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Waardige dodenherdenkingen in Steenbergen - Dinteloord en op Welberg

STEENBERGEN - DINTELOORD - WELBERG - Ook dit jaar hadden de organisatoren van de dodenherdenking een forse beperking vanwege de coronamaatregelen. Desondanks waren er 
waardige herdenkingen met een minimum aantal aanwezigen. Dankzij de uitzendingen van SLOS TV konden belangstellenden de herdenkingen volgen vanuit hun huiskamers. In deze 
editie van Steenbergse Courant wordt eveneens aandacht besteed aan de herdenkingen op Welberg, in Dinteloord en in Steenbergen.

(Door Dasja Abresch) WELBERG – Afgelopen maandag 
legde Kees Dogge van kwekerij/
imkerij Landjuweel de basis voor 
een nieuw seizoen klaprozen op 
het herdenkingsveld aan de Ca-
nadezenweg bij Welberg. Klap-
rooszaad is dusdanig klein en fijn 
dat er slechts anderhalve kilo no-
dig was om het hele perceel in te 
zaaien. Daar staat tegenover dat 
het zaaien een tijdrovende preci-
sieklus is. 

De familie Dogge zaait, onder-
houdt en oogst het veld jaarlijks 
op vrijwillige basis. Angelo So-
mers, voorzitter van de stichting 
Bevrijdingsmonument Welberg, 
sprak tijdens de Dodenherden-
king bij ‘de Klok’ zijn complimen-

ten uit voor dit intensieve werk. 
De kweker verricht dit jaar bo-
vendien dubbel werk aangezien 
de nieuwe inzaai van het najaar 
2020 de vorst en sneeuw van het 
voorjaar niet goed leek te hebben 
doorstaan. Voor alle zekerheid 
zaaide hij het veld daarom deze 
week opnieuw in. Dat is overigens 
geen garantie voor succes, want 
een geslaagde bloei blijft ieder jaar 
weer afhankelijk van de weersom-
standigheden. Sinds 2019 is de 
gemeente Steenbergen eigenaar 
van het klaproosveld. Op termijn 
moet het een plek worden waar 
bezoekers niet alleen kunnen ge-
nieten van de bloemen, maar ook 
informatie krijgen over de oorlog-
sperikelen die zich lokaal afspeel-
den tijdens de Slag om de Schelde. 
Deze slag was jaren geleden de re-
den dat het veld werd aangelegd. 
Somers deed in 2014 een belofte 
aan veteraan Danny McLeod die 
als tankcommandant betrokken 
was bij deze slag. Hij zegde toe dat 

er altijd klaprozen zouden bloeien 
bij het monument aan de Canade-
zenweg en zo geschiedde. 

Klaprozenveld Welberg 
opnieuw ingezaaid

Donker 
meergranen

goudeerlijk brood 219
ÉN tot 
einde dag
beschikbaar

ÉN verser dan vers

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

Organisatie  
Alzheimercafé 
hoopt nu op 10 juli
STEENBERGEN – De organisato-
ren van het Alzheimercafé in de 
gemeente Steenbergen hadden 
aanvankelijk gepland om op za-
terdag 17 april in het Kruislandse 
Siemburg te starten met hun Al-
zheimercafé 2.0. Helaas ging daar 
op het laatste moment een streep 
door vanwege de hoeveelheid Co-
vid maatregelen die golden. Nu is 
de hoop gevestigd op de bijeen-
komst in op 10 juli in De Vossen-
burcht te Nieuw-Vossemeer.

Wel wijst de belangenbeharti-
ger in de gemeente Steenbergen 
– Jeanne Brooijmans-Tak – erop 
dat in de Steenbergse bibliotheek 
nieuwe folders klaarliggen met 
informatie over dementie en wat 
daar zoal bij komt kijken. Zodra 
de bieb echt helemaal open gaat 
wordt gestart met een inloop 
daar, waarbij persoonlijk voor-
lichting wordt gegeven.

Ondersteunings  
bijeenkomst  
mantelzorgers
BRABANTSE WAL – Mantelzorg 
Brabantse Wal organiseert op 
dinsdag 18 mei tussen 17:00 en 
19:30 uur een bijeenkomst voor 
mensen die mantelzorg geven 
aan een naaste met een psychi-
sche beperking. Bijvoorbeeld bi-
polariteit, depressieve klachten, 
psychose en borderline.
Tijdens deze bijeenkomst – die de 
naam ‘Psysalon’ heeft meegekre-
gen kunnen mantelzorgers elkaar 
ontmoeten en ervaringen delen. 
Aanmelden kan via aanmelden@
mantelzorgboz.nl. De bijeenkomst 
wordt gegeven op het adres Jacob 
Obrechtlaan 5 in Bergen op Zoom.



Dankbetuiging

Overweldigend waren jullie 
reacties na het overlijden

van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame mama

en geweldige oma

Rieky 
Koenraadt - Hermus

 Heel veel dank daarvoor.

Ze was voor velen een maatje.
Een ontzettend lief en 

vrolijk maatje!

Gerard Koenraadt
Kinderen en kleinkinderen

Weekend/Vakantie
Baantje

Ben je student/scholier,
dan hebben wij in onze 

vetplantenkwekerij doorlopend 
werk voor je op zaterdagen 

en in de vakanties

Voor meer info zie:
www.uwcactus.nl

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg 2, De Heen

Of bel 06 121 74 221

•  Flexibel
•  Leergierig
•  Vooruitdenkend en oplossingsgericht

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

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

En wil jij:

Ben jij:

Solliciteer dan vandaag nog of kom langs in de winkel!

INFO@KLUSWIJSSTEENBERGEN.NL

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

0167 566104
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

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

Te Huur:
Afgesloten buiten terrein op 

Reinierpolder 2 te Steenbergen

Ideaal voor de stalling (buiten) van bv. boot 
camper/caravan, bus of overige doeleinden.
Prijs in overleg, afhankelijk van benodigde 

ruimte, tot 175 m2 beschikbaar.

Interesse? Neem contact op met L. van Dijk 
06-10949024

Hier een berichtje van de 
papa en mama van Tum Tum. 

Helaas is Tum Tum op 22 april overleden.

Veel liefs, Gerrit en Maria

 op 22 april overleden.

Veel liefs, Gerrit en Maria

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

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw

Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

Poelier Vugts
Blauwstraat 63 • Steenbergen

www.poeliervugts.nl

Wij zijn op zoek naar een 
enthousiaste medewerker/kok

voor 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.

10 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN
12 LEVENSLOOP-BESTENDIGE WONINGEN

INTERESSE? SCHRIJF U SNEL IN VIA
RAVELIJNSTEENBERGEN.NL

VERKOOP & INFORMATIE EEN ONTWIKKELING VAN SOMA VASTGOED B.V.

Binnenkort
   in verkoop!

WELKE SCHOLIER/STUDENT
of iemand met wat tijd over

zou bij ons het houten schuurke 
nog eens groen ± 12m2

met wit ± 4m2 willen lakken?
Uiteraard zorgen wij voor de 

benodigde materialen en de koffie. 
Toon van Drunen

Fabrieksdijk 3a Steenbergen
0620744676

Ben jij 13+ en wil je wekelijks een leuk zakcentje verdienen?

• Vrijdags na schooltijd • Een uurtje werk • Goed verdiend

Geef je dan op als reserve-bezorger 
van Steenbergse Courant.

Bel (0167) 56 59 30 of mail jouw contactgegevens: bezorging@steenbergsecourant.nl 
Je kunt ook even langs komen: Molenweg 44 (naast de brandweerkazerne)
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Christ Baselier 
(74),  Welberg

Een man met een 
oranjewit hart, dat 
is niks teveel gezegd 
over Christ Baselier, 
integendeel. Want deze 
Welbergenaar is met zijn 
64 “dienstjaren” van alle 
leden op dit moment het 
langst verbonden aan 
voetvalvereniging SC Wel-
berg, waarvan hij ook 
erelid is. Na zijn actieve 
periode als voetballer 
groeide hij uit tot één van 
de grote steunpilaren van 
de club. 

Dat deed hij door zich 
meer dan verdienstelijk 
te maken als jeugdtrainer, jeugdleider, jeugdsecretaris, 
seniorenleider, clubscheidsrechter en bestuurslid, waarvan het 
grootste deel als penningmeester. 

Ook verzette hij bergen werk bij de totstandkoming – zowel in 
het voortraject als bij de daadwerkelijke bouw – van de huidige 
accommodatie van SC Welberg, sportpark ’t Zandbaantje aan 
de Hoogstraat. “Altijd bereid om in te springen waar nodig. 
Vrijwilligers als Christ Baselier zijn de motor voor verenigingen”, 
stellen degenen die hem hebben voorgedragen onder meer. Hij 
staat voor iedereen klaar, is ook nog lid van Mannenkoor ABS, 
mantelzorger en zorgt er eigenhandig voor dat het Welbergse 
sportpark er steevast piekfijn uitziet en bijligt. 

Bij de opmaak van de pagina’s waarop de 19 inwoners uit de ge-
meente Steenbergen werden belicht die een koninklijke onderschei-
ding ontvingen was er in de opmaak iets fout gegaan bij de tekst 
die hoorde bij Welbergenaar Christ Baselier. Vandaar onderstaande 
publicatie met de juiste tekst.

Ditmaal de juiste tekst . . .

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN
voor inwoners van de gemeente Steenbergen

(Door Dasja Abresch)

KRUISLAND – De voormalige Ne-
derlands hervormde kerk aan de 
Kruislandse Markt is sinds kort 
ook na zonsondergang een plaat-
je om te zien. De vrijwilligers van 
het ambachts- en gereedschap-
penmuseum De Holle Roffel, heb-
ben er met elkaar voor gezorgd 
dat het gebouw in de avonduren 
in de schijnwerpers staat. LED-ver-
lichting, dus zuinig voor de porte-
monnee en het milieu. 

De wens om de kerk aan te lich-
ten, bestond al tien jaar. “Toen 
werd het niet positief ontvangen 
vanwege landschaps- en licht-
vervuiling,” aldus Dami Koevoets, 
voorzitter van het museum dat de 
kerk in eigendom heeft. Twee jaar 
geleden besloten de vrijwilligers 
de koe nogmaals bij de hoorns te 
vatten. �Dankzij het Initiatieven-
fonds van de gemeente Steenber-
gen kregen we vijfduizend euro 
subsidie. Hetzelfde bedrag kre-
gen we vanuit het Rabobank Coö-
peratiefonds en Hack Loonbedrijf 
maakte de begroting rond.” 

Zelf gedaan
Met de nodige zelfwerkzaam-
heid bespaarden vrijwilligers Pe-
ter Kempenaars, Cees Hellemons, 
Leon Nelen, Jaap de Vries, Jos van 
den Bergh en Dami Koevoets dui-
zenden euro’s. “Wat we zelf kon-
den, hebben we zelf gedaan. Al-
leen de daadwerkelijke installa-
tie hebben we overgelaten aan de 
specialisten.” 
De reacties vanuit het dorp zijn 
lovend volgens de museumbe-
heerder. “De omwonenden heb-
ben we voorafgaand al betrok-
ken bij de plannen en die hadden 
geen bezwaar. Ook nu horen we 
alleen maar positieve geluiden.” 
Het licht gaat iedere avond bij het 
ondergaan van de zon aan dankzij 
sensoren. Om 23.30 uur schakelt 
een tijdsklok de lampen uit. 

