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(Door Dasja Abresch)

NIEUW-VOSSEMEER - Het Kreek-
plein in Nieuw-Vossemeer is af-
gelopen zaterdag verrijkt met een 
bankje. Het resultaat van maan-
denlang werk door het kunste-
naarsechtpaar Simon en Sandra 
van Merriënboer is echter veel 
meer dan alleen een meubelstuk 
in de openbare ruimte. Het is een 
kunstwerk van formaat, zowel in 
kwaliteit als in kwantiteit, dat niet 
alleen eer doet aan de striphelden 
Bulletje en Boonestaak maar ook 
aan het dorp Nieuw-Vossemeer en 
haar inwoners.

Het bankje is een initiatief van 
de stichting 450 jaar Nieuw-Vos-

semeer. Zij hield na de festivi-
teiten in 2017 geld over en zocht 
daar een goede bestemming voor 
ten bate van de gemeenschap die 
de middelen ook opbracht. Vos-
meerder Niek Perdaems opperde 
het idee om een eerbetoon aan 
de stripfiguren Bulletje en Boon-
estaak te maken. Zij ontspro-
ten honderd jaar geleden aan het 
brein van de Vosmeerse schrijver 
A.M. de Jong en tekenaar George 
van Raemdonck. 

Boterham
Het echtpaar dat de bank maakte, 
had al de nodige ervaring met het 
monnikenwerk opgedaan tijdens 
het vervaardigen van de krukjes 
ten behoeve van het Watersnood-

monument aan de Hoogte. Het 
ontwerpen en beplakken van een 
volledige bank bleek een overtref-
fende trap van dit werk te zijn. ”De 
laatste maand sneed Sandra zelfs 
mijn boterhammen in mozaïek-
stukjes,” aldus Simon die er uiter-
aard de lachers mee op zijn hand 
kreeg. 

De toekomst
Hoewel Bulletje en Boonestaak 
in de hoofdrol staan op de bank, 
is het kunstwerk doorspekt met 
Vosmeerse symboliek. Met name 
de haat-liefdeverhouding die 
Nieuw-Vossemeer sinds haar ont-
staan heeft met het water, komt 
daarin terug. Op de armleuningen 
van de bank symboliseren tien-
tallen vierkante mozaïeksteentjes 
in alle kleuren van de regenboog, 
de kinderen en daarmee de toe-
komst van het dorp aan de Riet-
kreek. Aan de voorzijde prijkt de 
vos van Nieuw-Vossemeer in al 
haar glorie en op de zitting vertol-
ken twee harten de hartelijkheid 
van het dorp.

Zeer content
De onthulling van de bank werd 
ingeleid door Cor van Geel, voor-
zitter van  heemkundekring Am-
bachtsheerlijkheid Nieuw-Vos-
semeer. “De Brabant-bank die 
we ter gelegenheid van het jubi-
leum van commissaris Wim van 
den Donk kregen is mooi, maar de 
nieuwe bank is uniek in de wereld 
en echt van Vosmeer.” 

Content
Burgemeester Ruud van den Belt 
mocht samen met de kunstena-
res het bankje onthullen. Dit ge-
beurde onder toeziend oog van 
veel belangstellenden waaronder 
de kleindochter van George van 
Raemdonck, Cathy van Bauwel, 
en haar echtgenoot. Het Belgische 
echtpaar toonde zich zeer content 
met het resultaat.
“Het is een mooi eerbetoon aan 
mijn grootvader,” verklaarde Cat-
hy van Bauwel. “Hij overleed toen 
ik 25 was en ik heb veel fijne her-
inneringen aan hem.” Het strip-

verhaal, zo bekent zij eerlijk, is er 
daar niet persé één van. ”Ik heb 
er wel eens wat van gelezen hoor, 
maar het heeft mij nooit kunnen 
bekoren.” 

Achtduizend tekeningen
Dat het stripduo nog altijd popu-
lair is, blijkt wel uit het feit dat het 
Stripmuseum in Brussel volgend 
jaar een expositie inricht waar-
in de tekeningen van Van Raem-
donck centraal staan. Deze zijn 
geschonken door het echtpaar 
Van Bauwel: “We kregen achtdui-
zend originele tekeningen van de 
drukker die de strip uitgaf . Die 
wilden we uiteraard bewaren, 
maar liever niet in eigen huis.”

De Bulletje en Boonestaak-bank 
zal niet het laatste mozaïek-ele-
ment zijn dat Vosmeer siert. In 
zijn toespraak kondigde Simon 
van Merrienboer aan dat hij en 
zijn vrouw volgend schooljaar sa-
men met de leerlingen van de ba-
sisschool bijpassende tafeltjes 
gaan maken. 

Bulletje en Boonestaak 
voor altijd samen aan de 
Vossemeerse Rietkreek

(Door Nicole van de Donk)

DINTELOORD – In de jarenlange 
strijd tussen de initiatiefnemers 
van windparken en bezorgde om-
wonenden, is woensdag een be-
langrijke uitspraak gedaan door 
de Raad van State. Die heeft na-
melijk geoordeeld dat de regering 
een milieubeoordeling moet ma-
ken voor windturbines. Dat houdt 
in dat de huidige normen voor 
windturbines van de baan zijn en 

dat er eerst meer onderzoek moet 
komen naar de gevolgen voor na-
tuur en mens. Of dit voor het om-
streden Dinteloordse windpark 
Karolinapolder naast uitstel ook 
afstel gaat betekenen, is nog af-
wachten.

Deze uitspraak is het gevolg van 
een eerdere uitspraak van het Eu-
ropese Hof van Justitie, bekend als 
het Nevele-arrest. Daarmee werd 
bepaald dat bij dit soort projecten 
eerst meer onderzoek moet wor-

den gedaan naar de gevolgen van 
windmolens voor de omgeving. 

Provincie zag de bui  
al hangen

Na de uitspraak van afgelopen 
woensdag moeten de lopende 
procedures onder de loep wor-
den genomen. Vertraging is een 
probleem voor initiatiefnemers 
van windparken, omdat ze dan 
SDE-subsidies kunnen mislopen. 
Dat gaat om miljoenen euro’s. 
De Provincie zag deze uitspraak 
waarschijnlijk al aankomen, want 
daags voor de zitting is er nog een 
wijzigingsbesluit gekomen met 
daarin strengere normen op het 
gebied van bijvoorbeeld geluid-
hinder en lichtschittering van de 

windmolens.  Het is nog onduide-
lijk in hoeverre dit tegemoetkomt 
aan de uitspraak van de Raad van 
State. De Provincie pakte vorig 
jaar de regie over van de gemeente 
Steenbergen omtrent de plannen 
van Innogy om de huidige molens 
van de Karolinapolder te vervan-
gen door hogere exemplaren. 

VWBLD viert  
overwinning
Volgens advocaat Anne van Nus 
van DOKK Advocaten, die onder 
andere de belangen van de VW-
BLD (Vereniging Werkgroep Be-
houd Leefbaarheid Dinteloord) 
behartigt, is dit de tweede keer dat 
de overheid een tik op de vingers 
krijgt van de Raad van State. Leon 
Aanraad, voorzitter van de werk-

groep, is in jubelstemming. “Onze 
advocaat heeft precies bereikt wat 
we voor ogen hadden. Het heeft 
dus wel degelijk zin om je te blij-
ven verzetten tegen dit soort pro-
jecten, ook al moet je een lange 
adem hebben.”

RvS-uitspraak overwinning 
voor tegenstanders  
windmolens Dinteloord



UITVAARTVERZORGING
LEEUW

0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw

Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

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

www.debolusberg.nl
Sinds 
   1987

De Bolusberg

Boerenweg 7

 potchrysanten vanaf €1,75

 plantbakken en bloemstukjes 

speciaal voor Allerheiligen

Uitvaartzorg Leeuw

Terug naar zijn Schepper...
Terug naar het licht...

Terug naar de bron van herkomst....

In liefde losgelaten mijn man, 
onze vader en opa

Petrus Wilhelmus 
Krebbekx

- Piet -

* 7 januari 1943       † 27 juni 2021

 Truus

 Kinderen en
 kleinkinderen

	 				Snuff

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Leeuw 
t.a.v. Fam. Krebbekx
Postbus 68, 4650 AB Steenbergen

De crematie zal in besloten kring 
plaatsvinden.

 Ma was ma........

Op 18 juni 2021 hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze zorgzame 
moeder, oma en overoma

Mien van de Par-
van Schilt

         
sinds 1980 weduwe van

Jan van de Par

 in de leeftijd van 94 jaar. 
Eindelijk weer samen.

 Elly en Cenny
        Denny en Bianca, Lara
        Cindy en Marco, Jenna, Stelle

 Mart en Tuyet Mai
        Hoang Lam
        Astrid en René

Correspondentieadres:
Gladiolenstraat 39
4675 BA St. Philipsland

Het afscheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Speciaal een woord van dank aan 
Hof van Nassau, woning 8 en de 
Brasserie voor de goede zorgen 

aan Ma besteed.

Zaterdag nemen wij afscheid van

Piet Krebbekx

Piet was sinds 1 januari 1989
 een enthousiast lid van het 

Steenbergens Mannenkoor ABS. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte 

om dit verlies te dragen.

Mannenkoor ABS, Steenbergen

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

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

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Garagebox
te huur

 Berenstraat Steenbergen
 

Tel. 06-51217266
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Rouwcentrum Leeuw

Kapelaan Kockstraat 50, Welberg
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in tijden van afscheid nemen”
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Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

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

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

   

annie HulsbergenJ
Uitvaartverzorging

Postadres: Loonberg 26

4617 NX Bergen op Zoom

0164-246664 / 06-51910414

annie HulsbergenJ

uitvaartverzorging

Jeanne Huijsmans 

jeannehuijsmans@home.nl

Telefoonnummer 06-13433461

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Aula, Marconilaan 2

24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 

Afscheidskamer  

Achterstraat 13
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Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwers

Camping, Chaletparc en Pannenkoekenboerderij De Uitwijk
Dorpsweg 136 - 4655 AH De Heen - Tel: 0167 - 56 00 00

www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl

Ben je student, scholier of schoolverlater en nog op zoek naar een baantje?
Voor de weekenden en vakanties zoeken wij per direct:

* Medewerkers bediening
* Keukenmedewerkers
* Terreinmedewerkers

Stuur je motivatie en CV met foto naar info@de-uitwijk.nl

Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

VACATURE 
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (PARTTIME)

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

Heb jij ervaring met exact online, werk 
je accuraat en spreekt een afwisselend
takenpakket met verschillende 
verantwoordelijkheden jou aan? 

- Administratie
- Opstellen van de maandcijfers en 
  rapportages
- Verantwoordelijk voor Hertz verhuur
- Ondersteuning werkplaatsreceptie

Word jij onze nieuwe collega? 
Solliciteer direct en stuur jouw motivatie naar 
n.wagemakers@autokar.nl

Elektromonteurs, W monteurs & Metaalwerkers.
Full time, Part Time of voor een klus.

Zie www.gutec.nl 
of bel Maurice 
06-57251952

Dagelijks nieuws & aanbod uit de gemeente Steenbergen

KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 80.000  bezoekers per maand.
 
Via Facebook wordt KijkopSteenbergen inmiddels gevolgd door 
6.000 fans.
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Op het viaduct bij 
Heerle stond gisteren aan het be-
gin van de middag een vrachtwa-
gentrekker met daarop een witte 
kist. Er omheen tientallen familie-
leden en vrienden van Mike van 
Opdorp, de 21-jarige Steenberge-
naar die vorige week om het leven 
kwam bij een ernstig verkeerson-
geval. Onder hem door reden tien-
tallen collega’s die met hun lucht-
hoorns en sirenes Mike een laatste 
groet brachten. Een indrukwek-
kend en onwerkelijk beeld, maar 

vooral een beeld waarvan nie-
mand wilde dat het werkelijkheid 
was.

Afgelopen donderdag kwam er 
een einde aan het leven van Mike 
van Opdorp. Wie hem kende, om-
schrijft hem als een grappen-
maker, een positief en passievol 
mens met een eeuwige glimlach 
en boven alles een jongen met een 
hart van goud. Een echte maat. 
Zijn overlijden betekent voor ve-
len een onbeschrijfelijk verlies, op 
de eerste plaats uiteraard voor zijn 
ouders en broer. 

Geweldig mooi
Mike’s vrienden en collega’s bij 
Kees van Leeuwen transport be-
sloten om samen een grote wens 
van Mike uit te laten komen. Zij 
organiseerden een immens gro-
te vrachtwagen-colonne als eer-
betoon aan hun maat. Tachtig 
chauffeurs begeleidden Mike tij-
dens zijn laatste rit. Een geweldig 
grote colonne vrachtwagens, pre-
cies wat Mike zo “geweldig mooi” 
vond. 

Nothing beats a lion
De trekker van Mike kreeg na het 
ongeluk een ereplek op het ter-
rein van Kees van Leeuwen. Om-
ringd door paaltjes met daartus-
sen een dik, rood fluwelen koord. 
Het was de afgelopen week een 
veel bezochte plek; een altaar ter 

herinnering aan de jongeman 
die samen met zijn vader de pas-
sie voor het truckersvak deelde. 
Hier werd in stilte herdacht, maar 
ook gevloekt, gehuild, gepraat. De 
wrangheid van de tekst ‘Nothing 
beats a lion’ op de spatlap ontgaat 
niemand. Als chauffeur is Mike 
een echt kind van Van Leeuwen. 
Hij deed er de opleiding en reed er 
zijn eerste kilometers als profes-
sioneel chauffeur. Afgelopen de-
cember toonde hij er zijn gouden 
hart door speciale auto-geurhan-
gers te verkopen ten bate van de 
Roparun. 

