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KijkopSteenbergen.nl

(Door Nicole van de Donk)

DINTELOORD – Ze hebben flyers 
geplakt, handtekeningen verza-
meld en onlangs nog met een span-
doek gelopen. Maar het heeft tot 
op heden geen verschil gemaakt: 
de bushalte Zuideinde verdwijnt 
om plaats te maken voor een hal-
te aan de rand van het dorp, aan 
de Noordlangeweg. De groep Din-

teloorders die fel heeft geprotes-
teerd tegen dit besluit van de pro-
vincie, is teleurgesteld maar geeft 
nog steeds niet op. “We draaien 
het nu om: we zetten alles op alles 
om de halte terug te krijgen”, zegt 
Cora Stolk namens de actiegroep.

“Ik kan gewoon niet tegen on-
recht, en dus blijf ik me, samen 

met de anderen, verzetten tegen 
deze beslissing die zoveel mensen 
dupeert. Zelf heb ik nog een auto, 
maar ik spreek mensen wiens 
moeder van 80 jaar uit Rotterdam 
dan niet meer kan komen. De 
Steenbergseweg aflopen is een te 
grote afstand voor die doelgroep. 

En dan wordt er gezegd dat de 
Buurtbus als alternatief op dat 
stuk gaat rijden, maar die is al 
sinds corona uit de roulatie. Dus 
het klopt van geen kanten.”

15 februari begint  
bouw nieuwe halte

De provincie Noord-Brabant is 

verantwoordelijk voor het open-
baar vervoer. Samen met Arriva 
wil ze het streekvervoer sneller en 
betrouwbaarder maken. Daarom 
zullen de bussen 111 (Bergen op 
Zoom- Roosendaal) en 310 (Ber-
gen op Zoom- Rotterdam) niet 
meer naar het centrum van Din-
teloord rijden maar stoppen bij de 
halte Noordlangeweg. 

Op maandag 15 februari begint de 
bouw van die halte. De route van 
Buurtbus 200 (Fijnaart – Dinte-
loord) wordt doorgetrokken naar 
die halte en stopt ook bij de Dorus 
Rijkersstraat. In maart is er een 
nieuwe halte op het Raadhuis-
plein waar de buurtbus stopt in 
plaats van bij halte Zuideinde (als 
de buurtbus dus weer rijdt). 

”Teleurgesteld in  
plaatselijke politiek”

Intussen blijf de groep Dinte-
loorders de leden van Provincia-
le Staten bestoken met mails. De 
SP heeft al vragen gesteld over de 
kwestie. 

De teleurstelling over het plaat-
selijke college en gemeentebe-
stuur is groot. “De wethouder wist 
al veel langer van dit besluit maar 
heeft het laten gebeuren. De ge-
meenteraad heeft nog wel vra-
gen gesteld, maar ook dat heeft 
geen verschil gemaakt. En na dit 
nieuws heb ik niets meer van ze 
gehoord. Dat was wel netjes ge-
weest en had ik ook van ze ver-
wacht”, besluit Cora Stolk. 

Bushalte verdwijnt medio maart definitief 
uit centrum Dinteloord

“Dat nieuws komt wel 
even hard binnen”

Foto: De groep Dinteloorders met in het midden Cora Stolk, in oktober 2020 bij halte Zuideinde, blijft strijdbaar. 
“Nu zetten we ons in om de halte terug te krijgen.”
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Met het verlen-
gen van de avondklok heeft de 
gemeenteraad besloten om de 
vergaderingen die in februari ge-
pland stonden, op te schuiven naar 
maart. Dat is wel de laatste keer, 
want nog een keer uitstellen laat 
de agenda niet toe. Digitaal ver-
gaderen zoals in andere gemeen-
ten al langer gebeurt, is op dit mo-
ment geen optie voor Steenber-
gen. “Ze treffen elkaar liever in le-
vende lijve en de geschikte appa-
ratuur is er momenteel nog niet”, 

aldus plaatsvervangend griffier 
Robert Defilet. 

Het presidium, waar de fractie-
voorzitters van de verschillen-
de partijen in vertegenwoordigd 
zijn, heeft wel een verzoek inge-
diend om te bepalen wat er nodig 
is om digitaal te vergaderen. Maar 
dat heeft volgens Jeroen Weerden-
burg (CDA), niet de voorkeur van 
de meerderheid van de raad. “Je 
kan de sfeer beter proeven als je 
elkaar in de ogen kan kijken. Als 
de avondklok niet wordt ingetrok-
ken, zal het erop neer gaan komen 

dat we eerder gaan beginnen. Bij-
voorbeeld van 16:30 tot 19:30 uur. 
Dat zou voor sommige raadsleden 
betekenen dat er een paar uurtjes 
verlof van werk moet worden ge-
nomen. En we moeten mensen 
die niet heel dichtbij wonen, de 
tijd geven om naar huis te kunnen 
komen.”

“Digitaal vergaderen 
haalt emotie uit debat”

De gemeenteraad heeft bij het in-
stellen van de avondklok uitge-

sproken om zo lang deze maat-
regel duurt fysiek niet bij elkaar 
te komen. Dat is zo besloten om 
een signaal af te geven en solidair 
te zijn met alle inwoners die ook 
binnen moeten blijven. En dus 
werden de vergaderingen al eer-
der verplaatst en nu voor de twee-
de, maar dus naar alle waarschijn-
lijkheid, laatste keer. “Op 4 maart 
moeten we sowieso een besluit 
nemen over het Gemeentelijk Ver-
keers- en Vervoersplan (GVVP), in 
verband met de aanvraag van sub-
sidies voor dat omvangrijke plan. 
Als de avondklok er dan nog is, 
dan beginnen we eerder. Dit uit-

stel is natuurlijk vervelend, want 
je bereidt je toch ook telkens voor. 
Maar met digitaal vergaderen haal 
de emotie uit het debat en krijg je 
niet alles mee”, zegt Maurice Re-
mery van Gewoon Lokaal!.

Ook de andere grote partij uit de 
coalitie, de Volkspartij, vindt fy-
siek samenkomen van essentieel 
belang als er democratische be-
sluiten moeten worden genomen. 
“Die openbaarheid voor onze bur-
gers staat bij ons hoog in het vaan-
del”, zegt Ger de Neve. Volgens 
fractievoorzitter Michel Lambers 
zal het nog wel een aantal weken 
duren om een digitale verbinding 
goed in te stellen. “Want het moet 
ook op de Slos uitgezonden kun-
nen worden. Ik hoop dat het niet 
nodig is, maar het blijft koffiedik 
kijken op dit moment. “

Gemeenteraad ziet digitaal vergaderen niet zitten  
en stelt samenkomst nogmaals uit

De nieuwe  
agenda van de 
gemeenteraad

-  4 maart: extra besluitvormen-
de vergadering; over o.a. het 
GVVP en verlichting beeldbe-
palende gebouwen

-  8 maart: oordeelvormende 
vergadering; over o.a. de nota 
grondbeleid en de renovatie 
van de atletiekbaan aan de Se-
ringenlaan

- 10 maart: oordeelvormende 
vergadering over o.a. de Steen-
bergseweg en het rekenkamer-
rapport Duurzaamheid

-  25 maart: besluitvormende 
vergadering

Pluim voor  
gemeentewerkers

Een pluim voor de medewerkers 
van de gemeente voor t strooien 
van zout op de trottoirs in onze 
wijk. Toppie!!

De bewoners van de Bongerd,
Steenbergen



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

‘Nu zonder pijn en zijn rust gevonden
Voor ons allen een groot verdriet

Erg hard heeft  hij gevochten
Meer kracht was er niet’

Echtgenoot van

Geboren op 13 januari 1941 te 
Steenbergen en aldaar overleden 

op 24 januari 2021.

Op 30 januari hebben wij afscheid van 
hem genomen in het crematorium te 

Bergen op Zoom.

Wij willen u hartelijk danken voor uw 
belangstelling en medeleven ti jdens de 
ziekte en na het overlijden van Jantje.

Toosje Voorbraak
Kinderen en kleinkinderen

Met partners

Correspondenti eadres:
Uitvaartverzorging Leeuw 

t.a.v. Fam. Voorbraak
Postbus 68, 4650 AB Steenbergen 

 Wat je in je hart bewaart
 raak je nooit meer kwijt.

In liefde losgelaten...
en dankbaar voor alle mooie en 
fijne herinneringen geven wij 
kennis van het overlijden van mijn 
lieve man, vader, schoonvader, 
opa en overopa.

Kees de Koning
* Steenbergen 11-8-1938 
† Steenbergen 7-2-2021

 Mien de Koning - van der Wegen
 Monique en Gertjan 
 Hoogvliet - de Koning
  Michelle en Stephan
   Siem
  Jeffrey
  Jip

Zaterdag 13 februari, nemen wij 
in besloten kring afscheid in  
Crematorium Zoomstede te
Bergen op Zoom.

Correspondentieadres:
Ruytersput 18, 
4651 EC Steenbergen

Allen die ik liefheb ga ik verlaten
Allen die ik liefhad hoop ik weer te zien

Verdrietig om zijn heengaan, maar 
dankbaar voor zijn leven, laten wij

u weten dat mijn broer, schoon-
broer en onze oom is overleden

Rien van Broekhoven

* 17 januari 1938   
† 4 februari 2021

 Steenbergen:  John en Annette
   Steven en Audrey
   Bente
   Lucas
   Matthijs
   Anouk en Ernest
   Bo en Jordy
   Floor
   Zoë

Correspondentieadres:
Fam. van Broekhoven
Kruitweg 12, 4651 EE Steenbergen

De afscheidsdienst in het crematori-
um heeft op 10 februari j.l. plaats-
gevonden. 

Met heel veel bewondering en 
respect voor zijn veerkracht en 
enorme doorzettingsvermogen, 
hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze lieve en sterke 
man, (schoon)vader en opa.

 Ton Rosier
 Echtgenoot van

 Marlen Rosier-Peters

* Oosterhout, 28 september 1948 
† Bergen op Zoom, 1 februari 2021

 Marlen

 Ellen en Wim
  Liselotte
  Rosalie

 Bram en Sandra
  Joris
  Martijn
  Sofie
  Floor

De crematieplechtigheid heeft in 
besloten kring plaatsgevonden 
op maandag 8 februari 2021
te Bergen op Zoom.

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging C.P.F.C. van Meel 
t.a.v. Fam.Rosier
Lepelstraatseweg 5
4664 RP Lepelstraat

Woensdag namen wij afscheid van

Rien van Broekhoven

Rien was sinds 1 november 2013 
een enthousiast lid van het 

Steenbergens Mannenkoor ABS 

Wij wensen zijn familie en vrienden
veel sterkte om dit verlies 

te dragen

Mannenkoor ABS, Steenbergen

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

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

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Shirley van Overveld
Postadres: Kinderbaantje 9
4651XX Steenbergen

06-14143263

www.hetkoestermoment.nl 
uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl
Rouwcentrum 
Vestinghlaan 2c Steenbergen

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

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 UitvaartvernieuwersDankjewel
Aan alle trouwe- en veel nieuwe klanten voor alle steun 
en hartverwarmdende reacties in de afgelopen periode!
Zondag 14 februari met Valentijn geopend 

van 08:00 uur tot 17:00 uur.
Wij bezorgen ook op zon- en feestdagen.

Je vindt Binderij Bloemweegen ook in Wouw, tevens tref je hier Slijterij Onder de Toren.

Blauwstraat 78, 4651 GD Steenbergen, tel. 0167 - 854900
Pastoor Wolterplein 4, 4724 CZ Wouw, 0165 - 855251

email: binderij@bloemweegen.nl • dranken@slijterijwouw.nl
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Vrijdag 12 februari 19:11 uur: 
Overdracht van de sleutels van 
Strienestad, Vosse-ol, Pompedurp 
en Peejloofdurp door burgemees-
ter Ruud van den Belt. Het officië-
le startsein van de feestelijkheden 
wordt normaliter in de kernen ge-
daan, maar gebeurt nu online. 
Vrijdagavond kunnen carnavals-
vierders getuige zijn van de over-
dracht. 

Strienestad:  
‘Liefde vor de Leut’

Gèèfste Gevel
Zaterdagmiddag 13 februari: ge-
veldweiluitreiking voor de Gèèf-
ste Gevel van Strienestad, de Ral-
dal en ’t Strienedurpke. In totaal 
hebben 38 carnavalsliefhebbers 
hun beste beentje voor gezet. De 
Bietboeren en Meerminnen heb-
ben de Gèèfste Gevel-route kun-
nen lopen en brachten vervolgens 
hun stem uit.

Knutsel en puzzelboek
Voor de Bietboerkes en Meer-
minnekes van de basisscholen in 
Strienestad is een Knutsel en Puz-
zelboek gemaakt. Dit lag gratis 
voor hen klaar bij de balie van Al-
bert Heijn Achterberg.