Beetje zeer
In maart jongstleden besloot de 
gemeenteraad van Steenbergen 
om voor alle dorpen een bedrag 
van tienduizend euro beschik-
baar te stellen voor de verlich-
ting van beeldbepalende gebou-

wen. Een besluit dat voorkomt uit 
een motie van Gewoon Lokaal! uit 
november 2019. “De verlichting 
van de Holle Roffel was de directe 
aanleiding voor die motie,” aldus 

Koevoets. “Het doet wel een beetje 
zeer dat wij daar nu geen gebruik 
van kunnen maken omdat wij het 
geld inmiddels zelf opgebracht 
hebben. We denken er maar niet 

te veel over na en genieten van het 
feit dat de kerk nu prachtig ver-
licht is”

Vrijwilligers
Nu de verlichting is gerealiseerd, 
kan de groep vrijwilligers zich 
weer op andere zaken richten. 
“We willen in ieder geval de be-
strating rond de kerk vernieu-
wen.” aldus de 81-jarige Koevoets, 
die de hoop uitspreekt dat nieu-
we vrijwilligers zich melden. “We 
hebben nu een groep van zeven 
personen die het onderhoud ver-
zorgen, maar de jaren gaan bij ons 
allemaal tellen. We hopen dat er 
jongere Kruislanders zijn die de 
handen uit de mouwen willen ste-
ken voor het behoud van dit bij-
zondere stukje Kruisland.”
Bovenal hoopt Dami dat de deu-
ren van de Holle Roffel binnenkort 
weer open mogen voor het pu-
bliek. De talloze museumstukken 
die samen een prachtig historisch 
beeld vormen, liggen geduldig te 
wachten op de eerste bezoekers. 

 
Foto: Museum De Holle Roffel is 
sinds 2003 gevestigd in de voorma-
lige Nederlands hervormde kerk 
van Kruisland die al in 1997 zijn 
religieuze functie verloor. De oor-
spronkelijke kerk uit 1830 werd 
in 1944 verwoest door de Duitsers 
die zich terugtrokken uit het dorp. 
In 1947 was de kerk al herbouwd 
en daarmee was het de eerste her-
bouwde protestantse kerk van Ne-
derland.

Vrijwilligers Holle Roffel verlichten  
het gebouw 

Kruislandse kerk ook 
na zonsondergang  
te bewonderen

(Door Michelle Douw)
Dinteloord – Kernteam Dinteloord 
van WijZijn Steenbergen, bestaan-
de uit Tonnie Joxhorst (sociaal wer-
ker), Iris de Korte (jongerenwerker) 
en Alexandra van der Horst (maat-
schappelijk werker) zijn sinds 2020 
actief in Dinteloord. Het Kernteam 
Dinteloord hoopt dat zij snel weer 
de deuren van Het Dorpshuis Din-
teloord kunnen openen voor acti-
viteiten en het open spreekuur. Tot 
die tijd zitten zij niet stil.

Tonnie Joxhorst: ”Naast het regu-
liere welzijnswerk hebben we het 
contact met verschillende actieve 
(zorg)organisaties in Dinteloord 
geïntensiveerd. Deze organisaties 
kunnen ons meenemen in de be-
hoeftes die er in Dinteloord zijn. 

Voorbeelden van deze organisa-
ties zijn KBO Dinteloord, SVSD,  
huisartsen en De Zonnebloem.”

Huiskamerproject 
Eén van de ontstane ideeën is het 
opstarten van een Huiskamerpro-
ject. Tonnie Joxhorst: ‘‘Dit pro-
ject is er voor zelfstandig wonen-
de personen die elkaar ontmoe-
ten voor gezelligheid en contac-
ten. Deze momenten worden be-
geleid door vrijwilligers. Je drinkt 
een kopje koffie met elkaar, kletst 
wat en onderneemt een activiteit. 
Dit kan bijvoorbeeld het maken 
van een wandeling zijn of creatie-
ve en/of educatieve activiteiten. 
Het project staat nog in de kin-
derschoenen maar we hopen hier 

snel een vervolg aan te geven.’’ 

Gezamenlijk spreekuur
‘‘Het spreekuur is op dit moment 
op afspraak. Zodra de corona-
maatregelen het toelaten kan ie-
dereen donderdagmiddag van 
14.00 uur tot 15.00 uur binnen lo-
pen bij Het Dorpshuis Dinteloord 
voor het spreekuur. Daarnaast 
starten we dan, iedere eerste don-
derdag van de maand van 13.00 
tot 14.00 uur, met een spreekuur 
van het Sociaal Team Dinteloord. 
Dit team bestaat uit de Casema-
nagers Dementie, wijkzusters, 
vluchtelingenwerk/TaalSteenber-
gen en het WijZijn Kernteam. Ook 
Woonkwartier en de wijkagent 
sluiten soms aan of zij zijn tele-
fonisch bereikbaar. Iedere maand 
zal in de regionale kranten te ko-
men staan wie er aanwezig is.’’

Meer informatie? Het kernteam is 
telefonisch bereikbaar op (0167) 
750 850 en per e-mail via kern-
teamdinteloord@wijzijntraverse-
groep.nl.

Kernteam Dinteloord  
van WijZijn Steenbergen  
zit niet stil



NA 58 JAAR TREKKEN WIJ 
DE DEUREN VAN ONS 
FAMILIEBEDRIJF DICHT

Wij willen u, onze trouwe 
klanten, bedanken voor 

alle mooie jaren.

De overname door het 
succesvolle familiebedrijf 
‘Sanders Retail Groep’ 
vormt een mooie basis 
voor de voortgang van 

HEMA Steenbergen 
en HEMA Halsteren.

Wij wensen hen alle succes 
voor de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Kees en Hilde

OCCASION KOPEN? BEKIJK ONZE VOORRAAD!
Goede en betrouwbare auto’s met een bekende historie

Maart 2016

Benzine

Automaat 

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

Audi A4
1.4 TFSI Automaatsport pro

64.477 KM

€ 24.990

Mei 2017

Benzine

Automaat 

VW Golf Sportsvan
1.0 TSI Automaat Comfortline

47.020 KM

€ 18.290

December 2014

Benzine

Handgeschakeld 

Skoda Rapid
1.4 TFSI Automaatsport pro

69.575 KM

€ 10.290

Bekijk alle occasions op:
vakgarageautokar.nl/occasions 

Like ons op facebook en InstagramSTEENBERGEN

www.marskramersteenbergen.nl

Onze deuren staan weer voor u
open op de reguliere openingsti jden:
dinsdag t/m zaterdag: 08:30 - 17:30 uur

En voor 16:00 uur besteld = dezelfde dag afh alen!

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

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

buurt...

Welkom bij

Bel 0167 – 750 850  
of mail uw vraag naar  
welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl
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( door Peter Vermeulen )

DINTELOORD – De actieve Oranje-
vereniging Dinteloord heeft dins-
dagavond opnieuw een respect-
volle dodenherdenking georgani-
seerd. Voor de tweede maal op rij 
met forse coronabeperking – zon-
der publiek – maar met de we-
tenschap dat belangstellenden 
de plechtigheid via SLOS TV in de 
huiskamer konden volgen. 

De herdenking werd geopend 
door voorzitter van de Oranje-
vereniging Hans Bolluijt. Dit na-
dat de leden van de vereniging de 
bloemstukken vanuit het Dorps-
huis naar het Raadhuisplein had-
den gedragen. “We leven in een 
vrij land, mogen over alles en ie-
dereen een mening hebben en be-

palen zelf wat goed voor ons is. 
Maar onze keuzes staan niet los 
van de wereld waarin wij leven”, 
zo stelde Bolluijt en hij riep ver-
volgens op “om de verantwoorde-
lijkheid voor onze keuzes te ne-
men, verder te kijken dan onze ei-
gen vrijheden en ons voldoende te 
verplaatsen in de ander. Ons open 
te stellen en willen horen, zien en 
begrijpen wat de ander ons pro-
beert te vertellen. Met een stil-
te als rustmoment om een bood-
schap de gelegenheid te geven om 
binnen te komen”.

Namen slachtoffers
Voor de kranslegging lazen Simon 
de Feyter en Ben Ploeg alle na-
men op van de Dinteloorders die 
de bevrijding niet hebben mogen 
beleven. Monique Baas en Pauline 

Vermeij plaatsten bij iedere naam 
een roos. 
Na de taptoe door Stanley van 
Aken – namens Volharding Din-
teloord – en de twee minuten stil-
te sprak burgemeester Ruud van 
den Belt. “Een jaar na de uitbraak 
van het coronavirus zijn we alle-
maal – ieder op zijn eigen manier 
– behoorlijk op de proef gesteld en 
werd een groot beroep gedaan op 
ons solidariteitsgevoel. Gelukkig 
niet tevergeefs, in onze samenle-
ving wisten mensen elkaar in alle 
kernen ook op afstand prima te 
vinden”, zo stelde de burgemees-
ter. Hij schetste vervolgens de vrij-
heid waarin we leven in een land 
waar oorlogsgeweld al 75 jaar tot 
het verleden behoort. En memo-
reerde het leed dat niet vergeten 
mag worden en het leed dat nog 
steeds plaatsvindt en waarvoor we 

de ogen niet mogen sluiten.

Litteken
Ook haalde Van den Belt het bom-
bardement aan dat Dinteloord zo 
genadeloos trof en “dat voor altijd 
een litteken heeft achtergelaten, 
niet meer zichtbaar aan de bui-
tenkant misschien, maar wel diep 
van binnen. Ook brak de burge-
meester in zijn toespraak een lans 
voor de veteranen uit de gemeen-
te Steenbergen �die zich vaak niet 
erkend en hérkend voelen� en riep 
hij op tot het tonen van waarde-
ring, respect en begrip.

Kranslegging
Vervolgens vond de kransleg-
ging plaats, waarbij Robin We-
ijers en Thijmen Sulkers namens 

de Groen van Prinsterer, Petrus en 
Paulus- en de Regenboogschool 
de eerste krans legden.
Aansluitend declameerde Britt 
van Rosendaal het gedicht Vrij-
heid van Eva Pronk en legde het 
echtpaar Van den Belt een twee-
de krans. Ook werden kransen en 
geschonken bloemen gelegd door 
bestuursleden van de Oranjever-
eniging.

Dankjewel
Na afloop van de plechtigheid 
stapte burgemeester Van de Belt 
op een groepje jongeren af dat de 
plechtigheid op afstand en in alle 
rust had gevolgd om hen te be-
danken voor hun respectvolle ge-
drag tijdens de ceremonie. 

foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant  

Dodenherdenking Dinteloord: “Na 75 jaar vrijheid hangt de vlag halfstok” 

(Door Dasja Abresch
)

STEENBERGEN – Afgelopen dins-
dag tijdens de Nationale Doden-
herdenking vertelde André van 
Duin op de Dam in Amsterdam, 
dat hij normaal gesproken zijn 
twee minuten stilte op 4 mei er-
vaart bij het homo-monument op 
de Westermarkt. Ter nagedachte-
nis aan de duizenden homoseksue-
len die onder het nazi-regime wer-
den vermoord in concentratiekam-
pen. Maar ook om zichzelf eraan te 
herinneren dat het leven zoals hij 
het heeft kunnen leiden, misschien 
niet mogelijk was geweest wan-
neer de Tweede Wereldoorlog een 
andere uitkomst had gehad. Op 
datzelfde moment droegen leerlin-
gen van basisschool Maria Regina 
een boeket felgekleurde bloemen 
met een regenbooglint naar het 

oorlogsmonument aan het Kerk-
plein in Steenbergen. “Veilig leven 
en liefhebben in vrijheid”, staat 
op een tweede, rood-wit-blauw 
gekleurd, lint dat de kinderen bij 
het wegleggen keurig drapeerden 
over de tegels. 

Het was voor het eerst dat het 
COC West-Brabant, belangenbe-
hartiger van lesbiennes, homo-
seksuelen, biseksuelen, trans- en 
intersekse personen, op deze wij-
ze deelnam aan de lokale Doden-
herdenking. 
Vanwege de coronamaatregelen 
konden vertegenwoordigers niet 
aanwezig zijn bij de herdenking, 
maar voor het leggen van de bloe-
men vonden zij goede plaatsver-
vangers in Anne, Paige, Kristy en 
Chiara die ook al een gedicht voor 
hadden gedragen dat zij samen 
schreven.

Levenspad
Ook wethouder Wilma Baartmans 
die namens het gemeentebestuur 
de herdenking bijwoonde, bena-
drukte in haar toespraak de vrij-
heid die we in dit land kennen: “Ik 
beschouw het als een groot geluk 
dat mijn wieg in Nederland heeft 
gestaan en dat ik hier mag wonen. 
In een land waar we de keuzevrij-
heid genieten om in hoge mate 
zelf te bepalen welk levenspad je 
wilt bewandelen. Een land waar je 
nooit alleen staat bij tegenslagen 
en waar voor iedereen plaats is, 
ongeacht je levensovertuiging, je 
afkomst of je geaardheid.” 

