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KijkopSteenbergen.nl

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – Met een indruk-
wekkend aantal discussie-uren 
op de teller, is het gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) 
klaar voor vertrek. De gemeen-
teraad van Steenbergen gaf er, 
met uitzondering van de fractie 
van D66, haar zegen aan tijdens 
de besluitvormende vergade-
ring. Om tot die goedkeuring te 
komen, bracht de raad middels 
amendementen wel enkele wijzi-
gingen aan. Zo werd onder meer 
besloten dat er voor het einde 
van dit jaar een besluit geno-
men wordt over het al dan niet 
aanleggen van een rondweg ten 
westen van Steenbergen. Ook 
wil de raad uiterlijk een kwar-
taal later eenzelfde besluit ne-
men over een rondweg ten oos-
ten van Dinteloord. 

In november 2016 kwam D66 met 
een motie waarin het college werd 
opgedragen een rondweg ten 
westen van Steenbergen aan te 
leggen. Deze werd unaniem aan-
genomen. In januari 2018 was er 
nog geen enkel zicht op realisatie 
en diende D66, dit keer samen 
met een meerderheid van de raad, 
voor de tweede maal een motie 
van dezelfde strekking in. Deze 
motie werd niet in stemming 
gebracht omdat toenmalig wet-
houder Cors Zijlmans namens het 
college aankondigde een verkeer- 
en vervoersplan voor de gehele 
gemeente uit te voeren. Hiermee 
zouden alle knelpunten en oplos-
singen voor alle verkeersproble-
men in beeld komen. De raad ging 
akkoord en wachtte vervolgens 
drie jaar op het moment waarop 
het GVVP op de agenda kwam.

Broeden en schuiven
Afgelopen januari was het zo ver. 
Het GVVP ging voor de eerste 
ronde in de oordeelvormende 
vergadering en kwam daar niet 
zonder klappen uit. De kritiek was 
breed en intens, maar blijkt zich 
na twee maanden samen broeden 
en eieren schuiven voornamelijk 
toe te spitsen op één punt; het op 
de lange baan schuiven van (het 
onderzoek naar) de rondwegen 
rond Steenbergen en Dinteloord. 
Dat uitstel ging er niet in bij een 
grote meerderheid van de raad 
die afgelopen donderdag via een 
amendement regelde dat zij bin-
nen een jaar een besluit wil ne-
men over beide wegen. Daarmee 
is de cirkel naar november 2016 
weer netjes gesloten. Het belang-
rijke verschil is dat D66 niet aan 

boord stapte en het GVVP in zijn 
geheel afkeurde. Het tracé van de 
nieuw aan te leggen rondweg rond 
Steenbergen hebben de indieners 
al bepaald: verlenging van de Mo-
lenweg over het Doornedijkje met 
aansluiting op de Koperslagerij 
(Reinierpolder 2).

Adviesraad verkeer
De Democraten kwamen tijdens 
de vergadering met een eigen 
amendement dat het college 
opdracht gaf om nog voor de zo-
mer de onderzoeken naar beide 
rondwegen af te ronden én de 
behoefte onder de bevolking van 
Kruisland voor een rondweg ge-
peild te hebben. Een stevige klus 
waar het ambtelijk apparaat de 
capaciteit niet voor heeft en dus 
extern geklaard moet worden, zo 
meent D66.
Volgens alle andere raadsfracties 
was het tijdspad van D66 echter 
onmogelijk en dus gingen zij niet 
akkoord. Het tijdspad in de eigen 
motie was volgens die partijen 
wel haalbaar. Het onderliggende 
onderzoek moet uitgevoerd wor-
den door een nieuw op te richten 
adviesraad. Deze raad wordt ge-
vormd uit leden uit alle kernen 
van de gemeente Steenbergen 

met kennis van of affiniteit met 
verkeer, ondersteund door het 
eigen ambtelijk apparaat.  

Babylonische  
spraakverwarring
D66-woordvoerder Ad Theuns 
noemde de oprichting van het 
nieuwe orgaan vragen om proble-
men: ”Ik voorspel met deze ad-
viesraad één grote Babylonische 
spraakverwarring. Eigen amb-
tenaren moeten dit begeleiden, 
maar daarvoor is geen capaciteit. 
Over een jaar of drie blijven er al-
leen gefrustreerde mensen over.”

Uit het amendement bleek dat 
coalitiepartners Gewoon Lokaal! 
en de Volkspartij elkaar na de oor-
deelvormende vergadering van 
januari weer gevonden hebben. 
Grootste partij Gewoon Lokaal! 
schijnt inmiddels enigszins op-
gewarmd te zijn voor het idee van 
een rondweg rond Steenbergen 
waar zij al vijf jaar tegen is. 
De Volkspartij uitte in januari nog 
snoeiharde kritiek op het GVVP en 
beweerde bij monde van Ed Hobo 
zelfs tegen te stemmen, maar tap-
te nu uit een aanzienlijk milder 
vaatje.

Raad neemt gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) aan:

Binnen een jaar duidelijkheid  
over rondwegen rond  
Steenbergen en Dinteloord

STEENBERGEN - Het rond-
weg-amendement was niet de 
enige wijziging waar een klap op 
werd gegeven tijdens de vergade-
ring. De raad stemde eveneens in 
met het versnellen van het onder-
zoek naar en verbeteren van de 
fiets- en wandelroutes dat eigen-
lijk pas gepland stond voor 2026-
2030.
Ook is de raad van mening dat 
er snel verbetering moet ko-
men in de fietsroute die, met 
name, de schoolgaande jeugd 

van Nieuw-Vossemeer dagelijks 
neemt naar en van Bergen op 
Zoom.  Het college moet in ge-
sprek met de collega’s van Bergen 
op Zoom om tot een oplossing te 
komen. Daarbij dient de overna-
me van de Jan den Boersweg door 
de gemeente Steenbergen serieus 
aan bod te komen.
Na vaststelling van het GVVP 
werd nog een motie aangenomen 
waarmee het college werd opge-
dragen een ‘drempelschouw’ uit 
te voeren in de gemeente Steen-

bergen. Dit onderzoek is bedoeld 
om kwaliteit en nut een noodzaak 
van verkeersremmende drempels 
te inventariseren.

Wijzigingen Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoerplan

Foto: Recent werden alle bomen aan de Jan den Boersweg gekapt. Het 
biedt ruimte voor veiligere fietsverbinding, maar de weg is van Bergen 
op Zoom. Het college moet hierover in overleg met het college van deze 
buurtgemeente.

Zonnebloem Dinteloord op zoek  
naar penningmeester
DINTELOORD – Het bestuur van de Zonnebloem afdeling Dinteloord is 
naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Wie het bestuur van de Zonnebloem op deze manier wil ondersteunen 
is van harte welkom. Voorzitter Jo de Bruijn hoopt dat er zich spoedig 
een kandidaat aanmeldt. Dat kan door te bellen naar het telefoonnum-
mer (0167) 523 316 of door een mailberichtje met contactgegevens te 
sturen naar het mailadres: jo.debruyn@home.nl.



Dankbetuiging

Overweldigend waren jullie 
reacties na het overlijden

van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame mama

en geweldige oma

Rieky 
Koenraadt - Hermus

 Heel veel dank daarvoor.

Ze was voor velen een maatje.
Een ontzettend lief en 

vrolijk maatje!

Gerard Koenraadt
Kinderen en kleinkinderen

Weekend/Vakantie
Baantje

Ben je student/scholier,
dan hebben wij in onze 

vetplantenkwekerij doorlopend 
werk voor je op zaterdagen 

en in de vakanties

Voor meer info zie:
www.uwcactus.nl

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg 2, De Heen

Of bel 06 121 74 221

•  Flexibel
•  Leergierig
•  Vooruitdenkend en oplossingsgericht

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

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

En wil jij:

Ben jij:

Solliciteer dan vandaag nog of kom langs in de winkel!

INFO@KLUSWIJSSTEENBERGEN.NL

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw

Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

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

www.debolusberg.nl
Sinds 
   1987

De Bolusberg

Boerenweg 7

 potchrysanten vanaf €1,75

 plantbakken en bloemstukjes 

speciaal voor Allerheiligen

Zomaar ineens…….

Diep bedroefd zijn wij door het 
plotseling overlijden van onze 
zoon, broer, zwager en oom

Sjaak van Aert
partner van

Anneke Hoedemakers

* Steenbergen, 13 augustus 1962
† IJzendijke,  1 maart 2021

 C. van Aert †
 C. van Aert- Simonse

en familie

De crematie heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Dankbetuiging

Een warmer en mooier afscheid 
van onze moeder, oma en omaatje

Anneke Suikerbuik -Kil

hadden we niet kunnen wensen.

Wij willen u hartelijk danken voor 
alle blijken van medeleven in de 
vorm van kaarten, telefoontjes 

en bloemen.

Wij houden van haar en 
het is een troost dat deze 

gevoelens door velen 
worden gedeeld.

Familie Suikerbuik

Wij zijn op zoek naar:

-  Medewerker montage & logistiek (m/v)
-  Medewerker administratie/verkoop binnendienst (m/v)

Kom jij ons team versterken?

Interesse?  tel. 06 18 60 41 08        Meer informatie? www.aamotionandcontrol.nl  

Hier komt A&A Motion and Control BV

Medio juli vestigen wij ons in Steenbergen

Wij zijn op zoek naar collega’s:

• Medewerker montage & logistiek (m/v)

• Medewerker administratie/verkoop binnendienst (m/v)

Interesse? tel. 06 18 60 41 08

Meer informatie?
www.aamotionandcontrol.nl

Vang 24
4661TX Halsteren

T. (0164) 680 467
E. info@allflex-projects.com

ALLflex specialiseert zich in het ontwerpen, ontwikkelen en produ-
ceren van kunststof drijflichamen, aanlegsteigers en complete (jacht) 
haveninrichtingen.
Wij zijn gevestigd op industrieterrein De Oude Molen in Halsteren.
Onze activiteiten liggen door heel Nederland, België en Denemarken, 
waar wij een vestiging hebben.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

 Kunststoflassers en staallassers
 Kunststofbewerkers
 Productiemedewerkers
 Machinaal (hout/kunststof) bewerkers

Belangstelling voor kunststof is gewenst, maar ervaringsjaren 
tellen zeker mee.
Heb je een VMBO opleiding en technisch inzicht en ben je geïnter-
resseerd, neem dan contact op of mail ons via onderstaand 
telefoonnummer of email-adres.

Voor verdere informatie kun je ook onze website 
www.allflex-projects.com bezoeken.

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

familiekamer 
Oudlandsestraat 202, Steenbergen
www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl
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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
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Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwers

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

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
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Tijdens de laat-
ste besluitvormende vergadering 
brachten de fracties van de PvdA 
en D66 een motie in waarmee zij 
het college op wilden dragen een 
meer leidende rol te pakken bij 
toekomstige besprekingen over 
openbaar vervoer. Waren de ande-
re fracties al bereid geweest om 
hierover mee te denken, dan hielp 
het betoog van D66-fractievoor-
zitter Tim Huisman zeker niet in 
het voordeel van de twijfel. Zelfs 
mede-indiener Nadir Baali (PvdA) 
scheen onaangenaam verrast door 
de felle en persoonlijk gerich-
te aanval die Huisman opende op 
wethouder Baartmans: “Deze mo-
tie is bedoeld als een constructief 
middel om het college mee te ge-
ven. Ik distantieer mij nadrukkelijk 
van de woorden van D66.”

