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(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – Tegen alle ver-
wachting in gaat de 49ste edi-
tie van de Steenbergse Jaarmarkt 
op 4, 5 en 6 september toch door. 
Deze week concludeerde het Jaar-
marktcomité Steenbergen samen 
met de gemeente Steenbergen 
dat het mogelijk is om in de an-
derhalve-meter-samenleving een 
volwaardige jaarmarkt te kunnen 
organiseren. “Wij zijn kneiter en-
thousiast,” aldus bestuurslid Dirk-
Jan van Weezel die ook namens 
medeorganisatoren André Verha-
gen en Rob Lapien spreekt.

Op 24 juni kondigde premier Rut-
te een versoepeling van de coro-
na-maatregelen aan en nog geen 
minuut later ging het berichten-
verkeer in de groepswhapp van 
het Jaarmarktcomité Steenbergen 
’los’. Er opende zich een mogelijk-
heid om de jaarmarkt in het eer-
ste weekend van september toch 
door te laten gaan. Volgens Dirk-
Jan van Weezel een kans die met 
beide handen werd aangegrepen. 

Medewerking
“Wij waren daarbij vooral afhan-
kelijk van de gemeente, maar daar 

heeft men van het begin af aan 
duidelijk gemaakt alle medewer-
king te verlenen. En dat is ook ge-
bleken. De mate waarin is meege-
dacht en geholpen is ronduit fan-
tastisch. De reguliere vergunnin-
gen hadden we al rond, maar  er 
zijn uiteraard de nodige aanvul-
lingen vanwege de corona-maat-

regelen.”

Handgel
Deze maatregelen omvatten on-
der meer een ruimere opzet van 
de jaarmarkt om de anderhalve 
meter te kunnen garanderen en 
desinfecterende handgel bij ieder 
kraampje. Van Weezel: ”Over nut 

en noodzaak kun je discussiëren, 
maar het maakt ons niet uit. We 
mogen in ieder geval weer!” Aan 
het aantal bezoekers is volgens de 
regels geen maximum gebonden 
wanneer het evenement betreft 
met een continue doorstroming 
van mensen. 

Als een klok
Evenals voorgaande jaren zal het 
evenement drie dagen duren; van 
vrijdag 4 tot en met zondag 6 sep-
tember. Op de Markt zal geen po-
dium staan en is er is geen enter-
tainment na 21.00 uur. “Dat wa-
ren we toch al niet meer van plan. 
Vorig jaar heeft het namelijk best 
wat weerstand bij omwonenden 
opgeroepen. We zetten nu al onze 
energie in op het dagprogramma 
dat wat ons betreft gaat klinken 
als een klok.”

Alles aanpakken
Ook Dynamic Promotions verant-
woordelijk voor de commerciële 
kant van de jaarmarkt is al druk 
in de weer. “De standhouders zijn 
zwaar getroffen door de coro-
na-crisis,” aldus het jaarmarktbe-
stuur. “Zij staan te trappelen om 
weer aan de slag te kunnen.”
Het Jaarmarktcomité gaat nu alle 
organisaties en verenigingen be-
naderen die vorig jaar ook meede-
den aan de Jaarmarkt.  Een kleine 
slag om de arm houdt Van Weezel 
wel: “Wanneer het corona-virus 
de kop weer opsteekt, zal het als-
nog afgelast worden. Maar dat ri-
sico nemen we.”

Vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september:

Jaarmarkt in Steenbergen gaat nu toch door!

Zonnigterrasweerin aantocht!

  

Volg meer nieuws via Facebook/Instagram                OnsSteenbergen  

Kom jij ook naar het Groot Markt Terras?
Elke woensdag t/m zondag geopend!

Foto: André Verhagen, Rob Lapien en Dirk-Jan van Weezel vormen samen het Jaarmarktcomité Steenbergen. Het 
drietal zet alle zeilen bij om op 4, 5 en 6 september een mooi evenement weg te zetten. Een van de eersten in de 
regio ‘sinds corona’.

(Door Dasja Abresch)

DINTELOORD - Gisteren heeft de 
rechtbank in Amsterdam het fail-
lissement uitgesproken over JMT 
Evenementenservice BV en JMT 
Floorcoverings BV in Dinteloord. 
Het bedrijf was een van de groot-
ste spelers op de markt van meu-
belverhuur en vloerbedekkingen 
voor beurzen, congressen en eve-
nementen. Het bedrijf heeft hon-

derd vaste personeelsleden. Kort-
lopende contracten waren in een 
eerder stadium al beëindigd. De 
directie was vanmorgen in overleg 
met de curator en kon daardoor 

geen persoonlijke reactie geven. 

Het faillissement is een direct ge-
volg van de corona-crisis. Sinds 
begin maart kunnen er geen beur-
zen, evenementen en congressen 
meer georganiseerd worden waar-
door de inkomstenkraan van JMT 
in een keer volledig werd dichtge-
draaid. De rijksregelingen brach-
ten enige financiële ruimte, maar 
sinds vorige maand bleek het niet 

meer mogelijk  om de salarisver-
plichting aan het personeel na te 
komen. 

IJzeren greep
De beide BV’s van JMT maken 
deel uit van het moederconcern 
Boemer Beheer uit Utrecht. Dit 
concern had in 2018 nog een om-
zet van 86,9 miljoen euro en 613 
werknemers. Het concern kreeg 
begin juli surseance van beta-

ling. Aangezien het corona-virus 
de markt van Boemer, en dus JMT, 
de komende maanden nog in een 
ijzeren greep houdt, is er geen en-
kel zicht op verbetering. Het uit-
spreken van het faillissement 
bleek onvermijdelijk. 

Snelle groei
JMT werd in 1982 opgericht door 
de gebroeders John en Mart van 
de Merbel die een stofferingsbe-
drijf hadden in Dinteloord. Na-
dat zij op verzoek van een klant 
een beursstand stoffeerden, kwa-
men zij een nieuwe markt binnen. 
In de loop der jaren leverde JMT 
naast tapijt ook meubilair en ging 
het uiteindelijk over de volledige 
inrichting van beurzen, congres-
sen en evenementen.

Begin jaren ’90 vond de eerste 
overname plaats. Met deze over-
name van een groot meubelbe-
drijf in Duitsland werd JMT een 
internationale onderneming. Een 
snelle internationale groei volg-
de met onder meer vestigingen 
in Frankrijk, Spanje en Engeland 
met voorraadhoudende vestigin-
gen. Ook zijn er verkoopkantoren 
in Italië, Zwitserland en België. 

Corona legt de markt plat: 

JMT Evenementenservice 
failliet verklaard 



Met heel veel bewondering en respect voor haar kracht en doorzettingsvermogen, 
is nu de tijd gekomen om na een lang en arbeidszaam leven, met veel goede 

en ook wat minder goede tijden, afscheid te nemen van 
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en “opoe”

Nellie Helmons - Adriaansen
* 7 juli 1931                                                    † 3 juli 2020

Echtgenote van

Rochus Helmons †
Eerder weduwe van

Jan Theuns

Een speciaal woord van dank aan het personeel van Woning 9 van 
Verpleeghuis Hof van Nassau voor de goede zorgen.

 Ad en Josine Theuns - Helmons
  Esther en Patrick, Ralph, Isis, Vic
  Kirsten en Onur, Jona
  Rolf en Charlotte
 Ineke en Jan Timmermans - Theuns
  Robbert-Jan en Pauline
 Marjon en Sjoerd Brattinga - Helmons
  Heidi en Kevin
  Jilke en Marty

Correspondentieadres:
A. Theuns, Reginahof 3, 4651 BT Steenbergen

De afscheidsdienst en de crematie heeft op woensdag 8 juli j.l. in besloten kring 
plaatsgevonden. Wij ontvangen uw condoleance graag per post.

Voor info: Uitvaartverzorging Leeuw, 0167 566104

Ik dank iedereen voor de 
overweldigende belangstelling, 
mooie woorden, bloemen, fijne 
brieven en kaarten die ik mocht 

ontvangen na het overlijden 
van mijn man

Harm van Wijk
De leegte blijft nog moeilijk te 

aanvaarden, maar zoveel 
betrokkenheid verzacht het 

verdriet en vergroot de moed 
om verder te gaan.

Laura van Wijk-Michels

Paterswolde, juli 2020

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw
Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

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

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

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

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

   

annie HulsbergenJ
Uitvaartverzorging

Postadres: Loonberg 26

4617 NX Bergen op Zoom

0164-246664 / 06-51910414

annie HulsbergenJ

uitvaartverzorging

Jeanne Huijsmans 

jeannehuijsmans@home.nl

Telefoonnummer 06-13433461

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Aula, Marconilaan 2

24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 

Afscheidskamer  

Achterstraat 13
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Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwers

DK Polyester is 
producent van een 
groot assortiment 
polyester producten, 
waaronder:

Vloeistofbakken
vloeistoftanks,
bloembakken,
bloempotten,
watermeterputten,
dakkapellen, 
dakgoten, 
dakopstanden en
halffabrikaten.

Tevens maken wij 
vele producten 
naar ontwerp van 
klanten.

DK Polyester 
heeft ongeveer 
35 medewerkers.

Uw reactie per 
e-mail naar: 
DK Polyester B.V. 
Arbeidsweg 4 
Ind. terrein 
Dintelmond
Havennr. 5359
4794 SZ Heijningen
T: 0167–524343          
E: info@dkpolyester.nl

www.dkpolyester.nl
www.polystyle.nl

POLYESTER PRODUCTIE MEDEWERKER 

t.b.v. assemblage en verpakken 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het afwerken 
van onze polyester producten in de ruimste zin van het 
woord. 
Denk hierbij aan boren, zagen, schuren, coaten, 
scharnieren van de deksels, inlamineren van doorvoeren, 
producten op elkaar lamineren, verrichten van kleine 
reparaties, etc. 
Ook zorg je voor het deugdelijk verpakken van de 
producten (veelal op pallets) en het groeperen van orders 
zodat ze op transport kunnen. 

Ervaring met soortgelijke werkzaamheden is vereist 
hoewel niet per se in kunststof. 
Een heftruck certificaat is een pré en anders zullen wij in 
een cursus voorzien. 

TIMMERMAN 
t.b.v. onze model- en malmakerij 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het timmeren 
en in elkaar zetten van modellen en mallen alsook diverse 
voorbereidende werkzaamheden t.b.v. productie. 
Je werkt met verschillende soorten hout en bewerkt deze 
met diverse elektrische gereedschappen waaronder (zaag)
machines. 

Ervaring met soortgelijke werkzaamheden is vereist 
hoewel niet per se in een soortgelijk bedrijf.  
Zelfstand werken en je werkzaamheden goed kunnen 
plannen is een pré. 

Voor beide functies zijn we op zoek naar iemand met 
technisch inzicht, die tekeningen en/of werkomschrijvingen 
kan lezen, een zorgvuldige werkwijze heeft en goed kan 
samenwerken. 

Bij voldoende ambitie en kwaliteiten zijn er doorgroei-
mogelijkheden tot productie-/bedrijfsleider. 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs 
gesteld.

Nog meer
aandacht voor 
KijkopSteenbergen.nl
In de afgelopen 5 maanden 
van 2020 hebben bezoekers 

682.525 pagina’s
binnen het platform bezocht. 

Dit zijn er 221.104 meer 
dan in dezelfde periode

van vorig jaar. 
Een toename van 47%.

Nu nog 
meer aandacht

lekker 
gezond 
met de 
fiets

back to school

Westzijstraat 4, 
4671 CG Dinteloord
0167-524 597

Westzijstraat 4, 4671 CG Dinteloord
0167 - 524 597

ma  gesloten
di  08:30 - 18:00 uur
wo  08:30 - 18:00 uur
do  08:30 - 18:00 uur

vr  08:30 - 20:00 uur
za  08:30 - 16:00 uur
zo  gesloten

Openingstijden:

Back to
new normal
Profiteer deze zomer van 
@150 korting op een Cortina 
E-Foss, E-Common of E-U 4 
met middenmotor.

Kom langs 
voor een 
proefrit.

Kijk op cortinafietsen.nl/actie
voor de actievoorwaarden

KORTING @150
Geldig tot en met
31 augustus 2020

GRATIS 
accu upgrade 

t.w.v. 
150 EURO 
op de Cortina 
E-U4 transport 

met voorwielmotor
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Steenbergse Courant

op vakantie
In de weken 30 en 31 

gaat Steenbergse Courant 
met vakantie. 

Op 24 juli en op 31 juli
is er geen krant.