Regenboogbankjes
Een feit dat volgens de bestuurder 
onderstreept wordt door de re-
genboogbankjes die recent in alle 
kernen van de gemeente Steen-
bergen zijn geplaatst. De regen-

boog is internationaal het sym-
bool voor een wereld waarin men-
sen zich tot hun volle potentieel 
kunnen ontwikkelen, ongeacht 
hun seksuele oriëntatie, gende-
ridentiteit of -expressie en ge-
slachtskenmerken.

In perspectief
De Dodenherdenking werd met 
koraalmuziek stemmig vooraf-
gegaan door een vijftal muzikan-
ten van harmonie Amicitia onder 
leiding van dirigent Junior Hui-
gen. Trompettist Niels van Willi-
gen leidde met het signaal ‘Taptoe 
Infanterie’ de 2 minuten stilte in. 
De Dodenherdenking werd met 
koraalmuziek stemmig vooraf-
gegaan door een vijftal muzikan-
ten van harmonie Amicitia onder 
leiding van dirigent Junior Hui-
gen. Trompettist Niels van Willi-
gen leidde met het signaal ‘Taptoe 

Infanterie’ de 2 minuten stilte in. 
De erehaag bestond deze keer uit 
de kleinst mogelijke erehaag, ge-
vormd door een tweetal leden van 
de Veteranen Steenbergen (VeSt).
Het publiek bestond uit een hand-
jevol aanwezigen dat de ceremo-
nie bij mocht wonen; een schril 
contrast met de menigte die 
‘pre-corona’  de ceremonie bij-
woonde. 
“Na 75 jaar vrijheid is er een groot 
verschil met alle herdenkingen 
van vóór de coronacrisis,” sprak 
wethouder Baartmans de aanwe-
zigen toe. ”We hebben nu alle-
maal een gevoel gekregen bij wat 
het betekent om niet volledig vrij 
te zijn in je doen en laten. ( ) Na-
tuurlijk loopt de vergelijking tus-
sen een oorlog en een pandemie 
mank, maar er zijn ook paralellen 
te vinden. Ik realiseer me hierbij 
vooral dat er wereldwijd helaas te-
veel mensen zijn die zowel de ont-
beringen van een oorlog als de ge-
volgen van de coronacrisis moe-
ten ondergaan. Dat zet de zaken 
weer in perspectief als we kijken 
naar onze omstandigheden.”  
foto’s: Dasja Abresch © Steenbergse Courant  

Kleurrijke boodschap tijdens Dodenherdenking in Steenbergen 

“Vrijheid is veilig leven en liefhebben voor iedereen”
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• BH-top zonder beugel.
• Geen cupafsluiter maar kunnen er bijpassende cupafsluiter(s) in maken zowel 

links al rechts!
• Brede gevoerde schouderbanden.
• Het hoge rugpand met brede verbinding naar het zijpand geeft voldoende steun 

bij lymfoedeem in de oksel, zijfl ank en op de rug.
• Deze BH is speciaal ontwikkeld door medici.
• Ook verkrijgbaar in wit en zwart.
• Deze Lymph- O- Fit BH wordt nauwkeurig bij u aangemeten op onze Mammacare 

afdeling.

Deze Anita Care Lymph-0-Fit BH 1100 
voorkomt lymphevocht ophoping in de borst en de borstkas. 

De noppenvorm zorgt voor een massage- en drainagewerking 
op de onderhuid en kleinere lymphevaten.

• BH-top zonder beugel.
• Geen cupafsluiter maar kunnen er bijpassende cupafsluiter(s) in maken zowel 

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!
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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

Caroline Maat van het Vrijwilligers 
Informatie Punt (VIP) draagt Tamara 
Vroon voor om in het zonnetje te wor-
den gezet.

Tamara is vrijwilliger bij het Digipunt 
van WijZijn Steenbergen. Hier worden 
inwoners begeleid die moeite hebben 
met het online regelen van zaken. 

“Ik vind het best leuk om in het zon-
netje te worden gezet, zo’n blijk van 
waardering is zeker prettig. Ik ben 
met veel plezier vrijwilliger bij Wij-
Zijn. Maar ik zou de aandacht het 
liefst gebruiken om te wijzen op de 
ondersteuning die het Digipunt aan 

inwoners biedt. Vanwege de corona-
maatregelen is vrije inloop nu niet 
mogelijk en gaat alles op afspraak. 
Dat blijkt toch wel een drempel te zijn 
en hierdoor komen er minder verzoe-
ken om ondersteuning.

Ik nodig iedereen die hulp kan gebrui-
ken op digitaal gebied uit om contact 
op te nemen. Dat kan via het nummer 
06 36 132 773 en de ondersteuning is 
geheel gratis”.

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

Ze zijn bijzonder enthousiast en kunnen 
haast niet wachten om weer te beginnen. 
Alida Zoon en Anneke Wabeke vertellen 
geanimeerd over hun invulling als voorle-
zer bij de ‘Voorleesexpress’. “Het gaat niet 
alleen om puur voorlezen hoor. Er zijn 
heel veel leuke manieren om taal aan te 
bieden. Dat kan via voorlezen, maar ook 
door het zingen van liedjes, het doen van 
spelletjes of gewoon door te praten”.

Anneke Wabeke was voor haar pensione-
ring directeur van de Groen van Prinste-
rer basisschool in Dinteloord. Alida Zoon 
werkte bij ‘Mee’ en gaf ondersteuning aan 
mensen met een beperking. Zij meldden 
zich aan bij WijZijn Traverse en zetten 
zich normaliter via de ‘Voorleesexpress’ 
wekelijks in om kinderen in de leeftijd 
van twee tot acht jaar te helpen bij hun 
taalontwikkeling. “Het doel is om hen zo 
vroeg mogelijk taal en taalvaardigheid bij 
te brengen. Daarbij is het de bedoeling 
dat ook de beide ouders of tenminste één 
van hen aanwezig zijn. Hierdoor leren zij 
hoe ze dit ook zelf met hun kinderen kun-
nen aanpakken en ze ervaren ook meteen 
hoe plezierig hun kinderen dit vinden”.

De Voorleesexpress komt bij gezinnen 

met kinderen die een taalachterstand 
hebben. Zij worden aangemeld door het 
consultatiebureau, de peuteropvang of 
de basisschool. Ook kunnen gezinnen 
zichzelf aanmelden.

“We zijn inmiddels met achttien vrijwil-
ligers die onder leiding van projectleider 
Patricia Baarendse worden ingezet bij 
gezinnen in onze gemeente. Het is echt 
heel leuk om met de kinderen en hun ou-

ders op tal van manieren met taal bezig 
te zijn. Niet alleen met woorden, zinnen 
en verhalen, maar ook met emoties als 
angst, verdriet, verliefdheid of plezier. Je 
merkt ook dat niet alleen de kinderen ge-
nieten, maar ook heel vaak hun ouders. 
En dat geldt ook voor onszelf. We hebben 
enorm leuke contacten. Het is intensief, 
kost energie, maar is heel stimulerend. 
Je krijgt er enorm veel energie en plezier 
voor terug”.

De coronamaatregelen hebben de acti-
viteiten van de ‘Voorleesexpress’ helaas 
voorlopig op een laag pitje gezet. Er wordt 
naarstig gezocht naar mogelijkheden om 
het voorlezen coronaproof weer op te 
starten, want  er is duidelijk behoefte aan 
de Voorleesexpress en het ontbreken 
ervan wordt als een fors gemis ervaren. 

“Er gebeurt nog wel iets via bijvoorbeeld 
videobellen of whatsapp, maar dat is 
minder geslaagd. Het fysiek ontmoeten 
van de kinderen en hun ouders werkt 
nu eenmaal het beste. We zoeken naar 
mogelijkheden en zijn daarom in gesprek 
met ‘Speelgoed voor Elkaar’ in Dinteloord 
om te bekijken of we hun ruimte zouden 
kunnen gebruiken voor coronaveilige 
samenkomsten. Daarnaast zoeken we 
ook in Steenbergen naar een voorleeslo-
catie waar we voldoende afstand kunnen 
houden en onze activiteiten veilig kunnen 
voortzetten”, vertellen Alida en Anneke. 
Ze besluiten met een oproep: “We kunnen 
altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken. 
Kijk maar eens op www.voorleesexpress.nl. 
Daar vind je alle informatie”.  

 Foto: Daniëlla Verbeek krijgt enthousiaste reacties op haar Zadenbibliotheek. Ook op 
haar school is ze druk in de weer met de natuur en het buitenzijn. Zo brengen ze het enthou-
siasme over op de kinderen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de ‘Avondturengids’ die 
Leonie ten Hove uitbracht.

Daniëlla Verbeek opende in juli vorig jaar 
aan de Welbergsedijk een zadenbiblio-
theek. Ze kreeg meteen tal van positieve 
reacties van tuinliefhebbers, maar ook 
van inwoners die een begin maken met 
het ontwikkelen van groene vingers. “De 
zadenbibliotheek werkt aanstekelijk. Veel 
mensen stoppen er en het is zelfs een so-
ciale ontmoetingsplaats geworden waar 
uitwisseling plaats vindt. Daarnaast plaat-
sen we berichtjes op onze Facebookpa-
gina ‘Zadenbibliotheek Welberg’ waarop 
spontaan wordt gereageerd. Hartstikke 
leuk toch?”, stelt zij enthousiast. In deze 
coronatijd is bezig zijn in de eigen tuin 
overigens een extra welkome verpozing 
die geheel coronaproof is en ook nog 
voor een fleurige tuin zorgt.

“Ik vind de hoeveelheid tegelvoortuinen 
die ik in onze plaats zie heel jammer. Dat 
wordt door betreffende bewoners heel 
gemakkelijk gevonden. Nagenoeg geen 
onderhoud, zo is de motivatie. Maar het 
kan zoveel mooier en moeilijk is het niet. 
Gewoon wat tegels eruit, een beetje krau-
wen, wat goede grond erin en zaaien. Dan 
krijg je vaak prachtige resultaten en ook 

voldoening en plezier van je werk. Daarbij 
komt dat buiten bezig zijn ook heel goed 
voor je is. De bekende neuropsycholoog 
Erik Scherder heeft aangetoond dat het 
buiten bezig zijn goed is voor je hersenen 
en voor je lichaam. Dus wat let je? Het 
hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Ge-
woon doen!”.

Uitwisseling
Het idee van de zadenbibliotheek is al 
even simpel. Mensen die zaden nodig 
hebben, kunnen deze gratis afhalen. En 
wie zaden of plantjes over heeft kan ze 
vervolgens in de bibliotheek weer kwijt, 
legt Daniëlla Verbeek uit. “Met een bij-
drage vanuit het initiatieven fond en met 
het enthousiasme van Corné Bogers van 
zorgboerderij ‘De Drie Bogen’ hebben 
cliënten van de zorgboerderij een prach-
tige zadenkast gemaakt die nu uitstekend 
dienst doet. Tot groot plezier van mij en 
van een flink aantal inwoners die graag 
gebruik maken van de mogelijkheden om 
plantjes en zaden uit te wisselen”.

Modderkeukentjes
Daniëlla Verbeek is ook op een andere 

manier met de natuur bezig. Ze is leer-
kracht op basisschool de Nieuwe Veste 
en hier wordt het bezig zijn met natuur 
verweven in het onderwijs. “Ik doe dit in 
groep 2-3, maar het gebeurt in heel onze 
school. We hebben een duidelijke visie 
op ‘spelend leren’ en zijn daar heel actief 
mee bezig. “Samen met Leonie ten Hove 
van ‘In4Outdoor’ uit Nieuw-Vossemeer 

maken we een opzet voor ons school-
plein. Dit wordt sterk vergroend en hier 
komen onze leerlingen dichter bij de na-
tuur. Overigens levert ook ‘De Drie Bogen’ 
een bijdrage door de vervaardiging van 
‘modderkeukentjes’. Hierin kunnen de 
kinderen zich uitleven en krijgen ze meer 
gevoel bij natuur met zijn vogels, vlinders, 
insecten en planten”.