De verplaatsing van de bushal-
tes in de kern Dinteloord naar 
de rand van het dorp, zet kwaad 
bloed onder de inwoners. PvdA en 
D66 probeerden een toekomstige 
verslechtering van die situatie 
te voorkomen door het college 
middels een motie opdracht te 
geven voortaan een leidende rol te 

pakken bij ov-besprekingen in de 
regio. Tijdens de besluitvormende 
vergadering van 4 maart legden 
de fracties het voorstel voor aan 
hun collega’s in de raad. 

Hekel aan inwoners
Ter inleiding lichtten PvdA en 
D66 hun argumenten toe met 
een betoog. Voor fractievoorzitter 
Tim Huisman het moment om de 
aanval op wethouder Baartmans 

te openen. Hij betichtte haar er-
van informatie achter gehouden 
te hebben, te liegen en zelfs een 
hekel te hebben aan de inwoners 
van Dinteloord. Hij gebruikte gro-
te woorden om zijn boodschap 
kracht bij te zetten. 

Open vervoer gered
Wethouder Baartmans was zicht- 
en hoorbaar aangeslagen door de 
beschuldigingen aan haar adres 
“Wij kunnen hier als gemeente 
niets aan veranderen of we het er 
nu mee eens zijn of niet. Dat geldt 
voor alle kernen in West-Brabant. 
Er komt een nieuwe vorm van 
openbaar vervoer aan en daar 
veranderen we niets aan al gaan 
we op onze kop staan. Alle haltes 
gaan naar de randen van de ker-
nen, niet alleen in Dinteloord. 

Door in te stemmen met de nieu-
we overstapplaatsen, de hub’s, 
hebben wij het openbaar vervoer 
in de kleine kernen juist gered.” 

Stoer
Volgens haar is het niet aan de 
gemeente om een leidende rol in 
het OV-dossier te pakken. “Dat 
klinkt stoer, maar gemeenten 
zijn helemaal niet wettelijk be-
voegd om beslissingen te nemen 
over het openbaar vervoer.� Dat 
hadden de fracties volgens de 
wethouder ook allemaal kunnen 
weten, wanneer zij alle informatie 
die zij hadden gekregen tot zich 
hadden genomen. �De raad is al 
die tijd uitgebreid geïnformeerd. 
U heeft zelfs uitnodigingen voor 
informatiebijeenkomsten door de 
provincie gekregen. Niemand van 

de Steenbergse raad is daar op 
ingegaan en dat is uw goed recht, 
maar beschuldig mij er dan niet 
van dat u niet geïnformeerd bent.�

Ingrijpen
Theo van Es (VVD), had eerder op 
de avond nog gevleid gereageerd 
toen Huisman hem zijn “oude 
mentor” noemde, maar maakte 
na het aanhoren van het debat on-
omwonden duidelijk geen enkele 
sympathie op te kunnen brengen 
voor de aanpak van zijn raadsge-
noot. “Ik wens in deze zaal nooit 
meer te horen dat iemand ‘een 
leugenaar die een hekel aan zijn 
inwoners heeft’, wordt genoemd.” 
Hij betreurde het dat de burge-
meester niet in had gegrepen. 
Ook andere fracties leverden kri-
tiek op de wijze waarop Huisman 
had gemeend zijn betoog kracht 
bij te moeten zetten. 

Mijn waarheid
Na afloop van de uitleg door 
Baartmans eiste Maurice Remery, 
fractievoorzitter van Gewoon Lo-
kaal!, publiekelijke excuses van de 
fractie van D66. “De wethouder 
heeft iedere beschuldiging aan 
haar adres voor de volle 100% 
weerlegd in haar antwoord. U be-
ticht iemand openlijk van liegen 
terwijl aantoonbaar is dat zij dat 
niet heeft gedaan. Excuses zijn 
op zijn plaats.” Huisman bleek dit 
geenszins van plan: “Gelooft u in 
uw eigen waarheid, dan geloof ik 
in ik de mijne.”
De motie werd uiteindelijk alleen 
gesteund te worden door de twee 
partijen die hem ingediend had-
den. 

Over openbaar vervoer Dinteloord:

Afkeuring om persoonlijke 
aanval van D66 op  
wethouder Baartmans

Foto: De ophande zijnde verplaatsing van de bushalte uit het centrum van Dinteloord is en was een voldongen 
feit. En dat zit de lokale politiek niet lekker.   Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – De meeste frac-
ties van de gemeente Steenber-
gen reageerden tijdens de oor-
deelvormende vergadering van af-
gelopen woensdag enthousiast op 
het initiatiefvoorstel van de PvdA 
en de Volkspartij om nieuw wo-
ningbouwbeleid voor zogenaam-
de ‘nestverlaters’ op te zetten. Al-
leen de VVD zag weinig heil in het 
voorstel.  

Het belangrijkste doel van het ini-
tiatiefvoorstel is om de nestverla-
ters als doelgroep te herkennen en 
te erkennen: Jongeren tussen de 
18 en de 28 jaar die het ouderlijk 
nest willen verlaten en in de eigen 
kern willen blijven wonen, maar 

daar financieel niet de mogelijk-
heden toe hebben. “De jongere 
betaalt zich blauw terwijl de ge-
meente vergrijst. Het is tijd om de 
vergrijzing een halt toe te roepen 
en richting de verjonging te gaan,” 
aldus Nadir Baali in zijn inleidend 
betoog.

Ambitie
Woningcoöperaties en gemeen-
ten moeten nieuw woningbeleid 
afstemmen op nestverlaters, zo 
menen PvdA en de Volkspartij. 
Het bouwen van woningen voor 
deze doelgroep zou niet moeten 
gebeuren naar behoefte, maar 
naar de ambitie om jongeren voor 
de eigen gemeente te behouden. 
Zeker een kwart van alle nieuw te 

bouwen huizen zou volgens het 
voorstel bestemd moeten worden 
voor nestverlaters. Ook zou er een 
marketingbeleid moeten komen 
om deze doelgroep actief aan te 
trekken uit de regio. 

Jongerenkolonie
Alle fracties waren positief over de 
inzet van de beide partijen en de 
kwaliteit van het geleverde werk. 
Ook de VVD, al was deze partij het 
niet eens met de inhoud. “U doet 
net of het tekort aan woningen 
voor jongeren de schuld is van de 
ouderen, maar zo is het natuur-
lijk niet,” aldus woordvoerder Jos 
Verbeek. “Het is een demografisch 
gegeven dat Nederland vergrijst 
en daar verander je niets aan. U 

wilt van Steenbergen een jonge-
renkolonie in een vergrijzend Ne-
derland maken, maar dat is niet 
de oplossing voor het woningpro-
bleem.” 

De oplossing ligt volgens de VVD 
wel degelijk bij de ouderen. “We 
zouden juist in moeten zetten op 
het bevorderen van de doorstro-
ming door voldoende woningen 
te hebben waar ouderen het fijn 
en veilig vinden om te wonen. Dat 
soort woningen en appartemen-
ten is er nu te weinig. Bovendien 
stimuleren we ouderen om zo 
lang mogelijk in hun eigen wo-
ning te blijven wonen.” 

Welkom terug

Gewoon Lokaal! toonde zich bij 
monde van Edwin Maas positief 
over over het voorstel, maar was 
minder enthousiast over het doel 
om jonge mensen uit de regio aan 
te trekken. 

“Wij zouden eerder kiezen voor 
een ‘welkom terug’ voor geboren 
en getogen Steenbergenaren die 
na hun studie ergens anders zijn 
gaan wonen. Een deel van deze 
hoger opgeleiden wil na het vin-
den van werk graag terugkomen 
naar de gemeente vanwege de so-
ciale gebondenheid. Dat leidt tot 
een meer diverse bevolkingssa-
menstelling. Ook pleitte de fractie 
voor ’een balans tussen groen en 
stenen’. 
”We zijn een groene gemeente ge-
baseerd op een landbouwecono-
mie. Dat willen we graag blijven.”

Tijdens de besluitvormende ver-
gadering van 25 maart wordt een 
besluit genomen over het voorstel.

Alleen VVD is kritisch: 

Raad positief over initiatiefvoorstel ‘nestverlater’ 

(Door Michelle Douw)
Steenbergen –  Een kleine 
zucht van opluchting ging er 
maandagavond 8 maart door 
het centrum van Steenbergen. 
De meeste winkeliers mogen 
vanaf 16 maart weer meer 
klanten op afspraak ontvan-
gen. Waar eerst een maximum 
gesteld werd van twee klan-
ten per winkel, worden nu de 
vierkante meters van de win-
kel leidend. 

Stapje voor stapje komt het einde 
van de lockdown zo in zicht. Mik-
hayla van Holten van Marskramer 
Steenbergen: ‘‘Het is een mooie en 
positieve vooruitgang. Wij hebben 
er voor gekozen om iedere klant 
één uur de tijd te geven in onze 
winkel zodat we de klant ook kun-
nen helpen. We nemen echt even 
de tijd. Ik probeer niet te veel ver-
wachtingen te hebben over wan-
neer we de deur weer helemaal 
open mogen zetten. Dan kan het 
alleen maar mee vallen.’’ 

Shoppen wordt  
weer leuk
In de kledingwinkels hangen de 
voorjaarscollectie klaar om ver-
kocht te worden. Kim Martens van 
Sense of Style mag vanaf 16 maart 
tien klanten tegelijk binnen laten. 

Kim Martens: ‘‘Op afspraak sa-
men met je vriendinnen, moeder 
of dochters winkelen is dan weer 
mogelijk. We hanteren uiteraard 
wel de geldende maatregelen. 
Shoppen wordt zo weer een stuk 
leuker voor onze klanten.’’ 

Bij veel winkeliers kun je een 
afspraak online of telefonisch 

inplannen.
Ook het bezorgen en afhalen  

van goederen is nog steeds  
mogelijk.

Winkeliers krijgen meer 
mogelijkheden om 
klanten te ontvangen

Tijdelijke afhaalpunten 
van de bibliotheek in 

Nieuw-Vossemeer 
en in Kruisland

STEENBERGEN – Vanaf afgelopen woensdag heeft 
 bibliotheek West-Brabant tijdelijke afhaalpunten ge-
opend in zowel Kruisland als Nieuw-Vossemeer.
In Nieuw-Vossemeer kunnen gereserveerde boeken worden 
afgehaald bij de Spar-supermarkt. Hier kunnen ook geleende 
titels worden ingeleverd. In Kruisland is eveneens een haal- en 
brengpunt geopend in de Coop-supermarkt. In Steenbergen is 
de bibliotheek geopend  voor het afhalen van reserveringen op 
woensdag, vrijdag en zaterdag, telkens tussen 11:00 en14:00 
uur.



Poelier Vugts
Blauwstraat 63 • Steenbergen

www.poeliervugts.nl

Wij zijn op zoek naar een 
enthousiaste medewerker/kok

voor 36 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heb je ook al zomerkriebels?
Zin in cocktails, zand tussen de tenen en de 

warme zon op je rug?
Het bikini of badpak gevoel kunnen we je alvast geven.

Die hangen namelijk al in de winkel.