Bingomiddag Ouwere
Zaterdagmiddag 13 februari 14:00 
uur: Bingo voor de Ouderen. Voor 
iedereen in de leeftijd van 55 jaar 
en ouder organiseert SKS samen 
met De Zonnebloem en KBO 
Steenbergen een gezellige carna-

valsbingo die via SLOS TV te vol-
gen is. De senioren die zich had-
den aangemeld via de organisato-
ren hebben een bingokaart thuis-
bezorgd gekregen. De carnavals-
bingo vervangt de traeditionele 
Karnevalsmiddag voor ‘Ouwere 
en Mindervalide’.

Liefde vor de Leutshow
Zaterdagavond 13 februari: Vanaf 
20:00 uur zendt SLOS TV een Lief-
de vor de Leutshow uit met een 
bijzondere karnevalskwis. Prins, 
Nar en Driemanschap schote-
len amusement van de bovenste 
plank voor.

Beelden van  
de optochten

Tijdens de carnavalsdagen zendt 
de SLOS in samenwerking met 
Filmcollectief Steenbergen beel-
den uit van de diverse optochten 
in voorgaande jaren.

SLOS TV-uitzending
Zondagmiddag 14 februari: uit-
zending van de SLOS met inter-
views 

‘Arte Jaogen’  
voor de jeugd

Maandag 15 februari: ‘Arte Jaogen’ 
voor de jeugd in de etalages van 
het stadshart.

Spel op de Mart
Maandagmiddag 15 februari: 
tv-uitzending van de SLOS met 
beelden van het ‘Spel op de Mart’ 
in de afgelopen jaren

‘Art onder de Riem  
pakketten’

Maandag 15 februari: SKS steekt 
zieken een ‘Art onder de Riem’ 
met pakketten die bij de voordeur 
worden afgegeven.

Musverbranding  
en afsluiting

Dinsdagavond 16 februari: SLOS 
uitzending vanaf 19:11 uur met 
het verbranden van de mus als af-
sluiting van de carnaval.

Vosse-ol: 
Bij d’un Erremenie

Kleurplatenwedstrijd
Zaterdag 13 februari: uitreiking 
van de prijzen aan de prijswin-
naars van de Kleurplatenwed-
strijd. Hier zal de hofhouding van 
’t Vosse-ol persoonlijk voor zor-
gen.

Carnavalsquiz
Zaterdag 13 februari: Carna-
valsquiz met carnavalsborrelbox 
die in samenwerking met ’t Wa-
genhuis voor elf euro per persoon 
verkrijgbaar is. Aanmelden voor 
de familiequiz kan via het mail-
adres: boerjoene@hotmail.com. 
Bij de quiz zijn leuke prijzen te 
winnen, die beschikbaar zijn ge-
steld door ’t Wagenhuis.

Mooist versierde  
gevel of tuin
Zaterdag 13 februari: wedstrijd: 
versierde Gevels en Tuinen. Vos-
sen en Vossinnen hebben een 
rondje door ’t Vosse-ol gemaakt 

en gestemd op de inwoners die de 
mooist versierde gevels of tuinen 
hebben. Voor de winnaar van deze 
wedstrijd heeft het verenigingsbe-
stuur een ‘memorabel aanden-
ken’ in petto. Het insturen van een 
voorkeur voor de mooist versierde 
gevel of tuin kan tot zondag 14 fe-
bruari 17:11 uur.

Pompedurp:  
Kzien ’t Zitte

Ook op Pompedurp gaan ze cre-
atief met de mogelijkheden om. 
Het motto Kzien ’t Zitte geeft al 
aan dat de Pompedurpers niet van 
plan zijn om het dit jaar zonder 
carnavalsfeest te doen. Om te be-
ginnen kunnen de karnavalvier-
ders een Pompedurpse vlag, -sjaal 
en zelfs een mondkapje met mot-
to aanschaffen, dat is alvast een 
goed begin.

Speurtocht door het 
Pompedurp
Tussen 12 en 16 februari wordt in 
het dorp een speurtocht uitgezet. 
Hieraan kunnen alle leutvierders 
deelnemen, op facebook wordt 
aangegeven waar de oplossing 
kan worden ingeleverd. Dit moet 
in elk geval voor dinsdagnacht ge-
beuren.

Markt wordt Leutplein
Om te laten zien dat het in Pom-
pedurp ondanks corona carnaval 
is zal de SKK de markt feestelijk 
versieren. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van tal van carnavalsat-
tributen die van de bouwclubs ko-
men. 

Bouwwedstrijd 
In samenwerking met Zo kin-
deropvang organiseert SKK een 
bouwwedstrijd voor carnavals-
wagens. Miniatuuruitvoeringen 
dan wel, want de jeugd wordt op-
geroepen om zich uit te leven met 
lego, Knexx, Duplo en Papier-
maché. Nadere info zal worden 
gepubliceerd op de facebookpagi-
na van SKK. De prijsuitreiking ge-
beurt in elk geval om 19:11 uur.

Carnavalslied
Op de facebookpagina is inmid-
dels het carnavalslied van Pom-
pedurp gepubliceerd. Het derde 
couplet is daarin heel speciaal en 
geschreven door Meintje Jacobs. 
Nar Bolke schijnt al zijn zangta-
lent te hebben aangesproken en 
heeft het lied ingezongen.

Selfie challenge
Pompedurp krijgt toch nog een 
optocht. Digitaal weliswaar, want 
alle Pompedurpers worden op-
geroepen om een selfie te maken 
wanneer ze in vol carnavalsor-
naat zijn getooid. Filmpjes zijn 
eveneens welkom. Wanneer deze 
voor zondag zijn ingeleverd, dan 
nemen de inzenders deel aan de 
digitale optocht. Ook hier weer 
wordt verwezen naar de face-
bookpagina, waarop relevante ge-
gevens zullen worden vermeld.

Peeloofdurp:  
’t Zat Er In

Geen activiteiten dit jaar. Wel het 
verzoek aan alle Peeloofdurpers 
om tijdens de carnaval de vlag uit 
te hangen. Bij voorkeur de Peel-
oofdurpvlag.

STEENBERGEN – NIEUW-VOSSEMEER – KRUISLAND – DINTE-
LOORD – Carnaval is dit jaar toch wel even anders dan door de 
vele liefhebbers was gehoopt. De coronamaatregelen maken 
het ontmoetingsfeest tot een huiskamergebeuren. Het feest zal 
grotendeels in de huiskamers gevierd worden. Er zijn nog wel 
wat activiteiten die niet online gebeuren. Daarbij wordt de ac-
tuele regelgeving goed in de gaten gehouden.

Programma Carnaval voor Strienstad,  
Vosse-ol, Pompedurp en Peeloofdurp



MB BLOEDTEST
ASSAGEBEHANDELINGEN
IEETBEGELEIDING
ONDITIE & HERSTELTRAININGEN
ERSONAL TRAININGEN
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port- en ontspanningsmassage
oetreflexzonemassage
anuele lymfedrainage
quamassage
ry Needling
lessurebehandelingen
edical taping
ompry recovery system
ervelkomcorrectie

S
V
M
A
D
B
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Aan huis of in de praktijk
Lage prijzen

TRAETS INSPECTIE & OPLEIDINGEN
Noorddonk 105, 4651 ZD Steenbergen
Email: traetsinspectieenopleidingen@gmail.com
Telefoon: 06 15 04 02 53

Draagt u een 
borstprothese? 
Dan is de winkel op afspraak 
voor u geopend. Wij mogen u 
dan ook in de winkel adviseren 
over prothese lingerie en prothese 
badmode. Bestellingen ophalen 
in de winkel is toegestaan.
Bezorgen en passen aan huis kan 
natuurlijk ook.

Draagt u geen borstprothese? 
Dan is de winkel gesloten maar natuurlijk zijn wij 

er ook voor u! U kunt ons bellen, mailen, videobellen,  
chatten, appen, facebooken, etc. Een pas-tas voor u maken 

kan  natuurlijk ook. Wij bezorgen aan huis of sturen het op. 

pas
tas

Steenbergseweg 2b
4661 RJ Halsteren

Wasboxen Stofzuigen

Kentekenwassen Roll-over

Waar u en uw auto zich thuis zullen voelen

www.carwashdeschans.nl

SPECIALITEIT

BEDRIJFS

WAGENS  

(TOT 3.20 METER)

WASSEN

NI
EU
W
!

KENTEKENW
ASSEN

• Een Carwash met de modernste WashTec apparatuur.

• Het Kentekenwassen systeem, autowassen zoveel u wilt.

• Vier compleet ingerichte wasboxen.

• Vier  perfect functionerende stofzuigers.

• Open van 8.00 tot 21.00 uur

de hele maand februari onbeperkt wassen

De temperatuur daalt en de schaatskoorts stijgt. 
In en om onze gemeente zijn heel veel mooie 
plekken te vinden om de ijzers onder te binden. 
Een mooi cadeautje in deze bijzondere tijd. 

We wensen iedereen heel veel plezier, maar 
vragen wel om goed de dikte van het ijs in de 
gaten te houden. Op de website van de KNSB 
staat waar je veilig kunt schaatsen. 

Verder blijft het belangrijk om ook op het ijs 
voldoende afstand te bewaren. 
Schaatsen mag met je eigen huishouden of met 
één iemand daarbuiten. Kinderen tot en met 
12 jaar mogen wel samen het ijs op.  

Geniet van de natuur, de sneeuw en de ijspret! 
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Tot wel
80% korting op jouw

chicste bestek.

STEENBERGEN – Vorig jaar bestond 
de Koos Moerenhout Classic (KMC) 
tien jaar. De organisatoren wilden 
dit toen graag vieren maar moes-
ten het evenement uitstellen van-
wege de coronapandemie die toen 

al stevig om zich heen greep. Het 
voornemen was om het tweede lu-
strum dan maar dit jaar te vieren. 
Maar ook nu is daar een streep 
doorgezet. Ook dit jaar geen KMC. 
“Onze hoop en verwachting is 

noodgedwongen dan gevestigd op 
2022”, aldus KMC-voorzitter Peter 
Manders.

De KMC voor dit jaar stond ge-
pland voor zaterdag 29 mei. De 

organisatoren verwachten dat de 
coronaregels doorgang van het 
wielerevenement zullen belem-
meren. “Aan de toertochten doen 
zo’n 2500 deelnemers mee. We 
hebben nu besloten om het eve-
nement opnieuw door te schui-
ven naar een volgend jaar. Heel 
jammer, maar het is niet anders”, 
stelt Peter Manders. 

Bijzondere toertocht 
voor gewone fietsers
Hij geeft aan dat er volgend 

jaar dan wel extra zal worden 
uitgepakt. De datum in 2022 
is nog niet bekend, al zal die 
wel in de maand mei liggen.  
“We komen in 2022 wel met een 
extra evenement. Een toertocht 
door alle kernen van de gemeente 
Steenbergen. Die vindt dan plaats 
in het kader van het 750 jarig be-
staan en de tocht is bedoeld voor 
gewone fietsers. Ook hiervoor is 
nog geen datum bepaald, wel zal 
deze in de zomer zijn”, aldus de 
KMC-voorzitter. 

Ook dit jaar geen KMC. Volgend jaar  
extra uitpakken. En er komt een  
toertocht voor gewone fietsers

DINTELOORD – Schoonheidsspe-
cialist Norbert Bolluijt hoopt op 
gelegenheid om behandelingen 
uit te kunnen voeren. Hij con-
stateert een ongelijke aanpak 
in Nederland. Er zijn gemeenten 
waarin de schoonheidsspecialis-
ten bepaalde behandelingen wel 
mogen uitvoeren die in de eigen 
gemeente niet zijn toegestaan. 
“Gemeente Steenbergen zelf 
verwijt ik niets. Die werken vol-
gens de richtlijnen van het RIVM 
aldus hun reactie. Toch zijn er ge-
meenten in ons land – bijvoor-
beeld Haarlem – waar schoon-
heidsspecialisten hun klanten 
wel kunnen behandelen”, aldus 
Bolluijt.

Hij schetst zijn situatie: “Ik werk 
als eenmansbedrijf – onder de 
naam Beauty en More – vanuit de 
Groenekruisstraat 8 in Dinteloord. 
Dat doe ik inmiddels 28 jaar. Dat 
niet alle behandelingen mogen 
in deze corona pandemie begrijp 
ik. Maar neem een behandeling 
bij acné. Die zou toch onder een 
medische behandeling moeten 
vallen en vrijgesteld moeten zijn. 
Mijn klanten die dit betreft mag ik 
nu niet helpen. Hierdoor gaat ja-
ren therapie naar de knoppen en 
zijn ze weer terug bij af”.

