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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – PvdA-gezichten 
Nadir Baali en Joop Stoeldraijer la-
ten een bommetje vallen in het po-
litieke landschap van Steenbergen. 
Ze zijn bezig om een club met men-
sen te vormen die onder de con-
ceptnaam Lokaal Progressief po-
litiek wil bedrijven in nauwe sa-
menwerking met inwoners. Baali 
en Stoeldraijer borduren daarmee 
voort op het werk dat ze de af-
gelopen jaren al voor de PvdA in 
de gemeenteraad hebben gedaan, 
maar kiezen ervoor om bij de ge-
meenteraadsverkiezingen in 2022 
dit onder de vlag van een lokale 
partij te doen.

Voor de duidelijkheid: er is geen 
sprake van ruzie of een breuk. Vol-
gens Nadir Baali gaat het om een 
proces dat al in meer gemeenten 
in Nederland aan de gang is. On-
der de noemer ‘progressief’ heb-
ben initiatiefnemers de ambitie 
om de traditionele politiek open 
te breken. Baali en Stoeldraijer 
zijn van ‘rode’ PvdA-huize, maar 
ze benadrukken dat juist mensen 
met een andere politieke voorkeur 
van harte welkom zijn, zolang ze 
maar vernieuwend denken. “Al-
leen Forum voor Democratie- 
en PVV-stemmers zullen zich bij 
ons niet thuis voelen vermoed ik. 
Maar bij de meeste onderwerpen 
die lokaal spelen gaat het niet om 
links of rechts”, zegt Joop Stoel-
draijer.

“Successen behaald  
door samen te werken 

met inwoners”
Volgens Stoeldraijer, 70 jaar maar 
allesbehalve achter de geraniums, 
gaat de samenwerking met Baali, 
24 jaar maar met behoorlijk wat 
kennis en ervaring op de teller, 
als vanzelf. “Ik leer van hem en hij 
van mij.”

Het duo, Baali als eenmansfrac-
tie gesteund door Stoeldraijer als 

burgerraadslid, loopt al sinds de 
afgelopen gemeenteraadsverkie-
zingen in 2018 rond met ideeën 
die groter zijn dan de kleine op-
positiepartij die ze nu zijn. Al zijn 
ze erg blij met de successen die 
zijn behaald op dossiers waar ze 
hebben samengewerkt met werk- 
en actiegroepen van inwoners. 
“Denk aan het tegenhouden van 
de kassen in het Westland, zonne-
parken in het Oudland en mega-
turbines in Dinteloord. Maar ook 
de vele voorstellen die we heb-
ben ingediend op het gebied van 
armoede, duurzaamheid en een 
thuisgevoel voor iedereen”, zegt 
Baali.  

Schijndemocratie
De afgelopen tijd hebben ze ver-
schillende inwoners van de ge-
meente Steenbergen benaderd 

om zich bij de nieuwe beweging 
aan te sluiten. “Daar is nu een 
lijstje van ongeveer tien mensen 
uitgerold die interesse hebben 
om op de toekomstige kieslijst te 
staan, plus nog tientallen mensen 
die ons willen steunen. Dat zijn 
mensen die ons vertrouwen en 
willen meedenken. Absoluut geen 
lijstvulling. We willen geen streng 
partijstramien maar juist samen-
komen tijdens open brainstorm-
bijeenkomsten. Het debat moet 
weer uit de raadszaal worden ge-
trokken en ideeën die vervolgens 
vanuit de samenleving ontstaan, 
moeten direct naar de raad terug-
gaan. 
Stoppen met die schijndemocra-
tie vanuit het college, zoals bij 
het stadspark waar een handjevol 
mensen wat roept en er dan zo’n 
absurd plan uitrolt”, zegt Stoeldra-
ijer.

Leden PvdA staan achter 
Lokaal Progressief
De voorzitter van PvdA Brabant-
se Wal, waar de afdeling Steenber-
gen onder valt, wil desgevraagd 
toelichten wat dit betekent voor 
de rode partij. “Natuurlijk zou-
den we het liefst met de PvdA vijf 
zetels willen binnenhalen, maar 
we moeten ook realistisch zijn en 
niet blind zijn voor de effecten 
die de landelijke resultaten heb-
ben op lokale afdelingen. Daarom 
staan de leden achter Lokaal Pro-
gressief, al zal er wel aan bepaal-
de voorwaarden vanuit de PvdA 
moeten worden voldaan. We wil-
len de naam PvdA niet laten ver-
dwijnen uit de lokale politiek, 
maar uiteindelijk is het ook zo dat 
het niet gaat om je naam, maar 
om wat je doet”, aldus voorzitter 
Yusuf Kaplan. 

Op vrijdag 11 juni organiseren 
Nadir Baali en Joop Stoeldraijer 
op het gemeentehuis de oprich-
tingsvergadering van Lokaal Pro-
gressief. Ze roepen inwoners die 
nieuwsgierig zijn geworden op 
om zich te melden. Dat kan via 
jstoeldraijer@home.nl of 
nadirbaali@hotmail.com. 

Foto: Nadir Baali (l) en Joop Stoel-
draijer op de voorgrond. Achter 
hen de eerste groep sympathisan-
ten van Lokaal Progressief. Uiterst 
rechts op de eerste rij staat Maar-
ten Hamel met wie Nadir Baali in-
tensief optrok om uitbreiding van 
de kassen in het Westland tegen te 
houden. “Hij heeft echt naar ons 
geluisterd en er zich als een pit-
bull in vastgebeten. Deze manier 
van politiek bedrijven moet de 
toekomst worden en daarin wil ik 
hem graag ondersteunen.”
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

Nieuwe politieke partij 
in oprichting: 
Lokaal Progressief

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Ondanks dat het 
jaar 2020 de boeken ingaat als het 
‘coronajaar’, is het de gemeente 
Steenbergen gelukt om financieel 
overeind te blijven. Het huishoud-
boekje toont een positief resultaat 
van 5 ton (voor 2019 was het 8,5 
ton). “We zijn een financieel ge-
zonde gemeente. In een crisisjaar 
zoals 2020 heb je daar echt profijt 
van”, zegt Koos Krook, wethouder 
van financiën. 

Voor de bestemming van het 
voordelig resultaat doet het col-
lege van b&w een aantal voorstel-
len. Er liggen namelijk nog een 
aantal plannen klaar die niet in 

2020 uitgevoerd zijn. Zo kan het 
toegevoegd worden aan de reser-
ve economische ontwikkeling en 
moet er nog geld worden uitgege-
ven aan duurzaamheidsplannen. 
Ook moet er een visie worden op-
gesteld over wat er met de kerken 
als religieus erfgoed moet gebeu-
ren en nog niet al het onderhoud 
aan gemeentelijke accommoda-
ties is uitgevoerd. 

Verplichtingen vanuit  
algemene reserve
Verder zijn er nog een aantal ver-
plichtingen die op de algemene 
reserve van de gemeente druk-
ken. Dat gaat om zaken waarvoor 
de raad met de begroting 2020 

middelen voor beschikbaar had 
gesteld, maar die nog niet (hele-
maal) zijn gerealiseerd. Voorbeel-
den daarvan zijn Behoud Gum-
maruskerk (18.000 euro), Sport- 
en Beweegtuinen (30.000 euro), 
entrees en rotondes (89.102 euro). 

Het hele lijstje is bij elkaar opge-
teld ruim 1,1 miljoen euro. De 
raad moet nog akkoord gaan met 
verrekeningen uit die algemene 
reserve. 
Ook is het college verplicht om 
projecten die duurder zijn uitge-
vallen, aan de raad te melden. Dat 
gaat om de gebiedsgerichte aan-
pak Steenbergen Zuid, de fietsen-
stalling en berging Welberg en de 
vervanging van de glijbaan van 
zwembad de Meermin.

“Ambities bleven  
overeind, ondanks extra 

druk op organisatie”
Volgens wethouder Krook zijn de 
ambities in 2020 voor het grootste 

deel overeind gebleven, ondanks 
de extra inzet die de organisatie 
moest plegen vanwege de coro-
namaatregelen die continu veran-
derden. “Zo kwamen er gebieds-
visies, werd er een lokaal sportak-
koord ondertekend door twintig 
partijen, kwam er een visie ener-
gie en ruimte, een GVVP en ook 
de voorbereidingen voor het ju-
bileumjaar 2022 gingen gewoon 
door.” 

Waar het college verder tevreden 
over is, is de nieuwe belasting-
verordening voor 2021. “De aan-
passingen in de rioolheffing zor-
gen ervoor dat de lasten voor de 
meeste inwoners zijn verlaagd. 
Dat komt in zo’n lastige tijd voor 
veel mensen natuurlijk goed uit.”

Gemeente Steenbergen sluit 2020 af met positieve cijfers
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speciaal voor Allerheiligen

Twee woorden
Wil en kracht.

Aan het einde restte nog slechts de wil.
Weg was de kracht.

Jouw taak is volbracht.

Na een lang werkzaam leven en met 
heel veel gelukkige jaren met zijn Jopie,

is na een kort ziekbed toch nog 
onverwacht mijn man, onze vader

en onze opa overleden

Dim van der Giesen
Heijningen, 2 augustus 1929 

Steenbergen, 20 mei 2021

 Jopie van der Giesen- van Dongen
 Piet
 Leon en Saskia
 Guida en Martijn

Correspondentieadres:
Fam. van der Giesen
Burg. van Loonstraat 135
4651 CC Steenbergen

De afscheidsdienst heeft op 
donderdag 27 mei j.l. in besloten 

kring plaatsgevonden. 

Uitvaartzorg Leeuw

Nooit vragend, nooit klagend.
Haar lasten in stilte dragend.

Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar hart heeft voor ons geklopt.

Rust nu maar uit.

Na een kort ziekbed, hebben wij 
onverwacht afscheid moeten nemen 
van mijn zorgzame vrouw, ons ma, 
oma-Café en omi

Willy Buijs-Jordens
echtgenote van

Herman Buijs

in de leeftijd van 72 jaar.

 Herman

 kinderen

 kleinkinderen

 achterkleinkinderen

Voorstraat 15
4681 AC Nieuw-Vossemeer

Het afscheid zal in besloten kring 
plaatsvinden.

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging
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0164-246664 / 06-51910414
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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

 

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

 

Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwers

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw

Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

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

Weekend/Vakantie
Baantje

Ben je student/scholier,
dan hebben wij in onze 

vetplantenkwekerij doorlopend 
werk voor je op zaterdagen 

en in de vakanties.
Heb je een tussenjaar,

kom eens praten!

Voor meer info zie:
www.uwcactus.nl

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg 2, De Heen

Of bel 06 121 74 221

Noorddonk 105, 4651 ZD Steenbergen
Email: traetsinspectieenopleidingen@gmail.com

Telefoon: 06 15 04 02 53

Cadeautip voor Vaderdag! 

www.traetsinspectieenopleidingen.nl 

Cadeaubonnen 
voor 1 uur 

ontspannings-
massage of 

sportmassage 

€25,-

Poelier Vugts
Blauwstraat 63 • Steenbergen

www.poeliervugts.nl

Wij zijn op zoek naar een 
enthousiaste verkoopmedewerkster

voor 24 - 36 uur

Ligt jouw passie bij het werken met ambachtelijke versproducten, met als 
doel om te zorgen dat het voor de klanten telkens weer een belevenis is 

om van onze producten te genieten, dan zijn we wellicht op zoek naar jou!

Dit kan o.a. een heerlijk stukje vlees zijn tot aan diverse salades, hapjes 
(schalen), gegrilde producten, BBQ- en Gourmetschotels, verse soepen en 

verschillende kant en klaar maaltijden en producten. Allemaal ambachtelijk 
bereid in eigen keuken met zoveel mogelijk ingrediënten uit onze regio.

Een afwisselende baan, waarbij de werkzaamheden o.a. bestaan 
uit het portioneren, verkoop klaar maken en het bereiden van 

onze producten. Maar ook het presenteren in de toonbank, 
adviseren van klanten en het verkopen van onze producten 

behoren tot de werkzaamheden. Ervaring is gewenst, maar zeker 
geen vereiste. De motivatie om te leren is het belangrijkste.

Heeft deze vacature je interesse gewekt en wil jij graag ons 
team komen versterken, mail dan je sollicitatie met C.V. 

naar info@poeliervugts.nl of bellen mag ook naar 
tel.nummer 0167 - 530 265.

Dagelijks nieuws & aanbod 
uit de gemeente Steenbergen

KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 80.000  bezoekers 
per maand per maand. 