Maak nu een pas-afspraak en neem een duik in onze badmode.
TEL: 0165 513470 OF 06 10 19 05 64 • E MAIL: info@rosemaryslingerie.nl

Liefs Rosemarie

Wij bieden je een grote collectie badmode voor dames, heren en kinderen.
Prothese badmode en Zwemprotheses.

De winkeliers krijgen weer meer ruimte!
Meer afspraakmogelijkheden vanaf 16 maart

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

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

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen

Wij hopen je snel weer 
in onze stad te zien!

  

Steun lokaal, koop lokaal!

Vanaf 16 maart mogen de meeste 
winkeliers weer meer klanten op 
afspraak in hun winkel ontvangen. 

Maak een afspraak - bestel - haal  af of laat 
bezorgen.  Steun  de  lokale ondernemers. 
Zo blijft Steenbergen leefbaar, vitaal en 
behouden we werkgelegenheid! 
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De gemeenteraad 
geeft haar zegen aan het bestuur 
van Stichting Gemeenschapshuis 
Welberg (de Vaert) om vanaf juli 
ook ‘t Cromwiel onder haar vleu-
gels te nemen. Hiervoor wordt een 
nieuwe stichting opgericht die, in 
tegenstelling hoe het nu is gere-
geld, zonder commercieel oog-
merk het sport- en ontmoetings-
centrum ’t Cromwiel gaat draaien. 
Volgens wethouder Esther Prent 

zal dat beter gaan werken in de 
toekomst. “Het is een groep in-
woners die dit uit sociale en maat-
schappelijke betrokkenheid vol 
passie wil gaan doen.”

Op dit moment is het beheer nog 
in handen van de commerciële 
partij Optisport. Wethouder Prent 
benadrukte in de oordeelvormen-
de vergadering van afgelopen 
maandag dat Optisport prima 
werk heeft geleverd. “Ik wil abso-
luut geen afbreuk doen aan hun 
inzet, maar we hebben geconsta-

teerd dat het niet bij ons past. De 
nieuwe beheer- en exploitaties-
tichting ’t Cromwiel heeft geen 
winstoogmerk en alle verdiensten 
vloeien terug naar de samenle-
ving.”

Volkspartij hoopt op  
echt gemeenschapshuis
Het is vijf jaar geleden dat ’t Crom-
wiel werd geprivatiseerd. Er zijn 
heel wat uurtjes in de gemeente-
raad gediscussieerd over wat het 
gebouw zou moeten zijn voor de 
inwoners van Steenbergen. Voor-
al de Volkspartij wil graag dat ’t 
Cromwiel weer een echt gemeen-
schapshuis wordt, ’in plaats van 
een sportcafé’, zo klonk het re-
gelmatig. Ad van Elzakker toonde 
zich dan ook tevreden met deze 
uitkomst. “Ik wens deze nieuwe 
stichting veel succes en hoop dat 

iedereen op z’n plaats zal zijn. 
Maar trek ook op tijd aan de bel 
als er iets is”, gaf hij mee. 

“Checken of er geen  
lijken uit de kast komen”
Dat was ook het punt van zorg bij 
de VVD. “Leg goed vast op papier 
wat er gebeurt als er veel winst 
wordt gemaakt of juist als het 
misgaat. Alleen maar twee keer 
per jaar praten over de begroting 
is niet genoeg”, aldus Theo van Es. 

Ook Jeroen Weerdenburg (CDA) 
wilde weten of er geen ‘lijken uit 
kast komen’ bij de overdracht per 
1 juli. “Als dat allemaal in orde is 
hoop ik dat deze groep betrokken 
inwoners het culturele hart kan 
terugbrengen in ’t Cromwiel, zo-
als is afgesproken in het raadsak-
koord.”

D66 begrijpt niets  
van besluit
Ook Gewoon Lokaal! sprak haar 
vertrouwen uit naar de nieuwe 
stichting en Nadir Baali (PvdA) 
wilde wel graag gerustgesteld 
worden dat de zaalhuur en drank-
jes betaalbaar blijven. Alleen D66 
begrijpt niets van dit besluit. “Het 
gaat goed in ’t Cromwiel. Al ga 
je op je kop staan, er komt geen 
mens meer of minder. Mensen in 
Steenbergen gaan voor cultuur 
naar Roosendaal of Bergen op 
Zoom. Bovendien is de Vaert to-
taal anders dan ’t Cromwiel. Wij 
zullen zoals het er nu naar uitziet 
niet instemmen”, aldus Loes Base-
lier.  Later deze maand zal er een 
definitief besluit vallen over de 
nieuwe constructie. Bij groen licht 
wordt er ook 50.000 euro startka-
pitaal beschikbaar gesteld voor de 
opstart van het nieuwe beheer. 

Raad ziet toekomst ’t 
Cromwiel zonnig in met 
stichting aan het roer

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – “Je gaat toch ook 
geen huis bouwen op een slechte 
fundering?” Deze woorden van Tim 
Huisman (D66) staan symbool voor 
de discussie over de atletiekbaan 
die afgelopen maandag uitvoe-
rig werd gevoerd in de gemeente-
raad. De atletiekbaan op sportpark 
Seringenlaan dreigt inmiddels een 
hoofdpijndossier te worden. Al ja-
ren zijn er problemen met de top-
laag van de baan die scheuren ver-
toont. Elke keer wordt die boven-
ste laag van de baan voor duizen-
den euro’s opgelapt maar om over 
te gaan tot volledige renovatie à 1 
miljoen euro, lijkt voor de meeste 
partijen een brug te ver. 

Het is zaak dat de raad gaat kiezen 
tussen verschillende scenario’s die 
het college heeft voorgerekend. Er 
wordt voorgesteld om te kiezen 
voor een optie die samen met de 
Atletiekunie tot stand is gekomen. 
Voor ruim 4 ton wordt de baan 
dan weer wedstrijdgeschikt ge-
maakt, iets wat het nu niet is. De 
toplaag wordt vernieuwd door 
een specialistisch bedrijf en gaat 
dan weer ongeveer tien jaar mee. 
Daarna kan de toplaag niet nog 
een keer gerenoveerd worden en 

ontstaat de keuze voor complete 
nieuwbouw of het beëindigen van 
de atletiekaccommodatie. Wet-
houder Esther Prent is blij met het 
alternatief dat er nu ligt. �De on-
derlaag is inderdaad niet zo best, 
maar volgens de specialisten zorgt 
deze nieuwe laag voor een goed 

resultaat en kan sportvereniging 
Diomedon weer vooruit.”

D66: “Stop met  
geld verkwanselen”

Maar bij oppositiepartijen PvdA 
en D66 rijst de vraag waarom er 
telkens maar geld wordt gesto-
ken in het oplappen van de baan 
waarbij nog maar de vraag is of die 
10 jaar nu weer gehaald gaat wor-
den. “Ik krijg maar geen antwoord 
op mijn vraag of het zinvol is om 
deze investering te doen terwijl de 
ondergrond niet in goede staat is. 
Er zijn zoveel scheuren gekomen 
in het verleden dus dat biedt wei-
nig vertrouwen”, klonk het betoog 
van fractievoorzitter Nadir Baali 
(PvdA). D66 was nog stelliger en 

zegt geen geld meer te willen ver-
kwanselen aan noodoplossingen. 
“Kies voor een langetermijnvisie 
en ga voor nieuwbouw”, aldus Tim 
Huisman.

Volkspartij: “Misschien is 
het niet de juiste locatie”
De Volkspartij denkt dat het voor-
keursscenario van het college een 
goede tussenoplossing is.  “Voor 
mij gevoel is het pas gisteren dat 
de baan is aangelegd en toch kwa-
men er al snel problemen met de 
toplaag. We willen nu voorzichtig 
zijn en mocht zich er weer iets 
vreemds voordoen, dan moeten 
we onszelf misschien afvragen of 
dit wel de juiste locatie is voor een 
atletiekbaan”, zo suggereerde Ad 

van Elzakker.
Wethouder Koos Krook probeerde 
wat meer licht te schijnen op het 
financiële keuzeplaatje. �We ver-
wachten niet dat we de komende 
tien jaar stilzitten. De begroting 
ziet er dan weer anders uit en mis-
schien zijn we dan een rijkere ge-
meente die graag geld wil stoppen 
in een nieuwe baan. Of er zijn dan 
juist te weinig leden en besluiten 
we te stoppen.”
Dit lokte een uitspraak bij de PvdA 
uit: “Je kan wachten als gemeente 
tot je fantastisch wordt, of je zorgt 
gewoon dat je het bent.”
Gewoon Lokaal!, CDA en VVD 
hebben hun definitieve keus nog 
niet gemaakt. 

Diomedon: “Beperkt ons 
in de ontwikkeling”

De voorzitter van Diomedon, Do-
rien Verweij, drukte de raadsleden 
op het hart dat de vereniging door 
dit gedoe met de baan al jaren 
in de ‘pauzestand’ staat. “Het 
beperkt ons in de ontwikkeling 
omdat er geen plannen kunnen 
worden gemaakt. We willen ons 
steentje bijdragen door de jeugd 
genoeg kansen te geven om bij 
ons te sporten. Wat je ook doet, 
die ondergrond blijft slecht. Met 
een compleet nieuwe baan is die 
discussie ten einde en kunnen we 
toekomstgericht aan de slag gaan 
binnen onze vereniging.”

Foto: Een miljoen uitgeven voor 
een volledige renovatie van de at-
letiekbaan of een tussenoplossing 
voor tien jaar? De raad is er nog 
niet uit.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant 

Gemeenteraad twijfelt over investering atletiekbaan

REGIO – Afgelopen maandag ( 8 
maart) werd tijdens de Internati-
onale Vrouwendag door ‘Vrouwen 
van Nu Noord-Brabant’ een groot 
hart gevuld met 180 rozen aange-
boden aan de medewerkers van 
het Elckerliek Ziekenhuis in Hel-
mond. Aanstaande maandag ge-
beurt dat nogmaals, maar dan bij 

vier ziekenhuizen, waaronder het 
Bravis in Roosendaal.

Dit laat Joke Bolders van ‘Vrou-
wen van Nu Steenbergen’ weten. 
“Vrouwen van Nu heeft ontzet-
tend veel waardering voor de 
grote zorg die al het personeel in 
alle ziekenhuizen, verpleeg- en 

verzorgingshuizen, gegeven heb-
ben en nog steeds met hart en ziel 
geeft. Er is een jaar lang gewerkt, 
gezorgd en gebuffeld door alle 
medewerkers in de zorg. In het ka-
der van Internationale Vrouwen-
dag wil Vrouwen van Nu provincie 
Noord-Brabant de zorg laten 
weten dat ze er niet alleen voor 
staan en dat er aan hen gedacht 
wordt in deze coronaperiode. Het 
is mooi om dan gezamenlijk hier 
een bijdrage aan te geven”. 

De rozenactie werd gesteund door 
een rozenkweker uit Berkel en Ro-
denrijs.

Rozenhart voor ziekenhuis
medewerkers van  
Vrouwen van Nu

( door Peter Vermeulen )

KRUISLAND – In overleg met ge-
meente Steenbergen heeft dorps-
raad Kruisland zich voorgenomen 
om een Leefbaarheidsplan op te 
stellen voor de komende vijf jaar. 
De dorpsraad roept daarbij de 
hulp in van dorpsgenoten en wil 
graag van hen horen waaraan be-
hoefte is. 