Strenge hygiëne
“Wij schoonheidsspecialisten 

werken onder zeer strenge hygië-
ne en nemen tal van extra maat-
regelen. Speciale maskers, plas-
tic schorten, een spatbril, hand-
schoenen en extra schoonmaak-
tijd tussen de behandelingen. De 
kans op besmetting is minimaal. 

Dat bewijst overigens een onder-
zoek van de GGD waaraan ik al 
vele jaren meewerk”, vertelt Bol-
luijt. “Nu heb ik het voordeel dat 
ik als zelfstandige werk, vanuit 
mijn eigen woning. Maar ook ik 
heb kosten – met name mijn hy-

potheek – en ook ik moet kun-
nen eten toch? In maart vorig jaar 
kreeg ik wat financiële ondersteu-
ning via de TOZO-regeling. Om-
dat ik nog wat omzet had – door 
bijvoorbeeld verkoop van crèmes 
– en dat eerlijk opgaf, kon ik ver-
volgens alles terugbetalen”.

“Gezonde bedrijven  
gaan kapot”

“Ik geef de gemeente Steenbergen 
niet de schuld, maar hoop dat er 
nog wel wat ondersteuning mo-
gelijk is. En vooral ook dat ik weer 
met bepaalde behandelingen ge-
woon aan de slag kan gaan. Onze 
brancheorganisatie – ANBOS – is 
hier landelijk mee bezig. En van-
uit de gemeente is aangegeven 
dat ze kijken of er mogelijkheden 
zijn. Hier in Dinteloord hebben 
collega’s het ook heel moeilijk. En 
niet alleen de schoonheidsspeci-
alisten, maar ook bijvoorbeeld de 
kappers. In een jaar al maanden 
gesloten, zo gaan gezonde bedrij-
ven toch kapot”.

Dinteloordse 
schoonheidsspecialist  
wijst op ongelijke 
Corona-aanpak

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – De winterse om-
standigheden zorgden afgelopen 
zondag en vooral maandag voor 
veel verkeersproblemen in de ge-
meente Steenbergen. Met name 
op de polderwegen waren de om-
standigheden bar en boos. Mede-
werkers van de buitendienst wa-
ren de hele dag met zwaar mate-
rieel op pad om de ergste nood te 
ledigen, maar het was dweilen met 
de kraan open. Pas op dinsdagmor-

gen was de situatie weer onder 
controle. “Het voornaamste leer-
punt is dat we de natuur niet kun-
nen dwingen,” aldus verantwoor-
delijk wethouder Wilma Baart-
mans. “Het weer, en met name de 
gevolgen daarvan, kun je nooit 
exact voorspellen.”

Om de situatie zo snel mogelijk 
onder controle te krijgen, huurde 
de gemeente vier laadschoppen 
en drie tractoren in om de calami-
teitenroute zo snel mogelijk toe-

gankelijk te krijgen. “Daar hebben 
we dus extra kosten voor moeten 
maken,” antwoordt de wethouder 
desgevraagd. “Welke schade het 
wegdek heeft opgelopen, kunnen 
we pas zien nadat de sneeuw ont-
dooid is. Dit geldt ook voor ande-
re schades zoals bijvoorbeeld een 
omgereden verkeerspaal in het 
buitengebied. Dit wordt later in 
kaart gebracht.”

Zout
Sinds dinsdag is er ruimte ont-

staan om de reguliere strooirou-
tes te rijden, al is het resultaat van 
dit werk niet geheel bevredigend. 
Baartmans: “We breiden het aan-
tal straten steeds verder uit, maar 
door de ijsvorming en strenge 
vorst doet het zout helaas minder 
zijn werk.” Ook straten die niet tot 
de reguliere strooiroutes horen, 
worden zoveel mogelijk meege-
nomen. �We doen dit echter alleen 
als het ook écht mogelijk is. De 
strooiers beoordelen tijdens de rit 
waar ze een zijstraat in kunnen rij-
den. Het staat dus niet vast welke 
straten dat eventueel zijn.”

Inzamelroutes
Als gevolg van de sneeuwval kon 
het inzamelen van afval op som-
mige routes geen doorgang vin-
den. De gemeente heeft met in-
zamelaar Renewi afgestemd dat 
de GFT routes in de week van 8 

februari niet werden gereden. 
De restafvalroute van 12 februari 
(Kruisland en Welberg) wordt een 
week verplaatst en samen met de 
route van vrijdag 19 februari ge-
reden. De inzamelroute voor oud 
papier en karton van zaterdag 13 
februari in Dinteloord wordt ver-
zet naar een later moment. Via de 
website en sociale media van de 
gemeente blijven inwoners op de 
hoogte. 

Foto: De Boomdijk op de Wel-
berg was één van de wegen in het 
buitengebied van de gemeente 
Steenbergen waar als gevolg van 
sneeuwduinen veel problemen 
ontstonden. Vrachtwagens en au-
to�s reden zich vast in de sneeuw-
hopen. Ook de Langeweg in Kruis-
land was als gevolg van de opge-
waaide sneeuw amper toeganke-
lijk. 

Extreem weer zat sneeuwruimers dwars:

“De natuur laat zich niet dwingen”



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

Heeft u een vraag, advies nodig of behoefte aan een goed gesprek?  
Bel 0167 - 750 850 of mail naar kernteamkruisland@wijzijntraversegroep.nl.
Op maandag is kernteam Kruisland op afspraak van 9.30 tot 11.30 uur aanwezig 
in dorpshuis Siemburg, Graaf Engelbrechtstraat 14, Kruisland. 

Werken aan welzijn

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

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

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

Het resultaat van de samenwerking 
die wij zijn aangegaan met
Bakkerij Van Broekhoven is 

een overheerlijk
Brabants KIP-worstenbroodje.

Ontwikkeld door 2 lokale bedrijven die
het ambacht nog hoog in het vaandel

hebben staan!

Proef het verschil en ervaar het 
pure ambacht.

Gevraagd
bezorger/ster

voor 
De Heen

Telefoon: (0167) 56 59 30
E-mail: bezorging@steenbergsecourant.nl

vanaf 13 jaar

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

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

( door Tineke Feskens )

STEENBERGEN – Waar andere scho-
len verplicht hun open dagen digi-
taal moeten houden, kiest ‘t Rave-
lijn vrijwillig voor een digitale tour 
om leerlingen te trekken.  Niet om-
dat het niet anders kan, maar uit 
loyaliteit naar de collega’s uit de 
regio. Tijdens virtuele sessies op 
26 en 27 februari kunnen leerlin-
gen uit groep 8 en hun ouders ken-
nismaken met de school en het 
aangeboden onderwijs.

Traditiegetrouw zijn de open da-
gen van ’t Ravelijn enkele weken 
later dan bij middelbare scholen 
in de omgeving. Normaal gespro-
ken maakt dat niet veel uit, maar 
ook hier gooit Covid 19 roet in het 
eten. Want honderden bezoekers 
op één dag ontvangen is tijdens 
deze lockdown onmogelijk. ”Er 
was een kans op verruiming”ver-
telt Kees de Bruijn, domeinleider 
van de Kadergerichte leerweg. 
�Maar we hebben bewust geko-
zen om dat niet af te wachten. We 
zijn loyaal aan onze collega’s uit 
de regio” Dat wil niet zeggen dat 
ze er niet alles aan doen om hun 
school goed op de kaart te zetten, 
integendeel. Er is een uitgebreid 
programma gemaakt. Een virtue-
le tour onder leiding van een per-
soonlijke gids met uitleg over de 
verschillende vakken. Het online 
Ravelijn café en hopelijk een open 
dag voor groep 7 leerlingen op 19 
mei
.

‘Ravelijn Agora,  
een studiewijze  

die uitdaagt’
In de afgelopen jaren heeft ’t Ra-
velijn een enorme groei doorge-
maakt. Niet in het minst omdat 
de methode die gebruikt wordt 
uitstekend werkt. “We werken 
met leertaken” legt de Bruijn uit. 
“Via ons online portal krijgt iede-
re leerling wekelijks de opdrach-
ten. Dit geeft een duidelijke struc-
tuur, en leerlingen kunnen dank-
zij dit systeem flexibel opstromen. 
Want waarom zou een leerling die 
bijvoorbeeld op hoger niveau wis-
kunde of Nederlands kan volgen, 
dat niet mogen? Dat werkt beper-
kend en mogelijk verliest een leer-
ling dan de aandacht. Ze hebben 
de uitdaging om te presteren no-

dig!” Naast de gebruikelijke struc-
tuur van domeinonderwijs werkt ’t 
Ravelijn sinds drie jaar met Rave-
lijn Agora. Een lesmethode waarin 

leerlingen werken met challenges. 
Hoe dat werkt? “Als voorbeeld: een 
groepje leerlingen heeft als chal-
lenge ervoor gekozen een boom-

hut te bouwen. In drie maanden 
tijd hebben ze dit helemaal zelf 
uitgewerkt. Van begroting tot aan-
schaf materialen, van bouwte-
kening tot uiteindelijk resultaat 
in de achtertuin van één van de 
leerlingen.� Vertelt de Bruijn trots. 
�Met deze methode leren ze zelf-
redzaam te worden. Werken ze 
naar een fysiek resultaat. We mer-
ken dat het voor een groep leerlin-
gen uitstekend werkt.”

‘Ik voel me veilig, de 
sfeer is goed”

Tijdens de open dagen spelen een 
aantal vierdeklassers een promi-
nente rol. Ze leggen, alleen of in 
groepjes uit wat ze leren, hoe dat 
in de praktijk gaat en geven tips. 
Michelle, Anouk, Jorick en Suus  
spelen, naast een aantal andere 
leerlingen, een belangrijke rol in 
de filmpjes. Ze vertellen spontaan 
over hun eigen opleiding en over 
hun toekomst. Hoe hun middel-
bare schoolopleiding aansluit op 
hun vervolgopleiding. Want ze we-
ten allemaal precies wat ze willen. 
“Ik wil in de bouw” vertelt Suus. 
“Ik werk graag met mijn handen, 
geef niks om een kantoorbaan. 
Ik ga een ontwerpopleiding vol-
gen en dat kan. Want met wiskun-
de op mavoniveau word ik toege-

laten.” Jorick heeft ook wiskunde 
als keuzevak. “Ik ben goed in wis-
kunde, beter dan in sommige an-
dere vakken. Maar dat geeft niet, 
want als je extra aandacht nodig 
hebt krijg je die.”  Michelle wil de 
verpleging in en Anouk wil bij de 
brandweer. Allemaal hebben ze 
verschillende doelen en allemaal 
kunnen ze deze op hun school 
volgen. Waarom werkten zij mee 
aan de open dagen? “Je kunt hier 
jezelf zijn” vertelt Michelle. “En de 
sfeer is goed” vult Jorick aan. “Ik 
voel me veilig. Heb nog nooit een 
gevecht hier meegemaakt.” Anouk 
heeft nog een laatste tip voor de 
kinderen uit groep acht. “Let op je 
gevoel, kies voor jezelf, niet voor 
vriendinnen. Want op de middel-
bare krijg je volop nieuwe.”

’t Ravelijn: open dagen toch digitaal 
vanwege loyaliteit met collega-scholen

                      

0°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Vanaf begin volgende 
week een afbraak van 
de kou, overgang naar 
relatief zacht weer
Zaterdag overdag kan de wind in onze 
regio wat meer naar een zuidoostelijke 
hoek draaien.
Daarmee wordt de aanvoer van de 
koudste lucht afgesneden maar met 
opnieuw nog redelijk wat zon erbij, kan 
het dan overdag rond of misschien zelfs 
net iets boven het nulpunt worden.
Ook kunnen er in de gemeente 
Steenbergen geleidelijk wat meer 
wolkenvelden opduiken.
Zondag lijkt het overdag te gaan dooien 
maar met eerst nog een minimum 
temperatuur in de nacht tot -6 graden.
Overdag is er dan nog een zonnetje die 
af en toe gesluierd wordt door hoge 
bewolking.
De maxima overdag zit rond de plus 
+4 graden in onze regio bij een matige 
zuidoostenwind.
De dagen daarna gaan de temperaturen 
zowel in de nacht als overdag verder 
omhoog met geen algemene vorst meer 
en waarbij er bovendien een zuidenwind 
opsteekt. 
Er is meer bewolking dan voor het 
weekend en ook de kans op neerslag 
neemt toe. 