“Het hoeft allemaal niet zo
moeilijk te zijn. Gewoon doen!”

“We zijn geen juf, maar komen in gezinnen  
gezellig voorlezen en spelletjes doen”

 Foto: Alida Zoon (l) en Anneke Wabeke 
genieten van hun voorleesactiviteiten. “ Het 
is voor kinderen en ook hun ouders heel 
belangrijk om veel bezig te zijn met taal. Dat 
kan via voorlezen, maar ook met spelletjes 
en het vertellen van verhaaltjes.



 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

8

[ door Tineke Feskens ] 

NIEUW-VOSSEMEER – Enige tijd 
geleden deed de Steenbergse 
Courant de oproep ’Waar wan-
delt u graag’. Jan en Riet Bosters 
reageerden hierop. Reden voor 
ons de wandelschoenen aan te 
trekken en samen met Jan en Riet 
op pad te gaan.

‘Onze moeders  
vertelden ons waar ze 
vroeger langs liepen’

Als we bellen om een afspraak te 
maken voor een interview nodigt 
Jan ons direct uit om  samen hun 
ingestuurde wandeling te lopen. 
Natuurlijk zeggen we daar geen 
nee tegen en zo gebeurde het dat 
we op een zonnige middag onder 
begeleiding van Jan en Riet één 
van hun favoriete wandelingen 
maakten. 

Venetië
Vanaf de woning van Jan en Riet 
is het een klein stukje naar de 
Schoolstraat. Jan loopt voorop en 
loodst ons linksaf, want we gaan 
naar de Platteweg. Daar ontpopt 
Jan zich tot een ware gids. 
“Kijk hier eens naar rechts” 
wijst Jan ons aan. “Wij zeggen 
altijd dat het wel Venetië lijkt.” 
Het is inderdaad een idyllisch 
plaatje. Het water dat de percelen 
scheidt. De schapen met hun 
lammeren die achter een keurig 
onderhouden hek lopen te grazen. 
En in de verte het bruggetje over 
de kreek. We vervolgen onze weg 
en lopen langs de weilanden de 
kern uit. Jan vertelt dat er jaren 
geleden gelukkig is besloten om 
de rietkragen die je midden in het 
weiland ziet, te behouden. Niet 
in het minst vanwege de Bruine 
Kiekendief die in de rietkragen 
nestelt. 
Langs de Platteweg staan een 

aantal hoge wilgen die, zo vertelt 
Jan, een aantal jaren geleden op 
de nominatie stonden om gekapt 
te worden. Wij vinden het een 
geluk dat dit niet is gebeurd. De 
bomen zijn nog gezond en passen 
zo mooi in het landschap. 

Stuw
Een eindje verder op de Platteweg 
slaan we linksaf. De Hogeweg in. 
Dit een grindpad dat zich door 
de natuur slingert. Deze weg heet 
niet voor niets de Hogeweg. Als 
je naar de naastgelegen percelen 
kijkt zie je met het blote oog het 
hoogteverschil. 

De brede sloten staan vol water en 
twee kwikstaartjes zitten samen 
op een stuw. Deze stuw regelt  
het water in het hoger gelegen 
poldergebied met het lagergelegen 
kreekgebied. Even verderop wijst 
Riet ons op een pad dat nog goed 
zichtbaar is in het veld. “Hier 
liep mijn moeder vroeger langs 

Langs de Bollen van Van Boven

FOTOGRAFIE: JAN DE LANGEN © STEENBERGSE COURANT
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als ze vanuit de Heense Molen, 
waar ze is opgegroeid, te voet, op 
haar klompen naar school” legt 
Riet uit. Het is bijzonder, dat een 
herinnering aan lang vervlogen 
tijden nog steeds zo goed 
zichtbaar is. 

Kreek
Langzaam maar zeker verandert 
het landschap. Waar de Hogeweg 
eerst boven de naastgelegen 
velden uitstak zie je nu dat hij 
steeds lager ligt. “Het zou kunnen 
dat hier in het verre verleden een 
kreek heeft gelopen” peinst Jan 
Bosters hardop. 

We naderen het einde van de 
Hogeweg en zien in de verte al 
de felle kleuren van de bollen van 
Van Boven. Volgens Jan een Riet 
een begrip in Nieuw-Vossemeer. 
We besluiten meteen om de 
wandelroute om te dopen tot 
‘Langs de bollen van Van Boven’. 
Aan de rand van de sloot 

staan een aantal plastic bekers 
vastgepind in de grond. Er zit 
een soort vlaggetje boven. Het 
blijkt een onderzoek te zijn van 
‘De Groene Vlieg’. Een bedrijf 
dat zich heeft gespecialiseerd in 
plaagbeheersing en biologisch 
bodemonderzoek.

Aan het einde van de Hogeweg 
gaan we linksaf, het fietspad 
op langs de Molenweg. Aan de 
overkant vergapen voorbijgangers 
zich aan de uitgestrekte velden 
met felgekleurde tulpen. Ze nemen 
zelfs de moeite uit te stappen en te 
poseren voor en helaas soms ook 
tussen de bollen.  

Bollenvelden
“Normaalgesproken gaan we 
altijd rechtsaf, richting de 
Rijksweg”, wijst Riet aan. “En dan 
onderlangs naar de Honderd 
Gemetendijk” vervolgt ze. Maar 
omdat we vandaag mooie foto’s 
voor de Courant willen maken 

gaan we tussen de bollenvelden 
door, over het pad richting de 
Honderd Gemetendijk. Het is een 
plaatje! De felle kleuren geel, rood 
en wit zijn een lust voor het oog. 
Natuurlijk kijken we goed uit waar 
we lopen, want tenslotte lopen 
we over andermans terrein! Toch 
wordt het nog even spannend. 
Vanwege de droogte moeten de 
bollen beregend worden. En dan 
is het rennen om droog te blijven.

Aan het einde van de bollenvelden 
gaan we linksaf, over het gras 
onder aan de dijk. Gelukkig zijn 
we samen met Jan en Riet, want 
we zouden zelf het pad naar 
boven hebben gekozen, langs de 
drukke Rijksweg. Nu lopen we 
lekker beschut door het gras. Wel 
uitkijken voor teken als je een 
korte broek draagt! 

Even verderop gaan we de dijk 
weer op. We stoppen even bij de 
paarden die daar rustig staan 
te grazen. “Weet je het verschil 
tussen Brabantse en Belgische 
knollen?” vraagt Jan. Het blijkt 
de achterhand te zijn. Belgische 
knollen hebben een dikkere kont. 

Watersnoodramp
We vervolgen de wandeling over 
de Honderd Gemetendijk. Daar 
valt Jan een beetje stil. Even later 
begint hij te vertellen. “Ik heb hier 
een verleden, de watersnoodramp. 
Ik was toen  viereneenhalf. Wij 
werden zoals heel veel anderen 
gered door de commando’s. 
We zaten allemaal op zolder en 
een-voor-een klommen we naar 
buiten. Ons moeder ging voor mij, 
ik zie haar nog steeds in het water 
vallen. Dat beeld raak ik maar niet 
kwijt.”

Het gezin werd naar gereedstaande 
vrachtwagens gebracht, op de 
Honderd Gemetendijk. “Ik zie nog 
hoe ze hier klaarstonden en ons in 
veiligheid gebracht hebben” legt 
hij stilletjes uit. Jan wijst tot waar 
het water stond. Op een zonnige 
dag als deze kun je jezelf haast niet 
voorstellen hoe angstaanjagend 
deze ramp geweest moet zijn. 

Dan verlaten we de weg en komen 
aan bij de schiethoek, waar eeuwen 
een heftige strijd gevoerd is met 
de Spanjaarden. We gaan linksaf, 
de Tolsedijk op. Daar passeren 

Langs de Bollen van Van Boven we de Mariahoeve. De woning van 
Cees van Kempen, bekend van 
onder andere zijn natuurfilm over 
de IJsvogel. Rechts ligt de Nieuw-
Vossemeersedijk. Hier is onlangs ook 
een wandelpad geopend. 
Wij volgen de Tolsedijk. Links en 
rechts liggen weilanden. In de 
verte zien we de contouren van de 
bebouwde kom. De kerk torent er 
bovenuit. En ook hier fruitbomen 
die in bloesem staan. Aan het einde 
van de Tolsedijk is het weer oppassen 
geblazen als we de Molenweg 
oversteken, de Schoolstraat in.

Molenstenen
Langzaam maar zeker komt een 
einde aan de wandeling. Op de plaats 
waar de wandeling eindigt deelt Jan 
nog één anekdote met ons. 

“Weet je wat deze grote ronde stenen 
zijn?” vraagt hij. “Het zijn twee 
molenstenen die gebruikt werden om 
de Meekrap te vermalen.” 
De Meekrap is een gewas dat in het 
verleden in de hele regio werd geteeld. 
De plaats van de molenstenen 
verwijst naar de Meestoof die op deze 
plaats stond. Het kunstwerk is ook de 
entree van de Molenwijk. 



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

Zelfstandig 
wonen in Reginahof

Steenbergen

Onbezorgd ouder worden in een omgeving die van alle gemakken is voorzien.  
Waarin u zelfstandig woont maar nooit alleen bent. Dat is Reginahof.

Bel 06 - 13 91 89 40 of kijk op www.reginahof.nl

Reginahof
bestaat
5 jaar!

Reginahof was 5 jaar geleden uniek in Nederland. Als eerste concept met zelfstandige studio’s 
(eigen badkamer, eigen keuken),maar tóch de mogelijkheid om samen te koken, eten, TV te kijken 
of een spelletje te doen. In Reginahof woont men samen, maar nóóit alleen. Huurders voelen er 

zich thuis, vinden er een luisterend oor, gezelligheid én saamhorigheid.

Als u, of een van uw ouders, ook geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Kitty Tielen 
( 0613918940) voor advies over de WMO-indicatie en een plaats op de wachtlijst.

MEER INFO:

www.baasmakelaars.nl of bel: 0164-683842

Reginahof 4 te Steenbergen
Nabij het centrum 
gelegen moderne 
en energiezuinige 
levensloopbesten-
dige woning met 
royale woonkamer, 
moderne open 
keuken, slaapkamer 
en tuin/terras. 
De woning is 
voorbereid op alle 
vormen van 
zorgdomotica.

Huurprijs: €999,- per maand
Servicekosten: €35,- per maand

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.
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16°
Beduidend hogere 

temperaturen 
aanstaande zondag. 

Wel blijven de 
neerslagkansen vrij 

groot.
Zaterdag komt dan in onze omgeving de 
warmte-opstoot in zicht. 
Een depressie gaat voor anker ten 
westen van de Britse Eilanden. Dat 
laag stuurt een warmtefront over ons 
heen dat overdag van zuid naar noord 
doortrekt.
Er is dus sowieso veel bewolking met 
weinig of geen zon en later op de dag 
enkele regenbuien.
Tegen de avond wordt het alweer droog 
en breken er wat opklaringen door. 
Het kwik schiet tegen de late middag 
omhoog richting 16-17 graden maar er 
komt ook een forse zuidelijke wind te 
staan.
De nacht naar zondag is erg zacht met 
minima rond 13 graden.
Zondag blaast een zuidenwind 
behoorlijk warme lucht naar onze regio 
en dat gaan we merken. 
De temperatuur stijgt namelijk naar 23 
graden in onze regio en wanneer de zon 
dan flink doorbreekt kun je overigens 
snel verbranden.
Voor het eerst dit jaar komt de zonkracht 
namelijk op ruim 6 uit. 
De dagen daarna wordt de warmte 
alweer verdreven, het wordt dan 
maximaal 17 graden en de kans op 
buien blijft groot. 
Vanaf woensdag lijkt het warme weer 
echt voorbij, maar heel koud wordt het 
ook weer niet. 
De maxima komen rond 15 graden uit. 
Daarbij is dagelijks kans op buien en 
wisselen zon en wolken elkaar af.

