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Gezin Van Oers blikt terug op 
verwoestende brand
In een interview met Steenbergse Courant blikken Ger en Jolanda 
van Oers terug op de brand die hun woning voor een fors gedeelte 
verwoestte. Gelukkig bleef de historische voorgevel voor het 
grootste deel gespaard, maar binnen richtten de vlammen een 
enorme schade aan. De oorzaak van de brand was volgens het 
gezin een powerbank die aan een oplader lag en die tijdens het 
gamen van zoon Leroy vlam vatte en vervolgens het interieur in 
vuur en vlam zette. Naarstig gingen de gezinsleden op zoek naar 
hond en beide katten voor zij zich naar buiten spoedden. Vanuit 
een tijdelijke woning wordt teruggeblikt op de brand en de vele 
hulp die het gezin aangeboden kreeg.

Jaarmarkt Steenbergen: gaat door 
of toch niet?
Wat waren ze blij de leden van het jaarmarkt comité Steenbergen. 
Na stevig overleg met gemeente Steenbergen konden André 
Verhalen, Dirk-Jan van Weezel en Rob Lapien verheugd 
aankondigen dat de jaarmarkt in september dan toch doorgang 
kon vinden. De data: 4 tot en met 6 september stonden al vast en 
de voorbereidingen gingen in volle gang. Helaas was de vreugde 
van korte duur. Een tweetal weken later werd – eveneens na een 
gesprek met de gemeente – het besluit teruggedraaid. Corona 
laaide in ons land opnieuw op en een dergelijk evenement 
zou toch teveel risico’s met zich meebrengen. Conclusie: geen 
jaarmarkt dit jaar.

Diploma-uitreiking middels een 
‘Walk-Trough’
’t R@velijn bedacht een leuke manier om de geslaagde leerlingen 
toch nog bijzondere aandacht te geven tijdens hun diploma-
uitreiking. De coronamaatregelen maakten het ook deze school 
moeilijk om de leerlingen een bijzondere uitreiking te kunnen 
bieden, maar de school vond een creatieve oplossing: ‘een walk-
trough’. 
Hierbij werden leerlingen en hun ouders-begeleiders in kleine 
groepjes ontvangen en na een ontvangstfilmpje, waarin het 
onderwijsteam de gelukwensen overbracht, deden de leerlingen 
getooid met een geslaagdenhoed telkens een halte aan waarbij 
ze op bijzondere wijze werden gefêteerd. De walk-trough zorgde 
voor lovende reacties.

Toch nog Lintjesregen 
in het gemeentehuis
Twee maanden nadat het de bedoeling 
was – met een wijsvinger naar corona – 
konden Dirk Dekkers, Piet van Schilt en Jo 
Weezenbeek op de foto worden gezet voor 
het gemeentehuis. Op 24 april namelijk 
– de dag van de feitelijke lintjesregen –  
werden de koninklijke onderscheidingen 
niet opgespeld door burgemeester Van 
den Belt, maar door de eigen partners. Een 
echt officieel moment mocht natuurlijk 
niet uitblijven en zo viel het buitje alsnog 
in juli.

Herdenkingsveld Welberg werd 
weer zee van klaprozen
Nadat de klaprooszaadjes op het herdenkingsveld aan de 
Canadezenweg de hevige regenval in het voorjaar moesten 
bekopen met een verdrinkingsdood besloot het echtpaar Dogge 
van Kwekerij Landjuweel tot een tweede zaaironde. Aanvankelijk 
zag het er wederom niet naar uit dat de klaprozen zich in volle 
glorie zouden gaan vertonen. Maar gelukkig kondigden de 
klaprozen – symbool voor gevallenen in de strijd – zich begin juli 
in grote getalen aan. De rode zee in bloei zorgt voor een prachtig 
schouwspel. Tot groot genoegen van Kees en Marjoleen Dogge.

Informatie verzameld over 
6000 adressen met historie in 
Steenbergen
Het was monnikenwerk, maar het leverde Hanneke Meulblok 
een schat aan informatie op. Ze liet haar speurtocht starten 
in het jaar 1860 en dit mondde uit in 1500 uur speurwerk. 
De basisschooldirecteur van de Dobbelsteen in Hoogerheide 
achterhaalde gegevens van niet minder dan 6000 adressen. 
Locatie, de namen van eigenaar of huurder van deze adressen 
zijn nu bij haar bekend en kunnen worden opgevraagd door 
belangstellenden.

Inwoners mogen 
meedenken over het 
Steenbergse Stadspark
Reeds in 2016 werd zes ton vrijgemaakt 
voor de opknap van het Stadspark. In de 
jaren die erop volgden gebeurde dit niet, 
maar nu worden stappen ondernomen 
voor de renovatie. Aan inwoners is 
gevraagd of zij mee willen denken over de 
inrichting van het park. Om wat houvast 
te krijgen zijn zes scenario’s opgesteld 
waaruit belangstellenden een keuze 
kunnen maken. En wie ideeën had, kon die 
kwijt. Volgens de planning toen zou dit jaar 
nog een voorstel naar de gemeenteraad 
worden gestuurd.

Expositie 
Vestinghuys: zes 
kernen komen 
samen in één 
tentoonstelling
Tot eind 2021 is de Gummaruskerk 
gastheer voor het Vestinghuys, een 
tentoonstelling over het verleden 
en heden van de gemeente 
Steenbergen. Wethouder erfgoed 
Wilma Baartmans noemt de 
expositie ‘Een lopend buffet van 
verhalen waar iedere bezoeker 
uit kan pikken wat hij of zij wil’. Eyecatchers zijn 
metershoge afbeeldingen van katholieke kerken uit 
de gemeente Steenbergen. Het zijn uitvergrotingen 

van pentekeningen die de overleden Ton van Nijnatten 
maakte voor het boek ‘Kerken in het bisdom Breda’. 
De tentoonstelling is in deze maanden te bezoeken 
op vrijdag en zaterdag tussen 12:00 en 16:00 uur.
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – De gemeenteraad 
van Steenbergen gaat volgende 
week voor het eerst in debat over 
het langverwachte Gemeentelijk 
Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 
2021-2033. Aan het plan is een 
uitvoeringsprogramma gekoppeld 
met daarin 63 maatregelen die de 
komende tien jaar uitgevoerd wor-
den. Voor de eerste vijf jaar vraagt 
het college een investeringsbe-
drag van 1.850.000,- euro, maar 
dat zal bij lange na niet genoeg 
zijn om alle ambities uit het plan 
waar te maken. 

Volgens het college is het pro-
gramma ambitieus te noemen, 
mede doordat de uitvoering van 
een aantal maatregelen afhanke-
lijk is van het verkrijgen van sub-
sidies. Die subsidies kunnen pas 
aangevraagd worden nadat de ge-
meenteraad het GVVP heeft aan-
genomen en plannen verder uit-
gewerkt zijn. Ook zal bij een aan-

tal maatregelen de samenwerking 
met andere partijen zoals de ZLTO 
nodig zijn. 

Miljoenen
De uitkomsten van de haal-
baarheidsstudies naar de diver-
se maatregelen zullen de begro-
ting nog behoorlijk doen oplopen. 
“Voor de toekomst dient er reke-
ning mee gehouden te worden 
dat investeringen van enkele mil-
joenen tot een tiental miljoen no-
dig kunnen zijn,” zo waarschuwt 
het college. Een subsidieaanvraag 
die bij het Rijk is ingediend, heeft 
inmiddels een toekenning van € 
475.000,- opgeleverd.

Geen randweg
Uit het GVVP blijkt dat het colle-
ge de aanleg van een westelijke 
randweg rond de kern Steenber-
gen op dit moment geen realisti-
sche mogelijkheid vindt. Het zou 
geen oplossing bieden voor de 
knelpunten die ervaren worden, 
waardoor de kosten niet in ver-
houding staan tot de baten. Hier 

zou in de toekomst verandering in 
kunnen komen wanneer er in het 
gebied tussen de Franseweg en de 
Zeelandweg woningbouw komt of 
wanneer bedrijventerrein Reinier-
polder verder uitbreidt. 

Omleiding  
landbouwverkeer 
Om het landbouwverkeer uit de 
drukke verkeersroute te halen, 
wordt voorgesteld om dit langs de 
westkant van Steenbergen te lei-
den. Het college stelt een aantal 
routes voor, maar kenmerkt een 
omleiding via de Westlandse Lan-
geweg – Ligneweg – Aanwas als 
“meest kansrijk”. Hiermee zouden 
ook de Koevering en de Stoofdijk 
geholpen zijn. 

Teleurgesteld
Een randweg gaat dus geen op-
lossing bieden voor de bewo-
ners langs de route Burgemeester 
van Loonstraat – Kade – Zeeland-
weg-Oost, verzameld in de werk-
groep N257. Zij maken zich al ja-

renlang hard voor een oplossing 
voor de verkeersdrukte in hun 
woonstraten. Het GVVP meldt wel 
dat sinds kort de mogelijkheid be-
staat om de adviessnelheid van 30 
km per uur om te zetten naar een 
officiële 30 km-zone. Dat geeft 
de gemeente onder meer de mo-
gelijkheid om de voorrang op de 
kruisingen te regelen. Dit kan de 
doorstroming bevorderen. De 
werkgroep heeft inmiddels in een 
brief aan de gemeenteraad laten 
weten zeer teleurgesteld over het 
resultaat. Deze teleurstelling zul-
len zij aanstaande woensdag ver-
der ventileren tijdens de inspraak-
mogelijkheid aan het begin van de 
oordeelvormende vergadering.

Moties
De steeds toenemende druk-
te op het traject Burgemeester 
van Loonstraat – Kade - Zeeland-
weg-Oost was voor D66 in 2016 
en 2018 aanleiding om moties in 
te dienen. De fractie wilde via de 
motie een onderzoek naar de mo-
gelijkheden en kosten van de aan-
leg van een rondweg rond Steen-
bergen afdwingen. Het colle-
ge overtuigde de raad echter om 
de verkeers- en vervoersproble-
matiek van de hele gemeente in 
kaart te laten brengen en daar een 
langlopend uitvoeringsprogram-

ma aan te koppelen. Dit om te 
voorkomen dat een oplossing op 
de ene plek, voor een nieuw pro-
bleem op een andere plek zou zor-
gen. De gemeenteraad ging hier-
mee akkoord waarna een lange 
periode van onderzoek en partici-
patiebijeenkomsten volgde.

Te lang
Het uiteindelijke resultaat liet te 
lang op zich wachten volgens de 
gemeenteraad. Wel kwam er in 
juni 2020 de Mobiliteitsvisie, maar 
hierin werden alleen nog de the-
ma’s benoemd waar in het uitein-
delijke verkeers- en vervoersplan 
invulling aan gegeven ging wor-
den. In oktober vorig jaar vond 
de voltallige raad de periode van 
onderzoek en voorbereiding lang 
genoeg geduurd hebben. Via een 
motie, ingediend door PvdA, VVD 
en D66, droegen de fracties de 
wethouder haast te maken zodat 
in januari het GVVP behandeld 
kon worden. 

Het resultaat wordt volgende 
week woensdag voor het eerst be-
handeld in de oordeelvormende 
vergadering. Het besluit valt dan 
op 28 januari. Het college bena-
drukt dat de uitvoering van het 
plan altijd een “dynamisch gege-
ven” zal blijven.

Werkgroep N257 teleurgesteld in resultaat:

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan 
klaar voor politieke arena

Ook in Bravis                                        
is het vaccineren 
begonnen                    
REGIO – Woensdagmiddag is ook 
in het Bravis ziekenhuis gestart 
met het vaccineren tegen coro-
na met het vaccin van BioNTech/
Pfizer. IC verpleegkundige Miran-
de Zaalberg kreeg de eerste prik, 
anesthesioloog-intensivist Hester 

Beckmann-Stam volgde als num-
mer twee. De komende dagen zul-
len rond de 500 Bravis medewer-
kers worden ingeënt tegen het co-
ronavirus.

Het ziekenhuispersoneel dat 
wordt gevaccineerd is werkzaam 
op de Intensive Care, de Spoed-
eisende Hulp en de corona-afde-
lingen. De bereidheid onder de 
IC-medewerkers om zich te la-
ten vaccineren is hoog. Ruim 95% 

heeft zich aangemeld. Mirande 
Zaalberg heeft daar wel een ver-
klaring voor: “Het geeft aan hoe 
belangrijk we het vinden dat er 
een eind aan corona komt. In de 
eerste golf hebben we al een piek 
meegemaakt, maar nu gaat het 
maar door”, vertelt ze. “Het zou 
fijn zijn om weer andere zorg dan 
alleen covid-zorg te kunnen leve-
ren”, vult Hester Beckmann aan. 
Het tweetal hoopt dat straks vele 
West-Brabanders zullen volgen.

Foto: IC-verpleegkundige Mirande 
Zaalberg is de eerste in Bravis die 
werd ingeënt tegen het coronavi-
rus.



Dankbetuiging

Overweldigend waren jullie 
reacties na het overlijden

van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame mama

en geweldige oma

Rieky 
Koenraadt - Hermus

 Heel veel dank daarvoor.

Ze was voor velen een maatje.
Een ontzettend lief en 

vrolijk maatje!

Gerard Koenraadt
Kinderen en kleinkinderen

Weekend/Vakantie
Baantje

Ben je student/scholier,
dan hebben wij in onze 

vetplantenkwekerij doorlopend 
werk voor je op zaterdagen 

en in de vakanties

Voor meer info zie:
www.uwcactus.nl

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg 2, De Heen

Of bel 06 121 74 221

•  Flexibel
•  Leergierig
•  Vooruitdenkend en oplossingsgericht

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

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

En wil jij:

Ben jij:

Solliciteer dan vandaag nog of kom langs in de winkel!

INFO@KLUSWIJSSTEENBERGEN.NL

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

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

www.debolusberg.nl
Sinds 
   1987

De Bolusberg

Boerenweg 7

 potchrysanten vanaf €1,75

 plantbakken en bloemstukjes 

speciaal voor Allerheiligen

Langs deze weg willen wij u danken 
voor de vele warme reacties, 

in welke vorm dan ook, na het 
overlijden van onze moeder, 

oma en omi

Riet Vriens - Hector

Jeanne en Kees

Jan en Marlies

Kleinkinderen en 

achterkleinkinderen

Steenbergen, 8 januari 2021

Zoveel liefde, zoveel berichtjes, zoveel appjes,
zoveel telefoontjes, zoveel kaarten, zoveel medeleven,

zoveel troost, zoveel belangstelling,
zoveel hulp, zoveel bloemen.

