de lezer nog weken, zo niet
maanden zal boeien. Het boek
is zoals ook bedoeld een interessante informatiebron en geeft
een duidelijk beeld van wat zich
in de zes kernen van de gemeente Steenbergen afspeelt en in het
verleden afspeelde.

Input van 150 inwoners
Aan het boekwerk heeft een 150
tal inwoners meegewerkt. Hun informatie is mede verwerkt in artikelen over de vroegere geschiedenis – door Frans van Eekelen – en
in interviews, door Willem Jongeneelen. De eerste indruk van het
boekwerk is dat dit een bijzonder
boek is geworden. Met prachtige
foto’s die werden vergaard door
Mark Koenraadt. Hij heeft zich

ten, kwam het tweetal er achter
dat er veel te veel was voor zelfs
dat grote aantal pagina’s. “Er zal
vast kritiek komen en lezers zullen zich afvragen waarom die er
niet in staat en die dan weer wel”.
Toch zullen er weinigen zijn die
geen waardering kunnen opbrengen voor een toch bijzonder boeiend en ook fraai boekwerk. Een
enorme pil, waarvoor menig boekenkast niet geschikt zal blijken.

Een product van heel de
gemeenschap
Foto: Wethouder Wilma Baartmans neemt het boek in ontvangst. Op de
achtergrond Willem Jongeneelen en Frans van Eekelen.
maandenlang ingespannen om
de beelden te verzamelen. Kreeg
daarbij veel medewerking, onder
meer van Ad van de Par, met zijn
reusachtige archief, van Heemkundekring De Steenen Kamer,
van Steenbergse Courant en van
tal van anderen.

De lijnen in het land, de
golven in de zee
De presentatie werd muzikaal versterkt door Jan van de Velde. Hij
bezong de lijnen in het land, de
golven in de zee, de rust die ver-

Foto: Een beeld uit de historie van de Kruislandse woningstoffeerderij Van der Velde die eind
dit jaar het eeuwfeest vierde.

Van der Velden 100 jaar,
maar zeker nog niet klaar!
( door Tineke Feskens )

KRUISLAND – Van zadelmaker tot
stofferen van Ikea. Dat is in een
notendop de ontwikkeling die woningstoffeerderij Van der Velden in
hun 100-jarig bestaan heeft doorgemaakt. De basis is steeds dezelfde gebleven. Dicht bij de klant en
leveren van kwaliteit.

‘Ik besef nu dat het toch
wel bijzonder is’
In november werd in kleine kring
het 100-jarig bestaan van woningstoffeerderij Van der Velden gevierd. Een bescheiden feest, maar
met mensen die nauw bij het familiebedrijf betrokken zijn.
“We vonden het wel lastig hoor”
legt Christianne Tholhuijsen – van
der Velden uit. “Mijn broer en ik
zijn trots op wat opa en later onze
ouders gepresteerd hebben. Dat
hadden ze niet zonder familie en
hun werknemers gered.” Daarom
werd het feest in de zaak gevierd.

Met goudenslingers en ballonnen
en heel veel herinneringen. Want
moeder Van der Velden heeft een
schat aan materiaal bewaard. Foto’s, facturen van weleer en brieven, alles door Christianne verzameld in een album. Honderd
jaar Van der Velden. Veel prachtige
verhalen, vaak bekend maar soms
ook helemaal nieuw, een diapresentatie die weer nieuwe herinneringen naar boven bracht. “Het
was heel bijzonder” blikt Christianne terug. “En als klap op de
vuurpijl een aubade voor de deur
van de lokale muziekband en Sinterklaas die nog even op bezoek
kwam.” Het doet broer en zus Van
der Velden steeds meer beseffen
dat het toch wel bijzonder is, het
100-jarig jubileum.

‘Het bloed kruipt’
Het verhaal is bij velen bekend.
Opa die als zadelmaker naar
Kruisland verhuisde en daar het

bindt en het vertrouwde gevoel
dat deze omgeving geeft. Ook over
de verschrikkingen van de oorlog
die, even gezwegen en verborgen
de vraag oproept of wie hem meemaakt ooit nog dezelfde zal zijn.

“We hebben veel keuzes
moeten maken”
“Het moeilijkste van dit boek dat
we ondervonden is dat we keuzes
moesten maken”, vertelde Willem
Jongeneelen. Aanvankelijk met de
vrees dat 750 pagina’s wel erg veel
informatie zouden moeten bevat-

“Ik ben hartstikke trots. Het is
een product van heel de gemeenschap dat recht doet aan het idee
‘Verenigd en Vereeuwigd”, zo besloot wethouder Baartmans haar
woordje, waarna ze het boekwerk
officieel in ontvangst nam.

Volgende week verwacht
Het jubileumboek is vermoedelijk volgende week donderdag dan echt gereed, nadat een
productieprobleem voor uitstel van de verkoop zorgde. ‘750
jaar Steenbergen’ is zodra het
gereed is verkrijgbaar bij boekhandel Vermeulen. Wie het afhaalt doet er goed aan een stevige en flinke tas mee te nemen.

Foto: Christianne Tholhuijsen – van der Velden met een schilderij waarop opa Van der Velden
een gemeentelijke stoel stoffeert.

bedrijf startte. De overstap van
zadelmaker naar stofferen, want
als zadelmaker wist opa goed met
leer om te gaan. Hij stoffeerde alles. Van de stoelen in het gemeentehuis van Steenbergen, tot koetsen en zelfs automobielen. En pa
en ma Van der Velden die samen
het bedrijf voortzetten aan de
Markt. Daar groeiden Alex, Corné
en Christianne op. ”We hadden
een kleine plaats achter het huis”,
herinnert Christianne zich. ”Amper ruimte om te spelen. Maar we
speelden in de winkel, tussen de
rekken met vitrage en vloerbedekkingstalen in. Dat kon allemaal.”
Het leven van het gezin stond in
het teken van de zaak. Pa was de
vakman, moeder zorgde voor de
rest. “Alles deed ze. De administratie, afspraken en de winkel.
En ondertussen had ze de zorg
over drie kinderen èn at iedereen
tussen de middag mee.” Die gezamenlijke maaltijden herinnert
Christianne zich als hectisch. “Aan
tafel ging het altijd over de zaak.
Afspraken liepen niet goed, of
er klopte weer iets niet. Tenminste, als puber baalde ik daar altijd
van.” Vader en moeder Van der
Velden hebben hun kinderen altijd de vrijheid gegeven hun eigen

toekomst te kiezen. Broer Alex,
helaas overleden, heeft zijn eigen,
succesvolle, pad gekozen. Christianne koos voor een opleiding in
de zorg. Corné trad in de voetsporen van pa, hij heeft de opleiding
Meubilerings- en Houtbedrijven
gevolgd. In het laatste jaar van zijn
opleiding sloeg het noodlot toe.
Vader raakte zwaargewond door
een val van een steiger tijdens het
behangen van het Grenswisselkantoor op Hazeldonk. Hij verbrijzelde zijn rug en enkel en lag
lange tijd in het ziekenhuis. Het
was vanzelfsprekend dat Corné de
zaak overnam. Christianne daarentegen werkte parttime bij Onze
Stede in Steenbergen. ”Ik deed dat
met veel plezier”, legt ze uit. “Maar
de dagen dat ik niet werkte hielp
ik in de winkel en tja, dan kruipt
het bloed waar het niet gaan kan.”
Christianne koos voor stofferingsbranche. Ze sloot de opleiding Detex met goed gevolg af en de vaste naaister van Van der Velden gaf
haar naailes.

hele familie betrokken. “Stofferen
bij bedrijven moet ’s nachts gebeuren” vertelt Christianne Tholhuijsen. “Vaak deden we dat met
kinderen, neven en nichten, bijna
allemaal familie.”

‘We zijn een
hechte familie’

Voorlopig zwaaien Corné en
Christianne de scepter. Op naar
een volgend lustrum.

Nu vele jaren later is nog steeds de

De nadruk ligt op deden, want
broer en zus hebben een belangrijke keuze gemaakt. Geen hele
grote klussen meer, maar meer
gericht op particulieren en zo nu
en dan een tandarts- of huisartsenpraktijk. Het bedrijf mag niet
ten koste van de familie gaan.
Inmiddels is ook de zoon van
Christianne besmet met het virus.
Hij werkt 1 dag per week in het bedrijf. “Hij moet de kans krijgen te
zoeken waar zijn passie ligt” aldus
een trotse moeder. Want naast het
werk bij Van der Velden is hij ook
werkzaam in de machinebranche. En wie weet of er nog meer
kinderen een toekomst in de woningstoffering aanspreekt, de toekomst zal het leren.

Foto rechts: Jan de Langen © Steenbergse Courant

Lekker voor bij de
nieuwjaarsborrel
Met o.a. onze heerlijke koude schotel, maar
ook nieuw in ons assortiment hapjesschalen
die gemakkelijk op te warmen zijn in de
magnetron. Deze kunnen we vullen met
heerlijke hapjes en zo heeft u in een hand
om draai iets lekkers op tafel staan.