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen 
inmiddels gevolgd door 6.000 fans.
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN/WELBERG – Het 
bestuur van SC Welberg zat vo-
rige week vol verbazing online 
de raadsvergadering te volgen. 
Er werden door VVD en D66 vra-
gen gesteld over waarom voet-
balclub SC Welberg de rekening 
voor energiezuinige ledlampen in 
de lichtmasten zelf heeft betaald. 
Wethouder Wilma Baartmans re-
ageerde dat er wel degelijk geld 
beschikbaar is vanuit de gemeen-
te en dat andere verenigingen zich 
kunnen melden. “We zijn een jaar 
bezig geweest om compensatie te 
vragen bij de gemeente voor deze 
duurzaamheidsmaatregelen op het 
sportpark. We zijn telkens afgewe-
zen, en nu wordt er doodleuk ge-
zegd dat er wel een potje voor is”, 
zegt Gidion Tunders, interim-voor-
zitter van SC Welberg.

Het bestuur heeft nog diezelfde 

avond alle correspondentie over 
de kwestie, inclusief tijdlijn, naar 
de wethouder gestuurd met de 
vraag hierop te reageren. 
“Eind 2019 hebben wij als be-
stuur besloten om te kijken of het 
haalbaar zou zijn de lampen in de 
lichtmasten te vervangen voor led, 
omdat het voor ons een energie-
besparing oplevert van zo’n 4000 
euro per jaar. De masten langs 
veld 1 zijn eigendom van de ge-
meente, dus we hebben het hele 
voorstel op papier gezet en aan de 
betrokken ambtenaren gegeven. 
Ondanks dat ze het een goed ver-
haal vonden, kregen we keer op 
keer te horen dat er geen budget 
voor was. Bovendien zouden wij 
dan als club dan de lusten heb-
ben, en zij de lasten, was de rede-
natie. Toen hebben we de knoop 
doorgehakt om zelf sponsors te 
zoeken om het toch voor elkaar 
te krijgen. We hebben schriftelijke 
toestemming gekregen van de ge-
meente om het uit te voeren. Nu is 

het project afgerond en horen we 
dit”, aldus Tunders. 

Wethouder: “Het is  
niet goed gegaan”

Wethouder Wilma Baartmans zegt 
in een reactie de gang van zaken 
te betreuren. “Het is gegaan zo-
als het is gegaan. Het is een gevolg 
geweest van onwetendheid en een 
gebrek aan integraal werken. Het 

is niet bij mij langsgekomen, maar 
ik ben blij dat ik het nu weet zodat 
we andere verenigingen wel goed 
kunnen helpen met verduurza-
men. We kunnen hiervan leren.” 
Op de vraag of het dan niet recht-
vaardig zou zijn als SC Welberg 
geld terugkrijgt van de gemeente, 
zegt Baartmans “hier niet aan te 
beginnen.”

“Smet op verder  
goede relatie”

Gidion Tunders heeft zelf nog niks 
gehoord van de wethouder, ook 
nog geen reactie op de mail die 
verstuurd is. “Maar nu dus dui-
delijk is dat er wel een financieel 
voordeel is voor deze energiebe-
sparende maatregelen bij vereni-
gingen, ontvangen we het graag. 
Het is jammer dat dit zo’n smet 
op onze relatie met de gemeente 
legt, want juist sinds corona zijn 
de lijntjes kort.”

Foto: Het bestuur van SC Welberg, 
hier vertegenwoordigd door inte-
rim-voorzitter Gidion Tunders (r) 
en Jesse de Decker, secretaris bij de 
jeugd, heeft geen compensatie ge-
kregen van de gemeente voor de 
energiezuinige ledlampen, terwijl 
er wel een potje voor is.

SC Welberg teleurgesteld 
over reactie gemeente 
inzake ledverlichting

                      

20°

In grote lijnen 
aangenaam 

voorzomerweer
Zaterdag schijnt in de gemeente 
steenbergen af en toe de zon, maar 
het komt ook mogelijk nog tot ‘n enkele 
regen- of onweersbui. Lokaal is veel 
regenwater in korte tijd mogelijk. Er 
waait een zwakke tot matige wind uit 
het zuiden tot zuidwesten en het wordt 
zo’n graad of 20. Zondag blijft het droog 
en schijnt in onze regio weer geregeld 
de zon. Met 22 graden is het ook weer 
’n aantal graden warmer. Ook volgende 
week blijft het warm voorzomerweer 
met flinke zonnige perioden en 
waarbij de kans op een bui klein is. 
De temperatuur stijgt dagelijks naar 
waarden van zo rond de 23 graden in 
onze omgeving.

weerspreuk: 
“Juniweer meer droog dan nat, vult 

met goede wijn het vat.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Zoals verwacht 
besloot de gemeenteraad afgelo-
pen donderdag dat het Oudland 
niet langer een zoekgebied is voor 
zonneparken. Daarmee is de komst 
van 61 hectare zonnepanelen aan 
het Waterhoefke en langs de Oud-
landse Watergang van de baan. In 
diezelfde vergadering besloot de 
raad ook om een uitzondering in 
dit nieuwe beleid te maken voor 
het Zonneland Dassenberg Steen-
bergen. 

De besluiten vielen tijdens de be-
handeling van de gedeeltelijke 
evaluatie van de Visie Energie en 
Ruimte. Deze tussentijdse evalua-
tie was door de raad opgedragen 
als gevolg van de maatschappelij-
ke onrust die ontstond naar aan-
leiding van de mogelijke vestiging 
van zonneparken in het Oudland. 
Het leidde tot de oprichting van 
de werkgroep Bescherm het Oud-
land die onder meer door middel 

van een petitie probeerde de raad 
ervan te overtuigen het “histori-
sche landschap van het Oudland 
te behouden ten behoeve van na-
tuurontwikkeling, toerisme en re-
creatie”. 

Lastige afweging
Naar aanleiding van de discus-
sie in de oordeelvormende ver-
gadering kwam het college met 
een voorstel waarbij het Oud-
land als zoekgebied voor zonne-
parken voorgoed uit het beleid 
wordt geschrapt. De gemeente-
raad stemde hier unaniem mee in, 
tot blijdschap van de werkgroep 
Bescherm het Oudland: “De ge-
meenteraad heeft bij haar besluit 
een afweging gemaakt tussen de 
argumenten die er waren voor en 
tegen de komst van zonneparken 
naar het Oudland. Als werkgroep 
begrijpen we dat dit een lastige af-
weging was binnen de opgave van 
de energietransitie. In dit geval 
heeft het maatschappelijk draag-
vlak, of beter gezegd, het ontbre-

ken daarvan de weegschaal door 
laten slaan in het voordeel van 
een Oudland zonder zonnepane-
len. Het spreekt voor zich dat dit 
voor ons als werkgroep een grote 
opluchting is, evenals voor iedere 
andere liefhebber van het gebied. 
We hebben de afgelopen week 
veel reacties gekregen van bewo-
ners en bezoekers van het Oud-
land.”

Gewicht in de schaal
Het college stelde als uitzondering 
op het nieuwe beleid voor om het 
Zonneland Dassenberg Steenber-
gen, eveneens in het Oudland ge-
legen, wel toe te staan. Een meer-
derheid van de fracties volgden 
daarbij het collegevoorstel. Met 
name argumenten dat Dassen-
berg niet toegankelijk is voor het 
publiek en er geen weerstand bin-
nen de Steenbergse samenleving 
tegen het plan lijkt te bestaan, 
werden door de raad gedeeld. Ook 
meenden fracties dat het feit dat 
de inkomsten van het park aange-
wend worden om de natuur en de 
monumenten op het landgoed te 
onderhouden, voldoende gewicht 
in de schaal legde.

Geen medestand
De Volkspartij en de VVD probeer-
den de uitzonderingspositie van 
Dassenberg middels een amen-
dement te voorkomen. De frac-
ties zagen liever dat het nieuwe 

beleid zonder uitzondering werd 
toegepast, temeer nu onzeker is 
of er voldoende netcapaciteit be-
schikbaar zal zijn om de opge-
wekte zonnestroom ook daadwer-
kelijk te transporteren. Het amen-
dement kreeg echter geen mede-
stand vinden van de andere raads-
fracties en werd verworpen. 
Ook een motie van de VVD om 
kleinschalige windmolens bij be-
drijven toe te staan haalde het 
niet.

Zon op dak
Enthousiaster waren de raadsle-
den over de motie ‘Zon op dak’ 
van de PvdA en de VVD die het 
college opdracht geeft om een ac-
tieplan zon op dak op te nemen. 
Dat houdt in dat er een actueel 
overzicht gepresenteerd moet 
worden met nauwkeurige cijfers 
over het beschikbaar dakopper-
vlak voor zonnepanelen in de ge-
meente Steenbergen en tevens 
een overzicht van woningen die in 
aanmerking komen voor isolatie. 
Daarnaast moet duidelijk worden 
welke jaarlijkse doelstellingen ge-
meente Steenbergen nastreeft op 
het gebied van particuliere ver-
duurzaming en welke middelen 
hiervoor nodig zijn. Ook moet het 
college aangeven hoe de commu-
nicatie hierover zal zijn. Dit moet 
uiterlijk het vierde kwartaal van 
dit jaar aan de raad worden voor-
gelegd.

Evaluatie Visie Energie en Ruimte:

Geen zonneparken in het 
Oudland, behalve 
op landgoed Dassenberg

STEENBERGEN – De SLOS is er 
vroeg bij. Zondagmiddag pre-
senteert Hilde Jans om 13:00 uur 
het nieuwe politieke programma 
‘Voor de raad weg’ dat op SLOS 
TV wordt uitgezonden. De aanlei-
ding voor het programma zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen die in 

maart volgend jaar plaatsvinden. 
Hiervoor zijn de zes huidige frac-
tievoorzitters van de raadspartijen 
uitgenodigd. 

In twee tijdsblokken zullen per 
blok drie van hen in gesprek gaan 
over de achtergrond van hun par-

tijprogramma en over actuele on-
derwerpen in de gemeente Steen-
bergen. Aan tafel komen Jeroen 
Weerdenburg van het CDA, Mau-
rice Remery van Gewoon Lokaal!, 
Kees Gommers van de VVD, Mi-
chel Lambers van de Volkspartij, 
Nadir Baali van de PvdA en Tim 
Huisman van D66.
 
Foto: Hilde Jans presenteert op 
zondag 6 juni om 13:00 uur het 
nieuwe programma ‘Voor de raad 
weg’ op SLOS TV.
Foto: SLOS

Nieuw programma SLOS:

‘Voor de raad weg’
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Actie!!!
1,5 uur bowlen + 

Hamburgermenu naar keuze

Telefonisch reserveren met vermelding
dat het de actie betreft uit de Steenbergse Courant.

Actie duurt tot 31 juli 2021

@12,50 p.p.
minimaal 4 personen

Wat een prachtig beroep heb ik! Of het nu gaat om de 
onzekere vrouw weer wat te laten stralen of om de dames 

te helpen om hun prachtige taille te laten zien. 

Zit er bij jou ook “niets meer goed”? 

De hele maand juni staat in het teken van 
de welbekende Sloggi actie, Ten Cate actie 

én….bij besteding van €150,- of meer 
ontvang je een wel heel bijzondere Thee. 

En alle dames die ik al heb mogen helpen op 
onze Mammacare afdeling. Dat ze zich weer 

vrouw voelen zoals ze mij zeggen.
Om ze te laten lachen, maar soms ook te 

troosten. Zodat ze toch met een glimlach de 
winkel weer verlaten. 

Daar doe ik het voor samen met mijn mama, 
deze maand juni alweer 23 jaar.

Het kleurt mijn leven. 
Ik ben er trots op en dankbaar voor.

Lieve dames ( en ook heren) dank jullie wel!

Liefs Ria en Rosemarie

Rosemary’s Lingerie Oud Gastel

Laat ons je helpen! 
Kom naar de winkel en laat 

je verrassen door onze 
verschillende soorten bh’s, 
beugels, stoffen, kleuren 

en merken. 
Voor elk lichaamstype hebben 

we een passende bh! 

push-up bra

strapless bra sports bra

bralette

Like ons op facebook en InstagramSTEENBERGEN

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

(Oranje)versiering – tafeldecoratie 
accessoires - verkleedkleding

In de EK-sferen komen?
Wij hebben hiervoor 

alles in huis!
 

Het kernteam Dinteloord van WijZijn Steenbergen werkt aan het 
maatschappelijk welzijn van alle inwoners van Dinteloord. Onze hulp is 
gratis en u heeft er geen verwijsbrief voor nodig.

Heeft u een vraag, advies nodig of behoefte aan een goed gesprek?  
Bel 0167 – 750 850 of mail naar kernteamdinteloord@wijzijntraversegroep.nl.
Op donderdag is kernteam Dinteloord op afspraak van 14.00 tot 15.00 uur 
aanwezig in het Dorpshuis Dinteloord, Westvoorstraat 3, Dinteloord.