Een eerste inventarisatie van 
zaken die van belang zijn voor 
Kruisland is reeds gemaakt. Daar-
bij is gekeken naar de inbreng 
via de ideeënbus van de Coöp-
supermarkt en de reacties van 
organisaties als Stichting Welzijn 
Kruisland en KBO Kruisland. 
Er is een conceptversie van het 
Leefbaarheidsplan voor Kruisland 
opgesteld, maar de dorpsraad wil 

dit graag aanvullen met reacties 
van de Kruislandse bevolking. Het 
eerste conceptplan is in te zien via 
wijkconnect.com/steenbergen/
kruisland.

Ideeën insturen
Inwoners en vertegenwoordigers 
van de verenigingen die ideeën 
hebben die de leefbaarheid in het 
dorp op peil kunnen houden en 
zelfs kunnen uitbreiden, worden 
verzocht om een mailbericht te 
sturen naar: contact.dorpsraad-
kruisland@gmail.com.

De dorpsraad verzoekt iedereen 
om uiterlijk woensdag 31 maart 
zijn of haar ideeën of opmerkin-
gen in te sturen.

Kruislandse dorpsraad 
roept hulp in  
van dorpsgenoten
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Deze pagina ‘Samen Betrokken’ is een initiatief van gemeente Steenbergen en verschijnt  de komende maanden tweewekelijks in de huis-aan-
huis-editie van deze krant. Heeft u suggesties om uw betrokkenheid voor onze inwoners te laten zien? 
Die zijn welkom via communicatie@gemeente-steenbergen.nl of via telefoonnummer 14 0167.

Samen
Betrokken

Sinds eind 2017 kan in de gemeente 
Steenbergen ook een buurtbemid-
delaar worden ingeschakeld, wanneer 
inwoners overlast van hun buren er-
varen.  Coördinator Buurtbemiddeling 
Tonnie Joxhorst en weet na drie jaar er-
varing hoe positief dit kan werken. “Het 
belangrijkste is dat buren het gesprek 
met elkaar aangaan. Achter elke klacht 
zit ook een behoefte. Wanneer mensen 
hier met elkaar over praten komt er 8 
op de 10 keer een oplossing”.

“Onze buurtbemiddelaars beginnen 
met luisteren. Ze willen graag weten 
wat precies het probleem is. Na een 
afspraak en eerste gesprek met de 

melder, benaderen ze ook de buren. 
Ook hier wordt goed geluisterd. Het 
doel is vervolgens om de buren samen 
aan tafel te krijgen. De bemiddelaar 
kiest geen partij en velt ook geen oor-
deel. Heel vaak komen de partijen zelf 
met de oplossing. De ervaring leert dat, 
eenmaal met elkaar aan tafel, tachtig 
van de honderd keer een positief resul-
taat geeft”.

Tips
Tonnie Joxhorst heeft ook wat tips. “Al-
lereerst, laat het ongenoegen niet oplo-
pen. Probeer het gesprek aan te gaan. 
Je kunt daarbij ook de hulp inroepen 
van een van onze coaches. Die kunnen 

goed advies geven hoe dit het beste 
kan worden aangepakt. Kan je zelf de 
stap niet nemen, vraag dan om de be-
geleiding van een buurtbemiddelaar. 
Die kan problemen bespreekbaar ma-
ken. Dit voorkomt dat zaken escaleren. 
En: probeer je ook te verplaatsen in de 
ander, want ook die heeft een wens”.

Samen zoeken
“Het inschakelen van een buurtbemid-
delaar is zeker geen bewijs van onver-
mogen”, stelt Tonnie Joxhorst. “Het 
bewijst juist dat je graag samen naar 
een oplossing wilt zoeken”.

Veelal geluidsoverlast
Bij de meest voorkomende problemen 
staat geluidsoverlast op de eerste 
plaats. Gevolgd door pesten of plagen. 
De betrokkene heeft vaak het gevoel 
dat de overlast die wordt ervaren be-
wust gebeurt, gewoon om te pesten. 
Zo’n idee kan met gesprekken ook ver-
dwijnen. De oplossing wordt dan veelal 
aangedragen door de buren zelf”.

Buurtbemiddeling tel: 06 58 990 383.  
E-mail: buurtbemiddelingsteenbergen@
wijzijntraversegroep.nl.

“Vaak zit achter een klacht 
ook een behoefte”

Tonnie Joxhorst

Stadsraad Steenbergen noemt 
Irma Hage als iemand die best in 
het zonnetje mag worden gezet.

Irma is voor velen vast een bekend 
gezicht door haar werk in wat ze 
gekscherend ‘De Blauwe Supermarkt’ 
noemt. Ze woont met echtgenoot 

André al 30 jaar met veel plezier aan 
de Mudde in Steenbergen. Ze biedt 
graag een helpende hand als dat no-
dig blijkt. Nu ook in coronatijd, geeft 
Irma met Patricia van Geloven en 
Desiree Willems ondersteuning aan 
wijkbewoners. Een boodschapje hier 
en daar, een hond uitlaten en noem 
maar op. “Vaak kleine dingen hoor, 
waarmee ik iemand een plezier kan 
doen. Dat vind ik leuk om te doen. Ik 
houd van mensen en het zijn vaak de 
kleine dingen die het ‘m doen toch?” 

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

In het
Zonnetje

Buurtnatuurwandelingen: coronaveilig erop uit in eigen buurt
willen maken kan eenvoudig via onze 
website buurtnatuurwandeling.nl zien 
of er al een is en deze ontvangen. Als 
er nog geen wandeling is uitgezet dan 
kan je als bewonersgroep, school of 
vereniging hiervoor een verzoek indie-
nen. Wij nemen dan contact op en zor-
gen er vervolgens voor dat er op korte 
termijn een leuke buurtnatuurwande-
ling komt. We zetten een leuke wande-
ling uit, maken foto’s, een beschrijving 
en een wandelkaart. Ook zetten we 

een speurtocht voor kinderen uit. Zo 
wordt de buurtnatuurwandeling een 
leuke groepsactiviteit of gezinsuitje”.

Het begin is er
Robert Deliën wijst erop dat in de ge-
meente Steenbergen op dit moment 
drie buurtnatuurwandelingen zijn 
uitgezet: in Nieuw-Vossemeer, in Din-
teloord en in het Oudland bij Welberg. 
“Dat kunnen er nog veel meer worden 
en dat kan op korte termijn, vaak al 

binnen twee weken. Een bestaande 
wandeling ontvangen is heel eenvou-
dig. Klik op de wandeling naar keuze 
en geef naam en e-mailadres op. Even 
later ontvang je de wandeling in je mail-
box. Je kunt deze dan uitprinten of op 
je smartphone bekijken. Dit is geheel 
gratis en dat geldt ook voor de nieuwe 
buurtnatuurwandelingen die wij uit-
zetten”.
Info: www.buurtnatuurwandelingen.nl 
www.natuurpodium.nl

Het ‘Natuurpodium’ startte in 2015 in 
de gemeente Bergen op Zoom met als 
hoofddoel het  verzorgen een educatief 
programma over het lokale erfgoed, 
natuur en duurzaamheid. Ook de 
gemeenten Steenbergen en Woens-
drecht sloten zich als partner aan. 
Inmiddels doet het Natuurpodium 
meer. Bijvoorbeeld het uitzetten van 
‘buurtnatuurwandelingen’. “Ideaal ook 
in deze coronatijd. Het is een veilige 
manier om even uit huis te zijn, een 
frisse neus te halen en meteen ook de 
natuur te ontdekken in de eigen buurt”, 
zo licht Robert Deliën, directeur van het 
Natuurpodium toe.

“Iedereen die in de eigen omgeving 
graag een buurtnatuurwandeling zou 

Robert Deliën

“De coronaperiode heeft ook op het 
Alzheimercafé een stempel gedrukt. 
Er waren bijzondere uitzendingen van 
ZuidWest TV, die ook op SLOS TV zijn 
uitgezonden. Maar het café zoals voor 
corona kon geen doorgang vinden. 
Toch hebben we zeker niet stil gezeten 
en de afgelopen maanden gebruikt voor 
de ontwikkeling van wat wij noemen 
‘Alzheimercafé 2.0’. Daarmee komen 
wij naar de kernen van onze gemeente 
Steenbergen toe. En we betrekken 
bijvoorbeeld ook de ouderenbonden 
bij ons café”, vertellen Alzheimer café 
coördinator Erika Houtepen en Jeanne 
Brooijmans-Tak, de belangenbehartiger 
voor Alzheimer in de gemeente Steen-
bergen.

“Nieuw zijn ook de locaties: die zijn 
voortaan in de gemeenschapshuizen en 
in zorgboerderij Kakelbont. Ook zijn de 
bijeenkomsten verplaatst naar de zater-
dag in plaats van de maandagavond”.

Opnieuw starten
Het duo werkt nauw samen en popelt 
van verlangen om enthousiast te star-
ten met het nieuwe Alzheimercafé. Als 
het even kan op 17 april in dorpshuis 
Siemburg in Kruisland. Al vreest het 
tweetal dat de coronamaatregelen dan 
nog niet voldoende ruimte geven. “Onze 
verwachting is dat we op zaterdag 10 juli 
dan wel kunnen starten. Dat gebeurt in 
De Vossenburcht in Nieuw-Vossemeer”.

Lotgenoten ontmoeten
In Alzheimercafé 2.0 ligt de nadruk veel 
meer op het ontmoeten. “Je verhaal 
kwijt kunnen, ervaringen uitwisselen 
met lotgenoten en ook antwoorden 
krijgen op vragen die er bij alle betrok-
kenen leven”. 

Onzekerheid en schaamte
“Wie te maken krijgt met dementie leeft 
vaak eerst een ontkenningsfase en 

heeft de behoefte om deze ziekte te ver-
stoppen. Er rijzen veel vragen, ook voor 
de naaste omgeving. Er is onzekerheid 
en vaak ook schaamte. Dat is natuurlijk 
niet nodig. Dementie is een ziekte die 
veel voorkomt. We worden immers al-
lemaal veel ouder. Het Alzheimercafé 
hoopt uiteindelijk iedere inwoner in de 
gemeente Steenbergen te bereiken. 
Ook zullen we – zodra de bibliotheken 
weer open gaan – daar maandelijks 
een ‘stamtafel’ inrichten. Hier kunnen 
inwoners eveneens terecht voor een 
kopje koffie en een praatje. En er is veel 
informatiemateriaal voorhanden”. 

Groeiend aantal
Jeanne laat een staatje zien met Alzhei-
mergegevens. In Steenbergen is bij 430 
inwoners Alzheimer gediagnostiseerd. 
In 2025 zullen er dat naar verwachting 
510 zijn en 620 in 2030. “Het is dus zaak 
om heel serieus met deze ziekte om te 
gaan en betrokkenen te ondersteunen”.