Zijn 14-jarigen witte afscheidsshirt vol met hele mooie woorden, foto’s die hij
helaas niet meer heeft kunnen zien. Maar zeker ook die bijzondere, onvergetelijke

huldiging/afscheid in de Nassaulaan en de prachtige verfilming daarvan.

Wat heeft Steenbergen en de Kleine Tour familie meegeleefd tijdens zijn ziekte
en bij het veel te vroege overlijden van mijn lieve Frikkie

25 maart 1953                                       7 december 2020

Bedankt dat jullie er voor mij waren en nog steeds zijn.
Wat is het fijn om te ervaren, dat hij niet alleen bij mij,

maar bij velen zo geliefd was.

Petra Frederiks - Vervaart

Welberg, 8 januari 2021

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was.

Met heel veel bewondering en 
respect voor zijn kracht en 

doorzettingsvermogen, is nu de 
tijd gekomen om afscheid te 

nemen van mijn lieve echtgenoot,
onze vader, schoonvader en zoon

Ron van der Wou
* 25 september 1963 

† 6 januari 2021

echtgenoot van

José Middendorp
 José
 Zoë & Yorn
 Noa
 
 Pa & Ma

De afscheidsdienst in het crematorium 
vindt in besloten kring plaats.

Wij ontvangen uw condoleance 
graag per post.

Jan de Preestraat 11 
4652 AS Steenbergen

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

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

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Goed nieuws!
Wij blijven open voor reparaties en onderhoud van uw sieraden.

In de winkel sieraden kopen is niet mogelijk. 
Bent u op zoek naar een mooi sieraad?

Stuur een bericht én wij bezorgen het door u gewenste sieraad 
bij u thuis (Steenbergen en Welberg).

06 48 68 23 42 of info@goudsmederijkeizer.nl

Kaaistraat 45, 4651 BM Steenbergen
www.goudsmederijkeizer.nl

CDA 
Steenbergen
Wenst u een gezond 2021

Zoekt:
- Nieuwe leden

- Nieuwe bestuursleden
- Kandidaat raadsleden 2022 - 2026
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(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – De fractie van de 
PvdA ziet geen brood in de komst 
van zonneparken in het Oudlands 
Laag. Dit blijkt uit Artikel 40 die 
de fractie deze week stelde aan 
het college van burgemeester en 
wethouders. De fractie suggereert 
daarin bovendien dat dit geldt voor 
veel gemeenteraadsleden. On-
danks de overtuiging dat de Oud-
landse polder benut moet worden 
voor het versterken van natuur en 
recreatie, deelt de fractie ook haar 
bezorgdheid met het college. Wan-
neer zoekgebieden steeds van de 
kaart verdwijnen door voortschrij-
dend inzicht kan het behalen van 
de duurzaamheidsopgave die de 
gemeente heeft, in gevaar komen. 
De PvdA vraagt het college daar-
om concreet of het mogelijk is om 
de potentiele zonnepark-gebieden 

in een eerder stadium “voorzichtig 
te onderzoeken op haalbaarheid”.

In de Visie Energie en Ruimte die 
de raad vorig jaar september aan-
nam, worden de gebieden waar 
zonneparken mogelijk aangelegd 
kunnen worden aangewezen. Bin-
nen die gebieden heeft een aan-
tal projectontwikkelaars zich ge-
meld. Het is aan de gemeenteraad 
om uiteindelijk te besluiten of de 
projecten daadwerkelijk voldoen 
aan alle kaders, waaronder draag-
vlak. 

61 Hectare zonnepanelen
Het meest besproken is op dit mo-
ment de polder van het Oudland 
tussen de Hoogstraat – Waterhoef-
ke en Moerstraatseweg. Twee pro-
jectontwikkelaars hebben zich 
voor dit gebied gemeld om in to-

taal een oppervlakte van 61 hec-
tare in het gebied te realiseren. 
Volgens de aangenomen visie zou 
dit theoretisch mogelijk zijn om-
dat de grond in het gebied zand-
grond is en volgens de visie daar-
door minder van kwaliteit dan de 
vruchtbare zeekleigrond die als 
praktisch onaantastbaar is be-
stempeld. 

Aantasten waarden
De afgelopen maanden is echter, 
onder meer door een petitie van 
de werkgroep ‘Bescherm het Oud-
land’ (ongeveer 1800 onderteke-
naars), duidelijk geworden dat 
het draagvlak onder inwoners en 
gebruikers van het gebied laag is. 
Ook andere belangenorganisaties 
zoals Brabants Landschap heb-
ben te kennen gegeven niet mee 
te zullen werken aan de inpassing 
van zonneparken in het Oudland. 
De landschappelijke, natuur- en 
cultuurhistorische waarden van 
de polder zouden teveel aangetast 
worden. 
Een kwestie van voortschrijdend 
inzicht volgens Nadir Baali, frac-
tievoorzitter van de PvdA. “Het is 
aan de raad om een besluit te ne-
men over het al dan niet aanleg-
gen van zonneparken in het Oud-

land. Inmiddels zien we echter 
dat niemand er enthousiast van 
wordt, bovenal omdat deze polder 
veel meer potentie heeft als na-
tuur- en recreatiegebied.” 

Kans van slagen
Hoewel de fractie ervan overtuigd 
is geraakt dat het Oudland geen 
goede optie is, zorgt die conclusie 
ook voor zorgen. “Het zou beter 
zijn wanneer we al eerder zouden 
weten wat de risico’s zijn van een 
zoekgebied,” licht Baali toe. ”Er 
zou een kader moeten zijn waar-
mee al in een heel vroeg stadium 
duidelijker wordt of een project 
überhaupt kans van slagen heeft. 
Anders zullen we de opgave in de 
energietransitie misschien niet 
halen.” 
Een “voorzichtig voor-onderzoek” 
heeft volgens de PvdA als voordeel 
dat “er geen tijd wordt verdaan 
aan het onderzoeken van mooie 
stukken natuur waar we toch geen 
zonneparken willen hebben (zo-
als het Oudland) en wordt van te-
voren duidelijk welke gebieden 
wel met brede steun van inwo-
ners kunnen bijdragen aan een 
duurzame gemeente (zoals de 
Eendracht in Nieuw-Vossemeer). 
Geen onzekerheid voor omwo-

nenden, geen onnodige onder-
zoekskosten voor ontwikkelaars,” 
geeft de fractie het college mee.

Vinger aan de pols
Ook vraagt de PvdA  om meer in-
zicht in de actuele cijfers over de 
energietransitie. “De wereld ver-
andert snel. Technologische ont-
wikkelingen zorgen voor meer 
rendement en ook het inzicht in 
cijfers veranderd voortdurend. 
Het is belangrijk dat we daarbij de 
vinger aan de pols houden. Ook al 
is het minimale duurzaamheids-
doel voor de PvdA niet het maxi-
male.”

Sterk maken
Voor wat betreft het Oudland 
schrijft de fractie zich “(waar-
schijnlijk lang niet al enige partij)” 
sterk te zullen maken voor het niet 
toestaan van zonneparken in het 
Oudland. De PvdA wil juist van 
het college weten of er mogelijk-
heden zijn om van het Oudland 
een beschermd natuur- en recre-
atiegebied te maken. 

De PvdA verwacht de antwoorden 
van het college mondeling te ont-
vangen tijdens de besluitvormen-
de vergadering van 28 januari.

Artikel 40 vragen PvdA:

“Eerder duidelijkheid  
nodig over haalbaarheid 
van zonneparken”

STEENBERGEN – ‘De jaarwisse-
ling is in de gemeente Steenber-
gen op sommige plekken onrustig 
verlopen. Vooral in Dinteloord was 
er veel overlast op het Raadhuis-
plein. Gelukkig hadden de hulp-
diensten de situatie voldoende 
onder controle. Burgemeester Van 
den Belt ging op oudejaarsdag op 
pad met de toezichthouders om 
hen te bedanken en in gesprek te 
gaan met inwoners en overlastge-
vers’, zo meldt Astrid Potters, van 
de communicatieafdeling van ge-
meente Steenbergen.
In Dinteloord moest de politie tij-
dens de jaarwisseling meerdere 
keren optreden tegen een groep 

van zo’n veertig personen die il-
legaal vuurwerk afstaken en daar-
mee het bushokje op het Raad-
huisplein vernielden. Op andere 
plaatsen in de gemeente kwamen 
ook meldingen van vuurwerk-
overlast. Dit waren er niet meer 
dan in de afgelopen jaren.

Brandweer in actie
Verder moest de brandweer een 
paar keer in actie komen voor 
kleine branden en hield de poli-
tie op Oudejaarsdag een 17-jarige 
inwoner van Steenbergen aan met 
ruim vijf kilo zwaar illegaal vuur-
werk. De komende dagen inventa-

riseert de buitendienst van de ge-
meente de schade en gaat zij aan 
de slag met de herstelwerkzaam-
heden.

“Overgroot deel  
bewoners hield zich  

aan de regels”
Burgemeester Van den Belt kijkt 
met een dubbel gevoel terug op 
de jaarwisseling. “Wat er in Din-
teloord is gebeurd kan echt niet. 
Dankzij het doortastende optre-
den van de politie is dit niet ver-
der uit de hand gelopen. Een com-
pliment voor hen en alle ande-
re hulpverleners en toezichthou-
ders. Maar ik vergeet ook zeker 
niet het overgrote deel van onze 
inwoners. Zij hielden zich wel aan 
de regels en zo ook rekening met 
elkaar. Alleen op die manier hou-
den we onze gemeente samen 
leefbaar.”

Vooral in Dinteloord 
onrustige jaarwisseling
 

Foto’s: Thomas Weezenbeek ©

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Het college van 
burgemeester en wethouders stelt 
voor om voor iedere dorp van de 
gemeente tienduizend euro ter be-
schikking te stellen om een beeld-
bepalend gebouw in die kern in 
het LED-licht te zetten. De kern 
Steenbergen kan geen gebruik 
maken van de regeling omdat de 
belangrijkste gebouwen (Gummar-
uskerk en Protestantse kerk) al in 
de schijnwerpers staan. 

Het collegevoorstel dat aanstaan-
de maandag behandeld wordt in 
de oordeelvormende vergadering 
is het resultaat van de motie ‘Ver-
lichting beeldbepalende gebou-
wen’ die de gemeenteraad in no-
vember 2019 unaniem aannam op 
voordracht van Gewoon Lokaal!. 
De intentie van de raad was om 
de ongelijkheid tussen de stad en 
de dorpen weg te nemen met be-
trekking tot de verlichting van de 
‘visitekaartjes’ van de kernen. Vol-

gens de raad draagt het aanlich-
ten van de beeldbepalende ge-
bouwen ook bij aan het gevoel van 
trots en identiteit binnen de ker-
nen en wordt er een bijdrage aan 
de sociale veiligheid geleverd. De 
opdracht aan het college was om 
met de eigenaren van de panden 
te onderzoeken hoe een en an-
der georganiseerd en betaald kon 
worden. 

Dubbeltje
De uitwerking van de motie liet 
lang op zich wachten wat mede te 
wijten is aan de coronacrisis. On-
der meer vanwege die crisis en de 
kosten die eruit voortkomen, ad-
viseert het college de raad om niet 
te gaan voor de maximale variant, 
die een bedrag van 260.000 euro 
zou kosten. 
Om de kosten in de hand ter hou-
den stelt het college voor om ie-
dere kern een bedrag van 10.000 
euro ter beschikking te stellen. 
Dit wordt de participatie-variant 
genoemd. De uitvoering komt bij 
de dorpsraden en leefbaarheids-

groep te liggen die in gesprek 
gaan met de eigenaren, zorgen 
voor draagvlak bij de omwonen-
den en op zoek gaan naar de aan-
vullende financiering. Ook zullen 
zij zorg moeten dragen voor de fi-
nanciering van het onderhoud in 
de jaren die volgen. Het feit dat de 
kernen voor het grootste deel van 
de kosten zelf sponsoring moeten 
vinden, ziet het college wel als een 
risico voor de fondsenwerving 
rond het Jubileumjaar 2022. On-
dernemers kunnen een dubbeltje 
nu eenmaal maar één keer uitge-
ven.

Kunstwerk
Het college trekt met de parti-
cipatie-variant een vergelijking 
met de Subsidieregeling Bevorde-
ring Leefbaarheid waarmee ker-
nen een kunstwerk in de openba-
re ruimte konden realiseren. Zij 
kregen daarvoor maximaal 10.000 
euro gemeentelijke subsidie. Met 
uitzondering van De Heen heb-
ben alle kernen hiervan gebruik 
gemaakt. 

Aantrekkende werking
Er is ook nog een derde optie, na-
melijk de nul-variant. Hiermee 
trekt de gemeente helemaal geen 
geld  uit voor de verlichting. Deze 
variant geeft geen uitvoering aan 
de motie, maar desalniettemin 
geeft het college de optie wel mee 
als overweging: “De kosten voor 
de verlichting zijn hoog, zeker in 
deze tijd van bezuinigingen en 
oplopende kosten vanwege coro-
na. Ook is de aantrekkende wer-
king van verlichting in de dorps-
kernen minimaal.”
Aanstaande maandag wordt het 
voorstel behandeld in de oordeel-
vormende vergadering waarna de 
raad er op 28 januari aanstaande 
een besluit over neemt.  

De Holle Roffel
Ambachtsmuseum de Holle Rof-
fel was in samenspraak met de 
Dorpsraad Kruisland al langer be-
zig met het verkrijgen van fondsen 
voor het verlichten van de voor-
malige protestantse kerk in het 
dorp. De totale kosten hiervoor 
bedragen 12.000 euro. De stich-
ting kreeg hiervoor eind vorig jaar 
een gemeentelijke subsidie van-
uit het initiatievenfonds ter hoog-
te van de 5.000 euro. Het resteren-
de bedrag is grotendeels betaald 
dankzij een bijdrage het coöpera-
tie fonds van de Rabobank. 