Weerspreuk: 
“Is het op Sint Valentijn (14 februari) 

helder en klaar, dan wordt het een 
goed wijnjaar.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

Foto’s: de leerlingen Michelle, Jorick, Anouk en Suus van ‘t Ravelijn. Foto’s Jan de Langen © Steenbergse Courant

Foto: Domeinleider Kees de Bruin van de Kadergerichte leerweg in gesprek met de Ravelijnleerlingen Michelle, 
Jorick, Anouk en Suus. Foto’s: Jan de Langen
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Wintertaferelen 
( door Peter Vermeulen ) 

Nu Koning Winter ook in onze gemeente Steen-
bergen een weekje is neergestreken worden ef-
fecten van zijn aanwezigheid met wisselend ge-
voel ervaren. Voor de een bezorgt dit het verlan-
gen naar schaatsplezier, een ander heeft moeite 
met de gladheid en het gevaar dat het ijzig weg-
dek de passanten bezorgt, of geniet juist van het 
winterlandschap met een verlichtend zonnetje. 

Voor menig kind betekent de sneeuw die niet 
meteen weer verdwijnt een lust. 

Zo genoten moeder Nathalie en dochter Floor 
in Dinteloord woensdagmiddag even van de 
sneeuw: “We genieten er van, nu het nog kan”. 
(foto rechts onderaan de pagina).

Elders wordt er door de jongeren zeker ook geno-
ten want voor menige kleine genieter is een week 
echte winter een unieke ervaring.

Koudegolf
Het Koninklijk Nederlands Metrologisch Insti-
tuut (KNMI) spreekt van een ware ‘Koudegolf’ 
en legt uit dat die benaming wordt gegeven als 
er een aaneengesloten periode van minimaal vijf 
dagen is met een temperatuur onder nul, waar-
van drie dagen strenge vorst. Dat wil zeggen een 
temperatuur van min tien graden. 
Dit komt in Nederland weinig voor. De laatste 
keer was het van 30 januari tot en met 8 februari 
in het jaar 2012. Toen meldde Lelystad een ge-
voelstemperatuur van – 28,6 graden Celsius. 

(Overigens mag een echt koudefront niet ver-
ward worden met een periode van behoorlijke 
vorst waarin Elfsteden-tochten werden verreden. 
Zo was er een tocht in 1985 en een in 1986, terwijl 

de laatste Elfstedentocht op 4 januari 1997 kon 
worden gereden).

In 1963 kreeg ons land te maken met een ‘barre 
winter’. Er waren toen vier koude golven met 
een totale duur van 27 dagen. In 1947 werd 
overigens de langste koudegolf geconstateerd 
en was er drie weken lang sprake van felle kou. 
De koudste periode sinds 1901 werd geregi-
streerd van 18 tot en met 27 januari met een 
gemiddelde temperatuur van min tien graden. 
Op 26 januari van dat jaar daalde het kwik tot 
-24,8 graden, de laagste temperatuur die het 
hoofdstation van het KNMI heeft gemeten.  
Overigens deed Winterswijk er toen nog een 
schepje bovenop met min 27,4 graden op de 
thermometer. Dat record zal nu in de gemeente 
Steenbergen naar verwachting zeker niet worden 
gebroken.
Foto’s: Nicole van de Donk  - Dasja Abresch - Michelle Douw en  Peter Vermeulen 
© Steenbergse Courant  



Onbezorgde
  warmte
   en meteen
    besparen . . .

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

Wanneer u een onderhoudscontract afsluit 
bij Madri slaat u twee vliegen in één klap. 
Tegen een voordelig bedrag verzekert u zich van 
onbezorgde warmte. Veilig, betrouwbaar en als er 
een keer een storing optreedt is dit snel verholpen.
U bespaart echter niet alleen op de kosten: doordat 
uw cv goed is afgesteld, stookt u voordeliger.

Madri-tip: zuinig verwarmen

Zilverhoek 5
Steenbergen
t (0167) 56 17 20
info@madri.nl
www.madri.nl/onderhoud
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Wilt u ook onbezorgde warmte? Bezoek onze website voor 
aanmelding. U kunt natuurlijk ook even bellen of mailen.

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

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

websites automatiseringwebapplicaties

Kansen voor
uw bedrijf 
liggen online.

Het is tijd voor ATAPI.

Pfff, nog een langere lockdown.

boekhandel-vermeulen.nl

Rechtstreeks bij ons bestellen
via whatsapp 06 25 266 092
of via de winkeltelefoon 56 20 50
helpt ons het beste.

Onze winkel is hierdoor helaas enkel geopend 
voor PostNL diensten en ING bankzaken.
Ook geld opnemen of storten kan via de geldmaat.

Wanneer u uw boek uitzoekt op libris.nl/vermeulenboekhandel 
en u de bestelling plaatst via ons whatsapp nummer of ons 
winkel telefoonnummer dan hebben wij geen afdrachtkosten aan 
de Libris en Blz-organisatie. Daarmee helpt u ons dus het beste. 

Na uw bestelling nemen wij contact met u op om af te spreken 
hoe u deze ontvangt.

Kijk voor leuke cadeau-ideetjes ook eens op boekhandel–vermeulen.nl
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In 2022 vieren we het 750-jarig bestaan van de stad 
Steenbergen. Ook bestaat de gemeente dan 25 jaar in de 
huidige vorm. We gaan deze bijzondere mijlpaal met en 
voor alle inwoners vieren. Als Genootschap van de Meer-
min, circa 40 ambassadeurs uit alle kernen, geledingen 
en leeftijdsgroepen, nemen wij hierin het voortouw. 

Wij initiëren, coördineren en organiseren het programma in 
2022, graag samen met jou! 

Wil je een activiteit bij ons aanmelden en/of een idee met ons 
delen?  Neem dan contact op via 
2022@gemeente-steenbergen.nl.

Over het Genootschap van de Meermin

Ik ben Rian Liefhebber, 59 jaar. 
Ik ben geboren op de Welberg, 
maar ik woon al bijna 30 jaar in 
Nieuw-Vossemeer. Na 23 jaar lei-
dinggevende in een kledingmaga-
zijn te zijn geweest, ben ik nu trot-

se en hardwerkende onderneem-
ster. Ik ben eigenaresse van de 
Ontmoetingswinkel in Steenber-
gen. Dit geeft mij veel voldoening. 
Daarnaast heb ik heel veel hobby-
’s zoals lezen, handwerken en te-
kenen. 

Ik vind het een eer dat ik lid mag 
zijn van het Genootschap van de 
Meermin. Ik vind het enorm leuk 
dat ik mijn ideeën met iedereen 
kan delen. Ook is het leuk om met 
alle kernen samen te werken!  

Mijn naam is Ronnie de Wit, 35 
jaar. Ik ben geboren en getogen 
in Nieuw-Vossemeer. In het da-
gelijks leven ben ik verkooplei-
der bij Hommel Autobedrijven in 
Etten-Leur. In Nieuw-Vossemeer 

houd ik me voornamelijk bezig als 
voorzitter van Stichting Culturele 
Produkties. Wij organiseren ieder 
jaar in juni ons braderieweekend. 
Tijdens carnaval ben ik actief bin-
nen bouwclub BC Optochtnum-

mer 35. Daarnaast regelen we hier 
ook wat andere zaken rondom 
carnaval.

Nieuw-Vossemeer is een actief 
dorp met diverse verenigingen en 
we houden wel van een beetje ge-
zelligheid. Ik hoop op een positie-
ve manier mijn bijdrage te kunnen 
leveren voor het Genootschap van 
de Meermin!

Genootschap
van deMeermin

Genootschap

Meermin

Wie zijn 
wij? 

We stellen 
ons graag 

aan je voor.

(Door Nicole van de Donk)

KRUISLAND – Stichting IJsbaan de 
Kruisbeek was afgelopen oktober 
een van de eerste ijsverenigin-
gen om aan te kondigen dat een 
schaatsfestijn er vanwege de co-
ronamaatregelen dit seizoen niet 
inzit. Toen waren de temparturen 
nog ver boven nul, maar inmid-
dels is het ijskoud en is de schaats-
koorts losgebarsten in Nederland. 
Voorzitter Rini Wezenbeek was 
er al bang voor, maar staat nog 
steeds achter zijn besluit. Wel wil 
hij gaan proberen om het ijs op de 
Kruisbeek, naast het terrein van de 
ijsbaan, dit weekend schoon te ve-
gen. “Maar dan moet het wel 10-
12 cm dik zijn, en het is op eigen 

risico van de mensen.”

Toeval of niet: het wel of niet 
schaatsen op de Kruisbeek speelt 
vaker rond deze dagen van het 
jaar. Op 6 februari 2018 stond 
deze verslaggever van de Steen-
bergse Courant ook met Rini We-
zenbeek te duimen naast de ijs-
baan, maar de vorst bleek uit-
eindelijk niet streng genoeg. Een 
aantal jaar eerder, op 11 februari 
2012, hadden de schaatsliefheb-
bers meer geluk. Toen konden er 
rondjes op de ijsbaan worden ge-
maakt en was het ijs op de Kruis-
beek dik genoeg voor een toer-
tocht. De Kruislandse ijsmees-
ter houdt zijn buitenthermome-
ter continu in de gaten of die kans 

erin zit. “Toen ik gisteravond naar 
bed ging stond hij op -6,3 graden 
en vanochtend min 8. Maar dat 
moet dan wel aanhouden. Als ik 
vanaf de dijk kijk ziet het er aardig 
uit, maar ik kan niet zien hoe het 
verderop is. En er is nog een wak 
waar de eenden zitten.”

“Wel schoonvegen, 
maar eigen 

verantwoordelijkheid”

Het blijft zuur voor alle ijsclubs 
zoals Stichting IJsbaan de Kruis-
beek. Constant worden ze aange-
sproken of er al geschaatst mag 
worden, terwijl ze aan handen en 
voeten gebonden zijn. 

“We hadden een mooie slag kun-
nen slaan en een boel leden kun-
nen werven. Maar die verant-
woordelijkheid kunnen en willen 
we niet nemen in de huidige om-
standigheden. Daarom hebben 
we dit jaar geen vergunning aan-
gevraagd. 

Mocht de ijslaag op de Kruisbeek 
dik genoeg worden, dan willen we 
die wel gaan schoonvegen. Dat 
gaat buiten de stichting om. Maar 
ik wil dat doen samen met twee 
vrijwilligers omdat we het leuk 
vinden en voor de mensen iets 
willen betekenen. We gaan deze 
dagen de machines daarvoor in 
orde maken. Maar ik ga dan niet 
zoals ik normaal gesproken zou 
doen, het ijs veilig verklaren.”

“Wanneer treedt 
de dooi in?”

Als het al zover komt, want de 
weersvoorspellingen zijn twij-
felachtig over wanneer de dooi 
gaat intreden. Als dat gebeurt, 
dan gaan deze dagen van februa-
ri 2021 weer de boeken in als ‘het 
had zo mooi kunnen zijn’. Maar 
volgend jaar staan we er gewoon 
weer.

Foto: Om te kunnen schaatsen op 
de Kruisbeek moet het ijs zo’n 10-
12 cm dik zijn. De vraag is of dat 
wordt gehaald aan het einde van 
de week.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

 Geen ijsbaan, maar kans op dichtvriezen Kruisbeek
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(Door Michelle Douw)
Steenbergen – ‘Waar een deur 
dicht gaat, gaat altijd een nieuwe 
deur open’. Dit gezegde is zeker 
van toepassing op Ron Traets. In 
1991 moest hij met pijn zijn hart, 
door fysieke ongemakken na een 
ongeluk, zijn voetbalschoenen aan 
de wilgen hangen. Hij besloot om 
verzorger te worden bij zijn club 
V.V. de Schutters (Stampersgat). In 
1992 behaalde hij hiervoor zijn di-
ploma. Dit was het startsein voor 
een ongekend grote passie. De ene 
na de andere opleiding rondde hij 
af. Ron Traets: ‘‘En niet voor het be-
halen van een diploma. Puur voor 
het opdoen van kennis. Ik wil pre-
cies weten hoe het menselijk li-
chaam in elkaar steekt. Wat je kunt 
bereiken met voeding en al deze 
kennis ook overbrengen.’’ 

Sporttherapeut
Van V.V. de Schutters (Stampers-
gat) naar V.V. Victoria ’03 (Ouden-
bosch), SC Gastel, KNVB, RBC 
komt hij uiteindelijk bij de Moerse 
Boys (Zundert). Ron Traets: ‘‘Een 
voetballer na een blessure weer 
terugkrijgen op het oorspronkelij-
ke niveau is voor mij het ultieme. 
Ik ken de frustratie die voetbal-
lers hebben tijdens een blessure. 
Daarom klikt het vaak goed.�� Na 
bijna dertig jaar heeft Ron Trae-
ts besloten het iets rustiger aan 
te gaan doen. ��Drieëntwintig we-
ken per jaar was ik zeventig uur 
per week bezig met mijn regulie-
re baan, trainen, wedstrijden, het 
geven van cursussen aan andere 
verzorgers, het zelf volgen van op-
leidingen. Het is tijd om mijn ken-
nis en kunde anders voort te zet-

ten. Maar afscheid nemen van de 
voetbalwereld kan ik niet.’’      