Tachtig trekkers
Op de ochtend van het afscheid 
reed een kleine colonne van vijf 
vrachtwagens naar het uitvaart-
centrum om Mike op te halen. Van 

daaruit vertrok hij op zijn eigen 
trekker, bestuurd door zijn bes-
te vriend Toine Aarts en met zijn 
broer Björn als bijrijder, naar het 
terrein van Van Leeuwen. De tach-
tig trekkers die deelnamen aan de 
grote colonne stonden op het be-
drijventerrein opgesteld in een 
haag ter ere van Mike. 

Laatste groet
Na een indrukwekkende uitvaart-
plechtigheid vertrok de colonne 
via de A4 voor Mike�s laatste rit. 
Bij de afslag Heerle zwaaide zijn 
trekker af om plaats te nemen bo-
venop het viaduct omringd door 
familie en vrienden. De grote co-
lonne reed een afslag verder, en 
keerde daar. Eén voor één kwa-
men de chauffeurs bij het viaduct 
voor een laatste groet: “Dag Mike, 
dag maatje.” 

Tachtig chauffeurs begeleidden  
Mike van Opdorp (21):

“Dag Mike, dag maatje”

(Door Dasja Abresch)

NIEUW-VOSSEMEER – De drieja-
rige Mex Stoel kon er afgelopen 
zaterdag niet bij zijn toen Home-
ride-team ‘To the Mex’ vanuit zijn 
woonplaats Nieuw-Vossemeer ver-
trok. Hij was die morgen onver-
wachts opgenomen in het Sop-
hia kinderziekenhuis in Rotter-
dam. Dat was tevens het eindpunt 
van de estafetterit voor het goe-
de doel en daardoor kon hij er 24 
uur later wél bij zijn toen het eind-
bedrag van het team, € 18.767,50, 
bekend werd gemaakt. Overi-
gens bleek dit een relatief totaal 
te zijn,  want inmiddels is er nog 
eens veertienhonderd euro extra 
aan toegevoegd. Een resultaat om 
trots op te zijn.

Doordat de vader en moeder van 
Mex, Martijn Stoel en Manon van 
Treijen, bij hem in het ziekenhuis 
waren, verzorgde burgemees-
ter Ruud van den Belt samen met 
oom Jordy van Treijen de officiële 
opening. �De opname van Mex in 
het ziekenhuis is zwaar voor het 
team, maar het benadrukt ook de 
reden waarom al deze kanjers het 
initiatief hebben genomen heb-
ben om dit te doen,” benadruk-
te de burgervader voor vertrek. 
“Wanneer hun kind in het zieken-
huis ligt, weten ouders dat er voor 
hen vlakbij een plek is in het Ro-
nald McDonald-huis.” 

Dicht bij elkaar
Zijn woorden werden gesteund 
door tientallen dorpsgenoten die 
het vertrek bijwoonden en en-

thousiast wapperend met hun 
Homeride-vlaggetjes het team 
uitzwaaiden. “Nieuw-Vossemeer 
laat elkaar niet alleen, maar blijft 
dicht bij elkaar als het nodig is,” 
sprak een trotse burgervader. Ook 
de leden van de vrijwillige brand-
weer waren van de partij en deden 
het team uitgeleide met sirenes en 
zwaailichten. 

Vijf etappes
De daaropvolgende 24 uur legden 
de renners om beurten een deel 
van de estafettetocht af. Alleen 
‘ome Jordy’ bleef alle vijf etappes 
op de pedalen en legde ruim 513 
kilometer af. 
In totaal deden er 44 teams uit 
heel het land aan de Homeride 
mee. Samen brachten zij het re-
cordbedrag van ruim anderhalf 
miljoen euro op dat volledige ten 
goede komt aan de huizen, huis-
kamers en vakantiehuizen van 
Ronald McDonald. 

Foto’s: Thomas Weezenbeek, Niek Perdaems

en Dasja Abresch

Mex (3) verwelkomde renners bij Sophia: 

Teller van ‘To the Mex’  
passeert de 20.000 euro



Hoogstraat 7 
4651 VA STEENBERGEN
T 0167 56 35 00 
E Vacature@agridienst.nl

KIJK VOOR VAKANTIEWERK OP AGRIDIENST.NL

Heb jij een aantal weken vakantie en wil je graag een centje 
bijverdienen? Wij hebben veel tijdelijke vacatures in 
voornamelijk buitenwerk.

Wij zoeken werkwillende mensen - vanaf 18 jaar - die graag hun handen 
uit de mouwen steken. Het gaat om verschillende werkzaamheden 
zoals weegbrugbediening en graan/oogst werkzaamheden. Ervaring is niet 
noodzakelijk. Omgeving Steenbergen, Bergen op Zoom.

BEL OF WHATSAPP VOOR MEER INFORMATIE 0167 - 56 35 00

ZOEK JIJ 
VAKANTIEWERK?

Wil jij tijdens de oogstperiode lekker 
bijverdienen?

www.vishandeldemeerpaal.nl

Blauwstraat 77 • 4651 GB Steenbergen • 0167 564 470

geldig van 2 juli  t/m 10 juli 2021
aanbiedingen

Geldig in de winkel vanaf 2 juli 2021, zowel in 
de winkel als het Floraplein.

- Verse zeebaarsfi let   
 100 gram € 1,99  
- Belgische krabsalade bij  
 100 gram halen 50 gram gratis
 100 gram  € 2,49 

      

STANDPLAATS
VERKOOPWAGEN

STEENBERGEN

Vrijdag van 
09:15 tot 13:00 uur

Floraplein

Bij inlevering van deze bon ontvangt u:

Hollandse Nieuwe
vers van het mes

5 halen = 4 betalen
Aanbieding geldig van 6 juli t/m 17 juli 2021

✁

NOG ENKELE APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR! REEDS 60% VERKOCHT!

INTERESSE? SCHRIJF JE DAN IN VIA DE PROJECTSITE HARTJESTEENBERGEN.NL
OF NEEM DIRECT CONTACT OP MET BAASMAKELAARS VOOR MEER INFORMATIE.

BEL: 0164-683842

Dit plan bestaat uit totaal 29 prachtige stadsappartementen verdeeld over een
tweetal appartementencomplexen, één aan de Kaaistraat met
12 appartementen en één aan de Berenstraat met 17 appartementen.

Het appartementencomplex aan de Kaaistraat bestaat uit vier lagen, waarvan
de onderste laag gebruikt zal worden voor commerciële doeleinden.
Het complex aan de Berenstraat zal bestaan uit een drietal woonlagen met 
appartementen.

Tussen deze twee gebouwen bevindt zich een afgesloten parkeerterrein, die
alleen toegankelijk is voor de bewoners van Hartje Steenbergen.
Dit parkeerterrein is letterlijk het hart van Hartje Steenbergen en dé plek om je
buren te ontmoeten, ‘ons kent ons’! Tevens bevinden zich hier ook alle extra
bergingen. Elk appartement heeft namelijk niet alleen een inpandige berging in
het appartement, maar ook een handige berging op de begane grond.
Ideaal om fi etsen te stallen!

9 t/m 12 juli
open vanaf 14.00 uur

ONDER VOORBEHOUDVAN DOORGANG

Vrijdag 9 juli
K O R T I N G S

B O N N E N
PARA JUMP

Bij inlevering van deze bon 

10 ritten voor € 20,00
Alleen geldig op vrijdag 9 juli 2021

SUIKERSPIN 
Bij inlevering van deze bon

0,50 cent korting
Alleen geldig op vrijdag 9 juli 2021

SCHIETSALON
Bij inlevering van deze bon 

Bij besteding van € 5,00
3 SCHOTEN EXTRA

Alleen geldig op vrijdag 9 juli 2021

TRAMPOLINE
Bij inlevering van deze bon 

Bij 5 minuten springen
2 MINUTEN EXTRA

Alleen geldig op vrijdag 9 juli 2021

DRAAIMOLEN
 Bij inlevering van deze bon 
Bij besteding van € 10,00

2 GRATIS RITTEN
Alleen geldig op vrijdag 9 juli 2021

SNOEPKRAAM
 Bij inlevering van deze bon 
5 STOKKEN VOOR € 6,00

Alleen geldig op vrijdag 9 juli 2021

AUTO-SCOOTER
Bij inlevering van deze bon 
Bij besteding van € 10,00

2 GRATIS RITTEN
Alleen geldig op vrijdag 9 juli 2021

PUSHER
Bij inlevering van deze bon 

10% EXTRA SPEELMUNTEN
Alleen geldig op vrijdag 9 juli 2021

OLIEBOLLENKRAAM
Bij inlevering van deze bon 

13 VOOR € 10,00
De hele Kermis geldig

EENDJES VANGEN
Bij inlevering van deze bon 

Bij 7 eendjes vangen 
€1,00 KORTING

Alleen geldig op vrijdag 9 juli 2021

BUSSEN GOOIEN
Bij inlevering van deze bon 

Bij 6  ballen 
€ 1,00 KORTING

Alleen geldig op vrijdag 9 juli 2021
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Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen. kijk voor de deelnemende
biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding.

**

JUMBO KOFFIEBONEN
Alle soorten 
2 verpakkingen à 1000 gram

a11,98 - a12,98

2 VOOR

849

Geldig t/m di 20 juli 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*

GOUDEERLIJK BOLLEN
2 zakken à 4 of 6 stuks

2e
HALVE
PRIJS*

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

Geen 18, geen alcohol

HEINEKEN, HEINEKEN 0.0, 
AMSTEL OF BRAND*
Alle combinaties mogelijk 
Heineken 24 x 30 cl, 
Heineken 0.0 24 x 30 cl, 
Amstel 24 x 30 cl of  
Brand 24 x 30 cl

2e
HALVE
PRIJS*
HALVE
PRIJS*

Vernieuwd Alzheimer café kan 
dan eindelijk van start gaan
NIEUW-VOSSEMEER – Zaterdagochtend 10 juli gaat het Alzheimercafé 2.0 van start. Door 
de coronabeperkingen was dat tot nu toe niet mogelijk en dat betekende ook het afbla-
zen van de geplande editie in Kruisland. Nu is het dan zover en wordt om 9:30 uur gestart 
in De Vossenburcht.

Jeanne Brooijmans-Tak van Alzheimer West-Brabant en belangenbehartiger in gemeen-
te Steenbergen: “Het onderwerp van dit Alzheimercafé is ‘Een niet-pluisgevoel, wat moet 
ik daarmee?’. Medewerkers van het zorgteam zullen hierover met een luchtige noot het 
een en ander vertellen. Koffie met koek is gratis en er staat een kleine wandeling – in sa-
menwerking met Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid – op het programma. Een be-
zoek aan het Alzheimercafé is vooral bedoeld voor lotgenoten om elkaar te kunnen ont-
moeten”.

Aanmelden voor de bijeenkomst is gewenst. Dit kan via het mailadres: 
Kernteamnieuwvossmeer @ wijzijntraversegroep.nl. Bellen kan ook: tel. (0167) 750 850. 
Wie uit een van de andere kernen komt kan gebruikmaken van de Plusbus en een rit aan-
vragen via (0167) 541 138.

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Sinds gisteren 
zwaait de nieuwe Stichting Beheer 
& Onderhoud Sport- en Ontmoe-
tingscentrum ’t Cromwiel de scep-
ter in het Steenbergse gemeen-
schapshuis. Vanuit de gemeente-
raad kreeg de nieuwe stichting de 
opdracht mee om  het culturele 
hart terug in ’t Cromwiel te bren-
gen. Volgens voorzitter, Jan Fla-
meling, is dat echter in de eerste 
plaats een taak van de hele Steen-
bergse gemeenschap. 

De nieuwe stichting wordt ge-
vormd door mensen die al de no-
dige ervaring hebben in het be-
heer en de exploitatie van een ge-
meenschapshuis, namelijk dat 
van de Welberg. Nadat duidelijk 
werd dat de gemeenteraad ande-
re wensen had voor ’t Cromwiel 

dan het contract met Hydra Sport 
(later Optisport) kon bieden, ging 
wethouder Prent in gesprek met 
het bestuur van gemeenschaps-
huis De Vaert. De vraag die zij stel-
de, was of de stichting bereid was 
om het beheer van ’t Cromwiel 
ook op zich te nemen.

Ik word er blij van
“Dat wilde het bestuur gelukkig,” 
blikt een tevreden wethouder 
Prent terug op het bestuur. “Het 
zag mogelijkheden tot verbinding 
tussen ’t Cromwiel en de samenle-
ving en wilde er vol voor gaan om 
die te realiseren. Ik word er altijd 
blij van wanneer mensen zich be-
langeloos in willen zetten voor de 
gemeenschap.”
Ook de raad reageerde positief op 
het idee. De afgelopen maanden 
werden benut om de huurover-
eenkomst op te stellen die gister-

morgen ondertekend werd. 

Goede relatie personeel
De publieke en politieke verwach-
tingen zijn misschien hoogge-
spannen, maar het bestuur van de 
nieuwe stichting overhaast niets. 
“We gaan de eerste tijd vooral be-
nutten om het gebouw en het per-
soneel te leren kennen,” aldus se-
cretaris Constance van Broekho-
ven. “Onze eerste prioriteit gaat 
naar het opbouwen van een goe-
de relatie met het personeel. Dit 
zijn de mensen die het moeten 
gaan doen.” 

Raar ding
De volgende uitdaging wordt het 
gebouw, lichtte Jan Flameling on-
gezouten toe: “’t Cromwiel is na-
tuurlijk gewoon een raar ding. Je 
komt binnen in een vreemd soort 
hal die zeker niet het warme wel-
kom biedt dat je van een gemeen-
schapshuis mag verwachten. De 
theaterzaal is ook niet bepaald je-
van-het. Het is eigenlijk een gym-
lokaal met een podium. We kun-
nen Youp van ’t Hek wel uitnodi-
gen, maar hij zal zeker niet ko-
men.”
Om de nodige aanpassingen uit 
te kunnen voeren kreeg de stich-
ting een startkrediet van 50.000 

euro. Ook kan zij aanspraak doen 
op een aanvullende gemeentelijke 
lening van 50.000 euro. 