Voorstel college: 

Tienduizend euro per dorpskern voor 
verlichting beeldbepalende gebouwen 

Getuigen en dader  
spijkerbom gezocht

STEENBERGEN – Familie Ro-
denburg uit de Fuksiastraat kreeg 
schade aan hun auto als gevolg 
van een spijker- en vuurwerkbom 
die onder hun auto is gegooid. Dit 
gebeurde in de nacht van 31 de-
cember naar 1 januari. Er is aan-
gifte gedaan van het voorval bij de 
politie en de gedupeerden zouden 
graag in contact komen met getui-
gen of met personen die iets over 
de dader(s) kunnen melden. Dit 
kan via het mailadres: rienroden-
burg1@gmail.com. Voor goede in-
formatie looft familie Rodenburg 
een beloning uit.
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Lowys Porquin:  
een vertrouwde omgeving,  
ruimte voor ontwikkeling  
en goed voorbereid op de  
toekomst!

Lowys Porquin verenigt bijna  
70 vestigingen voor onderwijs en opvang.  
Elk met een eigen karakter. Wat ons  
bindt is de regio West-Brabant en Tholen, 
de steun die we elkaar bieden en bovenal 
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Opvang en onderwijs  
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voorbereid op de toekomst!

Lowys Porquin verenigt bijna 70 vestigingen voor onderwijs en opvang.
Elk met een eigen karakter. Wat ons bindt is de regio West-Brabant en Tholen,
de steun die we elkaar bieden en bovenal het gemeenschappelijke belang: het kind! 

Onze belangrijkste doelstelling is het bieden van hoge kwaliteit onderwijs en opvang.
Ouders zijn in onze stichting partners in opvoeding en educatie. 
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Een school vol 
mogelijkheden
 Download de Open Dag   
 App in de App Store en   
 bezoek ’t Rijks!

voor
leerlingen

groep 8

www.rsgrijks.nl

OPEN DAG!

Bij het Markland College Oudenbosch draait het om jou. 

We bieden je alle kansen om de wereld te ontdekken en jezelf 

uit te dagen. Je staat hier niet alleen voor, we doen het samen.  

Met persoonlijke aandacht voor je mogelijkheden en 

interesses. Hoe het er bij ons op school dan precies aan  

toe gaat? Dát moet je echt zelf ervaren. Meld je aan voor  

één van onze ervaringsmiddagen of de digitale open dag

via onderstaande QR-code of via onze website!

Kom naar het 
Markland College 

Oudenbosch...

Bij het Markland College Oudenbosch draait het om jou. 

Meedoen met de 

ervaringsmiddag? Of wil je 

komen kijken? Meld je aan  

via de QR-code!

Pagnevaartweg 5, Oudenbosch

MARKLAND.NL

De digitale Open Dag
voor jou en je ouders

vindt plaats op
VRIJDAG 29 JANUARI 
19.00 - 21.00 uur en 

ZATERDAG 30 JANUARI 
10.00 - 13.00 uur

DIGITALE
OPEN DAG
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Waarschijnlijk heeft u de naam, 
Zo Kinderopvang, al wel een keer 
voorbij zien komen in de regio. 
In de gemeente Steenbergen zijn 
er inmiddels al negen kinderop-
vanglocaties. Iedere locatie heeft 
haar eigen identiteit. In Kruisland 
is er een ‘outdoor locatie’ en in 
Steenbergen is ‘Zo op het Podium’ 
onderdeel van een integraal kin-
dercentrum. In Nieuw-Vossemeer 
is Zo Kinderopvang gevestigd op 
een sfeervolle locatie direct naast 
school. 
Bij Zo Kinderopvang staat wel-
bevinden en de betrokkenheid 
van de kinderen voorop. Dit zijn 
de twee basisvoorwaarden voor 
ontwikkeling. Emotionele veilig-
heid en (zelf)vertrouwen maakt 
dat kinderen op avontuur kunnen 
gaan.

Elke dag naar buiten!
Bewegen is essentieel voor de ge-
zonde ontwikkeling van kinderen 
en volwassenen. Bij Zo Kinderop-
vang is buitenspelen verweven in 
het dagprogramma. Zij streven er-
naar om ieder kind één keer per 
dag naar buiten te laten gaan. Bui-
tenspelen is goed voor de moto-
riek, concentratie en gezondheid 
van kinderen. Frisse buitenlucht 
en daglicht bevorderen de aan-
maak van Vitamine D en dit heeft 
een positief effect op de spieren 
en het immuunsysteem. 
Buiten komen de kinderen nog 

meer mogelijkheden tegen om 
mee te spelen en om van te leren. 
Naast het eigen buitenterrein ge-
beurt dit ook in de buurt en verde-
re omgeving. Buitenspelen, fiet-
sen, zoeken van insecten en bla-
deren of heerlijk buiten picknic-
ken is natuurlijk ook ontzettend 
leuk! Het buitenspelen wordt in 
alle seizoenen gestimuleerd.  En 
ook met de allerkleinsten in de 
wandelwagen trekken de pedago-
gisch medewerkers erop uit.

Campagne Hartje Winter
Om het belang van buitenspelen 
nog meer te verspreiden sluit Zo 
Kinderopvang aan bij campagne 
‘Hartje Winter’. Organisatie ‘IVN 
Natuureducatie’ biedt met deze 
campagne winterse buitenactivi-
teiten voor de kinderopvang om 
zo het buitenspelen in de win-
ter nog meer te stimuleren. Deze 
campagne loopt naar verwachting 
van 1 t/m 26 februari. 
Volg alle avonturen van een Zo 
Kinderopvanglocatie in uw buurt 
op hun eigen Instagram- of Fa-
cebookpagina.  Wilt u ook mee 
doen? ‘It takes a village to raise a 
child’

Zo Kinderopvang gaat 
naar buiten!

5



’t Ravelijn is een school binnen de

Ravelijnstraat 2a - Steenbergen - www.ravelijnstb.nl

De school
die jou
maatwerk
biedt!

Nieuwsgierig geworden 
naar onze school?

Check onze website voor onze verschillende 
voorlichtings momenten!

Buiten spelen en ontwikkelen 
bij Zo Kinderopvang

• Dagopvang (0-4 jaar) met aparte  
babygroep

• Peuteropvang (2-4 jaar) ter  
voorbereiding op de basisschool

• BSO en outdoor BSO (4-12 jaar);  
activiteiten na schooltijd!

Benieuwd? Kom snel eens kijken! 

Avontuurlijke kinderopvanglocaties in  
Steenbergen, Dinteloord, Kruisland en 
Nieuw-Vossemeer. 
 
Vind je vestiging op 
www.zokinderopvang.nl
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STEENBERGEN – De vierde en te-
vens laatste trekking van de Na-
jaars Stempelactie van Ons Steen-
bergen leverde de hier volgende 
prijswinnaars op. In totaal was er 
voor 10.000 euro aan prijzen.

Albert Heijn Achterberg: Joke 
Engels De Heen; Janine van Bers 
Steenbergen; A.van Campenhout 
Steenbergen; C.v.d.Klundert De 
Heen; A.Kerguenin Steenbergen; 
I.Boudeling St.Philipsland; R.Qui-
rijns Steenbergen; G.Vos-Peeters 
Steenbergen; Petra Nagelkerke 
Steenbergen; van Alphen Steen-
bergen; Fam.v.Buren Steenber-
gen; Ann Dhaene Steenbergen; 
Elma Dogge Nw.Vossemeer; Wen-
dy Drenth Steenbergen; Christiae-
ns Bergen op Zoom; Miranda Del-
hez Steenbergen; P.Looijen Steen-
bergen; Fenneke Potappel St.Phi-
lipsland. 
Binderij Bloemweegen: Raaijma-
kers Heerle; v.Koppen Welberg; 
Kole Steenbergen; Derksen Steen-
bergen; van Leeuwen Steenber-
gen; Lianne v.d. Ree Steenbergen; 
Serella Erdmann Steenbergen; I.
Timmermans Nw.Vossemeer. 
Bonton Bloemsierkunst: Rika 
Ligtenberg Steenbergen; Dani-
ella Verbeek Steenbergen; Noor-
tje Legius Steenbergen; R.Klaasse 
Steenbergen; E.Huijsmans Steen-
bergen; Elly Verhagen Nw.Vosse-
meer; Miriam Brooijmans Steen-
bergen; Y.Morelis Steenbergen. 
Brasserie Puur: M.Cools Nw.Vos-
semeer; R.Englebert Steenbergen; 
Tom v. Merode Steenbergen; An-
gela Musters Steenbergen; Schui-
temaker Steenbergen; Donkelaar 
Steenbergen. 
Broekhuis Juweliers en Klokken: 
Charlotte Moors Steenbergen; 
M.v.d.Weegen Steenbergen; L de 
Mooij Steenbergen; M.v.d.Velde 
St.Philipsland. 
Clara & Roxane hair face body: 
Esther Verbeek Kruisland; Corina 
Tiberius Steenbergen; Cheijenne 
Bosman Steenbergen; Birgit Raes 
Steenbergen. 
DA Drogisterij & Parfumerie 
van Oers: Tanja Ernest Bergen op 
Zoom; P.v.d. Zande Steenbergen; 
Marianne Reus Steenbergen; C.de 

Mooij De Heen; L.Koolen-Aarden 
Steenbergen; Clarijs Steenbergen; 
Roosendaal Steenbergen. 
De Moor Optiek: Ligtendag 
St.Philipsland; M.Stoffelen-Koets 
De Heen. 
De Ontmoetingswinkel: Fam.
Hage Steenbergen; Ria Her-
rie-Horstman Steenbergen; Len-
ny Quist Steenbergen; van Genk 
Roosendaal; Stefan de Hoog 
Steenbergen. 
Funride: Kwakernaak St.Phi-
lipsland; Kirsten Akkermans 
St.Annaland; Denise Kense Wil-
lemstad. Goudsmederij Keizer: 
José Knulst Tholen; Kools Steen-
bergen; L.J.Minkman Steenber-
gen; Sylvia Groot Steenbergen. 
Haer van den Adel: Bazen St.
Maartensdijk; M.Noorlander 
Steenbergen; A.Rombout Steen-
bergen; Cindy Dam Steenbergen; 
Esther Muskens Steenbergen; Jac-
queline Wesdorp Steenbergen. 
Luxe Bakkerij Ton van Hees: Joke 
iriks Steenbergen; J.Dekkers-de-
Graaf Steenbergen; A.v.Eekelen 
Steenbergen; H.Bouwens Steen-
bergen; S.E. Looij Lepelstraat; 
M.Roovers Steenbergen; Elise van 
Beurden Steenbergen; C.T.M. Al-
bers-Goes Steenbergen. 
HEMA Steenbergen: K.Korte-
weg Dinteloord; Fam.Heijmans 
Steenbergen; Toril Nese Kruis-
land; H.Bouwens Steenbergen; Jil 
v.d.Hoeven Steenbergen; J.Kuik 
Steenbergen; Eliza boudeling 
St.Philipsland; J.v.Broekhoven 
Steenbergen; Ineke Bakvis Steen-
bergen; J.Koopmans Steenbergen. 
IJssalon Boon: Naomi Kruf Halste-
ren; H.de Korte Steenbergen; Leo 
Somers Lepelstraat; W.Bos Halste-
ren; J.Kruik Steenbergen; R.Blee-
ker Roosendaal; Mighorst Steen-
bergen; Suikerbuik Steenber-
gen; Mation Bakker Steenbergen; 
K.Rommers Steenbergen; Vera 
Testers Steenbergen; P.Kint Steen-
bergen. 
Jolanda’s Boeket: Lianne Buijk 
Steenbergen; Anouk Lukkassen 
Bergen op Zoom; Elly Adriaansen 
Steenbergen; C.J.B. Mol Steenber-
gen; A.Zwiep Steenbergen; Jac-
queline Otto Steenbergen; F.Bree-
man St.Philipsland; de Wit Steen-

bergen. 
Kaashuis Marcel: Irma Zwij-
gers Oud Vossemeer; Inge v.Zun-
dert Steenbergen; S.Uitterhoeve 
Steenbergen; M.v.Renssen Steen-
bergen; M.de Bruijn Steenbergen; 
Jan de Pree Steenbergen; Ilse Tie-
lemans Nw.Vossemeer. 
KlusWijs Steenbergen: Fam.
Musters Steenbergen; Adriaan-
sen Steenbergen; Anja Nuwolt De 
Heen; J.Nagtegaal Steenbergen; 
C.Free Steenbergen; E.van Hou-
tum Steenbergen; A.Brusselaars 
Steenbergen; J.Koolen Steenber-
gen. Kruiderij Rozemarijn: Zha-
neta Arangoelova Oud Vosse-
meer; Pol Steenbergen; Mw. Ber-
gen Hoogerheide; Wendy Rockx 
Steenbergen; J.Hakker Steenber-
gen; v.Kaam Steenbergen; Sabrina 
Rausch Steenbergen; Nancy Rous 
Steenbergen. 
LinFina Lingerie: Munter St.
Maartensdijk; Stijn Baarend-
se Steenbergen; L.Hijnen Dinte-
loord; M.Karremans Lepelstraat; 
C.Maat Steenbergen; N. de Jong 
Halsteren. 
De Marskramer: C.H. Meijer 
Steenbergen; M.v.d.Berg Steen-
bergen; Conny Bom Dinteloord; 
Anita Lauwerijssen Steenber-
gen; Masja Delhez Steenbergen; 
de Nijs Steenbergen; Ad Neijssen 
Steenbergen; H.Elsevier Steenber-
gen. 
Visspeciaalzaak De Meer-
paal: M.W. de Jong Steenbergen; 
W.Cooijman Steenbergen; Nicole 
Helmons Welberg; Tonnie Hom-
mel Steenbergen. Oerlemans 
Mode: H.Augustijn Steenbergen; 
H.Vos Steenbergen; R.van Viersen 
Steenbergen. 
Hengelsport Steenbergen Pe-
ory: C.Jongmans Steenber-
gen; A.de Schutter Steenber-
gen; Carole Breedveld Steen-
bergen; Fam.v.Doorn Steenber-
gen; Fam.v.Nieuwenhuijzen-Ge-
luk St.Philipsland; G.v.d.Wouw 
Steenbergen; D.Frijters Kruis-
land; P.Hoepel-Kinnegin Nw.Vos-
semeer. 
The Phone House: Simons Steen-
bergen; D.Schunselaar Steenber-
gen; Karen de Vriend Steenbergen; 
Edwin Peeters Steenbergen; Fam.
Geluk St.Philipsland; W.Heijboer 
De Heen; M.Peperkamp Steenber-
gen; M.Basnec Steenbergen. 
Poelier Vugts: Marjon v.d. Burg 
Steenbergen; Richelle van Leent 
Steenbergen; M.van Wees Steen-
bergen; Testers Dinteloord; Mw. 
Franken Steenbergen; A.G. Suij-
kerbuijk Moerstraten; C.J. Saar-
loos Steenbergen. 