Werken aan welzijn
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Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen. kijk voor de deelnemende
biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding.

**

CALVÉ PARTYSAUZEN
3 verpakkingen à 250-430 gram

a3,42 - a6,24

3 VOOR

3,-
+ EXTRA

Geldig t/m di 15 juni 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

SPARERIBS
Gegrild, Sweet of Hot
Per 500 gram

399
a5,35 - a5,50

 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

2 VOOR

19.–

GRATIS VALEO RUITENWISSERS
BIJ EEN PREMIUM ZOMERCHECK

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

Laat niets aan het 
toeval over met onze 
zomercheck!

Ga voor zekerheid en maak snel 
een afspraak voor een Premium 
Zomercheck bij Auto Kar met 
GRATIS set Valeo ruitenwissers. 

Wij zorgen ervoor dat je weer in je 
eigen veilige en betrouwbare auto 
de weg op kan.

Meer info: vakgarageautokar.nl/zomercheck

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Een fout in het 
laboratorium waar coronatesten 
worden verwerkt, heeft voor flink 
wat overlast gezorgd in Steenber-
gen en omgeving. In totaal werd 
aan 225 mensen ten onrechte 
doorgegeven dat ze positief waren 

getest op het coronavirus. Met als 
gevolg dat er op maar liefst zes-
tien scholen klassen in quarantai-
ne moesten.

Op zondagmiddag ging bij de be-
sturen van de scholen het pro-
tocol in werking en werden ou-

ders op de hoogte gesteld dat hun 
kind(eren) in quarantaine moes-
ten en dat er een afspraak moest 
worden gemaakt om te testen. 
Volgens de regels moeten ouders 
hun kind laten testen en als ze dat 
niet willen moet de leerling 10 da-
gen in quarantaine. Maar een dag 
later werd de fout ontdekt en kon 
alles weer teruggedraaid worden 
waardoor het uiteindelijk meer op 
een corona-oefening leek.

GGD maakt excuses
“Er is op afgelopen maandag en 
dinsdag met alle scholen contact 

geweest om de klassen en nauwe 
contacten weer uit quarantaine te 
halen. De scholen ontvingen bo-
vendien een toelichting met tekst 
die ze in hun communicatie naar 
ouders konden gebruiken. Uiter-
aard met de zeer gemeende excu-
ses voor dit ongelukkige voorval”, 
aldus Christ-Jan van Dongen van 
de GGD.

Vooral opluchting bij 
school en ouders 
De Gummarusschool, Pius X en 
Maria Regina waren een paar van 

de scholen waar de verkeerde 
testuitslagen gevolgen had. 

“Er werd hier vrij gelaten op de 
fout gereageerd, het is zoals het is. 
Ik vond het vooral voor de ouders 
vervelend die toch stel op sprong 
van alles moesten regelen, maar 
ik heb geen boze telefoontjes ge-
had”, aldus Eric Graafmans, direc-
teur van Maria Regina. 

Ook volgens Wietse Visser van de 
Gummarus overheerste bij hen op 
school de opluchting dat de kleu-
terklas gewoon weer naar school 
kon.

Basisscholen dupe van  
verkeerde testuitslagen 
bij testlaboratorium

(Door Dasja Abresch)
DE ZES KERNEN – De Uilenwerk-
groep Steenbergen maakt deze 
week een inspectieronde langs 
alle gastgevers die een nestkast 
voor kerk- of steenuilen op hun 
terrein hebben. Bij ieder kraam-
bezoek staat het hart van de vrij-
willigers even stil wanneer het dak 
van de kast gaat. Het moment dat 
volgt, is er een van vreugde of te-
leurstelling. 

Deze tweedeling in emoties kent 

dit jaar een scherpe scheidslijn 
tussen de steenuil en de kerkuil. 
De laatstgenoemde soort heeft 
zware verliezen geleden als gevolg 
van de late vorst- en sneeuwperi-
ode. Binnen enkele dagen stier-
ven vele van deze prachtige roof-
vogels en dat heeft onvermijdelijk 
gevolgen voor de populatie. “We 
hebben nog maar acht kuikens 
geteld,” vertelt vrijwilliger Wendy 
Versteeg met bezwaard gemoed. 

Corneliuskerkuil
Drie kerkuilskuikens groeien mo-

menteel naar volwassenheid bo-
ven de gewelven van de Corne-
liuskerk op de Welberg. De ker-
kuilen zijn hier al decennia vaste 
bewoners en helpen om het mui-
zenvolk in bedwang te houden in 
het voormalige gebedsgebouw. 
De huidige eigenaar van de kerk, 
Rens Swart, fotografeerde de drie 
jonkies vlak na de geboorte. “De 
uilenwerkgroep had mij gewaar-
schuwd dat er door het slech-
te weer veel kerkuilen het loodje 
hadden gelegd. Het was dan ook 
een verrassing toen ik bij het ope-

nen van de kast drie jongen in bla-
kende gezondheid aantrof.” 

Perfecte plaatje
Van het front van de steenuil zijn 
de berichten veel beter. De soort 
heeft de periode van ijs en sneeuw 
prima doorstaan. Het gevolg is 
dat de nestkasten over het alge-
meen goed gevuld worden aan-
getroffen. Zo ook op de boerderij 
van de familie Huijsmans aan de 
Pelsendijk op Notendaal waar bei-
de uilensoorten vreedzaam naast 
elkaar leven. Gastgever André 
Huijsmans geniet van de aanwe-
zigheid van de roofvogels. ”Sinds 
we de muizen niet meer mogen 
voeren met  ’speciaal voer’ zorgen 
zij ervoor dat de aantallen onder 
controle blijven. Maar het is voor-
al ook heel leuk om ze te zien vlie-
gen.” Dochter Kim is fotograaf en 
schoot op eigen erf al de nodige 

‘perfecte plaatjes’ van de dieren.

Rijpe geur
Voor de vrijwilligers van de Uilen-
werkgroep is het openen van iede-
re kast als het uitpakken van een 
cadeautje. “Het is prachtig wan-
neer vier paar jonge uilenogen je 
aanstaren,” aldus René den Outer 
van de werkgroep. ”Minder om te 
ruiken overigens, want de stank is 
verschrikkelijk. De nestkast dient 
als proviandkamer en soms liggen 
de dode muizen gestapeld tegen 
de wand. In combinatie met de 
geur van uitwerpselen zorgt dat 
voor een nogal rijpe geur.” 

In het najaar, wanneer alle jongen 
gevlogen zijn, gaan de vrijwilligers 
nogmaals de ladder op om alle 
nestkasten schoon en klaar te ma-
ken voor een nieuw broedseizoen. 

Kerkuil heeft het zwaar, steenuil doet het prima

Vrijwilligers uilenwerkgroep gaan 
op kraambezoek

Foto: Vanuit de grote handen van vrijwillige René den Outer kijkt deze kleine steenuil nieuws-
gierig de wereld in. Een wereld die tot dat moment beperkt was tot de veilige ruimte van de 
nestkast in een boom op het erf van de familie Huijsmans aan de Pelsendijk. Over een paar 
weken slaat dit exemplaar zijn vleugels en verlaat het ouderlijk nest. 

Foto: Boven de gewelven van de voormalige Corneliuskerk op de Welberg brengen pa en ma 
kerkuil drie kuikens groot. De Uilenwerkgroep ging gisterochtend op bezoek en Rens Zwart 
maakte er diverse foto’s, waaronder ook deze.



Op de hoogte blijven van alles uit Stadshart 
Steenbergen? Volg Ons Steenbergen:

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen

en win leuke prijzen in Ons Steenbergen!
Speel mee met Kras & Scoor

Maak kans op 1 minuut gratis winkelen, 
cadeaubonnen t.w.v. €10,- en andere prijzen 
met uw aankopen!
Tot en met 3 juli 2021 ontvangt u bij besteding vanaf 
€10,- in Ons steenbergen een Kras & Scoor voucher. 
Scan de voucher, kras online en u ziet gelijk of u een 
prijs gescoord heeft!

Ons Steenbergen. De plek waar we elkaar ontmoeten. Waar we bood-
schappen doen en waar we shoppen. Waar we ontspannen en waar 
we feesten. Al eeuwen lang bruist ons stadshart van het leven. Als het 
kon praten, raakte het nooit uitverteld. Ons Steenbergen is een stad 
met een verhaal. Dat verhaal gaan wij - ondernemers uit het stadshart 
- met u delen. 

  

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!

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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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

Wethouder Willy Knop zet graag het dage
lijks bestuur van Horeca Nederland, afde
ling Steenbergen in het zonnetje. Dit wordt 
gevormd door Toine Koch, Jack Bosters en 
René de Koning. 

“Ook de horecagelegenheden in onze 
gemeente hebben een zware en moeilijke 

periode doorgemaakt. Door corona werd 
het wel heel moeilijk om de kost te verdie
nen. Hoe graag we het als gemeente anders 
hadden gewild, we hebben strakke regels 
moeten hanteren. We hebben de afgelopen 
periode heel veel contact met elkaar gehad. 
Daarin hebben we gemerkt dat jullie altijd 
stonden voor het belang van de horeca, 
maar ook respect hadden voor de situ
atie. We hebben vooral gezien dat jullie de 
verbinding met elkaar bleven zoeken, en 
goed met ons als gemeente en alle horeca
gelegenheden in gesprek zijn gebleven. 

Ook hebben jullie steeds gezocht naar 
wat wel mogelijk was, in plaats van 
wat niet kon. Jullie bleven positief, ter
wijl jullie je continu moesten aanpas
sen aan de wijzigende maatregelen 
vanuit de overheid. 

Ik ben vooral dankbaar dat wij elkaar 
in deze periode hebben gevonden. 
Dat laten we niet meer los!” zo stelt de 
wethouder.

Wilt u iemand in het zonnetje zetten die iets bijzonders doet voor anderen tijdens deze corona-periode?  
Laat het ons weten op Facebook!

In het
Zonnetje

Pannenkoekenboerderij De Uitwijk is 
wijd en zijd bekend en dat is na ruim 
dertig jaar niet verwonderlijk. Het is voor 
menigeen een bijzonder plekje waar een 
smakelijke pannenkoek of diner kan wor-
den genuttigd. Afgelopen vrijdag – onder 
een heerlijk zonnetje – vertelde Frans van 
Nieuwenhuyzen hoe het De Uitwijk ver-
gaat na een slechte periode door corona. 
“We zijn nu twee weken open. Het weer 
werkte tot vandaag toe niet echt mee. 
‘De Uitwijk’ is overwegend een buitenpro-
duct. Dat geldt voor de camping maar ook 
voor de pannenkoekenboerderij. Onze 
gasten vinden het heerlijk om met prettig 
weer, gezellig buiten op het terras hun 
pannenkoek te nuttigen”, vertelt Frans, 
die samen met broer Maries en een ploeg 
van een 20-tal medewerkers hard werkt 
om het de gasten naar de zin te maken.
De broers zijn perfectionisten, dat is te 
zien aan zowel de uitstraling van de pan-
nenkoekenboerderij als de camping en 
het chaletpark. Alles ziet eruit om door 
een ringetje te halen. “We doen heel veel 
aan het onderhoud. In de maanden dat 
het restaurant is gesloten is onze vaste 
ploeg daar druk mee in de weer. We zijn 
een gemengd bedrijf en dat is ook de re-
den dat we onze, overigens uitstekende 
vaste medewerkers, aan de slag kunnen 

houden. Dat is ook wel onze redding in 
deze coronatijd. We worden financieel 
gezien nog niet zenuwachtig, al hebben 
we nu wel een goede zomer nodig om er-
voor te zorgen dat er in september weer 
‘beleg op ons brood’ komt”.

De pannenkoekenboerderij beschikt over 
een overdekt buitenterras en de pagode 

op het tweede terras biedt bij minder 
weer wat soelaas. “Al hebben we prettig 
weer nodig om het echt leuk te maken 
voor onze gasten. Het weer is nu eenmaal 
seizoenbepalend”. 

Bakhuys
Op het terrein van De Uitwijk staat 
ook het pittoreske ‘Bakhuys’. Na een 

gedwong en stop kunnen er vanaf zater-
dag 26 juni  weer iedere laatste zater-
dag van de maand bakdemonstraties 
worden gegeven. “Met een enthousiaste 
en gedreven ploeg vrijwilligers, die voor 
de vele bezoekers zodra het kan, graag 
weer demonstraties bakken verzorgen. 
Wij nemen daarbij de kosten voor onze 
rekening en zorgen voor de huisvesting. 
Dat is de reden dat we de ‘coronasubsi-
die’ van 2.500 euro die door de gemeente 
beschikbaar wordt gesteld aan de lokale 
musea niet nodig hebben. Mijn voorstel 
is om dit bedrag te verdelen onder de an-
dere musea of bijvoorbeeld te schenken 
aan een goed lokaal doel dat het in deze 
coronatijd heel goed kan gebruiken”.