Erika, tel: 06 22273344, 
e.houtepen@alzheimervrijwilligers.nl
Jeanne, tel: 06 22721394, 
jeannebrooijmans2@hetnet.nl
www.alzheimer-nederland.nl

Alzheimercafé Steenbergen 2.0 
gaat het veel meer samen doen

Jeanne Brooijmans-Tak Erika Houtepen
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DE LEKKERSTE
TAART van 2021

iedere dag de leukste boodschap, al 100 jaar
Ook als je wat te vieren hebt haal je bij Jumbo de lekkerste 
boodschappen en ben je nog steeds euro’s goedkoper uit. Dat komt 
door onze 7 zekerheden. Euro’s goedkoper staat voor de beste kwaliteit 
voor de laagste prijs. Iedere dag. 

CHOCO VANILLE-
KERSEN TAART
Drie heerlijke lagen chocolade-
cake, een laag kersen en 
wolken verse vanilleroom. 

5.–

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

                      

7°
Het weerbericht van onze lokale 

weerman Ger Roedelof

Herfstachtig 
weekeinde, daarna 
wat vriendelijker 

weer
Zaterdag wordt opnieuw een erg 
onstuimige dag in de gemeente 
Steenbergen.
Het blijft hard waaien en in de loop van 
de dag verwerken we ook weer een 
actieve regenzone.
Er kan dan weer een tijd veel regen 
vallen bij forse windstoten die weer 
gemakkelijk tot een 80 à 90 km per uur 
kunnen halen. 
Er komt ook weer wat minder zachte 
lucht naar onze omgeving toe met 
maxima die weer wat zakken naar een 8 
à 9 graden.
Ook op zondag is er grote kans op regen, 
maar het is minder nat dan zaterdag.
De wind draait van zuidwest naar west 
maar is nadrukkelijk aanwezig.
De zon schijnt ook af en toe en het wordt 
rond de 8 graden. 
Maandag en dinsdag zien we weer wat 
vaker de zon, maar zeker maandag is er 
nog wel kans op een paar buien. 
Het wordt circa 9 graden en de wind 
houdt zich rustig. 
De rest van volgende week is het 
overwegend droog met een mix van 
wolken en zon. 
Overdag wordt het circa 10 graden. In 
de nachten zakt het kwik richting het 
vriespunt. 

Weerspreuk:
” Ondanks de maartse 

jammerklachten, is de zomer al aan 
het wachten”.

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

(Door Dasja Abresch)

WELBERG – Dat de landelijke op-
schoondag niet in traditionele 
vorm door kan gaan, wil niet zeg-
gen dat de natuur er pico bello bij 
ligt. Sterker nog, sinds wandelen 
en fietsen de voornaamste vorm 
van tijdverdrijf zijn geworden, is 

de hoeveelheid zwerfvuil in sloten 
en bermen aanmerkelijk toege-
nomen. Koos Boer, die namens de 
Dorpsraad Welberg de opschoon-
dag jaarlijks coördineert, ziet het 
met lede ogen aan en besloot een 
corona-proof editie te organise-
ren. 

Dit jaar geen grootse aankon-

digingen in de pers of op social 
media, geen posters en banieren, 
maar een stille oproep aan na-
tuurliefhebbers om de prikstok 
en vuilniszak ter hand te nemen. 
Afgelopen zaterdag gingen vier 
duo’s afzonderlijk van elkaar op 
pad om dorp en buitengebied van 
vuil te ontdoen. Samen trokken zij 
een goedgevulde aanhangwagen 
vol vuil uit de Welbergse natuur. 
Coördinator Koos was na afloop 
vol trots en lof over de inzet van 
de ruimers die met een appelflap 
van Bakker Broek beloond wer-
den. Ook prees hij alle anderen 

die gedurende het jaar een vuiltje 
meepikken en zo de situatie on-
der controle houden. Een steentje 
bijdragen aan een schoon land 
kan iedere dag en is zo simpel als 
een zwervend flesje op blikje in 
de dichtstbijzijnde prullenbak te 
deponeren. 
Nederland Schoon, de organisatie 
achter de landelijke opschoon-
dag, roept iedereen op om op 20 
maart een opschoonommetje 
door de eigen buurt te maken. 
Voor iedereen die wel eens een 
wat afval deponeert in de natuur: 
gewoon mee stoppen.

Corona-proof opschonen 
op de Welberg

(Door Michelle Douw)

Steenbergen – Hulp nodig bij het 
opvragen, invullen en versturen 
van online formulieren bij over-
heidsinstellingen? Bij DigiPunt 
Steenbergen, een initiatief van 
Stadlander, ISD Brabantse Wal en 
WijZijn Steenbergen, kunnen inwo-
ners van de gemeente Steenber-
gen terecht bij een team van vier 
ervaren vrijwilligers. Tamara Vroon 
is er hier één van: ’Wij kijken graag 
met je mee.’

De vrijwilligers van DigiPunt 
Steenbergen kijken altijd naar de 
situatie van de inwoner. De hulp 
is gratis en er is geen verwijsbrief-
je nodig. Tamara Vroon: ‘‘Er zijn 
heel veel redenen waarom je hulp 
nodig kunt hebben op digitaal ge-
bied. Leeftijd, geletterdheid en er-
varing zijn hier voorbeelden van.’’

Onderwerpen
Tamara Vroon: ‘‘De vrijwilligers 
van DigiPunt Steenbergen hel-
pen behalve bij algemene vragen 
op digitaal gebied ook bij het 
inschrijven bij de woningstich-
ting, aanvragen van een DigiD 
en aanvragen of wijzigen van 

gegevens die betrekking hebben 
op de zorg- en huurtoeslag.’’ In-
woners kunnen er ook terecht als 
er wijzigingen moeten worden 
doorgegeven aan het UWV of ISD. 
De vrijwilligers bieden tevens on-
dersteuning bij het up- of down-
loaden van declaratieformulieren 
voor de ziektekostenverzekering. 

Afspraak maken?
Door de coronapandemie is het 
op dit moment alleen mogelijk 
om het DigiPunt aan de Fabrieks-
dijk 6 in Steenbergen te bezoeken 
op afspraak. 

Tamara Vroon: ‘‘Voor het maken 
van een afspraak kunnen mensen 
bellen naar 06- 36 13 27 73. We kij-
ken dan samen naar een geschikte 
afspraakmogelijkheid.’’

DigiPunt Steenbergen biedt 
digitale ondersteuning
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De RK begraafplaats
aan de Nassaulaan

( door Peter Vermeulen )

De r.k. begraafplaats aan de Nassaulaan is daar 
aangelegd onder de toenmalige pastoor Josephus 
Smets. Aanvankelijk waren de grafvelden anders 
georiënteerd en had de begraafplaats de ingang 
aan de huidige Oranjewal. De nieuwe ingang 
kwam rond 1900 aan de Nassaulaan na een kleine 
uitbreiding van de begraafplaats en deze kreeg 
zijn huidige indeling. Een kleine 90 jaar later – in 
1991 - werd het nieuwe lager gelegen gedeelte in 
gebruik genomen. 

Het meest in het oog springend is het grafveld van 
Van Loon, het veel bezochte grafmonument van 
Gibson & Warwick en het recent gerenoveerde 
grafveldje van enkele pastoors waaronder 
pastoor Ed Nieuwlaat. Het grafmonument en het 
Mariabeeld zijn gemaakt door Niel Steenbergen.

In september 2008 nam de huidige beheerder Ad 
van de Par – die in augustus dat jaar zijn laatste werk 
in zijn aannemersbedrijf had afgerond – het beheer 
over van de inmiddels overleden Miel Rasenberg. 

Ad van de Par stond wijd en zijd bekend als een 
zeer vakbekwame, hard- en nauwkeurig werkende 
aannemer die onder het adagio ‘Niet kletsen 
maar poetsen’ voortvarend aan de slag ging als 
beheerder. Hij verzamelde een groep enthousiaste 
vrijwilligers en gezamenlijk ging de groep aan de 
slag met de opknap van de begraafplaats. 

Eerst werden de bomen in de Lindenlaan rigoureus 
gesnoeid wat een reductie opleverde van niet 
minder dan 75 procent van het te ruimen blad.
Enkele maanden later – begin 2009 – werd 
begonnen met het slopen van de oude berging 
uit begin 1900 en het bouwen van een nieuwe. 
Vervolgens werd er een kapel gebouwd en werden 
de entrees van de begraafplaats gerestaureerd. 
Alle beukhagen werden tot normale proporties 
teruggebracht – wat een enorme klus bleek te zijn 
– het straatwerk werd hersteld, er werden banken 
geplaatst, het ijzerwerk van het columbarium en 
het kruis werd geschilderd. Vervolgens werden er 
drie urnenvelden aangelegd en een strooiveld. De 
paden werden geasfalteerd, er vonden riolerings- 
en drainagewerken plaats en er werden grasvelden 
gezaaid. Iedere week wordt onderhoud gepleegd 
en dit alles resulteert in een begraafplaats die door 
een ringetje te halen is.

Foto's in de rechtse kolom:

Foto 1: In 2012 werd een zwaar en pittig karwei uitgevoerd: 
ruim 1000 vastgeroeste palen met een lengte van zo’n twee 
meter die voorheen dienden als fundament van reeds 
verwijderde monumenten werden met een takel verwijderd.

Foto 2 uit 2016: met van rechts naar links: Henk Meeuwissen, 
Henk Oerlemans, André van Beers (†), Marcel Verbeek,Wim 
de Schutter, Hein Veraart, Jeanne Ooms, Geert Hertogh (†), 
Kees Meesters, Jan van den Bergh, Jan Ooms, Bram Hommel, 
Ad van de Par. 

Foto 3:  (mei 2020): Het lichtjesbord aan de ingang van de 
begraafplaats aan de Nassaulaan, geplaatst uit piëteit met 
de overleden coronadoden uit Steenbergen.

Foto 4: In de zomer van 2017 zijn de wandelpaden op de 
begraafplaats geasfalteerd. Een initiatief van vrijwilliger 
Marcel Verbeek. Grotendeels tot stand gekomen door 
crowdfunding. Veel werk werd vooraf verricht door de 
vrijwilligers.

Foto 5: De jaarlijkse herdenking op 19 september bij het 
grafmonument waar Gibson & Warwick zijn begraven. Zij 
kwamen om  na de crash met hun vliegtuig op Steenbergs 
grondgebied op 19 september 1944. Met speciale dank aan 
Jan van den Driesschen die het graf al jarenlang verzorgt en de 
herdenkingen coördineerde.

RK BEGRAAFPLAATS STEENBERGEN











Afbeelding: 
Rond 1830 maakte 
J. Dietvorst deze 
tekening van het 
lunet waarop 
in de jaren rond 
1900  het oude 
gedeelte van de 
begraafplaats werd 
aangelegd. 



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.

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

Hee�  u ondersteuning nodig bij het invullen 
van digitale (aanvraag)formulieren? Bij het 
DigiPunt helpen ervaren vrijwilligers u hierbij.

Voor een afspraak met het DigiPunt belt u 06 - 36 13 27 73.

Het DigiPunt komt tot stand in samenwerking met:

Hulp bij al uw digitale vragen

Wij begeleiden 

u met een 

inzamelingsactie. 

Vraag ons ernaar.

Helpt u de buurt?
Wij helpen graag mee.
Samen voor de buurt.