 
Weerspreuk: 

” De mei is nog wel eens stout, en 
maakt de lente graag eens koud.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Projectontwikke-
laar ‘SoMa vastgoed’ gaat 22 wo-
ningen realiseren in het plan ‘Ra-
velijn’. De verkoop van dit uitbrei-
dingsplan in de wijk Buiten de Ves-
te gelegen naast de Oosthavendijk 
start in juni. De ontwikkelaar be-
gint met de bouw wanneer 70 pro-

cent van het plan is verkocht. De 
verwachting is dat medio mei vol-
gend jaar met de bouw gestart kan 
worden. 

SoMa is een samenwerkings-
verband tussen bouwbedrijf 
Maas-Jacobs uit Zundert en Som-
nium uit Rijsbergen. “We bou-
wen in het plan meerdere typen 

woningen. Tien twee-onder-een-
kap-woningen en 12 levensloop-
bestendige woningen”, vertelt 
projectontwikkelaar Jeroen Stof-
felen. “Moderne woningen vol-
gens de laatste bouwstandaarden, 
dus zeer energiezuinig en met een 
modern dorpse uitstraling. Er is 
veel aandacht besteed aan de ar-
chitectuur waarvoor Omni Archi-
tecten tekende”.

Stoffelen legt uit dat het metsel-
werk van de woningen in witgrijs 
of in brons wordt uitgevoerd. “De 
koppen worden in witgrijs uit-

gevoerd, de tussenliggende wo-
ningen in brons. Elke hoekwo-
ning krijgt een dwarskap. Aan de 
‘Waterlinie’ komen vier wonin-
gen met een erker”, aldus de pro-
jectontwikkelaar. Het bouwbe-
drijf heeft in Buiten de Veste reeds 
eerder woningen gebouwd. Met 
name aan het ‘Bastion’ en aan de 
‘Waterlinie’ waar twee-onder-een 
kappers zijn neergezet en aan de 
Oosthavendijk waar het bedrijf 
levensloopbestendige woningen 
bouwde. “We hebben al een aan-
tal positieve reacties gehad waar-
uit blijkt dat er duidelijk interesse 

voor het bouwplan is”, zegt Stoffe-
len. Hij verwacht dat de verkoop 
voorspoedig zal gaan. Het bouwen 
van de woningen zal zo’n veertien 
maanden in beslag nemen.

Informatie is verder te vinden op 
de website ravelijnsteenbergen.nl 
en op de facebookpagina ‘Rave-
lijn’.

Foto’s: impressies van de nieuw te 
bouwen woningen in het plan ‘Ra-
velijn’, fase 3 van wijk ‘Buiten de 
Veste’.

Wijk Buiten de Veste wordt 
uitgebreid met plan ‘Ravelijn’

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Evenals vorig jaar 
waren de Dodenherdenkingen in 
de gemeente Steenbergen sober 
van aard. Zo ook bij het Bevrij-
dingsmonument aan de Canade-
zenweg op de Welberg waar de ce-
remonie door een klein gezelschap 
werd bijgewoond. Het maakte de 
herdenking echter niet minder 
belangrijk of waardevol voor de 
mensen die thuis de twee minu-
ten stilte ter nagedachtenis aan 
de slachtoffers van oorlogsgeweld 
beleefden.

“Een grote ceremonie met veel 
aanwezigen of een kleine zon-
der veel publiek maakt niet zo-
veel verschil; het is het vuur van 
de verbondenheid met de ander 
die de fakkel van de vrijheid laat 
branden,” verwees Angelo So-

mers, voorzitter van de stichting 
Bevrijdingsmonument naar het 
symbool van de 4 en 5 mei her-
denkingen. “Dat vuur kan overal 
branden.” 

Vrij om te zijn wie we zijn
Het is de eerste landelijke her-
denking na de grote jubileum-
viering van 2019/2020 die om die 
reden het thema ‘Na 75 jaar vrij-
heid’ meekreeg. “Een mensenle-
ven geleden eindigde de Tweede 
Wereldoorlog, maar ondanks de 
vele miljoenen slachtoffers bleef 
de wereld ook daarna helaas niet 
gevrijwaard van oorlogsgeweld,” 
relativeerde wethouder Knop die 
namens het gemeentebestuur 
aanwezig was. Het geeft volgens 
de wethouder extra gewicht aan 
het offer dat de bevrijders brach-
ten. “Dankzij hen mogen u en ik 

ons na 75 jaar vrijheid vrij voelen 
om te zijn wie we zijn.” Een kost-
baar geschenk dat volgens Knop 
bescherming verdient. “Samen 
moeten we de verantwoordelijk-
heid blijven dragen voor de toe-
komst van deze fantastische ge-
meenschap en daar heb ik alle 
vertrouwen in.” 

Niet voor niets
Een overtuiging die zeker te ma-
ken zal hebben met de aanwezig-
heid van de leerlingen van basis-
school Pius X die het monument 
sinds vijf jaar adopteert. Namens 
deze school verwoordde leer-
kracht Angelo de Jong de trots die 
leerlingen en leraren voelen voor 
‘de Klok’: “Het herinnert ons eraan 
dat hier mensen gestorven zijn 
voor onze vrijheid. (…) Wij staan 
hier niet voor niets. Wij staan hier 

voor de slachtoffers en hun nabe-
staanden.”

Klok geluid
Namens de school mochten Marc 
en Simon een gedicht voorlezen 
dat zij zelf schreven. Klasgenoten 
Roy en Joeri legden bloemen bij 
het monument. De bijeenkomst 
werd traditiegetrouw besloten 
met het luiden van de klok. Dit ge-
beurde door de capabele handen 
van Piet Smout van het Bevrij-
dingsmonument Welberg. Gelijk-
tijdig werd aan de andere kant van 
de oceaan, bij het South Alberta 
Light Horse Regiment in het Ca-
nadese Edmonton de replica van 
de klok. De zogenaamde regimen-
tal bell, geluid.

foto’s: Dasja Abresch © Steenbergse Courant  

Kleine, maar waardevolle Dodenherdenking bij Bevrijdingsmonument Welberg

“Het vuur van de fakkel van vrijheid kan overal branden”



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.

U wilt graag dat uw bedrijf 
MEER producten en diensten 
verkoopt aan MEER klanten... 

BEKIJK DE UITLEGVIDEO OP VERMEULENSTEENBERGEN.NL / WERKWIJZE

o.a. de volgende organisaties gingen u reeds voor:

bereikt
úw klanten

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Plan een afspraak in met Thiemen Vermeulen:
0167-565930 / tv@vermeulensteenbergen.nl

Auto Kar Mangnus Park- en Tuinmachines

Wij werken o.a. voor: Aerts Leimena Advocaten - Anatomieshop.nl - bHosted - De Bont Elektro- en Beveiligingstechniek  
Camper- & Caravan Service de Blaaij - BMVV Bouwmanagers - Autobedrijf Bogers - De 3 Koningen - Deltacom Kantoorautomatisering 
dlb notaris - EBC Talen - Haer van den Adel - HEMA Steenbergen & Halsteren - INPIEQ -  JVM Tuinen - Koetsenruyter Makelaardij
LigneNotarissen - Madri Totaalinstallateur - Retail Platform Steenbergen (Ons Steenbergen) -  Fysiomaterialen.nl - Gezondzittendwerken.nl 
Outdoor Roosendaal - Van Strien Hoveniers - Solutio Proces Optimalisatie - Van Leeuwen Transport - Qlimaat Totaal - ZOOFF Socks.

Visio Vireo TuinenKraak Ontwerp- en Ingenieursbureau

– – –

–



 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

13

Geldig t/m di 18 mei 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

ALLE FLAPPEN
Van de broodafdeling
Per 4 stuks

a2,64 - a4,12

4 VOOR

2.–
LUXE HALVE VLAAIEN 
Alle soorten halve vlaaien 

a6.-

5.–
HOLLANDSE AARDBEIEN 
2 bakjes à 400 gram

2 VOOR

5,-

 Jumbo  , Steenbergen, Floraplein 2 

(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Elf jaar waren Hans 
Deuling en Sylvia Bouwmans met 
veel liefde en vooral plezier de 
vader en moeder van het ‘Tho-
mashuishouden’ aan de Kapelaan 
Kockstraat, maar op 31 juli aan-
staande zwaaien zij af. De woon-
vorm voor verstandelijk beperkten 
wordt vanaf die dag gerund door 
Willeke en Marien Schenkel uit 
Zwijndrecht. Het echtpaar voegt er 
nog wat extra’s aan toe, namelijk 
vier dochters en een labradoodle 
die Binky heet.

Dat 2021 het jaar van het grote af-
scheid zou worden, stond al een 
tijdje vast voor Hans (63) en Syl-
via (59). “Maar tussen zeggen dat 
je afscheid neemt en daadwerke-
lijk afscheid nemen, zit toch wel 
een wereld van verschil,” erkent 
Hans bij wie de tranen nu al op-
wellen. Zuchtend: ”Dat gaat nog 
wat worden eind juli.” Het is ook 
niet niks om als oprichters van het 
Welbergse Thomashuis afscheid 
te moeten nemen van een groep 
bewoners die niet alleen cliën-
ten, maar ook echt familie zijn. 
“Dat is precies waar het om draait 
in dit soort huizen. Dat je niet een 
woonvorm bent, maar een echt 
huishouden. Het is fantastisch om 
te doen, maar het maakt het af-
scheid moeilijk.”

De zorg kan beter
Die persoonlijke band met de be-
woners is ook voor Willeke (46) en 
Marien (51) Schenkel de reden om 
het avontuur aan te gaan. Willeke 
werkt al haar hele werkende leven 
in de zorg, maar ervaart de toe-
nemende regel- en tijdsdruk als 
frustrerend. “De zorg kan beter, 
anders, persoonlijker. De beslis-
singen voor de werkvloer worden 
van bovenaf genomen en dat is 
niet goed. Ik kon me indenken dat 
ik op een gegeven moment in een 
burn-out zou belanden terwijl ik 
zo van mijn werk hou. Maar het 
zit mij en veel collega’s dwars dat 
je niet iedereen de aandacht en 
tijd kunt geven die ze verdienen.” 

Bij toeval

De stap naar een eigen Thomas-
huis is een grote, maar het gezin 
Schenkel ziet de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. Willeke: 
“Een jaar of zeven geleden liepen 
we bij toeval aan tegen een Tho-
mashuis in aanbouw. We kenden 
het niet en doken thuis het inter-
net op om er meer over te leren. 
Sinds die tijd zijn wij er door ge-
intrigeerd.”
Het juiste moment om de stap te 
nemen, leek er maar niet te ko-
men onder meer omdat Marien 
als kapitein van een eigen schip 
de koers ook niet zomaar even 
kon verleggen. Twee jaar geleden 
meldde zich een koper voor het 
schip en lagen de kaarten ineens 
anders: “Niet eens echt door ons, 
maar door de meiden,” vertellen 
Willeke en Marien. “ We hadden 
de wens eigenlijk al een beetje op-
gegeven maar toen zij hoorden 
dat het schip verkocht was, zeiden 
ze meteen: ‘Mooi, dan kunnen we 
nu voor een Thomashuis gaan’.” 
Het samenleven met mensen die 
niet tot je eigen gezin behoren, zal 
volgens Marien weinig problemen 
opleveren. “Leven is op een schip 
is niet veel anders. Je thuis is je 
werk en je werk is je thuis.”

Nieuwe start
Dat het avontuur hen in het klei-
ne dorp Welberg zou brengen, was 
onverwacht. Willeke: “We wer-
den allemaal op slag verliefd op 
het huis, maar het is natuurlijk 
toch wel een eind weg van Zwijn-
drecht.” ”En van opa en oma die 
we nu hartstikke vaak zien,” legt 
Eline (17) de vinger op een gevoe-
lige plek. Zij en oudere zus Mar-
loes (18) staan op het punt om de 
volgende stap in hun studeercar-
rière te zetten. De 13-jarige twee-
ling Laura en Renske maakt een 
nieuwe start op ‘t R@velijn en 
dat is best spannend. Ze moeten 
straks samen een slaapkamer de-
len, terwijl ze in Zwijndrecht net 
allebei hun eigen plekje hadden. 
Dat doet wel even zeer. Aan de an-
dere kant kijken ze weer heel erg 
uit naar het feit dat zij hun huis 
gaan delen met zes nieuwe huis-
genoten met wie zij via online vi-
deobellen al een beetje kennis 
hebben gemaakt. 