”Graag weer genieten  
van de drukte”
We komen nog even terug op de gevolgen 
van corona op De Uitwijk. “We redden 
het wel, als het einde er tenminste echt 
aankomt. Het ergste vond ik de leegte die 
er was. Zonder gasten gaat de ziel eruit. 
Je krijgt er geen energie van. Toch is die 
ziel en die energie heel belangrijk voor 
ons. Het gaat er immers niet alleen om 
dat de kassalade aan het eind van de dag 
gevuld is.  Dus nu maar hopen dat alles 
weer meezit en we kunnen genieten van 
een gezellige drukte”.

Ze blaakt van energie en enthousiasme. 
Maar de pandemie heeft echt forse in-
vloed op de bedrijfsvoering gehad. “We 
dachten, ach een griepje, daar ver weg in 
China, dat waait wel over”. Maar dat pakte 
dus helemaal anders uit. 

“Maar we kunnen al onze rekeningen en 
de huur betalen. Het is anders werken, 
anders invullen, creatief blijven en door-
zetten. Dit is echter wat ik wil. Het doel is 
uiteindelijk om te starten met ontbijtjes 
en daarna de lunch te draaien. Aanvanke-
lijk wilden we open zijn van 9:00 uur tot 
17:30 uur. Maar dat heeft niet altijd ge-
kund. Natuurlijk verlang ik naar de tijd na 
corona. Er heeft tot nu toe nog niemand 
hier binnen op deze stoeltjes gezeten en 
dat zou ik graag anders willen zien. Voor-
lopig is het plan B: afhalen, bezorgen en 
bezoekers ontvangen op het terras”, zegt 
Silvya de Jong (35). 

Ze startte vorig jaar met partner Michel 
Mol en zoon Jayce haar eigen broodjes-
zaak: D’n Jayce op de hoek Markt – Oost-
dam in Steenbergen. “Dit is een prachtige 

plek. Vanaf 11:00 uur schijnt de zon – niet 
altijd zo blijkt – en dan is het hier heerlijk 
vertoeven. En het wordt hier nog leven-
diger, want hiernaast opent straks een 
brasserie. Dat zie ik niet als concurrentie 
maar als een aanvulling. Samen met de 
andere horeca in Steenbergen trekken we 
bezoekers aan. Wij richten ons op ontbijt 
en lunch en een hapje op het terras, er 
zijn genoeg eetgelegenheden die voor het 
diner zorgen”.

Creatief zijn
De coronabeperkingen vragen het nodige 
van de creativiteit. “Neem nu laatst het 
broodje ‘Roparun’, een gedeelte van de 
opbrengst gaat naar het Roparunteam 
Voor Dik en Dun. Dat sloeg aan, het werd 
een hit. Straks met het EK voetbal haken 
we daar weer op in. Voor Moederdag 
hadden we bijzondere ontbijtjes en met 
Vaderdag maken we een smakelijk pakket 
samen met een lokale bierbrouwer, met 
een kaasboer en met een cadeaubon van 
een kledingzaak. 
Dat samenwerken met andere lokale 

ondernemers is heel belangrijk en dat 
zetten we ook na corona voort”.

“Nogmaals het is geen gemakkelijke tijd. 
Maar wij mogen niet klagen. Het is knok-
ken en ik lig er soms wel wakker van, maar 
veel slechter zal het niet worden, het kan 
alleen maar beter gaan. En als het terras 

net als op Hemelvaartsdag lekker vol zit, 
dan geniet ik. Daar krijg ik echt kippenvel 
van. De maatregelen moeten ook niet te 
snel worden opgeheven. Pas als het echt 
kan. Alles open en wat later weer alles 
plat, dat moeten we niet hebben. Dan 
maar liever gefaseerd en veilig open. On-
dertussen blijf ik het hier gezellig maken”.

Nieuwbakken onderneemster Silvya de Jong:

“Corona brengt ook mensen bij elkaar”

“We hebben een goede zomer nodig om ervoor te zorgen 
  dat er weer beleg op ons brood komt”

 Foto: Frans van Nieuwenhuyzen hoopt 
op een goede zomer met veel gasten op het 
terras. “Daar krijgen wij energie van” .

	Foto: Silvya de Jong realiseerde haar droom: een eigen zaak. Hoewel corona grote invloed 
heeft laat de 35jarige nieuwbakken onderneemster zich beslist niet uit het veld slaan. Dit is 
wat ik wil en daar ga ik voor.

Terrasseizoen is weer gestart. Komt u gezellig - coronaproof langs?
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Wanneer Hen-
ry Deckers, mede-eigenaar en be-
drijfsleider van landgoed Dassen-
berg, naar de grote eik kijkt die 
voor het landhuis staat, denkt hij 
nog vaak aan zijn opa. “Tot op 
hoge leeftijd was het zijn grootste 
genoegen om met een stokzaag de 
bomen te snoeien.” Het is symbo-
lisch voor de wijze waarop de fa-
milie al zes generaties het gebied 
koestert en liefheeft. Een goede 
vriend van de familie die tijdens 
het interview aanwezig is, vult 
aan: “Henry zegt altijd: Dassen-
berg is niet mijn bezit. Ik heb de 
eer en de plicht om het te beheren 
en te beschermen voor de volgen-
de generaties.”  

Landgoed Dassenberg is gerang-
schikt onder de Natuurschoonwet 
die is ontwikkeld voor het behoud 
van landgoederen met een origi-
neel en historisch karakter. 

Het gebied maakt deel uit van het 
Natuur Netwerk Brabant: Een lint 
van nieuwe en bestaande natuur-
gebieden die door ecologische 
verbindingen aan elkaar verbon-
den zijn. Hierlangs kunnen flora 
en fauna zich ongestoord ont-

wikkelen. Het Steenbergse land-
goed is afgesloten voor publiek en 
mede daardoor voelen vele kwets-
bare soorten zich er thuis. Varië-
rend van wild zoals reeën, hazen 
en konijnen, tot talloze vogelsoor-
ten, planten, insecten en padden-
stoelen. Daaronder ook bijzonde-
re soorten zoals de Phegea-vlin-
der die maar op twee plaatsen in 
het westelijk deel van de provincie 
voorkomt. 

Geschikt moment
Het landgoed is in eigendom van 
de ‘West-Brabantse Landgoede-
ren NV’. De drie gebroeders Dec-
kers zijn hiervan de enige aan-
deelhouders. Sinds 2010 voert 
Henry Deckers het dagelijks be-
heer van het landgoed. Na een op-
leiding aan de Universiteit in Wa-
geningen tot Landbouwkundig 
ingenieus en een lange carrière, 
onder meer in de internationa-
le katoenhandel, kroop het bloed 
uiteindelijk toch waar het niet 
gaan kon. “De toenmalig bedrijfs-
leider van Dassenberg, Jan Snep-
vangers, ging met vervroegd pen-
sioen en voor mij was het een ge-
schikt moment om mijn leven een 
andere wending te geven,” aldus 
Deckers.

Daarmee kreeg hij de dagelijkse 
leiding over het landgoed dat 150 
hectare groot is, voor de helft be-
staand uit bos en de andere helft 
uit landbouwgronden die de re-
keningen betalen. Het onderhoud 
van een landgoed is niet goed-
koop, zeker niet wanneer daar 
ook nog eens vier rijksmonumen-
ten op staan. 

Geen garantie
Het runnen van Dassenberg is 
dan ook niet anders dan dat van 
ieder ander bedrijf. Kosten en ba-
ten worden voortdurend tegen el-
kaar afgewogen. Ook het speuren 
naar subsidiemogelijkheden en 
het voldoen aan de daarvoor ge-
stelde eisen neemt heel wat tijd in 
beslag. Deckers: “Dankzij het uit-
gebreide netwerk van organisa-
ties en platformen waar wij aan 
deelnemen, zijn we goed op de 
hoogte van subsidiemogelijkhe-
den. Dat is nog geen garantie voor 
succes. Vaak moeten er hoge kos-
ten gemaakt worden om alleen al 
in aanmerking te kunnen komen 
voor de subsidie en dan nog kan 
het zijn dat het niet lukt of dat de 
pot leeg is. Dat is meermalen ge-
beurd.”

Openstelling
Openstelling van het landgoed 
voor het publiek is overwogen als 
middel van inkomsten. “Dat zou 
ons echter veel meer geld kosten 
dan het ooit op zou brengen,” legt 
de beheerder uit. “We hebben dan 
veel personeel nodig om alles in 
de gaten en opgeruimd te hou-
den, maar ook het onderhoud zou 
vele malen intensiever moeten 
om de veiligheid van de bezoekers 
te garanderen. Bovendien is het 
risico op stroperij aanzienlijk gro-
ter bij openstelling.“

Prettig idee
Ondanks dat Dassenberg een be-
drijf is, staat het maken van zo-
veel mogelijk winst niet boven-
aan de lijst van prioriteiten van 
de familie Deckers. “Alles wat wij 
doen is voor het behoud van het 
landgoed. Daarbinnen is duur-
zaamheid een belangrijke mis-
sie voor ons. We hebben de hui-
zen (uitgezonderd de rijksmonu-
menten – red.) en bedrijfsgebou-
wen voorzien van zonnepanelen. 
Dat doen we vanuit economisch 
oogpunt, maar vooral omdat we 
het een prettig idee vinden dat de 
zon voor onze energie en warmte 
zorgt zonder dat wij daarvoor de 
planeet hoeven te belasten.” 

Experiment
De afgelopen jaren is er ingezet 
op de ontwikkeling en verbete-
ring van natuurwaarden in het ge-
bied. Zo loopt er een project waar-
mee elf hectaren landbouwgrond 
aan de Bergse kant van het land-

goed worden omgevormd tot nat 
schraalland, een hoogwaardige 
natuursoort. Ook doet Dassen-
berg mee aan een project van Be-
ter Bos Brabant waarmee de kwa-
liteit van de bossen en de bodem 
verbeterd wordt door een meer 
gevarieerde aanplant van bomen. 
Momenteel bevindt op het land-
goed een zogenaamde Natuurak-
ker. Een zeven jaar durend experi-
ment waarbij Cosun, CZAV en ak-
kerbouwer Eugène van den Eijn-
den onderzoeken of rendabele 
teelt en natuurontwikkeling hand 
in hand kunnen gaan. De akker 
moet onder meer zorgen voor een 
rijke biodiversiteit, hoge bodem-
vruchtbaarheid en (economisch) 
duurzame voedselproductie.

Onderhoud  
gegarandeerd
Afgelopen donderdag besloot een 
meerderheid van de gemeente-
raad van Steenbergen de ontwik-
keling van een zonnepark op het 
landgoed toe te staan. Het Zon-
neland Dassenberg Steenber-
gen omvat 15 hectaren. Elf daar-
van worden gevuld met zonne-
panelen. Op de overige vier wordt 
nieuwe natuur ontwikkeld die na 
de opheffing van het zonnepark 
wordt toegevoegd aan het tota-
le natuurareaal. “Dankzij de zon-
nelanden aan de Steenbergse en 
Bergse zij (6 hectare – red.) is het 
onderhoud van het landgoed en 
de rijksmonumenten de komende 
vijfentwintig jaar gegarandeerd,” 
aldus Deckers. 

Henry Deckers:
“Duurzaam beheer van landgoed  
Dassenberg is een missie van de familie”
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – In 2005 was het 
wethouder Wilma Baartmans die 
de start van de bouw van woon-
wijk Buiten de Veste ten noorden 
van de stad Steenbergen inluidde. 
Zestien jaar en twee tussenliggen-
de wethouders later is zij de be-
stuurder die de derde, een-na-laat-
ste, fase van het bouwplan uit de 
startblokken ziet komen. Samen 
met Kees Kerstens, beleidsmede-
werker van het eerste Veste-uur, 
kijkt zij tevreden terug op de ge-
boorte en groei van de wijk: “Ik 
vind het een verworvenheid dat 
in Buiten de Veste alle doelgroe-
pen kunnen wonen. Van starters 
tot senioren, ongeacht hoe groot 
je beurs is.”