Schoenen Roosendaal

Wij bedanken iedereen voor het
vertrouwen in ons het afgelopen jaar.
En wensen U alvast een fijne jaarwisseling
en een voorspoedig en vooral gezond 2022!
Verse kipproducten, Gegrilde kipproducten, Wild, Konijn, Lams- en Kalfsvlees, Salades, Hapjes,
BBQ- en Gourmetschotels, Div. soepen & Maaltijden

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

www.poeliervugts.nl

Persoonlijke aanpak in
rechtshulp bij letselschade
Dits
Letselschade

is verhuisd naar
Kaaistraat 23
4651 BL
Steenbergen

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

 www.ditsletselschade.nl |  info@ditsletselschade.nl

|

 0167-500899

Bestel nu online!!
www.riobello.nl
• GRATIS verzending en bezorging aan huis
• Op afspraak uw bestelling ophalen bij onze winkel
Onze contact gegevens: E-mail: info@riobello.nl
Telefoon: (0165) 532656
Mobiel: (06) 84607813
Hogestede 11 (Molenstraat ) Roosendaal
Betaald kort parkeren in de gehele straat

Tel. 0165-532656 www.riobello.nl

Profiteer nu van € 1.000 Smart bonus
Profiteer
nu vanBAYON.
€ 1.000 Smart bonus
op de Hyundai
op de Hyundai BAYON.

Plan nu je proefrit
bij Bartelen.
Plan nu je proefrit
bij
Bartelen.
Hyundai
BAYON i-Motion

vanaf
Hyundai BAYON i-Motion
vanaf
€

20.695
€ 20.695
€ 329 p.m
€ 329 p.m
(incl. € 1.000 Smart bonus)

Private
Lease
(incl. € 1.000
Smartvanaf
bonus)
Private Lease vanaf

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.
Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Klaar voor een nieuw perspectief. De volledig nieuwe BAYON, een gestroomlijnde crossover SUV die compact vanbuiten
oogt maar verrassend ruim vanbinnen is. Met eersteklas veiligheidsvoorzieningen, de nieuwste connectiviteitsfuncties en
een
comfortabel
interieur.
Ervaar deDe
Hyundai
en kom
langs
voor een proefrit.
KomSUV
verder.
Klaar
voor een nieuw
perspectief.
volledigBAYON
nieuwezelf
BAYON,
een
gestroomlijnde
crossover
die compact vanbuiten
oogt maar verrassend ruim vanbinnen is. Met eersteklas veiligheidsvoorzieningen, de nieuwste connectiviteitsfuncties en

Tijdens
deze
lockdown
zijn we
wel
een comfortabel
interieur.
Ervaar de Hyundai
BAYON
zelfbereikbaar.
en kom langs voor een proefrit. Kom verder.
December

Ontdek
meer
ophuis
hyundai.com/nl/bartelen
Proefrit
aan
mogelijk.

knallers bij Bartelen

3 jaar gratis onderhoud óf
een Samsung tablet cadeau!

Ontdek
meer
op hyundai.com/nl/bartelen
Autobedrijf
Bartelen
Roosendaal
Belder 37, 4704 RK Roosendaal, tel. 0165 - 595 959
Autobedrijf Bartelen Roosendaal
Gecombineerd verbruik: 5,2
- 5,50165
(l/100 km) /-18,2
- 19,2 (km/l);
Belder 37, 4704 RK Roosendaal,
tel.
595
959CO2 - emissie: 119 - 121 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTPwaarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen

van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De Hyundai Smart bonus actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 1.000 op het aankoopbedrag van een Hyundai BAYON i-Motion. Actie
geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-12-2021 t/m 31-12-2021 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.
Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic
Gecombineerd
5,2bedragen
- 5,5 (l/100
km) / 18,2per
- 19,2
(km/l); CO2 - emissie: 119 - 121 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTPlak en eventueleverbruik:
opties. De
verschillen
model.
waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen
van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De Hyundai Smart bonus actie bestaat uit een maximaal voordeel tot € 1.000 op het aankoopbedrag van een Hyundai BAYON i-Motion. Actie
geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-12-2021 t/m 31-12-2021 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.
Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic
lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model.

Steenbergse Courant

Het is zover!
Het Jubileumjaar
Steenbergen 2022
gaat echt van start!
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In 2022 bestaat de stad Steenbergen 750 jaar en
bestaat de huidige gemeente Steenbergen 25 jaar.
Dat moet natuurlijk gevierd worden en dat doen
we met een mooi programma, voor en door onze inwoners. Vier je het mee?
Bekijk hier het voorlopige programma van het jubileumjaar. Er komen nog veel
meer activiteiten bij. Bekijk het complete overzicht en meer informatie op
www.steenbergen2022.nl.
Verenigd en Vereeuwigd – 19 maart 2022
Het Jubileumjaar Steenbergen 2022 gaat
van start met een bijzonder aftrapmoment
in samenwerking met muziekvereniging
Volharding Steenbergen.
Zij nemen je samen met andere muziekgroepen en artiesten uit de gemeente
mee op een muzikale tijdreis van 750 jaar
Steenbergen. Speciale gebeurtenissen uit
alle kernen worden omlijst door bijpassende livemuziek en visuele effecten.

Vestingloop - 17 april 2022
Tijdens het Vestingfeest kun je ook meedoen met de historische vestingloop. Voor
wandelaars en hardlopers zijn er diverse
afstanden. Hardlopers kunnen meedoen
met 5 of 10 km. Daarnaast is er ook een
kidsrun van 1km. Wandelaars lopen tijdens
een route van 10K langs en door bekende
en onbekende gebouwen.
De deelnemers worden onderweg
vermaakt door lokale bandjes en straattheater.

Mega zeskamp – 26 maart, 27 april, 21
mei 2022
Voorjaar 2022 wordt in elke kern dezelfde
zeskamp georganiseerd. Het winnende
team van iedere kern strijdt mee op de
finaledag om de winnaar van heel Steenbergen te kunnen worden.
Jubileumfeest – 2, 3 en 4 september
2022
In Steenbergen is iedereen welkom voor
het Jubileumfeest. Er zijn verschillende
podia en een jaarmarkt. Geniet van live-optredens van (lokale) artiesten/bandjes/orkesten uit alle hoeken van de samenleving.

Muziekfeest - 22 mei 2022

Vestingstedenroute - 16 april 2022
Deze dag staat in het teken van “Steenbergen als knooppunt van transport en
bedrijvigheid” met mobiel erfgoed, tal
van historische auto’s in het centrum en
varend erfgoed in de haven. In het hele
centrum zijn verschillende activiteiten in
relatie tot het verleden.
In het centrum zijn diverse auto’s te zien,
waaronder ook vooroorlogseauto’s, die in
Steenbergen eindigen nadat ze de Vestingstedenroute over de Zuiderwaterlinie
hebben gevolgd. In de jachthaven van
Steenbergen is een tentoonstelling te
bezichtigen van erfgoed schepen. In de
loop van de middag komen er schepen de
jachthaven binnenvaren. Daarnaast zijn er
leuke activiteiten, zoals muziek en ambachten en kun je je laten vervoeren per koetsje, paardentram, oude bus, rondvaartboot
en meer.
Vestingfeest – 17 april 2022
Vandaag ga je letterlijk een heel stuk terug
in de tijd. Een unieke beleving voor jong en
oud!
De gemeente Steenbergen zet zijn eigen
ontstaansgeschiedenis centraal zet. Het
centrum van Steenbergen is aangekleed in
historische sfeer. Er vinden allerlei activiteiten plaats in het kader van de geschiedenis
en cultuur van de gemeente Steenbergen,
zoals een historische markt, oude ambachten en op verschillende locaties re-enactment. Als start van de dag schiet de Saluut
Batterij het kanon af.

Alle verenigingen en organisaties die
met muziek te maken hebben zullen zich
vandaag presenteren. Hoogtepunt van de
dag is het gezamenlijk optreden waarbij
alle muzikanten een mega-orkest vormen,
waarbij inwoners uit alle kernen de zang
verzorgen. Met elkaar brengen ze een speciaal voor het Jubileumjaar gecomponeerd
lied ten gehore.
Sportfeest - mei, juni tot 2 juli 2022,
Het Sportfeest is een feest van kennis,
beweging en verbinding. Een feest van
kennis over de sport(verenigingen) in onze
gemeente. Een feest dat ons letterlijk in
beweging brengt. En een feest dat onze
kernen, sportverenigingen, sportevenementen, sportactiviteiten en mensen
met elkaar verbindt. Een feest waarin
de gemeente Steenbergen voor even ‘de
sportiefste gemeente van NL’ is met als
slotmanifestatie een sportfeest op 2 juli.
Poldertocht – 11 en 12 juni 2022
De poldertocht is een fietstocht langs de
zes kernen van de gemeente, met de nadruk op geschiedenis, erfgoed en cultuur.
De tocht gaat langs kerken, monumenten,
kunstwerken en bedrijven en diverse horeca-afstappunten door heel onze gemeente.
Langs de route kunnen de deelnemers
genieten van optredens van optredens van
muziek-,zang-,dans- en toneelverenigingen.
De tocht is geschikt voor jong en oud!
Sportdag basisscholen – medio juni 2022
Een sport- en spelletjesdag die gelijktijdig
in alle kernen voor alle leerlingen van het
primair en voortgezet onderwijs wordt
gehouden.