Wel verschijnt het nieuws uit de 
gemeente Steenbergen op 

KijkopSteenbergen.nl

VOORAANKONDIGING

(Door Nicole van de Donk)

WELBERG – De natuur is de natuur. 
Die laat zich niet regelen of sturen 
door de mens. En de eigenzinni-
ge klaproos al helemaal niet. Dat 
bleek ook dit vroege voorjaar toen 
de klaprooszaadjes op het veld aan 
de Canadezenweg letterlijk waren 
verzopen door de hevige regen-
val. Met veel liefde en inzet van 
het echtpaar Dogge van kweke-
rij Landjuweel volgde er een nieu-
we zaaironde, want ook zij voelen 
de waarde die het herdenkings-
veld heeft voor veteranen en na-
bestaanden. En nu, iets later van-
wege de lange droogteperiode die 
erop volgde, is het veld alsnog een 
prachtige rode zee van klaprozen. 
“Vooral ’s ochtends vroeg wanneer 
ze zich openen is het adembene-
mend mooi”, zegt Kees Dogge. 

Toch waren er in de afgelopen 
weken ook momenten dat hij het 
veld naar eigen zeggen het liefste 

omploegde om maar van al het 
gezeur af te zijn. Kees en Marjo-
leen hebben namelijk via social 
media nogal wat commentaar ge-
kregen toen er lange tijd maar een 
paar magere groene sprietjes bo-
ven de grond staken. De kritiek 
raakt ze omdat ze juist hun ui-
terste best doen om de klaprozen 
te laten bloeien. “Er werd gezegd 
dat het wel leek of er aardappe-
len waren gezet. Iedereen lijkt op-
eens expert als het op zaaien aan-
komt, omdat ze klaprozen hebben 
zien bloeien langs de kant van de 
weg. Dat zijn ideale plekken om-
dat ze houden van zanderige, dro-
ge grond met weinig voeding”, 
legt Kees uit. Marjoleen hoopt ge-
woon dat mensen voortaan wat 
meer geduld hebben. “Want geen 
klaproosveld betekende in dit ge-
val geen bloeiend klaproosveld, 
want het heeft tijd nodig als het 
opnieuw gezaaid is.”

Veld ligt onder  
vergrootglas
Wellicht dat het veld wat meer on-
der een vergrootglas ligt sinds de 
gemeente vorig jaar besloot om 
het aan te kopen voor 80.000 euro. 
De voltallige gemeenteraad kon 
ermee instemmen vanwege de 
symbolische en emotionele waar-
de die het vervult. Het is een ere-
veld geworden, verbonden met 
het naastgelegen bevrijdingsmo-
nument ‘De Klok’, waar elk jaar 
een herdenking wordt gehouden 
waarbij Canadese veteranen en 
nabestaanden aanwezig zijn. En 
inmiddels heeft de klaproos zich 
als symbool ‘uitgezaaid’ over de 
gemeente Steenbergen middels 
de populaire klaproosschildjes die 
menig voordeur sieren. 

Nog geen bordje  
‘verboden toegang’
Volgens Angelo Somers, voorzitter 

van de Werkgroep Bevrijdingsmo-
nument Welberg, getuigt het al-
lemaal van een grote betrokken-
heid van inwoners. “Ze houden 
het veld in de gaten hoe het erbij 
staat en willen het liefst midden 
tussen de klaprozen in gaan staan 
om foto’s te maken. Met die foto’s 
wordt het verhaal over wat er daar 
zich in de oorlog heeft afgespeeld 
doorgegeven en blijven de herin-
neringen levend. Alleen is het niet 
zo handig als iedereen door dat 
veld gaat lopen.”
Marjoleen Dogge verbaast zich 
daar ook met grote regelmaat 
over. “Als iemand zomaar door 
jouw tuin gaat lopen kijk je toch 
ook raar op? Er hangt geen bord-
je ‘verboden toegang’ op het hek, 
maar misschien zal dat uiteinde-
lijk wel moeten. Natuurlijk is het 
veld voor de hele gemeenschap, 
maar zorg dan ook dat iedereen 
ervan kan blijven genieten.”

“Mooi bankje  
als rustpunt”
Met die gedachte in het achter-
hoofd zijn de gemeente en Werk-
groep al aan het nadenken over 
hoe het herdenkingsveld een 
meer permanent karakter kan 

krijgen en hoe het verbonden kan 
worden aan het naastgelegen mo-
nument. “Dat is nog niet zo een-
voudig, want een bouwwerk kan 
te veel schade aanrichten. Het 
idee om een soort loopgraven te 
maken tussen de klaprozen door 
als verwijzing naar de oorlog is 
misschien lastig omdat Kees er 
dan niet meer met zijn tractor 
overheen kan. Maar een archi-
tectenbureau is gevraagd met een 
idee te komen en begin augustus 
komen we weer samen”, zegt An-
gelo Somers. Het echtpaar Dogge 
ziet wel wat in een natuurlijk pad 
langs het veld met een bruggetje 
als verbinding. “En dan een mooi 
bankje als rustpunt voor wande-
laars en fietsers.” 
Voor wie nog een kijkje wil nemen 
bij het veld aan de Canadezen-
weg; de piek van de bloei wordt in 
de komende weken verwacht.

Foto: Kees en Marjoleen Dog-
ge zaaien en oogsten elk jaar de 
klaprooszaadjes met als doel een 
mooi bloeiend veld te krijgen. 
Daar is ook hulp van de weergo-
den bij nodig. Daarom is de rode 
pracht dit jaar iets later, maar ze-
ker niet minder mooi.

Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

Ze bloeien weer!
Herdenkingsveld naast Bevrijdingsmonument 
Welberg inmiddels zee van klaprozen

“We kunnen hierdoor 
een leuk gebaar maken 
naar onze deelnemers”

STEENBERGEN | WELBERG – “Dankzij het bedrijf ‘Kersen en Zo’ van de 
familie Hage aan de Dinteloordseweg kunnen we een leuk gebaar ma-
ken naar onze deelnemers”, vertelt secretaris Ger Lodder van de Zonne-
bloem afdeling Steenbergen-Welberg. Met een negental vrijwilligers is de 
gift van de kersenteler keurig verpakt en werden de pakketjes kersen gis-
terochtend bij de 115 deelnemers van de Zonnebloem afgeleverd. “Dat 
zal zeker goed in de smaak vallen”, zo is de overtuiging van Ger en Mar-
ly Lodder, die bij de seniorenflats in de Molenweg onder meer mevrouw 
Jaantje van Eekelen-de Jong mag verblijven met deze geste. Met dank 
aan de gulle gevers.

Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant



Maak zelf vooraf een afspraak via www.haervandenadel.nl
Laat je haar stralen, wij staan voor je klaar!

Openingstijden
Dinsdag, woensdag & vrijdag:     
Donderdag: 
Zaterdag:                     

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - 

Openingstijden
Dinsdag, woensdag & vrijdag:     
Donderdag: 
Zaterdag:                     

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - 

08.30 - 17.30 uur
08.30 - 20.00 uur
08.00 - 15.00 uur

Like ons op facebook en Instagram

Bel naar 0167 - 54 01 99.

Geef uw bestelling door.

Uw bestelling wordt klaar gezet voor afhalen of bezorgen.

Wij bezorgen elke dag tussen 17:30 en 18:30 uur.

Wij bezorgen vanaf €15,-.

Bel & bestel service bij 
Marskramer Steenbergen

STEENBERGEN

Blauwstraat 63 • Steenbergen • Tel.: 0167 - 561370
www.poeliervugts.nl 

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

Met de lekkerste hapjes,
opgemaakte koude schotels, 
heerlijk BBQ- en gourmet vlees,
kant en klare kipsaté met saus,
of met onze heerlijk gevulde
partypan maakt u uw feestje compleet.

Bent u ook weer toe 
aan een feestje of 

heeft u iets te vieren?

Ook bezorgen wij voor grotere BBQ
partijen aan huis, evt. compleet verzorgd
met sausjes, salades, fruit, stokbrood, 
kruidenboter, borden en bestek, maar ook
de BBQ, warmhoudpan, broodplank,
tangen en salade lepels horen hier
natuurlijk bij en maken wij 
achteraf weer voor u schoon.

Hierdoor bent u compleet ontzorgd.

Grote Kerkstraat 18 in Steenbergen 
0167-500005

info@demooroptiek.nl

Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m Vrijdag: 9:30 - 17:30

Zaterdag: 9:30 - 16:00

30% korting op 

alle Ray Ban 

zonnebrillen 

op sterkte
Actie t/m 31 augustus 

*vraag in de winkel naar de mogelijkheden
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 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

Steenbergse Courant

op vakantie
In de weken 30 en 31 

gaat Steenbergse Courant 
met vakantie. 

Op 24 juli en op 31 juli
is er geen krant.

Wel verschijnt het nieuws uit de 
gemeente Steenbergen op 

KijkopSteenbergen.nl

 (Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Twee maanden la-
ter dan ‘voor corona’ de bedoeling 
was, vond afgelopen vrijdag in het 
gemeentehuis van Steenbergen de 
Lintjesregen plaats. Samen met fa-
milie en vrienden verschenen Dirk 
Dekkers, Piet van Schilt en Jo We-
zenbeek daar op hun paasbest en 
werden zij ontvangen zoals het 
hoort. 

Het enige verschil was dat de Ko-

ninklijke Onderscheiding niet 
werd opgespeld door burgemees-
ter Ruud van den Belt, maar door 
de eigen partner. Dit had natuur-
lijk alles te maken met de coro-
na-voorschriften die het zelfs een 
burgervader verbieden om bin-
nen de 1,5 meter-zone van zijn 
burgers te komen. De partners 
volbrachten hun taak echter met 
verve. Bovendien konden zij dat-
gene doen wat een burgemeester 
onder geen enkele omstandigheid 

kan: de gedecoreerde een stevige 
zoen op de lippen geven.

Kers op de  
burgemeesterstaart
Op 24 april jongstleden, de dag 
waarop de onderscheidingen nor-
maliter uitgereikt waren, had Van 
den Belt in naam van de Koning 
de drie gelukkigen persoonlijk ge-
beld om hen het goede nieuws te 
vertellen. Toch hechtte Van den 

Belt eraan om, nu het weer kan, de 
dag in levende lijve met elkaar te 
herhalen. “De 24ste april was voor 
mij een dag met gemengde gevoe-
lens,” gaf de burgervader toe. “Het 
voelde onwerkelijk om de lintjes 
niet op de dag zelf op te kunnen 
spelden. Want gelooft u mij, deze 
gelegenheid is voor burgemees-
ters de kers op de taart.” Van den 
Belt was dan ook blij dat het als-
nog door kon gaan. “Ik heb ernaar 
uitgekeken, want al is het dan 

geen verrassing meer, het is en 
blijft een bijzonder moment.”

Voor meer informatie over ko-
ninklijke onderscheidingen en 
hoe iemand voor te dragen, is te 
vinden op www.lintjes.nl

Foto: Na afloop van de ceremo-
nie werd er, uiteraard met ander-
halve meter corona-ruimte, een 
groepsfoto gemaakt. Van links 
naar rechts de gedecoreerden Piet 
van Schilt, Jo Weezenbeek en Dirk 
Dekkers met hun echtgenoten. 
Burgemeester Ruud van den Belt 
genoot mee.
Foto: gemeente Steenbergen ©2020

Dirk Dekkers, Piet van Schilt en Jo Weezenbeek: 

Toch nog Lintjesregen in het gemeentehuis

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – “Lezen brengt de 
wereld naar je toe,” is het motto 
van de Steenbergse Annie Kranen-
donk. Sinds de wereld door corona 
een stuk kleiner werd, is het ple-
zier dat lezen volgens haar brengt, 
alleen maar in waarde toegeno-
men. Buurtbiebjes zoals die her en 
der in de stad verschijnen, leveren 
daar een belangrijke bijdrage aan 
en dus nam zij het initiatief tot een 
nieuwe vestiging aan de Oost-Ha-
vendijk. 

Naar mening van de Steenbergse 
Kranendonk kun je niet genoeg 
buurtbiebjes hebben. �Er is er één 
aan de Wouwsestraat en in wijk �t 
Drievierde, maar niet in Buiten de 
Veste. Dat vond ik een gemis.� 

Gedicht
Daadkrachtig als zij is, ondernam 
Annie actie. Eerder deed zij dit 
ook al voor de muurschildering 
met het gedicht van schrijver A.M. 
de Jong op het voormalige ha-
venkantoor. Voor het buurtbieb-

je klopte zij aan bij de bewoners-
commissie van de appartemen-
tencomplexen aan de Oosthaven-
dijk. “Er wonen daar veel oude-
ren die niet meer zo mobiel zijn 
of door corona minder buiten ko-

men. Dat leek mij een goede plek 
voor het buurtbiebje.” 