Er is veel gebeurd sinds 2005. Niet 
alleen in Buiten de Veste, maar 
in de hele wereld. Gebeurtenis-
sen die hun invloed hadden op de 
ontwikkeling van de wijk. Door de 
economische crisis die Nederland 
in 2008 trof, stagneerde de bouw-
sector wat een behoorlijke ver-
traging in de voortgang beteken-
de. “Maar we zijn nooit gestopt 
met bouwen,”  benadrukt de wet-
houder. “Daar mogen we trots op 
zijn.” 

Flexibel
De crisis bracht ook een waar-
devol inzicht. De gemeente rea-
liseerde zich dat grote woning-
bouwplannen die decennia be-
slaan mee moeten kunnen bewe-
gen met de tijd en de actuele ont-
wikkelingen. Het leidde in 2018 
tot een flexibel bestemmingsplan 
voor Buiten de Veste waarmee 
de mogelijkheid ontstond om in 
te spelen op de behoefte van het 
moment. 

Het Avontuur
Volgens beleidsmedewerker Kees 
Kerstens is Buiten de Veste in 
zijn geheel een leerproces geble-
ken. “De afgelopen vijftien jaar is 
er veel meer aandacht gekomen 
voor de problematiek en maatre-
gelen rond klimaatadaptatie en 
het opvangen van hittestress. Ten 
opzichte van fase 1 is er in fase 3 
meer aandacht voor ruimte en 
groen.” 
Een voorbeeld daarvan is de ont-
wikkeling van Het Avontuur, een 
groene long die dwars door de 
wijk loopt. Brede school ‘Het Po-
dium’,  Stadlander, buurtbewo-
ners en de gemeente ontwikke-
len hier samen een aaneengeslo-
ten groen wandel- en speelge-
bied. Kerstens: “Het is fijn om er 

te verblijven maar de toevoeging 
van bomen en een afwisselen-
de inrichting van het gebied dra-
gen ook bij aan belangrijke doelen 
binnen de klimaatadaptatie zoals 
waterberging.”

Cruijslandse Kreken
Een tweede voorbeeld daarvan 
is de ecologische verbindingszo-
ne die de wijk aan de oostzijde af-
zoomt. Baartmans: �Dankzij me-
dewerking van een agrariër heb-
ben we hier een prachtig gebied 
kunnen realiseren waar flora en 
fauna zich kunnen ontwikkelen 
en waar de mens van kan genie-
ten. Er kan gewandeld worden en 
er zijn vissteigers.” 
De EVZ sluit aan op de Breede 
Watergang die via de contouren 
van de oude vesting achterlangs 
het scoutinggebouw en via wijk 
Steenbergen-Noord aansluit op 
de Cruijslandse Kreken. In de ge-
biedsvisie over dit waterrijke ge-
bied staat het voornemen om de 
waterroute in de toekomst volle-
dig te ontsluiten voor extensieve 
waterrecreatie. 

Samen eigen huis  
bouwen
Wandelend door de wijk wijst de 

wethouder op de brede diversi-
teit aan woningtypes. “We bou-
wen kleine woningen voor star-
ters die zich voor het eerst op de 
woningmarkt begeven, maar ook 
voor senioren van wie de kinderen 
het nest hebben verlaten. We heb-
ben koopwoningen in het hogere 
segment maar ook sociale huur-
woningen. Voor iedereen is er een 
woonvorm in Buiten de Veste.” 
Daar komt in de derde fase een 
nieuwe vorm van woningbouw 
bij; die van het Collectief Particu-
lier Opdrachtgeverschap (CPO). 
Hierbij slaan individuele woning-
zoekers de handen ineen om sa-
men hun huizen te bouwen. 

Boerderijschuur
Baartmans is met name benieuwd 
naar het eindresultaat van de zo-
genaamde Façadewoningen door 
Zwaluwe Bouw. Dit zijn tien, re-
latief goedkope  koopwoningen 
voor starters. �In fase 2 bouwden 
we de Stadsboerderij met appar-
tementen in een hoger segment. 
Het ontwerp voor de Façadewo-
ningen in fase 3 lijkt op een boer-
derijschuur. De tien woningen be-
vinden zich allemaal onder één 
groot dak en dat gaat er erg leuk 
uitzien.”

Ontsluiting  
Dinteloordseweg
Het grootste struikelblok dat de 
komende jaren nog genomen 
moet worden, is de verkeersafwik-
keling. De Lindenburghlaan en 
de Oostgroeneweg zijn nu al niet 
geschikt om de hoeveelheid ver-
keer vanuit de nieuwe wijk goed 
te kunnen verwerken. Met de toe-
voeging van fase 3 en 4 zal de druk 
op het ontoereikende wegenstel-
sel alleen maar verder toenemen. 

Momenteel zijn de vooronder-
zoeken naar een oostelijke ont-
sluiting die via de Oostgroeneweg 
aansluit op de Dinteloordseweg in 
voorbereiding. 

Elektrische auto
Wethouder Baartmans heeft nog 
één persoonlijke droom voor Bui-
ten de Veste: De toevoeging van 
een elektrische auto aan de wijk 
die de bewoners gemeenschappe-
lijk gaan gebruiken. 

“Er wordt nog wel eens een beet-
je lacherig over gedaan, maar ik 
weet gewoon dat het kan en ik ga 
ervoor zorgen dat het er komt,” al-
dus een stellige wethouder.

Meer aandacht voor ruimte en groen: 

Bouwplan Buiten de Veste 3 komt uit de startblokken

Foto: De ecologische verbindingszone ten oosten van Buiten de Veste bedient mens en 
dier. Vanaf het SUP-board krijgt men al een unieke kijk op dit deel van de stad. In de 
toekomst moet de EVZ zelfs deel uitmaken van een langgerekte waterroute die aansluit 
op de Cruijslandse Kreken.

Foto: Buiten de Veste 3 is nu nog een verwilderde bouwput, maar voor 2022 ten einde is ook dit 
deel van de nieuwe wijk volledig bewoond. Wethouder Wilma Baartmans en beleidsmedewer-
ker Kees Kerstens zien het al voor zich.

STEENBERGEN - Binnen woonwijk 
Buiten de Veste 3 worden er vijf 
projecten ontwikkeld. Afgelopen 

dinsdag werd het contract onder-
tekend voor het grootste plan dat 
de bouw van 22 tweekappers door 

SoMa Vastgoed BV uit Zundert om-
helst. Het project kreeg de naam 
Ravelijn en bestaat uit twaalf een-
gezinswoningen en tien levens-
loopbestendige woningen. 

De tien Façadewoningen in de 
’boerderijschuur’ komen op naam 
van Zwaluwe Bouw BV uit Hooge 

Zwaluwe. Woningcorporatie Stad-
lander bouwt zestien sociale 
huurwoningen in Buiten de Ves-
te 3. Droomwonen Brabant bege-
leidt de twaalf eigenaren die een 
eigen woning bouwen in coöpera-
tief verband. Tot slot verkoopt de 
gemeente Steenbergen nog vier 
vrije kavels langs de Oosthaven-

dijk. Ten behoeve van Buiten de 
Veste 3 zijn er twee nieuwe namen 
aan het Steenbergse stratenboek 
toegevoegd: Dwingel en Coupure. 
De eerste is een term uit de Mid-
deleeuwse vestingbouw, de twee-
de uit de waterbouwkunde. 

5 Bouwplannen, 64 huizen, 
2 nieuwe straten



De rotonde in Steenbergen is één van de 
initiatieven die Stadlander toejuicht. Chantal: 
“Mensen weer met elkaar in contact brengen, 
dat is wat wij bij Stadlander graag doen.  
Een wijk (weer) tot leven brengen. Verbinding 
creëren. Want een fijn huis is één, maar een 
fijne omgeving is even zo belangrijk.”

Woningstichting Stadlander

Contactgegevens:
088 562 6000
info@stadlander.nl
geopend van 08:30 tot 16:30 uur

Bezoekadres:
Rooseveltlaan 150, Bergen op Zoom

Postadres:
Postbus 203
4600 AE Bergen op Zoom

Stadlander gaat voor verbinding: ‘

‘Een prettige woonomgeving 
is belangrijk’

foto: Tonny Presser

Wie wil er niet wonen in een wijk 
waar de sfeer goed is? 
Woningcorporatie Stadlander 
snapt maar al te goed dat juist 
dit de wens is van veel mensen. 
Stadlander wil niet alleen een huis 
bieden, maar vooral een thuis. 
Een omgeving, waarin de leef-
baarheid goed is, draagt daar aan 
bij. Daarom stimuleert Stadlander 
alle bewoners in het werkgebied – 
de Brabantse Wal en Tholen - om 
met ideeën te komen, die kunnen 
zorgen voor meer woonplezier in 
een wijk.

Stadlander Buurtcultuurfonds
Veel mensen kennen Stadlander als een 
woningcorporatie: verhuurder van woningen. 
En dat zijn we ook. Maar we kijken verder dan 
alleen de woning: we houden ons ook veel 
bezig met het woongenot in de wijken. Hoe 
we dat doen? Chantal Tebbens vertelt: “Een 
van de initiatieven binnen onze woningcorpo-
ratie is het Stadlander Buurtcultuurfonds. 

Met dit fonds willen we wijken levendig 
houden of weer levendig maken. 
Een mooi voorbeeld is de rotonde, die we 
samen met de Stadsraad Steenbergen hebben 
opgezet. Op de rotonde komt de skyline van 
Steenbergen, die gevuld wordt met meer 
dan tweehonderd kokers van Steenbergenaren. 
In die kokers zitten verhalen over hun 
huidige leven. Over vijftig jaar worden de kokers 
weer geopend en de verhalen teruggelezen.”

Stadsraad Steenbergen
Binnen de Stadsraad Steenbergen is onder 
andere Leontine Tjioe initiatiefnemer van deze 
rotonde. Ze is blij met de subsidie die ze 
kreeg van het Stadlander Buurtcultuurfonds. 
Leontine: “Bij de aanvraag kregen we te horen 
dat er een paar eisen waren.  
De belangrijkste daarvan is: buurtparticipatie.                       
Het Stadlander Buurtcultuurfonds wil dat 
mensen betrokken worden bij de projecten 
waar het Buurtcultuurfonds aan bijdraagt.  
Zo ontstond het idee om in de rotonde     
herinneringen te bewaren van Steenbergenaren. 
Inmiddels hebben we al meer dan tweehon-
derd reacties ontvangen. Iedereen wordt hier-
bij betrokken: jong, oud, dat maakt niet uit. 
Het gaat om het saamhorigheidsgevoel.”
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JOUW MAKELAAR 
VOOR JOUW WONING

@125,00 Korting op de verkoopcourtage
✁

WIJ MAKEN GEEN GEHEIM VAN ONZE COURTAGE!
Deze is voor al onze opdrachtgevers hetzelfde, of het nu gaat om een grote 

of kleine woning, een appartement of vrijstaand object, je betaalt altijd 
één vaste prijs! Zonder bijkomende kosten.

@2.500,-- INCL BTW

JOUW MAKELAAR

MAKELAAR EN TAXATEUR
Een dynamisch makelaarskantoor voor persoonlijke begeleiding 
bij aankopen, verkopen en taxaties van Jouw Woning. We staan 
voor je klaar bij al je woningvragen.

ONS WERKGEBIED Onze makelaars komen uit Bergen op Zoom en Steenbergen, 
maar we kennen de markt natuurlijk ook in de gemeenten Tholen, Woensdrecht 
en Roosendaal.

TOT JE DIENST! Heb je een vraag of wil je een afspraak maken voor een taxatie, woning 
verkoop of een andere dienstverlening van Jouw Makelaar? Neem dan contact met ons op!

0164311000
info@jouw-makelaar.nl
www.jouw-makelaar.nl

ouw
MAKE L A A R

( door John Rommers )

Begin dit jaar liet Stichting wie-
lercriterium Steenbergen weten 
dat de aanvankelijk voor zondag 
11 april geplande jaarlijkse wie-
lerronde van Steenbergen helaas 
geen doorgang kon vinden in ver-
band met de toen nog gelden-
de corona maatregelen. Het be-
stuur deelde toen mee dat in over-
leg met de K.N.W.U. gezocht zou 
gaan worden naar een nieuwe da-
tum dit jaar, waarbij gedacht werd 
aan zondag 17 oktober. De hoop 
was daarbij uiteraard dat de co-
rona beperkingen dan verdwenen 
zouden zijn. Zoals het er momen-
teel naar uit ziet zal dat zo goed als 
zeker ook het geval zijn.