Schoen & Sleutel service Leo 
Quintus: John Willekens Steen-
bergen; Mw.Goovers Steenbergen; 
Fam.Timmers Dinteloord; L.Bek-
ker Nw.Vossemeer; Mw.Willegers 
Steenbergen; Marije Jaspers Din-
teloord; Rosanne Heijmans Steen-
bergen; M.Stevens Steenbergen. 
Shoetime: Margo Toorenaar 
Steenbergen; Nagelkerken Steen-
bergen; M.Trouw Steenbergen; B. 
den Hollander Dinteloord. 
Veraart ùw topslijter: Ingrid 
Schouteren Steenbergen; M.Pee-
ters Steenbergen; Elly v.d. Zan-
de Steenbergen; Chris Methorst 
Steenbergen; A. de Weert Steen-
bergen; Corina Suurland Steen-
bergen; Korien de Hoog Steenber-
gen; Melissa Bik Steenbergen. 
De Suijkerpot Lifestyle: Irma Nui-
ten Steenbergen; Nel de Groot 
Steenbergen; L.v.Merode Steen-
bergen; van Schilt Steenbergen; 
Kelly Suykerbuyk Steenbergen; M.
Baselier Steenbergen; M.de Neve 
De Heen; Floor Wensink Steen-
bergen. 
Tof & Trendy: Schuurman Steen-
bergen; Ineke Hommel Steenber-
gen; S.v. Brummen Steenbergen; 
Daniella Matthijssen Steenber-
gen. 
Van de Ven Mode: Schillemans 
Steenbergen; J.Scherpenis-
se Steenbergen; L.Grootschol-
te Steenbergen; Neerbos Heer-
le; Fara Lageweg Steenbergen; 
de Krijger Steenbergen; Mantel 
Steenbergen; A.Landa Steenber-
gen. 
Vata Moda: Marina Haak Halste-
ren; van Opdorp Welberg; S. Mi-
chels Steenbergen; E.Schoonen 
Steenbergen. 
Vato Moda: G.Scherpenisse St.
Maartensdijk; T.Ham Steenber-
gen; Fam.Goderie Steenbergen; 
Carla Antes Steenbergen. 
Vermeulen boek- en  kantoorvak-
handel: Lisette Schreurs Nw.Vos-
semeer; Lydia de Vos Fijnaart; Lin-
da Kosten St.Philipsland; Anja den 
Herder Steenbergen; Henny Oer-
lemans Steenbergen; A.Soomers 
Steenbergen; R.Bleeker Roosen-
daal; Debby Kloppenburg Wil-
lemstad; C.Tullenaar Steenber-
gen; Cora van Tilburg Steenber-
gen; E.van Leeuwen Steenbergen; 
Huijps Steenbergen; Anouk van 
Wesel Steenbergen; Faasen Steen-
bergen; M.Peeters Steenbergen; 
Sylvia Schoonen Steenbergen. 
De Wereldwinkel: Elfi Kats Steen-
bergen; De Groot Steenbergen; 
E.v.Duijn Steenbergen; L.de Hoog 
Dinteloord; v.Nispen Rucphen; 
v.Loenhout Steenbergen; Syl-

via Buermans Steenbergen; Y.
Markestein Steenbergen. Wevo 
Steenbergen: L.Smout Steenber-
gen; M.v.d Kerkhof Steenbergen; 
Bart van ELzakker Steenbergen; 
Bas Remijn Roosendaal; Mari-
na Krijger Steenbergen; Helmons 
Steenbergen; Fam.van Straten-de 
Caluwé Steenbergen; Ludwina 
Huijgens Steenbergen. 
De Trekpleister Steenbergen: José 
Huijsmans Steenbergen; L.Geert-
se Steenbergen; K.Loos Steenber-
gen; R.Timmers Steenbergen.

Prijswinnaars 4e trekking 
najaars stempelactie 
Ons Steenbergen 

                      

3°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Koud weekeinde: in 
de nacht en ochtend 
enkele graden vorst. 
Volgende week vrij 

zacht.
Zaterdag lijkt een rustige dag te worden 
in de gemeente steenbergen onder een 
uitloper van hogedruk van de Azoren.
Er is in de nacht dan wat lichte 
nachtvorst mogelijk of wat vorst aan de 
grond. Overdag is het wisselend bewolkt 
met een zwakke noordoostelijke wind en 
we houden het helemaal droog. 
Het wordt overdag ‘n 3 tot 4-tal graden.
Zondagochtend is er in onze regio lichte 
vorst mogelijk, samen met misschien 
ook aanvriezende mist. 
Het blijft overdag droog met een 
afwisseling van zon en wolkenvelden. 
De maxima ligt rond de 1 graad boven 
nul en de wind waait zwak tot matig uit 
noordoost.
De dagen hierna neemt de kans 
op zachter weer toe met normale 
temperaturen van zo rond de 6 graden 
overdag en s’nachts iets boven het 
vriespunt.
Daarbij wordt het echter weer wel 
wisselvallig met geregeld regen en met 
maar weinig zon in onze regio.

Weerspreuk:  
“Driekoningen geen ijs, winter van de 
wijs. En geen vorst voor januaar, leg 
de trui voor maart maar vast klaar.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

STEENBERGEN – De noodopvang 
voor leerlingen waarvan ouders 
een cruciaal beroep hebben wordt 
deze twee weken bij de Lowys 
Porquin-scholen in de gemeen-
te Steenbergen gezamenlijk gere-
geld. Dat vindt plaats in het ge-
bouw van de Gummarusschool en 
wel voor de scholen Pius X, Petrus 
en Paulus, Groen van Prinsterer, 
Maria Regina en de Gummarus 
zelf. Ook de aan de scholen gekop-
pelde tussen- en naschoolse op-
vang – van Zo Kinderopvang – ge-
beurt hier.

“Het verplichte thuisonderwijs 
kwam voor ons eind vorig jaar 
toch wel als een volslagen verras-
sing. We hadden allemaal de hoop 

dat het kabinet de basisscholen 
zou ontzien. Maar toen in Duits-
land de scholen werden geslo-
ten, volgde ons land snel”, vertelt 
Gummarus-directeur Wietse Vis-
ser. 
In allerijl werden zaken voor het 
thuisonderwijs weer ingericht. 
“Ook de kinderen in de noodop-
vang krijgen onderwijs van hun 
eigen leerkracht. Het gaat hier om 
kinderen van ouders met crucia-
le beroepen die niet thuis kunnen 
werken en voor kinderen waar 
thuisonderwijs moeilijk gaat. 
Waar nodig zijn laptops beschik-
baar gesteld. Bij de noodopvang 
hebben we de groepen 1 en 2, 3 
en 4 en 5 tot en met 8 van de ver-
schillende scholen daarvoor bij 

elkaar gevoegd. Zij volgen net als 
alle andere kinderen online les-
sen en krijgen hier zo nodig on-
dersteuning van een gemixt team 
van leerkrachten die niet direct 
aan een eigen klas les hoeven te 
geven”.

Bezorgdheid over  
verlenging
Wietse Visser kijkt met zijn colle-

ga’s gespannen uit naar de perio-
de na 15 januari. 

“We hopen op de 18e weer nor-
maal aan de slag te kunnen gaan. 
Maar was er rond de kerstdagen 
nog de hoop dat de periode van 
thuisonderwijs zou worden ver-
kort, nu is er bezorgdheid over 
een mogelijke verlenging. 
Hopelijk komt dat niet aan de 
orde”.

Basisscholen in gemeente 
regelen samen de 
noodopvang

Website SLOS in 
een nieuw jasje
STEENBERGEN – Het bestuur van 
Stichting Lokale Omroep Steen-
bergen (SLOS) meldt met gepaste 
trots dat de SLOS-website is ver-
nieuwd. De omroep kreeg hierdoor 
een eigentijdse multimediale ver-
sie. Deze is te bekijken via www.
slos.nl.
Via de home-page kan nu direct 
worden doorgeschakeld naar live 
tv en live radio. Ook worden – 
door de samenwerking met Steen-
bergse Courant – de nieuwsbe-
richten van KijkopSteenbergen.nl 
getoond. Deze berichten worden 
real time ververst.
De website is geschikt gemaakt 
voor publicatie op pc, laptop, ta-
blet en telefoon. Hierdoor zijn uit-
zendingen van SLOS overal te vol-
gen. Nieuw is ook de rubriek ‘Uit-
zending gemist’ waardoor ook re-
cent uitgezonden programma’s 
van SLOS TV kunnen worden be-
keken. 



Kaaistraat 51, 4651 BM Steenbergen

Meesters
In groenten en fruit

Aanbiedingen van de week
Healthy fi t salade 

Gezond het nieuwe jaar in!   100 gram 1,19
Spruitjes schotel 

met ham en krieltjes in een romige mosterdsaus

per stuk  4,75
       Geroosterde paprikasoep 

       lekker vitaminebommetje

                                     per beker 2,75

Actie is geldig 
t/m 16 januari 2021

We leveren ook aan huis of bij uw bedrijf!

Vernieuwde website voor recepten, 
assortiment en weekaanbiedingen:  
www.meesters-groenten.nl

T O TA A L I N S T A L L A T E U RCV&GAS ELEKTRA WATER ALARM DAKEN ENERGIE

ENERGIECV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELEKTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

Zilverhoek 5, 4651 SP Steenbergen | T (0167) 56 17 20 | info@madri.nl | www.madri.nl

Voor al uw duurzame installaties. Vraag naar onze mogelijkheden!

Nu nog hoger
rendement van
zonne energiezonne energiezonne energiezonne energie En:

U krijgt de betaalde btw
terug!

Het installeren van zonnepanelen is een lucratieve zaak. Het is niet alleen goed 
voor het milieu, maar levert meer rendement op dan wat spaargeld kan bieden. 
Daarnaast neemt de waarde van uw woning toe en u hebt geen last meer van 
stijgende elektriciteitsprijzen.
Sinds kort ontvangt u als huiseigenaar ook nog de btw terug over de aanschaf van 
een zonnestroominstallatie. Dat scheelt al snel zo’n 500 tot 750 euro extra!
Madri regelt dit eenvoudig voor u. En we zorgen voor een uitstekende installatie, 
waar u op kunt vertrouwen.
Tijd voor een afspraak? Laat ons u goed adviseren: telefoon (0167) 56 17 20
of e-mail: info@madri.nl

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

CV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN ENERGIEWARMTEPOMPEN

Steenbergen • Zilverhoek 5 • t (0167) 561720 • www.madri.nl

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 167 – 750 850  
of mail uw vraag naar  
welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl

www.vishandeldemeerpaal.nl

Blauwstraat 77 • 4651 GB Steenbergen • 0167 564 470

geldig van 8  t/m 16 januari 2021

STANDPLAATS
VERKOOPWAGEN

STEENBERGEN

Vrijdag van 
09:15 tot 13:00 uur

Floraplein

aanbiedingen

Geldig in de winkel en op vrijdagmorgen bij 
de viskar op het Floraplein.

- Visloempia, gevuld met 
 kabeljauw, taugé en witte kool 
 per stuk € 3,95 
 3 stuks € 9,95
- Huisgemaakte krabsalade 
 100 gram € 2,49 
 + 50 gram gratis
- Er is weer verse spiering 
 per kilo € 13,90 

Visloempia, gevuld met Visloempia, gevuld met 
 kabeljauw, taugé en witte kool

Visloempia, gevuld met 
 kabeljauw, taugé en witte kool

Visloempia, gevuld met 
 kabeljauw, taugé en witte kool
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Geldig t/m di 2 februari 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

JUMBO KOFFIEBONEN 
OF JUMBO CUPS VOOR 
DOLCE GUSTO
2 zakken koffiebonen à 400-1000 gram 
of doosjes cups à 16 of 30 stuks

2e
HALVE
PRIJS*

of doosjes cups à 16 of 30 stuks

HALVE
PRIJS*

JUMBO TOILETPAPIER
Pak 16 rollen 4-laags of 20 rollen 3-laags

a5,61 - a5,86

49999

RIBLAPPEN
Per 500 gram

a5,45

399
Kiloprijs 7,98

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Henk Loef (55) 
heeft plannen. Grote plannen. 
Voordat de klok mei 2021 slaat, 
opent hij aan de Moerstraatseweg 
in Steenbergen een volwaardige, 
self-supporting bierbrouwerij met 
proeflokaal en een terrastuin met 
uitzicht over de polder van het 
Oudland. En dat is nog maar het 
begin van alle recreatieve ideeën 
die Loef de komende jaren tot uit-
voering wil brengen. 

Amper twee jaar geleden verhuis-
de Loef naar West-Brabant. Hij 
is geboren en getogen in Leer-
sum en was daar eigenaar van ho-
veniersbedrijf ‘De Groene Wereld’: 
“Op een dag werd het gebied waar 
mijn huis en bedrijf tegenaan la-
gen een beschermd Natura 2000 
gebied. Dat betekende een enor-
me beperking van mijn mogelijk-
heden.” 

Nieuw begin
Na jarenlange strijd met zijn ge-
meente besloot Loef dat hij zijn 
tijd beter kon besteden. Hij bouw-
de op zijn grond twee huizen en 
verkocht die samen met de ouder-
lijke boerderij. Het was tijd voor 
een nieuw begin. Dat vond hij 
aan de Moerstraatseweg waar hij 
de boerderij van Van der Heijden 

kocht. Het bedrijf nam hij mee, 
al ruilt hij het hovenieren groten-
deels in voor de bierbrouwerij die 
ook de naam ‘De Groene Wereld’ 
draagt. 

Razend tempo
De oplettende passant heeft afge-
lopen zomer vanaf de Moerstraat-
seweg de metershoge construc-
ties al zien staan waarlangs de 
hop zich in razend tempo een weg 
omhoog baant. Op het land rond-
om de boerderij verbouwt Loef de 
gerst die eveneens nodig is voor 
het brouwen van het bier. Niet 

alleen voor zijn eigen brouwsels 
overigens. “Het plan is dat hobby-
matige en professionele bierbrou-
wers uit de wijde omgeving hier 
hun hop en gerst komen halen.” 
De eerste oogst heeft hij inmid-
dels achter de rug en de opbrengst 
staat in grote zakken te wachten 
op afname. Ook brouwt Loef er 
samen met maat Jan Vos (64) lus-
tig op los. Speciale biertjes met 
bijzondere namen zoals ‘Minder 
Bier’, gevolgd door het ludieke on-
derschrift ‘(op doktersadvies)’.  