Eigen praktijk  
in Steenbergen 
De liefde bracht Ron Traets vo-

rig jaar naar Steenbergen. Na zijn 
verhuizing heeft hij een eigen 
praktijk aan huis geopend, maar 
hij komt ook bij de mensen thuis. 
Een kleine greep uit de indruk-
wekkende reeks behandelingen 
die Ron Traets aanbiedt: sport- en 

ontspanningsmassages, personal 
training, dieetbegeleiding, me-
dical taping, conditie en herstel-
trainingen, wervelkolomcorrec-
tie, dry needling en een bloedtest. 
Ron Traets: ‘‘Belangrijk is dat mijn 
behandelingen niet alleen sport 
gerelateerd zijn. Want voor bij-
voorbeeld een ontspanningsmas-
sage, behandelingen tegen hooi-
koorts (medical taping) en migrai-
ne ben je bij mij ook aan het juis-
te adres. Op mijn website kun je 
meer informatie over mijn behan-
delingen terugvinden.’’

Toegankelijk
‘‘Omdat ik weet wat behandelin-
gen met iemands welzijn kunnen 
doen, wil ik het zo laagdrempelig 
mogelijk houden. Dit zie je terug 
in mijn lage prijzen en flexibiliteit. 
Meestal behandel ik in de avond-
uren en vaak ook bij de mensen 
thuis. Ik neem dan een behandel-
tafel en toebehoren mee.’’ 
Voor meer informatie: www.traet-
sinspectieenopleidingen.nl.  

Sporttherapeut Ron Traets 
vestigt zich in Steenbergen

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Een groot 
deel van de bewoners van de 
SDW-woonvoorziening ‘Aan de 
Zuidwal’ zijn onvervalste, keihar-
de karnavalskrakers. Het leutfeest 
is voor hen het hoogtepunt van ie-
der jaar en het Kanjerbal is daar-

binnen de kers op de slagroom op 
de grootste taart die er bestaat. Dit 
jaar gaat het allemaal niet door 
en dat is flink balen. In plaats van 
bij de carnavalspakken neer te zit-
ten, besloten de bewoners van ‘Aan 
de Zuidwal’ de zinnen te verzetten 
door aan de slag te gaan. Er werd 
getimmerd, geverfd en geplakt met 

als oogverblindend resultaat het 
‘Liefde vor de Leut’-lichtje. Een 
mooi plankje voor tegen de muur 
met een glaasje waarin een waxi-
nelichtje het carnavalsvuur bran-
dende kan houden. Dit alles na-
tuurlijk in de echte carnavalskleu-
ren van de Strienestad én met een 
boerenzakdoek. De Zuidwallers 

kondigden de verkoop van de �Lief-
de vor de Leut�-lichtjes aan via Fa-
cebook waarna de hele voorraad 
binnen de kortste keren was uit-
verkocht. Afgelopen zaterdag kon-
den de geluksvogels die er op tijd 
één hadden gereserveerd hun be-
stelling ophalen. Bij aankomst 
bleek dát een klein carnavalsfeest-

je op zich te zijn. Op de stoep voor 
de ingang van de SDW �Aan de 
Zuidwal� aan de Van Gaverenlaan 
hadden bewoners en medewerkers 
zich, in vol carnavalsgala-ornaat, 
geposteerd om coronaproof de 
lichtjes uit te reiken. Een hele pro-
cedure die al een lichtpuntje van 
zichzelf was. 

SDW Aan de Zuidwal houdt de ‘Liefde vor de Leut’ brandend

(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Een oplettende kleu-
ter had hem al gespot en afgelo-
pen maandag bleek tijdens de uit-
zending van Simsala Saartje dat 
hij het  goed gezien had: Meester 
Frans was op de Welberg! Op een 
speurtocht naar de letter D wilde 
hij hulp vragen bij de leerlingen 
van basisschool Pius X, maar die 
zaten allemaal nog thuis vanwege 
de lockdown. 

Iedereen die ouder dan 6 jaar is of 
geen vader of moeder is van een 
peuter of kleuter zal zich waar-
schijnlijk afvragen waar dit artikel 
in vredesnaam over gaat. Een kor-
te samenvatting: Tijdens de eer-
ste lockdown in maart vorig jaar 
bedacht Meester Frans (van Re-

ijen,26) van basisschool De Bie-
zenhof in Halsteren een leuke ma-
nier om de kinderen online les te 
geven. Hij maakte vrolijke, edu-
catieve filmpjes voor peuters en 
kleuters waarin bijvoorbeeld cij-
fers en letters aan bod komen, 
maar ook allerlei thema-onder-
werpen. Dat doet Meester Frans 
niet alleen, maar samen met het 
roze varkensmeisje Saartje. 

YouTube
Tot zijn eigen verrassing ontwik-
kelde het idee van Meester Frans 
zich tot een YouTube-hit en had 
hij voor iedere aflevering duizen-
den kijkers. De Lowys Porquin 
Stichting zag de toegevoegde 
waarde van Simsala Saartje aan 
het online lespakket al snel in en 
bood de leerkracht bij de tweede 
lockdown de mogelijkheid om te 

professionaliseren. Eén dag per 
lesweek maakt Meester Frans nu 
samen met zijn broer en videom-
aker Peter zijn filmpjes. Scholen 
kunnen zich aanmelden voor de 
afleveringen zodat hun leerlingen 
iedere maandag in kunnen loggen 
op het YouTube-kanaal van Mees-

ter Frans.

In één oogopslag
Ook dit keer is Simsala Saartje een 
hit en worden Meester Frans en 
Saartje verafgood als popsterren. 
Het was dan ook niet gek dat een 
bezoek aan de Welberg niet lang 

onopgemerkt bleef. Juffrouw Hel-
een van Groep 1/2 van de Pius X 
was al snel op de hoogte van de 
spannende gebeurtenis. �Dank-
zij Dax. Hij woont tegenover de 
school en zag in één oogopslag 
dat de onbekende meneer die bij 
zijn lokaal naar binnenkeek Mees-
ter Frans was. Dat was echt su-
perknap van hem.” Dax bleek over 
nog meer kwaliteiten te beschik-
ken, want hij wist het grote nieuws 
vervolgens ook nog meer dan een 
week geheim te houden voor zijn 
klasgenoten. Zij zaten afgelopen 
maandag dus volledig onwetend 
voor hun computerscherm. Me-
nig ouder keek die ochtend ver-
schrikt op toen zoon of dochter 
ineens een harde kreet van verras-
sing slaakte. 

Bijna nog het beste nieuws verge-
ten: De letter D is gevonden!

Foto: Meester Frans van het popu-
laire peuter- en kleuterprogramma 
Simsala Saartje bezocht de Pius X 
en dat ging niet onopgemerkt. 
Foto: opname van YouTube

Op zoek naar de letter D: 

Kleuterheld Meeste Frans 
bezocht de Welberg
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(door Tineke Feskens)

STEENBERGEN – Nu de op-
tochten overal zijn afgebla-
zen lijkt er voor de bouw-
clubs niks te doen. Maar 
klopt dat wel? Een rondje 
langs een paar bouwclubs 
uit de gemeente Steenber-
gen geeft een heel ande-
re kijk op zaken. Tegen alle 
verwachting in is er nog 
volop bedrijvigheid.

‘We bouwen het hele jaar, 
nu met een kleine groep’

Eigenlijk bouwen ze het hele jaar 
door, de mannen van BC Vor Me-
kaor. In de loods aan de Kopersla-
gerij, die ze delen met twee an-
dere bouwclubs, komt de carna-
valsmuziek je tegemoet zodra je 
binnenstapt. Achter in de loods is 
Francis, één van de fanatieke bou-
wers, druk in de weer met de ver-
lichting. 
Steenbergse Courant blijkt niet 
de enige te zijn die aandacht aan 
bouwclubs besteedt. Of we even 
bij kunnen schijnen, nou vooruit, 
voor deze keer dan. Ondertussen 
zijn Richard, voorzitter van BC Vor 
Mekaor en Iwan bezig met allerlei 
herstelwerkzaamheden aan hun 
wagen. Want ook al gaan de op-
tochten niet door, er ligt werk ge-
noeg voor de bouwers.

Het is koud in de loods
Toch maken ze tijd voor een pra-
tje en een warme kop koffie. Want 
het is koud in de loods. Keurig op 
afstand van elkaar leggen ze uit 
waarom ze toch aan de slag zijn. 
“We bouwen eigenlijk het hele jaar 
door” legt Iwan uit. “Er is altijd wat 
te doen. Normaal is de groep gro-
ter, maar nu kan dat niet en dat is 

erg jammer.” Francis is naar eigen 
zeggen verslaafd aan het bouwen. 
“Om carnaval zelf geef ik niks, 
maar ik kan bijna geen dag zon-
der even naar de loods te gaan.” 
Nu de optochten niet doorgaan is 
er weinig stress voor de bouwers. 
“We zijn de wagen van vorig jaar 
helemaal aan het aanpassen” legt 
Richard uit. Op het gemak, de hele 
aanloop naar carnaval gaat eigen-
lijk ongemerkt voorbij.” 

Dat zal in de dagen tevoren wel 
anders zijn. “We zullen het echt 
heel erg gaan missen. De span-
ning, hoe reageert het publiek op 
de wagen, de last die op dinsdag-
avond van je schouders valt.” ver-
zucht Francis. Maar niet getreurd, 
want volgend jaar ziet de wa-
gen van BC Vor Mekaor er tiptop 
uit. “Gelukkig bouwen we niet op 
motto” lacht Iwan. “We hebben 
nog een heel jaar de tijd om er een 
plaatje van te maken.”

‘Vossekoppen en  
insignes, nu is er tijd 

voor’
Bij BC D’oogte is het rustig. Geen 
carnavalsmuziek uit de boxen, 
geen bedrijvigheid. Toch gebeurt 
er wel iets vertelt Wesley Rijk, 
voorzitter van de bouwclub. “We 
kunnen dit jaar geen wagen bou-
wen. De ruimte is hier te klein om 
met een aantal bouwers rond te 
lopen, zeker als de wagen binnen 
staat. Maar we hebben nu wel tijd 
om nieuwe vossenkoppen te ma-
ken.” 
En daar blijft het niet bij. In de 
schuur van BC D’oogte wordt ook 
gewerkt aan insignes met het wa-
pen van Nieuw-Vossemeer en wie 
wil kan de oude vossenkop laten 

herstellen. “Zo blijven we een bé-
tje bezig” legt Rijk uit. “Je moet het 
contact met de leden warm hou-
den, anders stoppen ze en houdt 
het op den duur op.” 

Trouwe leden
Toch blijkt BC D’oogte een bouw-
club met trouwe leden. Want on-
danks dat ze vorig jaar geen op-
tocht in vol ornaat hebben gere-
den, kijken ze uit naar volgend 
jaar. “We hebben een heel jaar 
om de wagen spik en span te ma-
ken, we gaan iedereen verrassen.” 
De komende tijd staan er nog wat 
zaken op de agenda. Carnavals-
maandag proberen de mannen 
nog iets te organiseren. Er komt 
wellicht een online evenement 
voor de kids. Er staat de leden nog 
een verrassing ter afsluiting van 
het jaar te verwachten, en er komt 
misschien tijdens carnaval nog 
een babyborrel bij.

‘Jubileumjaar,  
wel uitstel, geen afstel’

Het is inmiddels wel bekend. De 
Vloajestaampers vieren dit jaar 
hun jubileum. Niet met een feest, 
ze hebben een boek uitgegeven. 
Maar betekent dit dan dat er niet 
gebouwd wordt door de fanatieke 
bouwploeg? 
Het antwoord is bij binnenkomst 
in de bouwplek al duidelijk. Ja, er 
is volk. Ja er wordt gebouwd. “Niet 
echt druk hoor” benadrukt Rick 
van Merode terwijl hij net de laat-
ste happen van zijn maaltijd weg-
werkt. “Gelukkig hadden we de te-
kening al klaar en weten we met 
de las- en vormploeg precies wat 
we moeten doen.” 
Zo  gebeurt het dat er vlak vóór 

carnaval slechts 2 mannen in de 
grote ruimte aanwezig zijn. De 
één is met laskap op druk aan het 
lassen, de ander laat zien hoe je 
van een blok schuim een prachti-
ge kop vormt. 
Het gaat op het gemakje. Er is tijd 
genoeg tot volgend jaar. “Het is 
wel jammer hoor” vertelt Van Me-
rode “Normaal zien we elkaar al-
lemaal wekelijks in deze periode. 
Het is gezellig, de spanning rich-
ting optocht en nu, geen sfeer, 
geen carnavalsgevoel. Het is zó 
jammer.” Maar ook voor de Vloa-
jestaampers is wel duidelijk dat 
het dit jaar gewoon niet kan, zelfs 
niet in het jubileumjaar. “Maar” 
benadrukt Van Merode “het is uit-
stel hè, geen afstel!  Volgend jaar 
vieren we het dubbel, wat zal het 
dan een mooi feest worden. Let 
maar op!”