In verband met de coronamaatregelen is het jubileumjaarprogramma onder voorbehoud. We hopen uiteraard op een
mooi feestjaar. Houd Facebook en de website in de gaten
voor de meest actuele informatie.

Burendag – 3, 11, 24 en 25 september
2022
In september 2022 wordt in iedere kern de
Burendag gehouden. Elke kern organiseert
op deze dag leuke activiteiten voor alle
bewoners.
Kern&Kwis – 1 oktober 2022
De kern&kwis is het grootste spel ooit
gespeeld in Steenbergen. Teams uit alle
kernen van de gemeente Steenbergen
gaan tegelijkertijd aan de slag om een
reeks aan kennis-, puzzel-, knutsel- en
doe-opdrachten af te werken. Ben jij een
doener, denker, ben je creatief of juist
sportief? Alles komt voorbij, dus doe mee!
Leuk voor jong én oud. Meld je snel aan via
www.kernenkwis.nl
Slotfeest – 20 december 2022
De datum van het slotfeest, 20 december
2022, is exact de dag 750 jaar geleden dat
de Oude Keur is uitgegeven, de eerste
stadsrechten van Steenbergen. Het is een
moment waarbij in het bijzonder wordt
stil gestaan bij het 750-jarig bestaan van
de stad Steenbergen en 25 jaar gemeente
Steenbergen. En vooral een dag waarop
alle vrijwilligers, verenigingen en bedrijven
in het zonnetje worden gezet die zich
hebben ingezet voor het jubileumjaar.

www.steenbergen2022.nl

Of u nu kiest voor kunststof of hout

ons werk is voordelig en extreem duurzaam

Wij staan voor u klaar!

Producten uit onze winkel nodig?
Bestellen kan via
(06) 33 46 76 20 (whatsapp/bellen)
of via

Dakkapellen

klantenservice@marskramersteenbergen.nl

We zijn bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur
webwinkel: www.kaaistraat50.nl

Kozijnen

www.marskramersteenbergen.nl

STEENBERGEN

Like ons op facebook en Instagram

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

Realiseer in 2022 jouw droomtuin samen met

Dutch Quality Gardens Visio Vireo Tuinen

Wij ontwerpen, maken en verzorgen de tuin die perfect bij je past.
Maak vrijblijvend een afspraak!

Wij wensen u fijne feestdagen &
een voorspoedig, gezond en bloemrijk 2022!
Franseweg 62a · 4651 GG STEENBERGEN
T 0167 560 619 E info@visiovireo.nl
W www.visiovireo.nl

BEHAAGLIJKE
WARMTE
ZONDER
ZORGEN
Dat kan met een voordelig
onderhoudscontract van
Madri Totaal Installateur.
Onze ervaren monteurs
zorgen voor perfect
onderhoud. Dat betekent
voor u lagere stookkosten
en de wetenschap dat uw
verwarmingstoestel ook
echt veilig is en langer
meegaat.

madri.nl/onderhoud

En mocht er onverhoopt
een storing optreden,
dan lossen we dat
snel voor u op.
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Zeven partijen strijden om inwonersstem
bij gemeenteraadsverkiezingen
STEENBERGEN – Nu de inschrijftermijn voor de gemeenteraadsverkiezingen gesloten is blijkt dat
zeven partijen zich hebben aangemeld. Dit zijn CDA, D66, Gewoon
Lokaal!, Volkspartij, VVD en de
nieuwkomers Progressief Samen
en Stem 0167. Er wordt tijdens

drie dagen gestemd: 14, 15 en 16
maart 2022.
Op maandag 14 en dinsdag 15
maart is slechts een beperkt aantal stembureaus geopend, woensdag 16 maart gaan ze alle twaalf
open verspreid over de zes ker-
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“Hopelijk hoge opkomst”
Burgemeester Ruud van den Belt
zegt verheugd te zijn over de deelname van zeven partijen. Hij kijkt
uit naar de campagneperiode en
hoopt dat deze leidt tot een hoge
opkomst van de kiezers.

nen. De komende maanden zullen Steenbergse Courant en KijkopSteenbergen.nl
regelmatig
over de komende verkiezingen
berichten.
Ook is informatie te vinden op
www.gemeente-steenbergen.nl/
gemeenteraadsverkiezingen.

Op maandag 31 januari maken de
deelnemende partijen hun kandidatenlijsten officieel bekend.
Op de uiteindelijke kieslijst staan
vervolgens de verkiesbare kandi-

daten en wordt aangegeven was
de volgorde is. Onder de noemer
‘Heel Steenbergen Stemt!’ zal de
gemeente diverse activiteiten organiseren.
Doel daarvan is om de opkomst
bij de verkiezingen te bevorderen
en de inwoners goed te informeren, waardoor ze weloverwogen
hun stem uit kunnen brengen.
In februari volgt hierover meer informatie.

K E R K B E R I C H T E N
SINT ANNA
PAROCHIE
Parochiesecretariaat tel:
0167561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus
145 4650AC Steenbergen; Website:
w w w. s i n t a n n a p a r o c h i e . c o m ;
Het secretariaat van de St.
Annaparochie is gevestigd in de
Gummaruskerk, ingang marktzijde
en is geopend op maandag,
woensdag en donderdag van 9.15
uur tot 11.30 uur.
Voor het ontvangen van de
ziekenzalving, belt U naar
Pastoor Hans de Kort 0167563129
Kunt u door omstandigheden
niet naar de kerk komen en wilt
u graag de H. Communie thuis
ontvangen, dan kunt u zich
aanmelden bij de pastorie tel.nr.
563129 om hiervoor een afspraak
te maken.
Dit eerste weekend van de maand
extra collecte voor de Caritas
in alle kernen om mensen in
financiële nood in onze eigen
parochie te ondersteunen.
De eucharistieviering vanuit de
Gummaruskerk wordt
iedere
zaterdag om 17.00 uur uitgezonden
via de SLOS: Ziggo: kanaal 41,
KPN: kanaal 1402, Delta : kanaal
804 en Caiway: kanaal 12.
De eucharistieviering vanuit de
Gummaruskerk wordt
iedere
zaterdag om 16.00 uur uitgezonden
via de SLOS: Ziggo: kanaal 46,
KPN: kanaal 1402, Delta : kanaal
804 en Caiway: kanaal 12.

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

Voor Inlichtingen:
Els Verbeek secr. telefoonnummer 0167566886 of Bram Hommel voorz.
06-53802394.
Wij gedenken: Bas van Rosendaal
echtgenoot van Jo van Rosendaal
- van Loenhout, Annie van Aert,
Kees de Wit partner van Clazien de
Bakker - de Jonge.
Viering Oudjaar 31 December
16.00 uur: Pastoor Hans de Kort

en Pater Bertus van Schaik. Piet
Dekkers - van Liempt; Leo Dekkers
- Schoutens; Priester Jan Dekkers;
Jaargetijde Fam. Gijzen - Potters;
Overleden familie Hontelez Bogers.
Zondag 2 Januari 11.00 uur:
Pastoor Hans de Kort
Maandag 3 Januari geen viering

doordenkertje
Het nieuwe jaar een
frisse start
Voor oude gewoontes
Misintenties: Wilt u een misintentie aanvragen? Indien mogelijk
graag een week van tevoren (i.v.m.
tijdige plaatsing in de krant) door
te geven bij het secretariaat (zie
gedeelte Sint Annaparochie) of via
de website. De prijs voor het aanvragen van een misintentie is 11,00
euro.

PAROCHIE
KERN
VREDESKERK
TEL. 565 994

Weekend van 1 en 2 Januari geen
viering in de Vredeskerk.
Woensdag 5 Januari om 9.30
uur: Eucharistieviering Pastoor
Hans de Kort.
Zondag 9 Januari om 11.00 uur:
Eucharistieviering Pastoor Hans de
Kort.
Opgeven van een misintentie kan
bij: Rina Gelten, Lijsterbesstraat
2. Telefoonnummer 0167-565612,
e-mail r.gelten@home.nl Het tarief
van een misintentie is € 11,00.

PAROCHIE
KERN
JOANNES
DE DOPER

en p.w. Lenie Robijn.
Zondag 2 januari 09.00 uur:
Eucharistieviering, celebrant pater
Bertus van Schaik. Misintenties:
jgt. Piet van Loenhout e.v. To van
Loenhout-Koen;
Caritascollecte t.b.v. de eigen
samenleving.

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

Zaterdag 1 jan. 11.00 uur Euch.:
In deze viering gedenken wij: Jaan
van Tillo e.v. Rinus Nijssen; Jos
Princen e.v. Corry van Oevelen;
voorgangers: Past. H. de Kort en
Past. L. Robijn. Zang.
Dinsdag 4 jan.: 16.00 uur Euch.:
Ter ere van de H.Antonius voor
onze gezinnen.