Glas-in-lood

Henk Loef is het type ruwe bol-
ster, blanke pit. Grote mond, klein 
hartje. Maar ook een man die zijn 
handen laat maken, wat zijn ogen 
zien en daarbij geen uitdaging uit 
de weg gaat. Een berg werk heeft 
hij al verzet. Zo is in de voormali-
ge koeienstal een bijzondere ont-
vangstruimte gecreëerd. De mu-
ren zijn bekleed met metersho-
ge planken. Planken die hij zelf 
zaagde van bomen die hij zelf vel-
de. De ramen zijn voorzien van 
glas-in-lood-taferelen die Loef her 
en der verzamelde. 

Alles wat Loef doet, doet hij met 
zijn eigen handen en met de hulp 
van enkele trouwe metgezellen. 
Want de Utrechter mag dan een 
man met grote ideeën zijn en 
overal onbegrensde mogelijkhe-
den zien, een solist is hij niet. Om 
te beginnen is daar Anne-Mieke 
van Es die al negentien jaar zijn 
partner is. Pensionado Jan Vos is 
al vele jaren Loefs trouwe brouw-
maat. Eveneens afkomstig uit 
Leersum, maar zeer regelmatig 
bezoeker van zijn chalet op een 
camping in Hoeven en dat is lek-
ker dicht bij Steenbergen. 

Chef Hop
In zijn nieuwe woonplaats maakte 
Loef ook al de nodige vrienden. In 
het bijzonder zijn overbuurman 
en voormalig tomatenteler Har-
ry Augustijn die inmiddels de titel 
‘Chef Hop’ kreeg. ‘Handige Harry’ 
is eveneens van toepassing want 
hij verleent vele hand- en span-
diensten. Zijn kennis van telen 

komt bij de volgende stap van pas: 
het aanleggen en ontwikkelen 
van een systeem voor de opvang 
en distributie van regenwater. “Ik 
word hier volledig zelfvoorzie-
nend. Als het moet sla ik een hek 
om mijn hele terrein en word ik 
een zelfstandige staat,” buldert 
Loef met een vette knipoog.

Paardenkracht
Buiten in de wei staan nog twee 
sterke staaltjes oerkracht: enor-
me Belgische trekpaarden die niet 
alleen een mooi plaatje vormen 
maar hun gewicht in goud waard 
zijn. Zo helpen zij Loef bij zijn 
werkzaamheden in de bosbouw. 
“Natura 2000 heeft ook zijn voor-
delen. Er mogen geen grote ma-
chines in de natuurgebieden dus 
moet er teruggevallen worden op 
ouderwetse paardenkracht.”

Van koets tot tuigwerk
Wanneer de verbouwing klaar is 
en de bierbrouwerij draait, wordt 
het tijd voor de laatste fase: de in-
richting van een museum. De col-
lectie is al compleet want in de 
loop der jaren verzamelde Loef 
alles, maar dan ook echt alles, 
wat nodig is om bezoekers te ver-
bazen. Van togen tot glazen, van 
lampen tot uithangborden en van 
koets tot tuigwerk . Wat er niet is, 
maakt hij met zijn eigen handen. 
Voor een man met twee rechter-
handen, is wat dat betreft ‘the sky 
the limit’.  

Over mijn lijk
Het enige dat Loef nu nog dwars 
zit, is de dreiging van twee grote 
zonneparken in zijn directe om-
geving. Een ontwikkeling die ten 
tijde van de koop nog niet bekend 
was. “Die zonnepanelen gaan er 
toch echt alleen over mijn lijk ko-
men,” neemt Loef geen blad voor 
de mond. “Afgezien van de proble-
men die het geeft bij het telen van 
met name hop, wil niemand van-
af een terras uitkijken op tiendui-
zenden zonnepanelen.” Voorals-
nog maakt hij zich geen grote zor-
gen.  “Voordat ik dit kocht, ben ik 
met de gemeente Steenbergen in 
gesprek gegaan. Daar was men ra-
zend enthousiast over mijn plan-
nen. Zij passen perfect binnen de 
visie van het gebied, dus dat komt 
goed. Ik heb er alle vertrouwen 
in.” 

“In mei 2021 gaat de deur open” 

Utrechtse hovenier wordt Steenbergse bierbrouwer 

Foto: Henk Loef, zijn partner Anne-Mieke en, op corona-proof afstand, bouw- en brouwmaat Jan Vos. Op de ach-
tergrond de stellages waarlangs de hop zijn weg vindt. Volgend jaar biedt de snelgroeier bovendien schaduw aan 
de bezoekers die aan picknicktafels genieten van het bedrijf, de producten en de omgeving 
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Foto: Wanneer corona tot het verleden hoort, hoopt Loef jaarlijks met het 
oogsten van gerst en hop een groot oogstfeest te geven waar iedereen wel-
kom is .   Foto Henk en paard © View Fotografie

 Foto: onder aan het artikel: Na de oogst van afgelopen jaar kwam de Oude Trekker en Motoren Vereniging 
(OTMV) om het land om te ploegen. Een historisch plaatje.  Foto OTMV © Thomas Weezenbeek  
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(door John Rommers) 
 
Zes jaar waren ze, toen ze gingen voet-
ballen bij v.v. Steenbergen. In heel veel 
verschillende elftallen hebben ze ge-
speeld en nog steeds voetballen ze 
met heel veel plezier bij dezelfde club. 
We hebben het over Tim en Joost van 
der Ree, 2 geboren Blauwwitters die 
samen maar liefst 45 jaar voetbalerva-
ring hebben en al die jaren veel ple-
zier mochten ervaren. En nog steeds. 
De één (Tim) voornamelijk als trainer 
van heel veel teams, de ander (Joost) 
voornamelijk als voetballer en meer 
specifiek als doelman. 
We laten de lezers van de Steenbergse 
Courant kennis maken met deze twee 
sportieve broers.  

Tim al op jonge  
leeftijd trainer

 Tim van der Ree (31), een geboren 
en getogen Steenbergenaar, is al op 
jonge leeftijd gaan voetballen bij v.v. 
Steenbergen. Na in die jeugdperio-
de in diverse elftallen te hebben ge-
speeld kwam hij op 17-jarige leeftijd 
in het B.1 elftal terecht maar stopte 
vervolgens als actief voetballer omdat 
het team waarin hij speelde ophield te 
bestaan. 
Waarschijnlijk zou er wel een moge-
lijkheid zijn geweest om in een ander 
team te gaan spelen maar toen al zat 
het trainer worden er bij Tim reeds in. 
In plaats van te blijven voetballen 
werd hij toen trainer/begeleider van 
het E.5 elftal van v.v. Steenbergen en 
vanaf dat moment begon zijn trai-
nersloopbaan die voortduurt tot op 
de dag van vandaag. 
Stapje voor stapje ging Tim steeds ho-
gerop. Na het trainen van het E.5 team 
volgde 1 jaar trainen van het C.2 elf-
tal, vervolgens 3 jaar de B.1 en daarna 
maar liefst 5 jaar de A.1 jeugd. Vooral 
de vijf jaar dat hij actief was binnen de 
A-1 was een fantastische periode.
Ieder seizoen stond er een gretige 
groep die als team elk jaar weer pres-
teerde.
In het eerste seizoen werd hij  direct 
kampioen in de 2e klasse om een sei-
zoen later vanuit de 1e klas te promo-
veren naar de hoofdklasse.
Ook in de hoofdklasse hielden de 
teams zich uitstekend en behaalde 
men zelfs bijna de nacompetitie voor 
promotie naar de 4e divisie.
Maar hoogtepunten waren zeker ook: 
het kampioen worden met de C-2, het 
behalen van de nacompetitie met het 
2e elftal en de promotie van de B-1 
van de 2e klasse naar de 1e klasse. 

Verlies met A.1  
tegen BVV’63

“Een moment dat me overigens ook 
altijd is bijgebleven is in het seizoen 
2012/2013 mijn eerste wedstrijd met 
de A.1”, vertelt Tim. “Ik stapte dat sei-
zoen eind november in als trainer, 
daarvoor had de spelersgroep 9 wed-
strijden gespeeld waarvan 8 gewon-
nen en 1 gelijk. We moesten uit naar 
BVV’63 (concurrent voor de titel) en 
een week later moesten we thuis te-
gen hen spelen. Ik maakte een fout 
door te wisselen uit sociaal oogpunt. 
(dat noem ik op dat niveau geen fout 
hoor Tim, JR.)
Dat kostte ons wel de overwinning 
en dat betekende de eerste nederlaag 
van dat seizoen (3-2) in mijn eerste 
wedstrijd bij de groep. 
Een week later kregen we dus direct 
het moment om dit te herstellen. We 
hadden de week daaraan voorafgaand 

enorm goed getraind en ik was ervan 
overtuigd dat we die wedstrijd zou-
den winnen. We speelden op zater-
dag echt een fantastische wedstrijd 
en wonnen met 6-1. Daarna verloren 
we nog maar 1 keer en de rest won-
nen we”. 
 

Overstap naar senioren
Vervolgens vond Tim de tijd rijp ge-
worden om over te stappen naar de 
senioren. 
Vanaf het seizoen 2017/2018 is hij de 
trainer geworden van het 2e elftal van 
v.v. Steenbergen en ook het seizoen 
daarop was Tim trainer van Steenber-
gen 2. 
“Na 2 seizoenen trainer te zijn ge-
weest van het 2e elftal wilde ik graag 
een stap maken richting een andere 
club en/of als assistent aan de slag”, 
vervolgt Tim. 
“Ik had inmiddels mijn trainersdi-
ploma Uefa-C behaald hetgeen bete-
kent dat ik clubs mag trainen t/m de 
4e klas. 
Robin Borremans, de huidige hoofd-
trainer van het 1e elftal, begon in het 
seizoen 2019/2020 – na 5 seizoenen 
met Marco Ernest als de nieuwe trai-
ner van de selectie – en daarmee had 
ik een gesprek. Dit eerste gesprek met 
Robin voelde meteen goed. 
Jong, gedreven en enthousiast, dat 
sprak mij wel aan. 
Op dat moment speelde echter een 
rol als assistent bij ons 1e elftal hele-
maal niet. 
Ik stond op het punt om een over-
stap te maken naar een andere club 
toen Robin mij belde en aangaf graag 
met mij te willen gaan samenwerken 
bij het 1e elftal. Ik heb de andere club 
afgebeld en ben de samenwerking 
aangegaan met Robin. Er is absoluut 
sprake van een hiërarchie, alleen zo 
voelt dat beslist niet. We bespreken al-
les samen, bepalen samen de opstel-
ling en de tactiek en ook qua wissels 
en invulling training bepalen we sa-
men wat we doen. Op trainingen heeft 
Robin de leiding maar ben ik indivi-
dueel bezig en coach een groep aan. 
Ook verdelen we de groep regelmatig 
waarbij ik ook aan de slag ga met een 
groep. Tijdens wedstrijden overleggen 
we continue over zaken die we zien”. 

Stage bij  
voetbalvereniging I.F.C.

Om zijn voetbalkennis als oefen-
meester nog meer te vergroten loopt 
Tim dit seizoen stage bij hoofdklasser 
I.F.C. uit Hendrik Ido Ambacht.
Via Robin Borremans is Tim in contact 

gekomen met Jack van den Berg, de 
trainer van deze vereniging. “Ik vroeg 
hem of ik vrijwillig stage mocht lopen 
tijdens zijn trainingen en hij stemde 
daar direct mee in. Jack van den Berg 
is o.a. trainer geweest bij de vereni-
gingen ASWH, Katwijk, Barendrecht 
en dus nu IFC en heeft dus heel veel 
ervaring. Het is bijzonder leerzaam en 
inspirerend om mee te kijken hoe het 
op dat niveau eraan toe gaat. Het gaat 
daar alleen maar over voetbal en nau-
welijks over andere zaken.
Met name de manier waarop Jack zijn 
team wil laten spelen en hoe dit ver-
taald wordt in trainingen en bespre-
kingen is erg leerzaam.
Momenteel liggen ook daar de trai-
ningen helaas stil i.v.m. de corona be-
perkingen maar zodra we weer mo-
gen starten zal ik op vrijdagavond 
weer richting Hendrik Ido Ambacht 
rijden”.

Broer Joost wil alleen 
maar keepen

Ook Joost van der Ree (26) is een ge-
boren en getogen Steenbergenaar en 
ook hij is op heel jonge leeftijd gaan 
voetballen bij v.v. Steenbergen. De 
jongere broer van Tim is als pupil be-
gonnen in het F.3 elftal en heeft ver-
volgens vanaf de D’tjes alle selectie 
elftallen doorlopen.
Zowat van begin af aan koos Joost er-
voor om keeper te worden en ook nu 
verdedigt hij nog steeds het doel van 
zijn team. Dat team is momenteel 
voor het 2e jaar achter elkaar het 1e 
elftal, nadat hij eerst de nodige jaren 
de vaste doelman was van Steenber-
gen 2.
Als eerstejaars A-junior is Joost één 
jaartje ‘vreemd’ gegaan.
Omdat v.v. Steenbergen dat seizoen 
geen A-elftal op de been kon brengen, 
koos hij er toen voor om naar R.K.S.V. 
Halsteren te gaan en daar heeft hij dat 
seizoen het doel van Halsteren A-1 
verdedigd.
Het jaar daarop had v.v. Steenbergen 
weer wel een A-team, kwam hij daar-
om weer terug naar de Blauwwit-
ten en werd hij meteen met dat team 
kampioen.
Bij de senioren heeft Joost diverse 
trainers mee mogen maken. Te we-
ten Geert van Koulil, Corné de Regt, 
Patrick Arnouts, Marco Ernest en nu 
voor het 2e seizoen Robin Borremans. 
Onder Robin Borremans is Joost als 
doelman in het 1e elftal terecht ge-
komen, mede vanwege het feit dat de 
doelman die daarvoor in het 1e elftal 
stond (Jeroen Sebregts) vertrok naar 
het zaterdagteam van v.v. Halsteren.