Flexibel 
Over de wijze waarop de stichting 
invulling geeft aan de opdracht 
om het gemeenschapshuis cul-
tureel naar een hoger niveau te 
brengen, is Flameling duidelijk: 
“Wij gaan als stichting niets orga-
niseren, maar we staan open voor 
alle initiatieven. In de achterlig-
gende periode was de uitstraling 
van ’t Cromwiel zakelijk en min-
der flexibel. Dat had ook te maken 
met het feit dat er een bedrijf en 
dus een economisch belang ach-
ter zat. Wij hoeven er geen cent 
aan te verdienen en kunnen daar-
door wel flexibel en laagdrempe-
lig zijn.”
Een eerste wapenfeit staat al, want 
met de komst van het nieuwe be-
stuur gaat de sluitingstijd van het 
Ontmoetingscentrum naar mid-
dernacht in plaats van 23.00 uur. 
“Daardoor hebben mensen de tijd 
om na afloop van een wedstrijd of 
repetitie nog even een drankje te 
doen. Wel zo gezellig,” aldus Fla-
meling. 

Omarmen
De culturele ontplooiing van ’t 

Cromwiel zal volgens hem een 
natuurlijk proces moeten zijn. 
�Wij kunnen het in ieder geval niet 
opleggen en bovendien werkt dat 
ook niet. Eerst zal de gehele sa-
menleving van Steenbergen �t 
Cromwiel moeten omarmen als 
hét gemeenschapshuis van de 
kern. Niet als zomaar een ruim-
te die je kunt gebruiken. Wanneer 
er een organisatie een activiteit 
bij de gemeente meldt, dan hoop 
ik dat de ambtenaar nadrukke-
lijk naar ’t Cromwiel verwijst. Het 
moet een gewoonte worden dat 
wanneer er iets georganiseerd 
wordt in Steenbergen dat in ’t 
Cromwiel gebeurd.”

Het bestuur zelf hoopt binnen af-
zienbare tijd een aantal nieuwe le-
den te mogen verwelkomen. Fla-
meling: �We hebben mensen no-
dig met frisse, creatieve ideeën en 
een stevig netwerk.”

Foto: Wethouder Esther Prent te-
kende de huurovereenkomst na-
mens de gemeente Steenbergen. 
Jan Flameling, Peter Suijkerbuijk 
en Constance van Broekhoven de-
den dit namens het dagelijks be-
stuur van stichting ’t Cromwiel.
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Nieuwe stichting ’t Cromwiel is aan zet:

“Het moet een gewoonte 
worden om het Cromwiel 
te gebruiken”

STEENBERGEN | DINTELOORD – De 
Raad van State heeft na een Euro-
pese uitspraak – het zogenaam-
de ‘Nevele arrest’ – bepaald dat 
de algemene normen voor geluid, 
slagschaduw en veiligheid  moe-
ten worden toegepast bij de be-
oordeling van gevolgen voor het 
milieu bij de bouw van windturbi-

nes. Dat moet volgens de Volkspar-
tij gevolgen hebben voor de bouw 
van de mega windturbines die in 
de Karolinapolder gepland staan. 

In Dinteloord is grote weerstand 
tegen het verhogen van de be-
staande windmolens tot meer dan 
200 meter hoogte. De fractie van 

de Volkspartij wil nu van het col-
lege weten of dit ook vindt dat de 
uitspraken gevolgen hebben voor 
de situatie in Dinteloord. Houdt 
het college in de contacten met de 
provincie vast aan het standpunt 
van de gemeenteraad en vervol-
gens geen medewerking verlenen 
aan het opstellen van bestem-
mingsplannen en omgevingsvisie 
waardoor voorkomen wordt dat 
windmolens in de gemeente kun-
nen worden opgericht?, zo wil de 
fractie weten. Vervolgens ook hoe 
burgemeester en wethouders nu 
gaan handelen. 

Volkspartij stelt vragen over 
gevolgen van uitspraak 
Raad van State over windmolens

Opname live muziekprogramma 
Podium 16 bij SLOS TV
STEENBERGEN – Morgen, zaterdag 3 juli vinden de opnames plaats van 
het nieuwe muziekprogramma Podium 16. Presentatrice Hilde Jans ont-
vangt dan lokale artiesten. Voor deze productie is de studio uitgebreid 
met een podium en een terras.

Te gast zijn Ad en Anita, Nancy Adamo, Marijn van Geel, Alex Krijnen, 
Peter Bruijnseels en Chris Antonissen. Zij gaan ook in op de vraag wat 
corona voor hen heeft betekend. Podia gingen dicht, festivals werden af-
gelast en toerende bands keerden huiswaarts. Het publiek was voor een 
forse periode onbereikbaar. Was de coronaperiode rampzalig of kwa-
men er juist nieuwe mogelijkheden om het muziekbestaan voort te zet-
ten. Zondag 11 juli wordt het programma uitgezonden op SLOS TV.
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• Scootmobielbergingen
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• Sta-op stoelen/fauteils (merk: Livorno Salotti  )

• Drempelhulp / oprijgoten (merk: Rehasense)

• Gebruikte scootmobielen
• Onderhoud & reparati e
• 24-uurs pechhulp
• Accu’s

Verkoop, reparatie 
en onderhoud 
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Scootmobielshop.nu
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Verkoop, reparatie en onderhoud 
van alle merken scootmobielen
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Like ons op facebook en InstagramSTEENBERGEN

www.marskramersteenbergen.nl
webwinkel: www.kaaistraat50.nl

Bedankt Juffrouw of Meester!!

webwinkel: www.kaaistraat50.nl

Memoblok
€4,99

Etui liefste juf
€9,99

webwinkel: www.kaaistraat50.nl

Memoblok♥We krijgen nog 
heel veel leuks binnen!

Overduidelijk 
financieel advies van Overbeeke

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

Vesti ging Tholen
Oudelandsestraat 9

Vesti ging Sint-Annaland
Raiff eisenstraat 2

Bij Overbeeke kunt u terecht voor al uw fi nanciële vraagstukken. 
Of het nu gaat over betalen en sparen, uw hypotheek, 
parti culiere of zakelijke verzekeringen of een zorgeloos
pensioen. Wij staan garant voor een deskundig, onafh ankelijk 
advies, met een persoonlijke aanpak in begrijpelijke taal. Vorig 
jaar zijn we verkozen tot Beste Advieskantoor van Zeeland. We 
zijn erg trots op het feit dat we dit jaar opnieuw zijn genomineerd!

Doe mee en win één 
van de mooie prijzen! 

Vind bovenstaande woorden en kom achter 
de oplossing. Geef de oplossing door via
overbeeke.nl/zomer De winnaars worden 
30 juli a.s. bekendgemaakt.

� BARBECUE 
� DROOGTE
� HITTEGOLF
� MIDZOMER
� SEIZOENEN
� TENT

� TERRAS
� VERKOELING
� ZON
� ZONNEBRAND
� ZWEMBAD
� ZWEMBROEK

Prijzen:
1e prijs: Weber BBQ
2e prijs: E-choppertour Tholen 
3e prijs: Monopoly reisspel

E V T D D E K Z F Z

U E E O A E E L S O

C R R M B T O M E N

E K R E M G R I I N

B O A R E O B D Z E

R E S T W O M Z O B

A L T N Z R E O E R

B I I N O D W M N A

H N J E B Z Z E E N

O G L T E N T R N D

Vesti ging Steenbergen
Kaaistraat 6



gemeente Steenbergen
Deze pagina ‘Samen Betrokken’ is een initiatief van de gemeente Steenbergen en verschijnt tweewekelijks in de huis-aan-huis-editie 
van deze krant. Heeft u suggesties om uw betrokkenheid voor onze inwoners te laten zien? 
Die zijn welkom via communicatie@gemeente-steenbergen.nl of via telefoonnummer 14 0167. 

Samen
Betrokken

In het
Zonnetje

Beste inwoners,

Eind februari, een jaar na de uitbraak van 
het coronavirus in ons land, gingen we 
van start met deze pagina “Samen betrok-
ken”. Ik herinner me nog goed hoezeer we 
toen al snakten naar versoepelingen, die 
op dat moment echter onverantwoord 
waren, gelet op de grote aantallen be-
smettingen en ziekenhuisopnames, ter-
wijl het vaccineren nog moest beginnen.
 
Dus was het belangrijk om de grote 
betrokkenheid die onze samenleving 
kenmerkt vast te houden. Dat hebben we 
mede gedaan door op deze pagina’s vrij-
willigers en ondernemers aan het woord 
te laten, over de manier waarop zij de 
coronacrisis beleven én te lijf zijn gegaan. 
Dit leverde een bijzonder inkijkje op in 
onze gemeenschap, waarmee nog maar 
eens werd onderstreept hoe nauw onze 
inwoners zich betrokken voelen bij alles 
wat hier gebeurt. En bereid zijn om zich 
belangeloos in te zetten voor anderen, 
niet in de laatste plaats voor onze jon-
geren, ouderen en sociaal zwakkeren; 
mensen die in zulke moeilijke tijden wel 
een extra steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. Gebleken is ook dat onze on-
dernemers niet bij de pakken neer gaan 
zitten, maar er met elkaar de schouders 
onder zetten en de moed nooit opgeven. 

Die mentaliteit, daar kunnen we op (ver-
der) bouwen, zeker sinds de donkere 
wolken zijn opgetrokken, waarachter ge-
lukkig altijd weer de zon blijkt te schij-
nen. Optimisme voert eindelijk weer de 
boventoon in ons dagelijks leven en wat 
een verademing is dat. Terrassen stroom-
den al gauw weer vol en de stemming is 
opperbest nu – met uitzondering van de 
basisregels – alle beperkingen zijn opge-
heven. 

Afgelopen zaterdag waren er gelijk een 
paar activiteiten waar ik bij aanwezig 
mocht zijn: de onthulling van een nieuwe 
social sofa in Nieuw-Vossemeer, waar ook 
de start was van een fietstocht voor de zo 
belangrijke Ronald McDonald-huizen, en 
een samenkomst van onze lokale vete-
ranen ter gelegenheid van de landelijke 
Veteranendag.

Volgetankt met positieve energie kon 
ik aan het eind van deze dag maar één  

conclusie trekken: wat hebben we elkaar 
gemist en wat zijn we, ondanks of dankzij 
corona, samen betrokken gebleven. Dat 
is echt geen vanzelfsprekendheid, dus 
daar mogen we wat mij betreft meer dan 
trots op zijn.

Als gemeente – ambtenaren, gemeente-
raad en college – hebben we graag alles 
wat binnen ons vermogen lag, gedaan om 
u tijdens deze uitzonderlijke crisisperiode 

terzijde te staan, te helpen, te ondersteu-
nen en te informeren. Ter afsluiting van 
deze paginareeks, vertellen onze wet-
houders hoe zij dit vanuit hun vakgebied, 
maar ook persoonlijk hebben beleefd. 
En in het vooruitzicht van een hopelijk 
voor iedereen zorg(e)loze zomer, grijp ik 
deze gelegenheid graag aan om u alle-
maal in het zonnetje te zetten en hartelijk 
te bedanken voor uw grote betrokken-
heid. Dankuwel en graag tot ziens!

Uw burgemeester,
Ruud van den Belt

Achter de wolken schijnt 
ook nu weer de zon

 Foto: Moeder Adrie is heel blij met de 
mantelzorg die ze al vele jaren van haar 
zoon Willem-Jan krijgt.

De Dorpsraad Nieuw-Vossemeer 
draagt Willem-Jan van Loenhout voor 
om in het zonnetje te worden gezet. 
Dit omdat hij al jarenlang mantelzor-
ger is voor zijn moeder met wie hij 
samen in de Wenerstraat woont.

Willem-Jan van Loenhout (55) vindt 
het initiatief van de Dorpsraad sym-
pathiek. “Maar zelf zou ik niet om 

aandacht vragen hoor. Ik help mijn 
moeder met alle liefde en plezier. Ik 
ben ook dankbaar dat ik dit kan doen, 
in goede gezondheid. Vanaf het mo-
ment dat de coronapandemie uitbrak 
ben ik heel voorzichtig geweest. Daar-
bij dacht ik meer aan het risico voor 
mijn moeder die met haar 93 jaar tot 
de zeer kwetsbare groep behoort. Ge-
lukkig zijn we de afgelopen anderhalf 
jaar goed doorgekomen”.

Adrie van Loenhout-Rozendaal is in 
de afgelopen jaren redelijk hersteld 
van het herseninfarct dat ze op Oude-
jaarsavond 2016 zo plotseling kreeg. 

Willem-Jan vertelt: “Ik was daar geluk-
kig bij, zag het gebeuren en herkende 
de symptomen. Zo kon ik bij 112 pre-
cies vertellen wat er aan de hand was 
en kwam de ambulance snel.” 

Moeder Adrie is heel blij met alle 
hulp die ze dagelijks van haar zoon 
ontvangt. “Hij is mijn rechter én linker 
hand. Zonder hem zat ik nu in een 
verpleeghuis”.

	Foto: de onthulling van de social sofa
 in Nieuw-Vossemeer     Foto: Niek Perdaems

Afgelopen zaterdag was het zover. De 
bakkers van het Bakhuys op De Heen 
konden na de lockdown weer aan de slag.
Ze hadden er duidelijk zin in. 

 “Het allerleukste van het broodbakken op 
authentieke wijze in het Bakhuys vinden 
we de belangstelling van geïnteresseer-
den die onze bakdagen bezoeken. We 
krijgen veel aandacht en dat stimuleert 
enorm. Daarnaast hebben we een hecht 
team van vrijwilligers die goed op elkaar 
zijn ingespeeld. Ieder heeft zijn eigen ding 
en weet precies wat hij moet doen. We 
hebben een nauwe samenwerking die 
helemaal op elkaar is afgestemd. Bij ons 
team klikt het aan alle kanten”.