PAROCHIE
KERN
GEORGIUS
TEL. 563 129

Zondag 2 januari 11.00 uur:
Eucharistieviering.
Caritascollecte Eigen samenleving: Enkele malen per jaar
collecteert Caritas voor de “Eigen
samenleving”. Regelmatig wordt
er op de pastores en de Caritas
een beroep gedaan om mensen uit
onze parochiegemeenschap, die
acute hulp nodig hebben, te helpen.
Soms gaat het om kleine bedragen,
maar het kan ook om goederen
gaan, die in een gezin niet gemist
kunnen worden.
Zang: Gemengd koor; Misintenties: Overl. Fam. SwagemakersKorst, Jo Brooijmans. Voorganger:
Pater Bertus van Schaik; Lector:
Josephine Dingemans; Koster:
Adrie van Etten.

Vrijdag 31 december geen dienst.
Zondag 2 januari 10.00 uur:
Viering Heilig Avondmaal. Ds. F.
de Ronde, Fijnaart. Gasten van
buiten mogen zich met vragen
wenden tot onze scriba via scriba@
pkndinteloord of bellen met +31
611 888 299.

PROTESTANTSE
KERK GASTEL
EN KRUISLAND
Vrijdag Oudejaarsdag 31 december 15.30 uur: Gezamenlijke
kerkdienst in de Prot. Kerk te
Oudenbosch. Ds. H.J. Inkelaar.

HERVORMDE
GEMEENTE
DINTELOORD
Vrijdag 31 december 19.00
uur: Ds. A. Vastenhoud. Zaterdag 1 januari 10.00 uur: Ds. A.
Vastenhoud. Zondag 2 januari
10.00 uur: Ds. C.D. Zonnenberg,
Hardinxveld
Giessendam.
18.30 uur: Prop. C.B. Westerink,
Rotterdam. De diensten zijn ook
te beluisteren via onze website
www.hervormddinteloord.com. De
zondagse ochtenddiensten worden
verder uitgezonden via de SLOS op
donderdagochtend.

OPEN DEUR

STEENBERGEN
TEL. 06 51 366 948

TEL. 561 571

Vrijdag 31 december 16.00 uur:
Eucharistieviering in de Gummarus
kerk te Steenbergen. Voorgangers
pastoor Hans de Kort en pater
Bertus van Schaik.
Zaterdag 1 januari Nieuwjaarsviering in de Kerk van
Lepelstraat om 11.00 uur:
Voorgangers pastoor Hans de Kort

GEREFORMEERDE
KERK
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

PROTESTANTSE
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 2 januari 10.00 uur: Dhr.
C. van de Voorde, Ridderkerk.

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

PROTESTANTSE
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER
Dienst in de Protestantse Kerk aan
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor
informatie: mevr. Toke Knook, tel.
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com.
Vrijdag 31 december 19.00 uur:
Eredienst in de Sint Martinuskerk te
Halsteren. Ds. H. van het Maalpad.
Zondag 2 januari 10.00 uur:
Eredienst in de Protestantse kerk te
Nieuw-Vossemeer Ds. H. van het
Maalpad.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

Engelen op mijn pad
Het was goed om na maanden
mijn familie weer te zien in
Kamerik, Woerden en Montfoort.
Mijn zus Riet legde nog een vers
krentenbrood op de achterbank
van mijn polo, en ik ging om half
vier huiswaarts om voor donker
thuis te zijn. Bij Gouda raakte
ik in een file van een uur. In
Rotterdam verdwaalde ik. Ik wist
totaal niet, waar ik was. Op het
tijdstip, dat ik voor de avondmis
in Nieuw-Vossemeer wilde zijn,
stond ik met een lekke band bij een
benzinepomp in Spijkenisse. Een
jonge vrouw van de kassa belde
voor mij de ANWB. Ze gaf mij
gratis koffie. Ik had ondertussen
een zee van tijd voor het bidden
van rozenhoedjes. Uit het busje
van de ANWB stapten twee
monteurs. “Bent u soms pastoor?”,
vroeg een van de twee. Hij zag het
aan mijn priesterboord. Toen de
klus geklaard was, zeiden Jessy
en Geoffrey: “Wij rijden voor u uit
tot uw huis in Nieuw-Vossemeer”.
Op eigen kracht had ik niet
geweten, hoe ik van Spijkenisse
in het donker thuis moest komen.
Om kwart over negen stonden
drie gelukkige mensen vóór de
H. Joannes de Doperkerk. Deze
twee engelen op mijn pad wilden
graag wat meer weten van dit oude
“pastoortje”. Pater Bertus.

Jubileumboek
geland bij
boekhandel
Vermeulen
STEENBERGEN – Het was een gewichtige landing, letterlijk ook, want het
jubileumboek ‘750 jaar Steenbergen
| 25 jaar één gemeente’ weegt maar
liefst 4,6 kilo en telt 750 pagina’s. Het
boek, waaraan zo’n 150 inwoners van
de gemeente Steenbergen een bijdrage hebben geleverd is voor het grootste gedeelte geschreven door Willem
Jongeneelen (interviews) en Frans
van Eekelen (historie). Ook Desi Dingemans-de Wit, John Nijssen en Dasja Abresch schreven artikelen en Mark
Koenraadt verzamelde al het fotowerk. Hij putte onder meer uit de archieven van Ad van de Par, Steenbergse Courant, De Steenen Kamer en tal
van particulieren.
Het boek is volgens uitgever Verkamman gedrukt in een oplage van 2000
stuks. De uitgever verwacht dat alle
exemplaren hun weg vinden naar inwoners van de gemeente Steenbergen. Volgens Verkamman – van Kick
uitgevers – waren er al zo’n 400 exemplaren bij voorintekening gereserveerd. De prijs van het boek is 79 euro.

Afhaaltijden
De openingstijden voor het afhalen van het boekwerk bij Boekhandel
Vermeulen aan de Kaaistraat 17 zijn
maandag van 13:00 tot 17:00 uur en
dinsdag tot en met zaterdag van 8:30
tot 17:00 uur. Tijdens de kerstdagen is
de boekhandel ook voor afhalen gesloten.

S
R
W
Steeds Rianter Wonen
Alle huurders hebben een cadeaubon
ontvangen voor een gratis
banketschaaf bij de HEMA

De HEMA is gewoon geopend voor
het afhalen van de banketstaaf
Vanaf 29 december t/m 31 december
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eidsvoorzieningen, de nieuwste connectiviteitsfuncties en
m langs voor een proefrit. Kom verder.

December knallers bij Bartelen

3 jaar gratis onderhoud óf
een Samsung tablet cadeau!

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

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

Klaar voor een nieuw perspectief. De volledig nieuwe BAYON, een gestroomlijnde crossover SUV
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Ontdek meer op hyundai.com/nl/bartelen

- emissie: 119 - 121 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTPstoot zijn overeenkomstig de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen
meer
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Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangebode
lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model.

Wij wensen u een gezond 2022!

Meesters
In groenten en fruit

Kaaistraat 51 - Steenbergen - 0167-563288
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J.F. Kennedystraat 3 - 4651XJ Welberg
Steenbergen - Tel. 0167 - 563701

Sc.Welberg
wenst haar leden,
vrijwilligers,supporters,
sponsors en donateurs
een sportief en
gezond 2022.

Burg. Elkhuizenlaan 33 - 4661 CH Halsteren
Tel. 0164 - 682475
Dorpsstraat 170a - 4661 HV Halsteren
Tel. 0164 - 686100

Corinthian
Medium
PlainPlain
Corinthian
Medium

Hezemans Fysiotherapie
élke zaterdag open
tussen 10:00 en 14:00

Joseph Hezemans
algemeen fysiotherapeut

of bel voor een afspraak

Kristel Franse
oedeemtherapeut

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

Kruislandsedijk 38, 4756 SG Kruisland
(0)6 27 22 62 61

Landgoed Heenwerf is een privé landgoed.
Bezoek enkel op afspraak of op de aangekondigde openingsuren.

élke zaterdag open
tussen 10:00 en 14:00

EEN GEZONDE START
Tuincentrum Hoveniersbedrijf
Tuincentrum
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of bel voor een afspraak

”Uw helpende hand
LigneNotarissen
in tijden van afscheid nemen”

Kruislandsedijk 38, 4756 SG Kruisland
(0)6 27 22 62 61

Onafhankelijk
L a n d g o e d H e e n w eDeskundig
r f i s e e n |pBetrouwbaar
r i v é l a n d g o e| d
.
Bezoek enkel op afspraak of op de aangekondigde openingsuren.

Alfred Leeuw

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
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Een kleine greep uit het nieuws
van het afgelopen jaar.

Basisscholen in de gemeente
Steenbergen regelen gezamenlijk
de noodopvang

2021

JANUARI

door: Peter Vermeulen

De bij de Lowys Porquin aangesloten scholen hebben de
noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen
tijdens de lock down van de basisscholen gezamenlijk geregeld.
Dat gebeurde in de Gummarusschool en hier werden de kinderen
van deze school en die van de Pius X, Petrus en Paulus, Groen van
Prinsterer, Maria Regina en Petrus en Paulus opgevangen.