Overbeeke
Kaaistraat 6, 4651 BN Steenbergen
Oudelandsestraat 9, 4691 BJ Tholen
Raiffeisenstraat 2, 4697 CG Sint-Annaland
T (088) 730 77 00
I www.overbeeke.nl
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 (Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Net als zijn zus-
sen is familie-woordvoerder Chiel 
Veraart dolgelukkig dat de panden 
aan de Berenstraat en Simonsha-
ven binnen de familie blijven. Het 
neemt niet weg dat dit voor hem 
zelf grote gevolgen heeft. Zijn 
enorme collectie items die betrek-
king hebben op de geschiedenis 
van de stad Steenbergen, moeten 
weg uit de voormalige brouwerij/
tapperij. Wat Chiel nodig heeft, is 
dat de gemeente snel duidelijk-
heid verschaft over de toekomst 
van Fort Henricus aan de Schans-
dijk. 

Gaat het licht voor de plannen 

van Veraart met betrekking tot het 
fort op groen of op rood? Dat is 
de vraag waarop hij dringend een 
antwoord verlangt. “Wanneer het 
een ‘nee’ wordt, dan moet ik af-
scheid gaan nemen van een groot 
deel van mijn collectie. Dat zou 
doodzonde zijn, want er zitten 
heel veel unieke stukken bij, maar 
ik kan het thuis niet kwijt.” 

Dagbesteding ‘De Ster’
De plannen die de Steenberge-
naar al jaren heeft, zijn nagenoeg 
bekend. Veraart werkt zelf bij 
Stichting Dag- en Woonvoorzie-
ning en ziet, evenals zijn leiding-
gevenden, grote kansen voor het 
inrichten van een dagbesteding 
voor mensen met een beperking 
op en rond het fort. Een naam is 

er ook al: dagbesteding ‘De Ster’ , 
genoemd naar de specifieke vorm 
van het fort. 

Onderdak bieden
Zijn plan begon jaren geleden met 
een kleinschalige natuurcamping 
op eigen grond tussen de Schans 
en Oude Vlietpolderdijk, maar 
inmiddels is Veraart zo ver dat 
hij ook de gemeenteloodsen wil 
kopen. Daar kan hij een receptie 
en een horecafunctie inrichten 
en dan blijft er nog meer dan 
voldoende ruimte over voor het 
stadsmuseum. Ook organisaties 
als heemkundekring De Steenen 
Kamer, Stichting Stadsarcheologie 
Steenbergen en de Steenbergse 
Stadsherauten wil hij daar graag 
onderdak bieden. De medewer-

kers van de dagbesteding zouden 
ingezet kunnen worden voor de 
bemensing van receptie en hore-
ca, maar ook voor de onderhouds-
werkzaamheden op en rond het 
fort.

Jubileumjaar  
Steenbergen 
De tijd dringt. Chiel heeft duide-
lijkheid nodig. Wanneer het een 
nee wordt, dan zal ik afscheid 
moeten nemen van een groot deel 
van mijn collectie. Ik kan het niet 
allemaal thuis kwijt. Bij lange na 
niet zelfs. 
De gemeente Steenbergen is 
inmiddels al jaren bezig met de 
planvorming. Die lange looptijd 
heeft mede te maken met het 

feit dat de provincie een alles-
omvattend plan voor het gebied 
wil, alvorens mee te denken over 
bestemmingsplanwijzigingen en 
recreatieve invullingen. Meerdere 
ondernemers in de recreatieve 
sector hebben te kennen gegeven 
eventueel interesse te hebben in 
een vorm van exploitatie. De plan-
nen van Veraart zijn tot op heden 
het meest vastomlijnd en kunnen 
wat hem betreft snel uitgevoerd 
worden. “Als het een mij ligt, is 
het stadsmuseum in de loodsen 
volgend jaar al klaar. Precies op 
tijd voor het 750-jarig bestaan van 
de vestingstad Steenbergen.” De 
komende tijd geeft Veraart een 
voorproefje van de mogelijkheden 
via de Facebookpagina Camping 
Fort Henricus. 

“Is het ‘nee’ dan moet ik mijn stadscollectie ruimen”

Chiel Veraart heeft duidelijkheid nodig over toekomst op Fort Henricus

Opnieuw woning 
gesloten: 
na vondst van 
harddrugs 
en wapens
STEENBERGEN - Een woning 
aan de Westlandse Langeweg 
in Steenbergen, waar de poli-
tie eerder harddrugs, wapens en 
munitie heeft gevonden, is van-
af 8 maart voor een periode van 
drie maanden gesloten.

De woning is inmiddels vergren-
deld en er is een poster opgehan-
gen met daarop de reden voor de 
sluiting. Het zogenoemde Damo-
clesbeleid geeft burgemeester Van 
den Belt de mogelijkheid om pan-
den te sluiten waar drugs worden 
gevonden of verhandeld. 

“Dat er ook nog wapens en muni-
tie zijn gevonden, maakt de zaak 
nog ernstiger. Met de sluiting wil-
len we vooral de criminele loop uit 
de woning en de omgeving halen. 
Hierdoor is de kans op herhaling 
minder groot waardoor de vei-
ligheid van onze inwoners beter 
gewaarborgd wordt. Want die gaat 
boven alles,” aldus een verklaring 
van de burgemeester.

Het Damoclesbeleid geldt voor 
alle gemeenten in het politiedis-
trict De Markiezaten, waaronder 
ook Steenbergen valt, en zorgt 
voor een eenduidige aanpak bij de 
bestrijding van drugscriminaliteit.  

Stadsherauten  
zoeken  
versterking
STEENBERGEN – De zes Stads-
herauten zijn op zoek naar inwo-
ners die een duidelijke affiniteit 
hebben met de historie van Stad 
Steenbergen en bij voorkeur ook 
al kennis van zaken in het verle-
den. Belangstellenden worden ge-
vraagd om contact op te nemen. 
Dat kan via een mailberichtje naar 
stadsherauten2019@gmail.com of 
door een van de Stadsherauten 
aan te spreken.

“We organiseren iedere laatste 
zaterdag van de maand van april 
tot en met september een stads-
wandeling van 13.00 tot 15.00 uur. 
Daarbij starten en eindigen we 
bij de VVV-post in de Gummar-
uskerk. Deze wandelingen zijn 
algemene wandelingen, waar we 
de historie van Steenbergen ver-
tellen. Hiernaast krijgen we ook 
regelmatig verzoeken via het VVV 
om een wandeling te organiseren. 
Deze wandelingen worden veelal 
op maat gemaakt naar wens van 
de aanvrager”, zo vatten de herau-
ten hun activiteiten samen. 

Onze Stadsherauten hebben ieder 
een eigen expertise, eigen verha-
len, waardoor iedere wandeling 
anders is. Vaak lopen we met twee 
Stadsherauten een wandelingen 
om van elkaar te leren en om aan 
te vullen. Dit geeft een aardige dy-
namiek tijdens de wandeling. Als 
startende Stadsheraut kun je op 
deze manier snel kennis en ideeën 
voor een stadswandeling opdoen.

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Met pijn in het 
hart zette de familie Veraart vorig 
jaar het woonhuis en bedrijfspand 
aan de Berenstraat/Simonsha-
ven in Steenbergen in de verkoop. 
Daarmee zou er einde komen aan 
150 jaar familiebezit van de pan-
den van het Wit Kruis waar ooit 
een brouwerij/tapperij en slijterij 
gevestigd waren. Niemand in de 

familie wilde er echt vanaf, maar 
anderzijds had ook niemand een 
goede bestemming voor de gebou-
wen. Belangstellenden kwamen en 
gingen, maar een nieuwe eigenaar 
bleef uit. Met het verstrijken van 
tijd kunnen er wonderlijke din-
gen gebeuren en wat niemand had 
verwacht, gebeurt nu toch: aan 
150 jaar familiebezit worden nog 
minstens een paar decennia toege-
voegd. 

Een van de ervende dochters maakt 
van het kantoor en de stadsbrou-
werij/tapperij aan de Simonsha-
ven een woning, terwijl het ou-
derlijk aan de Berenstraat het do-
mein van de zoon van een andere 
dochter wordt. Een zucht van op-
luchting trekt door de familie en de 
lege champagneflutes op het aan-
recht van het woonhuis zijn er be-
wijs van. 

De komende jaren zullen in het 
teken van bouwen en verbouwen 
staan, maar het karakteristieke 
hoekje historisch Steenbergen blijft 
in ieder geval bewaard.

Panden Wit Kruis blijven toch 
eigendom van familie Veraart

Muziekverenigingen uit de  
gemeente Steenbergen 
organiseren muzikale quizavond
STEENBERGEN – Hi5 – waarin alle muziekverenigingen uit de ge-
meente Steenbergen samenwerken – heeft een bijzondere muzika-
le quizavond op stapel staan. Die wordt door SLOS TV uitgezonden 
op zaterdagavond 13 maart. Er wordt om 20:30 uur gestart.

De quiz is bedoeld voor alle muziekliefhebbers uit de gemeente 
Steenbergen. Aanmelden kan via het mailadres: hi5.steenbergen@
gmail.com. Belangstellenden wordt gevraagd om in het mailbe-
richt naam, voor welke vereniging wordt gespeeld, het mailadres 
en telefoonnummer op te nemen. “Speel gezellig samen met alle 
mensen uit je bubbel”, zo roepen Volharding Steenbergen, Vol-
harding Dinteloord, Amicitia, Semper Crescendo en St. Cecilia 
iedereen op.

STEENBERGEN – Gemeente Steen-
bergen brengt in samenwerking 
met Kick Uitgevers een bijzon-
der boek uit ter gelegenheid van 
het 750-jarig bestaan van de stad 
Steenbergen en het 25 jarig be-
staan van de huidige gemeente 
in 2022. Het boek verschijnt eind 
dit jaar, maar is via voorinschrij-
ving vanaf heden te bestellen. Wie 
dit doet kan de eigen naam in het 
boek laten opnemen.

Het boek kent twee hoofdauteurs. 
Oud-Steenbergenaar en histori-

cus Frans van Eekelen neemt de 
geschiedenis van Steenbergen 
vanaf 1272 tot de Tweede Wereld-
oorlog voor zijn conto. Journalist 
en Steenbergenaar Willem Jon-
geneelen tekent verhalen op van 
mensen uit alle kernen, die op 
uiteenlopende manieren geschie-
denis hebben geschreven in de 
gemeente Steenbergen. 

Rijke geschiedenis
Wethouder Wilma Baartmans zegt 
reikhalzend uit naar het eindre-

sultaat uit te kijken. “Ik heb al een 
voorproefje gezien en kan bijna 
niet wachten totdat het boek klaar 
is. De rijke geschiedenis van heel 
onze gemeenschap wordt hier-
in verenigd en vereeuwigd, dat 
maakt het uniek. Er is nog veel 
werk aan de winkel, maar gelukkig 
krijgen we van alle kanten volop 
medewerking. Heemkundekrin-
gen, fotografen, journalisten, 
beheerders van archieven, noem 
maar op. Daar ben ik hartstikke 
blij om én trots op.”

Een voorinschrijving voor het 
boek kan via: www.kickuit-
gevers.nl/onze-boeken/ove-
rig/750-jaar-steenbergen

Voorinschrijving jubileumboek  
Steenbergen 2022 geopend
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CV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

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

Voor al uw duurzame installaties. Vraag naar onze mogelijkheden!

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

U krijgt de betaalde btw
terug!