Debuut in 1e elftal  
tegen NAC

Als we Joost vragen naar opmerkelijke 
gebeurtenissen die hij als voetballer 
heeft meegemaakt gaat hij los. “Een 
hoogtepunt, maar meteen ook wel 
een beetje een dieptepunt, was mijn 
debuut in het 1e elftal in een wedstrijd 
tegen het 1e elftal van Nac Breda. In 
het seizoen 2013/2014 speelde het 1e 
elftal als voorbereiding op de kompe-
titie tegen de Bredase club. We verlo-
ren met maar liefst 0-18, ik mocht van 
de trainer, Patrick Arnouts, de twee-
de helft keepen en kreeg er 8 om mijn 
oren. Maar ondanks dat stopte ik wel 
een strafschop.
Verder was het kampioenschap van 
het 2e elftal in het seizoen 2015/2016 
zeker een hoogtepunt. We hadden dat 
seizoen een hele leuke groep waar een 
prima combinatie was van presteren 
en gezelligheid”.

Ook als vrijwilliger actief 
bij v.v. Steenbergen

Zowel Joost als Tim zijn, naast het feit 
dat ze als voetballer en trainer veel tijd 
besteden aan hun hobby, ook nog op 
andere gebieden actief voor hun ge-
liefde club.
Joost, sinds kort samenwonend met 
vriendin Maartje (die overigens in 
het dameselftal van v.v. Steenbergen 
speelt) is al 5 jaar coördinator van het 
dameselftal.
“Ik probeer alle organisatorische za-
ken rondom het dameselftal zo goed 
mogelijk te regelen”, vertelt Joost. “Te-
vens geef ik keeperstraining aan de 
keepers van de jeugdelftallen. De af-
gelopen jaren werd er geen specifieke 
keeperstraining aan de jeugdkeepers 
gegeven maar samen met Martijn Ha-
gens, Dion van der Sterren, Sebasti-
aan Stoop en Max Knook heb ik dat 
dit seizoen weer opgepakt.
Dat bevalt bijzonder goed en het is 
heel plezierig om te zien hoe leuk die 
jonge enthousiaste keepertjes dat vin-
den en hoe goed ze hun best doen.
Verder ben ik onderdeel van de zaal-
voetbalcommissie van onze vereni-
ging waar ik samen met Remco van de 
Riet en Rick Musters ervoor zorg dat 
alle zaken voor de zaalvoetbalteams 
geregeld zijn.
Sinds dit seizoen zijn de zaalvoetbal-
teams van het vroegere Fc. Cromwiel 
namelijk ondergebracht bij v.v. Steen-
bergen”.

Ook Tim, net als Joost samenwo-

nend maar dan al 2,5 jaar met Nienke, 
maakt zich verdienstelijk als vrijwilli-
ger. Hij is lid van de toernooicommis-
sie van zijn club en is dan vooral druk 
rondom de organisatie van het jaar-
lijkse A.H. Achterberg jeugdtoernooi 
dat in 2021, als het allemaal door kan 
gaan, voor de 14e keer georganiseerd 
gaat worden.
“Voor die komende editie zijn mo-
menteel al meer dan 100 plaatsen in-
gevuld van de 109 elftallen die in to-
taal kunnen meedoen”, vertelt Tim. 
“Het afgelopen seizoen gooide ook 
hier corona roet in het eten maar ho-
pelijk hebben we daar dit jaar geen 
last meer van”.

Blij met vele vrijwilligers 
binnen v.v. Steenbergen

Ook zijn Tim en Joost lovend over de 
vrijwilligers (waar ze dus zelf ook deel 
van uit maken) die binnen de vereni-
ging alle zaken oppakken die geregeld 
moeten worden.
Beiden constateren dat er binnen de 
club een brede groep vrijwilligers ac-
tief is die veel tijd en energie in de 
club steken en hebben daar respect 
voor.
Het valt hen beiden vooral ook op dat 
de beide kantinebeheerders Corné en 
Nico er, samen met weer diverse vrij-
willigers, voor hebben gezorgd dat er 
nieuw leven is geblazen in de sfeer 
binnen de kantine.
Niet voor niets is voetbal voor bei-
den hun grootste hobby en doen ze 
dat niet alleen voor het voetballen al-
leen, maar vooral ook om samen met 
hun teamgenoten na een training of 
een wedstrijd in de kantine een beet-
je slap te ouwehoeren en een biertje 
te drinken.
“Juist dat is wat we, naast het voetbal-
len zelf natuurlijk, zo erg missen tij-
dens deze vervelende corona perio-
de”, stellen beiden. “De gezelligheid in 
de kantine, de humor in de kleedka-
mer en het napraten na een wedstrijd, 
juist dat is ook altijd erg leuk”.

Ergeren
Als we tot slot aan beide broers vra-
gen waar ze zich wel eens aan kunnen 
ergeren komt er ook dan een eenslui-
dend antwoord:
“Ik weet wat ik ervoor doe en soms 
ook laat om een team te trainen of 
coachen.
Als spelers, waarvoor je dat doet, dan 
niet 100% geven, dan kan ik me daar 
wel aan storen”, zegt Tim.
“Ik kan me ergeren aan mensen die al-
leen maar met de vinger wijzen, zon-
der zelf mee te denken of zonder zelf 
iets te doen. Zeker binnen een vereni-
ging heeft het weinig zin om te kla-
gen over hoe zaken geregeld zijn. Als 
iets niet goed geregeld is, help dan 
mee om het wel goed te regelen” al-
dus Joost.

Snakken naar  
weer beginnen

Tot zover deze kennismaking met 
Tim van de Ree (in het dagelijks leven 
werkzaam bij Randstad Group Neder-
land als Senior Account Specialist) en 
Joost van de Ree (Veiligheidsdeskun-
dige bij AVR-Afvalverwerking in Ro-
zenburg) die beiden al vele jaren met 
een goed gevoel wekelijks naar hun 
club komen om hun hobby uit te oe-
fenen en zich absoluut thuis voelen 
bij v.v. Steenbergen.
En nu maar hopen dat alle sportacti-
viteiten weer zo snel mogelijk op een 
veilige manier mogen beginnen.

Gebroeders Van der Ree samen 45 jaar 
ervaring en plezier bij vv Steenbergen

Foto: Tim (links) en Joost van de Ree in een verder lege dug out op het hoofdveld van v.v. Steenbergen. 
Hopelijk komt daar snel verandering in.
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Gezin Van Oers blikt terug op 
verwoestende brand
In een interview met Steenbergse Courant blikken Ger en Jolanda 
van Oers terug op de brand die hun woning voor een fors gedeelte 
verwoestte. Gelukkig bleef de historische voorgevel voor het 
grootste deel gespaard, maar binnen richtten de vlammen een 
enorme schade aan. De oorzaak van de brand was volgens het 
gezin een powerbank die aan een oplader lag en die tijdens het 
gamen van zoon Leroy vlam vatte en vervolgens het interieur in 
vuur en vlam zette. Naarstig gingen de gezinsleden op zoek naar 
hond en beide katten voor zij zich naar buiten spoedden. Vanuit 
een tijdelijke woning wordt teruggeblikt op de brand en de vele 
hulp die het gezin aangeboden kreeg.

Jaarmarkt Steenbergen: gaat door 
of toch niet?
Wat waren ze blij de leden van het jaarmarkt comité Steenbergen. 
Na stevig overleg met gemeente Steenbergen konden André 
Verhalen, Dirk-Jan van Weezel en Rob Lapien verheugd 
aankondigen dat de jaarmarkt in september dan toch doorgang 
kon vinden. De data: 4 tot en met 6 september stonden al vast en 
de voorbereidingen gingen in volle gang. Helaas was de vreugde 
van korte duur. Een tweetal weken later werd – eveneens na een 
gesprek met de gemeente – het besluit teruggedraaid. Corona 
laaide in ons land opnieuw op en een dergelijk evenement 
zou toch teveel risico’s met zich meebrengen. Conclusie: geen 
jaarmarkt dit jaar.

Diploma-uitreiking middels een 
‘Walk-Trough’
’t R@velijn bedacht een leuke manier om de geslaagde leerlingen 
toch nog bijzondere aandacht te geven tijdens hun diploma-
uitreiking. De coronamaatregelen maakten het ook deze school 
moeilijk om de leerlingen een bijzondere uitreiking te kunnen 
bieden, maar de school vond een creatieve oplossing: ‘een walk-
trough’. 
Hierbij werden leerlingen en hun ouders-begeleiders in kleine 
groepjes ontvangen en na een ontvangstfilmpje, waarin het 
onderwijsteam de gelukwensen overbracht, deden de leerlingen 
getooid met een geslaagdenhoed telkens een halte aan waarbij 
ze op bijzondere wijze werden gefêteerd. De walk-trough zorgde 
voor lovende reacties.

Toch nog Lintjesregen 
in het gemeentehuis
Twee maanden nadat het de bedoeling 
was – met een wijsvinger naar corona – 
konden Dirk Dekkers, Piet van Schilt en Jo 
Weezenbeek op de foto worden gezet voor 
het gemeentehuis. Op 24 april namelijk 
– de dag van de feitelijke lintjesregen –  
werden de koninklijke onderscheidingen 
niet opgespeld door burgemeester Van 
den Belt, maar door de eigen partners. Een 
echt officieel moment mocht natuurlijk 
niet uitblijven en zo viel het buitje alsnog 
in juli.

Herdenkingsveld Welberg werd 
weer zee van klaprozen
Nadat de klaprooszaadjes op het herdenkingsveld aan de 
Canadezenweg de hevige regenval in het voorjaar moesten 
bekopen met een verdrinkingsdood besloot het echtpaar Dogge 
van Kwekerij Landjuweel tot een tweede zaaironde. Aanvankelijk 
zag het er wederom niet naar uit dat de klaprozen zich in volle 
glorie zouden gaan vertonen. Maar gelukkig kondigden de 
klaprozen – symbool voor gevallenen in de strijd – zich begin juli 
in grote getalen aan. De rode zee in bloei zorgt voor een prachtig 
schouwspel. Tot groot genoegen van Kees en Marjoleen Dogge.

Informatie verzameld over 
6000 adressen met historie in 
Steenbergen
Het was monnikenwerk, maar het leverde Hanneke Meulblok 
een schat aan informatie op. Ze liet haar speurtocht starten 
in het jaar 1860 en dit mondde uit in 1500 uur speurwerk. 
De basisschooldirecteur van de Dobbelsteen in Hoogerheide 
achterhaalde gegevens van niet minder dan 6000 adressen. 
Locatie, de namen van eigenaar of huurder van deze adressen 
zijn nu bij haar bekend en kunnen worden opgevraagd door 
belangstellenden.

Inwoners mogen 
meedenken over het 
Steenbergse Stadspark
Reeds in 2016 werd zes ton vrijgemaakt 
voor de opknap van het Stadspark. In de 
jaren die erop volgden gebeurde dit niet, 
maar nu worden stappen ondernomen 
voor de renovatie. Aan inwoners is 
gevraagd of zij mee willen denken over de 
inrichting van het park. Om wat houvast 
te krijgen zijn zes scenario’s opgesteld 
waaruit belangstellenden een keuze 
kunnen maken. En wie ideeën had, kon die 
kwijt. Volgens de planning toen zou dit jaar 
nog een voorstel naar de gemeenteraad 
worden gestuurd.

Expositie 
Vestinghuys: zes 
kernen komen 
samen in één 
tentoonstelling
Tot eind 2021 is de Gummaruskerk 
gastheer voor het Vestinghuys, een 
tentoonstelling over het verleden 
en heden van de gemeente 
Steenbergen. Wethouder erfgoed 
Wilma Baartmans noemt de 
expositie ‘Een lopend buffet van 
verhalen waar iedere bezoeker 
uit kan pikken wat hij of zij wil’. Eyecatchers zijn 
metershoge afbeeldingen van katholieke kerken uit 
de gemeente Steenbergen. Het zijn uitvergrotingen 

van pentekeningen die de overleden Ton van Nijnatten 
maakte voor het boek ‘Kerken in het bisdom Breda’. 
De tentoonstelling is in deze maanden te bezoeken 
op vrijdag en zaterdag tussen 12:00 en 16:00 uur.

2020

Kroniek uit 
Stad en Streek

JULI
Tekst: Peter Vermeulen

Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.
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Welberg krijgt eerste 
Zadenbibliotheek van de gemeente
Daniëlla Verbeek krijgt enthousiaste reacties op haar initiatief 
tot het inrichten van een zadenbibliotheek aan de Welbergse 
dijk. Binnen de kortste keren ontving ze tientallen aanmeldingen 
en diende ze een verzoek in bij de gemeente Steenbergen voor 
een bijdrage uit het Initiatievenfonds. De zadenbibliotheek brengt 
dorpsgenoten op een gemakkelijke manier in contact met elkaar. 
Daarnaast is het een leuke manier om de verbetering van de 
biodiversiteit en het groenbewustijn te stimuleren.

Bijzondere spelmiddag sloot ‘aangepaste Kleine Tour-week’ af
De speurtocht van Nicole Bruynseels en haar helpers aan het begin van de week bracht de ware Tour-liefhebbers al een beetje in de juiste sferen. Het 
mini-parcours dat op Tour-dinsdag was ingericht deed dat zeker ook. De spelmiddag die – zonder publiek en met corona-aanpassingen – aan het eind 
van de week op het Steenbergse sportpark de week afsloot was een voltreffer. De deelnemers genoten met volle teugen.

Mister TCS Paul Kil overleden
Zondag 16 augustus overleed ‘Mister TCS’ Paul Kil in het 
hospice te Bergen op Zoom. Hij bereikte de leeftijd van 80 
jaar. Paul Kil (midden op de foto) was met Jacques de Weert 
oprichter van Tafeltennisclub Steenbergen. Vanaf de oprichting 
op 22 september 1956 stak Paul Kil ontelbare uren in zijn 
club. Hij noemde in een interview met Steenbergse Courant 
ter gelegenheid van het 60jarig bestaan TCS zijn levenswerk. 
Naast TCS stak Paul Kil op latere leeftijd veel tijd in de KBO 
Steenbergen, waarvan hij voorzitter was.

Kindervakantie Week Dinteloord 
laat zich niet kisten
De 48e editie van Kindervakantie Week Dinteloord had een 
andere opzet dan in de 47 voorgaande jaren. Iedere dag 
was er een online activiteit en vier dagen lang werden live-
activiteiten georganiseerd waaraan de kinderen individueel 
onder begeleiding van familie of kennissen konden deelnemen.  
Voorzitter Ingrid van Bezooijen keek met haar team tevreden 
terug op het verloop van de week. Ook de online knutselclub 
die Elvira Vlamings en Maartje van Bezooijen bleek een succes.