Succes
De bewonerscommissie was vol-
gens voorzitter Corine Plandsoen 
direct enthousiast en ook Stadlan-
der, eigenaar van de complexen 
ging mee in het verhaal. Bewo-
ner Theo Gorissen bleek bereid 
het kastje in elkaar te timmeren 
en binnen de kortste keren was 
het gevuld met een gevarieerde 
collectie. “Er wordt tot mijn ver-
bazing echt veel gebruik van ge-
maakt,” vertelt de voorzitter. �Ik 
had gedacht dat het even op gang 
moest komen, maar eigenlijk is 
het vanaf dag één een succes.” 

Gezellig praatje
Enige tijd geleden nam de poli-
tieke partij Steenbergen in Beeld 
alvast een voorschotje op de ver-
kiezingscampagne door een drie-
tal houten banken bij de apparte-
mentencomplex te plaatsen. Daar 
wordt bij goed weer veel gebruik 
van gemaakt door de bewoners. 
Het buurtbiebje is volgens Cori-
ne Plandsoen een mooie aanvul-
ling op dit initiatief. “Wat zou nu 
leuker zijn dan dat de mensen een 

boek lezen op een van de bankjes 
en in de tussentijd ook nog een 
gezellig praatje kunnen maken,” 
spiegelt Corine een fijne zomer-
beeld.

Annie is dik tevreden met het 
kastje en hoopt dat het initiatief 
navolging krijgt. “Vooral in de wijk 
Noord zou het leuk zijn, want daar 
is verder niet zoveel. “ Zelf richt de 
zij haar pijlen op nieuwe plannen. 
“Hoe leuk zou het zijn wanneer op 
de Steenbergse Markt de oude wa-
terpomp terugkwam of, nog beter, 
een muziekkiosk?” 

Voorzitter van de bewonerscom-
missie Corine Plandsoen (links) 
en initiatiefneemster Annie Kra-
nendonk poseren tevreden bij het 
buurtbiebje.

Op initiatief van Annie Kranendonk:

Buurtbiebje Oost-Havendijk 
brengt mensen bij elkaar

VOORAANKONDIGING



Motorbanden?
Korstbanden.nl - Fijnaart -    0168 - 462244

De belangrijkste momenten
in je leven goed geregeld!

Doktersdreefje 2
4651 AX Steenbergen 
tel. (0167) 56 46 50 

Kol. den Oudenstraat 24
4751 HJ Oud Gastel
tel. (0165) 51 21 54 www.lignenotarissen.nl

 Piratenavontuur
 Leuk voor jong en oud
 Gezellig grand café met terras
 Te gekke kinderfeestjes
 Coronaproof gezinsuitje

Adventure
Golf

Sloep- en kanovaren, maïsdoolhof 
of Fieldman’s Secret Family Escape

Mooie combi

90 
minuten 

spelplezier

Heense Molenweg 23, De Heen
adventure-golf.nl

Of u nu kiest voor kunststof of hout
ons werk is voordelig en extreem duurzaam

MVH is specialist voor kozijnen,
veranda’s, overkappingen
en dakkapellen.
Wat we doen, doen we goed. Degelijk vakwerk, uitstekende 
kwaliteit en dat tegen een zeer scherpe prijs.

Mike van Herel, MVH House & Garden

Dakkapellen

Kozijnen

Overkappingen

Veranda’s

Heeft u plannen voor uw huis? 

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl

’t Is lastig kiezen uit het 
enorme aanbod…
Daarom vertrouw ik op een Best Car 
Selection-occasion!

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

Met het occasionlabel van Bosch Car Service 
geniet u van een pakket boordevol voordelen 
om niet alleen nu, maar ook over een lange 
tijd nog zeker te zijn dat u de juiste keuze 
heeft gemaakt.

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

BMW 118I EXECUTIVE
BOUWJAAR 10-2009      47716 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, PARKEERSENSOR,
METAALKLEUR,AIRCO,ELEKTRISCHE RAMEN, RADIO-CD,
LICHTMETALEN VELGEN, MISTLAMPEN. MOOIE AUTO!

€ 13.900,--

Ford C-MAX 1.6-16V TREND
BOUWJAAR 05-2009    51997 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
AIRCO, RADIO-CD, METAALKLEUR, MISTLAMPEN. ZEER
RUIME AUTO!

€ 15.450,--

RENAULT CLIO DYNAMIQUE TCE 90 5D
BOUWJAAR 09-2012       16186 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
METAALKLEUR, STUURBEKRACHTIGING, NAVIGATIE
SYSTEEM, RADIO-CD, BLEU TOOTH.

€ 10.900,--

RENAULT KANGOO FAMILY 1.6-16V
BOUWJAAR 01-2008          76664 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO,
METAALKLEUR, RADIO-CD, AIRBAGS, MISTLAMPEN. ZEER
PRAKTISCH EN ZEER RUIM!

€ 20.900,--

MEGANE  ESTATE GT-LINE TCE130
BOUWJAAR 2012         15958 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO, CRUISE
CONTROLE, METAALKLEUR, SLECHTS 15958 KM!,
LICHTMETALEN VELGEN.

www.cuelenaere.nl 

Autobedrijf Cuelenaere B.V.
Nassaulaan 6 | 4651 AA  STEENBERGEN
Tel.: 0167 564150 | www.cuelenaere.nl

 Bosch Car Service Cuelenaere

BOUWJAAR 11-2019    20.807 KM    
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. EASY LINK
SCHERM, CAMERA, FULL LED 

€ 18.890,- -

Nieuw:

Onderhoud en reparatie met behoud 
van uw fabrieksgarantie maar wel 
voordeliger dan bij de dealer!

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

’t Is lastig kiezen uit het 
enorme aanbod…
Daarom vertrouw ik op een Best Car 
Selection-occasion!

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

Met het occasionlabel van Bosch Car Service 
geniet u van een pakket boordevol voordelen 
om niet alleen nu, maar ook over een lange 
tijd nog zeker te zijn dat u de juiste keuze 
heeft gemaakt.

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

BMW 118I EXECUTIVE
BOUWJAAR 10-2009      47716 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, PARKEERSENSOR,
METAALKLEUR,AIRCO,ELEKTRISCHE RAMEN, RADIO-CD,
LICHTMETALEN VELGEN, MISTLAMPEN. MOOIE AUTO!

€ 13.900,--

Ford C-MAX 1.6-16V TREND
BOUWJAAR 05-2009    51997 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
AIRCO, RADIO-CD, METAALKLEUR, MISTLAMPEN. ZEER
RUIME AUTO!

€ 15.450,--

RENAULT CLIO DYNAMIQUE TCE 90 5D
BOUWJAAR 09-2012       16186 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
METAALKLEUR, STUURBEKRACHTIGING, NAVIGATIE
SYSTEEM, RADIO-CD, BLEU TOOTH.

€ 10.900,--

RENAULT KANGOO FAMILY 1.6-16V
BOUWJAAR 01-2008          76664 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO,
METAALKLEUR, RADIO-CD, AIRBAGS, MISTLAMPEN. ZEER
PRAKTISCH EN ZEER RUIM!

€ 20.900,--

MEGANE  ESTATE GT-LINE TCE130
BOUWJAAR 2012         15958 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO, CRUISE
CONTROLE, METAALKLEUR, SLECHTS 15958 KM!,
LICHTMETALEN VELGEN.

www.cuelenaere.nl 

Autobedrijf Cuelenaere B.V.
Nassaulaan 6 | 4651 AA  STEENBERGEN
Tel.: 0167 564150 | www.cuelenaere.nl

RENAULT CAPTUR 1.2 TCE INTENS
BOUWJAAR 01-2018    43.591 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. EXTRA 
GETINT GLAS, AUTOMAAT, ACHTERSPOILER

€ 18.990,- -

RENAULT CLIO ESTATE TCE 90 RENAULT CLIO TCE 100 RS LINE 9.3
BOUWJAAR 07-2015   62.886 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. NIGHT & DAY,
NAVI, LM VELGEN, PRIVACY GLASS

€ 10.390,- - 

RENAULT CLIO ESTATE TCE 120 LIMITED
BOUWJAAR 03-2017    50.201 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. CLIMA, 
NAVI, P-SENSOR, PRIVACY GLASS

€ 13.390,- -

RENAULT CAPTUR TCE EDC ZEN NAVI
BOUWJAAR 01-2020    4.769 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. P-SENSOR,
FULL LED, CRUISE CONTROL

€ 25.990,- -

RENAULT CAPTUR TCE 90 DYNAMIQUE
BOUWJAAR 12-2014    800.926 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. CLIMA, NAVI,
LM VELGEN 17”, P-SENSOR

€ 11.890,- -

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!
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Steenbergse Courant

op vakantie
In de weken 30 en 31 

gaat Steenbergse Courant 
met vakantie. 

Op 24 juli en op 31 juli
is er geen krant.

Wel verschijnt het nieuws uit de 
gemeente Steenbergen op 

KijkopSteenbergen.nl

VOORAANKONDIGING

Hogedruk schiet 
te hulp: vanaf dit 
het weekeinde 
knapt het weer 

geleidelijk aan op
Dit weekeind wordt het dus duidelijk 
stabieler. Zaterdag breidt een uitloper 
van het Azorenhogedrukgebied zich 
over onze omgeving uit en wordt het 
een stuk rustiger. 
De opklaringen winnen veld en de 
zon komt er weer aan te pas. Op de 
meeste plekken in onze omgeving 
blijft het droog bij maxima die op 
zoek gaan naar waarden vooraan de 
20 graden. 
Zondag en begin volgende week 
knapt het weer steeds verder op.

Er komt geleidelijk weer meer 
ruimte voor brede opklaringen en het 
blijft droog. De temperaturen kunnen 

overdag wat winst pakken, zo rond 
de 21 graden in onze regio maar de 

nachten worden wel een stuk koeler, 
omstreeks 11 graden. 

Het vooruitzicht naar de volgende 
week geeft aangenaam zomerweer 
met regelmatig zon, maar soms ook 

wat bewolking. 
De maxima zijn met 23 graden in 
onze regio heel normaal voor half 

juli. 
 

Weerspreuk: 
“Gaat na de langste dag de 

zomertrein goed lopen, dan mag  
en op een warme zomer hopen.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

22°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Monnikenwerk 
was het, maar het leverde haar een 
schat aan informatie op. Plaatsge-
note Hanneke Meulblok speurde 
vier jaar lang naar gegevens over 
adressen in de binnenstad van 
Steenbergen. Adressen die vroe-
ger slechts werden aangeduid met 
een wijknummer. Haar speurtocht 
liet ze starten in het jaar 1860.

“Voor 1949 werden woningen 
niet aangeduid met straatnaam 
en huisnummer, maar kreeg een 
adres een wijknummer. Bijvoor-
beeld A65 of C15. En die nummers 
veranderden in de diverse perio-
den tussen de inventarisaties die 
een wijkmeester maakte. De wijk-
meester liep dan door de wijk en 
keek welke huizen er stonden en 
welke bewoners er in woonden. 

Zo zijn er bijvoorbeeld inventa-
risaties geweest in 1863, in 1880 

en 1899. Er kwamen in de jaren 
steeds meer huizen bij, er verdwe-
nen er ook. Dat had gevolg voor 

de nummering. Het nummer A16 
kon enkele jaren later best veran-
derd zijn naar A19”, zo legt Han-

neke Meulblok uit. 

1500 uren speurwerk
Het speuren naar al die gege-
vens heeft haar naar schatting 
zo’n 1500 uur gekost en is voor 
haar een hobby. De basisschool-
directeur van De Dobbelsteen in 
Hoogerheide kwam een 25-tal ja-
ren geleden in Steenbergen wo-
nen. Ze begon zich voor de his-
torie van de plaats te interesse-
ren. Werd tien jaar geleden lid van 
heemkundekring De Steenen Ka-
mer. In die periode las zij een arti-
kel van Con Slokkers. Hij gaf daar-
in aan dat het lastig was om uit te 
zoeken waar een adresnummer 
nu precies lag. Er waren altijd al 
straatnamen, maar de adressen 
droegen een nummer. Dat trigger-
de mij en ik ben gaan speuren”.