De mannen van het eerste uur Lau(ran) 
Brooijmans en Peet van Gurp vertellen 
vol vuur over het Bakhuys. In 2011 vatten 
ze met Frans en Maries van Nieuwenhuy-
zen het plan op om het oude Bakhuys op 
het terrein van De Uitwijk te restaureren. 
“Dat was niet niks. We hebben 27 
maanden voorbereiding gehad en de 
restauratie zelf duurde ook nog eens 16 
maanden”, zo memoreert het tweetal. 
“De eerste keer dat het Bakhuys met zijn 
authentieke bakoven in actie kwam was 
tijdens de boerenmarkt op 15 juni 2014. 
Dat was tijdens het feest van het 400-jarig 
bestaan van De Heen”. Wat maanden later 
– op 21 november van dat jaar – volgde de 
officiële opening.

Bakdagen
Sindsdien verzorgen de vrijwilligers van 
het Bakhuys speciale bakdagen: Iedere 
zaterdag van de maand – het hele jaar 
door, de maand december uitgezonderd 
– zijn bezoekers tussen 11:00 en 16:00 uur 
welkom om te ervaren hoe het bakken in 
vroegere jaren werd gedaan. Afgelopen 

zaterdag kon het team na de lock down 
die in oktober vorig jaar in ging weer aan 
de slag. En opnieuw was erg grote belang-
stelling. 

Het vak geleerd
“In de beginjaren hebben we het bakken 
geleerd van de bakkers Chris van Kraan 

en Simon Struyk. Wat later voegde zich 
daarbij ook Jan de Kock. Zij hebben ons 
heel goed op weggeholpen”. Met ‘ons’ 
wordt het hele team genoemd, dat 10 
vrijwilligers telt. Naast het bijzondere 
voorbereiding- en bakproces hebben de 
bakkers hun handen vol aan het schoon-
maken en het onderhoud van het prach-
tige Bakhuys.

Eigen broek ophouden
Wat Lau Brooijmans en Peet van Gurp 
nog graag gezegd hebben is de kwestie 
rond een mogelijke ondersteuning vanuit 
gemeente Steenbergen. Die stelt een be-
drag van 1.500 euro ter beschikking aan 
de musea die in de gemeente gevestigd 
zijn. 
“Dat is een sympathiek gebaar en zeker 
voor de andere musea een welkome 
ondersteuning. Maar wij zouden het heel 
mooi vinden wanneer dat bedrag wordt 
besteed aan andere doelen in onze ge-
meenschap die dit hard nodig hebben. 
Wij kunnen namelijk – vanwege de onder-
steuning die De Uitwijk ons geeft – heel 
goed onze eigen broek ophouden”.

Ze besluiten hun verhaal met de ‘work-
shops’ die in het Bakhuys worden gege-
ven. “Groepen tot dertig personen kunnen 
dan zelf pizza’s bakken en die vervolgens 
nuttigen in het hier naast gelegen wagen-
huis. Hier bieden tijdens de bakdagen 
ambachtelijke bedrijven uit de regio hun 
producten aan. Dit maakt een bezoek aan 
de bakdagen nog aantrekkelijker.

 Foto: Een groot deel van het Bakhuys-team met midden voor de oven Peet van Gurp en
  rechts naast hem Lau Brooijmans.

Bakkersteam van het Bakhuys weer in zijn element
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Wethouder Wilma Baartmans windt er 
geen doekjes om: “Bestuurder of geen 
bestuurder, de beginfase van de corona-
crisis vond ik gewoon eng. Iedereen vroeg 
zich af wat de wereld ging overkomen. Ik 
ook. Ik was bang om besmet te worden 
en hield afstand van de kinderen en 
kleinkinderen. Pas toen de vaccins uitge-
vonden en goedgekeurd waren, werd de 
angst minder.” 

Wat niet direct minder werd, waren de 
beperkende maatregelen die haar dage-
lijks werk belemmerden. 

“Datgene wat ik het leukste vind aan mijn 
baan, het persoonlijke contact met men-
sen, kon ineens niet meer. Vreselijk vond 
ik dat.”

Dat de angst voor corona niet ongegrond 
was, zag zij dagelijks in haar directe om-
geving. “Mensen die ik ken en met wie ik 
samenwerk, kregen het virus en werden 
heel erg ziek. Adrie Hommel uit Nieuw-
Vossemeer bijvoorbeeld die maanden-
lang op de IC lag maar er gelukkig weer 
bovenop kwam. 
Mijn schoonzoon werkt als kok in ver-
pleeghuis Hof van Nassau en heeft me-
nigmaal in de erehaag gestaan om een 
aan corona overleden bewoner uitgeleide 
te doen. Eén van mijn dochters heeft op 
dit moment corona. Zij woont en werkt op 
de Bahama’s dus mijn man en ik kunnen 
er niet zomaar even naartoe. Ze is geluk-
kig nog jong, maar als ouders maak je je 
toch zorgen.”

Tot in mijn ziel geraakt
In Steenbergen is het aantal corona-be-
smettingen relatief beperkt gebleven en 
dat is volgens Baartmans een gezamen-
lijke inspanning van inwoners en bestuur. 
“De mensen hielden zich aan de regels en 
daar hebben we vanuit het gemeentehuis 
voortdurend de nadruk op gelegd. Ook 
in ons beleid naar buiten toe heeft het 
algemeen belang van de volksgezondheid 
altijd de hoogste prioriteit gehad.” 
De enkeling die zich niet aan de regels 
hield of de noodzaak ervan in twijfel 
trok, kan op onbegrip van de wethouder 
rekenen. “Ik werd tot in mijn ziel geraakt 
wanneer ik de verhalen las van mensen 
bij wie een orgaantransplantatie of kan-
kerbehandeling steeds weer uitgesteld 
moest worden. Ik heb geen goed woord 
over voor mensen die deze schrijnende 
verhalen ook kenden en zich toch niet aan 
de regels hielden.” 

Echt contact
Nu de cijfers de goede kant op gaan en 
de meeste mensen volledig gevaccineerd 
zijn, hoopt de wethouder zo snel mogelijk 
weer de wijde wereld in te kunnen trek-
ken. “Ik zit veel te veel achter het bureau. 
Natuurlijk gebeurde er veel online, maar 
het zal nooit een vervanger worden voor 
het echte fysieke contact. Ik wil weer naar 
de inwoner toe en ik wil mensen kunnen 
ontvangen. Maar ik wil ook weer een 
gewone raadsvergadering waar we na 
afloop samen wat drinken.” 

Wethouder Baartmans wil weer naar de mensen toe: 
“Ik heb het persoonlijk contact
echt enorm gemist”

	Foto: Wethouder Wilma Baartmans: “Wat vreselijk, het gemis aan persoonlijk contact”

	Foto: Wethouder Willy Knop: “We hadden als gemeente Steenbergen het lef om een 
 steunfonds van 1 miljoen beschikbaar te stellen. Daar ben ik trots op.

Willy Knop mag dan sinds drie jaar wet-
houder van de gemeente Steenbergen 
zijn, door zijn aderen stroomt nog altijd 
het bloed van de ondernemer die hij tot 
2012 was. Als geen ander kan hij zich 
daardoor inleven in de impact die de 
corona-crisis heeft op ondernemers. Het 
wegvallen van inkomsten, de onzekerheid 
over de toekomst maar vooral de intense 
frustratie die een ondernemer voelt wan-
neer hij niet kan ondernemen zoals hij wil, 
begrijpt Knop ten volle. Hoewel hij weet 
dat er vanuit het gemeentehuis alles aan 
gedaan is om de nood te ledigen, had 
hij diep in zijn hart nog veel meer willen 
doen.

“Ik kijk met gemengde gevoelens terug 
op de afgelopen anderhalf jaar,” zegt de 
bestuurder er zelf over. “Ik ben er trots 
op dat wij als gemeente Steenbergen het 
lef hadden om een steunfonds van één 
miljoen euro beschikbaar te stellen. Maar 
ik zal mij altijd de machteloosheid herin-
neren die ik al die keren voelde wanneer 
ik met de horeca aan tafel zat en hen geen 
enkel perspectief kon bieden.”

Wees loyaal, koop lokaal
Met groeiend respect keek de wethouder 
toe hoe ondernemers zich niet uit het 
veld lieten slaan door het virus, maar er 
juist flexibel en innovatief van werden. 
“De restaurants die maaltijden gingen be-
zorgen, de winkeliers die de producten bij 
de mensen thuisbezorgden. Ik vond het 
ongelooflijk.” Maar ook een campagne 
als ‘Wees loyaal, koop lokaal’ die door 
de inzet van winkeliersverenigingen ONS 

Steenbergen en Dinteloord Winkeloord 
een groot succes werd, noemt Knop een 
toonbeeld van echt ondernemerschap.

 Duidelijke afspraken
Hoewel het college en de ambtenaren 
altijd op zoek gingen naar wat binnen de 
beperkende maatregelen wél kon, kwam 
er soms ook een duidelijk ‘nee’  vanuit het 
gemeentehuis. “Dat blijven lastige beslis-
singen, maar de duidelijke afspraken die 
we binnen de Veiligheidsregio gemaakt 
hadden, maakten het wel makkelijker. 
Kort samengevat hield dit in dat veiligheid 
en gezondheid altijd boven economie 
gaan. De gemeente Steenbergen heeft 
zich daar steeds, met overtuiging, aan ge-
houden. Dat gold niet voor alle gemeen-
ten. Daardoor ontstond de bijzondere 
situatie dat wij ons moesten verdedigen 
omdat wij het beleid uitvoerden zoals het 
bedoeld was en anderen niet.” 

Korte lijntjes
Nu het leven in ieder opzicht weer wat 
luchtiger wordt, denkt Knop na over wat 
hij als les mee wil nemen uit de crisis. “We 
hebben gedurende de gehele coronatijd 
bijzonder intensief overleg gehad met de 
besturen van de ZLTO, ondernemers en 
horeca en ervaren hoe effectief korte lijn-
tjes zijn. We zullen niet meer iedere drie 
weken bij elkaar aan tafel zitten, maar in 
ieder geval een stuk vaker dan de drie 
keer per jaar van voor die tijd.” 

Wethouder Willy Knop:
“Ik ben onder de indruk van de 
flexibiliteit van onze ondernemers”
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De verenigingen en stichtingen in de 
gemeente Steenbergen beginnen lang-
zaamaan weer met het organiseren van 
evenementen en activiteiten voor na de 
zomervakantie. Wethouder Esther Prent 
(Jeugd, Onderwijs, Sport en Cultuur) is blij 
en opgelucht met de lucht die er weer in 
de samenleving ontstaat, maar voorzich-
tig is ze nog wel. Een echte terugblik kan 
ze dit gesprek dan ook niet noemen. “Na-
tuurlijk zijn we in een andere fase beland 
en ben ik net als iedereen vrolijker en 
opgelucht. Maar ik zou pas echt kunnen 
zeggen dat het voorbij is als de situatie in 
maart volgend jaar ook nog onder con-
trole is.” 

Wat overigens niet betekent dat Prent 
nog niet reflecteert op de impact die het 
coronavirus op de samenleving heeft 
gehad. Volgens haar heeft het een veran-
dering versterkt die al langer gaande was. 
“Meer mensen voelen weerstand tegen 
de consumptiemaatschappij en willen be-
wuster met zichzelf en anderen omgaan. 
Er ligt veel druk op iedereen in het dage-
lijks leven en de een kan daar beter tegen 
dan de ander. Het is volgens mij zinvol om 
daarover met elkaar in gesprek te gaan. Je 
merkt dat de jeugd daar steeds meer mee 
bezig is.”

Geraakt door het 
nieuwjaarslied van 
de gezamenlijke koren
Een rode draad in haar persoonlijk leven 
en in haar baan als wethouder is verbin-

ding. “Volgens mij ben je als wethouder 
daartoe op aarde. Uiteraard geniet ik 
nu weer van de eerste momenten dat ik 
mensen weer ‘live’ kan ontmoeten, maar 
ook gedurende de coronacrisis hebben 
we het contact met elkaar nooit verloren. 
Het heeft me geraakt op welke wijze 
inwoners toch de verbinding met elkaar 
hebben gezocht tijdens de lockdowns. 
Neem het samengestelde koor dat ‘Hap-
py New Year’ zong. Je kan zeggen dat het 
maar een lied was, maar het zijn dat soort 
momenten die zo’n warmte geven.” 

Gestreden voor 
elke cent
Het college moest tijdens de crisis snel 
handelen en keuzes maken op allerlei 
gebieden. Esther Prent heeft naar eigen 
zeggen geen moeite om te functioneren 
tijdens stressvolle tijden. “Onder druk 
wordt alles vloeibaar zeg ik altijd. Het 
belangrijkste is dat we op die keuzes kun-
nen blijven reflecteren. Zelf heb ik er altijd 
keihard voor gestreden dat alle middelen 
die er binnenkwamen voor cultuur, ook 
op de goede plek terechtkwamen. Ik heb 
alles heel nauwgezet gevolgd en gestre-
den voor elke cent die beschikbaar werd 
gesteld vanuit het Rijk.

Waar ik zelf de meeste moeite mee heb 
gehad, is de lange sluiting van de scho-
len. Dat de jeugd de prijs moest betalen 
omdat wij als volwassenen ons niet aan 
de maatregelen konden houden, vond ik 
echt erg.”