Warm bad
“De overgang gaat heel geleide-
lijk voor de bewoners,” legt Hans 
Deuling uit. “In januari hebben we 
hen verteld dat we gingen stoppen 
en dat namen ze goed op. De fa-
milie Schenkel had een boekje ge-
maakt met foto’s zodat ze konden 
zien wie-wie is en dat werd posi-
tief ontvangen. Het is belangrijk 
dat de bewoners langzaam kun-
nen wennen met de zekerheid dat 
het allemaal goed komt.”
Die zekerheid staat voor Hans 
en Sylvia als een paal boven wa-
ter. ”Tijdens de eerste gesprek-
ken merkten we al dat Willeke en 
Marien qua gedachten over zorg 
verlenen en omgang met de be-
woners heel erg op één lijn lig-
gen met ons.” Het gezin Schen-
kel kan volgens hen in ieder ge-
val rekenen op een dorp dat hen 
met open armen ontvangt. “De 
eerste dag dat wij hier kwamen, 
voelde als een warm bad. Het zal 

best even wennen zijn om deel uit 
te maken van zo’n kleine gemeen-
schap. De mensen weten hier echt 
alles van elkaar, maar niet op een 
vervelende manier. Ze zijn geïnte-
resseerd en betrokken. We hebben 
de sociale controle nooit als on-
prettig ervaren. Integendeel zelfs.”

Meity’s feestje
Hans en Sylvia maken geen groot 
spektakel van hun afscheid. 
Dat hoeft ook niet, want de juli-
maand wordt al één groot feest 
met de traditionele feestweek en 
de komst van de Schenkels. Die 
maand wordt ook het feestje voor 
de 65ste verjaardag van mede-be-
woner Meity de Neve gevierd. Een 
dag met een lach en een traan 
want Meity is namelijk overleden 
aan de gevolgen van het coro-
na-virus. ”Ze zag zo uit naar haar 
65ste verjaardag,” vertelt Sylvia. 
”Het zou één groot feest worden 
in het Thomashuis. Meity’s fami-

lie wil dit gewoon door laten gaan. 
Het is tekenend voor de band die 
er tussen ons allemaal is.”

Kippen
Wanneer Hans en Sylvia de deur 
voor de laatste keer achter zich te-
rug trekken, begint het Thomas-
huis Welberg aan haar tweede 
hoofdstuk met de familie Schen-
kel. Zonder grote veranderingen 
benadrukken Willeke en Marien: 
“Wij komen bij de bewoners in 
hun huis wonen en niet anders-
om. Als we al veranderingen door 
gaan voeren dan zal dat zeer ge-
leidelijk gaan en zeker niet in-
grijpend zijn. Natuurlijk zijn we 
anders dan Hans en Sylvia, maar 
we denken wel heel erg hetzelfde 
wanneer het gaat om de zorg voor 
de bewoners.”

Eén ding gaat er volgens de mei-
den echter wel veranderen: ”Wij 
willen kippen. Minstens vier.”

Willeke en Marien Schenkel,  
vier dochters en een hond: 

Thomashuis Welberg 
krijgt nieuwe ouders

Foto: Sylvia Bouwmans en Hans Deuling (links) maken plaats voor Willeke, Marloes, Marien, Eline, Renske en 
Laura Schenkel. Ook hond Binky (niet op de foto) komt mee naar het Thomashuis op de Welberg.
foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant  

Wanneer u lid bent van 
Steenbergse Courant
kunt u de krant – naast  
de papieren versie ook
digitaal – ontvangen.
(en hoeft u hem zeker nooit te missen)

De bezorging van Steenbergse Courant wordt binnen de bebouwde kom ge-
daan door eigen bezorgers. Wekelijks besteedt de hiervoor verantwoordelijk col-
lega zo’n 8 uur om dit traject te begeleiden. Het betreft in totaal een 40-tal routes 
waarbij de bezorging gedaan wordt door jeugdige bezorgers. Dat gaat helaas niet 
altijd zoals het hoort. Ook de postbezorging – waarvoor we dik betalen – loopt 
zo nu en dan verkeerd. Hiervoor is PostNL verantwoordelijk. Om er voor te zor-
gen dat leden van onze Courant wel altijd kunnen lezen is er een nabezorging.  
En door uw e-mail adres aan ons door te geven, ontvangt 
u als lid de krant – naast de papieren versie – ook digitaal. 
S.v.p. doorgeven via: administratie@steenbergsecourant.nl
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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 uur tot 11.30 uur.
Op donderdag 13 mei Hemel-
vaart is er een parochiële viering 
in de Gummaruskerk om 9.30 
uur, voorganger Pater Bertus 
van Schaik.
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 

Moederdag 2021: ‘Moeder zijn’
“ Moeder zijn is : een stukje van 
de schepping in je handen krijgen, 
een parel uit ods hand gevallen  en 
met je zorg omringen. Moeder zijn 
is aanvaarden en ontvankelijk zijn, 
niet lachen om een kindertraan 
en woorden in het hart bewaren. 
Moeder zijn is liefhebben, geloven 
in het leven, geloven in het goede. 
Moeder zijn is antwoorden op 
vele vragen en dromen kunnen 
raden. Moeder zijn is bewonderen, 
begeesteren, zien groeien, zien 
ontluiken, zien, zoeken en tasten. 
Moeder zijn is eerbiedigen, niet 
kwetsen, niet alles willen weten, 
niet alles willen doen, is veel zien 
en nog meer zwijgen. Moeder zijn 
is vertrouwen op de toekomst, 
kijken naar de verte, jong heimwee 
kunnen verbergen en goede wegen 
kennen. Moeder zijn is goed zijn, 
behoedzaam zijn en wijs en de 
vreugde kennen mens te zijn en 
anderen ertoe te helpen. Moeder 
zijn is kinderen groot brengen, 
tot zichzelf brengen, bevrijden uit 
angst en kleinheid. Moeder zijn is 
loslaten, is op weg zetten en laten 
gaan, is afscheid nemen en afstand 
doen. Moeder zijn is kinderen 
toevertrouwen aan het leven, aan 
henzelf en aan God. Het is een 
stukje van de schepping weer bij 
de Schepper brengen, een parel uit 
Gods hand gevallen, weer in Zijn 
handen leggen.”  Mogen moeders 
misschien voorzichtig al weer 
gekust en omhelst worden? Of 
moeten we op afstand zeggen hoe 
blij we zijn met alle zorg, aandacht 

en liefde? Gezegende Moederdag 
gewenst! Sebastian Chazhoor pr

Voor Inlichtingen:  Els Verbeek 
secr. telefoonnummer 0167-
566886 of Bram Hommel voorz. 
06-53802394. 
Wij gedenken in ons gebed: 
Corrie van Agtmaal-Huijsmans,  
Piet de Bruijn, An van der Eem, 
Ton Maas en Jeanne Bierkens - 
Danen.
Kerkdiensten:  jaarcyclus B. 
Zaterdag 8 mei  17.00 uur: 
Pastoor Hans de Kort. An van der 
Eem; Piet de Bruijn; Corrie van 
Agtmaal - Huijsmans; Ton Maas; 
Jeanne Bierkens - Danen; Fam. 
Vermue - Rijk; Rinus Luijks.
Zondag 9 mei Moederdag  9.30 
uur:  Past. w. Lenie Robijn. Lena 
Nuts-Bosters namens de Tilleborgh; 
o.o Testers van der Riet; Ton van 
der Ham e.v Nel Mooijekind; To 
Veraart - de Baar; o.o van Rooij - 
de Wit; Voor de vruchten der aarde; 
Johannes Luijks; Fam. Verbeek - 
Gijzen en Connie; o.o van Meer - 
de Jong.
Maandag 10 mei 19.00 uur: 
Pastor Sebastian Chazoor.
Donderdag 13 mei Hemelvaart 
9.30 uur: Pater B. van Schaik. Toos 
Lanen - Dekkers; Leo Dekkers 
- Schoutens; Piet Dekkers - van 
Liempt; Priester Jan Dekkers; Fam. 
Lanen Dekkers; Fam. Dekkers - 
Schoutens; Priesterwijding Pastoor 
Nieuwlaat; Willem en Dora Rijk
Vrijdag 14 mei besloten Vormsel-
viering om 14.00 en 19.00 uur. 
Opa René Leenders, Opa Piet van 
Aart, Oma Paula van Aart. ( allen 
van  Nikkie van Aart)
Zondag 16 Mei komt de reguliere 
viering te vervallen i.v.m. twee 
communievieringen, dit zijn 
besloten vieringen. 

Misintenties:  Gelieve deze 
minstens een week van tevoren 
(i.v.m. tijdige plaatsing in de krant) 
door te geven bij het secretariaat 
(zie gedeelte Sint Annaparochie) 
of via de website. De prijs voor het 
aanvragen van een misintentie is 
11,00 euro.

Zaterdag 8 Mei 19.00 uur: 
Eucharistieviering Pater Bertus van 
Schaik. Patrick Goverde op orgel 
verzorgt  de muzikale invulling.  
Intentie:  Uit dankbaarheid voor 
een diamanten bruiloft. Wij 

gedenken: Adrie Huijsmans voor 
zijn verjaardag, Franka Wezenbeek 
- de Nijs e.v. Ad Wezenbeek. Corry 
Vriens - van Merriënboer. 
Woensdag 12 Mei  9.30 uur: 
Eucharistieviering Pastor Sebastian 
Chazhoor. 
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. 

Zondag 9 mei 09.00 uur 
Eucharistieviering: Celebrant 
pater Bertus van Schaik. 
Misintenties: Leonardus de Jong 
en Maria Baselier; Henk van 
Loenhout e.v. Rina Timmermans; 
Arie Schoutens wedn. van Carolien 
Schoutens; Gerard de Klerk e.v. 
Marianne Barth; Nelly van Meer 
de Jong wed. van Cees van Meer; 
Catharina Joppe e.v. Frans Cools; 
Jo Cools e.v. Jan van Geel; Lien 
Vriens e.v. Adriaan Heijboer; Truus 
Timmermans - Bosters; 
Maandag 10 mei 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 12 mei 19.00 uur: H. 
Mis.
Donderdag 13 mei Hemel-
vaartsdag, 9.30 uur: H. Mis in 
de Gummaruskerk te Steenbergen, 
voorganger pater Bertus van Schaik. 
19.00 uur: Mejugorjeviering en 
Rozenkransgebed.

Zondag 9 mei 11.00 uur: 
Eucharistievierng. Zang: Gedeelte 
gemengd koor met begeleiding 
van Marloes; Voorganger: pater 
B. v. Schaik; Lector: Toos Broos; 
Koster: Ad Huijsmans.
Als u naar de dienst wil komen 
dan graag vooraf aanmelden bij: 
Ad Huijsmans tel: 0167-532728 of 
06-53424810 

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00  tot 12.00 uur. Tel. 0164-
682525. 
Zaterdag 8 mei 19.00 uur Euch.: 
In deze viering gedenken wij: Joop 
van Gorkum  w.v. Toos de Bruijn; 
o.o. de Blaaij - van Loon en zoon 
Jan; Frans Huijsmans; Voorgan-
ger: Past. H. de Kort, lector: M. de 
Ruiter, zang: enkele leden van het 
koor: Samen Sterk. 
Dinsdag 11 mei 14.30 uur Euch.: 
Vijfde middag van de Noveen. 

Dinsdag 11 mei 19.00 uur Euch.: 
Vijfde avond van de Noveen: In 
deze viering gedenken wij: Sjan 
Foppele - Bakx; o.o. Marinus 
Ooms en Cornelia Ooms - Heijnen; 
Jaantje de Booij; Voorganger: Past. 
J.v.Velthoven, lectoren: A. Blom en 
H. Wouts, zang: Antoniuskoor.
Mededelingen: U dient zich nog 
steeds voor iedere dienst aan te 
melden. De dinsdagavondviering 
wordt rechtstreeks uitgezonden via 
de SLOS T.V. Steenbergen. 