Groot bestand
In de afgelopen jaren heeft ze 
dus de gegevens van niet minder 
dan 6000 adressen achterhaald. 
“Per periode gaat het om zo’n 700 
unieke adressen. Ik heb de gege-
vens van locatie, eigenaar of huur-
der opgenomen in Excel bestand 
dat inmiddels een grote omvang 
heeft gekregen. Ik kan hierin zoe-
ken op nummer of op naam. Als 
je bijvoorbeeld wilt weten hoe-

veel Vermeulens er in Steenber-
gen woonden en waar, dan is dit 
in een mum van tijd gevonden”.

Informatie gratis  
opvraagbaar
“Ik heb nu dit bestand gemaakt 
en wie informatie over de adres-
sen wenst kan mij eenvoudig een 
mailberichtje sturen via hanneke.
meulblok@gmail.com. Dan stuur 
ik vervolgens de mij bekende ge-
gevens”, vertelt Hanneke Meul-
blok. “Een volgende stap is het re-
aliseren van een database die voor 
iedereen online toegankelijk is. 
Daarvoor hoop ik een program-
meur te vinden die dit wil realise-
ren”.

Ook bijdrage  
aan ‘Witte Da?”
Aanstaande zondagmiddag doet 
Hanneke Meulblok overigens mee 
aan ‘Witte Da?”. In de huidige the-
ater- en dansschool Myra Ceti zal 
ze vertellen over de historie van 
het pand aan de Wouwsestraat 
waarin in vroegere jaren de ‘Koek-
jesfabriek’ was gevestigd. De ken-
nis die ze inmiddels van het oude 
Steenbergen heeft gebruikt ze 
ook bij haar rondwandelingen als 
Stadsheraut.

Hanneke Meulblok verzamelde 
informatie over 6000 adressen 
met historie in vesting Steenbergen

Welberg heeft er  
een brug bij

( door Nicole van de Donk )
WELBERG � Met een bliksemsnelle opening door wethouder Wilma Baart-
mans en Corné Koenraadt (Dorpsraad Welberg) is donderdagmiddag een 
nieuwe brug op de Welberg geopend. De brug dient als ontsluiting voor 
de nieuwe wijk van het centrumplan waar inmiddels de eerste contouren 

van huizen beginnen te verschijnen. De brug over de Boomvaart is ook 
aangelegd om de verkeerscirculatie rondom basisschool Pius X te verbete-
ren. De weg waar nu nog auto’s door de smalle bocht rijden, wordt straks 
alleen voor fietsers en voetgangers. 

Intussen is het centrumplan Welberg ook weer een nieuwe fase ingegaan 
met de start van de pleinverharding naast gemeenschapshuis De Vaert. 
Dat zal het Klaproosplein gaan heten. 
Overigens is de brug nog niet helemaal af, want bij droog weer zal de slijt-
laag nog worden aangebracht. Toch is het compleet veilig om erover heen 
te rijden, want dat werd door de wethouder zelf gedemonstreerd.

STEENBERGEN – De gemeente 
Steenbergen moet op zoek naar 
een nieuwe griffier. Lenneke van 
der Meer (55) is sinds 9 jaar grif-
fier in Steenbergen en zodoende 
het eerste aanspreekpunt voor de 
raad. Ze maakt de overstap naar 
de gemeente Bergen op Zoom 
waar ze raadsgriffier Kees Verstap-
pen opvolgt. 

Ze is op 9 juli geïnstalleerd in die 
gemeente, waar ze vanaf 17 au-
gustus aan de slag zal gaan. De 
sollicitatieprocedure voor de 
functie van griffier in Steenbergen 
is inmiddels opgestart.

Lenneke van der Meer is bestuurs-

kundige en in het verleden is zij 
actief geweest als raadslid, wet-
houder en lid van provinciale sta-
ten Zuid-Holland.

Lenneke van der Meer  
vertrekt als raadsgriffier 

Informatie 
bijeenkomst  
zonnecollectief  
in Dinteloord
DINTELOORD – ‘Duurzaam Steen-
bergen’ verzorgt deze zaterdag-
ochtend – 11 juli – een inloopoch-
tend in het dorpshuis. Dan wordt 
vrijblijvend informatie gegeven 
over het zonnepanelen postco-
deroosproject ‘NVS Zonneveld’.

Hierbij is het de bedoeling dat in-
woners uit de gemeente Steenber-
gen deelnemen aan het project en 
op een rendabele, fiscaal aantrek-
kelijke manier bijdragen aan groe-
ne, duurzame energie. 

Aanmelden vooraf wordt gewenst: 
dit kan via telefoon 06 18 220 827.

Meer informatie is te vinden op 
www.collectiefzonnedak.nl.



Anita heeft een uitstekende reputatie als specialist in 
hoogwaardige lingerie, borstprotheses en badmode.

 
De vijf merken: • Rosa Faia • Anita since 1886 • Anita maternity 

• Anita care en • Anita active
spreken weliswaar heel verschillende doelgroepen aan, maar ze hebben één ding 
gemeen: uitstekende pasvorm, het grootste comfort en hoogwaardige kwaliteit.

Bij 
Rosemary’s 

Lingerie 
vindt u de 

5 merken van 
Anita onder 

1 dak.

Wij bieden 
u een grote 

ANITA 
collectie in 
onze lingerie 

winkel
en op onze 
prothese 
afdeling

Hoe het werkt
Met hulp van vrijwillige buurtbe-
middelaars brengt u de commu-
nicatie tussen u en uw buren weer 
op gang. Samen maakt u afspraken 
om een einde te maken aan de 
overlast. Buurtbemiddeling is 
gratis inzetbaar voor elk conflict 
of probleem dat nog op te lossen 
is met een gesprek.

Contact
Buurtbemiddeling bereikt u via 
het telefoonnummer van WijZijn 
Steenbergen, 0167 - 750 850. 
U kunt ook mailen naar 
buurtbemiddeling steenbergen@
wijzijntraversegroep.nl. 

Buurtbemiddeling Steenbergen wordt mogelijk gemaakt door gemeente Steenbergen, 
Stadlander en de politie en is ondergebracht bij WijZijn Steenbergen.

Maak een 
einde aan 
burenoverlast

Bent u de harde muziek of het geschreeuw van uw buren zat? Hee�  
u last van overhangende takken, rommel of de auto van de buren? 
Buurtbemiddeling Steenbergen helpt u om problemen met de 
buren zelf goed op te lossen. 

AUTOGRAPH
INTELLIGENCE™
An Intelligent Vision Revolution

Continuous Design 
Technology™

Visual AI 
Engine™

Eye-Point
Technology AI™ 

enkelvoudige 
merkbril
al vanaf 
€199,-

multifocale 
merkbril
al vanaf 
€299,-

RAADHUISPLEIN 9  DINTELOORD  TEL 0167 520018
WWW.BESTERSOPTICIENS.NL

Al onze brillen worden voorzien van Shamir glazen.

Raadhuisplein 9 – Dinteloord – tel. 0167-520 018 – info@bestersopticiens.nl – www.bestersopticiens.nl

Volkswagen Golf 
1.2 TSI 110PK 5 DRS. 

LOUNGE CLIMATRONIC

Seat Leon 
1.6 110PK 5DRS.  

STYLE CONNECTED CLIMATRONIC

Gratis zoekservice 
NIET GEVONDEN 
WAT JE ZOEKT?

78.469 KM

€  12.950,-
84.035 KM

€  13.790,-
februari 2016

Benzine

Handgeschakeld

mei 2017

Diesel

Handgeschakeld

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

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

Neem nu vrijblijvend contact met ons op:

vakgarageautokar.nl/gratis-zoekservice

WIJ ZOEKEN GRATIS

DE AUTO VAN JOUW DROMEN!

WIJ ZIJN 
DE HELE ZOMER 

OPEN! 
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Hoe groot of 
klein het verhaal ook is, het is al-
tijd de moeite waard om te vertel-
len. Claudia de Groen zei het zon-
dagmiddag aan het begin van de 
eerste editie van ‘Witte da?’, en ze 
kreeg gelijk. In de intimiteit van de 
theaterzaal van Myra Ceti was het 
heerlijk achterover leunen en luis-
teren naar de ontboezemingen van 
de vertellers. De bezoekers werden 
meegenomen op een reisverhaal, 
mochten meelezen in een puber-
dagboek en werden getrakteerd 
op persoonlijke liedjes.

Hanneke Meulblok, lid van Heem-
kundekring De Steenen Kamer, 
kwam haar passie voor erfgoed 
delen met het publiek door te ver-
tellen over de geschiedenis van 
het pand waar het evenement 
werd gehouden. Een interessant 
verhaal over een vroegere brood- 
en koekjesfabriek waarbij je de 

schoorsteen die destijds midden 
in de zaal stond, goed kon voor-
stellen. 
De overgang tussen de vertellers 
werd begeleid door een bijpas-
send liedje, samengesteld door 
medeorganisator Willem Jonge-
nelen. Deze popjournalist vertel-
de onder andere over zijn nog te 
verschijnen boek �De Verzwegen 
Oorlog�, en trakteerde de luiste-
raars ook nog op een toetje in de 
vorm van een smeuïg verhaal over 
Herman Brood die in zijn nada-
gen nog heeft opgetreden in Huij-
bergen. De legendarische rock ’n 
roll zanger was toen al zo van het 
pad af dat hij de naam Huijbergen 
niet meer kon onthouden op het 
podium.

Dagboek van een puber
De verhalen waren bij tijd en wijle 
ook heel persoonlijk. Dasja Abre-
sch durfde het aan om haar pu-
berdagboeken van zolder te halen 

om enkele passages te delen met 
het publiek. “Als je het terugleest, 
is het bijna alsof je toen iemand 
anders was. Je kan je niet meer 
voorstellen dat je dat echt opge-
schreven hebt. Gelukkig zit mijn 
moeder niet in de zaal.”
De puberschrijfsels waren bij-
zonder grappig, maar gaven ook 
een aardige terugblik op wat er 
toen speelde, zoals de kernramp 
in Tsjernobyl in 1986. “Ze praten 
beneden over de ramp. Ik mag er 
niks over zeggen. Net alsof ik als 

14-jarige te jong ben om mee te 
discussiëren.�

Liedjes met  
scherpe randjes
Persoonlijk werd het ook bij de 
liedjes van singer-songwriter Elly 
Kellner, die zichzelf begeleidde op 
gitaar. Ook zij las teksten uit haar 
tienerdagboeken voor, en zong 
zelfs een liedje wat ze in die tijd 
heeft geschreven. “Ik schreef toen 

al dat het schrijven in mijn bloed 
zit. En ook toen ging het vooral 
over de scherpe randjes in mijn 
leven.” Mooi was de passage over 
die keer dat ze meedeed aan de 
Soundmixshow en niet door de 
voorrondes heen kwam. “Ik vind 
het niet erg. Nu weet ik dat ik het 
als mijzelf wil maken in de mu-
ziek, en niet iemand wil nadoen.”

Marmot onder het tapijt
De sportliefhebbers in de zaal 
werden op hun wenken bediend 
met een inkijkje in de wielersport 
tijdens een gesprek met Koos 
Moerenhout, ex-profwielrenner 
en huidige bondscoach. Paul As-
selbergs liet de lach door de zaal 
rollen met zijn columns waarmee 
hij zijn titel taalkunstenaar recht 
aan deed. Wie zelf zijn verhalen 
wil lezen over de marmot die on-
der de vloerbedekking werd ge-
plet, of wil weten hoe het afloopt 
met de verliefde asperge, moet 
zijn boekjes maar eens opzoeken. 
Dan ‘witte da’.

Foto: Singer-songwriter Elly Kell-
ner kreeg het publiek bij ‘Witte da?’ 
stil met haar persoonlijke liedjes. 
Foto: Dennis Wennekers ©2020

Verhalenmiddag ‘Witte da?’ 
vraagt om vervolg

(Door Dasja Abresch)

DE HEEN – De kleinste kern van 
de gemeente Steenbergen heeft 
een nieuwe aanwinst. Onder-
aan de Heensedijk op nummer 18 
is sinds kort boerderijwinkel en 
theetuin ‘Zuiderhof’ gevestigd. 
Het is de verwezenlijking van de 
grote droom van Joke de Neve die 
dan ook geen enkele moeite doet 
om haar blijdschap te verhullen. 
”Ik vind dit zó leuk om te doen,” 
vertelt zij met een brede glimlach 
en glinsterende ogen. Het werkt 
aanstekelijk want in de paar we-
ken sinds de opening is het er een 
drukte van jewelste.