Als wethouder Financiën werd hij het ge-
zicht van het speciale coronasteunfonds 
van 1 miljoen euro dat werd vrijgemaakt 
aan het begin van de crisis. Op die manier 
kon er een vangnet worden geboden aan 
inwoners en ondernemers die in de knel 
dreigden te komen. Alles en iedereen op 
het gemeentehuis stond toen in het teken 
van de gevolgen van de pandemie. Inmid-
dels is de ergste druk van de ketel, maar 
volgens wethouder Koos Krook kunnen 
de gevolgen ook later nog komen. “Maar 
voor nu zijn we als samenleving vooral blij 
met onze vrijheid, dat geldt net zo goed 
voor mijzelf.”

Volgens Krook was het steunfonds een 
goede zet omdat het college snel kon 
schakelen als dat nodig was. “Paniek wil 
ik het niet noemen, maar er lag behoorlijk 
wat druk op onze schouders”, vertelt de 
wethouder via een digitale verbinding.

Niet altijd nodig om in
de auto te stappen
Het overgaan op digitale gesprekken is 
wat hem betreft een ontwikkeling die ook 
na corona mag blijven. Het heeft volgens 
Krook laten zien dat het op veel vlakken 
efficiënter is. 

“Ik vind thuiswerken heerlijk, hoewel ik 
daarna een dag op kantoor ook weer 
prettig vind. Maar volgens mij hebben 
we met z’n allen gezien dat in deze tijd 
waarin we bewust omgaan met het milieu 
en duurzaamheid, het niet altijd nodig is 

om in de auto te stappen. Dus daar heb 
ik nu ook gesprekken over met onze part-
ners in de zorg. Als mensen een bepaalde 
vraag hebben kunnen ze in sommige ge-
vallen net zo goed inbellen om antwoord 
te krijgen, in plaats dat een zorgverlener 
in de auto moet stappen om een half uur 
heen en terug te rijden.”

Drie kussen zullen ook 
weer terugkeren
Om meteen bij zijn portefeuille zorg te 
blijven, daar ziet hij wel een toename van 
het aantal scheidingen en ook belanden 
er meer mensen in de schuldhulpverle-
ning. 

“Maar de cijfers van mensen in de WW en 
in de bijstand dalen. Verder blijft er nog 
veel onzeker, zeker met die nieuwe vari-
anten van het virus die in opmars lijken te 
zijn. Zelf ben ik opgelucht dat ik inmiddels 
volledig gevaccineerd ben. Het zal vreemd 
voelen als je voor de eerste keer weer in 
een drukke omgeving staat, maar ook dat 
went weer want de mens is nu eenmaal 
een sociaal dier. Ik denk zelfs dat de drie 
kussen weer terugkomen, al hoeft dat van 
mij niet zo.

Wat we hopelijk wel uit deze crisis meene-
men, is dat we vertrouwen op de zelfred-
zaamheid van onze inwoners. Die kracht 
is een groot goed waar je als gemeente 
naast moet staan, en niet boven.”

Wethouder Esther Prent: 
“Deze coronacrisis heeft ons 
laten zien hoe goed we het 
hebben met z’n allen”

Wethouder Koos Krook: 
“De zelfredzaamheid van onze 
inwoners is een groot goed”

	Foto: Wethouder Esther Prent: “Het meeste moeite had ik met de sluiting van de scholen.“

	Foto: Wethouder Koos Krook: “We hebben gezien dat het niet altijd nodig is om in de auto 
te stappen in deze tijd waarin we bewust omgaan met het milieu en duurzaamheid.“



Heeft u zich ook tijdens de coronapandemie
ingezet voor de gemeenschap?

Dan verdient ook u, net als deze inwoners, een dikke pluim!

Tonny Wezenbeek
”Deze week, 

donderdag 1 juli,
zijn we weer gestart

met het wekelijks
samen-eet-moment
in ons Kruislandse

Siemburg”

Anouschka Martens
”We hebben bij onze 
activiteiten vanuit 

Ontspanning Voor Welberg 
door alle coronaregels 
regelmatig een beroep 
moeten doen op onze 

creativiteit ”

Seb de Kock
en Vincent Langstraat

”De jongerenbeat
geeft weer

wat jongeren voelen
in deze coronatijd”

Alida Zoon 
en Anneke Wabeke

”Het is voor kinderen
en hun ouders 

belangrijk om bezig te zijn 
met taal. Dat kan door

voorlezen, maar ook met
bijvoorbeeld met spelletjes”

Arthur Oomen
”Als we Kruisland

leefbaar willen houden
dan moeten we er

met zijn allen 
de schouders
onder zetten”

Jesse de Jong:
”Ik vond het fijn om 

een Fortnite toernooi te 
organiseren en zo iets te 

kunnen doen voor horeca 
in Nieuw-Vossemeer”

Irma Hage
”Ik bied graag 

de helpende hand 
hier in de buurt.

Het zijn vaak maar 
kleine dingen waarmee 
je iemand een plezier 

kunt doen”

Hakim Tampoebolon
”We hebben als 
SLOS niet alleen
figuurlijk, maar

ook letterlijk
verbindingen

tot stand gebracht”

Wilco Perdaems:
”Onze oranjevereniging

wil dorpsgenoten
in Nieuw-Vossemeer

enthousiast en
betrokken houden”

Boud Slings 
met het begraafplaatsteam

 ”Deze begraafplaats
heeft een verhaal. 

Mensen ontmoeten 
hier elkaar en vertellen 

elkaar over wie hier 
begraven liggen”

Samen
Betrokken



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

11

                      

21°
Voorlopig nog 
wisselvallig. 

Temperatuur loopt 
op naar langjarig 
gemiddelde van  

21 graden
Zaterdag begint vooral in de gemeente 
steenbergen bewolkt met een enkele 
bui, maar later op de dag laat de zon 
zich in onze regio weer wat vaker zien. 
Het wordt zo rond de 21 graden.
Zondag begint wel droog, maar al vrij 
snel ontstaan er in onze omgeving 
stapelwolken met mogelijk ’n enkele 
bui.
Met 22 graden liggen de maxima weer 
in de buurt van de normale waarde 
voor begin juli voor de gemeente 
Steenbergen.
Volgende week houdt het wisselvallige 
zomerweer nog een tijdje aan. Zeker 
in het begin van de week trekken 
soms forse buiengebieden over onze 
omgeving, ook de wind kan dan soms 
stevig zijn.
In de tweede helft van de week wordt het 
rustiger, minder nat en mogelijk weer 
wat warmer.

Weerspreuk: 
“Wisselen in juli regen en 

zonneschijn, het zal het naaste jaar 
voor de boeren kermis zijn.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Nadir Baali, frac-
tievoorzitter van de PvdA, heeft 
er hard voor gestreden. Gister-
ochtend was dan eindelijk het mo-
ment dat hij het eerste exemplaar 
van een nieuw gemeentelijk hulp-
boekje aan Rian Liefhebber van de 
Ontmoetingswinkel mocht over-
handigen. Een toepasselijke plek, 
want de Ontmoetingswinkel staat 
symbool voor de doelgroep waar 
het boekje voor is ontwikkeld. Op 
een toegankelijke manier, in dui-
delijke taal, staan alle regelingen 
en hulpinstanties op een rijtje. 
“Stille armoede is voor ons het be-
langrijkste onderwerp. Dit boek-
je moet ervoor gaan zorgen dat 
meer inwoners laagdrempelig de 
weg naar hulp kunnen vinden”, zei 

Baali bij de overhandiging. 

De komst van één overzichte-
lijk boekje waar alle regelingen 
instaan, was een langgekoester-
de wens van de PvdA. Eind 2019 
kwam de partij met een initia-
tiefvoorstel hiervoor. Eerst was er 
sprake van dat de informatie al-
leen op de achterkant van de ge-
meentegids zou komen, die huis-
aan-huis wordt verspreid. Dat ge-
beurt ook, maar er komen daar-
naast 500 losse exemplaren van 
het hulpboekje bij maatschappe-
lijke instanties te liggen. 

“Dapper om  
eenzaamheid toe  

te geven”

Volgens Rian Liefhebber voorziet 
het hulpboekje in een behoef-
te. “Ik krijg hier mensen over de 
vloer met veel verschillende soor-
ten vragen. Dat kan gaan om taal-
lessen, of hulp bij het invullen van 
formulieren. Maar ook inwoners 
die hier net zijn komen wonen 
en die zich eenzaam voelen. Dat 
raakt me altijd, dat mensen dap-

per genoeg zijn om dat toe te ge-
ven.”

Bespaart veel 
 leed en geld
Nadir Baali hoopt dat door het 
boekje er meer aanspraak zal wor-
den gemaakt op de beschikbare 

regelingen. “Als we over een jaar 
gaan evalueren, hoop ik dat de 
cijfers laten zien dat er meer in-
woners aangeklopt hebben voor 
hulp. Mensen met een schulden-
last kosten de maatschappij veel 
meer geld. Dus het bespaart veel 
leed en voorkomt hoge hulpkos-
ten. Het is overigens ook de be-
doeling dat mensen die zelf niet 
in de problemen verkeren, ande-
ren in hun omgeving beter kun-
nen helpen door te weten wat de 
gemeente te bieden heeft.”

Foto: Het was het idee van Pv-
dA-raadslid Nadir Baali om een 
apart boekje te maken voor inwo-
ners die hulp nodig hebben op het 
gebied van schulden, zorg, opvoe-
ding etc. Hij wilde het gemeente-
lijke hulpboekje graag overhan-
digen aan Rian Liefhebber, omdat 
zij in haar Ontmoetingswinkel in-
woners ontvangt die kampen met 
dergelijke maatschappelijke pro-
blemen. 

Hulpboekje moet armoede 
uit de taboesfeer halen

Poes Penny vermist
Annelies Laarman uit de Blauw-
straat is op zoek naar Penny, een 
rode poes die is weggelopen. Pen-
ny draagt een blauw halsband-
je met belletje en een kleine koker 
waarin haar adresgegevens zijn 
opgeslagen. Wie weet waar Penny 
is, of haar heeft gezien wordt ge-
vraagd om Annelies even te bel-
len. Dat kan via telefoon 06 22 497 
600. Mailen kan ook: annelieslaar-
man@icloud.com.

(Door Nicole van de Donk)

WELBERG – Het is inmiddels een 
week geleden dat een kettingzaag 
de grote treurwilg op de hoek van 
de Pastoor Kerckerstraat omleg-
de. De zogenaamde Ireneboom die 
in 1955 was geplant ter herden-
king van de bevrijding van Neder-
land, is door een menselijke fout 
bij de gemeente getransformeerd 
tot een stapel brandhout. De kap 
zorgde voor behoorlijk wat reac-
ties, op straat en op social media, 
en de meningen lopen uiteen van 
“het is maar een boom” tot onge-
loof en woede over dat zo’n his-
torische boom is verdwenen. Ver-
antwoordelijk wethouder Wilma 
Baartmans, zelf opgegroeid op de 
Welberg, is erdoor uit het veld ge-
slagen. “De eerste stappen zijn al 
gezet om te voorkomen dat zoiets 
ooit nog een keer gebeurt.”

De Ireneboom stond op de lijst 
van waardevolle bomen. Die 
lijst, een behoorlijk dik boek-
werk, wordt geraadpleegd als er 
een kapvergunning wordt aange-
vraagd. Dat is in dit geval misge-
gaan want de bewoners hebben 

te horen gekregen dat er geen ver-
gunning nodig was. Met onom-
keerbare gevolgen. “Er is hier bin-
nen de ambtelijke organisatie veel 
spijt. Zoiets doe je natuurlijk niet 
expres. We hebben nu al de eerste 
stappen gezet door te zeggen dat 
er altijd vier ogen meekijken bij 
een aanvraag, in plaats van twee”, 
zegt de wethouder. 

Hulp bij onderhoud

Vanuit de kant van de bewoners 
en hun medestanders wordt ge-
zegd dat er de afgelopen jaren 
meermaals is aangeklopt bij de 
gemeente om te vragen of er ge-
holpen kon worden bij het onder-
houd van deze reusachtige treur-
wilg. Een boom van die omvang 
verliest behoorlijk wat blad en 
moet regelmatig gesnoeid wor-
den. De gemeente gaf volgens 
hen echter niet thuis. Wethouder 
Baartmans zegt dat ze dat heeft 
proberen te achterhalen, maar dat 
ze het nog niet helder heeft. “Maar 
ik wil hierbij uitspreken dat wij als 
gemeente natuurlijk samen wil-
len optrekken bij het onderhoud 
van bomen met zo’n grote symbo-
lische waarde. Dat moet in onze 

organisatie verankerd gaan wor-
den.”

Plaatsvervangende 
schaamte tegenover  
Canadezen 

De Ireneboom is jaren geleden op 
die lijst gekomen omdat dorps-
genoot Robert Catsburg de ge-
meente erop wees. Bij Catsburg, 
amateur-historicus en auteur van 
een reeks boeken over de Slag om 
de Schelde, overheerst momen-
teel een gevoel van triestheid en 
plaatsvervangende schaamte. 
“Schaamte tegenover onze warme 
vriendschapsbanden die we met 
Canada hebben vanwege de strijd 
die ze hier hebben geleverd voor 
onze vrijheid. Het is een schril 
contrast met hoezeer Welberg de 
afgelopen tijd is veranderd in een 
waar klaprozendorp, ik zeg gek-
scherend ‘poppyville’ wanneer ik 
iemand uit Canada spreek, waar 
de historie met het monument de 
Klok als middelpunt zo wordt om-
armd. 
Maar dit is Steenbergen op z’n 
smalst. We kunnen er niets meer 
aan veranderen, we kunnen hoog-

uit ergens een nieuwe boom plan-
ten. Maar triest is het wel, er zijn 
alleen verliezers in dit proces”, al-
dus Catsburg. 