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

CV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN ENERGIEWARMTEPOMPEN
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Gevraagd

bezorger/ster
voor 

Nieuw-Vossemeer
Telefoon: (0167) 56 59 30

E-mail: bezorging@steenbergsecourant.nl

vanaf 13 jaar

GevraagdGevraagdGevraagdGevraagdGevraagd

DE LENTE KOMT ERAAN!
Doe de bandenwissel en rij in balans op de juiste banden!

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

Bandenwissel bij 
Vakgarage Auto kar

We hebben de modernste 
apparatuur in huis om uw banden 
te kunnen balanceren. Daarnaast 
controleren wij uw banden altijd 
wanneer we de bandenwissel 
uitvoeren. Op die manier kunnen 
wij u het beste advies geven en 
voorkomt u onnodige slijtage van uw 
banden.

Kijk voor meer info op vakgarageautokar.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

Mijn naam is Katinka van der 
Sterren en ik woon op de Welberg. 
Ik ben 27 jaar oud en in mijn dage-
lijks leven run ik samen met drie 
anderen, waaronder Anneke Oer-

lemans, een eigen bedrijf, waar 
wij paarden houden. Dit bedrijf 
heet Stal Dijkzicht en hier bieden 
wij pension en paardrijlessen voor 
jong en oud. Omdat wij dit bedrijf 
runnen is het vanzelfsprekend dat 
wij lid zijn van PSV de Strienerui-
ters.

Ik heb erg veel zin om met het 
genootschap aan de gang te gaan 
en te kijken wat we zo met elkaar 
kunnen bereiken!

Ik ben Walter Siol, 62 jaar en 
ik woon in Steenbergen. In het 
dagelijkse leven ben ik pijpfitter 
bij BASF. Daarnaast ben ik 

dirigent bij Muziekvereniging 
Volharding Steenbergen van twee 
orkesten: het jeugdorkest en het 
harmonieorkest. 
Ook ben ik binnen de muziek-

vereniging lid van verschillende 
werkgroepen. Ik zet mij ook in als 
lid van het platform Kunst en Cul-
tuur Steenbergen. 

Ik vind het fijn om mee te denken 
over het jubileumjaar. Zo kunnen 
we er samen een mooi feest van 
maken!

Foto:  Willem Jongeneelen

Genootschap
van deMeermin

Genootschap

Meermin

Wie zijn 
wij? 

We stellen 
ons graag 

aan je voor.

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – De meeste frac-
ties van de gemeente Steenber-
gen reageerden tijdens de oor-
deelvormende vergadering van af-
gelopen woensdag enthousiast op 
het initiatiefvoorstel van de PvdA 
en de Volkspartij om nieuw wo-
ningbouwbeleid voor zogenaam-
de ‘nestverlaters’ op te zetten. Al-
leen de VVD zag weinig heil in het 
voorstel.  

Het belangrijkste doel van het ini-
tiatiefvoorstel is om de nestverla-
ters als doelgroep te herkennen en 
te erkennen: Jongeren tussen de 
18 en de 28 jaar die het ouderlijk 
nest willen verlaten en in de eigen 
kern willen blijven wonen, maar 

daar financieel niet de mogelijk-
heden toe hebben. “De jongere 
betaalt zich blauw terwijl de ge-
meente vergrijst. Het is tijd om de 
vergrijzing een halt toe te roepen 
en richting de verjonging te gaan,” 
aldus Nadir Baali in zijn inleidend 
betoog.

Ambitie
Woningcoöperaties en gemeen-
ten moeten nieuw woningbeleid 
afstemmen op nestverlaters, zo 
menen PvdA en de Volkspartij. 
Het bouwen van woningen voor 
deze doelgroep zou niet moeten 
gebeuren naar behoefte, maar 
naar de ambitie om jongeren voor 
de eigen gemeente te behouden. 
Zeker een kwart van alle nieuw te 

bouwen huizen zou volgens het 
voorstel bestemd moeten worden 
voor nestverlaters. Ook zou er een 
marketingbeleid moeten komen 
om deze doelgroep actief aan te 
trekken uit de regio. 

Jongerenkolonie
Alle fracties waren positief over de 
inzet van de beide partijen en de 
kwaliteit van het geleverde werk. 
Ook de VVD, al was deze partij het 
niet eens met de inhoud. “U doet 
net of het tekort aan woningen 
voor jongeren de schuld is van de 
ouderen, maar zo is het natuur-
lijk niet,” aldus woordvoerder Jos 
Verbeek. “Het is een demografisch 
gegeven dat Nederland vergrijst 
en daar verander je niets aan. U 

wilt van Steenbergen een jon-
gerenkolonie in een vergrijzend 
Nederland maken, maar dat is 
niet de oplossing voor het wo-
ningprobleem.” De oplossing ligt 
volgens de VVD wel degelijk bij 
de ouderen. “We zouden juist in 
moeten zetten op het bevorderen 
van de doorstroming door vol-
doende woningen te hebben waar 
ouderen het fijn en veilig vinden 
om te wonen. Dat soort woningen 
en appartementen is er nu te wei-
nig. Bovendien stimuleren we ou-
deren om zo lang mogelijk in hun 
eigen woning te blijven wonen.” 

Welkom terug
Gewoon Lokaal! toonde zich bij 
monde van Edwin Maas positief 

over over het voorstel, maar was 
minder enthousiast over het doel 
om jonge mensen uit de regio aan 
te trekken. “Wij zouden eerder 
kiezen voor een ‘welkom terug’ 
voor geboren en getogen Steen-
bergenaren die na hun studie er-
gens anders zijn gaan wonen. Een 
deel van deze hoger opgeleiden 
wil na het vinden van werk graag 
terugkomen naar de gemeente 
vanwege de sociale gebonden-
heid. Dat leidt tot een meer diver-
se bevolkingssamenstelling. ” Ook 
pleitte de fractie voor “een balans 
tussen groen en stenen”. “We zijn 
een groene gemeente gebaseerd 
op een landbouweconomie. Dat 
willen we graag blijven.” 

Tijdens de besluitvormende ver-
gadering van 25 maart wordt een 
besluit genomen over het voorstel.

Alleen fractie van de VVD is kritisch: 

Raad positief over initiatiefvoorstel ‘nestverlater’ 

 (Door Dasja Abresch)

NIEUW-VOSSEMEER – Het leven 
is één groot avontuur, je moet 
het alleen willen beleven. Vol-
gens de Nieuw-Vossemeerse Leo-
nie ten Hove wacht er een avon-
tuur achter iedere boom en onder 
iedere steen. Je moet het alleen 
willen zien. Speciaal voor kinde-
ren schreef zij er een boek over: 
In4outdoor Avonturengids voor 
kids. Een verzameling van tiental-
len avonturen zoals stenen ketsen, 
bloemen eten, lekker modderen, 
een muziekmuur bouwen, een mi-
ni-museum of een vulkaan maken, 
stroom uit de fruitschaal halen en 
ga zo maar door. Aanstaande vrij-
dag wordt het boek gepresen-
teerd. In de gemeente Steenber-
gen mag wethouder Esther Prent 
het eerste exemplaar in ontvangst 
nemen op basisschool De Nieuwe 
Veste. 

Als oprichter van het Vosmeer-
se outdoorbedrijf en recreatief 
educatiecentrum In4outdoor is 
Ten Hove allang geen onbekende 
meer. Met tomeloze energie zet zij 
zich de afgelopen jaren in om kin-
deren met de natuur te verbinden 
onder het motto ‘Leef, lach, leer 
en groei in de natuur’. Daarnaast 
richtte zij onlangs Green2Play 
op, een concept voor educatieve 
speelnatuur en buitenleslokalen.

Wereldse inspiratie
“Onze belangrijkste drijfveer is 
onze missie om alle kinderen in 
contact te brengen met de na-
tuur,” vertelt Leonie. “Het afge-
lopen jaar zijn de mogelijkheden 
daartoe beperkt geweest, maar 
daardoor had ik wel de tijd om 
dit boek te schrijven.” Een boek 
vol avonturen in de vorm van 
leuke activiteiten voor binnen en 
buiten. Alle benodigdheden zijn 
te vinden in de natuur of in eigen 

huis. De ideeën voor de ruim vijf-
tig avonturen vond Leonie over de 
hele wereld. ”Sommige heb ik zelf 
verzonnen, anderen heb ik over-
genomen of aangepast. Vergelijk 
het maar met een kookboek.” De 
auteur benadrukt dat het boek 
niet alleen voor kinderen is. “Juist 
ook vaders, moeders, opa’s en 
oma’s kunnen hier veel inspiratie 

uithalen om leuke dingen met de 
kids te doen.” 
De activiteiten, creaties en expe-
rimenten zijn volgens haar toe-
gankelijk voor alle kinderen. Of 
zij nu van knutselen houden, on-
derzoekend zijn of vooral willen 
ravotten. Alle avonturen hebben 
een leerzaam karakter, maar dat 
ligt er niet dik bovenop. 

Hart onder de riem
Degenen die de ‘In4outdoor Avon-
turengids voor kids’ al mochten 
zien, zijn er laaiend enthousiast 
over. Zoals de onderwijsstichting 
Abbo en kinderopvang Mamma-
loe die besloten het boek cadeau 
te doen aan al hun kinderen om 
hen een hart onder riem in deze 
moeilijke tijd. “Sinds de oprich-
ting van In4outdoor hebben wij 
veel contact met ABBO omdat 
onze visies op het opgroeiende 
kind elkaar raken,” aldus Leonie 
die er om die reden voor koos 
om de ‘Avonturengids voor kids’ 
vandaag op twee ABBO-scholen 
te lanceren: De Rode Schouw in 
Halsteren en De Nieuwe Veste in 
Steenbergen. De scholen nemen 
de gelegenheid te baat om een 
feestelijke dag vol natuur-activi-
teiten te organiseren. 

Foto: In de stille coronamaan-
den schreef Leonie ten Hove de ‘In-
4outdoor Avonturengids voor kids’. 
Vandaag krijgen alle kinderen van 
onderwijsstichting ABBO en kin-
deropvang Mammaloe het boek 
cadeau.