Als Hof van Nassau niet 
naar de nachtwacht kan, 
komt de nachtwacht naar 
Hof van Nassau
Annie Huisman en haar dochter Tienke zijn 
liefhebbers van kunst. Ze maken die niet alleen 
zelf, maar genieten er enorm van om naar kunst 
te kijken. Bijvoorbeeld in musea. Een bezoek 
aan deze instellingen is vanwege corona een 
moeilijke zaak. Het bericht van het Rijksmuseum 
dat de Nachtwacht om die reden een tour zou 
maken langs belangstellende verpleeg- en 
verzorgingshuizen, bracht Tienke op het idee om 
tanteLouise in te seinen. Die reageerde meteen 
met als gevolg dat een replica van de Nachtwacht 
een weekje tentoon werd gesteld in Hof van 
Nassau.

vv Steenbergen-
voorzitter Wim 
Roovers: noodzakelijke 
investering in nieuwe 
kleedkamers
Voetbalvereniging Steenbergen wil 
graag de kleedaccomodatie die veertig 
jaar oud en behoorlijk gedateerd is 
vervangen door nieuwbouw. Daarvoor 
is een lening van 300.000 euro nodig. 
De banken willen dit niet financieren – 
geen eigen grond en te weinig opbrengst 
tegenover het risico voor de banken 
– dus zal de lening via gemeente 
Steenbergen moeten komen. In een 
artikel in Steenbergse Courant legt de 
voorzitter uit hoe de vereniging tegen 
deze zaak aankijkt.

2020

Kroniek uit 
Stad en Streek

AUGUSTUS
Tekst: Peter Vermeulen

Een kleine greep uit het nieuws 
van het afgelopen jaar.

Toch nog een beetje 
Kleine Tour Steenbergen
Omdat de kriebels bij de bestuursleden van Stichting Kleine Tour 
Steenbergen een bijzonder hoog onbedwingbaar gehalte hadden, werden 
er ondanks de beslissing om vanwege het coronarisico dit jaar geen 
Kleine Tour te houden, toch nog een aantal activiteiten voor de rennertjes 
georganiseerd. Zo zette Nicole Bruynseels met de hulp van Rick van Beers, 
Melroy Braat en Pieter Hommel een speurtocht uit die de hele week 
kon worden gevolgd. Op de dinsdag werd op het grasveldje achter de 
Watertoren een mini-parcours uitgezet.

Gezongen felicitaties voor 
honderdjarige bewoonster 
van De Vossemeren
Betje de Klerck vierde in verzorgingshuis De Vossemeren 
haar honderdste verjaardag. Dat gebeurde – inderdaad weer 
vanwege corona – in klein comité. Dat betekende dat een groot 
deel van haar omvangrijke familie niet aanwezig mocht zijn. Wel 
kreeg de honderdjarige bezoek van burgemeester Ruud van den 
Belt. Die zong voor haar het ‘Lang zal ze leven’. En de jarige 
ontving uit zijn handen een fraaie bos bloemen en een glazen 
3-D-sculptuur van Merijntje Gijzen.

Glijbaan Aquadintel wordt met veel 
plezier gebruikt
Na de komst van een glijbaan in zwembad De Meermin 
kwam ook het proces rond de glijbaan in Aquadintel in een 
stroomversnelling. Deze glijbaan kwam tot stand met de hulp 
van vrijwilligers en sponsoren. Daarnaast deden ook gemeente 
Steenbergen, Stichting Dinteloord in beweging en de stichting 
Vrienden van Aquadintel een duit in het zakje. Max Moerland 
zwom het meeste geld bij de Vrienden van Aquadintel bij elkaar 
en hij mocht de glijbaan officieel openen en knipte daarbij een 
lint door. Vervolgens genoten zwemlustigen keer op keer van 
een glijbeurt.
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DNA van Steenbergen 
groeit al gestaag
Ten behoeve van de realisatie van het kunstwerk ‘Skyline van 
Steenbergen’ diende de stadsraad een aanvraag in bij het 
Stadlander Buurtcultuurfonds. Vervolgens ontstond het idee 
om van het kunstwerk een echt participatieproject te maken. 
Inwoners van Steenbergen worden daarbij uitgenodigd om via 
een verhaaltje uit te leggen aan stadsgenoten in de toekomst 
wat Steenbergen voor hen betekent. De bevindingen gaan in 
een speciale koker in de funderingspalen van het kunstwerk met 
de bedoeling dat deze over een halve eeuw weer naar boven 
wordt gehaald. Bij speciale gelegenheden zal in de komende 
decennia nog vers DNA worden toegevoegd.

Nieuw-Vossemeer mist kermis 
en het prijsdansen
Het befaamde prijsdansen dat jaarlijks tijdens de Nieuw-
Vossemeerse kermis plaatsvindt kon dit jaar geen doorgang vinden. 
U raadt het al . . . Corona. Want corona en prijsdansen gaan nu 
eenmaal niet samen. “Ik kan met niet heugen dat het prijsdansen 
ooit eerder is geannuleerd en ik ben toch al ruim veertig jaar bij 
dit evenement betrokken”, zegt juryvoorzitter Gilles Plandsoen. 
Terwijl uitgerekend Jack Bosters, de eigenaar van het Wagenhuis, 
in het ziekenhuis is opgenomen vanwege corona en gelukkig 
herstellende was, blies de organisatie het prijsdansen af. “We 
kunnen de verantwoordelijkheid niet nemen, hoewel we heus nog 
bekeken hebben of we het met minder dansparen toch niet konden 
organiseren. Maar mensen drinken graag een biertje en hebben 
het gezellig, dus dan is het al snel moeilijk om je aan de regels te 
houden”.

Weergaloos debuut voor het koor ‘Southwall Singers’
Vrijdag 18 september verzorgde het nieuwe koor ‘Soutwall Singers’ in woonvoorziening ‘SDW aan de Zuidwal’ een bijzondere première. Zij maakten 
daarbij hun debuut en blijkbaar tot groot genoegen van hun publiek dat het koor na afloop beloonde met een staande ovatie. Het koor heeft grote 
plannen en denkt over een tournee. Die zal starten zodra de coronapandemie is bedwongen. In het koor zingen bewoners van de woonvoorziening, 
medewerkers en vrijwilligers. Met elkaar hopen Jenny, Miranda, George, Karin, Flip, Wies, Maja, Anjella, Monique, tnate Els, Marjos, Sementha, Esther, 
André, Palmay, Debbie en Claudia op een zangrijke toekomst.

Skyline van Steenbergen op 
voetstuk geplaatst
Kunstenaar Hans Hanssen, smid Peter van Meel en plasmasnijder 
Maikel Poot plaatsten in opdracht van de Stadsraad de drie 
bekendste torens van Steenbergen op de rotonde bij de 
Afgeslechtedijk. Het was de bedoeling om kort daarna het 
kunstwerk officieel ‘te openen’, maar ook hier staken de 
coronabeperkingen een stokje voor. Leontine Tjioe, de voorzitter 
van Stadsraad Steenbergen was een elk geval al tevreden dat 
de skyline werd geplaatst. “Het komt nu allemaal bij elkaar en 
dat is fijn om te zien. Ik ben er namens de Stadsraad trots op. 
Er zijn zoveel mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de 
totstandkoming van dit kunstwerk, dat is echt bijzonder”.

Open Monumentendag 
in Nieuw-Vossemeer
Elk jaar zorgen heemkundekring, musea en inwoners uit een 
van de kernen van de gemeente Steenbergen voortaan voor de 
organisatie van Open Monumentendag. Daarmee komt deze dag 
in een nieuw jasje. Nieuw-Vossemeer beet het spits af bij deze dag 
in nieuwe stijl. Heemkunde kring Ambachtsheerlijkheid en het AM 
de Jongmuseum hadden voor deze gelegenheid een wandel- en 
fietsroute langs de pareltjes van Nieuw-Vossemeer en De Heen 
uitgezet. Vanwege hun bijdrage aan deze Open Monumentendag 
kregen Jan Knuit, mevrouw Neuteboom een Piet van Schilt door 
wethouder Wilma Baartmans een bloemetje uitgereikt.

Syrische Gaze omarmt vrijwilliger-zijn
De 13-jarige Syrische vluchteling Gaze kwam vier jaar geleden naar 
Nederland. Hij besloot vrijwilliger te worden voor het project van juf 
Hilde. Zij zet zich al enkele jaren in voor kinderen in Zuid-Afrika. Gaze 
besloot haar mee te helpen en verkocht onder meer spulletjes in Hof 
van Nassau voor het goede doel. Ook in de Jumbo supermarkt wilde 
Gaze een tafel in met spulletjes uit Sizabantwana inrichten. Hiervoor 
kreeg hij medewerking van Marcel Schoone de bedrijfsleider van 
Jumbo Steenbergen. Die had ook de opbrengst van de emballagebox 
voor het project bestemd. Helaas zette corona een streep door het 
tafel-plan gezet. Gaze zit nu op ’t Ravelijn en heeft het voornemen 
om vandaaruit acties op te zetten die het project van juf Hilde zullen 
ondersteunen.

Kleding Ruil voorziet in 
behoefte
De initiatiefnemers van Kinderkleding 
Ruil Steenbergen hebben geconstateerd 
dat ze zeker in een behoefte voorzien. 
Ouders en verzorgers van kinderen weten 
immers hoe snel hun kroost uit hun kleding 
groeit. De mogelijkheid om bijvoorbeeld 
een te krappe maar nog in goede staat 
verkerende broek te ruilen voor een 
maatje groter wordt beslist gewaardeerd. 
Het scheelt enorm in de portemonnee 
en komst meteen het milieu ten goede. 
Kinderkleding Ruil Steenbergen vond een 
nieuw onderkomen aan de Olmendreef 5.

Drukke tijden voor 
Steenbergse Stadsherauten
De Stadsherauten hadden het tijdens de Cultuurmaand 
September (CuSt) extra druk. Ze verzorgden 
rondwandelingen voor leerlingen van het R@velijn 
die zich in het kader van het project ‘Toepassing 
en Techniek’ bezig houden met een aanpassing 
van de ‘Vliegeniersroute’. Ze bouwen attractieve 
interactieve gadgets in de routebeschrijving van 
deze wandeling. Ook gingen deelnemers van het 
taalcafé met de herauten op stap om wat meer aan 
de weet te komen van de historie van Steenbergen. 
En leerlingen van de Gummarusschool maakten, 
gewapend met attributen die een koppeling met het 
verleden hadden, een tocht door Steenbergen. Hierbij 
kregen ze een toelichting van de Herauten.
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Centrumplan Welberg opgeleverd, 
maar nog niet helemaal klaar
Begin oktober werd door aannemer Sagro uit ’s Heerenhoek 
het centrumplan Welberg opgeleverd aan de gemeente 
Steenbergen. Het plein dat hierin een belangrijke plek inneemt 
is nagenoeg geheel klaar voor gebruik. 
Toch is het centrumplan nog niet geheel afgerond. De 
trapconstructie tussen plein en Boomvaart, het groenplan, 
de speeltoestellen, de beschildering van de Pannakooi op het 
plein staan nog op de to-do-lijst en ook de bestrating kan pas 
gebeuren wanneer de bouw van de woningen in het hart van 
Welberg is afgerond.

Leerlingen speuren door het 
Vestinghuys
De expositie Het Vestinghuys in de Gummaruskerk, waarin 
het verleden van de kernen onder één dak wordt belicht, kreeg 
uitbreiding met een speciale speurtocht voor de jeugd. Er blijkt 
een groep toeristen verdwenen die deel zouden nemen aan 
een stadswandeling in het centrum van Steenbergen. De jonge 
bezoekers van de expositie moesten aan de hand van vragen een 
belangrijke boodschap ontcijferen. Dat was nog geen gemakkelijke 
opgave, zo bleek.

Eindelijk droge voeten langs de Kreek in Nieuw-Vossemeer
Na lange tijd kan een punt van het wensenlijstje van de inwoners van Nieuw-Vossemeer worden weggestreept. De paden langs de Kreek die bij 
regenachtig weer voor natte voeten zorgden zijn in opdracht van de gemeente Steenbergen aangepakt en voorzien van een half-verharding. Dit tot 
genoegen van de wandelaars en zeker ook van de dorpsraad. Voorzitter Leon Havermans gaf namens zijn collega’s aan dat hij in zijn nopjes was. 
Op het verlanglijstje blijft nog wel de verlichting staan. Die bleek financieel niet haalbaar.

Nieuwe coronamaatregelen 
zijn flinke domper voor de 
sportverenigingen
Terwijl ze juist zo hun best hadden gedaan en tal van maatregelen 
hadden getroffen, werden de sportverenigingen in oktober opnieuw 
hard getroffen door nieuwe maatregelen om de besmettingen door 
covid-19 terug te dringen. Publiek was voorlopig niet toegestaan 
bij de wedstrijden en de kantines gingen opnieuw op slot. Er mocht 
nog wel worden gevoetbald, al werd tijdens de persconferentie van 
Rutten en De Jonge op 13 oktober bekend gemaakt dat ook dat 
werd teruggedraaid. Op de foto het publiek bij de bijzondere derby 
tussen sc Welberg en vv Steenbergen, dat op 20 september nog wel 
kon genieten van een pot voetbal.

Adrie Hommel: “Het is een wonder 
dat ik er nog ben”
Maandenlang hing zijn leven aan een zijden draadje en leefden zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen tussen hoop en vrees. Adrie 
Hommel viel de twijfelachtige eer te beurt om het langst van alle 
Nederlanders met corona in het ziekenhuis te hebben gelegen. De 
bekende Nieuw-Vossemeerder verklaarde het een wonder te vinden 
dat hij er nog is. Hij kreeg middels zo’n duizend kaarten uit heel de 
gemeenschap een blijk van steun. In de coronaspecial in Steenbergse 
Courant deed hij zijn verhaal om ieder die het leest duidelijk te maken 
dat we ons echt allemaal aan de coronaregels moeten houden.

Dinteloorders strijden voor het 
behoud van hun bushalte
Een groep Dinteloorders zette een handtekeningenactie op in een 
poging de bushalte in hun centrum aan de Zuideinde te behouden. 
Ze zijn boos, teleurgesteld, maar ook strijdbaar. Dat de inwoners 
naar de rand van het dorp moeten om op de bus te kunnen stappen 
vinden ze onaanvaardbaar. Hoewel wethouder Wilma Baartmans 
aangaf dat ze nagenoeg geen invloed op de beslissing van provincie 
en busmaatschappij kan uitoefenen – die halte krijgen we niet meer 
terug, het is nu slechts een kwestie van de schade te beperken – 
geven de actievoerders niet op en kondigen ze aan zelf naar de 
provincie te zullen gaan.