Inmiddels is er op creatieve 
wijze een manier gevonden 
om de Ireneboom toch voort 
te laten leven. Loes Baselier, 
burgerraadslid voor D66 en 
zelf woonachtig op het dorp, 
stelde voor om een tak van 
de treurwilg te laten worte-
len en daarna te planten. Wet-
houder Baartmans vond dit 
een uitstekend idee en inmid-
dels is met toestemming van 
de bewoners een tak naar het 
gemeentedepot gebracht. De 
wethouder hoopt dat daar-
uit een nieuwe treurwilg kan 
groeien die ergens in het nieu-
we centrumplan van de Wel-
berg een plek kan vinden. 

Gekapte Welbergse vrijheidsboom 
maakt hoop emoties los

Foto: De Ireneboom op een archief-
beeld van 11 oktober 2019 .

Oproep aan alle kunstenaars 
uit de gemeente Steenbergen
DE ZES KERNEN – Namens het Platform Kunst en Cultuur in de gemeente 
Steenbergen doet Sandra Houtepen een oproep aan alle kunstenaars in 
de kernen Steenbergen, Nieuw-Vossemeer, Dinteloord, Kruisland en Wel-
berg om een foto in te sturen van werk dat ze hebben gemaakt. 

“Wij willen bij deze dan ook alle kunstenaars, professioneel of amateur, 
oproepen om een kunstwerk te maken wat betrekking heeft op de kern 
waar jij woont.  En dat mag alles zijn, groot, klein alles wat onder beel-
dende kunst valt. Je maakt een foto van het werk dat je gemaakt hebt en 
deze stuur je  vóór eind november naar:  cultuursteenbergen@outlook.
com
De jury, bestaande uit de leden van het platform Kunst&Cultuur, beoor-
delen de ingezonden foto’s van de kunstwerken en kiezen  daar 6 bij-
zondere kunstwerken uit die betrekking hebben op de 6 kernen van de 
gemeente Steenbergen. Deze zullen daarna door een professionele fo-
tograaf gefotografeerd worden en vervolgens worden afgebeeld op de 
Kunstbanieren op de Markt. De onthulling zal op feestelijke wijze in ja-
nuari van het jubileumjaar 2022 op de Markt plaatsvinden.
En mocht jouw werk onverhoopt geen plaatsje krijgen op de Kunstba-
nieren, dan houden we daarvan een virtuele expositie op onze facebook 
pagina : https://www.facebook.com/platformKunstenCultuur”, aldus 
Sandra Houtepen.

Vrouwenstreken 
kregen grote  
belangstelling  
tijdens Open  
Atelierweekend
DE HEEN – Ze waren aangenaam 
verrast de vier dames van het col-
lectief ‘Vrouwenstreken’: San-
dra Houtepen-Strong, Floor van 
Hoof, Ria Koks en Marcella Jume-
let. Tijdens het afgelopen weekend 
waarop Open Atelierdag werd ge-
houden was er grote belangstel-
ling voor hun werk dat werd ge-
toond in het kerkje van De Heen.

“Het was gewoon ‘file lopen’. We 
schatten in totaal zo’n 165 belang-
stellenden. De reacties waren en-
thousiast en dat is natuurlijk heel 

leuk. Onder de bezoekers was ook 
wethouder Esther Prent die met 
de fiets uit Dinteloord was ge-
komen. Dat hebben we zeker op 
prijs gesteld. Veel bezoekers von-
den het Open Atelierweekend ge-
weldig, zo na de coronatijd. ‘Wat 
leuk dat er eindelijk weer eens wat 
te doen is’, zo hebben we regelma-
tig gehoord”. 



Nieuw van Felina
Fantastische Beugel BH Divine en
Moderne en Stijlvolle Body Divine 

Beide in zwart, cup B t/m G

Binnenkort ook beide verkrijgbaar in Taupekleur

Realiseer jouw droomtuin samen met 

Dutch Quality Gardens Visio Vireo Tuinen

Franseweg 62a · 4651 GG STEENBERGEN
T 0167 560 619 E info@visiovireo.nl
W www.visiovireo.nl

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

Blauwstraat 63 • Steenbergen • Tel. 0167 - 56 13 70
www.poeliervugts.nl 

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

Dan doet u dat toch het liefst met 
versproducten uit uw eigen regio.

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

En dat proeft u aan de kwaliteit!

Buiten genieten deze 
zomer met de 
barbecue aan?

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. CV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN ENERGIE

ENERGIECV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN

CV&GAS ELEKTRA WATER WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPEN

DAKEN

CV&GAS ELECTRA WATER DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

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

CV&GAS ELEKTRA WATER DAKENWARMTEPOMPEN ENERGIE

Zilverhoek 5 - Steenbergen
(0167) 56 17 20madri.nl/onderhoud

En mocht er onverhoopt 
een storing optreden, 

dan lossen we dat 
snel voor u op.
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( door Peter Vermeulen )

DE HEEN – De bakkers van het his-
torische Bakhuys bij De Uitwijk 
waren afgelopen zaterdag in hun 
element. Ze genoten van de gro-
te belangstelling en zeker ook van 
het feit dat ze de authentieke bak-
oven weer keurig op de juiste tem-
peratuur kregen. “Het bakken met 
deze prachtige hout gestookte 
oven is een vak apart. Heel wat an-
ders dan de moderne ovens waar-
mee tegenwoordig het brood ge-
bakken wordt. Maar dat maakt het 
ook een uitdaging”, vertellen Lau 
Brooijmans en Peet van Gurp. 

Zij zijn de mannen van het eerste 
uur die samen met Frans en Ma-

ries van Nieuwenhuyzen in 2011 
de restauratie van het Bakhuys op 
zich namen. Nu, een decennium 
later bakken ze met een team van 
in totaal tien vrijwilligers iede-
re laatste zaterdag van de maand 
in twee series zo’n 160 broden. 
Tenminste als corona daar geen 
streep door zet, zoals in de afgelo-
pen periode. 

Henricusbroodje
“De broden die we bakken gaan 
grotendeels naar onze vaste klan-
ten. We bakken verschillende 
soorten broden. Naast bruin en 
wit ook rozijnen-walnoot, meer 
granenbrood, maar bijvoorbeeld 
ook ons speciale ‘Henricusbrood-
je’ en soms ook oranjebrood”. 

Voor het eerst  
na de lockdown 
weer een bakdag
Afgelopen zaterdag werd er weer 
voor het eerst sinds de lockdown 
gebakken. Bezoekers kregen uitleg 
van de vrijwilligers en zagen hoe 
de brandende kooltjes voorzichtig 
uit de oven werden geschraapt. En 
ook hoe de oven werd ‘gedweild’, 
getemperatuurd en gereed kwam 
voor het ‘inschieten’ van de bro-
den. “De oven moet voor mini-
maal tachtig procent worden ge-
vuld, anders verbranden de bro-
den. Vooraf is er volop werk, het 
kneden van het deeg, het laten rij-
zen en het vormen van de broden. 
Een heel werkje dat precies op het 

moment klaar moet zijn op het 
moment dat de oven op de juiste 
temperatuur is en gereed voor het 
inschieten van de broden”, zo ver-
tellen Lau Brooijmans en Peet van 
Gurp. Ze roemen de samenwer-
king tussen de vrijwilligers onder-
ling. “We zijn helemaal op elkaar 
afgestemd. Ieder weet precies wat 
hij moet doen. We zouden het 
zelfs kunnen zonder met elkaar te 
praten”. 

Streekproducten  
in het wagenhuis
De twee bakkers vertellen over de 
speculaas en de diverse koekjes 
die na het broodbakken met 170 

graden gereedkomen. En ook over 
de activiteit in het er naast gele-
gen wagenhuis. 

“Telkens nodigen we aanbieders 
van streekproducten uit die op 
ambachtelijke wijze tot stand ko-
men. Dat is leuk voor onze bezoe-
kers en maakt een tochtje naar het 
Bakhuys extra aantrekkelijk”. 

In het wagenhuis worden ook 
grotere groepen ontvangen, bij-
voorbeeld die deelnemen aan de 
workshop pizzabakken die op af-
spraak wordt gegeven. “Er vormen 
zich ideeën om ook wat met de 
scholen in de gemeente Steenber-
gen te gaan doen”, zo besluit het 
tweetal hun verhaal.

Vrijwilligers van het Bakhuys bakken weer naar hartenlust

NIEUW-VOSSEMEER - Gisteroch-
tend is een dumping van drugs-
afval ontdekt aan de Oude Dijk 
bij Nieuw-Vossemeer. Het gaat 
om  tientallen vaten met drugs-
afval. Een gespecialiseerd bedrijf 
is ingeschakeld om de rotzooi af 
te voeren.

Direct is de politie een onderzoek 
gestart naar de herkomst van het 
afval dat vermoedelijk afkomstig 
is uit een drugslab. Bij dit onder-
zoek worden ook agenten van de 
Landelijke Faciliteit Ondersteu-
ning Ontmantelen (LFO) inge-
zet. Rondom de vaten hangt een 
sterk chemische lucht, zo laat 

een woordvoerder van de politie 
weten. Op dit moment is de her-
komst van de vaten nog onduide-
lijk.

Wie afgelopen nacht iets ver-
dachts gezien of gehoord nabij 
de Oude Dijk wordt dringend ver-
zocht om contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844 of 
anoniem op 0800-7000.

Foto: Een grote hoeveelheid vaten 
met drugsafval werd gisterochtend 
– donderdagochtend – ontdekt bij 
de Oude Dijk. De politie zoekt naar 
de herkomst en roept eventuele ge-
tuigen op zich te melden.
Foto: 112Markiezaten ©2021

Politie roept eventuele getuigen op  
zich eventueel anoniem te melden:

Tientallen drugsvaten  
gedumpt in Vossemeer
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Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie gevestigd in de 
Gummaruskerk is op maandag , 
woensdag- en donderdagochtend 
geopend van 9.15 tot 11.30 uur.
Weekend 3 en 4 juli in alle kernen 
extra collecte voor de Caritas: 
ten behoeve van de activiteiten 
van KERK IN NOOD, zij 
ondersteunt wereldwijd gelo- 
vigen die worden vervolgd of in 
pastorale nood zijn.
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk wordt  iedere zater-
dag om 17.00 uur uitgezonden via 
de SLOS:  Ziggo: kanaal 41, KPN: 
kanaal 1402, Delta : kanaal 804 
en Caiway: kanaal 12 en is ook 
te beluisteren via de radio: KPN 
kanaal 1102 en Ziggo kanaal 916 
en FM 107,4.
Het reserveren van plaatsen voor 
de vieringen is niet meer nodig. U 
bent in alle kerken binnen de St. 
Annaparochie meer dan welkom.

Dit weekend waren we met een 
aantal kinderen bijeen die hun 1e 
communie en hun vormsel dit jaar 
hebben gevierd. De viering stond 
in het teken van het feest van Jo-
hannes de Doper. We lazen de tekst 
over zijn ouders: Zacharias en Eli-
sabeth. Beiden waren al ouder toen 
Zacharias te horen kreeg dat dat 
Elisabet zwanger zou worden van 
een zoon die ze Johannes moest 
noemen. Geheel tegen de traditie 
van die tijd werd de kleine Johan-
nes niet naar zijn vader of opa ge-
noemd, maar werd in zijn naam 
zichtbaar dat hij een geschenk is 
van God. Zijn naam betekent dan 
ook niets minder dan God is gena-
dig. In eerste instantie kon Zacha-
rias de boodschap niet geloven en 
sprak de engel Gabriel tegen. Hij 
werd daarom met stomheid gesla-
gen, tot het moment waarop hij de 
naam van zijn zoon opschreef. Het 
wonder geschiedde en Zacharias 
kreeg zijn stem terug. Ik vraag mij 
af: wat gebeurde er in die maanden 
van stilte. Dacht Zacharias na over 
de dingen die hij tegen de engel had 
gezegd? Of had hij de tijd om stil 
te genieten van de gedachte dat hij 
straks vader zou zijn? Stilte heeft 
iets dubbel in zich. Het afgelopen 
jaar zal het bij vele mensen stil 
zijn geweest in hun leven. Je kon 
je niet zomaar tussen de mensen 
begeven. Je moest nadenken over 
wat wel en wat niet kon. Som-
mige mensen hebben deze tijd als 
zeer beklemmend ervaren. Ande-
ren waren dankbaar voor de tijd 
die hun geschonken werd. Tijd die 
door alle drukte en waan van de 
dag opgeslokt werd tot een druk en 

gejaagd leven. De stilte werd voor 
Zacharias een geschenk waarop hij 
zich voor kon bereiden op het va-
derschap van een bijzonder kind. 
De vraag is nu het nieuwe normaal 
weer meer trekken gaat krijgen van 
het oude en drukke leven: hoe zit 
het met onze tijd en stilte? 
Lenie Robijn, Pastoraal werkster 
Sint Annaparochie en Sint Chris-
toffelparochie

Voor Inlichtingen:  Els Verbeek 
secr. telefoonnummer 0167-
566886 of Bram Hommel voorz. 
06-53802394. 
Wij gedenken in ons gebed: 
Koosje Remijn - Tabak, Coby 
Oostrum en Riet Schillemans - de 
Ron.  
Kerkdiensten:  jaarcyclus B. 
Zaterdag 3 Juli: 17.00 uur: 
Voorganger Pastoor Hans de Kort. 
Ouders Vissenberg - Knop en zoon 
Kees; Pastoor J. Hamerlynck en 
familie; Marcel Brocatus.
Zondag 4 Juli: 9.30 uur: 
Voorganger Pater Bertus van 
Schaik. Overleden leden van de 
KBO; Overleden ouders Testers - 
van der Riet.
Maandag 5 Juli : 19.00 uur: 
Voorganger Pastoor Hans de Kort.

Misintenties: Wilt u een misin-
tentie 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 aan-
vragen van een misintentie is 11,00 
euro.

Zaterdag 3 Juli 19.00 uur:  
Eucharistieviering Pastoor Hans de 
Kort. Wij gedenken: Riet Sonder. 