Zuiderhof is tevens de naam van 
de naastgelegen boerderij waar al 
zeker zes generaties De Neve de 
zaak bestieren. Anno 2020 zijn het 
Wim en Joke de Neve die er broc-
coli ’s telen. Hun zoon en dochter 
hebben zich reeds als zaakopvol-
gers gemeld. “Een hof is een klei-
ne boerderij, een hoeve een grote. 
Er was ook een Zuiderhoeve. Die 
stond op de plek waar nu de wa-
tervilla’s liggen” geeft Joke een les-
je Heense historie. 

Echte streekproducten
De boerderijwinkel is haar lang 
gekoesterde wens. Nu de kinderen 
uit het nest vlogen en de paarden 
uit de stal vertrokken, zag zij haar 

kans schoon zag om er iets moois 
van te maken. En dat heeft ze ge-
daan. Het assortiment in het win-
keltje is nog niet helemaal naar Jo-
ke’s wens, maar er is meer dan vol-
doende voor een week vol diver-
se gerechten. Broccoli van eigen 
boerderij, aardappelen, uien, ker-
sen, aardbeien en ga zo nog maar 
even door. “Ik wil alleen maar pro-
ducten die echt van hier uit de 
streek zijn,” benadrukt de kersver-
se winkeldame. Ook is er een rekje 
met brood. “Dat zijn bestellingen 
van de mensen van de camping. 
Die halen ze hier op.”

Complimenten
De theetuin achter de winkel ver-

keert nog in de experimentele fase 
om de animo te testen. Na am-
per drie weken is overduidelijk 
dat het met die animo wel snor 
zit. Zien zitten, doet zitten en dus 
rijden fietsers het hellinkje naar 
beneden gemakkelijk en veelvul-
dig af. “We krijgen zoveel compli-
menten, dat is niet normaal. Leuk 
hoor,” lacht Joke bescheiden. Het 
is dan ook prima toeven in de 
mooie bloementuin. “Ik ben gek 
op bloemen. Er komt ook nog een 
pluktuintje met zomerbloemen. 
Genieten gewoon.”

Bij fris weer is er ook een zitkamer 
die veel weg heeft van de pronk-
kamer uit het begin van de vorige 
eeuw. Zolang de corona-maatre-
gelen van kracht zijn, blijft die nog 
even buiten gebruik. 
Joke wordt met raad en daad bij-
gestaan door plaatsgenote Helma 
van Gurp wiens moeder net een 
bakje kruisbessen komt kopen. 
Mevrouw Van de Klundert zelf zal 
het woord kruisbessen overigens 
zeker niet gebruiken: “Steeke-
beesjes zeggen we hier.” 

Weer wat geleerd. 

Boerderijwinkel en theetuin Zui-
derhof zijn alleen op woensdag 
gesloten. Alle andere dagen zijn 
de openingstijden van 8.30 tot 
17.00 uur. 

Ook grote animo voor theetuin:  
Boerderijwinkel Zuiderhof is als een 
droom die uitkomt voor Joke de Neve

Steenbergse Courant

op vakantie
In de weken 30 en 31 

gaat Steenbergse Courant 
met vakantie. 

Op 24 juli en op 31 juli
is er geen krant.

Wel verschijnt het nieuws uit de 
gemeente Steenbergen op 

KijkopSteenbergen.nl

Foto: Joke de Neve geniet met teugen van haar nieuwe werkplek. “Ik heb dit altijd al willen 
doen. Nu het eenmaal zo ver is, vind ik het net zo leuk als ik gedacht had.”
Foto’s: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Foto: In de boerderijwinkel verkoopt Joke de Neve alleen echte streekproducten. De broccoli 
komt natuurlijk van eigen boerderij.



Hypotheek? Lagere lasten? Het kan!

Tel. 085-0670010
Bezoekadres: Auvergnestraat 29 • 4611 LM Bergen op Zoom

Gesprek is bij ons gratis!

Bergen op Zoom - Steenbergen e.o.

Noordwal 14
4651 AH Steenbergen NB
(0167) 56 61 71 • 06 53 26 30 52
info@martbrusselaarszonwering.nl
www.martbrusselaarszonwering.nl

Rolluiken - Markiezen

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

Rolluiken - Markiezen - Fakrodakramen - Keralite Gevelbekleding 
Uitvalschermen - Lamelgordijnen - Horren voor kunststof - Knikarmschermen

Ons assortiment bestaat uitsluitend uit topmerken zoals: Smits - Heroal  
Somfy - Keralit - Velux - Fakro en vele andere topmerken

Mart Brusselaars Rolluiken 
en  Zonwering staat al meer 

dan 20 jaar garant voor 
 betrouwbaarheid, kwaliteit 

en service.

MART BRUSSELAARS
R O L L U I K E N  •  B I N N E N -  E N  B U I T E N Z O N W E R I N G

K U N S T S T O F  K O Z I J N E N

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 
10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

Ben jij (bijna) 
13 jaar 

of ouder?
En wil je een 

flink zakcentje 
verdienen?

Word dan bezorger bij Steenbergse Courant.
Een route loop je in een goed uur.
Op vrijdagmiddag na schooltijd.

En je verdient prima!

Geef je op via: bezorging@steenbergsecourant.nl, 
op ons kantoor aan de Molenweg 44, 

of via (0167) 56 59 30.
T O TA A L I N S T A L L A T E U R

Steenbergen | Industrieterrein Reinierpolder 1 | Zilverhoek 5 |  t (0167) 561720
Geopend: maandag - vrijdag 08.00 - 17.00 uur

  

Duurzaam klussen met artikelen van professionele kwaliteit.

Balieverkoop tegen groothandelsprijzen.

Nog meer 
aandacht voor
KijkopSteenbergen.nl
In de afgelopen 5 maanden van 2020 
hebben bezoekers 682.525 pagina’s 
van KijkopSteenbergen.nl bezocht. 

Dit zijn er 221.104 meer dan in 
dezelfde periode van 2019.

Een toename van 47%.

Dit zijn er 221.104 meer dan in 

Nu al meerdan 80.000bezoekersper maand
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STEENBERGEN – Grote vreugde in Steenbergen-Zuid want de hertjes zijn terug! Het herten-
kamp in Steenbergen-Zuid is helemaal klaar en dat betekent dat er na twee jaar afwezigheid 
eindelijk weer reetjes in de wei huppelen. Vijf reegeitjes om precies te zijn. Drie van hen zijn 
pas dit jaar geboren, de andere twee zijn één en vier jaar oud. In het najaar komt er een bok 
op visite dus de kans is groot dat er volgend voorjaar beschuit met muisjes gegeten kan wor-
den bij het hertenkamp. 
De reetjes zullen niet de enige bewoners van het parkje zijn. Er volgen namelijk ook nog ande-

re diersoorten zoals kippen en pauwen en mogelijk zelfs een schaap of een geit. De bewoners 
van Zuid waren opgetogen bij het zien van de hertjes die zij zo lang hebben moeten missen. 
Tijdens de herstructurering van de wijk heeft ook het hertenkamp een grote metamorfose on-
dergaan.

De rechtse foto laat een beeld van het toenmalige hertenkamp zien uit juni 1969. 

Foto links & tekst: Dasja Abresch©Steenbergse Courant  | foto rechts: gemaakt door JosPé uit het archief van Ad van de Par

Het hertenkamp in Steenbergen-Zuid is weer bevolkt

STEENBERGEN – De politie waar-
schuwt ouders om hun kinderen 
voor te lichten over de zogenaam-
de ‘Blue Whale Challenge’. Daar-
bij worden jongeren gevraagd om 
deze challenge te accepteren en 

de meest bizarre opdrachten uit 
te voeren. Zichzelf prikken, snij-
den tot zelfs de opdracht om zelf-
moord te plegen. Jongeren worden 
zelfs gechanteerd als ze besluiten 
om niet mee te doen.

Via social media wordt met de 
jongeren contact gezocht. Zo-
dra ze het bericht openen blij-
ken ze de challenge te accepte-
ren en doen ze mee aan een idi-
oot en gevaarlijk spel. Iedere dag 

ontvangen ze opdrachten die voor 
een bepaalde tijd moeten worden 
uitgevoerd. De opdrachten wor-
den steeds heftiger. Het begint bij-
voorbeeld met zichzelf te prikken 
en zo gaat het verder tot snijden 
met uiteindelijk de opdracht om 
zelfmoord te plegen. 

Advies
De politie adviseert ouders om er 
met hun kinderen – die vaak al-
lang op de hoogte zijn van dit bi-
zarre ‘spel’ – over te praten. Jon-
geren worden aangeraden om bij 

ontvangst van een dergelijk chal-
lenge bericht dit met de ouders 
of verzorgers te bespreken. Een 
dringend advies is om de berich-
ten niet te openen en het betref-
fende account op Instagram te 
rapporteren. Het account is ove-
rigens nep.

Wijkagenten
De wijkagenten in Steenbergen 
staan open voor een gesprek hier-
over. In de gemeente Steenbergen 
zijn dit Karin Vissenberg, Jesse 
Smidt, Jack Ambags en Jan Valckx.

Politie waarschuwt ouders 
en verzorgers voor de  
‘Blue Whale challenge’

STEENBERGEN – Tij-
dens de Kidsrun die 
de Steenbergse Ro-
parunteams Stone-
mountain Runners en 
Door Dik en Dun vo-
rig jaar in samenwer-
king met de sportcoa-
ches organiseerden 
werd geld op gehaald 
voor zowel de Ropar-
un als voor een lokaal 
goed doel. Voor dat 
laatste werd besloten 
om Skyler Kulik’s har-
tenwens te vervullen. 
Bij het Steenbergse 
knaapje werd in 2018 
een gezwel in zijn oog 

ontdekt en het knulletje kon beste 
een opsteker gebruiken.

En wat voor een opsteker werd 
het. Niet alleen een schommel 
met glijbaan – die al vrij snel kon 
worden geplaatst – maar ook een 
trampoline. Dit speeltoestel was 
vorige jaar nog niet  voorradig en 
werd zaterdag 27 juni door leden 
van Door Dik en Dun en de Stone-
mountain Runners opgezet. Sky-
ler kan zich voortaan naar harten-
lust uitleven. Zowel hijzelf als zijn 
gezinsleden zijn blij met deze gul-
le gift.
Overigens zijn beide teams on-
danks het afgelasten van de Ro-
parun toch actief om geld bijeen 

te sprokkelen, waar-
mee de Roparun goe-
de doelen kan onder-
steunen.  

Foto links: Skyler 
met Natasja Nelen, 
Edwin van Kaam, Pa-
trick Heijboer,Peter 
Wiersma en Henk Eh-
bel bij de vorige jaar 
geplaatste schom-
mel-glijbaancombi-
natie.

Foto: Skyler op de 
trampoline, met Joris 
Meesters, Henk Ehbel 
en Patrick Karremans.

Roparunteams doneerden  
speeltoestellen aan Skyler Kulik

Kabouters gespot bij  
peuterspeelzaal Pippi

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Hoewel kabouters meestal pas in het najaar in grote 
aantallen voorkomen, is het herfstachtige zomerweer waarschijnlijk de 
reden dat de gepuntmutste vriendjes nu al in juli gespot worden. Bij peu-
terspeelzaal Pippi in Steenbergen-Zuid is er zelfs een heel dorp ontdekt. 
Samen met kabouterjuffen Marianne, Tonnie en Brigitte vieren de peu-
terdwergen er twee dagen feest om de vakantie in te luiden. Er worden 
kaboutertuintjes aangelegd en kabouterspelletjes gespeeld, kabouter-
chips gegeten en een kabouterlantaarn geknutseld. De oudervereniging 
van Pippi ging zelf ook aan de slag en maakte voor alle Pippi-peuters een 
knapzak waar ze de vakantie vast wel mee doorkomen.
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De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk is iedere zaterdag 
om 17.00 uur te beluisteren via de 
radio KPN kanaal 1102 en Ziggo 
kanaal 916.
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: het secretariaat is tot nader 
bericht alleen bereikbaar via e-mail 
par.secretariaat@sintannaparochie.
com of via de telefoon 0167-
561671        
Pastores:
Pastoor Hans de Kort, Dokters-
dreefje 4, 4651 AX Steenbergen. 
Telefoon: 0167-563129. E-mail 
jdekort@kerkmail.nl; Pastor 
Sebastian Chazhoor, 06-23786713; 
Pastoraal werkster Lenie Robijn 
06-45674172
Contactpersonen:
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Coby Schoonen tel: 0167-566322, 
cobyschoonen@gmail.com
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103                                                                                                        
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jongh, 0167-522909, 
gdjonghh68@gmail.com Maria-
kapel en begraafplaats dagelijks 
geopend van 9.00 -20.00 uur.                                                           
Parochiekern H. Georgius: 
Ad Huijsmans, 06-53424810 
huijsmans4756@gmail.com 
Parochiekern H. Joannes de 
Doper, Corrie van Tilburg, 
cvtilburggeers@home.nl 0167-
502335                                                                                                                       
Parochiekern St. Gummarus Els 
Verbeek secr. PKC 0167-566886, 
Bram Hommel voorz. PKC 06-
53802394, a.a.j.hommel@gmail.
com                                                            
Parochiekern Vredeskerk: Petra 
Geers, 0167-565994, petrageers@
hotmail.nl 

Personalia: de overledenen die 
wij in ons gebed gedenken zijn: 
Jeanette v.d. Riet; Janus van Loon.
Misintenties: Wilt u een 
misintentie aanvragen? Gelieve 
dit minstens een week van tevoren 
(ivm tijdige plaatsing in de krant) 
door te geven bij het secretariaat 

(zie gedeelte Sint Annaprochie) of 
via de website. De prijs voor het 
aanvragen van een misintentie is 
11,00 euro.