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 9 mei 10.00 uur: Eredienst 
in de Sint Martinuskerk te Halsteren. 
Ds. Henk van het Maalpad.
Donderdag 13 mei  10.00 uur: 
Eredienst in de Sint Martinuskerk 
te Halsteren. Ds. Henk van het 
Maalpad, Hemelvaart.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Een Moeder

 is iemand die de plek 
van velen kan innemen,

maar er is niemand
die de plek van moeder

kan innemen.

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 9 mei  10.00 uur: Dhr. W. 
Wiersma, Sliedrecht.
Donderdag 13 mei Hemel-
vaartsdag 10.00 uur:  Gezamen-
lijke dienst in Halsteren. Ds. H.C. 
van het Maalpad en Ds. E.J.S. van 
Sluijs. Deze dienst is ook online te 
volgen. 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 9 mei 10.00 uur: 
Moederdag. Ds. T. Veldhuizen, 
Zandhoven. 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 9 mei 10.00 uur:   Ds. 
J.W.J. Guis, Poeldijk. 18.30 uur: 
Ds. B. de Borst, Den Bommel.
Donderdag 13 mei  10.00 uur: 
Ds. A. Vastenhoud. De diensten 
zijn ook te beluisteren via onze 
website www.hervormddinteloord.
com. 

Zondag 9 mei 10.00 uur: Voor-
ganger Ds. H.J. Inkelaar
Donderdag 13 mei  10.00 uur 
Hemelvaartsdag: Voorganger 
Mevr. B. de Waal. De kerk is 
gesloten, u kunt de dienst online 
volgen (of later terugkijken) via de 
link: pkn-oudenbosch.nl/diensten/
geluidsdiensten/video-kerkdienst.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL WOORD

Toegift 1
Ik wil graag de oproep, die de 
Heilige Maagd vanaf 1981 tot ons 
richt, delen met de belangstellende 
lezers van deze krant. Maria geeft 
in Medjugorje Boodschappen 
voor de mensheid. Onze  Moeder 
komt naar ons toe als de Moeder 
van Hoop. Zij  verlangt Hoop 
te brengen in  deze vermoeide 
wereld. Zij wil ons leiden, ons  
Haar moederlijke hand reiken 
en ons brengen naar de vrede en 
naar Haar Zoon. Jezus zegt in het 
Evangelie: “Komt tot mij, jullie 
allen, die belast en beladen zijt en 
Ik zal je rust geven, Ik zal je kracht 
geven”. Heel veel pelgrims komen 
naar die wonderlijke Mariaplaats 
om zich in de armen te werpen 
van hun hemelse Moeder om bij 
Haar veiligheid en bescherming te 
vinden. Daar brengen mensen hun 
noden bij Haar.  Zij vertrouwen 
hun gezinnen en families toe aan 
Maria. “Moeder, bid voor ons en 
bemiddel voor ons bij Uw Zoon. 
Bid voor ons allen”. In een van de 
Boodschappen zegt Zij zo mooi: 
“Lieve kinderen, als je zou weten 
hoeveel Ik van je hou, zou je 
wenen van vreugde”. Tijdens mijn 
bedevaarten in Medjugorje heb ik 
vaker geweend van vreugde. Ook 
thuis laat Maria mij wel eens een 
traantje van vreugde wegpinken. 
Pater Bertus

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100
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 ( door John Rommers )

”Ik heb er zin in”. Dat waren de 
woorden van Martin Achterberg 
van Albert Heijn Achterberg/ 
Gall & Gall Achterberg Steenber-
gen nadat hij afgelopen vrijdag 
30 april samen met de voorzitter 
van de sponsorcommissie van V.V. 
”Steenbergen” Richard Tielen het 
sponsorcontract had getekend.
Vanaf het voetbalseizoen 
2021/2022 wordt Martin Achter-
berg met zijn bedrijf de nieuwe 
hoofdsponsor van vv Steenbergen 
en daar zijn beide partijen heel 
blij mee. Het contract loopt voor 
een periode van 3 jaar met daar-
bij een optie van nog 2 jaar extra.
“Ik vind het belangrijk om als 
Steenbergse ondernemer aan de 
Steenbergse bevolking te laten 
zien dat ik een maatschappelijke 
verantwoording heb die ik onder 
andere wil tonen door verenigin-
gen bij te staan. Met vv Steenber-
gen heb ik al vele jaren een bin-
ding die me goed bevalt. De ver-
eniging timmert aan de weg, iets 
dat ik ook dagelijks doe.
Als ik daarbij een handje kan hel-
pen dan doe ik dat heel graag, 
want op deze manier kunnen we 
er beiden beter van worden”, al-
dus Martin Achterberg.
 

Al vele jaren in de 
supermarktbranche.
 
De 40-jarige in Zuid-Beijerland 
geboren Martin Achterberg zit on-
danks zijn nog relatief jonge leef-
tijd al vele jaren in de supermarkt-
branche.
In zijn geboorteplaats Zuid-Be-
ijerland werkte hij al in de Albert 
Heijn winkel van zijn vader om 
vervolgens in januari 2001 een Al-
bert Heijn supermarkt te begin-
nen in Steenbergen, dit jaar weer 
al 20 jaar geleden dus.
Zijn liefde voor de voetbalsport 
was er ook al heel vroeg, want 
vanaf ongeveer zijn 6e jaar ging 
Martin voetballen bij de vereni-
ging Z.B.V.H. in Zuid-Beijerland 
(toevallig ook de vereniging waar 
onze huidige hoofdtrainer Robin 

Borremans trainer is geweest).
Maar toch duurde zijn ‘voetbal-
carrière’ maar kort want toen hij 
ongeveer 15 jaar was ruilde hij de 
leren bal in voor een tennisbal. De 
voetbalsport bleef hem echter tot 
op de dag van vandaag boeien, 
vandaar wellicht zijn binding met 
de blauw witten van vv Steenber-
gen.

Reeds jarenlang sponsor
 
Albert Heijn Achterberg is al vele 
jaren sponsor van vv Steenbergen. 
De eerste contacten met de voet-
balvereniging dateren uit 2013. 
Jan Heshof, lid van de sponsor-
commissie kwam toen in con-
tact met Martin Achterberg om-
dat de toenmalige sponsor van 
het jeugdvoetbaltoernooi (kin-
deropvang Toerdeloo) werd over-
genomen door Zo kinderopvang. 
Dat bedrijf gaf toen te kennen nog 
1 jaar als sponsor te willen door-
gaan van het jeugdvoetbaltoer-
nooi. Dus was vv Steenbergen op 
zoek naar een nieuwe sponsor en 
vond die na de nodige contacten 
van Jan Heshof met Martin Ach-
terberg.
Vanaf 2015 is Albert Heijn Achter-
berg dus de sponsor van het ieder 
jaar weer groots opgezette jeugd-
voetbaltoernooi, waaraan de laat-
ste jaren telkens meer dan 100 elf-
tallen deelnemen. Maar ook op 
andere gebieden steunt de Steen-
bergse supermarkt de vereniging 
de laatste jaren. Zo werden al di-
verse malen jeugdteams voorzien 
van nieuwe tenues, werd er 2 keer 
een voetbalplaatjesactie geor-
ganiseerd, werden diverse keren 
goody bags geschonken tijdens 
toernooien, werden diverse ac-
tiviteiten gesponsord van de mi-
ni-supportersclub (jeugdkampen) 
en last but not least werd 3 jaar ge-
leden de tribune langs het hoofd-
veld dankzij een financiële bijdra-
ge van Albert Heijn Achterberg ge-
renoveerd en voorzien van prach-
tige blauwe stoeltjes.
En vanaf 2019 werken beide par-
tijen ook samen bij de Steenberg-
se avondvierdaagse, nadat wan-
delsportvereniging De Blaar dat 
vele jaren had gedaan maar toen 

ophield te bestaan.
 

Hoofdsponsor
 
Maar nu wordt dus een volgende 
stap gezet: het hoofdsponsor van 
vv Steenbergen.
De sponsorcommissie  met daarin 
Richard Tielen, Jan Heshof, Jeff Si-
mon, Henk Smout , Ed Mosmans 
en John Rommers voert al gerui-
me tijd gesprekken met de eige-
naar van de Steenbergse Albert 
Heijn en is enkele weken geleden 
tot een akkoord gekomen.
In samenwerking met het bestuur 
vv Steenbergen wil Martin Achter-
berg de komende jaren vooral de 
nodige aandacht gaan schenken 
aan de uitstraling van het sport-
park aan de Seringenlaan. “Ik ben 
van mening dat een mooie uit-
straling van het sportpark belang-
rijk is om de nodige aantrekkings-
kracht te hebben op (nieuwe) le-
den, sponsoren, supporters en de 
buren”, aldus Martin Achterberg.
“Daarom wil ik samen met het be-
stuur en de sponsorcommissie 
nadenken en plannen ontwikke-
len om die uitstraling te verbete-
ren. Neem bijvoorbeeld de hoof-
dingang tussen het hoofdveld en 
het kunstgrasveld. Momenteel 
nodigt die niet bepaald uit, dat 
kan veel aantrekkelijker. En zo zijn 
er nog veel meer zaken rondom de 
velden, de kantine en de kleedka-
mers die aantrekkelijker gemaakt 
kunnen worden.

Maar ook gaan we nadenken over 
leuke dingen die we kunnen doen 
voor de leden, teams die  bijvoor-
beeld kampioen worden, spelers 
en/of elftallen die zich om wat van 
reden dan ook in de kijker spelen, 
of juist niet. Ik realiseer me dat 
niet alles direct gerealiseerd kan 
worden maar ik heb er heel veel 
zin om  te proberen dit soort za-
ken de komende jaren samen met 
de vereniging te realiseren”.
Richard Tielen, die namens de 
sponsorcommissie de onderhan-
delingen met Martin Achterberg 
heeft gevoerd, is eveneens heel 
blij met de nieuwe hoofdsponsor 
en spreekt daar namens de gehele 
sponsorcommissie en het bestuur 
zijn tevredenheid over uit.
”Dat ons dit in deze moeilijke (co-
rona) tijd is gelukt is best bijzon-
der, daar zijn we best trots op. We 
verwachten zeker dat dit een bij-
zonder positief effect gaat hebben 
op onze vereniging”.
 

Huidige hoofdsponsor 
P.S.& D. wordt 
teamsponsor 
van het eerste elftal
De huidige hoofdsponsor van vv 
Steenbergen, het Steenbergse me-
taalbewerkingsbedrijf Project Ser-
vices & Deliveries, met sinds eni-
ge tijd ook een vestiging in Hal-
steren, heeft te kennen gegeven 
vanaf het komende seizoen team-
sponsor te willen worden voor het 

1e elftal van de blauw witten.
Dit houdt o.a. in dat het bedrijf het 
1e elftal zal voorzien van de beno-
digde kleding.
P.S.& D. is de afgelopen 4 jaar 
hoofdsponsor geweest van V.V. 
”Steenbergen” en ook dat is naar 
volle tevredenheid van beide par-
tijen verlopen.
De sponsorcommissie en het be-
stuur van de voetbalvereniging 
zijn zeer tevreden met het feit dat 
ook deze sponsor aan de vereni-
ging verbonden blijft en wil zeker 
niet nalaten om dit Steenbergse 
bedrijf heel hartelijk te bedanken 
voor hun sponsoring in de afgelo-
pen 4 jaar. En dat dat ook bij deze 
sponsor in goede aarde is gevallen 
blijkt wel uit het feit dat ook het 
komende seizoen de sponsoring 
wordt voortgezet.

 Vol vertrouwen 
de toekomst in
Vanwege de coronacrisis heeft vv 
Steenbergen, net als overigens alle 
overige sportverenigingen, een 
heel vervelend voetbaljaar achter 
de rug, maar mede dankzij Albert 
Heijn Achterberg en P.S.& D. kun-
nen de blauw witten het komen-
de seizoen in ieder geval weer met 
het nodige vertrouwen tegemoet 
zien. En nu nog hopen dat corona 
ons snel gaat verlaten en we met 
z’n allen weer gewoon kunnen 
gaan voetballen.
De vaccins gaan ons daar (hope-
lijk) bij helpen.