Extra collecte voor de Caritas.
Woensdag 7 Juli   9.30 uur:  Eu-
charistieviering Pastoor Hans de 
Kort. Plaats reserveren voor een 
viering is niet meer nodig, alleen 
aanmelden bij binnenkomst. 
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. 

Zaterdag 3 juli 14.00 - 15.00 uu: 
Gelegenheid tot biechten in de 
sacristie.
Zondag 4 juli 09.00 uur: 
Eucharistieviering, voorganger 
pastoor Hans de Kort. Misintenties: 
Leonardus de Jong en Maria 
Baselier; Janus Bosters; Janus 
Keijzers e.v. Pietje Timmermans 
b.g.g. van de geboortedag; overl. 
ouders Hommel-Bosters; over. 
ouders Jacobs-Bosters; Martin 
Uitdewilligen en Petronella 
Bosters;  Nel van Holsteijn;
Caritascollecte
Maandag 5 juli 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 7 juli 19.00 uur: H. 
Mis.
Donderdag 8 juli 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur tel: 0164 - 
682525. 
Zaterdag 3 juli 19.00 uur Euch.: 
In deze viering wordt uw gebed 
gevraagd voor: Jan van Meel e.v. 
Riet Mertens; Opa en Oma Bo-
gers - Maas; Voorganger: Past. S. 
Chazoor, lector: F. Veraart, zang: 
enkele leden van het Antoniuskoor. 
Zondag  4 juli wordt om 13.30 
uur Jenoah Alders gedoopt. Dat 
hij een gelovige en gelukkige toe-
komst tegemoet mag gaan.
Dinsdag 6 juli 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen. 
Mededelingen: Dit weekend vindt 
de Caritascollecte plaats en wordt 
het bloemetje van de maand uitge-
reikt.

Zondag 4 juli 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Caritas collecte: 
Kerk in Nood. Kerk in Nood is een 

pauselijke instelling. Kerk in Nood 
ondersteunt wereldwijd gelovigen 
die worden vervolgd of in pastorale 
nood zijn door het geven van 
informatie en door op te roepen tot 
gebed. De collecte is bestemd om 
deze activiteiten te ondersteunen. 
Zang: Gedeelte gemengd koor 
met begeleiding van Marloes; 
Misintenties: Nel Timmermans, 
Janus Valkenburg, Jgt. Koos 
Schijvenaars. Voorganger: Pastoor 
Hans de Kort; Lector: Lies Welten; 
Koster: Ad Huijsmans.
Er mogen weer meer mensen 
bij de diensten aanwezig zijn 
in de kerk, maar de namen van 
de kerkgangers moeten nog wel 
genoteerd worden. Het is dus niet 
meer nodig om vooraf door te 
geven dat u komt.

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

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. 
Zondag 4 juli 10.00 uur: Eredienst 
in de Sint Martinuskerk te Halsteren. 
Ds. Ellen van Sluijs.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Geluk is niet krijgen waar 

je zo naar verlangde.
Geluk is waarderen 

wat je hebt.

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 4 juli  10.00 uur: Ds. 
L.C. v.d. Eyk, Zwijndrecht. De 
diensten zijn te bezoeken met 
max. 30 personen, dus op tijd 
opgeven op dit adres: connybom@
autobom.nl. De diensten zijn 
rechtstreeks te volgen op: www. 
protestantsegemeentesteenbergen.
nl. en dan de toegevoegde link 
aanklikken of te beluisteren via 
kerkomroep.nl en dan Steenbergen 
kiezen. 

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

Elke zondag om 11.30 uur live 
stream van de dienst. Kijk mee via 
www.opendeursteenbergen.nl  
menu Preken en dan ons YouTube-
kanaal.PAROCHIE

KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 4 juli 10.00 uur: Heilig 
Avondmaal. Ds. H.v.d. Sterre, 
Dordrecht. De kerk is nog steeds 
maar open voor max. 30 gasten. Bij 
de ingang wordt door een van de 
coordinatoren bijgehouden hoeveel 
mensen er binnen zijn.  Gasten van 
buiten kunnen zich aanmelden via 
scriba@pkndinteloord.nl of even 
bellen met +31 611 888 299. De 
diensten zijn ook te volgen via de 
kerkomroep en de SLOS.

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 4 juli 10.00 uur:   Ds. 
A. Vastenhoud. 18.30 uur: 
Ds. J.A. Hoogesteger, Dussen-
Hank. De diensten zijn ook te 
beluisteren via onze website www.
hervormddinteloord.com. 

Zondag 4 juli 10.30 uur: 
Voorganger Mevr. G.C. de Jong. 
Van de coronamaatregelen is alleen 
het afstand houden van elkaar 
overgebleven.
Kinderen zijn welkom voor de 
kindernevendienst. Wilt u de dienst 
bijwonen, dan graag van tevoren 
aan-melden via het emailadres: 
aanmeldenkerkdienstgastelkruis-
land@hotmail.com (tot uiterlijk 
vrijdag 19.00 uur).

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL WOORD

We zijn er nog niet
Het corona heeft de wereld in een 
crisis gebracht. De maatregelen om 
dit wereldwijde virus (covid-19) 
te bestrijden, worden weliswaar 
versoepeld, maar we zijn er nog 
niet. Niemand weet, wat ons nog 
te wachten staat. De pandemie 
heeft een aantal mensen tot 
bezinning gebracht. Hier en daar 
zijn mensen hun christelijk geloof 
weer bewuster gaan beleven. HET 
GEBED blijft werkelijk het middel 
bij uitstek om de onzekerheid 
waarin wij nog vertoeven van 
ons af te schudden en weer zoiets 
als een vaste bodem onder onze 
voeten gewaar te worden. 
Katholieke christenen, die in hun 
geloof- en kerkbeleving  verslapt 
zijn, lauw geworden zijn, blijf 
ik wijzen op de kracht van een 
berouwvolle biecht bij een priester 
. De biecht maakt ons hart weer 
vruchtbaar voor het goede zaad 
van het evangelie van Jezus. En 
als dan later, na het zaaien de 
eerste vruchten verschijnen, dan 
moeten we vooral niet vergeten de 
bodem regelmatig water te geven. 
Dat water is HET GEBED en DE 
LIEFDE. Lieve mensen, spreekt 
vaker met onze hemelse Vader, 
met Jezus onze Verlosser. Roept 
de Heilige Geest aan. Bidt om 
de voorspraak van onze hemelse 
Moeder Maria. Maakt wat tijd 
vrij voor het lezen in de Heilige 
Schrift. Pater Bertus.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Hoewel de bouw 
van de nieuwe kleedkamers van VV 
Steenbergen goed opschiet, kreeg 
de club onlangs een teleurstel-
ling te verwerken. De blauw-wit-
te voetbalvereniging had een ver-
zoek ingediend bij de gemeente 
om een financiële bijdrage te leve-
ren aan de tegenvaller die ze bij de 
bouwwerkzaamheden hadden. VV 
Steenbergen heeft de kleedloka-
len overgenomen van de gemeen-
te, maar pas bij de sloop werd dui-
delijk dat er nog een kruipruimte 

onder zat. Een extra kostenpost 
van 10.000 euro maar de gemeen-
te voelt zich niet aangesproken 
daarin bij te dragen. 

Voorzitter van VV Steenbergen, 
Wim Roovers, wil het netjes hou-
den en niet lelijk spreken in de 
media, maar hij wil best toege-
ven dat dit als een koude douche 
voelt, want eigenlijk kan je dit als 
‘verborgen gebreken’ beschou-
wen. “Maar we hebben ze niet 
eens om 10.000 euro gevraagd, 
maar om een tegemoetkoming. 
Had het dan door de midden ge-

slagen of iets dergelijks. Het is 
voor onze vereniging veel geld al 
zullen we het wel ergens vandaag 
halen. Maar enige coulance bij 
deze onvoorziene post was aardig 
geweest. We hebben wel een brief 
teruggestuurd met het verzoek 
een reden te geven, want die heb-
ben we niet gekregen.”

Soms meevaller,  
soms tegenvaller 
Wethouder Esther Prent ging on-
langs tijdens de raadsvergadering 
wel in op de kwestie, omdat er 
vragen werden gesteld door VVD 
en de Volkspartij. “We hebben ge-
motiveerd afgeweken van het ver-
zoek van VV Steenbergen. We zijn 
ervan overtuigd dat ze dit binnen 
hun eigen begroting kunnen op-
lossen. Je hebt soms meevallers 
en soms tegenvallers bij zo’n pro-
ject. Als ze echt in financiële pro-

blemen dreigen te komen moeten 
ze zich natuurlijk melden.”De ge-
meente heeft de voetbalvereni-
ging al eerder een lening van 3 ton 
verstrekt. 

Ad van Elzakker van de Volkspar-
tij was overduidelijk niet tevreden 
met het antwoord van de wethou-
der en kondigde aan dat zijn frac-

tie op de kwestie zal terugkomen. 

Foto: VV Steenbergen kwam tijdens 
de sloop van de oude kleedkamers 
voor een onaangename verrassing 
te staan toen er een kruipruim-
te aanwezig bleek te zijn. Ze kun-
nen voor de extra kostenpost van 
10.000 euro echter niet op hulp 
van de gemeente te rekenen. 

Gemeente Steenbergen 
komt VV Steenbergen 
niet tegemoet 

Zonnebloem 
afdelingen 
op zoek naar 
nieuwe 
vrijwilligers
STEENBERGEN | DINTELOORD – 
“Binnen onze gemeente is een 
4-tal afdelingen actief voor de 
Zonnebloem. De afdelingen Din-
teloord en Steenbergen/Welberg 
zoeken nieuwe vrijwilligers”, zo 
geven Betsie Polak en Ger Lodder 
aan.

“Bij de Zonnebloem zet een gezel-
lige groep vrijwilligers zich in voor 
mensen met een lichamelijke be-
perking vanaf 18 jaar. Iedereen 
heeft namelijk behoefte aan ge-
zelschap. In onze afdelingen gaat 
daarnaast ook bijzondere aan-
dacht uit naar mensen die zich 
eenzaam voelen. Zij vormen naast 
de traditionele doelgroep met een 
lichamelijke beperking een twee-
de doelgroep”, zo laat het tweetal 
weten.

“De activiteiten hebben afgelopen 
tijd stilgelegen, maar dat pakken 
we momenteel zoveel mogelijk 
weer op. Wij gaan bij mensen op 
bezoek, maar we organiseren ook 
nog eens elk jaar vele leuke acti-
viteiten. Denk aan een muzika-
le bingo, een stamppottenbuffet, 
een BBQ, een Sinterklaasviering, 
een theateruitvoering, een quiz- 
of filmmiddag, en natuurlijk het 
jaarlijkse uitje (bijvoorbeeld een 
boottocht, of een bustocht naar 
de Keukenhof). 

Wie onze deelnemers ook een 
warm gevoel bezorgen vragen wij 
contact met ons op te nemen. Dat 
kan voor de afdeling Dinteloord 
bij Betsie Polak, via zonnebloemd-
inteloord@hotmail.com of 0167-
522360 en voor de afdeling Steen-
bergen / Welberg: bij Ger Lodder, 
via zonnebloemstb.welb@gmail.
com of 06-4227 9737”, zo laten 
Betsie Polak en Ger Lodder geza-
menlijk weten.
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(door Michelle Douw) 

Steenbergen – Een winkel binnen-
stappen om een pc uit te kiezen? 
Dat kan in Steenbergen weer. Slo-
venPC heeft sinds kort zijn deuren 
geopend. ‘‘Bij ons kun je terecht 
voor maatwerk, advies en ouder-
wetse service’’, vertelt eigenaar 
Jeroen Sloven. 

‘‘Al jaren runde ik mijn bedrijf Slo-
venPC vanuit huis. Ik ben gespe-
cialiseerd in onderhoud en repa-

raties en de verkoop voor alles op 
het gebied van computers en net-
werken. Het verschil maakte ik 
door bij de mensen thuis langs te 
gaan voor de reparaties, installa-
ties of om goed advies te kunnen 
geven’’. 

Service
‘‘De service van de online web-
winkels houdt vaak op als je pro-
duct thuis is afgeleverd. De vraag 
is dan of je het juiste product hebt 
besteld en hoe je hem installeert. 

En waar ga je naartoe als je pro-
blemen ervaart? Wij zorgen voor 
een passend productadvies en je 
kunt altijd op ons terugvallen’’, 

vertelt Jeroen Sloven.

Showroom
 In de, zelf opgeknapte, winkel 

staan diverse producten uitge-
stald. 

‘‘Zo kunnen mensen ervaren hoe 
de diverse computers werken. 
Maar ook voor alle randappara-
tuur ben je bij ons aan het juiste 
adres. Denk aan muizen, kabels, 
toetsenborden, harde schijven. 

Wij installeren alles naar wens van 
de klant. Bestanden en instellin-
gen overzetten vanaf een oude 
computer naar een nieuwe is voor 
ons dagelijkse kost. De klant moet 
eigenlijk niet hoeven wennen aan 
zijn of haar aankoop’’. 

Meer informatie? 
SlovenPc is gevestigd aan 
Kaaistraat 48 in Steenbergen. 

SlovenPC opent deuren  
in de Kaaistraat

( door John Rommers )

Het moet raar lopen wil Steenber-
gen 2 niet de winnaar worden van 
de onderlinge competitie welke 
de seniorenteams van v.v. Steen-
bergen de laatste weken tegen el-
kaar spelen.
Steenbergen 2 kwam afgelopen 
zaterdag zelf niet in actie, moest 
wel toezien dat het combinatie-
team van zaterdag 3/zondag 2 
met liefst 9-2 wist te winnen van 
zaterdag 6. Het heeft echter op 
dit elftal nog altijd 3 punten voor-
sprong op de ranglijst.
Zaterdag aanstaande spelen bei-
de elftallen tegen elkaar en zou 
het mogelijk kunnen zijn dat za-

terdag 3/zondag 2 bij winst op ge-
lijke hoogte komt maar, het doel-
saldo van zaterdag 2 is zoveel be-
ter dat het haast onmogelijk is dat 
het fout gaat.