Kerkdiensten:  jaarcyclus A.
Zaterdag 11 juli 17.00: pastoor 
H. de Kort. Adrie Luijks (kruisje 
ophalen); Jaantje Looijen-van Vugt;  
Riet Bosters - Rens echtgenote van 
Kees Bosters ( kruisje ophalen); 
Peet Schijvenaars echtgenoot van 
Toos Bosters.
Zondag 12 juli 9.30 uur: pater 
B. v. Schaik. Johannes Luijks; 
Petrus Luijks; Jack Buuron( 
Kruisje ophalen); jaargetijde To 
Uitdewilligen - de Ridder; familie  
Verbeek - Gijzen en Connie.
Maandag13 juli 9 juni 19.00 uur: 
pastor S. Chazhoor.

Vooraf reserveren is niet meer 
nodig. De richtlijnen van het 
RIVM inzake, het ontsmetten 
van de handen, de 1,5 meter 
afstand onderling en bij koorts of 
verkoudheid blijf thuis dienen nog 
steeds in acht te worden genomen.
Zaterdag 11 Juli om 19.00 
uur: Eucharistieviering met als 
voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor. Patrick Goverde 
verzorgt met zang en orgelspel de 
muzikale invulling.  
Woensdag 15 Juli om 9.30 
uur: Eucharistieviering met als 
voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor. 
Zaterdag 18 Juli om 19.00 
uur: Eucharistieviering met als 
voorgangers Pastoor Hans de Kort 
en past. w. Lenie Robijn. 
Woensdag 22 Juli om 9.30 
uur: Eucharistieviering met als 
voorganger Pastoor Hans de Kort. 
Opgeven van een misintentie kan 
bij Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612,       
e-mail r.gelten@home.nl  Het tarief 
van een misintentie is  € 11,00. 

Er mogen weer meer mensen in 

de kerk, u hoeft zich niet meer 
aan te melden. Wel worden de 
voorschriften van het RIVM aan 
gehouden.  
Zondag 12 juli: Woord Gebed 
Communieviering, voorganger 
p.w. Lenie Robijn. Intenties: ouders 
Ligtenberg – v.d. Weegen; jgt. Kees 
van Loenhout en overl. familie; 
Maandag 13 juli 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 15 juli 19.00 uur: H. 
Mis.
Donderdag 16 juli 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.

Zaterdag 11 juli 19.00 uur  Euch.: 
In deze viering gedenken wij: Han 
Bom e.v. Toos Bogers; o.o. Kom-
mers - Schrauwen; Joop van Gor-
kum w.v. Toos de Bruijn; o.o. van 
Dorst - Slooters. Voorgangers: Past. 
H. de Kort en Past. L. Robijn. lec-
tor: F.Veraart.
Dinsdag 14 juli 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Atonius voor 
onze gezinnen.

Zondag 12 juli 11.00 uur: Woord- 
en Communieviering. Zang: 
Gemengd koor.  
Er mag nog niet gecollecteerd 
worden tijdens de dienst. Daarom 

staan de collecteschalen achter 
in de kerk. Bij het verlaten van 
de kerk kunt u hierin uw bijdrage 
doen.  
Misintenties: Cor van Etten-v.d. 
Poel, Dina Reijnders-Suijkerbuijk, 
Auruliana en Francesco kin-
deren van Flavio en Chrissi 
Martis. Voorganger: pastoraal 
medewerker Lenie Robijn; Lector: 
Adrie van Etten; Koster: Ad 
Huijsmans
Vanaf 1 juli is het niet meer nodig 
om u zelf vooraf aan te melden 
om naar de kerk te komen. 
Wel moet in de kerk nog steeds 
de afstand van 1.50 mtr. in acht 
genomen worden.
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Zondag 12 juli  10.00 uur: Ds. 
T. Veldhuizen, Zandhoven. I.v.m. 
beperkt aantal personen in de dienst, 
graag opgeven bij connybom@
autobom.nl / 0167 56 47 45. Voor 
verdere informatie: protestantse-
gemeentesteenbergen.nl. U kunt 
ook luisteren via www.kerkomroep.
nl en dan Steenbergen kiezen.

Zondag 12 juli leidt Ds. Ch. 
Inkelaar-de Mos de digitale 
kerkdienst. Aanvang 10 uur. 
U kunt de dienst live meemaken 
of terugkijken via de link: www.
pkn-oudenbosch.nl/diensten/ 
geluidsdiensten/video-kerkdienst. 
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Weekenddienst regio  Halste-
ren en Steenbergen 10.00 uur tot 
maandagmorgen 8.00 uur: voor 
dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met de telefonist(e) van 
Ziekenhuis Bravis,  0164 - 278000. 
Deze zal u doorverbinden met de 
pastor van dienst.

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

Toegift van Pater Bertus

Bescherming van God.  Psalm 
91.
Hij die de bescherming geniet van 
de Allerhoogste, die in de schaduw 
van de Almachtige woont, Hij 
zegt tot de Heer: “Mijn toevlucht 
, mijn burcht, mijn God, op wie ik 
vertrouw”. Want Hij maakt u los 
uit de strik van de jagers, behoed u 
voor de kwaadaardige tong. Hij zal 
u met zijn vleugels beschermen, 
onder zijn wieken vindt gij een 
toevlucht, zijn trouw is uw pantser 
en schild. Geen nachtelijk onheil 
hoeft ge te vrezen, geen pijl bij 
klaarlichte dag. Geen ziekte die 
sluipt in de duisternis, geen kwaal 
in de gloeiende zon. Al vallen er 
naast u duizend neer, tienduizend 
aan uw zijde, u zal het onheil niet 
deren. Het zal gebeuren onder 
uw ogen, ge zult de straf van de 
zondaars zien. De Heer is immers 
uw toevlucht, de Allerhoogste 
uw burcht. Het kwaad zal u niet 
bereiken. De ramp blijft ver van 
uw tent. Hij heeft zijn engelen 
last gegeven op al uw wegen u 
te bewaken. Zij zullen u op hun 
handen dragen, geen steen zal 
uw voeten kwetsen…Gij kunt 
op slangen en adders trappen, 
leeuwen en draken trotseren. Wie 
op mij rekent zal Ik verlossen, 
beschermen zal Ik wie Mij erkent. 
Wanneer hij Mij aanroept zal Ik 
hem horen, hem bijstaan in iedere 
nood, hem redden en aanzien 
schenken. Zijn levensdagen zal Ik 
vervullen, 
mijn zegen zal hij ervaren. (enz.). 
P.S. Deze psalm is uitstekend 
geschikt om in de coronacrisistijd  
te bidden. Pater Bertus.
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Zondag 12 juli 10.00 uur: Ds. A. 
Vastenhoud 18.30 uur: Ds. M.M. 
Van Campen, Goes.

Open Deur Steenbergen

Wilt u een kerkdienst bijwonen? 
Ga dan naar  onze website: www.
opendeursteenbergen.eu en reser-
veer een zitplek. In verband met 
de maatregelen van de overheid 
inzake Corona kunnen wij maar 
een beperkt aantal mensen toelaten 
in de kerk. Elke week (op maandag) 
worden de data voor die week 
ververst.

Op dit moment worden er, 
in verband met de corona-
maatregelen, geen kerkdiensten 
gehouden in het Kerkje aan 
de Voorstraat, maar in de Sint 
Martinuskerk, Dorpsstraat 20 te 
Halsteren. U bent daar van harte 
welkom. Aanvang eredienst 10.00 
uur. Op 12 juli is de voorganger ds. 
Henk van het Maalpad.
Ook kunt u de kerkdienst volgen 
op You Tube Videokanaar PGHNV 
of via www.kerkomroep.nl. Meer 
informatie over onze protestantse 
gemeente en de kerkdiensten vindt 
u op onze website: http://halsteren-
nieuwvossemeer.protestantsekerk.
net/

Elke zondag 09.00 uur dienst in de Protestantse Kerk, 
Voorstraat 48 Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 
4717 NS Bergen op Zoom, tel. (0164) 23 19 92. 
E-mail:hcvhmaalpad@home.nl.
Voor informatie: B. van Weesep, tel. (0164) 68 39 41

Protestantse Gemeente  
Nieuw-Vossemeer en Halsteren

doordenkertje
Een christen die niet kan 

danken, is iemand die 
Gods taal vergeten is.

( door Tineke Feskens )

STEENBRGEN – Tijdens haar praat-
programma bij de SLOS maakt Hil-
de Jans een onderwerp bespreek-
baar waar een groot taboe op 
ligt: mishandeling van ouderen. 
Ze gaat in gesprek met Gerda Nui-
ten, aandachtsfunctionaris Oude-
renmishandeling van Veilig Thuis 
West-Brabant en Sanne Bijlsma 
van Meldpunt Crisiszorg. 

Hilde Jans verzorgt sinds eni-
ge tijd een informatief praatpro-
gramma op zondagmiddag bij de 
SLOS. Allerlei onderwerpen pas-
seren de revue. Soms zakelijk, 
soms informatief, soms grappig, 
soms serieus. Aanstaande zondag 
bespreekt zij een onderwerp waar 

nog steeds een groot taboe op 
ligt, namelijk ouderenmishande-
ling. Een onderwerp waar ieder-
een van denkt, dat kan haast niet, 
of dat gebeurt niet in mijn omge-
ving. Helaas, zo blijkt ook tijdens 
haar gesprek met Gerda Nuiten, 
gebeurt het vaker dan men denkt. 
Niet alleen in ‘de stad’, maar ook 
hier, in de regio West-Brabant. 
Landelijk gemeten is 1 op de 20 
ouderen slachtoffer van mishan-
deling, een schrikbarend aantal. 
“Voorbeelden van ouderen die in 
goed vertrouwen een buurtbewo-
ner volmacht geven voor het be-
heer van hun financiën en dan 
volledig uitgebuit worden. Maar 
ook de beelden die geestelijke 
mishandeling van oude, vaak de-
menterenden bij mij oproepen. 
Het taboe moet opgeheven wor-
den. We moeten allemaal onder 
ogen zien dat het gebeurt.” pleit 

Hilde Jans. “Ik ben psycholoog, 
vraag me af waarom mensen de 
dingen doen die ze doen. Waar-
om besluit iemand een kwetsbaar 
persoon te mishandelen, op welke 
manier dan ook.” Daarom gaat ze 
uitgebreid in op hoe ouderenmis-
handeling gesignaleerd kan wor-
den, en hoe te handelen bij ver-
moeden van ouderenmishande-
ling.  

“Als je mishandeling  
van ouderen vermoedt, 

meld het dan”

Aan tafel zit ook Sanne Bijlsma 
namens het Meldpunt Crisiszorg. 
Sinds maart kan iedereen bij het 
meldpunt terecht voor vragen 
over acute hulp. Zij werkt nauw sa-
men met diverse instanties, waar-
onder Veilig Thuis West-Brabant. 
Zij geeft uitgebreid uitleg over het 
werk van het Meldpunt en het be-
lang van het signaleren van oude-
renmishandeling. Tijdens de uit-
zending komt regelmatig het te-
lefoonnummer van zowel Veilig 
Thuis West-Brabant als het Meld-
punt Crisiszorg in beeld. 