‘We bouwen, maar niet 
voor d’n optocht’

Er is een bouwploeg in de ge-
meente die de laatste jaren het 
hele jaar druk bezig is. De Be-
gienurs uit Kruisland. Toen ze en-
kele jaren geleden meereden met 
hun ‘Ice-age wagen’ werden ze 
opgemerkt door de creatieve af-
deling van Intratuin Halsteren. 
Het verhaal is bekend. Maar daar 
is het blijkbaar niet bij gebleven, 
want er wordt hard gewerkt door 
de bouwers. Niet aan een carna-
valswagen, maar aan een grote 
opdracht voor de kerstshow 2021. 
“We hebben geluk dat we deze op-
dracht hebben” legt bouwer Henk 
namens BC de Begienurs uit. 
“Normaal zouden we al maanden 
druk in de weer zijn met onze wa-
gen. Maar ja, dat zat er dit jaar dus 
niet in. Tot we gevraagd werden 
eens op kantoor bij Intratuin te 

komen. Wat je daar ziet gebeuren, 
niet normaal! Het hele jaar zijn 
ze bezig met het verzinnen van 
ideeën en deze uitwerken voor de 
kerstshow.” 

Leonardo
De bouwploeg werd gevraagd 
om in het thema “Leonardo Da 
Vinci’ een aantal items te ma-
ken. “Wat we precies aan het ma-
ken zijn houden we nog geheim” 
lacht Henk. “Maar het wordt spec-
taculair!” Dat blijkt wel uit de te-
keningen die de Begienurs gekre-
gen hebben. De tekeningen zijn 
eigenlijk schetsen van het eind-
resultaat, de bouwers moeten zelf 
bepalen hoe en met welke materi-
alen ze alles maken. 
“Het is wel een uitdaging hoor” 
vertelt Henk. “We zijn met een 
paar man aan de slag gegaan om 
alles uit te zoeken. We werken niet 
met papier maché zoals we ge-
wend zijn, maar met hele andere 
materialen. Het is wel een uitda-
ging, maar echt heel leuk! Je crea-
tiviteit wordt op de proef gesteld.” 

Een beetje rondkijkend zit het met 
die creativiteit van de bouwploeg 
wel goed. Aan de ene kant van de 
loods wordt pvc op maat gesne-
den, op een andere plek worden 
scheepstouwen gerafeld. Niet de 
materialen die je bij een carna-
valswagen verwacht. Het eind-
resultaat laat nog even op zich 
wachten. “Tja” zegt Henk met een 
knipoog. “Dat is alleen te zien in 
de sterren”

Foto’s: Jan de Langen  
© Steenbergse Courant  

Geen optocht maar toch bedrijvigheid bij de bouwclubs
Foto: Bouwclub De Begienurs: Leonardo da Vinci voor project Intratuin

Foto: Bouwclub Vor Mekaor:herstelwwerkzaamheden Foto: Bouwclub d’ Oogte: een jaar de tijd om iedereen te verrassen.

Foto: werkzaamheden bij Bouwclub De Vlaojestààmpers
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Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie gevestigd in de 
Gummaruskerk is op maandag - 
woensdag en donderdagochtend 
geopend van 9.15 uur tot 11.30 uur.
Zondag 14 Februari om 12.00 
uur op de SLOS herhaling van de 
carnavals mis van vorig jaar,
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk is iedere zaterdag 
om 17.00 uur te beluisteren via de 
radio: KPN kanaal 1102 en Ziggo 
kanaal 916 en FM 107,4.
Voor alle vieringen is aanmelden 
verplicht,  zie hieronder de 
reserveringsmogelijkheid per 
parochiekern: 
Parochiekern H. Georgius: 
Ad Huijsmans, 06-53424810, 
huijsmans4756@gemail.com; 
Parochiekern St Gummarus, 
via het secretariaat en via de 
website zie gegevens hierboven; 
Parochiekern H. Joannes de 
Doper, Piet van Schilt, 06-
11793653, pietvanschilt@ziggo.
nl; Parochiekern Vredeskerk, Petra 
Geers, 0167-565994, petrageers@
hotmail.nl 

Carnaval  vieren 
De carnavalsperiode is in aantocht  
maar dit jaar mogen we geen 
carnaval optocht, noch activiteiten 
rondom carnaval organiseren 
vanwege het coronaprotocol.  Dat 
vinden veel carnavalsvierders heel 
jammer.  We hadden goede hoop 
dat er rond carnaval meer mogelijk 
zou zijn, maar daar ziet het niet 
naar uit.  Het is  wel een ingrijpend 
besluit. Maar we vinden onze 
gezondheid belangrijker..  Daarom 
wordt er dit jaar op veel plekken 
carnaval digitaal gevierd.  Digitaal 
vieren lijkt een beetje van deze 
tijd. Bijna alle gemeenschappelijke 
activiteiten worden via een 
livestream gehouden in deze 
coronatijd.  Ondanks veel 
beperkingen willen we carnaval 
vieren omdat het een feest van 
blijheid, vrolijkheid en verbinding 
is.  En niet te vergeten het zijn ook 
bijzondere dagen van toeleven naar 
de vastentijd.  Vicaris Paul Verbeek 
suggereert een aantal tips om deze 
tijd goed te beleven:  ‘Zoek naar de 
stilte die niet isoleert maar verbindt;  
Een kaars aansteken die het licht 
van de Eeuwige nabij brengt;  
Bidden met open handen om zo de 
adem van de Heer te ontvangen;  

De rozenkrans bidden om de troost 
van Maria weer te ontdekken;  Elke 
dag in een vast ritme drie psalmen 
uit Bijbel lezen om op adem te 
komen;   Een brief schrijven aan 
je naaste om te zeggen dat je van 
hem of haar houdt;  Op bezoek te 
gaan bij ouderen en daar niets te 
doen,  maar alleen maar om er te 
zijn;  Door iedere dag je broer of 
zus, je vriend of vriendin even te 
bellen;  Blijven lachen om jezelf 
te relativeren;   Je huis te versieren 
en anderen daarmee blij te maken;  
Door koken van speciale gerechten 
en die uit te delen aan hen die te 
weinig hebben.’  Carnavalsgroet!  
Sebastian Chazhoor pr.

Wij gedenken in ons gebed: Koos 
Wijmans, Fien Tack en André van 
Beers.
Kerkdiensten:  jaarcyclus B.
Zaterdag 13 februari 17.00 uur: 
Pastoor H. de Kort en Pastoraal-
werkster L. Robijn. Johannes 
Luijks, Fam. Verbeek Gijzen en 
Connie
Zondag 14 februari 9.30 uur:  Pa-
ter B. van Schaik. Jacobus Brooij-
mans echtgenoot van  Cornelia 
Brooijmans - Mouwen
Maandag 15 februari  19.00 uur: 
Voorganger pastor S. Chazoor.
Woensdag 17 Februari om 19.00 
uur Aswoensdagviering: voor-
ganger Pastor Sebastian Chazhoor.

Misintenties: Wilt u een misinten-
tie aanvragen? Gelieve dit minstens 
een week van tevoren (i.v.m. tijdige 
plaatsing in de krant) door te geven 
bij het secretariaat (zie gedeelte 
Sint Annaparochie) of via de web-
site. De prijs voor het aanvragen 
van een misintentie is 11,00 euro.

Zaterdag 13 Februari  19.00 uur: 
Eucharistieviering Pater Bertus van 
Schaik. Patrick Goverde op orgel. 
Wij gedenken:  Overleden ouders 
Luijcks - Oomen en dochter Truus. 
Woensdag 17 Februari Aswoens-
dag  9.30 uur Eucharistieviering 

Pastor Sebastian Chazhoor. 
Martien van Gaans en Leo Hulshof 
verzorgen de muzikale invulling. 
Opgeven van een misintentie kan 
bij Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612, 
e-mail r.gelten@home.nl  Het tarief 
van een misintentie is  € 11,00. 

Zondag 14 februari 09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering 
door de Werkgroep.
Misintenties: jgt. Maria en Adrianus 
Schoutens; Loes van Geel e.v. 
Cees van Geel b.g.v. het 59 jarig 
huwelijk;  Ad Heijboer e.v. Corrie 
Rozendaal b.g.v. de geboortedag;  
Maandag 15 februari 18.00 uur: 
H. Mis.
Woensdag 17 februari 19.00 uur: 
H. Mis.
Donderdag 18 februari 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.  Tel. :0164-
682525. 
Zaterdag 13 febr. 19.00 uur 
Euch.: Ons gebed wordt gevraagd 
voor: Corrie Wetzer - Tak; Net van 
Loon w.v. Louis de Blaaij; Arjaan 
de Blaaij. In deze dienst gedenken 
wij: jrgt. Janus Karremans e.v. To 
van Reijen; Ella Schoonen; Peet 
van Akkeren; Jaantje de Booij; o. 
echtp. Looijen - van Osta; o.echtp. 
Dekkers - Koolen;   jrgt. o.o. Mari-
nus v.d. Watering en Antonetta  v.d. 
Watering - Verhees; Antonius Aarts  
e.v. Helena Aarts - v.d. Watering; 
Voorganger: Past. H. de Kort, lec-
tor : H.Wouts;
Dinsdag 16 febr. is er om 19.00 
uur  geen Antoniusviering.
Woensdag 17 febr. 19.00 uur 
Euch. Aswoensdag . Voorganger : 
Past. B. van Schaik , lector: F. Ver-
aart m.m.v. enkele leden van het 
koor: Samen Sterk.  
Gelieve voor iedere dienst te re-
serveren. 

Zondag 14 februari 11.00 uur: 

Eucharistieviering. Zang: Gedeelte 
gemengd koor met begeleiding 
van Marloes. Misintenties: Deze 
misintenties zijn nog van 7 febr. 
Omdat er toen geen dienst in 
de kerk is geweest. Cornelia 
van Etten-van der Poel, O.o. van 
Zandvliet- Withagen. Overleden: 
Mevr. Tack van wie we vrijdag 
29 jan. afscheid hebben genomen 
in de st. Gummaruskerk waarna 
crematie. André van Beers, lid van 
het st. Gummaruskoor. Zijn uitvaart 
was zaterdagmorgen 30 jan. in 
de st. Gummaruskerk waarna 
crematie. Voorganger: pastoor 
Hans de Kort; Lector: Toos Broos; 
Koster: Adrie van Etten.
Als u naar de dienst wil komen 
dan graag vooraf aanmelden bij: 
Ad Huijsmans tel: 0167-532728 of 
06-53424810

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

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

Dienst in de Protestantse Kerk aan 
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. 
Predikant: Ds. H.C. van het 
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor 
informatie: mevr. Toke Knook, tel. 
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com. 
Zondag 14 februari 10.00 uur: 
Eredienst in de Sint Martinuskerk 
te Halsteren. Dhr. Rob Favier.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Geluk is niet waar je zo 

naar verlangde 
Geluk is waarderen 

wat je hebt.

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 14 februari  10.00 uur: Ds. 
Inkelaar, Oudenbosch. De diensten 
zijn rechtstreeks te volgen op: www. 
protestantsegemeentesteenbergen.
nl. en dan de toegevoegde link 
aanklikken of te beluisteren via 
kerkomroep.nl en dan Steenbergen 
kiezen. 

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

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

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Een goede dag gewenst! 
Lieve lezers van deze “Toegift”,  
een goede dag gewenst. Velen van 
u ken ik van gezicht en vaak ook 
bij name. Andere lezers ken ik niet 
van gezicht en ook niet bij name. 
Geen probleem, voor u allen EEN 
GOEDE DAG GEWENST. Redt  
u het een beetje in deze tijd van 
weinig ontmoetingen?. Mensen 
die u graag mag, blijven op afstand 
om u en zichzelf en anderen te 
beschermen tegen corona. Wat 
professor Herder nog niet durft te 
noemen in zijn documentaires over 
eenzaamheid in deze tijd, dat roept 
dit oude priestertje van de daken: 
BIDT. BIDT. BIDT. Weet u niet, 
hoe dat gaat? Begin met een of twee 
woorden vanuit uw hart: “Vader 
God… Lieve Jezus… Moeder 
Maria…”. Je hebt kans dat dan de 
Vrede en de Liefde neerdaalt in je 
hart. De meer gevorderden in het 
gebedsleven wijs ik op het bidden 
van de rozenkrans. Met dit gebed 
beleef ik menigmaal een mooie 
pauze in de nacht. Een brandend 
waxinelichtje voor de afbeeldingen 
van Jezus en Maria helpen mij om 
in hun gezelschap te blijven. Met 
de zegen van God, van Jezus, van 
Maria en van mij kan uw dag niet 
meer stuk. Pater Bertus. 