Ook in de wedstrijd die het team 
zaterdag 4 afgelopen weekend 
speelde tegen zaterdag 5 werd 
volop gescoord. Uiteindelijk wa-
ren het de spelers van het 4e elftal 
die met 7-4 aan het langste eind 
trokken.

De stand op de ranglijst na de 
wedstrijden welke jl. zaterdag zijn 
gespeeld is als volgt:
Steenbergen zaterdag 2: 3 ge-
speeld: 9 punten; Steenbergen 
za.3/zo.2: 3 gespeeld 6: punten; 

Steenbergen zaterdag 4: 3 ge-
speeld:  6 punten; Steenbergen 
zaterdag 5: 4 gespeeld: 3 pun-
ten: Steenbergen zaterdag 6: 3 ge-
speeld:  0 punten.

Morgen, zaterdag 3 juli, worden 
dus de laatste wedstrijden ge-
speeld.
Steenbergen zaterdag 2 zal het 
dan om 13.30 uur opnemen tegen 
de collega’s van zat.3/zo.2.
Op hetzelfde tijdstip spelen de 
spelers van zaterdag 4 en zater-
dag 6 hun laatste wedstrijd tegen 
elkaar.

Einde seizoen
Er komt dan een einde aan een 
voetbalseizoen waarin helaas heel 

weinig kon worden gevoetbald in 
verband met de maatregelen die 
moesten worden genomen van-
wege het coronavirus.
Slechts 4 competitiewedstrij-
den konden worden gespeeld. 
De competitie werd daardoor na 
die 4 wedstrijden stilgelegd en 
niet meer hervat, maar gelukkig 
konden de laatste 4 weken nog 
wat onderlinge wedstrijden wor-
den gespeeld. Waarvan de laatste 
2 wedstrijden zelfs weer met pu-
bliek.

En voor de jeugdelftallen, die ove-
rigens al enige maanden wel on-
derlinge wedstrijden mochten 
spelen, organiseerde de K.N.V.B. 
de afgelopen maand de regio-cup 
waardoor ook die voetballers weer 
een klein beetje echt voetbalge-
voel hebben gekregen en waar-
voor afgelopen zaterdag de laatste 
wedstrijden werden gespeeld.
De komende weken zal er vanwe-
ge de vakanties niet getraind wor-
den en geen wedstrijden worden 
gespeeld.

Oefenwedstrijden  
in augustus
Op zaterdag 31 juli begint trainer 
Robin Borremans met de voorbe-
reidingen voor het nieuwe voet-
balseizoen met de selectie van het 
1e elftal en zullen in de maand au-
gustus daarvoor de nodige oefen-
wedstrijden worden gespeeld.
Het programma daarvan zullen 
we later in deze courant vermel-
den.
Op zaterdag 4 september staat de 
eerste bekerwedstrijd op het pro-
gramma en op zaterdag 25 sep-
tember zal de eerste wedstrijd 
worden gespeeld voor de nieu-
we competitie van het seizoen 
2021/2022.
Alle overige blauwwit elftallen be-
ginnen enkele weken later met de 
voorbereiding voor het nieuwe 
seizoen. En nu maar hopen dat 
dat vervelende virus ons niet weer 
in de greep neemt en dat het voet-
balprogramma zoals nu gepland 
allemaal gewoon kan doorgaan.

Doelpuntenfestijn bij voorlaatste  
wedstrijden onderlinge competitie  
bij v.v. Steenbergen

DINTELOORD – Dorien van der Kort 
begon als stagiaire bij Hoeve Ka-
kelbont aan de Boompjesdijk 11 
en zet hier nu een volgende stap. 
Ze opent een agrarisch kinderdag-
verblijf. Volgens eigenaresse Mari-
anne Rommens van Hoeve Kakel-
bont is dit een mooie aanvulling 
op het zorgdienstenpakket. “Dit 
is een geweldige locatie waar ook 
een kinderopvang op zijn plek is”.

Dorien van der Kort licht toe: “Wij 
zijn aangesloten bij het Verenigde 
Agrarische Kinderopvang (VAK). 
We hanteren een pedagogische vi-

sie met een groen accent. Dit be-
tekent dat we kinderen al vanaf 
hun eerste levensjaar kennis laten 
maken met alles wat de natuur en 
de boerderij zo mooi maakt”.

En ook Marianne Rommens ver-
telt: “Samen zijn we aan de slag 
gegaan. Een vergunning aange-
vraagd, een prachtig nieuw ge-
bouw neergezet, kindvriende-
lijk meubilair besteld in natuur-
lijke kleurtinten en vooral veel 
groen in huis gehaald. Het wordt 
een heerlijke plek omgeven door 
rust, ruimte, natuur en dieren. Op 

deze manier wordt het kind ge-
stimuleerd om ‘natuurlijk te spe-

len’ zonder gebruik te maken van 
speeltoestellen of elektronische 

apparaten als IPads en compu-
ters. Samen de dieren voeren, ei-
eren rapen, met de vingertjes in 
de moestuin en volop spelen in de 
buitenlucht. Vies worden mag. De 
overalls en laarsjes staan klaar!”

Inschrijven
De mogelijkheid tot inschrijven 
is reeds gestart en er volgen nog 
informatieavonden, de eerste is 
op donderdag 8 juli. Aanmelden 
hiervoor kan via info@kdvkakel-
bont.nl.  Ook worden voor be-
langstellenden rondleidingen ge-
houden. Informatie hierover is te 
vinden op de website hoeve-ka-
belbont.nl.

 

Kakelbont opent nu ook ’n 
agrarisch kinderdagverblijf

REGIO – Caroline Elenbaas meldt 
dat een zestal bedrijven uit de om-
geving Heijningen en Dinteloord 
op 4 juli een culinaire wandeling 
op stapel hebben gezet waarvoor 
zich nog steeds deelnemers kun-
nen aanmelden. Deelname is mo-
gelijk voor volwassenen en voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar. Honden 
zijn niet toegestaan.

De wandeling is georganiseerd 
door Akkerbouwbedrijf Van Nieu-
wenhuijzen, Zoetekersen de Zuy-
lenhoeve, Cfoto, Eethuis Grill de 
Polder, Boerencamping Marien-

dreef en Restaurant Dintelmond. 
Bij elke locatie ontvangen deelne-
mers wat lekkers en ze komen op 
plekjes in de polder die zeker de 
moeite waard zijn. 
Aanmelden kan door een 
WhatsApp berichtje te sturen met 
naam, aantal deelnemende perso-
nen en aantal deelnemende kin-
deren. Vervolgens wordt een be-
taalverzoek voor de deelnamekos-
ten gestuurd. Die zijn 15 euro voor 
volwassenen en 5 euro voor kinde-
ren tussen 4 en 12 jaar. Inschrijven 
is net mogelijk; er is een maximum 
aan het aantal deelnemers. 

Culinaire wandeling in Heijningen

STEENBERGEN - Kartcoureur en 
plaatsgenoot Bas van Vlimmeren 
is winnaar geworden van de Bene-
fit League. Dit kampioenschap be-
staat uit 2 race evenementen die 
gezamenlijk georganiseerd zijn 
door zowel de Belgische kartbond 
RACB, als de Nederlandse kart-
bond, de KNAF. 

Deze League werd verreden over 
4 manches, 2 daarvan op het cir-

cuit van Mariembourg in België 
en 2 op het circuit de Landsard in 
Eindhoven, Nederland. 
De deelnemers komen voorname-
lijk uit Nederland en België, aan-
gevuld met een handvol Fransen 
en Duitsers.

Tweede deel
In het weekend van 10 en 11 juli 
is de volgende dubbele wedstrijd 
voor het Nederlands kampioen-

schap. Hierbij worden zowel één 
kwalificatie en twee manches op 
zaterdag als op zondag verreden. 
Dit evenement word gehouden op 
het kartcircuit van Spa Francor-
champs en telt mee voor het Ne-
derlands Kampioenschap.

Winst voor kartcoureur
Bas van Vlimmeren
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Of u nu kiest voor kunststof of hout
ons werk is voordelig en extreem duurzaam

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.

Mike van Herel, MVH House & Garden

Dakkapellen

Kozijnen

Overkappingen

Veranda’s

Heeft u plannen voor uw huis? 

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl

De teller staat nu 

op 6209 volgers

Dagelijks weten wat hier gebeurt

Stand per 1.06.2021 12:10 uur

In 2020 is KijkopSteenbergen.nl 1,2 miljoen keer bezocht. Dat zijn bijna 3.500 bezochte pagina’s per dag!

(Door Nicole van de Donk)

WELBERG – Met een welgemeend 
excuus van wethouder Wilma 
Baartmans richting het bestuur 
van SC Welberg, is de kou uit de 
lucht tussen de twee partijen. Er 
was frictie ontstaan na een reactie 
van de wethouder op de aanschaf 
van ledverlichting langs de voet-
balvelden van de club op de Wel-
berg. Baartmans had gezegd dat 
er wel degelijk geld beschikbaar 
was om duurzame verlichting aan 
te schaffen, maar het bestuur van 
SC Welberg werd juist telkens door 
de gemeente afgewezen. 

“Ik had niet zo kort door de bocht 

moeten reageren en daar heb ik 
spijt van. We hebben een goed ge-
sprek gehad waarin ik nogmaals 
heb aangegeven dat ik het jammer 
vind dat het zo fout is gelopen. SC 
Welberg heeft zelf al veel ener-
giebesparende maatregelen ge-
nomen, dus daar kunnen we niet 
veel meer aan bijdragen. Wel heb 
ik ze aangeboden dat ze eventueel 
mee kunnen doen met een collec-
tieve inkoopactie van hybride wa-
terpompen”, aldus de wethouder.
Excuses aanvaard
SC Welberg-voorzitter Gidion 
Tunders zegt dat de excuses aan-
vaard zijn en dat het bestuur er ze-
ker voor openstaat om te kijken of 

een hybride oplossing een optie is 
voor het gasverbruik van de ver-
eniging. “Ook is er nog gesproken 

over wat andere verenigingen nu 
kunnen verwachten aangezien wij 
alle duurzame maatregelen zelf 

bekostigd hebben. De gemeente 
gaat de clubs alleen bijstaan door 
die investeringen te verrekenen 
met de subsidies die ze ontvan-
gen.”
In de toekomst geen nee op voor-
stellen duurzaamheid
“Ons standpunt is altijd geweest: 
nee is ook een antwoord en dan 
accepteren we dat. Maar dan had 
de wethouder niet onlangs moe-
ten roepen dat er wel een pot-
je beschikbaar is. Maar ze heeft 
toegegeven dat ze dat niet zo had 
moeten doen. En als we in de toe-
komst nog op nee stuiten wat be-
treft deze onderwerpen, dan mo-
gen we bij haar aan de bel trek-
ken.”

Foto: Gidion Tunders, voorzitter 
van SC Welberg (r), heeft de ex-
cuses van wethouder Baartmans 
aanvaard. De club heeft veel moei-
te gedaan om het sportpark te ver-
duurzamen en werd daarbij niet 
geholpen door de gemeente.

SC Welberg en wethouder 
Wilma Baartmans 
klaren de lucht

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN - Rotaryclub Steen-
bergen bestaat niet meer. De laat-
ste voorzitter, Jan Flameling, laat 
weten dat de club die in 1987 werd 
opgericht, officieel is ontbonden. 
Een gebrek aan nieuwe aanwas is 
de directe aanleiding voor de op-
heffing. 

“Het huidige ledenbestand be-
stond nog maar uit dertien leden 

en de gemiddelde leeftijd is 70+,” 
licht Flameling toe. “Die zien het 
niet meer zitten om poffertjes en 
oliebollen op markten te bakken 
voor het goede doel. De verwach-
ting dat we in de toekomst nog 
nieuwe leden zouden krijgen, was 
er niet.” 

Zilte landbouw
Gedurende haar hoogtijdagen tel-
de Rotaryclub Steenbergen 32 le-

den en werden er tal van activitei-
ten georganiseerd ten bate van het 
goede doel. Een goed voorbeeld 
daarvan is de jaarlijkse jeugddag 
voor jongeren uit minder draag-
krachtige gezinnen. Ook waren er 
regelmatig lezingen over diverse 
onderwerpen. 

“Zo hielden we jaren geleden al 
een symposium over ‘Zilte land-
bouw’.  Daar had toen nog am-

per iemand van gehoord, maar 
inmiddels is het een actueel on-
derwerp.” Onder het bewind van 
Flameling werden er ook vrou-
wen toegelaten tot het mannen-
bolwerk. “Dat heeft wel aardig wat 
rumoer opgeleverd en leden ge-
kost,” blikt hij terug.  

Onbezwaard gemoed
Afgelopen weekend werd het 
Steenbergse Rotary-tijdperk uit-
geluid met een barbecue voor 
(oud-)leden in de tuin van het 
echtpaar Flameling: “Het was voor 

velen de eerste activiteit in een 
lange tijd, dus blijdschap was gro-
ter dan de pijn van het afscheid,” 
aldus de voormalig voorzitter die 
zelf ook met onbezwaard gemoed 
de knoop doorhakte. “

De tijd verandert alles en de tijd 
voor serviceclubs lijkt af te lo-
pen. Het is een landelijk feno-
meen waar wij niet van bespaard 
bleven. Mensen hebben geen zin 
meer om hun spaarzame vrije tijd 
te besteden aan allerlei activitei-
ten voor het algemeen nut.”

Rotaryclub Steenbergen hief zichzelf op