“Als u ook maar enige twijfel heeft 
over uitbuiting, mishandeling in 
welke vorm dan ook van oude-
ren, bel  dan!” roept Hilde Jans ie-
dereen op. “De medewerkers van 
het Meldpunt Crisiszorg weten bij 
wie u terecht kunt met vragen. Bij 
Veilig Thuis West-Brabant hoeft u 
bij vermoeden van mishandeling 
niet meteen een melding te doen. 
Informatie vragen kan ook. Maar 
sluit de ogen niet voor ouderen-
mishandeling. Het taboe moeten 
we doorbreken!”
Het telefoonnummer van Veilig 
Thuis West-Brabant is 0800 5099. 
Het telefoonnummer van Meld-
punt Crisiszorg is 0800 2000. 
De uitzending is zondagmiddag 
vanaf 13.00 uur te zien op SLOS 
TV en op het YouTube kanaal van 
SLOS.

Foto: Presentator Hilde Jans in 
gesprek met Gerda Nuiten aan-
dachtsfunctionaris Ouderen-
mishandeling van Veilig Thuis 
West-Brabant en Sanne Bijlsma 
van Meldpunt Crisiszorg.
Foto: SLOS ©2020

Praatprogramma ‘Hilde’ maakt 
taboe bespreekbaar op SLOS TV

Waar is  
de fiets  

van Roos?
(Door Dasja Abresch)

Nieuw-Vossemeer - De vakantie is 
voor de Nieuw-Vossemeerse Roos 
Gravestein (14) niet leuk begon-
nen. Afgelopen dinsdag ging zij 
vanuit Nieuw-Vossemeer met de 
bus naar school om aan het einde 
van een bijzonder schooljaar haar 
boeken in te leveren. Haar mooie 
witte fiets, een Batavia Diva, bleef 
achter bij de bushalte aan de Mo-
lenweg. Bij terugkeer was hij ver-
dwenen. 

Moeder Ulrike is er boos over. 
“Twee jaar geleden heeft Roos hem 
heel zorgvuldig uitgekozen toen zij 
naar de middelbare school ging. Ze 
is er altijd erg zuinig op geweest en 
nu is hij weg. Ik vind het zo erg.” Zij 
hoopt dat degene die de fiets mee-
nam hem weer terug wil zetten of 
dat degene met de gouden tip zich 
meldt. Dat kan via de facebook-
pagina van Ulrike Gravestein Pee-
ters of via een berichtje naar Steen-
bergse Courant.
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Steenbergse Courant

op vakantie
In de weken 30 en 31 

gaat Steenbergse Courant 
met vakantie. 

Op 24 juli en op 31 juli
is er geen krant.

Wel verschijnt het nieuws uit de 
gemeente Steenbergen op 

KijkopSteenbergen.nl

VOORAANKONDIGING

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Een lief gebaar 
kan heel veel betekenen. Dat heeft 
Noortje Koenraadt ondervonden 
nadat zij een zelfgemaakt be-
schermengeltje bij de familie Van 
den Belt in de brievenbus had ge-
stopt. Een zoektocht, een toevalli-
ge ontmoeting én een briefje leid-
den tot een date. Noor ging een 
ijsje eten, mét Ruud en Angela van 
den Belt.

Noortje was een beetje verle-
gen toen ze de Watertoren bin-
nenkwam zondagmiddag. Niet 
vreemd, want wie verwacht �de 
krant� én TV als je een ijsje gaat 

eten. Noor was overdonderd door 
alle aandacht en papa, mama en 
broer Daan eigenlijk ook. Hij vond 
het apart. Waarom zoveel gedoe 
over een beschermengeltje dat 
zijn zusje bij de burgemeester in 
de bus gestopt had? 

“Wie heeft ons toch  
dat beschermengeltje  

gegeven?”
“Noortje maakt beschermengel-
tjes, dat vindt ze leuk.” vertelt 
mama Jory. “Toen wij thuis spra-
ken over de column van de burge-
meester waarin hij vertelde over 

hoe druk zijn vrouw Angela het 
in het ziekenhuis had met Coro-
na patiënten. Hoe zijn zoon door 
het werk bij de politie bij een fa-
miliedrama assisteerde én hijzelf 
grote zorgen over het Coronavirus 
had, vond Noortje dat zij een be-
schermengeltje moesten krijgen.”  

Zogezegd zo gedaan, met grote 
gevolgen. Omdat de familie Van 
den Belt niet wist wie dat lieve ge-
baar had gemaakt, deden ze over-
al navraag. Er kwam een verhaal-
tje in deze krant en uiteindelijk 
kwam Angela er via een praatje 
bij de bakker achter dat het Noor-
tje was. 

“Toen we vorige week zaterdag 
even hier bij de Watertoren, op het 

terras zaten, sprak de moeder van 
Noortje ons aan. Zij stelde Noortje 
aan ons voor en spontaan vroeg 
Ruud of ze zin had een ijsje met 
ons te eten. Helaas hadden papa 
en mama geen tijd.” vertelt Ange-
la. Maar zondag lukte het wel.

“Wat gaf dat engeltje  
mij energie!”

“Lieve Noor” zegt de burgemees-
ter, als hij samen met Angela bin-
nen is gekomen. “Toen ik ’s mor-
gens de krant uit de bus haalde 
en daar jouw beschermengeltje 
in aantrof, gaf me dat zoveel ener-
gie. Het was precies wat wij nodig 
hadden. En vandaag gaan wij ein-
delijk samen op date én mag ik sa-

men met jou een ijsje eten� glun-
dert hij. Samen met Angela had 
Ruud een cadeautje gekocht. Een 
roze, wollig schrift. Waarin Noor 
al haar belevenissen kan opschrij-
ven. Een prima keuze, want laat 
roze nu Noors favoriete kleur zijn. 
Voor Angela heeft Noortje ook een 
beschermengeltje gemaakt, met 
een roze kraal eraan. “Want roze 
past bij meisjes” legt Noor uit. 

Als de ijsjes geserveerd worden is 
het tijd voor de pers te vertrekken. 
De familie Koenraadt en Ruud en 
Angela van den Belt hebben er sa-
men nog een gezellige middag 
van gemaakt. 

Foto’s: Jan de Langen © Steenbergse Courant 

IJs eten met een engeltje

DINTELOORD – “Donderdag 2 juli 
bestond onze vereniging 75 jaar. 
We hadden voor dit jaar grootse 
plannen, maar die konden door 
corona helaas niet doorgaan. 
Uiteindelijk hebben we toch be-
sloten om een kleine feestavond 
te houden voor onze leden. Die 
vond plaats op vrijdag 3 juli. 
Daar hebben we de nieuwe kle-
ding van onze vereniging gepre-
senteerd en kreeg iedereen een 
cadeautje om het jubileum alvast 
te vieren. Volgend jaar hopen we 
dan toch groots uit te kunnen 
pakken”, zo laat Nicole van Til-
burg van Volharding Dinteloord 
weten.

En er gebeurde meer bij de mu-
ziekvereniging. Maandag 6 juli 
hebben de blokfluitleerlingen el-
kaar voor het eerst weer in het 
‘echt’ gezien. Dit nadat ze weken-
lang online videolessen volgen-
den die Carina Nuijten hen gaf. 
Tijdens de bijeenkomst van afge-
lopen maandagavond werden de 
diploma’s uitgereikt. Dat gebeur-
de door Alex van Tilburg namens 
de vereniging. Voor de blokfluit-
leerlingen was de diploma uitrei-
king een plezierige ervaring, maar 
het was ook leuk en spannend om 
na maanden van het apart thuis-
spelen dat weer voor publiek te 
kunnen doen. 

Bescheiden feestavond als voorloper op 75-jarig  
bestaan Volharding Dinteloord
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( door John Rommers )

Eerder in deze rubriek hebben we 
aandacht besteed aan het kam-
pioenschap van het 1e elftal van 
v.v. Steenbergen in het seizoen 
1959/1960. Ook het 3e elftal van 
de Blauwwitten behaalden in dat-
zelfde seizoen de titel. En ook daar 

willen we natuurlijk graag even 
aandacht aan besteden.

De mannen van het 3e, ingedeeld 
in een competitie met slechts 8 
verenigingen, speelden in dat sei-
zoen 14 wedstrijden waarvan ze er 

10 wonnen. Drie wedstrijden wer-
den gelijk gespeeld en slechts één 
keer ging een wedstrijd verloren. 
Met 23 punten en een doelgemid-
delde van 66 voor (in 14 wedstrij-
den) en 19 tegen, werd het kampi-
oenschap behaald.

Cees Knop topscorer
Spits Cees Knop nam er hiervan 
27 voor zijn rekening en werd 
daarmee de duidelijke topsco-
rer, gevolgd door Bart Rooms met 
13 doelpunten en Jan van de Poel 
met 6 treffers.
Om te promoveren naar de 2e klas 

van de Brabantse voetbalbond 
moesten 2  promotiewedstrijden 
worden gespeeld tegen Kaaise 
Boys 2 uit Fijnaart.
De eerste wedstrijd in Fijnaart 
werd een overwinning voor Kaai-
se Boys, de 2e wedstrijd in Steen-
bergen werd door Steenbergen 

Uit de ‘Oude Blauwwit-doos’ van John Rommers:
Het ‘vergeten’ kampioenschap van Steenbergen 3  
en de geboorte van 3 nakomertjes

Foto: Het eerste zaalvoetbalteam van v.v. Steenbergen in 1991. Staand v.l.n.r. Ad Theuns, Ad 
Baartmans, Wim de Kock, Jac van Leent, Tiny van Opdorp ( coach) en Ad Theuns (namens 
shirtsponsor Van Herel de Kok Hoppenbrouwers ). Gehurkt v.l.n.r. Hans de Groen,  René de 
Koning en Piet Iriks.

Het eerste dameselftal van v.v. Steenbergen in 1989. Staand v.l.n.r. Annemiek Dam, Marja Ha-
gens, Sandra Schoonen, Astrid Bastiaanse, Lisette Geertse, Sonja Bastiaanse, Con van Kuyk 
(trainer/elftalleider). Gehurkt v.l.n.r. Jolanda ???,  Anita Hagen, Sandra Dam, Yvette Kooy-
man.

Foto: Het 3e elftal van  v.v. Steenbergen dat in het seizoen 1959/1960 kampioen werd. Staand v.l.n.r. Cor Hoendervangers (bestuurslid) Jos Koenraadt,Theo de Groot, Cees Knop, Bart Rooms, 
Jan van de Poel. Middelste rij v.l.n.r. Leo van Overvel , Cees van der Wegen, Jan van Hoeffelen, Arjaan van Hoeffelen (grensrechter). Gehurkt v.l.n.r. Cees de Bruin,  Harry Looyen, Cees Delhez.
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gewonnen. Het reglement van 
de KNVB schreef toen voor dat 
een derde beslissende wedstrijd 
moest worden gespeeld en dat ge-
beurde een week later op het neu-
trale terrein van Divo in Dinte-
loord. Steenbergen trok toen aan 
het langste eind en wist een 6-3 
overwinning te behalen, waardoor 
promotie een feit was.

Degradatie en (weer)  
het kampioenschap
Het verblijf in de 2e klas was ech-
ter van korte duur, want het sei-
zoen daarop volgde direct weer 
degradatie naar de 3e klas van de 
Brabantse voetbalbond. Om in het 
seizoen 1961/1962 vervolgens we-
derom kampioen te worden in die 
3e klas.

Er werden in dat seizoen 16 wed-
strijden gespeeld waarin maar 
liefst 105 doelpunten konden wor-
den genoteerd. Nog steeds bleek 
Cees Knop de ideale spits want 
deze competitie wist hij 41 keer 
het vijandelijke doel te vinden.

Met nog enkele ‘invalbeurten in 
een ander elftal kwam zijn totaal 
in het seizoen 1961/1962 maar 
liefst op 48 (!) doelpunten. Op de 
foto de spelers van Steenbergen 3 
die in het seizoen 1959/1960 kam-
pioen werden.

De dames komen eraan
Vanaf de oprichting van de Steen-

bergse voetbalvereniging in 1933 
was v.v. Steenbergen een vereni-
ging met alleen herenteams, die 
op zondag hun wedstrijden speel-
den en uiteraard met jeugdelf-
tallen die op zaterdag in het veld 
kwamen.

Maar in 1989 kwam daar verande-
ring in en werd het eerste ‘nako-
mertje’ geboren.

Onder leiding van trainer/elftal-
leider Con van Kuijk, zelf op dat 
moment speler van het eerste elf-
tal, startte v.v. Steenbergen in dat 
seizoen met damesvoetbal. De 
initiatiefnemers daarvoor waren 
Sandra Dam en Astrid Bastiaanse, 
die zelf ook deel gingen uitmaken 
van dat damesteam.