SuperPostcodePrijs van
1 miljoen viel in Dinteloord
Utrechtse hovenier wordt
Steenbergse bierbrouwer
Henk Loef en zijn partner Anne-Mieke realiseren samen met bouwen brouwmaat Jan Vos aan de Moerstraatseweg een volwaardige
self-supporting bierbrouwerij. Loef was aanvankelijk eigenaar van
hoveniersbedrijf De Groene Wereld in het Utrechtse. Hij kwam
naar West-Brabant en kocht de boerderij van Van der Heijden aan
de Moerstraatseweg. Hier werd onder dezelfde naam ‘De Groene
Wereld’ de briebrouwerij gestart. Op het land rond de boerderij
wordt de genodigde gerst verbouwd. Loef zit boordevol plannen
voor de toekomst.

Op diverse loten van deelnemers in Dinteloord viel per lot een
bedrag van ruim 52000 euro. Er was zelfs een straatbewoner
die met vier loten deelnam.
Het gezin Mangelaars, dat vorig jaar vader Jan verloor als
gevolg van Corona werd het gewonnen bedrag van 105.263,euro helemaal van harte gegund.
De bekende Gaston was wel uit het veld geslagen toen hij
het verhaal van het gezin hoorde. “Ik voel me nu wel een
beetje lullig met mijn envelopje. Maar ik heb alle respect voor
jullie”.

Thuiswerken in de gemeente
Steenbergen: pittig
Veel gezinnen uit de gemeente Steenbergen werden
geconfronteerd met de verplichting om thuis te werken. Dat
was pittig, vooral voor de gezinnen die te maken kregen met
thuisonderwijs voor de kinderen. Want werken en onderwijs
geven is geen gemakkelijke opgave. Maar ook “de vaatwasser
draait overuren en de boodschappen raken niet aangesleept”, zo
concludeerde familie Quirijns, een van de drie gezinnen waaraan
Steenbergse Courant aandacht besteedde. Vader Gerben, moeder
Tamara begeleidden hun drie kinderen Julia, Lize en Siem.

Beste eierkoekenbakker van de
regio gaat met pensioen
Nadat hij 35 dienstjaren bij Bakkerij van Broekhoven op de
Welberg volmaakte gaat Jac de Jong met pensioen. Volgens de
bakkersfamilie is dat een groot gemis, want de ervaren Jac ‘kan
zo ongeveer met zijn ogen dicht bakken’. Hij leerde het ambacht
aanvankelijk bij bakkerij Meesters op de Heen en belandde via
een bakker in Bergen op Zoom op verzoek bij de Van Broekhovens.
Hier groeide hij uit tot een bijzonder eierkoekenbakker. De
pensionado houdt overigens zijn bakkersschort paraat voor het
geval de nood aan de man is.

Strienestads prentenboek als
aftrap voor karnaval 2021
Jubileum zonder feestje voor koor ‘Eigenwijs’
Twintig jaar geleden werd het Nieuw-Vossemeerse koort ‘Eigenwijs’ opgericht. Ook hier zette corona een dikke streep door plannen om dit
tijdens een gezellige samenkomst stevig te vieren. Het bleef noodgedwongen bij een terugblik. “We zingen recht-vooruit zoals dat heet en
geen ingewikkelde partijen. We zijn zeker ook niet stijf en serieus”, verklaart woordvoerder en secretaris Willy van Vliet desgevraagd. “Dat
wordt met name in de verzorgingstehuizen bijzonder gewaardeerd”.

Lidl verhuist niet en breidt uit
op dezelfde locatie
Nu de bushalte aan de Burgemeester Van Loonstraat voor een
groot gedeelte is vervallen ziet supermarkt Lidl kans om op de
huidige locatie uit te breiden. Dat betekent dat de plannen van de
super om nieuwbouw te realiseren op de plek van Auto Kar aan
de Franseweg komen te vervallen. Zowel wethouder Economische
Zaken Willie Knop als ondernemersvereniging ONS Steenbergen
zijn blij dat de Lidl tegen het centrum van Steenbergen blijft
gesitueerd. Uit koopstromenonderzoek blijkt dat dit belangrijk is.
Op de plek van Auto Kar komt zo mogelijk woningbouw.

Welberg werd officieel
‘Kern met Pit’
Eind januari kwam Ardwin Lantain van ‘Kern met Pit’ naar de
Welberg om aan de voorzitter van de Dorpsraad – Ilja Bos –
niet alleen een plaquette te overhandigen omdat het kerkdorp
officieel een ‘Kern met Pit’ is geworden. Hij bracht ook een dikke
cheque van 1000 euro mee. Dit als beloning voor de realisatie
van een hondenspeelplaats door Dorpsraad en een flinke groep
vrijwilligers. De voorziening draagt bij aan de verbetering van de
leefomgeving.

Geen ‘Snorrebal’, ook geen ‘Boekebal’. Toch zag voor de start
van het Strienestads karnaval een bijzonder prentenboek het
daglicht. Marlies van Sittert schreef het op verzoek van Stichting
Karnaval Steenbergen. Piet Ligtenberg verzorgde de illustraties.
Via een donatie uit de nalatenschap van carnavalsliefhebber Ad
Koolen kon de publicatie worden bekostigd. En zo kunnen tal
van kleine Bietboerkes en Meerminnekes in spé ’s avonds voor
het slapengaan worden voorgelezen over de avonturen van
hoofdpersonen Job en Marlieke.

Vlaojestààmpers: dit jaar geen
wagen, wel een bijzonder boek
Het liefst had bouwclub De Vlaojestààmpers het 22-jarig jubileum
gevierd met een extra feestelijke open dag met geweldige
feestavond. Helaas moet dat worden uitgesteld tot zeker
volgend jaar. In plaats van weer een prachtige carnavalswagen
presenteerde de Vlaojestààmpers een 52 pagina tellend boek dat
de geschiedenis van de bouwers vertelt. Dit met als titel: ‘Zukke
koeje ebbe wij nog nie g’ad”.

Vlamingvaart 49
4651 GR Steenbergen
0167-560799 of 06-22757344
Steenbergen
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Kinderopvang Mamaloe wenst
u een voorspoedig 2022!

Prettige Feestdagen
en een Gelukkig en

BEAUTYFULL
Nieuwjaar

Veilige kilometers in 2022 gewenst!

Beauty Studio Mariëtte

Bedrijvenweg 4, Fijnaart - 0168 4622 44

Oostzijstraat 2a, Dinteloord, Tel: 0167 520601

Wij wensen u fijne feestdagen &
een voorspoedig, gezond en bloemrijk 2022!
Tuincentrum Hoveniersbedrijf
Tuincentrum
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Acht gemeenten in de regio
pakken drugsdealers aan
De acht gemeenten waaronder ook de gemeente Steenbergen
zetten voortaan een bestuurlijke maatregel in om het dealen
van drugs tegen te gaan en herhaling te voorkomen. Overtreders
krijgen voortaan een zogenaamde ‘last onder dwangsom’
opgelegd. Dat wordt een boete van 5000 euro in geval van
softdrugs en 7500 euro wanneer het om harddrugs gaat.
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Fortnite-toernooi voor eetcafé
De 13-jarige Jesse de Jong is een fanatiek speler van de Fortnite
game. Hij bedacht dat dit ook een leuk middel kon zijn om wat
ondersteuning te bieden aan de lokale horeca, in het bijzonder
eetcafé ‘By Ons’. “Die mensen zijn echt aardig. Ze hebben het
echt zwaar. Dus dacht ik dat ik ze een beetje zou kunnen helpen”,
zo verklaarde de jonge Vosmeerder zijn initiatief. En zo konden
belangstellenden mee doen aan het toernooi dat hij organiseerde.
Aangevuld met wat donaties kon Jesse een bedrag van 173,50
overhandigen aan Belia Henning en Kathy Jongmans van het
eetcafé. Die vonden het gebaar super.

Bushalte Zuideinde krijgt
definitief einde
Ondanks verwoede pogingen van de groep Dinteloorders die
zich fel verzetten tegen het verdwijnen van de bushalte op het
Zuideinde en de verplaatsing ervan naar de Noordlangeweg bij
de rotonde kwam de beslissing van Provincie en Arriva: de halte
wordt verplaatst. “Dat nieuws komt wel even hard binnen”,
zo was de reactie van Cora Stolk namens de actiegroep. Ze gaf
aan dat de actievoerders zich zouden blijven verzetten tegen de
beslissing.

Kroniek uit
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Een kleine greep uit het nieuws
van het afgelopen jaar.

Koning Winter verbleef slechts
even in de gemeente Steenbergen

2021

FEBRUARI

door: Peter Vermeulen

Tot opluchting van het bestuur van de Kleine Tour en dat van
Stichting Karnaval blijft de feestzaal van ‘Bij Moeders’ beschikbaar
voor deze organisaties. En het etablissement krijgt zijn vertrouwde
naam weer terug: ‘Het Wapen van Steenbergen’. Helaas niet zo
snel als de nieuwe eigenaars wilden. Eerst viel ‘het zwaard van
Damocles’ nadat in het pand een hennepkwekerij werd ontdekt en
het pand om die reden een half jaar gesloten werd.

Een paar dagen aardige vorst en het kon even: schaatsen op
natuurijs. Een tocht over de Vliet richting Benedensas, een
schaatstochtje over de Vosmeerse Kreek, schaatsplezier bij de
Kruisbeek of op diverse plasjes in de buurt. Er viel sneeuw en dat
alles zorgde voor fraaie winterse taferelen. Tot Koning Winter er na
een paar daagjes genoeg van had en alras vertrok.