Door de vele vaccinaties zijn er op 
dit moment gelukkig veel minder 
besmettingen dan enige weken 
geleden en ook de ziekenhuisop-
names zijn beduidend minder ge-
worden.
De K.N.W.U. heeft daarom toe-
stemming gekregen om vanaf he-
den beetje bij beetje weer ama-
teurwielerwedstrijden te laten or-
ganiseren en vooral in oktober is 
de verwachting dat deze wieler-
wedstrijden zonder problemen 
doorgang kunnen vinden. Hope-
lijk kan dat ook in de aanwezig-
heid van publiek.
Stichting wielercriterium Steen-

bergen heeft uiteindelijk als de-
finitieve datum zondag 31 ok-
tober kunnen vastleggen bij de 
K.N.W.U. Dan vindt dus de 77e 
ronde van Steenbergen plaats.

 Topcompetitie
In het kader van de K.N.W.U. top-
competitie wordt die dag een klas-
sieker verreden voor junioren jon-
gens (leeftijd 17 en 18 jaar) met 
een lengte van zo’n 110 km en ju-
nioren meisjes (leeftijd eveneens 
17 en 18 jaar) met een lengte van  
circa 80 km.
Start en finish zijn aan de Kape-
laan Kockstraat op de Welberg.
Het parcours loopt voor beide ca-
tegorieën vervolgens via het West-
land richting Nieuw-Vossemeer.
In de K.N.W.U. topcompetitie ko-
men de beste Nederlandse ren-
ners uit in de genoemde catego-
rieën, dus zal het aanwezige ren-
nersveld kwalitatief van hoog ni-
veau zijn.
‘Steenbergen’ is voor dit kalender-
jaar de laatste wedstrijd van de 
topcompetitie, dus zal er zo goed 
als zeker in deze  wedstrijd niet al-
leen gestreden gaan worden om 
de winst voor de Grote Prijs Steen-
bergen maar tevens om de uitein-
delijke eindwinst van deze top-
competitie.

Jeugdwedstrijden 
categorie 5 – 6 en 7

Naast deze klassiekers voor junio-
ren jongens en meisjes zullen op 
een afgesloten parcours van ca.4.5 
km op Welberg ook wedstrijden 
plaatsvinden van jeugdrenners in 
de categorie 5 (12 jarigen) catego-
rie 6 (13 jarigen) en categorie 7 (14 
jarigen).
Zowel jongens als meisjes van 
de genoemde leeftijden kunnen 
aan deze onder de vlag van de 
K.N.W.U. georganiseerde jeugd-
wedstrijden deelnemen.
 

Geen ‘Dikke  
Banden Race’
De sinds enkele jaren traditioneel 
geworden Dikke Banden Race, 
waaraan jongens en meisjes van 
de Steenbergse basisscholen kun-
nen deelnemen op gewone fiet-
sen, kan helaas dit jaar niet door-

gaan.
Normaal gesproken wordt deze 
wedstrijd, in overleg met de scho-
len, georganiseerd in de maand 
juni, maar vanwege de dan nog 
geldende corona beperkingen kan 
dat dan nog niet.
Volgend jaar zal de organisatie 
van de Dikke Banden Race zeer 
zeker weer worden opgepakt en 
wordt getracht er – in het kader 
van de festiviteiten rondom 750 
jaar Steenbergen – een extra tintje 
aan te geven.

Vrijwilligers gevraagd
Net als alle andere jaren is de 
Stichting Wielercriterium Steen-
bergen ook voor zondag 31 okto-
ber nog op zoek naar vrijwilligers 
die behulpzaam kunnen zijn bij 
allerlei hand- en spandiensten. 
Gedacht moet dan worden aan 
onder meer verkeersregelaars – 

mensen die de gevaarlijke pun-
ten op het parcours bemannen – 
mensen die helpen met het afzet-
ten van het parcours.
Vrijwilligers die die dag daarbij 
graag willen helpen kunnen zich 
aanmelden bij bestuurslid Hans 
de Groen.  Hij is per mail bereik-
baar op het adres: hansjosede-
groen@g.mail.com of telefonisch 
op het nummer 06-13 895 273.

In een later stadium komt nade-
re informatie over aanvangstij-
den van de diverse wedstrijden en 
meer duidelijkheid omtrent het 
parcours, maar wanneer de ont-
wikkelingen rondom het corona-
virus zich blijven ontwikkelen zo-
als momenteel kunnen de wieler-
liefhebbers in ieder geval zondag 
31 oktober in hun agenda note-
ren.

Grote Prijs Steenbergen nu  
gepland op zondag 31 oktober

Modepresentatie bij  
KBO Steenbergen
STEENBERGEN - Maandag 14 juni presen-
teert firma Hoffmans Mode een grote collec-
tie senioren damesmode voor de zomer van 
2021. Dat gebeurt tussen 13:00 en 15:30 uur in 
gemeenschapshuis De Vaert, Kapelaan Kock-
straat 54, Welberg. Belangstellenden zijn van 
harte welkom deze zomermode te komen be-
wonderen, passen en shoppen. Alle corona-
maatregelen worden uiteraard in acht geno-
men, zo laat KBO Steenbergen weten. Graag 
vooraf aanmelden bij Coby de Bruijn, tel. 0167 
566365 of Helma van Oers, tel. 0167 563588. 

voor- en achternaam en het instrument dat 
de voorkeur heeft. Er kan worden gekozen 
voor dwarsfluit, klarinet, altsaxofoon, trom-
pet, hoorn, bariton, trombone of slagwerk. De 
kosten van het project zijn 70,- per deelnemer. 
Dit is inclusief de huur van het instrument. 
Het project start in september 2021 en alle 
activiteiten zullen plaatsvinden in Ontmoe-
tingscentrum ’t Cromwiel in Steenbergen. Ver-
dere vragen kunnen worden gestuurd naar: 
secretariaat@volhardingsteenbergen.nl.

STEENBERGEN – In samenwerking 
met het ‘Lang Leve Kunst fonds’ 
biedt muziekvereniging Volhar-
ding Steenbergen zestigplussers 
zeven weken lang een kennisma-
king met een instrument naar keu-
ze. Het is een antwoord op de ver-
zuchting van wat ouderen dat ze 
het jammer vinden dat ze nooit op 
een instrument zijn gaan spelen.

Wie zich voor ‘Lang Leve Muziek’ 
opgeeft krijgt van een professio-
nele muziekdocent eerst persoon-
lijk ingerichte muzieklessen en 
maakt zo laagdrempelig kennis 
met een gekozen instrument. Ver-
volgens leren ze muziek te maken 
met een kleine samenspelgroep. 
Het project wordt afgerond met 
een gezamenlijk optreden met het 
jeugdorkest ‘de Muzieketiers’. 

Aanmelden
Geïnteresseerden in het project 
kunnen zich aanmelden door 
een mailtje te sturen naar secre-
tariaat@volhardingsteenbergen.
nl. Vermeld hierbij in ieder geval 

‘Lang Leve Muziek’voor 60-plussers

Foto’s: Beelden uit de vorige Grote Prijs Steenbergen die op zondag 19 mei 2019 werd verreden.
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HONDA GRASMAAIERS 
NU MET 5 JAAR GARANTIE 

Meer informatie: www.atapi.nl • 0167-217032 • info@atapi.nl

maatwerk • service voor scherpe prijzen
geen kant-en-klare scripts • ook voor beperkt budget

websites automatiseringwebapplicaties

Kansen voor
uw bedrijf 
liggen online.

Het is tijd voor ATAPI.

Marja’s Afslankstudio
Ruiterstallen 22, 4651 ER Steenbergen

06 21 54 10 70
www.marjasafslankstudio.nl

Plaatselijk vet verliezen 
zonder sporten!

Afslanken bij Marja’s Afslankstudio
    Geen inschrijfgeld in mei en juni
    Gratis begeleiding

Coach Nutrition
Cyro21

Balancer 606
Body Wrap

Bellabaci cupping
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(Door Michelle Douw)
Roosendaal – ‘Met de paplepel in-
gegoten’, zo kun je het wel noe-
men. Vader Voorheijen begon zes-
enveertig jaar geleden schoe-
nenzaak Rio Bello Schoenen in 
Roosendaal. Als tiener verdiende 
Jeanine Voorheijen, woonachtig op 
de Welberg, een extra zakcentje bij 
haar vader in de zaak. En eigenlijk 
is ze er niet meer vertrokken.

Twintig jaar geleden besloot ze het 
stokje van haar vader over te ne-
men. ‘‘Mijn ouders gingen genie-
ten van hun welverdiende pensi-

oen en ik bleef in de zaak. Ik zou 
niets anders willen! Iedere dag 
is anders en wie is er nu niet blij 
met een nieuw paar goed zittende 
schoenen?’’ 

Persoonlijk
Jeanine Voorheijen: ‘‘Rio Bello 
Schoenen onderscheid zich door 
de persoonlijke aandacht die we 
geven aan klanten. We nemen de 
tijd, we kennen onze klanten. Wil 
je niet geholpen worden maar zelf 
rondkijken? Geen probleem. Al 
onze schoenen staan in de win-

kel. Wij hebben geen voorraad 
‘achter’ waardoor je vrij bent om 
zelf te passen. Dit vinden sommi-
ge klanten prettig. Het zeskoppige 

team werkt hier al meer dan twin-
tig jaar. Hierdoor hebben we met 
veel klanten een band op kunnen 
bouwen.’’

‘De comfort schoen’
‘‘Onze collectie is heel breed 
maar we richten ons voorname-
lijk op de comfortabele schoen 
of slippers. Mensen denken bij 
dit soort schoenen vaak aan on-
modieuze schoenen maar die tijd 
zijn we echt voorbij. We hebben 
een collectie met klassieke, tijdlo-
ze schoenen maar ook de laatste 
trends zie je terug in onze winkel. 
Veel van onze schoenen hebben 
een verwisselbaar voetbed en we 
staan voor de kwaliteit van onze 
schoenen. Voorbeelden van mer-
ken uit onze winkel zijn Wolky, 
Mephisto, Rieker, Fitflop, Ecco en 
Gabor.’’

Meer informatie of de schoen-
encollectie online bewonderen? 
www.riobello.nl. Hogestede 11 in 
Roosendaal, parkeren kan voor de 
deur. 

Rio Bello Schoenen  
al zesenveertig jaar  
een begrip

(door Michelle Douw)

Nieuw-Vossemeer – Halverwege 
mei is Eetcafé-Bowlinghut de Prae-
ter overgedragen aan een nieuwe 
eigenaar, Patrick ’t Lam. ”Een unie-
ke kans die ik niet kon laten schie-
ten”, zo omschrijft Patrick ’t Lam 
zijn nieuwe horecagelegenheid. 
Plannen zijn er genoeg, maar Eet-
café-Bowlinghut de Praeter moet 
ook de vertrouwde horecaplek 
blijven die in de afgelopen jaren is 
opgebouwd.

‘‘De succesnummers van de 
menukaart, bijvoorbeeld het 
steengrillen, zullen we blijven ser-

veren. Maar we gaan ook op de 
Amerikaanse toer. Dus voor een 
goede hamburger, spareribs en 
een lekker stuk vlees ben je bij ons 
aan het juiste adres’’, vertel Patrick 
’t Lam. 

Nieuw-Vossemeer
‘‘Nieuw-Vossemeer leer ik lang-
zaam kennen. In deze mooie en 
centrale omgeving zie ik genoeg 
kansen. 

Zelf ben ik woonachtig onder 
de rook van Rotterdam en run ik 
een horecagelegenheid op Goe-
ree-Overflakkee. In een nieu-
we omgeving een zaak starten is 

mij niet vreemd. Het belangrijk-
ste vind ik dat mensen zich wel-
kom bij de Praeter voelen en graag 
weer terugkomen.’’ 

Toekomst
‘‘Kinderfeestjes, vrijgezellenfees-
ten, een lange tafel vol vrienden 

en familie of plezier met het ei-
gen gezin. Zo zie ik Eetcafé-Bow-
linghut de Praeter. Het overdek-
te terras, het eetcafé en de bow-
lingbaan bieden hiervoor genoeg 
ruimte. In de toekomst willen we 
daarnaast thema avonden gaan 
organiseren’’. 

Actie
Met het versoepelen van de maat-
regelen is er weer meer ruimte 
voor vertier. ‘‘Met minimaal vier 
personen anderhalf uur bow-
len en daarna genieten van een 
hamburgermenu voor 12,50 euro. 
Met deze actie heten we de klan-
ten tot 31 juli, naast de reguliere 
kaart, van harte welkom bij Eetca-
fé-Bowlinghut de Praeter’’, vertelt 
Patrick ’t Lam. Meer informatie of 
gebruikmaken van de openings-
actie? 0167 502 512, www.deprae-
ter.nl.  