Veel nederlagen
Con van Kuijk herinnert zich nog 
als de dag van vandaag hoe de re-
sultaten waren in dat eerste sei-
zoen. “Er werd alleen maar verlo-
ren, vaak met grote cijfers”, weet 
hij.

“Ik moest in het begin bij wijze van 
spreken nog uitleggen wat buiten-
spel was, laat staan hoe het voet-
ballend moest gaan. Maar toch 
ging het steeds beter en beter, met 
in de tweede helft van de compe-
titie zelfs de eerste overwinning in 
een uitwedstrijd tegen Oudemo-
len. Maar gezellig was het iedere 
wedstrijd”.

Tot op de dag van vandaag spelen 
de dames hun wedstrijden met 
veel plezier, al gaan ze dat vanaf 
komend seizoen, net als de mees-
te herenteams, op zaterdag doen.
Op de foto van het dameself-
tal staan de dames, die in 1989 
het voor vv Steenbergen eerste 
damesteam vormden met hun 
coach.

Het 2e nakomertje
Precies twee seizoenen later – 
vanaf het seizoen 1991/1992 – 
vond de geboorte plaats van het 
tweede nakomertje. v.v. Steenber-
gen startte toen met een heren 
zaalvoetbalteam en dat betekende 
dus de tweede nieuwe tak binnen 
de vereniging.
Onder leiding van coach Tiny van 
Opdorp werd het team ingedeeld 
in de 2e klas, maar na enige tijd 
werd die zaalvoetbaltak afgesto-
ten naar Fc.Cromwiel, een zelf-
standige zaalvoetbalvereniging in 
Steenbergen.
Tot en met afgelopen seizoen is die 
situatie zo gebleven, maar vanaf 
het komende seizoen 2020/2021 
zal dat weer gaan veranderen. Alle 
zaalvoetbalteams van Fc.Crom-
wiel gaan dan weer spelen onder 
de vlag van v.v. Steenbergen.
De vrijdagavond blijft de vaste 
speeldag. Rick Musters en Remco 
van de Riet zullen de zaalvoetbal-
commissie binnen v.v. Steenber-
gen gaan vormen. Op de foto de 
spelers die in 1991 de kar trokken 
en uitkwamen in het eerste zaal-
voetbalteam van v.v. Steenbergen .

En toen begon  
het zaterdagvoetbal
Het 3e nakomertje binnen v.v. 
Steenbergen kwam ter wereld in 
2010.
Diverse spelers hadden al enige 
tijd de wens te kennen gegeven 
graag te willen komen voetballen 
bij v.v. Steenbergen, maar dan lie-
ver op zaterdag dan op zondag. 
Daar kwam bij dat ook vaak spe-
lers die al op zaterdag in diver-
se jeugdelftallen speelden, maar 
vanwege hun leeftijd vanaf hun 
18e jaar naar de senioren gingen 
verhuizen, diezelfde wens lieten 
horen.
Vanaf het seizoen 2010/2011 werd 
de  knoop door het bestuur door-
gehakt en werd begonnen met 1 
zaterdagteam bij de senioren.
Een 5-tal seizoenen later, van-
af het seizoen 2015/2016 , kwam 
daar een 2e zaterdagelftal bij en 
weer enkele seizoenen later (in 
2019) zag een 3e zaterdagteam het 
licht.
En vanaf het komende seizoen 
komt dan de echte grote veran-
dering binnen de vereniging v.v. 
Steenbergen. Ook de selectie elf-
tallen ( Steenbergen 1 en Steen-
bergen 2 ) hebben de wens te ken-
nen gegeven om hun wedstrijden 
op zaterdag te gaan spelen  en dus 
zullen de vele supporters die we-
kelijks naar de wedstrijden van 
hun Blauwwitten komen kijken 
de zondag moeten gaan inruilen 
voor de zaterdag.

Ook het damesteam van v.v. Steen-
bergen gaat – zoals eerder gemeld 
– op zaterdag spelen. Alleen het 
huidige zondag 3 blijft de zondag 
trouw .
Op de foto van het zaterdagelf-
tal de spelers die in 2010 het team 
vormden van het eerste elftal dat 
op zaterdag ging spelen.

Start nieuwe  
voetbalseizoen
Zoals bekend is het voetbalsei-
zoen dat net achter ons ligt in 
maart jl. helaas noodgedwongen 
afgebroken en uiteindelijk defini-
tief stilgelegd in verband met het 
corona virus.
Gelukkig gaat het met de uit-
braak daarvan momenteel de 
goede kant op en er vanuit gaan-
de dat zich dat op de huidige ma-
nier blijft ontwikkelen, zal de start 
van het nieuwe seizoen 2020/2021 
op zaterdag 1 augustus aanstaan-
de zijn.
De spelers van de selectie zullen 
die dag onder leiding van trainer 
Robin Borremans, die aan zijn 2e 
seizoen binnen v.v. Steenbergen 
gaat beginnen, twee trainingen af-
werken.
De eerste oefenwedstrijd staat ge-
pland op zaterdag 15 augustus.
In een thuiswedstrijd die om 14.30 
zal aanvangen zal dan het 1e za-
terdagelftal van Baronie uit Breda 
de tegenstander zijn.
Het volledige oefenprogramma 
zullen we in een volgende editie 
van deze krant vermelden.

Het eerste zaterdagteam van v.v. Steenbergen in 2010. Staand v.l.n.r. Joris van Loon (namens shirtsponsor Marina Bar), Mark Kuijper, 
Roy den Haan, Koen Kuijper, Temro Douw, Joey van Gils, Niels Freeckenhorst, Jeffrey Ernest en Ramon Verkaart.
Gehurkt v.l.n.r. Koen van Mook, Jasper van Tilburg, Willem Ligtenberg, Stephan Smeekes, Jeroen Hagenaars, Pim Verwijs en Harley 
Weeda.
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STEENBERGEN – Het zat de hore-
ca de afgelopen maanden beslist 
niet mee. Belangrijk is dan ook de 
impuls die gemeente Steenbergen 
via ondersteuning van het Markt-
terras wil geven. Een terras waar-
onder de Markthoreca, bakker 
Bakhuys, restaurant Xin & Hao, on-
dernemersvereniging Ons Steen-
bergen en de gemeente gezamen-

lijk hun schouders hebben gezet 
en dat tot eind september hope-
lijk veel bezoekers zal trekken.  
 
Afgelopen zaterdagmiddag werd 
het terras officieel geopend. He-
laas onder slechte weersomstan-
digheden, maar ook hierdoor lie-
ten de initiatiefnemers zich niet 
uit het veld slaan.

Wethouder Willy Knop opende sa-
men met horeca-vertegenwoordi-
ger Peter Jongenelen het terras en 
knipte daarvoor symbolisch het 
lint door. Het tweetal benadrukte 
daarbij het belang van het geza-
menlijke terras en sprak de hoop 
uit dat veel inwoners en bezoekers 
die dit jaar in eigen land recreë-
ren hun weg naar de Steenbergse 

Markt zullen vinden. 

All-inclusive
Speciaal was zaterdagmid-
dag in elk geval ook voor Sop-
hie Aerts. Zij won namelijk 
de win-actie met als prijs het 
‘All-inclusive VIP-arrangement’.  
 
Met haar vijf genodigden kon zij 
aansluitend op de officiële ope-
ning twee uur lang onbeperkt ge-
nieten van de drankjes en lekker-
nijen die de ondernemers serveer-
den.

Stadsherauten
Ook de deelnemers aan de leer-
zame wandelingen van de Stads-
herauten genoten van een bij-
zonder middag. Vanwege de ope-
ning van het Markt terras waren 
hun acht rondwandelingen gratis.  
 
Drie ervan brachten onder meer 
een bezoek aan de voormalige 
brouwerij Veraart, de overige vijf 
hadden elk een bijzonder thema 
dat een relatie had met de historie 
van stad Steenbergen.

Ondanks slechte weersomstandigheden 
positieve opening Groot Marktterras

Steenbergse Courant

op vakantie
In de weken 30 en 31 

gaat Steenbergse Courant 
met vakantie. 

Op 24 juli en op 31 juli
is er geen krant.

Wel verschijnt het nieuws uit de 
gemeente Steenbergen op 

KijkopSteenbergen.nl

(Door Nicole van de Donk)

WELBERG – Dat het weer afgelo-
pen zondag niet meewerkte, was 
voor deze keer niet zo erg. Bij een 
bezoekje aan de Welbergse streek-
markt hoefde je namelijk als be-
zoeker niet eens je auto uit te ko-
men. De bestellingen voor de loka-
le producten waren vooraf via de 

website geplaatst en werden door 
de verkopers in de achterbak ge-
plaatst. Ondanks de corona-af-
stand hing er een gezellige sfeer in 
de Kapelaan Kockstraat.

Van een afstand leek het op een 
gewone braderie waar de vlagge-
tjes vrolijk wapperden, ware het 
niet dat toevallige passanten he-

laas geen kersen, aardappels of 
honing konden kopen. Zulke eve-
nementen zijn nog niet toege-
staan vanwege de coronamaat-
regelen, maar Ontspanning voor 
Welberg (OVW) wist met deze cre-
atieve oplossing toch een markt te 
organiseren waar lokale onderne-
mers hun waar konden verkopen.

Feest voor lokale  
ondernemers
“Ik heb eigenlijk alleen maar la-
chende gezichten gezien. Het was 
de eerste keer dat we zoiets heb-
ben gedaan dus natuurlijk zijn er 
verbeterpunten. Zo zouden we 
de volgende keer de website wat 
eerder open willen stellen zodat 
mensen langer de tijd hebben om 
een bestelling te plaatsen. Maar 
natuurlijk zouden we een echte 
markt nog leuker vinden als het 
weer mag, maar dan wel weer met 
streekproducten want dat was een 
groot succes”, vertelt Nathalie He-

ijmans namens OVW. 

Inderdaad was het duidelijk te 
zien dat het voor de ondernemers 
een feestje was om hun eigen pro-
duct waar ze zo trots op zijn, bij de 
klanten in de auto te zetten. Als 
je de bestelling goed had gedaan, 
kon je naar huis gaan met een 
complete maaltijd. Van het soepje 
vooraf tot de zoetigheid als afslui-
ter. Om het compleet te maken 
kon het lokale biertje Dutch Fox 
erbij worden genuttigd. Waarbij 
de waarde van het lokale onder-
nemerschap weer eens te meer is 
bewezen.  

Kofferbak vol lekkers op Welbergse  
drive thru streekmarkt

Geen Beachsoccer tijdens 
Steenbergse Jaarmarkt
STEENBERGEN – De organisatie van het jaarlijkse beachsoccertoernooi 
tijdens de jaarmarkt laat weten dat besloten is om het evenement voor 
dit jaar geen doorgang te laten vinden. 

De reden is dat er nog onzekerheid heerst over de Covid-19 maatregelen 
zoals die begin september zullen zijn. Die onzekerheid zorgt ervoor dat 
een gedegen voorbereiding niet mogelijk is. Ook de 1,5 meter is tijdens 
het toernooi zeer moeilijk te realiseren, zo stellen de organisatoren. “We 
betreuren dat we deze beslissing moeten nemen, maar het is in deze si-
tuatie de enige juiste. We zien iedereen graag weer in 2021’’, aldus Xan-
der Knop namens de organisatie.
De jaarmarkt zelf gaat wel door, zo werd deze week bekend.

Sportvereniging Diomedon zoekt  
trainers atletiek en trimgroep
STEENBERGEN – Nu er weer gesport mag worden na de verruiming van 
de coronaregels geeft SV Diomedon aan dat de afdeling Atletiek – met 
name voor de jeugd – en de zaaltrimgroep naarstig op zoek zijn naar trai-
ners.
Gezocht wordt naar personen die affiniteit heeft met jeugd en atletiek. 
Specifieke kennis kan worden verkregen door het volgen van een cursus. 
Deze wordt vergoed door Diomedon. Ook ontvangen trainers een ver-
goeding voor hun werkzaamheden.
De dames van de zaaltrimgroep die op maandagavonden na de school-
vakantie weer van start gaat zitten zonder trainer (m/v). De oproep voor 
een trainer is hier dan ook zeer dringend. De trainer die deze lesavonden 
zal verzorgen ontvangt hiervoor eveneens een vergoeding.
Belangstellenden wordt verzocht om contact op te nemen met Joke de 
Kock. Zij is bereikbaar via het mailadres: secretariaat@diomedon.nl