Carnaval 2021 uniek maar zeker
niet voor herhaling vatbaar
Met dank aan corona: geen overvolle cafés met stampende
gezelligheid, geen bals, geen optochten maar een zeer
aangepaste, overwegend ook digitale carnavalsviering. Wel een
waarbij de carnavalsstichtingen uit de kernen samenwerkten
om van carnaval 2021 nog zoveel mogelijk te maken. Ook
de dweilbands zochten elkaar op al was het dan online. ‘Het
carnavalsvuurtje is ondanks corona blijven branden en staat voor
volgend jaar weer op de kalender’, zo luidde een stellige belofte.

Het Wapen van Steenbergen
keert terug

Leutprinsen vertellen over
de naderende carnaval
Corona zorgde voor een zwaar aangepaste vorm van de
carnavalsviering. Toch lieten de ware carnavalsliefhebbers
zich hierdoor niet uit het veld slaan. Ook de leutprinsen van
Strienestad, Vosse-ol, Pompedurp en de Stichting Carnaval
Peeloofdurp hadden hun idee over de viering. Prins Strienius V
van Strienestad concludeerde dat het enthousiasme niet minder
was dan normaal. Prins Peer van ’t Voss-ol wees op de zaken die
wel doorgingen, Prins Jurgen van Pompe-durp had het over een
uitdaging die vroeg om creativiteit en In Peeloofdurp sparen ze
hun krachten voor volgend jaar.

Kunstwerkjes op steen bezorgen
een blij gevoel
Het fenomeen ‘Happy Stones’ deed zijn intrede in ons land en
werd begin dit jaar ook in de gemeente Steenbergen gesignaleerd.
Op social media werden met name Welberg en Kruisland als
vindplaats van de vrolijk gekleurde kiezelstenen genoemd. Op
sommige stenen staat een leuke tekst, andere stenen zijn ware
kunstwerkjes. Zo is de Welbergse Rosemary Stevenson al geruime
tijd actief als Happy-Stones-kunstenares. Ze heeft zelfs een eigen
facebookgroep die de naam ‘Raldal Rocks’ draagt.

Kappers blij, sportclubs zien
puzzel, ondernemers bungelen
Eind februari kwam er wat versoepeling in de coronamaatregelen.
Tot opluchting van de kappers, die weer aan de slag konden.
Ook de versoepeling van de regels bij buitensport werd enerzijds
toegejuicht, al betekende dat een behoorlijke puzzel voor de clubs.
Vooral ook de avondklok die gold en waarbij iedereen al om 20:30
uur richting huis moest om op tijd binnen te zijn maakte het niet
gemakkelijk. Daarbij vonden de sportclubs het trainen zonder
echte wedstrijden nu niet echt motiverend. De motivatie was er
bij de kappers wel tot opluchting van hun klanten die blij waren
met de knipbeurt. De winkels overigens snakten naar een forse
verruiming van de maatregelen.

Dinteloordse bibliotheek verhuisde naar BP Tankstation
Omdat de Regenboogschool vanwege het groeiende leerlingenaanbod de ruimte hard nodig had, moest de bieb daar plaatsmaken. En zo
gebeurde het dat Dinteloorder Ronald Bierkens en zoon Lex het genoegen hadden om de eerste handeling te verrichten op de nieuwe locatie
van de bieb. In het BP station van Pieter Vlamings aan de Steenbergse weg kreeg de bieb onderdak. Hier kunnen boeken worden geleend en
weer teruggebracht en staat een pc waarmee kan worden gereserveerd. Ook de Taaloefengroep en de cursus Klik & Tik krijgen een plekje in de
ruimte van het BP station.

ict
alarm
camerabewaking
De teams van Vermeulen Steenbergen
Steenbergse Courant en KijkopSteenbergen.nl
wensen u een goede gezondheid, voorspoed
en geluk in tweeduizend tweeentwintig.

0165-201098
info@engelen-ict.nl
www.engelen-ict.nl Kruisland

2022

2022
wenst u een
voorspoedig
nieuwjaar!

Fijne feestdagen en een stralend nieuwjaar!
Het team van Haer van den Adel staat ook in 2022 voor je klaar.

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

Maak zelf online een afspraak op www.haervandenadel.nl
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Raadhuisplein 9
4671 DA Dinteloord
Tel: 0167-520018
Like ons op
info@bestersopticiens.nl
facebook
www.bestersopticiens.nl

en
Instagram

STEENBERGEN

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

Wenst u veel fietsplezier in het nieuwe jaar!
webwinkel: www.kaaistraat50.nl
www.marskramersteenbergen.nl

Kruispoort 5 Steenbergen | telefoon (0167) 563 212
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Wij danken al onze klanten en relaties voor het vertrouwen!
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Goudsmederij Keizer wenst u een gelukkig en mooi 2022
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Kaaistraat 45, 4651 BM Steenbergen, telefoon: 06-48682342

Vitrages Shutters Houten vloeren

samen sterk
in maatwerk

Betaalbare kwaliteitsgarage voor alle merken!
Kijkt u ook eens op onze site www.cuelenaere.nl
voor o.a. een mooie occasion.

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

Leerlooierij 6 Steenbergen
T. 0167 - 561678

Wij doen alles voor uw auto

www.ridderwonenenslapen.nl
Adv_106x52_Cuelenaere.indd 1
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Jolijn Gebuis
voorleeskampioen in de
gemeente Steenbergen
Tijdens het voorleeskampioenschap van Bibliotheek WestBrabant las Jolijn Gebuis in de finale voor uit het boek
‘Gozert’ van Pieter Koolwijk.

Een kleine greep uit het nieuws
van het afgelopen jaar.

2021

MAART

door: Peter Vermeulen

De jury was enthousiast over haar boekkeuze en het
plezier dat de Gummarusscholiere uitstraalde.
De tienjarige Jolijn werd gekozen tot voorleeskampioen
in de gemeente Steenbergen.

Steenbergse Culturele Hapjestour:
culinair en leerzaam wandelgenot

Corona-proof opschonen
op de Welberg

Vijf horecabedrijven in het hartje Steenbergen lanceerden een
nieuwe fenomeen: de Steenbergse Culturele hapjestour. Met de
routebeschrijving die de lokale Stadsherauten hebben opgesteld
en de hapjes en drankjes van de vijf horecadeelnemers werd
de tour zowel leerzaam als smakelijk. En het was een welkome
activiteit voor de inwoners die snakten naar een uitje in de zo
beperkende coronatijd.

Koos Boer – die namens de dorpsraad jaarlijks de opschoondag
coördineert organiseerde dit jaar een corona-proof editie. Met
een aantal vrijwilligers verzamelden zij een aanhangwagen vol
zwerfvuil uit de Welbergse natuur. De opschoners genoten na
afloop van een smakelijke appelflap van bakker Van Broekhoven.
En Koos Boer was vol lof over de inzet van de vrijwilligers en had
ook complimenten voor inwoners die zich door het jaar heen
kwijten van deze nobele taak.

Panden Wit Kruis blijven toch
eigendom van familie Veraart
Bijna was er een einde gekomen aan 150 jaar familiebezit van de
panden van het Wit Kruis in de Berenstraat / Simonshaven. Hier
was ooit een brouwerij / tapperij en slijterij gevestigd. Een van
de ervende dochters maakt er een woning in, een zoon van een
andere dochter het voormalig ouderlijk huis betrekt. Er moet nog
wel het nodige verbouwd en gebouwd worden.

Leonie ten Hove presenteert
‘Avondturengids voor kids’
Volgens de Nieuw-Vossemeerse Leonie ten Hove wacht er onder
iedere steen en achter menige boom een avontuur. “Je moet
het alleen willen zien”. Speciaal voor kinderen schreef zij er een
boek over: de ‘In4outdoor Avonturengids’. Een verzameling van
tientallen avonturen zoals stenen ketsen, bloemen eten, lekker
modderen, een muziekmuur of een mini-museum bouwen en
ga zo maar door. Het boek is volgens de schrijfster niet alleen
voor kinderen. “Juist ook ouders, opa’s en oma’s kunnen er veel
inspiratie uit halen om leuke dingen met de kids te doen”.

Jachtseizoen groot succes
op de Welberg

Bewoners Berenstraat voelen zich
niet gezien of gehoord

In navolging van het bij de jeugd populaire programma
‘Jachtseizoen’ mochten leerlingen van groep 5 tot en met 8
op zoek naar een ‘boef’ die zich ergens op Welberg hadden
verstopt. Het was de eerste woensdagmiddag activiteit van het
jongerenwerk en de sportcoaches. De belangstelling hiervoor was
groter dan verwacht.

Bewoners van de Berenstraat zijn boos, teleurgesteld en bezorgd.
Boos en teleurgesteld omdat ze vinden dat er niet naar hen wordt
geluisterd. Bezorgd vanwege het plan om in hun straat een pand
met 17 appartementen te realiseren. Ze hebben een lange lijst
met bezwaren tegen de plannen. Ze zijn verenigd in ‘Hart van de
Berenstraat’.