Albert Heijn Achterberg 
nieuwe hoofdsponsor 
bij vv Steenbergen

STEENBERGEN - Tijdens een wed-
strijd in het Waalse Mariembourg 
heeft de Steenbergse kartcoureur 
Bas van Vlimmeren na een ener-
verend fel gevecht een zwaarbe-
vochten 3e plaats bemachtigd in 
de Rotax Max DD2 klasse. Winnaar 
werd de Fransman Nicolas Picot en 
op de 2e plaats eindigde de Belg 
Maxime Dirickx.

In de kwalificatie piekte Bas op 
het juiste moment waardoor hij 
een derde tijd noteerde van de in 
totaal 23 rijders. In de race zelf be-
schikte de Steenbergenaar echter 
niet over de snelste kart, want wat 
dat betreft was hij qua snelste ron-
de goed voor een 10e plaats. Maar 
vanwege goede starts kwam hij de 
eerste ronde door op een tweede 
plaats. Deze positie hij helaas niet 

vast houden. Hij kreeg forse con-
currentie van een zestal mede-
dingers. In de vierde ronde moest 
Van Vlimmeren de Belg Maxime 
Dirickx voor zich dulden, die ver-

volgens met grote stappen een gat 
sloeg. De rest van de tegenstan-
ders kon Bas van Vlimmeren door 
slim verdedigend rijden met veel 
pijn en moeite achter zich laten, 
wat uiteindelijk resulteerde in een 
mooie 3e plaats.
Foto: Bas van Vlimmeren (r) be-
haalde een podiumplaats in de 
wedstrijd van Mariembourg.

Podiumplaats voor kart coureur 
Bas van Vlimmeren

Foto: Met op de achtergrond “zijn” tribune tekent Martin Achterberg van Albert Heijn Achterberg Steenbergen het 
contract als hoofdsponsor wat hij met v.v. Steenbergen is overeengekomen. Rechts voorzitter van de sponsorcom-
missie Richard Tielen, links voorzitter van v.v. Steenbergen Wim Roovers.      Foto: Mark Koenraadt ©

BRABANTSE WAL – Aankomend 
schooljaar start Curio in Bergen op 
Zoom de nieuwe opleiding ‘Broad-
cast en Streaming-technicus’. Dit 
als aanvulling op de bestaande op-
leiding ‘Podium- en evenementen-
techniek licht en geluid’.

Leerlingen worden bij de op-
leiding ‘Broadcast en Strea-
ming-technicus’ geleerd hoe ze 
een televisie- of online uitzending 
technisch voor moeten bereiden.
Naast de nieuwe opleiding is Cu-
rio tevens bezig met een koppe-
ling tussen de opleidingen me-
chatronica en podium- en evene-
menten techniek. Dit zal plaats-
vinden in theater De Maagd in 
Bergen op Zoom. Het is een sa-
menwerking tussen Curio, Ge-

meente Bergen op Zoom en De 
Maagd. Ook Tait en Siemens zijn 
hierbij betrokken.
Meer info over de nieuwe oplei-
ding is te vinden via  www.cu-
rio.nl/mbo/opleidingen/ broad-
cast-en-streaming-technicus  

Nieuwe opleiding bij 
Curio Bergen op Zoom

Dagelijks 
weten

wat hier
gebeurt
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Deze week zijn 
de zwemlessen in De Meermin ge-
start. Helaas onder koude weers-
omstandigheden, al is de tempe-
ratuur van het zwemwater aange-
naam met 21 graden. “We stoken 
daarvoor wel bij, want alleen met 
de zonnecollectoren redden we 

het nu niet”, vertelt Meerminma-
nager Leo Holierhoek. Hij is ove-
rigens blij met het aantal dat zich 
voor de zwemlessen heeft opgege-
ven: “We komen nu aan een kleine 
200 deelnemers. Normaal zijn er 
dat zo’n 140 tot 150”.

De start van het zwemseizoen is 
een koude. “Ik draai al heel wat 
zwemseizoenen mee, maar kan 

me niet geheugen dat het eerder 
zo koud was als nu”, stelt Holier-
hoek. Desondanks zijn er in de 
voorverkoop toch nog 1100 abon-
nementen verkocht. “Ook nu kun-
nen nog abonnementen worden 
aangeschaft. Een gezinsabon-
nement voor vier personen kost 
186,10 euro. (was 156 euro in de 
voorverkoop). Een persoonlijk 
abonnement kost 62,10 en een 
dagkaartje 3,80 euro. 
Er moet nu nog worden gereser-
veerd via de website van de Meer-
min, maar we hopen dat er snel 
versoepelingen aankomen. Nu 
is het alleen banenzwemmen en 
zwemlessen, straks kan er weer 

vrij worden gezwommen, voorals-
nog op woensdagmiddag, zater-
dagmiddag en zondag de gehele 
dag. Dit alles in afwachting van de 
beslissing van kabinet en veilig-
heidsregio”.

Bikkels
Bij de eerste zwemlessen kwamen 
de kinderen in bad 3 al wel in het 
water. “Wel kort, slechts een kwar-
tier, maar ze waren zo enthousi-
ast dat we ze dit niet konden ont-
houden. Het zijn echte bikkels. De 
kinderen in badje 2 en 1 hebben 
we een les ‘droogzwemmen’ gege-
ven. De harde wind en lage tem-

peratuur deed ons hiertoe beslui-
ten”.
Overigens is opgave voor de 
zwemlessen nog steeds mogelijk. 
“Gewoon aan de kassa opgeven, 
daar kan alles worden geregeld 
en dat geldt ook voor de abonne-
menten”, aldus Leo Holierhoek. 

Foto: Kinderen in bad 1 en 2 kre-
gen een les ‘droogzwemmen’. De 
koude en harde wind waren er oor-
zaak van dat voor hen het bad ge-
sloten bleef. De deelnemers in bad 
3 mochten al wel kort in het wa-
ter dat overigens een temperatuur 
heeft van 21 graden.
Foto’s: Thomas Weezenbeek ©

Recordaantal deelnemers 
zwemlessen in De Meermin

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Een nieuwe club 
opent zijn deuren aan de Pomp-
straat in Steenbergen. De leden 
van deze club hebben behoefte 
aan een gezonder leven door goe-
de voeding, meer bewegen, coa-
ching en voldoende rust. Zij wor-
den daarin begeleid door Sam en 
Wilma Dihal die met deze ‘Leef 
Vitaal Club’ een evenwichtige le-
vensstijl dichterbij de mensen wil-
len brengen. Het echtpaar is klaar 
voor de ontvangst, het is alleen 
even afwachten wat corona nog in 
petto heeft.

De Leef Vitaal Club van Sam en 
Wilma mag dan nieuw zijn, het 
echtpaar is alles behalve onbe-
kend in de gemeente Steenber-
gen. Sam startte jaren geleden 

als personal trainer en opende in 
2013 de praktijk LeefVitaal. Wilma 
sloot daar als life coach bij aan. 

Bamboe-behang
Buurman Deltacom kantoorau-
tomatisering is sinds kort eige-
naar van het pand aan de Pomp-
straat. De laatste gebruiker was de 
outlet van kledingzaak Zipp. Die 
tijd is verdwenen achter strak ge-
stucte witte wanden, een sfeervol 
bamboe-behang (handwerk van 
Wilma) en een glimmende lami-
naatvloer. Daarop staan de toe-
stellen waarop de leden straks 
gaan werken aan een gezonder le-
ven met behulp van de Milon-cir-
kel; twaalf hypermoderne fitnes-
stoestellen waarmee de gebrui-
ker in 35 minuten tijd werkt aan 
kracht en conditie. 

Zelf aan de slag
Nieuwe leden beginnen met een 
‘full body scan’ van waaruit een 
op maat gesneden plan rolt. Dit 
wordt ge-upload naar het Mi-
lon-systeem waarna het ech-
te werk beginnen, want hoe high 
tech het allemaal ook klinkt, de 

sporters moeten echt zelf aan de 
slag om hun doel te bereiken. Tij-
dens het sportieve rondje worden 
de leden voortdurend bijgestaan 
door professionele begeleiders. 

”We hebben een leuk, gevarieerd 
team in de leeftijd variërend van 
19 tot begin 50,” vertelt Sam en-

thousiast. 

Alle beweging is goed
De Leef Vitaal Club is een nieuw 
onderdeel van Praktijk LeefVitaal 
dat naast de personal training ook 
een voedingspraktijk in de Knot-
wilg en een life coaching praktijk 
aan huis kent. Dihal: “We hebben 
nu drie locaties, maar ze staan al-
lemaal met elkaar in verbinding.” 
Wie behoefte heeft aan meer kan 
dus gebruikmaken van alle exper-
tisegebieden die Sam en Wilma 
beheersen “Maar, wil je alleen de 
Milon-cirkel doen bij de Leef Vi-
taal Club in de Pompstraat dan is 
dat ook prima. Het is ons streven 
om iedereen in de gelegenheid te 
stellen aan zichzelf te werken op 
een manier die past, zowel qua 
persoon als qua budget. Alle be-
weging is goed, maar wel met de 
juiste begeleiding!”

Foto: Sam en Wilma Dihal openen 
zodra het kan hun nieuwe Leef Vi-
taal Club aan de Pompstraat in 
Steenbergen. 

Zodra ‘corona’ het toelaat:
Leef Vitaal Club opent deuren 
aan de Pompstraat

Open Kerk  
Protestantse  
gemeente 
Nieuw-Vossemeer
NIEUW-VOSSEMEER – Gea Ros 
laat namens de werkgroep ‘Open 
Kerk’ van de Protestantse Ge-
meente Halsteren en Nieuw-Vos-
semeer (PGHNV) weten dat sinds 
zaterdag 1 mei een nieuwe ‘Open 
Kerk Online’ wordt uitgezonden 
op het YouTube kanaal van de PG-
HNV. Hierin wordt aandacht ge-
geven aan de online tentoonstel-
ling die is ingericht door Wijn en 
Jo Zoutendijk ter herinnering aan 
hun vriendin Riet Leeflang. Zij 
was een collega en medelid van 
onder andere de liturgiewerk-
groep, de cantorij, Viva la Musica 
en de kerkenraad.   

Aanleg 
natuurspeeltuin 

Kruisland 
bijna klaar

KRUISLAND – De natuurspeel-
tuin in de Kruislandse wijk De Da-
rink nadert het punt van voltooi-
ing. Rond de nieuw aangelegde vij-
ver is het nu nog wat aan de kale 
kant, maar over een poosje is het 
hele gebied een groene oase waarin 
de Kruislandse jeugd naar harten-
lust kan ravotten. Die jeugd draagt 
zelf ook een steentje bij aan hun 
toekomstige speelpret. Zo haalden 
de Kruislandse kids statiegeldfles-
sen op, waarvan de opbrengst werd 
verdubbeld door de plaatselijke 
supermarkt Coop. 
De afgelopen drie jaar was het 

braakliggende terrein tussen de 
Brugweg en De Darink onderwerp 
van discussie. Plannen voor een 
BMX-crossbaan en een honden-
speelveld haalden het na protes-
ten niet. Voor de realisatie van een 

natuurspeeltuin waren de handen 
echter snel op elkaar. 
De gemeente Steenbergen stelde 
een budget beschikbaar voor de 
landschappelijke inrichting van 
het gebied, maar voor toestellen en 

natuurlijke elementen die het écht 
leuk maken, moeten nog de nodige 
euro�s opgebracht worden. De sta-
tiegeldflessenactie die de jongeren 
met het Jongerenwerk Steenber-
gen organiseerden, is een goed be-
gin. De actie bij de Coop loopt nog 
tot en met 30 juni dus iedereen die 
voor die tijd flessen inlevert bij ‘de 
Spek’ kan met een druk op dona-
tieknop bijdragen aan het initia-
tief. 

Hoewel het binnenkort een gezel-
lige drukte is in de natuurspeel-
tuin, moet de jeugd zich de komen-
de weken echt nog even inhouden. 
Het pas gezaaide gras heeft rust 
nodig om te ontkiemen en groeien 
en dat gaat niet samen met stam-
pende kindervoetjes. Die moeten 
voorlopig even, trappelend van on-
geduld, achter het lint blijven. 

Foto: Jeppe Drenth Tekst: Dasja Abresch