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 14 februari 10.00 uur: 
Ds. C.H. Buitink, Klaaswaal. 18.30 
uur: Ds. G. van den Berg, Sint 
Philipsland. De diensten zijn ook te 
beluisteren via onze website www.
hervormddinteloord.com. 

Zondag 14 februari 10.00 uur: 
Voorganger Mw. G.C. de Jong. De 
kerk is gesloten, u kunt de dienst 
online volgen (of later terugkijken) 
via de link: pkn-oudenbosch.nl/
diensten/geluidsdiensten/video-
kerkdienst.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL WOORD

STEENBERGEN – Buurtbemiddeling 
Steenbergen is op zoek naar inwo-
ners van de gemeente Steenber-
gen die zich willen laten opleiden 
tot buurtbemiddelaar. Dit gebeurt 
door een driedaagse basistraining 
in conflictbemiddeling. Deze trai-

ning kan gevolgd worden door 
aanvullende trainingen zoals ‘coa-
ching’ en ‘interculturele communi-
catie’. Daarnaast zijn er leerzame 
avonden waarop collega-bemidde-
laars hun ervaringen delen.

 Een buurtbemiddelaar wordt in-
geschakeld als tussen buren een 
conflictsituatie is ontstaan, bij-
voorbeeld na geluidsoverlast, 
overlast van huisdieren, irrita-
tie over parkeergedrag, ruzie over 
erfafscheidingen en pesterijen. 

Het Buurtbemiddelingsteam is 
een gevarieerde groep van 12 be-
geleiders, mannen en vrouwen, 
jong en oud. Samen met een er-
varen collega worden mensen 
bezocht die een aanvraag tot be-
middeling hebben ingediend. 
Er wordt altijd buiten de eigen 
woonplaats gewerkt.

Contact
Bewoners kunnen gratis een be-
roep doen op buurtbemiddeling 

waarbij wordt getracht om de par-
tijen weer bij elkaar te brengen en 
overlast in de toekomst te voorko-
men.

Wie interesse heeft in deze functie 
kan contact opnemen met Ton-
nie Joxhorst van WijZijn Steenber-
gen. Zij is bereikbaar via telefoon 
06 58 990 383 of via het mailadres: 
buurtbemiddelingsteenbergen@
wijzijntraversegroep.nl.

Buurtbemiddeling Steenbergen zoekt 
vrijwillige bemiddelaars
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( door John Rommers )

In samenwerking met v.v. Steen-
bergen verzorgt Steenbergenaar 
Dion van der Sterren momen-
teel  een keepersacademy op het 
kunstgrasveld van het sportpark 
aan de Seringenlaan. In dit arti-
kel laten we de lezer kennis ma-
ken met Dion van der Sterren en 
met zijn keepersacademy welke 
hij 5 jaar geleden is gestart.

Dion van der Sterren is 47 jaar ge-
leden geboren in de Limburgse 
plaats Horst waarna hij, toen hij 
16 jaar was, verhuisde naar Ven-
lo. In 2000 is hij samen met zijn 
vrouw Diane in Steenbergen ko-
men wonen. Samen hebben ze 
twee zonen, Job van 16 en Teun 
van 13 jaar oud welke allebei voet-
ballen in de jeugd bij v.v. Steen-
bergen.
In het dagelijks leven is Dion 
werkzaam als directeur van het 
bedrijf Bulb Quality Support B.V. 
gevestigd in Lisse. Bulb Quality 
Support B.V. ondersteunt bedrij-
ven die bloembollen telen, ver-
handelen en exporteren met het 
continu verbeteren van de pro-
ductkwaliteit. Dit doen zij via la-
boratoriumtoetsingen, advisering 
en ondersteuning op gebied van 
ziekten en afwijkingen en markt-
toegang.
In 2000 waren de werkzaamheden 
in de bloembollensector de reden 
voor Dion van der Sterren om sa-
men met zijn vrouw in Steenber-
gen te gaan wonen, omdat er in 
het rayon West-Brabant een vaca-
ture vrij kwam waar hij toen kon 
beginnen.

Keepersscholen.nl
Voordat Dion van der Sterren 5 
jaar geleden begon met zijn eigen 
keepersacademy organiseerde hij 
voor het bedrijf Keepersscholen.
nl (opgericht door Maarten Arts) 
diverse activiteiten zoals de Nati-
onale keepersdag en ”Trainen als 
een prof” tijdens internationale 
keeperskampen.
Bij dat bedrijf waren diverse 
keepersscholen aangesloten en 
hij ondersteunde deze om de uni-

formiteit van keepersopleidingen 
te waarborgen.
Keepersscholen.nl had in die peri-
ode diverse locaties waar de trai-
ningen werden gegeven, waaron-
der in Dinteloord waar Dion van 
der Sterren ook trainingen heeft 
gegeven.

Voor het bedrijf Pro Goal (ook ei-
gendom van Maarten Arts) is hij 
betrokken geweest bij de organi-
satie van internationale congres-
sen voor (prof) keeperstrainers.
Tijdens die congressen, waarbij 
zowel de theoretische als de prak-
tijkkant van het keepersvak wer-
den belicht, heeft hij samenge-
werkt met keeperstrainers van o.a. 
Juventus, Real Madrid, Benfica en 
Chelsea.
”Een mooie periode waar ik veel 
heb geleerd en veel ervaring heb 
opgedaan”, aldus Dion.
”Het keeperstrainersvak en het 
opbouwen van methodische trai-
ningen heb ik geleerd tijdens mijn 
nauwe samenwerking met Maar-
ten Arts”.

Uhlsportkeepers.nl GK 
Academy
De reden dat Dion van der Ster-
ren zijn eigen keepersacademy 
startte, is gelegen in het feit dat 
5 jaar geleden een vestiging van 
Keepersscholen.nl, welke inmid-
dels van Dinteloord was ‘verhuisd’ 
naar Fijnaart, daar dreigde te gaan 
sluiten.
”Ik vond dat heel jammer voor de 
keepers die daar op dat moment 
met veel plezier trainden” vervolgt 
Dion. ”Reden voor ons om de lo-
catie in Fijnaart van Keepersscho-
len.nl voort te zetten maar dan 
onder de naam van ons eigen be-
drijf uhlsportkeepers.nl.
De naam komt voort uit een nau-
we samenwerking met Uhlsport. 
Een bekend Duits sportmerk 
waarmee ik bij Keepersscholen.nl 
en Pro Goal al mee samenwerkte.
Deze samenwerking is blijven be-
staan en via onze webshop uhl-
sportkeepers.nl zijn wij momen-
teel een premium dealer van Uhl-
sport. Vanuit deze samenwerking 

verzorgen wij naast de webshop 
ook de kleding en keepershand-
schoenen van verschillende 
keepersscholen en jeugdkeepers 
van verschillende BVO’s in Neder-
land.
De naam uhlsportkeepers.nl GK 
Academy is eigenlijk een samen-
voeging van onze samenwerking 
met Uhlsport, de webshop en 
onze passie voor het keepen”.

Samenwerking  
met v.v. Steenbergen

”Doordat mijn beide zonen in 
de jeugd van v.v. Steenbergen 
zijn gaan voetballen (beiden als 
keeper uiteraard) bestaat de bin-
ding met v.v. Steenbergen al een 
langere tijd. Dit seizoen is deze 
binding uitgebreid. Joost van der 
Ree, keeper van het eerste elf-
tal heeft mij vorig seizoen ge-
vraagd of ik wilde aansluiten bij 
de keeperstraining voor de jeugd-
keepers. Joost van der Ree,  Mar-
tijn Hagens, Max Knook, Sebasti-
aan Stoop en ikzelf verzorgen nu 
wekelijks de trainingen van de 
jeugdkeepers van v.v. Steenber-
gen.

Met de voorzitter van de Jeugd-
commissie Nico van Schilt heb ik 
meerdere keren gesproken over 
een mogelijke samenwerking tus-
sen de vereniging en onze aca-
demy. Door deze samenwer-
king kunnen wij de trainingen 
van onze keepers academy nu zo 
dicht mogelijk bij huis verzorgen. 
En traint onze academy vanaf he-
den op het kunstgrasveld van het 
sportpark in Steenbergen. Uiter-
aard lukt dit niet zonder trainers-
staf. Op zondagochtenden word 
ik ondersteund door 3 geweldige 
trainers Rene van Holst, Joey van 
Holst en onze zoon Job. 
Zelf heb ik, toen ik nog in Limburg 
woonde, gevoetbald bij de vereni-
ging R.K.S.V. Wittenhorst in Horst 
en omdat ik daar ook keeper was, 
is de fascinatie voor het keepers-
vak ontstaan en gebleven.
Naast de trainingen die ik via onze 
keepersacademy aan de diverse 
keepers geef en de trainingen die 

ik geef aan de jeugdkeepers van 
v.v. Steenbergen, verzorg ik ook 
wekelijks de keeperstrainingen 
voor de jeugdafdeling van de ver-
eniging Rijnsburgse Boys in Rijns-
burg. In totaal zie ik daardoor mo-
menteel zo’n 45-50 jeugdkeepers 
per week.
Dat zijn heel wat namen om te 
onthouden”.

Trainingen bij  
v.v. Steenbergen

De keeperstrainingen van de 
keepersacademy van Dion van 
der Sterren op het kunstgrasveld 
van v.v. Steenbergen worden op 
zondagmorgen gegeven van 10.30 
uur tot 12.00 uur. Er wordt een 
voorjaar en een najaar cyclus ge-
organiseerd. Elke cyclus bestaat 
uit 12 zondagochtenden. De voor-
jaarscyclus is 3 weken geleden be-
gonnen.

De nog volgende data waarop de 
trainingen zullen gaan plaatsvin-
den zijn  21 en 28 februari, 7, 14, 
21 en 28 maart en 11, 18 en 25 
april.

Jeugdkeepers vanaf 6 jaar t/m 18 
jaar (jongens en als meisjes) kun-
nen zich voor de academy aan-
melden.
Momenteel hebben 18 jeugd-
keepers van diverse verenigingen 
uit vooral West-Brabant zich aan-
gemeld en zijn dus 3 weken gele-
den gestart.
Tijdens de trainingen komen alle 
verschillende facetten van het 
keepersvak aan bod.
”We besteden veel aandacht aan 
techniek en vaardigheden die be-
langrijk zijn voor een keeper, zoals 
vangen, vallen, scheppen, tippen, 
overpakken, zweven, blokken, 
voorwaarts één tegen één etc.”, 
vertelt Dion. ”Ook het reactiever-
mogen, het meevoetballen en het 
positioneel spel zijn belangrijk 
voor een keeper dus ook daar zijn 
we met de jongens en meisjes mee 
bezig. Maar het allerbelangrijkste 
voor mij blijft dat iedere deelne-
mer vooral ook veel plezier beleeft 
aan onze trainingen”.

Weinig beperkingen
De keeperstrainingen kennen mo-
menteel ondanks het coronavirus 
gelukkig weinig beperkingen.
Jeugdspelers t/m 17 jaar mogen 
gewoon trainen, alleen kunnen 
ze niet omkleden en douchen en 
moet de kantine gesloten blijven.
De ouders van de spelertjes mo-
gen helaas niet langs de lijn staan 
om de verrichtingen van hun 
kroost gade te slaan, maar voor de 
deelnemers is de zondagochtend 
op de keepersacademy toch zeker 
nu een mooie uitlaatklep om hun 
energie kwijt te kunnen.

Doorstromen naar de top
Tot slot vragen we Dion van der 
Sterren of hij keepers heeft ge-
traind die later zijn doorge-
stroomd naar een hoger niveau. 
”Ik heb inmiddels heel veel jeugd-
keepers getraind”, zegt Dion. ”De 
meeste voldoening krijg ik als een 
keeper zichzelf verbetert en zijn 
of haar topniveau behaald. Trot-
se ogen van een jeugdkeeper op 
zondagochtend die vertelt over 
zijn reddingen tijdens zijn laatste 
wedstrijd!

Uiteraard is het extra leuk om te 
zien wanneer keepers waar je trai-
ning aan geeft doorstromen naar 
BVO’s in de regio. Zo heb ik trai-
ning mogen geven aan Jim van der 
Weegen (afkomstig van v.v. Steen-
bergen) en Ruben Buijs (afkom-
stig van V.V. Victoria ’03). Beiden 
spelen momenteel bij NAC.
En eerder zijn er vanuit Keepers-
scholen.nl jeugdkeepers naar 
jeugdopleidingen van Feyenoord, 
Ajax en NEC doorgestroomd.