Geen Halloween drive-in 
op de Welberg
Stichting Ontspanning Welberg (OVW) kreeg 
ongewild te maken met een horrorscenario. 
Opnieuw aangescherpte regelgeving 
rond corona zorgde ervoor dat ook het 
bedachte alternatief voor het inmiddels 
traditionele Halloween op de Helberg ook 
geen doorgang kon vinden. Het plan was 
om op de parkeerplaats van Stella Maris 
belangstellenden de gelegenheid te geven 
om in een drive-in de film ‘The Game’ te 
bekijken. Dit is een geheel eigen productie 
van OVW. Omdat onzeker en onduidelijk was 
of de film alsnog vertoond kon worden en zo 
ja, wanneer dat zou gebeuren, werd besloten 
om de kaartkopers hun geld terug te geven.

De Klup viert aangepaste 
Sint Maarten
De leiding van MWJ De Klup bedacht op 
de Welberg een creatieve oplossing om 
coronaproof Sint Maarten te vieren. Normaal 
gesproken gaan de kinderen langs de 
deuren om zingend snoepgoed op te halen. 
(Zoals de foto laat zien). Dit jaar werd hen 
gevraagd om zelf een lampion te maken en 
die op 11 november met de verlichting aan 
in de voortuin te zetten. De vrijwilligers van 
de Klup maakten vervolgens een rondje en 
lieten er een snoepzak achter. Ook ontvingen 
de makers van de drie meest originele 
lampionnen een leuke prijs.
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Bewoners Oudland gaan de strijd aan 
tegen de zonnevelden
“Door het Oudland en het Oudlandsch Laag te bestempelen als 
gebied waar grootschalige zonnenvelden een grote kans maken 
gaat de gemeente lijnrecht tegen het eigen beleid in”, zo verwoordt 
de ‘Werkgroep Zonnepark Oudland’ haar mening. Ilona Veldboer, 
Louis den Haan en Ariën Heijmans zijn drie bewoners die zich hard 
maken voor het Oudland en tegen de aanleg van zonneparken in 
dit gebied. Uit een gehouden petitie blijkt dat 90 procent van alle 
inwoners in het Oudland tegen deze ontwikkeling zijn. Overigens 
liet de provincie in november weten dat men vooralsnog meer ziet 
in zonnepanelen op daken.

Drie carnavalsverenigingen maakten hun motto’s online bekend
In Strienestad wordt aangepast carnaval gevierd met als motto ‘Liefde vor de Leut’, Vosse-ol gaat ‘Bij d’n Erremenie’ en Pompedurp is optimistisch: 
‘’K zien ’t zitte’. Peeloofdurp laat het motto ‘’t Zat er in’ ongebruikt op de plank liggen. Tijdens de elf-elf werd de viering online gedaan via de SLOS. 
Aanvankelijk bedoeld als gezamenlijke uitzending moest zelfs door dat idee vanwege verscherpte coronaregels nog een streep en presenteerden 
SKS, SKK en Vosse-ol hun motto’s in drie opeenvolgende uitzendingen. De carnavalsliefhebbers volgden de uitzending nauwlettend vanuit de eigen 
huiskamer.

Nieuwbouwplan in het Stadshart
In de Kaaistraat wil Memo Projectontwikkeling 12 appartementen 
realiseren op de plaats van de voormalige schoenenwinkels 
Scapino en Van den Hoven. De winkel ruimte op de begane grond 
blijft, erboven komen de appartementen. In de Berenstraat zouden 
17 appartementen worden gebouwd. Memo Projectontwikkeling 
bouwde eerder de ‘stadsboerderij’ in de omgeving van het 
huidige gemeentehuis. De projectontwikkelaar kocht de grond 
in de Beerenstraat van DAVA projecten uit Valkenswaard. 
Laatstgenoemde kreeg te weinig animo voor een project van 
zes appartementen op deze locatie. Memo zegt al voldoende 
belangstelling te hebben ontvangen.

Toekomstvisie Nieuw-
Vossemeer krijgt vorm
De Dorpsraad Nieuw-Vossemeer was al 
duidelijk in hoe zij de toekomst voor hun dorp 
ziet. Met hun visie zijn vervolgens op verzoek 
van de gemeente Steenbergen studenten van de 
universiteit Wageningen aan de slag gegaan. Zij 
maakten vervolgens een presentatie die aan het 
college van b en w werd getoond. De studenten 
werkten het idee van de dorpsraad verder uit. Er 
kwam een visualisatie van onder meer de oever 
van de Eendracht, het tunneltje, het dorpsplein 
en bebouwing op het huidige speelveld. De 
Dorpsraad gaat nu verder met alle partijen rond 
de tafel.

Sinterklaas ook in de 
gemeente Steenbergen 
ontvangen
Dit jaar drukte corona ook een stempel 
op de ontvangst van de Sint. De reguliere 
aankomst van de Sint in de kernen werd 
vervangen door een ontvangst zonder 
publiek die werd uitgezonden door SLOS 
TV. 
De kinderen in de gemeente Steenbergen 
werden in het ‘O kom er eens kijken-
journaal’ dat in de weken na de aankomst 
van Sinterklaas werd uitgezonden 
verder op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen. 

De zoektocht naar de ambtsketen van 
de burgemeester kreeg daarin de volle 
aandacht.
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Jonge oorlogsheld Piet Snoeijers 
geëerd met straatnaam
Exact 76 jaar na zijn overlijden ontving Piet Snoeijers een eerbetoon om 
de vorm van een straat die zijn naam draagt. De jonge Welbergenaar 
hielp de Canadezen in hun strijd tegen de Duitse bezetters en gaf hen 
posities van de Duitsers door. De 18-jarige Welbergenaar werd getroffen 
door granaatscherven en overleed twee dagen later toen hij kon worden 
opgehaald door Koos Veraart en Piet Lammerée onder weg naar het 
ziekenhuis. Wethouder Baartmans onthulde samen met Ischa van Leeuwen 
en Sira Darwish het straatnaambord, dat op een steenworp afstand staat 
van het graf van Piet Snoeijers.

Speelgoedactie ‘SpeelGoed voor Elkaar’ 
overweldigend succes
De vrijwilligers van Kindervakantieweek Dinteloord namen het initiatief 
voor een speelgoedinzameling waarmee ze willen zorgen dat ook 
kinderen uit minder bedeelde gezinnen een cadeautje uit de zak van 
Sinterklaas kunnen ontvangen. Op diverse inzamelpunten in Dinteloord 
en in Steenbergen konden inwoners van deze gemeenten goed bruikbaar 
speelgoed inleveren. Er kwam niet alleen keurig gebruikt speelgoed, 
maar er kwamen zelfs ook nieuwe spulletjes en tevens enkele geldelijke 
donaties. Daarmee konden extra zaken worden aangeschaft. De actie 
werd een overweldigend succes.

Halloween op ludieke wijze gevierd in Nieuw-Vossemeer
Bouwclub optochtnummer 35 riep inwoners van Nieuw-Vossemeer op om in navolging van de ‘Berenjacht’ mee te doen aan een 
corona-versie van Halloween op het kerkdorp. “Kleed uw huis of tuin aan in Halloweenstijl”, zo verzocht Wilco Perdaems zijn 
dorpsgenoten namens Optochtnummer 35. De verwachting was dat een 10-tal inwoners gehoor zouden geven aan deze oproep, 
maar het werden er zelfs meer dan zestig. Vervolgens zwierven belangstellenden corona proof door Nieuw-Vossemeer en kon er nog 
flink worden gegild en gelachen.
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Mierzoet snoepjesparadijs op de 
Steenbergse Markt
Diana Hendrikse zwaait de scepter in een heuse snoepwinkel 
die op de Steenbergse Markt tegenover escaperoom ’t 
Snoepwinkeltje is gevestigd. Deze escaperoom is gebaseerd 
op de voormalige snoepwinkel van Torreke van de Velde in de 
Blauwstraat. De bezoekers worden ontvangen in een soortgelijk 
decor voor zij aan hun escape-opdrachten beginnen. Na 
afloop mogen ze wat snoepgoed uitzoeken in de tegenover de 
escaperoom gevestigde snoepwinkel, eveneens eigendom van 
Diana Hendrikse en haar echtgenoot Johan Bosters. 

Raad zegt ‘Ja’ tegen aankoop 
Wit Gele Kruis-gebouw
Tijdens de besluitvormende vergadering van 17 december besloot 
de gemeenteraad officieel tot aankoop van het voormalige Wit-
Gele Kruisgebouw aan de Ravelijnstraat in Steenbergen. Eerder 
bleek al dat de fracties unaniem razend enthousiast waren over 
de aankoop van dit strategische stukje grond tegenover het 
park. Voor het gebouw wordt twee ton betaald en ook daarmee 
ging de raad akkoord. Volgens wethouder Willy Knop staan 
de projectontwikkelaars al in de rij om hun plannen voor de 
tweeduizend vierkante meter grond te presenteren. De mening over 
wát er dan gebouwd moeten worden, loopt per fractie ideologisch 
uiteen. De een ziet wel wat in een appartementencomplex voor 
senioren om daarmee de doorstroming in de huizenmarkt te 
bevorderen, de ander mikt op goedkopere woningen voor mensen 
met een kleinere beurs. Het is echter aan het college om verder 
uitvoering aan de plannen te geven.

Rode loper-moment voor bewoners van SDW ‘Aan de Zuidwal’
Omroep Brabant en SDW trokken gezamenlijk op bij het maken van de documentaire ‘Wat kan wel’. Deze geeft een uniek inkijkje in het leven van 
zeven cliënten en richt zich hierbij niet op de beperkingen van cliënten, maar juist op wat ze wél kunnen. Met de positief ingestoken
reeks hoopt SDW bij te dragen aan de inclusiviteit en positieve beeldvorming over mensen met een beperking. De hoofdrolspelers in de documentaire 
genoten van de opnames en de aandacht die ze vervolgens kregen.

Gemeente wil inwoners uitdagen
Inwoners die het idee hebben dat ze taken van de lokale overheid 
slimmer, beter en efficiënter kunnen uitvoeren, worden opgeroepen 
om zich te melden. “Het is voor ons best een beetje spannend, maar 
we willen ermee beginnen en al doende bijstellen. Kijk eens naar 
een initiatief als de Ontmoetingswinkel: het komt vanuit inwoners 
en je ziet dat het werkt en gewaardeerd wordt”, aldus Esther Prent 
tijdens een oordeelvormende vergadering. Ook het initiatievenfonds 
– waarbij initiatieven van inwoners financieel worden ondersteund 
– zorgt voor projecten vanuit de burgerij. Er is nog geld beschikbaar 
voor initiatieven, terwijl er door corona nog een stel in de wachtkamer 
staan.

Geslaagde banketstaafactie 
voor de Roparun
Ineke Herselman-Leegwater (links op de foto), voorzitter van het 
Roparun team ‘De Stonemountain Runners’ bedankt iedereen die aan 
de banketstaven-actie van het Steenbergse team  heeft meegewerkt. 
In het speciaal de leden van Lions club Steenbergen die zijn 
aangehaakt bij deze actie voor het goede doel. De amandelstaven van 
sponsor bakkerij Bakhuys zijn onder andere rondgebracht bij locaties 
van tanteLouise. “Ik vind het een topactie in onze strijd tegen kanker! 
Dat daarnaast ook anderen ermee worden geholpen is een mooie 
bijvangst”, zo stelt Herselman. Lions Club Steenbergen voegt zich bij 
dit bedankje en stelt eveneens dat de missie geslaagd is.

Samenspel doet sc Welberg 
al 75 jaar overwinnen
Een oproep in de Steenbergse Courant van 24 november 1945 
legde de basis voor de voetbalvereniging die al 75 jaar thuis is op 
de Welberg. Wie interesse had om lid te worden van de nieuwe 
club werd in die editie verzocht om de oprichtingsvergadering 
bij te wonen. De behoefte bleek groot, want zaal Koch aan 
toenmalige Wipstraat zat afgeladen vol. En zo ontstond een actieve 
voetbalvereniging met trouwe leden vol liefde voor hun club. Zij 
hielden en houden de essentie van de naam waar het ooit mee 
begon overeind: ‘Samenspel Doet Overwinnen’. Op het veld, maar 
vooral ook daarbuiten waar zij als trainer, leider, scheidsrechter, 
bestuurslid of als manusje-van-alles de schouders onder de club 
zetten en haar samen dragen naar de volgende 75 jaar.

Bijzonder lokaal
tv-programma 
op Oudejaarsavond
“Samen sterk het nieuwe jaar in”. 
Onder dat motto maakt gemeente 
Steenbergen in samenwerking 
met SLOS TV en diverse lokale 
organisaties een bijzonder tv-
programma dat op Oudejaarsavond 
via de SLOS wordt uitgezonden. 
De samenstellers hopen dat de 
kijkers het gevoel van verbinding 
en betrokkenheid versterkt ervaren. 
De uitzending begint met een opname van het 
bijzondere Bevrijdingsconcert uit 2019. Er is ook 
een Oliebollenquiz, die zeker zal uitdagen en boeien. 
De toespraak van burgemeester Ruud van den Belt, 

die normaliter tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt 
uitgesproken, valt eveneens te beluisteren en er kan 
worden gekeken naar filmpjes die inwoners hebben 
ingestuurd.

Lockdown dwingt 
middenstand tot snel 
schakelen
Ga er maar aan staan. Je bent lokale 
ondernemer en hebt de omzet hard 
nodig om een boterham te kunnen 
verdienen. En je behoort niet tot de 
leveranciers van essentiële producten. 
Dan maak je bijzonder zware tijden 
mee. Los van fors doorlopende kosten, 
spookt ook de vraag door het hoofd 
of je de vaste klanten na de lockdown 
weer van dienst mag zijn. Blijft deze 
beseffen dat de lokale winkels er 
alleen maar kunnen zijn als ze er hun aankopen 
blijven doen en dat het stadshart doods wordt 
zonder al die hardwerkende winkeliers? 
De dag voor de lockdown was het druk bij de 

winkels. De consumenten wilden nog snel even hun 
noodzakelijke aankopen doen. 
Tijdens de lockdown proberen de winkeliers hun 
klanten nog zoveel mogelijk van dienst te zijn door 
thuisbezorging.
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