Dylan Sebrechts trakteert
op een kabouterbos
Met de hulp van buurman Kees-Jan realiseerde de juist
verjaarde 11-jarige Dylan Sebrechts een door hem vurig
gewenst kabouterbos. Dat gebeurde in het Peetersbosje aan
de Krommeweg, waar in een aantal bomen leuke optrekjes
verschenen voor het kaboutervolk. Wethouder Wilma Baarmans
– portefeuillehouder Volkshuisvesting – vond het geweldig om
het kabouterbos samen met de jonge Dylan te onthullen. Helaas
richtte een zielige vandaal een poosje later de nodig schade aan
de bijzondere huisvesting.

VVD ook in Steenbergen de grote
winnaar. PVV tweede
De opkomst van de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente
Steenbergen lag in lijn met het landelijk gemiddelde: 77,8 procent
van hen vonden hun weg naar de stembus tijdens de verkiezingen
voor de Tweede Kamer. VVD behaalde in onze gemeente 4193
stemmen. Dat waren er 594 meer dan in 2017. De PVV kwam
op 2552 stemmen, 770 minder dan vier jaar geleden. D66 en
CDA volgden met respectievelijk 1417 en 1353 stemmen. De
SP haalde er 1064. De VVD is overigens de eerste partij die
haar verkiezingsprogamma presenteerde voor de komende
verkiezingen. Dat gebeurde op 11-11 met

“Ik leef als God de Vader in
Frankrijk en achter mijn kont
vergaat de wereld”
Deze uitspraak komt van de in februari overleden oudste inwoner
van Steenbergen. Piet van Treijen werd maar liefst 104 jaar oud.
Tot zijn 100e jaar reed de krasse knar nog een stevige ronde
door de Steenbergse polder. Tot dat hij door een TIA getroffen
evenwichtsproblemen kreeg en besloot met het fietsen te stoppen.
Volgens kleindochter Lotte was hij het gelukkigst wanneer hij een
biljartje kon leggen, een borreltje kon drinken en wanneer hij zijn
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen op bezoek kreeg.
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Loonbedrijf J.A.P.M.
Oomen

Agrarische diensten en cultuurtechnische werken
Zeelandweg Oost 35, 4655 TT De Heen
tel. 0167-563401 mob. 06-54340401

Familie en personeel wensen u
een voorspoedig 2022
Haarverzorging van dames, heren en kinderen
De Lindenburgh - De Vossemeren
Onze Stede - De Nieuwe Haven & Welberg
Tel. 0167-562223 / 0651-285787

hair- & bodysalon

monique
Lichaam
& gezichtsverzorging
Wij
wensen
u een Gelukkig Nieuwjaar
De Lindenburgh
Hof
van Nassau
Tel. 0649-624128
Steenbergen

Onze Stede
Steenbergen

De Nieuwe Haven
Dinteloord

Bel voor een afspraak met 06 5128 5787

VAN DE KLUNDERT

MEUBELMAKER EN INTERIEURBOUWER
Liberatorstraat 6e • 4651 SC Steenbergen
www.jvdklundert.nl

de Suijkerpot
Lifestyle

Openingstijden
Ma:
13.00 - 17.30 uur
Di t/m Vr: 09.30 - 17.30 uur
Za:
09.30 - 17.00 uur

Kaaistraat 22
4651 BN Steenbergen
tel. 0167 541 012
www.desuijkerpot.nl
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Steenbergse Courant is 140 jaar
en ontvangt een bijzondere
felicitatie van de burgemeester
De eerste editie van de Steenbergsche Courant verscheen op 30
maart 1881. Vier jaar daarvoor – in 1877 – startte P.A. Vermeulen
– drukkerij P.A.Vermeulen – thans Vermeulen Steenbergen – en
begon ook een kantoorboekhandel. Deze is nog steeds gevestigd
in de Kaaistraat in het oorspronkelijke pand. De Courant bereikt
de 140-jarige leeftijd en ging de 141e jaargang in. Ter gelegenheid
hiervan ontving het team van Steenbergse Courant – aangevoerd
door de inmiddels vierde en vijfde generatie Vermeulen – een
bijzondere felicitatie van burgemeester Ruud van den Belt.

Gemeenteraad beslist: geen complete renovatie van de atletiekbaan
De marathon-discussie over het vernieuwen van de atletiekbaan van Diomedon op het sportpark aan de Seringenlaan is gelopen. Niet iedereen
staat echter te juichen aan de eindstreep. Het bestuur van Diomedon krijgt niet de volledige renovatie waarop men hoopte. De gemeenteraad
koos voor de tussenoplossing, waarbij de baan alleen een nieuwe toplaag krijgt.

Kroniek uit
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Een kleine greep uit het nieuws
van het afgelopen jaar.

Wethouder krijgt steun voor
plannen met Fort Henricus

2021

APRIL

door: Peter Vermeulen

Leerlingen Maria Regina
knutselden een Paasattentie
De activiteitencommissie van de Zonnebloemafdeling
Steenbergen-Welberg bleef ook in coronatijd actief. Weliswaar
waren er geen bijeenkomsten mogelijk, maar er wordt iedere
maand wel een bezoekje gebracht aan de deelnemers. En
iedere twee maanden ontvangen ze een leuke attentie. Voor de
paasattentie kregen de Zonnebloemvrijwilligers de helpende hand
van de leerlingen van de Maria Reginaschool. Namens hen bood
Zoë Wensink de leuke knutselwerkjes voor de paasattentie aan
haar oma Anneke Wensink, die lid is van de activiteitencommissie
van de Zonnebloemafdeling.

De gemeenteraad had overwegend waardering voor de plannen
om van Fort Henricus een toeristische trekpleister te maken.
De gemeente kocht daartoe ook twee loodsen aan van het
voormalige loonbedrijf Verbeek en wil ook de bedrijfswoning
tussen deze twee loodsen aankopen. Doel is sloop van de kleinste
loods en de woning, om meer zicht te krijgen op het Fort. De Fortplannen blijken echter een langdurig en moeizaam proces want
ook Natuurmonumenten ( de eigenaar ), het Waterschap en de
Provincie moeten hun zegje erbij doen.

Kees de Bruin neemt afscheid als
voorzitter van ONS Steenbergen

Cameleon bedankt sponsoren
met ‘voordeurtheater’

Na zeven jaar grote inzet neemt ondernemer Kees de Bruin
afscheid van ondernemersvereniging ONS Steenbergen. Hij volgde
destijds Hans Oerlemans op en zou de functie aanvankelijk als
interim-voorzitter voor de periode van een jaar vervullen. Dat
werden er dus meer en De Bruin stak ongebreidelde energie en
mening uur in het voorzitterschap. Bij zijn vertrek benadrukt
hij dat de betrokkenheid en saamhorigheid van alle winkeliers
en aangesloten ondernemers essentieel is voor een krachtig
winkelhart.

Om de trouwe sponsoren ook tijdens de moeilijke coronaperiode
met theater. Dertig van hen werden zonder aankondiging
verrast met een minishow. Die viel zeker in de smaak. “Normaal
gesproken hebben we ieder jaar een sponsorvoorstelling. Die kon
dit jaar vanwege corona niet doorgaan”, zo legt Anjella Neelen
namens de theatergroep uit. We willen op deze manier laten zien
dat we onze sponsoren niet vergeten én dankbaar zijn”.

Dorpsraad Kruisland heeft
leefbaarheidsplan af
De enthousiaste leden van Dorpsraad Kruisland hebben zich vol
op het leefbaarheidsplan 2021 – 2025 gestort. En met resultaat,
de ideeën over wat beter kan zijn in het plan verwerkt. Al vindt de
dorpsraad dat Kruisland nog geen reden tot klagen heeft, maar
er zijn zeker nog wensen die de leefomgeving voor de inwoners
prettiger kan maken. Het leefbaarheidsplan is aangeboden aan
wethouder Esther Prent. Die gaat kijken welke mogelijkheden er
zijn en komt met een uitvoeringsplan.

Elia Oosterom op de ‘ramp’ voor
skatepark Dinteloord

Koningsdag is dit jaar in de diverse kernen kleinschalig gevierd
Corona maakte het de organisatoren van activiteiten zeker niet gemakkelijk. Het vereiste de nodige creativiteit van de organiserende
Oranjeverenigingen om er nog enigszins een draai aan te geven. Het werd dus een kleinschalige viering met activiteiten voor voornamelijk de
kinderen. Gelukkig werkte de zon die dag een beetje mee.

In Dinteloord is de 15-jarige Elia Oosterom op zoek naar
medestanders die samen met hem in actie willen komen om
in Dinteloord een skatepark van de grond te krijgen. Hij denkt
als locatie aan de carpoolplaats buiten het dorp. Dit is naar
zijn mening een ideale plek. Goed bereikbaar vanuit het dorp,
op voldoende afstand van de woningen en gemakkelijk om
in te richten. Toen bleek dat de grond die op het oog had niet
beschikbaar is, schoof Oosterom een tweede optie naar voren:
de naastgelegen ijsbaan. Eerst moet aangetoond worden dat er
voldoende draagvlak en behoefte is.
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wenst u een gezond, gelukkig en muzikaal 2022
www.volhardingsteenbergen.nl

uitvaartverzorging
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Jannie Hulsbergen
Jannie Hulsbergen
uitvaartverzorging
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Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en zonnig 2022

z.o.z.