Eetcafé-Bowlinghut  
de Praeter overgenomen

Nieuw-Vossemeer – Sociaal wer-
kers Lian Oostdijck, Patricia Baar-
endse en Sieb van Zantvliet vor-
men vanuit WijZijn Steenbergen 
het kernteam voor Nieuw-Vos-
semeer en De Heen. Vanaf 9 juni 
gaan zij van start met spreekuren 
in de Vossenburcht in Nieuw-Vos-
semeer en in De Stelle in de Heen. 

In Nieuw-Vossemeer openen zij 
de deuren van de Vossenburcht 
van 10.00 tot 11.00 uur. Het 
spreekuur in De Heen zal in de 

oneven weken plaatsvinden van 
11.00 uur tot 12.00 uur. De hulp 
van het kernteam is gratis en er is 
geen verwijsbrief voor nodig. 

Voor iedereen
Het kernteam is er voor alle inwo-
ners uit Nieuw-Vossemeer en De 
Heen. Inwoners kunnen bij hen 
terecht met dingen die hen be-
zighouden in het dagelijks leven. 
Voorbeelden zijn werk, school, 
geldzorgen, persoonlijke vragen, 

vragen omtrent de woonomge-
ving, problemen in de wijk, vrij-
willigerswerk, het organiseren van 
activiteiten, een praatje. Het team 
biedt een luisterend oor en onder-
steunt waar nodig. 

Contactgegevens
Naast de spreekuren in de Vossen-
burcht (Plein 1 februari 1953 nr. 
4 te Nieuw-Vossemeer) en in De 
Stelle (Dorpsweg 57 in De Heen) 
is het kernteam bereikbaar via 
(0167) 750 850 of kernteamnw-
vossemeerdeheen@wijzijntraver-
segroep.nl.

Kernteam Nw-Vossemeer – 
De Heen start spreekuur

STEENBERGEN – De regels om in 
aanmerking te komen voor de re-
geling ‘Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten’ (TONK) zijn 
versoepeld. Hierdoor komen inwo-
ners die vanwege corona proble-
men hebben met het betalen van 
hun woonkosten eerder in aan-
merking voor een ondersteuning.  
Belangrijkste wijziging in de re-
geling is de verdubbeling van de 
financiële bijdrage en de verla-
ging van het percentage van het 
inkomen dat maandelijks be-

steed wordt aan de noodzakelij-
ke woonlasten. Het gaat dan om 
de kosten van huur, hypotheek en 
bijvoorbeeld ook gas, elektriciteit 
en gas. 

Voorwaarden
Voorwaarden om ondersteuning 
te krijgen zijn:
25% minder inkomen in de eer-
ste vier maanden van 2021 ten op-
zichte van vorig jaar.
Als alleenstaande inwoner van de 
gemeente Steenbergen minder 
dan 31.340 euro vermogen of met 

partner en of kinderen minder 
dan het dubbele. (contant geld, 
spaargeld, beleggingen of crypto-
valuta).
25% van de inkomsten besteed 
aan woonlasten
wonend in eigen woning of als 
hoofdhuurder ervan.
De bijdrage wordt verstrekt als 
een gift, het gaat dus niet om een 
lening. De TONK-uitkering kan 
tot en met de maand juni 2021 
worden aangevraagd. Deze uitke-
ring wordt eenmalig in één bedrag 
verstrekt.

TONK-regeling versoepeld voor inwoners 
met minder inkomsten door corona 

NAC voetbalkamp  
in de zomervakantie
REGIO – Jongens en meisjes in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 15 
jaar kunnen zich opgeven voor het NAC Breda voetbalkamp, of soccer 
camps voor hen die geen Nederlands kunnen lezen. Die worden in de zo-
mervakantie georganiseerd. Er zijn meerdere van dergelijke voetbalkam-
pen die elk drie dagen duren.

Deelnemers ontvangen een eigen NAC Breda soccer camps tenue, de 
Skill Games uit FIFA 21, begeleiding van gekwalificeerde jeugdtrainers, 
de NAC Soccer camps medaille en tussendoor gezonde snacks en drin-
ken.

Daarnaast wordt voor jongens en meisjes een Keeperskamp georgani-
seerd. Dat gebeurt in de eerste week van de zomervakantie op maandag, 
dinsdag en woensdag 26 tot en met 28 juli.

Opgave en informatie is te vinden op: www.nac.nl/soccercamps.
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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 
en - woensdagochtend geopend 
van 9.15 tot 11.30 uur en 
donderdagmiddag van 13.30 - 
16.00 uur.
Dit weekend 5/6 juni extra 
collecte voo de Caritas voor 
het ondersteuningswerk door 
diaconale groepen in ons Bisdom 
aan de minstbedeelden in onze 
samenleving.
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk is iedere zaterdag 
om 17.00 uur te beluisteren via de 
radio: KPN kanaal 1102 en Ziggo 
kanaal 916 en FM 107,4.
Voor alle vieringen is aanmelden 
verplicht, zie hieronder de reser-
veringsmogelijkheden per paro-
chiekern.
Parochiekern H. Georgius: 
Ad Huijsmans, 06-53424810, 
huijsmans4756@gemail.com; 
Parochiekern St Gummarus, 
via het secretariaat en via de 
website zie gegevens hierboven; 
Parochiekern H. Joannes de 
Doper, Piet van Schilt, 06-
11793653, pietvanschilt@ziggo.
nl; Parochiekern Vredeskerk, Petra 
Geers, 0167-565994, petrageers@
hotmail.nl 

A.s. zondag vieren we het feest van 
sacramentsdag. Nadat vorig jaar 
weken lang de kerken dicht waren 
konden we op sacramentsdag 
weer voor het eerst aan kleinere 
groepen mensen in onze kerken de 
Communie uitreiken. Veel mensen 
moesten het weken lang doen 
met een zogenaamde geestelijke 
communie. Je verenigt je dan in je 
geest met wat er in de kerk gebeurt 
tijdens een mis en niet echt, maar 
wel in je geest, je gedachten 
ontvang je de Communie. Ook 
nu kunnen we helaas nog niet 
ieder toelaten tot de vieringen. 
Voor veel mensen betekent het 
ontvangen van de Communie 
gelukkig nog veel. Het is voor hen 
echt een geestelijk voedsel waarin 
ze Christus aanwezig weten. Het 
ontvangen van de Communie 
versterkt in hen het geloof en de 
liefde. Ze worden als ranken nog 
meer verenigd met de wijnstok die 
Christus is.  We hebben dit jaar in 
onze parochies al verschillende 1e 
Communievieringen gehad. We 
hopen altijd dat deze vieringen 
voor de communicanten het begin 
mogen worden van een goede 

gewoonte. Juist door naar de kerk te 
blijven komen kan deze gewoonte 
leiden tot een verlangen naar het 
ontvangen van de Communie die je 
niet graag meer mist. 
pastoor Hans de Kort

Voor Inlichtingen:  Els Verbeek 
secr. telefoonnummer 0167-
566886 of Bram Hommel voorz. 
06-53802394. 
Wij gedenken in ons gebed: Ton 
Maas, Jeanne Bierkens - Danen, 
Cor Clarijs - Otte en Marie 
Baartmans - van de Klundert
Kerkdiensten: jaarcyclus B. Ex-
tra collecte voor de Caritas.
Zaterdag 5 Juni 17.00 uur: 
Voorganger pastor Sebastian 
Chazhoor.
Zondag 6 Juni 9.30 uur: 
Voorganger pater Bertus van 
Schaik. Familie Uitdewilligen- 
van Bergen; O.o Testers - v.d Riet; 
Overleden leden KBO; A. van 
Loon jaargetijde (kruisje ophalen) 
en Johanna Lucia van Loon - 
van Osta; Jaargetijde Riet Rens 
echtgenote van Kees Bosters
Maandag 7 Juni 19.00 uur: 
Voorganger pastor Sebastian 
Chazhoor.

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 5 juni  van 14.00 
tot 15.00 uur: Gelegenheid tot 
biechten in de sacristie.
Zondag 6 juni 09.00 uur: Woord 
Gebed Communieviering door 
de Werkgroep. Intenties: Janus 
Bosters; voor O.L. Vrouw van 
Altijddurende Bijstand; Betje de 
Klerck - Baten; Tinus van Gaans e.v. 
Jo Timmermans; Caritascollecte
Maandag 7 juni 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 9 juni 19.00 uur: H. 
Mis.
Donderdag 10 juni: Medjugorje-
viering en Rozen-kransgebed.

Zaterdag 5 Juni 19.00 uur: 
Eucharistieviering Pater Bertus van 
Schaik. Wij gedenken: Riet Sonder. 
Extra collecte voor de Caritas. 
Woensdag 9 Juni  9.30 uur: 
Eucharistieviering Pastoor Hans de 
Kort. 
Opgeven van een misintentie kan 
bij Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612, 
e-mail r.gelten@home.nl  Het tarief 
van een misintentie is  € 11,00. 

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Tel: 0164-
2525. 
Zaterdag 5 juni 19.00 uur Euch.: 
In deze viering wordt ons gebed 
gevraagd voor: Jan van Meel e.v. 
Riet Mertens, Philo Johnson zus 
van Past. Sebastian. Voorg.: Past. 
H. de Kort, lector F. Veraart, zang: 
enkele leden van het koor: Samen 
Sterk. 
Dinsdag 8 juni 14.30 uur Euch.: 
9de middag van  de Noveen. Voor-
ganger: Past. Chazhoor. lectoren: 
C. van Dorst en H. Wouts.
Dinsdag 8 juni 19.00 uur  Euch.: 
9de avond van de Noveen.  In 
deze viering gedenken wij: Colles 
de Keijzer;  Jaantje de Booij;  o.o. 
Marinus Ooms en Cornelia Ooms 
- Heijnen; Sjan Foppele - Bakx. 
Voorgangers: Past. S. de Koning 
en Past. H. de Kort; lectoren: M. de 
Ruiter en H. Wouts, koor: enkele 
leden van het Antonius koor. 
Mededelingen:  Iedere dinsdag is 
onze kerk geopend van 10.00 tot 
16.00 uur om in alle stilte te bidden 
en om een kaarsje aan te steken. Dit 
weekend vindt de Caritascollecte 
plaats en wordt het bloemetje van 
de maand uitgereikt. Voor iedere 
dienst gelieve u zich aan te melden 
bij H. Wouts. tel.: 0164 - 682575.

Zondag 6 juni 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: 
Geen koor. Misintenties: Theo 
Dingemans, Nel Timmermans. 
Voorganger: pastoor Hans de 
Kort; Lector: Toos Broos; Koster: 
Adrie van Etten.

Als u naar de dienst wil komen 
dan graag vooraf aanmelden bij: 
Ad Huijsmans tel: 0167-532728 of 
06-53424810

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 6 juni 10.00 uur: Eredienst 
in de Sint Martiuskerk te Halsteren. 
Ds. Henk van het Maalpad.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Soms is niets zeggen
het beste antwoord.

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 6 juni  10.00 uur: Ds. 
C. Biemond, Bergen op Zoom. 
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 6 juni 10.00 uur: Ds. A. 
Vlieger, Oosterhout. 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 6 juni 10.00 uur:   Ds. A. 
Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. J.C. 
Klein, Bleskensgraaf. De diensten 
zijn ook te beluisteren via onze 
website www.hervormddinteloord.
com. 

Zondag 6 juni 10.30 uur: 
Voorganger Ds. Ch. Inkelaar- 
de Mos. Wij vieren het  Heilig 
Avondmaal. Wilt u de dienst 
bijwonen, dan graag van tevoren 
aanmelden via het emailadres: 
aanmeldenkerkdienstgastelkruis-
land@hotmail.com (tot uiterlijk 
vrijdag 19.00 uur).

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL WOORD

Een lof- en liefdeslied voor God 
Ik zing een loflied voor God die 
mij geschapen heeft. Ik zing een 
liefdeslied voor de Zoon van God 
die mij heeft vrijgekocht. Ik zing 
een loflied voor de Geest van God 
die mij altijd heeft bemind. 
Ik zing een lied uit liefde. Ik zing 
een lied voor de Liefde. (Let op 
de hoofdletter L!). Ik zing een lied 
vol liefde. 
Ik zing een lied voor God die in 
de hemel woont, voor God die 
in de hemel troont. Ik zing een 
liefdeslied voor God de Zoon aan 
de rechterhand van de Vader. Ik 
zing een loflied voor de Heilige 
Geest, mijn Helper. 
Voor de God van liefde. Ik zing 
een lied uit liefde. Ik zing voor de 
Liefde. (Let op de hoofdletter L!). 
Ik zing een lied vol liefde. 
(Dan besluit ik in het latijn, omdat 
ik daar een bekend melodietje bij 
kan zingen.) Gloria Patri et Filio 
et Spiritui Sancto. Sicut erat in 
principio et nunc et semper et in 
secula seculorum. Amen.  Eer aan 
de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest. Zoals het was in het begin 
en nu en altijd in de eeuwen der 
eeuwen. Amen.  
Opmerking:  
Er zijn geen auteursrechten 
aan dit lof- en liefdeslied voor 
God verbonden. Ieder mag het 
vrijelijk zingen op zelf bedachte 
melodieën. Pater Bertus.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

STEENBERGEN – Na de tweede 
lockdown kwamen de bewoners 
van de flats De Wieken en De West-
molen aan de Molenweg dinsdag-
middag weer gezellig bijeen in hun 
‘Kakelnestje’, de naam die in 2019 
is bedacht door bewoonster Carla 
van der Weegen en die nu aardig is 
genesteld bij alle medebewoners.