Tot zover het verhaal van een ge-
passioneerde keeperstrainer die 
er bewust voor heeft gekozen niet 
een ”gewone” voetbaltrainer te 
worden maar een keeperstrainer 
waardoor hij zoveel mogelijk in-
dividueel met spelers bezig kan 
zijn.

 

 Keepersacademy van Dion van der Sterren  
bezorgt jeugdkeepers veel plezier

Foto: Dion van der Sterren tijdens zijn keepers aca-
demy op zondag 31 januari jl.

Foto: met de ballenmachine worden de keepers danig op de 
proef gesteld.

Foto: dat op de proefstellen gebeurt niet alleen met een ballen-
machine, maar ook de trainers komen flink in actie.
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Geen volle zalen 
met publiek en geen staande ova-
ties, maar dat is voor de in Steen-
bergen geboren acteur Nasrdin 
Dchar geen reden om de hand-
doek in de ring te gooien. Want 
een acteur wil acteren en als dat 
niet kan zoals het moet, dan moet 
het maar zoals het kan. En het kan. 
Aanstaande zondag, Valentijns-
dag,  is de voorstelling ‘JA’ via een 
livestream te bekijken in ieders ei-
gen huiskamertheater. Een zondag 
waarop Strienestad normaliter 
ondergedompeld zou zijn in ‘Lief-

de voor de Leut’. Een beter alter-
natief (of mooier toeval) dan een 
theatervoorstelling die geheel ge-
wijd is aan de liefde kan bijna niet 
bestaan. 

In 2019 toerde Nasrdin Dchar met 
‘JA’, een voorstelling over de lief-
de, door het hele land. Zondag 
14 februari vanaf 20.30 uur speelt 
hij eenmalig een speciale Valen-
tijns-editie van ‘JA’ voor iedereen 
die “wel wat extra liefde kan ge-
bruiken”. Kaarten zijn voor � 12,50 
te bestellen via www.meervaart.
nl. Er wordt live uitgezonden dus 
terugkijken is geen optie. 

Liefde vieren
‘In deze heftige tijd waarin we 
maar blijven incasseren, waar-
in het soms voelt alsof we in een 
uitzichtloze situatie terecht zijn 
gekomen en waarin veel mensen 
boos en teleurgesteld zijn, denk 
ik dat het goed is om even stil te 

staan bij hetgeen wat ons bindt: 
de liefde. Daarom wil ik, op de dag 
waarop we de liefde vieren, mijn 
voorstelling over de liefde spelen,’ 
aldus Dchar.

Verliefd
Het verhaal van �JA� gaat over een 
Marokkaanse jongen en een Ne-

derlands meisje die verliefd wor-
den op elkaar. Een liefdesver-
haal dat is geïnspireerd op het le-
ven van Dchar en zijn grote lief-
de/echtgenote Amy Dchar-Donk, 
eveneens geboren en getogen in 
de Strienestad. Samen hebben zij 
twee kinderen, dochter Dina (6) 
en zoon Malik (4). De ouders van 
zowel Nasrdin als Amy wonen nog 
altijd in de gemeente Steenber-
gen. 

Met licht hart
Een mooiere omschrijving dan de 
officiële toelichting op de voor-
stelling is niet denkbaar en dus: 
��JA� is een reis die scheert langs 
continenten en culturen, maar 
ook een zoektocht is naar vol-
wassenheid. In zijn kenmerken-
de persoonlijke stijl laat Nasrdin 
zien hoe hobbelig het pad van de 
liefde kan zijn, wat trouwen te-
weeg brengt in een mensenleven 
en hoe je uiteindelijk met een licht 
hart ‘JA!’ kunt zeggen.”

Voorstelling ‘JA’ via livestream:

Nasrdin Dchar gaat op  
Valentijn zondag vol  
voor de liefde 

(door Michelle Douw)

Kruisland � Het Kernteam Kruisland 
van WijZijn Steenbergen is sinds 
2020 actief in Kruisland. Het team, 
bestaande uit maatschappelijk 
werker/cliëntondersteuner Corrie 
van Gaans, welzijnswerkers Moni-
que Boot en Caroline Maat en jon-
gerenwerker Dagmar Meyvis, wa-
ren blij verrast door alle bewoner-
sinitiatieven die Kruisland al rijk 
was: ‘‘Kruisland is een hele hechte 
gemeenschap die al veel voor el-
kaar doet. Dat zie je niet overal. De 
saamhorigheid is groot.’’

Corrie van Gaans vult hier op aan: 
‘‘Wij ondersteunen deze initiatie-
ven graag.’’ Waar een spreekuur 
in dorpshuis Siemburg een toe-
gankelijke manier leek om voeten 
aan de grond te krijgen in Kruis-

land, bleek dit door de corona-
maatregelen een uitdaging. Cor-
rie van Gaans: ‘‘Het spreekuur is 
er wel, maar men moet nu van te 
voren een afspraak maken. Deze 
afspraken vinden plaats op maan-
dagochtend van 9.30 uur tot 11.30 
uur. Mocht dit niet uitkomen dan 
kunnen we ook bij de mensen 
thuis langs komen.’’ Een afspraak 
maken kan via kernteamkruis-
land@wijzijntraversegroep.nl of 
0167 - 750 850.

Hulp 
Met welke onderwerpen kun je te-
recht bij het kernteam? Corrie van 
Gaans: ”Wij kunnen ondersteu-
nen op heel veel gebieden. Denk 
bijvoorbeeld aan persoonlijke 
vragen, problemen in de woon-

omgeving, vrijwilligerswerk, en fi-
nanciële problemen.” Financiële 
vragen, of hulp bij schulden zijn 
onderwerpen waar het Kernteam 
Kruisland extra aandacht voor wil 
vragen.

Schuldhulpverlening
Corrie van Gaans: ”We merken dat 

er laat aan de bel wordt getrokken 
bij financiële problemen. Vaak 
is de nood dan al heel hoog. Het 
netwerk van een cliënt kan een rol 
spelen om de problemen eerder 
kenbaar te maken bij bijvoorbeeld 
het kernteam. Bij ons vrijblijvend 
en anoniem informatie inwinnen 
hoe je te hulp kunt schieten of hoe 
je zaken bespreekbaar kunt ma-

ken mag altijd!”
 

Corona
Door de coronamaatregelen zijn 
er problematieken die vaker dan 
gemiddeld voorkomen. Denk 
hierbij aan eenzaamheid of span-
ningen in gezinnen. Corrie van 
Gaans: ‘‘Door directe en indirec-
te signalen proberen we dit in de 
gaten te houden en waar nodig te 
hulp te schieten.’’ 

Ook jongerenwerker Dagmar 
Meyvis probeert in gesprek te blij-
ven met de jongeren. Corrie van 
Gaans: ‘‘Door de avondklok en 
onrust in de periode rondom de 
rellen zet jongerenwerker Dagmar 
Meyvis alles op alles om in ge-
sprek te blijven met de jeugd. Ze 
hebben een luisterend oor nu ex-
tra hard nodig.’’

WijZijn Steenbergen is bereikbaar 
via welzijn-stb@wijzijntraverse-
groep.nl of 0167 - 750 850. 

Foto: Maatschappelijk werker/cli-
entondersteuner Corrie van Gaans.

Kernteam Kruisland  
complimenteert  
Kruislandse gemeenschap

(Door Dasja Abresch) 
STEENBERGEN – Het behang met 
de Delfstblauwe afbeelding van 
een enorm boeket bloemen is een 
blikvanger van formaat, terwijl het 
sfeervolle zitje met bamboe lam-
pen en hangende planten gast-
vrijheid en warmte uitstraalt. Wie 
nietsvermoedend vanaf de Ves-
tinghlaan binnenwandelt bij Het 
Koestermoment waant zich eer-
der in een gestileerde toonkamer 
van een woonmagazine dan in de 
ontvangstruimte van een rouw-
centrum. Eigenaresse Shirley van 
Overveld kijkt er trots rond. “Dit 
is mijn idee van uitvaartzorg. Een 
gastvrije plek die warmte uit-
straalt , sereen is en waar tijd geen 
enkele rol speelt.”

Afgelopen vrijdag opende de Wel-
bergse het centrum aan de Ves-
tinghlaan 2c (De Nieuwe Villa) in 
Steenbergen. Een droom die zij 
koestert sinds het begin van haar 
carrière als uitvaartbegeleider, al-
weer drie jaar geleden: �Ik ging er 
toen nog vanuit dat ik zes uitvaar-

ten per jaar zou doen. Inmiddels 
heb ik er al meer dan vijftig mo-
gen verzorgen.” Shirley heeft twee 
gastdames in dienst die haar on-
dersteunen. 

Dankbaar beroep
Het overlijden van dochter Ankie 
(13) in 2010 legde de basis voor 
Shirley’s besluit om uitvaartbege-
leider te worden. “Ik heb toen er-
varen hoe mooi en dankbaar dit 
beroep is. Hoe belangrijk en waar-
devol de uitvaartbegeleiding is als 
onderdeel van het rouwproces.� 
Door een reorganisatie bij haar 
vorige werkgever kreeg én pakte 
zij de kans om met een mooie bo-
nus het bedrijf te verlaten. Daar-
mee kwam de kostbare vakoplei-
ding tot uitvaartbegeleider einde-
lijk binnen handbereik. Op 1 janu-
ari 2018 ging Van Overveld als zelf-
standige in de branche van start.
“Vanaf dat moment vroeg mijn 
man Ries mij met regelmaat: 
‘Waar zie jij jezelf als uitvaart be-
geleider over vijf jaar?’ Ik wist van 
het begin af aan dat ik iets voor 

mezelf wilde. Liefst een kleinscha-
lig rouwcentrum waarin ik mijn 
eigen ideeën over uiterlijk en in-
houd van uitvaartzorg kwijt kon. 
Ik bezocht de afgelopen jaren wel 
tien locaties, maar niets voldeed. 
Tot ik hier terecht kwam in een 
ruimte die ik geheel naar eigen 
wens vorm kon geven.”

Identiek
Ries en zoon Marijn gaven samen 
uitvoering aan deze wens van hun 
echtgenote en moeder. Het re-
sultaat: Een sfeervolle ontvang-
struimte en twee familiekamers. 
“De kamers zijn volledig identiek 
aan elkaar, want ik wil absoluut 
niet dat de ene kamer mooier is 
dan de andere kamer. Iedereen is 
gelijk.” 

De overledenen blijven opgebaard 
in de familiekamer tot de dag van 
de uitvaart. “De families krijgen 
een eigen sleutel zodat zij binnen 
kunnen. Al moeten we, zolang de 
coronamaatregelen duren, wel 
werken met tijdsblokken.”

Niets is te gek
Van de dag van overlijden tot en 
met de dag van uitvaart staat Shir-
ley naar eigen zeggen ‘24/7’ in 
dienst van de families. “Zij zijn 
mijn gasten en voor hun welbe-
hagen is niets mij te gek. Willen ze 
iedere dag verse bloemen bij de 
overledene, dan kan dat. Willen 
ze foto’s ophangen of andere per-
soonlijke zaken in de kamer zet-
ten, prima. Willen ze versgeperste 
jus d’orange in plaats van koffie, 

allemaal goed.” 
Dat klinkt duur, maar dat is vol-
gens haar niet het geval. “Natuur-
lijk verdien ik met dit werk een in-
komen, maar het is voor mij ook 
een levensvervulling. Ik ga hier 
niet rijk van worden en dat is ook 
niet mijn streven. Iedereen kan bij 
mij terecht, ongeacht of men ver-
zekerd is of bij welke maatschap-
pij. Ik vraag een standaard tarief 
voor de begeleiding en daarnaast 
overleg ik alle rekeningen met 
de familie. Dat is volledig trans-
parant. Bovendien ben ik er een 
groot voorstander van dat fami-
lies zoveel mogelijk zelf doen. Niet 
om kosten te besparen, maar om-
dat ik weet dat dat de rouwbele-
ving ten goede komt.” 

Gezin
De keuze om de opening afge-
lopen vrijdag plaats te laten vin-
den, was niet toevallig. “Het was 
de overlijdensdatum van Ankie. 
De dag die welbeschouwd tot Het 
Koestermoment heeft geleid. Het 
klus- en schilderwerk is gedaan 
door mijn man en onze zoon en 
zodoende zijn we er als gezin bij 
betrokken. Dat voelt goed.” 

Voor meer informatie
www.hetkoestermoment.nl

Shirley van Overveld opent eigen  
rouwcentrum Het Koestermoment:
“Hier speelt tijd geen enkele rol”