Telefo
E-mail: info@rosem
Dorpsstraat 25 4751 AH Oud Gastel
Telefoon: 0165-513470 Mobiel: 06-1019 0564
E-mail: info@rosemaryslingerie.nl www.rosemaryslingerie.nl
Twitter: @Rlingerie

Het bestuur en
medewerkers van de

Kleine Tour
Steenbergen

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

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

Het volledig team van Madri Totaalinstallateur
wenst u een warm, verlicht, stromend en vooral
een gezond en gelukkig 2022.
Ook in het nieuwe jaar staan we graag voor u klaar.

uitvaartverzorging

Jannie Hulsbergen
Jannie Hulsbergen
uitvaartverzorging

Postadres: Loonberg 26
Jeanne Huijsmans
4617 NX Bergen op Zoom
jeannehuijsmans@home.nl
0164-246664
/ 06-51910414
Postadres:
Loonberg 26
Telefoonnummer
06-13433461
Jeanne Huijsmans
4617 NX Bergen op Zoom
jeannehuijsmans@home.nl
0164-246664 / 06-51910414
Telefoonnummer www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
06-13433461

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

CONSTRUCTIES

Wenst u allen
een gezond en gelukkig 2022
Slabbecoornweg 21 • 4691 RZ Tholen
Tel: (0166) 604140 • www.hofal.nl

De beste wensen en een voorspoedig 2022
AGRARISCHE-, CULTUURTECHNISCHE EN GRONDVERZETWERKZAAMHEDEN
EN VERZORGING VAN GROEN ONDERHOUD
Tevens kraanverhuur en levering van verschillende soorten zand, grond en puingranulaten
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Een kleine greep uit het nieuws
van het afgelopen jaar.

2021

MEI

door: Peter Vermeulen

Thomashuis Welberg krijgt
nieuwe Ouders

Ouders overvallen door
ontmanteling van het ‘trimbos’

Elf jaar lang waren Hans Deuling en Sylvia Bouwmans met liefde
en plezier de vader en moeder van het Thomashuishouden aan de
Kapelaan Kockstraat. De woonvorm voor verstandelijk beperkten
wordt sinds 1 juli geleid door Willeke en Marien Schenkel die
Zwijndrecht voor Welberg verruilden. Met hun kinderen Marloes,
Eline, Renske en Laura komen zij nu in de voormalige pastorie
bij de bewoners daar wonen. Er komen ook kippen volgens de
meiden, “Minstens vier”.

Vooral ook jonge ouders met kinderen reageren onaangenaam
verrast op de plotselinge ontmanteling van het ‘Peetersbosje’ in de
Krommeweg. En ook de Steenbergse Nikki Verbeek die met haar
kinderen het bosje regelmatig bezoekt is niet gelukkig met het
weghalen van de speeltoestellen uit het trimbos. “Er zijn weinig
uitdagende speelvoorzieningen voor kinderen. Wel een aantal
kleine speelveldjes in de wijken, maar geen plek om een lekker uit
te rennen, te klimmen en te klauteren. Hiervoor was het trimbosje
ideaal”, zo stelt zij.

Uilenwerkgroep hoopt
terugloop van de torenvalk
te stoppen
De Uilenwerkgroep Steenbergen bekommert zich niet
alleen om kerk- en steenuilen maar neemt nu ook
de torenvalk onder haar vleugels. Daartoe plaatst de
werkgroep speciale nestkasten voor deze roofvogelsoort.
De eerste werd geplaatst bij kwekerij-imkerij Landjuweel
aan de Welbergse Boomdijk. Er volgen nog negen
plaatsingen in de hoop dat er een einde komt aan de
terugloop van de torenvalk in dit gebied.

Muziekvereniging Volharding in
een nieuw jasje
Na de grootse viering van het 175-jarig bestaan vond Volharding
dat het tijd was om de muziekvereniging in een nieuw,
eigentijds jasje te steken. Een jaar lang werd hieraan achter
de schermen gewerkt en kon het nieuwe logo aan de leden
worden gepresenteerd. De rode G-sleutel wordt gevormd door
de embleempjes van ieder orkest dat onderdeel uitmaakt van
Volharding. Samen vormen ze dus de muzieksleutel.

Sc Welberg zet met ledlampen
grote stap naar energiezuinig
sportpark
De Welbergse sportclub rondde in mei een duurzaamheidsproject
af en gaat mede door de inzet van ledlampen voor de verlichting
van het veld aardig besparen op het energieverbruik. Sc Welberg
kreeg daarvoor onder meer een donatie uit het coöperatiefonds
van Rabobank Zuidwest-Brabant. Ook de eigen spaarpot van de
club is aangesproken. Per jaar wordt vierduizend euro bespaard op
de energiekosten en zo wordt het geïnvesteerde bedrag in vijf jaar
tijd terugverdiend.

Welbergse Janna ‘zappt’127 bomen bij elkaar
De 12-jarige Janna begon op 1 maart aan de actie ‘Zapp Your Planet-bos’. En hoewel haar ouders haar waarschuwden om haar verwachtingen
wat te temperen kreeg Janna iets heel bijzonders voor elkaar. In de weken die volgenden kreeg de jonge dame namelijk geld bij elkaar voor
niet minder dan 127 nieuw te planten bomen. Het betrof een actie die op het jeugdjournaal werd aangekondigd. Voor elke 7,50 euro die werd
bijeengebracht kan er één boom in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer worden geplant. De eerste jaars Roncalli-leerlingen verkocht onder
meer cupcakes, maakte verrassingszakjes en bracht paperclips aan de man. En vergaarde zo het kapitaal voor 127 bomen.

Investeerder John Auperle
eigenaar van diverse locaties in
Nieuw-Vossemeer

Bewoner Noorddonk trof
vosje op het toilet

De in Oude Tonge woonachtige John Auperle kocht naar eigen
zeggen 60 van de 80 woningen op het ‘Sunclasspark’, werd
vervolgens eigenaar van camping Mattenburg en eethuis-bowling
De Praeter. Na een tip over de leegstaande Dorpsherberg werd
ook dat pand eigendom van Auperle. “Nieuw-Vossemeer is een
ongeslepen diamant”, zo stelde de vastgoedeigenaar. Hij ziet
grote mogelijkheden voor het kerkdorp.

Het was geen broodje Aap-verhaal dat de wijkagenten Jack
Ambagts en Jesse Schmidt voorgeschoteld kregen. Een bewoner
van Noorddonk beweerde een vos in het toilet te hebben
aangetroffen. Dat verhaal bleek zeker geen verzinsel van de
bewoonster in kwestie, Ivonne Nuijten. Het ging om een babyvosje
dat werd overgedragen aan groen Boa Rob Mulder die het diertje
naar een opvangcentrum bracht waar het werd verzorgd.

Welbergenaren bekommeren zich
om het Maria Kapelletje
Zo’n zeven jaar nu maken Jenny en Kees Oerlemans ’s ochtends
vroeg hun vaste gangetje naar het een einde verder van
hun woning gelegen Maria Kapelletje. In navolging van hun
toenmalige overbuurvrouw Tonny Smout die dat ruim een
decennium lang voor hen deed. Het tweetal weet zich gesteund
door vrijwilligers die het tuintje bij het kapelletje onderhouden
en door Ria de Weert van de Annaparochie die het binnenwerk
onderhoudt. Het kapelletje wordt dagelijks bezocht door tal van
passanten. De inrichting ervan werd destijds bekostigd door
Janske Gorissen.

Beste inwoners,
In 2022 vieren we het 750-jarig bestaan van de stad Steenbergen én dat we 25 jaar één gemeente
zijn. Aan het begin van dit jubileumjaar, ontmoeten we u graag op maandag 3 januari bij onze
online nieuwjaarsbijeenkomst.
U kunt interactief meedoen door vanaf 19.15 uur in te loggen via
www.gemeente-steenbergen.nl/nieuwjaarsbijeenkomst
Wens elkaar het allerbeste. Praat mee over hoe u het afgelopen jaar heeft beleefd en wat u van 2022
verwacht. Samen met uw vrienden, familieleden, bekenden, buren, het voetbalteam, de harmonie,
de visclub, de toneelvereniging, collega’s, mede-vrijwilligers en wie u ook maar mee wilt brengen.
Iedereen is welkom.
Ook is het mogelijk om een eigen groep aan te melden, voor dorpsgenoten, bewoners van straten
of wijken, collega’s, vriendengroepen, verenigingen etc. Aanmelden kan t/m 3 januari 12.00 uur via:
communicatie@gemeente-steenbergen.nl
Vanaf 19.30 uur is er bovendien een live-uitzending op SLOS TV en het YouTube-kanaal van de SLOS,
met muziek, het jaaroverzicht en de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ruud van den Belt, die
u uiteraard ook tijdens het online programma kunt volgen.
Graag tot dan en ook uit naam van de gemeenteraad en onze medewerkers wensen wij u alvast

EEN VOORSPOEDIG 2022!
Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

www.gemeente-steenbergen.nl/nieuwjaarsbijeenkomst
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