 “Als aangename welkomer was 
er koffie met taart en vervolgens 
werden de aanwezigen kort toege-
sproken door Gerard Krijnen, na-

mens de activiteitencommissie. 
Hij wenst hen een plezierige en 
aangename middag. Dat werd het 
zeker – naar hartenlust kakelen en 
genieten van elkaar gezelschap. 

Na afloop keerden de bewoners 
voldaan huiswaarts, bijvoorbeeld 
ook het echtpaar Van der Wegen, 
zoals de foto van hen laat zien”, al-
dus Thomas Weezenbeek die de 
foto’s maakte.

Foto: Thomas Weezenbeek ©2021

Bewoners Molenwegflats  
kunnen weer gezellig kakelen
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( door John Rommers )

Op 4 maart 2020, ruim een jaar ge-
leden dus, was Sjaak Embregts uit 
Steenbergen precies 25 jaar be-
stuurslid van Stichting wielercri-
terium Steenbergen. Vanwege co-
rona ging de jaarlijkse Steenberg-
se wielerronde vorig jaar niet door 
en heeft het bestuur ook geen ver-
gaderingen kunnen beleggen. Nu 
definitief is dat de Grote prijs van 
Steenbergen dit jaar op zondag 31 
oktober verreden kan worden, is 
de vergadercyclus, weliswaar in 
eerste instantie nog digitaal, een 
2-tal weken geleden weer opge-
start.

Om Sjaak Embregts daarbij in het 
zonnetje te zetten sloten ook  Anja 
de Bont en Marinka Hendrikx, res-
pectievelijk voorzitter en secreta-
ris van de K.N.W.U. district Zuid 

bij de vergadering aan.
Anja de Bont had daarbij de no-
dige lovende woorden voor de ju-
bilaris in petto wat uiteraard door 
de hem bijzonder op prijs werd 
gesteld.
Namens de K.N.W.U. mocht Sjaak 
Embregts vanwege zijn verdien-
sten de zilveren K.N.V.B. speld in 
ontvangst nemen. Deze werd hem 
die dag persoonlijk was opgespeld 
door zijn eigen voorzitter Jac van 
Leent van de Steenbergse wieler-
stichting.

Man van zijn woord
In al die 25 jaren is Sjaak Embregts 
voornamelijk bijzonder actief ge-
weest om ervoor te zorgen dat de 
veiligheid tijdens de wielerwed-
strijden gewaarborgd was.
Mede dankzij zijn werkzaamhe-
den waren de finishstraat en de 

rest van het parcours steeds op de 
juiste manier ingericht doordat de 
benodigde attributen zoals drang-
hekken, stootkussens, reclame-
banners en dergelijke waren ge-

plaatst en na afloop van de wed-
strijden weer werden opgeruimd.
Sjaak leverde ook vaak zijn bijdra-
ge bij de materiaal controlepos-
ten, hielp bij het uitpijlen van het 

parcours voor de deelnemende 
renners, zorgde samen met colle-
ga bestuurslid Cees van Vugt voor 
de prijzen in de vorm van bekers 
voor de jeugdrenners en was be-
hulpzaam bij de fietskeuringen 
van diezelfde jeugdrenners.
Tevens zorgde de zilveren jubila-
ris ervoor dat jaarlijks door hem 
de nodige sponsoren werden bin-
nengehaald en was hij niet te be-
roerd om, ook nog op het laatste 
moment, de ”overgebleven” loten 
van de elk jaar weer terugkeren-
de loterij aan de man of vrouw te 
brengen. Kortom, een man waar 
je van op aan kunt, een man van 
zijn woord.

Dank
Het bestuur van de Stichting wie-
lercriterium Steenbergen heeft 
zijn dank richting Sjaak dan ook 
uitvoerig uitgesproken en wil dat 
in dit artikel in deze krant nog-
maals doen.
En ‘een van harte gefeliciteerd’ is 
daarbij natuurlijk zeker op zijn 
plaats.
Voorzitter Jac van Leent en zijn 
medebestuursleden hopen dan 
ook dat ze nog vele jaren gebruik 
mogen maken van de inzet van 
Sjaak Embregts.

Zilveren KNWU-speld voor 
Sjaak Embregts:  25 jaar 
bestuurslid wielercriterium 
Steenbergen

( door John Rommers )

Door de aangekondigde versoe-
pelingen van de maatregelen bij 
het corona virus wordt het toch 
nog mogelijk dat de jeugdteams 
van o.a. v.v. Steenbergen, voor-
dat de vakanties beginnen ‘echte’ 
voetbalwedstrijden kunnen gaan 
spelen.
Met echte voetbalwedstrijden be-
doelen we dat er vanaf morgen – 
zaterdag 5 juni – door jeugdspe-
lers t/m 18 jaar weer wedstrijden 
mogen worden gespeeld tegen 
andere verenigingen. Tot heden 

mocht dat alleen teams van de ei-
gen vereniging maar dat gaat dus 
vanaf morgen veranderen.
Als alternatief voor de reeds eer-
der afgeblazen competitie orga-
niseert de K.N.V.B. de regiocup. 
Daarbij kunnen de teams die hier-
aan deelnemen wedstrijden spe-
len tegen andere verenigingen uit 
de regio.
Wel jammer is dat jeugdspelers 
van 19 jaar hier weer buiten val-
len, dat wedstrijden spelen voor 
senioren tegen andere verenigin-
gen helaas ook nog niet mogelijk 
is en dat toeschouwers ook nog 
niet mogen komen kijken.

Maar goed, het begin is gemaakt 
en hopelijk blijven de corona pe-
rikelen zich, zoals op dit moment, 
ook de komende maanden posi-
tief ontwikkelen zodat we in sep-
tember zonder problemen aan 
de nieuwe competitie 2021/2022 
kunnen beginnen.
Voor komende zaterdag 5 juni 
staan de volgende thuiswedstrij-
den op het programma:
Steenbergen JO 11-2 - Sc.Kruis-
land JO 11-2 aanvang 8.30 uur; 
Steenbergen JO 9-2 - Halsteren 
JO 9-2 aanvang 8.30 uur; Steen-
bergen JO 7-2 -  Prinsenland JO 
7-1 aanvang 8.30 uur; Steenber-

gen JO 13-1 - BSC JO 13-2 aanvang 
10.00 uur; Steenbergen JO 12-1  - 
Noordhoek JO 12-1 aanvang 10.00 
uur; Steenbergen JO 7-1  -  Tho-
lense Boys JO 7-2  aanvang 10.00 
uur; Steenbergen JO 17-1  - VVR JO 
17-1 aanvang 11.30 uur en Steen-
bergen JO 15-1 - Roosendaal JO 
15-3 aanvang 11.30 uur.
Alle overige jeugdteams spelen 
uitwedstrijden.

Ook seniorenteams gaan 
weer voetballen
Zoals gezegd mogen de senioren-
teams nog geen wedstrijden spe-
len tegen teams van andere ver-
enigingen maar als alternatief 
daarvoor gaan die teams de ko-
mende weken in toernooivorm 
wedstrijden tegen elkaar spelen. 

En ook daarmee wordt morgen, 
zaterdag 5 juni, begonnen.
De wedstrijden die voor morgen 
op het programma staan zijn de 
volgende: 
Steenbergen zaterdag 5 - Steen-
bergen zaterdag 6 aanvang 13.30 
uur en Steenbergen Zaterdag 2 - 
Steenbergen zaterdag 4 aanvang 
13.30 uur.
Ook op de zaterdagen 12 juni, 19 
juni, 26 juni en 3 juli staan   wed-
strijden op het programma.

Het is misschien nog een beet-
je behelpen maar er kan in ieder 
geval de komende weken gevoet-
bald worden. De kantine mag – 
met inachtneming van de gelden-
de coronaregels - weer open, net 
als de kleedlokalen. Het begin is 
gemaakt.

K.N.V.B. Regiocup voor junioren 
voetbalverenigingen toch nog van start

Wedstrijden
Regiocup
in aantocht 
voor jeugd
sc Welberg
WELBERG – Na een periode van 
15 maanden met alleen training 
en zonder wedstrijden staan de 
jeugdspelers van sc Welberg in de 
startblokken voor de wedstrijden 
in de regiocup. Er is eindelijk zicht 
op verruiming en groen licht voor 
het serieuze werk.

Het bestuur van de sportclub wil 
de regels met betrekking tot de 
corona maatregelen strikt blijven 
hanteren. Om er voor te zorgen 
dat er op een veilige manier ge-
sport kan worden op sportpark ’t 
Zandbaantje aan de Hoogstraat. 

Er wordt alle gebruikers van het 
sportpark dringend gevraagd om 
de protocollen te respecteren en 
de aanwijzingen van de vrijwilli-
gers altijd op te volgen.

( door John Rommers )

Op 28 en 29 april werd bij v.v. 
Steenbergen het Feijenoord Soc-
cer Camp georganiseerd voor 
jeugdige voetballers vanaf 8 t/m 

15 jaar. Maar omdat op 29 april de 
weersomstandigheden extreem 
slecht waren moest halverwege 
die dag besloten worden om de 
trainingen af te sluiten, opdat de 
toen verkleumde deelnemertjes 

naar huis konden.
Afgesproken werd dat trainer Ben-
ny Wijnstekers met zijn collega’s 
nog een keer zou terugkomen om 
het Soccer Camp ‘Trainen op de 
Feijenoord manier’af te sluiten. 
Dat gebeurde afgelopen woens-
dagmiddag.

De mussen vielen deze middag 
van het dag – zo warm was het 
– dus van verkleumde speler-
tjes was deze keer gelukkig geen 

sprake.Onder een stevig zonne-
tje mochten de deelnemertjes nog 
een keer laten zien wat ze allemaal 
geleerd hadden. Draaien en keren 
met de bal, afwerken op doel, bal-
letje hooghouden, voorzetjes in-
koppen, het kwam allemaal nog 
een keer aan de orde. 

Foto: de deelnemertjes luisteren 
aandachtig naar de uitleg van 
trainer Benny Wijnstekers.

Feijenoord Soccer Camp  
vv Steenbergen afgelopen 
woensdag afgesloten 



Maximaal 4 personen
(excl. kinderen t/m 12 jaar) 
of 1 huishouden per tafel.

Een gezondheidscheck 
is verplicht. Bezoekers 
worden gevraagd zich 
te registreren.

Tussen 18.00 uur en 22.00 
uur maximaal 2 shi	s.

Een vaste zitplaats
is verplicht.

Geen entertainment, 
zoals televisieschermen.

Verplaats je alleen als je 
naar de wc of garderobe 
gaat of moet betalen. 
Draag binnen een 
mondkapje.

Geen zel�ediening.

28 mei 2021

Horeca binnen en buiten open
Op 5 juni wordt de derde stap van het openingsplan gezet en gaan onder andere restaurants, cafés en 

sportkantines open. Door ons aan de basisregels te houden, wordt stap voor stap meer mogelijk.

  
 
  
 Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/horeca
of bel 0800-1351 

Voorwaarden binnen 
en buiten

Extra voorwaarden binnen Openingstijden

Extra voorwaarden buiten

Wassen Was vaak je handen.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Afstand Houd 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke 
plekken.

Testen Klachten? 
Blijf thuis.

Laat je direct testen. 
 .

Basisregels

Aan de bar geen 
zitplaatsen.

Maximaal 50 personen 
per ruimte (excl. personeel).

50

Maximaal 50 personen 
per buitenterras (excl. 
personeel).

Met kuchschermen is 
1,5 meter afstand houden 
niet verplicht.

Co�eeshops open. 
A�alen kan tot 22.00 uur.

Verbod op verkoop van 
alcohol tussen 22.00 uur 
tot 6.00 uur.

Eet- en drinkgelegenheden 
mogen open tussen 6.00 
uur en 22.00 uur.

A�alen en laten bezorgen 
kan tussen 6.00 uur en
1.00 uur ’s nachts.