Dankzij corona tijd om boek te schrijven:

Leonie ten Hove presenteert 
‘Avonturengids voor kids’
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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.
Parochianen die met Pasen graag 
de H. Communie thuis willen 
ontvangen, kunnen dit doorgeven 
aan Pastoor Hans de Kort. 
Telefoonnummer 0167-563129.
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 

Onze veertigdagentijd gaat terug 
op Jezus die 40 dagen verbleef in 
de woestijn en die daar te maken 
kreeg met bekoringen.
We lezen in het evangelie dat 
Jezus korte metten maakt met de 
bekoringen door steeds te grijpen 
naar woorden uit de bijbel die 
Hem op de goede baan houden. Zo 
citeert Hij bijvoorbeeld de  zin: De 
mens leeft niet van brood alleen, 
maar van alles wat voortkomt uit 
de mond van God (Deut. 8,3).Of:  
De Heer uw God zult gij aanbidden 
en Hem alleen dienen (Deut.6, 13).
Woorden kennen uit de bijbel en 
die paraat hebben, kan ook voor 
ons een steun zijn om de goede 
richting te bewaren in ons leven.
Er is een tijd geleden een 
interessant boekje verschenen van 
de bekende Benedictijner monnik 
Anselm Grün met als titel: “Eerste 
hulp bij negatieve gedachten”. Hij 
beschrijft daarin acht neigingen 
van mensen: gulzigheid, ontucht, 
geldzucht, bedroefdheid, toorn, 
apathie, begeerte naar roem en 

trots. Hij geeft aan hoe de vroegere 
monniken in de woestijn daarmee 
omgingen door juist steeds 
woorden uit de Schrift tegenover 
die opkomende neigingen te 
plaatsen. Heel lezenswaard is deze 
spirituele huisapotheek. 
pastoor Hans de Kort

Wij gedenken in ons gebed: Fien 
Tack, André van Beers en Helena 
Maria Nuts-Bosters.
Kerkdiensten:  jaarcyclus B.
Zaterdag 13 maart  17.00 uur: 
Pastoor Hans de Kort.
Zondag 14 maart 9.30 
uur:  Pastoor Hans de Kort.  
Uit dankbaarheid; Joke 
Meeuwissen-Klijs en haar zoon 
Hans; Petrus Luijks; Overleden 
Ouders Geert van Steen en Jaantje 
Nagtzaam en Ton van der Ham; 
Fam. Verbeek-Gijzen en Connie.
Maandag 15 maart 19.00 uur: 
Pastoor Hans de Kort. Overleden 
familie van Leent

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 Maart  19.00 
uur: Eucharistieviering Pastor 
Sebastian Chazhoor. Wij gedenken: 
overleden ouders Huijsmans - Dam 
en dochter Riet en zoon Adrie. 
Zondag 14 Maart  11.00 uur: 
Woord- en Communieviering 
Past.w.  Lenie Robijn. Dit is 
een besloten viering, waarin 
de communicanten uit de St. 
Annaparochie zich  voorstellen.  
Woensdag 17 Maart  9.30 uur: 
Eucharistieviering Pastor Sebastian 
Chazhoor.

Opgeven van een misintentie kan 
bij Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612,       
e-mail r.gelten@home.nl  Het tarief 
van een misintentie is  € 11,00. 

Zondag 14 maart 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pater 
Bertus van Schaik.
Misintenties:  Toon Free e.v. 
To Timmermans; jgt. Adriaan 
Heijboer e.v. Lien Vriens; 
Maandag 15 maart 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 17 maart 19.00 uur: 
H. Mis.
Donderdag 18 maart 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 maart 19.00 uur 
Euch.: Uw gebed wordt gevraagd 
voor: Jack van Aert  partner van 
Anneke Hoedemakers. En in  deze 
viering gedenken wij: Ella Schoo-
nen; Peet van Akkeren w.v. Mari-
ette van Akkeren - Jacobs; Cor van 
Osta - Laanen; Jaantje de Booij; 
o.echtp. Looijen - van Osta; Voor-
ganger: Past. H. de Kort, lector: F. 
Veraart, zang: enkele leden van het 
koor: Samen Sterk. 
Dinsdag 16 maart 19.00 uur 
Euch.: Ter ere van de H. Antonius 
voor onze gezinnen. Gelieve voor 
iedere dienst te reserveren. Tel.: 
0164-682575.

Zondag 14 maart 11.00 uur:  
Eucharistieviering. Zang: Gedeelte 
gemengd koor met begeleiding 
van Marloes; Misintenties: Overl. 
ouders Godschalk-Disco en broer 
Ad Godschalk; Voorganger: 
pastoor Hans de Kort; Lector: Lies 
Welten; Koster: Adrie van Etten.
Zegeningen tellen

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 maart 10.00 uur: 
Eredienst in de Sint Martinuskerk 
te Halsteren. Dhr. Rob Favier.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje

De grootste gelukzaligheid 
zit niet in nooit vallen, 
maar in het opstaan 

naderhand.

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 maart  10.00 
uur: Ds. L.C. v.d. Eyk, Zwijn-
drecht. 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

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 14 maart 10.00 uur: 
Prop. A.L. Kornaat, Klundert.  
18.30 uur: Ds. D.J. Budding, 
Nunspeet.   De diensten zijn ook te 
beluisteren via onze website www.
hervormddinteloord.com. 

Zondag 14 maart 10.00 uur: 
Het is de vierde zondag van de 
40-dagentijd. Voorganger Ds. 
Ch. Inkelaar-de Mos. 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

Goed nieuws - Ander Nieuws
1. Om met het goede nieuws 

te beginnen: Op zondag 21 
maart, begin van de lente, 
wordt kapelaan Peter Koen 
door bisschop Gerard de Korte 
gepresenteerd als pastoor in 
een parochie van Tilburg. Een 
gelukwens naar zijn moeder 
Riet Koen, Rijksweg 13, 4681 
RB Nieuw-Vossemeer, komt 
vanzelf bij deze sympathieke, 
jonge pastoor terecht. 

2. Op vrijdag 5 maart verongelukte 
die lieve, behulpzame Emmy 
Geluk uit  Tholen – Oud-
Vossemeer. Fietsend op een 
rotonde werd ze door een 
vrachtauto geraakt. Ik ben een 
van de vele mensen, die hier zeer 
bedroefd over zijn. 

3. De zeer positief ingestelde 
Annie van Karel uit Son en 
Breugel zegt voor het eerst door 
de telefoon, dat het niet goed 
met haar gaat. En dat zijn toch 
zulke lieve vrienden van mij. 

4. Een familiebericht: Agnes de 
Boer - van Schaik uit Aalsmeer 
is aan een kankergezwel in haar 
oor geopereerd. Goede Jezus, 
ontferm U over mijn zus en over 
alle Van Schaikjes. 

5. Zondagmorgen op weg naar de 
kerk in Kruisland weigerde mijn 
polo op de Afgeslechtedijk. Een 
zuster van de thuiszorg stopte, 
bracht eerst dit oude priestertje 
bij de kerk, en ging  terug naar 
een patiënt in Steenbergen. 

“Toon ons Uw weg, o Heer, en 
laat ons wandelen op Uw 
paden”. Pater Bertus.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Demissionair 
staatssecretaris van Economische 
zaken Mona Keizer heeft donder-
dagochtend een bezoek gebracht 
aan boomkwekerij Verbeek aan 
de Kruislandsedijk. Ze kreeg daar 
uitleg en een rondleiding van ver-
schillende leden van de familie 
Verbeek die in het bedrijf werk-
zaam zijn. Onderwerpen van ge-
sprek waren onder andere het mi-
nimumloon voor arbeiders en de 
huisvesting van arbeidsmigranten. 

Mona Keizer had zelf een verzoek 
ingediend om ergens in deze regio 
bij een familiebedrijf op bezoek 
te gaan. Volgens Cor van Geel, 
secretaris van de CDA-afdeling in 
Steenbergen, viel de keus al snel 
op Verbeek. Het bedrijf bestaat 
al meer dan 60 jaar en inmiddels 
staat de derde generatie aan het 
roer. Ad Verbeek en zijn zus Steffi 
voerden samen met neef Han het 

woord. De staatssecretaris bleek 
zeer geïnteresseerd te zijn in de 
ondernemende familie en het 
vaste team dat ze in de loop der 
jaren om zich heen hebben verza-
meld. “Iedereen van team Verbeek 

is onderdeel van de familie”, zo zei 
Ad Verbeek. Verder bleek Keizer 
zeer gecharmeerd van het feit dat 
ook de vrouwen Verbeek in de lei-
ding van het bedrijf zitten. Steffi 
Verbeek is bijvoorbeeld verant-

woordelijk voor de buitenlandse 
markt. “Niks ten nadele van man-
nen, maar fijn als er ook wat vrou-
wenpower is”, aldus Keizer. Steffi 
Verbeek is onlangs toegetreden als 
bestuurslid bij de ZLTO.

“Plannen voor verhoging 
minimumloon baart ons 

zorgen”

Na enig aandringen van de staats-
secretaris werd er ook een politiek 
onderwerp aangesneden door de 
boomkwekers, namelijk dat van 
het arbeidsloon. “Het is in deze 
verkiezingstijd een populaire uit-
spraak om het minimumloon met 
20 procent omhoog te gooien. Dat 
baart ons zorgen, want arbeid is 
nu al de helft van onze kosten en 
een verhoging kunnen wij niet 
doorberekenen aan onze afne-
mers”, vertelde Han Verbeek.  
De CDA-vrouw, afgelopen zomer 
nog in de race voor het lijsttrekker-
schap, zei dat ze al langer binnen 
het Europese veld pleit voor een 
gelijk speelveld. “Het moet niet zo 
zijn dat als jullie het netjes in orde 
hebben op het gebied van salaris, 
een andere partij daar onder kan 
gaan zitten. Jullie mogen als duur-
zaam familiebedrijf niet in het 
voortbestaan worden bedreigd 
door oneerlijke concurrentie.” De 
problematiek van de huisvesting 
van arbeidsmigranten noemde zij 
lastig maar wel een gemeentelijke 
aangelegenheid.  

Gek op Elstar
Verder bleek Keizer gefascineerd 
door de spelingen van Moeder Na-
tuur zoals een onverwachte muta-
tie die er onlangs voor zorgde dat 
er rode conference peren aan de 
boom hingen. Zelf verklaarde ze 
gek te zijn op wat hardere, zure 
appels zoals de Elstar, maar niks 
moet hebben van gele kiwi’s. 
Na een klein uurtje vertrok Mona 
Keizer in haar dienstauto met 
chauffeur weer naar de volgende 
afspraak. Maar niet voordat ze 
uitgebreid op de foto was ge-
gaan met de familie Verbeek en 
de plaatselijke CDA’ers, te weten 
Jeroen Weerdenburg en Jurgen 
Huijbregts.

CDA-kopstuk Mona Keizer bezoekt  
boomkwekerij Verbeek

Waterpoort haakt 
in op internationale 
dag van het geluk
REGIO – Zondag 20 maart heeft 
klaarblijkelijk het stempel ‘inter-
nationale dag van het geluk’ mee-
gekregen. Claudia Endert van Wa-
terpoort roept inwoners van de 
gemeenten Steenbergen, Tholen, 
Bergen op Zoom, Moerdijk, Hal-
derberge en Goeree-Overflakkee 
op om hun plekjes van geluk te de-
len. Het moet wel gaan om plek-
ken in het Waterpoort-gebied die 
openbaar en toegankelijk zijn.

Inwoners van het Waterpoort-ge-
bied – waarin genoemde gemeen-
ten rond het Volkerak-Zoommeer 
liggen – worden gevraagd om hun 
verhaal over hun plekje van geluk 
in te sturen. “Denk bijvoorbeeld aan 
een plek waar je tot rust komt, waar 
je geniet van het uitzicht, een plek 
met een bijzondere geschiedenis of 
waar je iets kunt doen waar je geluk-
kig van wordt. Een plek met een ver-
haal!”, zo beschrijft de Waterpoort 
organisatie. 
“Graag willen we de binnengeko-
men plekjes onder de aandacht 
brengen en met de omgeving delen. 
Zo worden andere bewoners uit-
genodigd om deze plekken ook te 
gaan ontdekken en ervaren, wat bij-
draagt aan saamhorigheid en trots 
binnen het Waterpoort gebied”.

De oproep is om het verhaal met 
liefst ook een foto in te sturen naar 
info@waterpoortwerkt.nl of via 
www.waterpoortwerkt.nl. De eerste 
15 inzenders ontvangen een mooi 
streekproductenpakket, met een 
keur aan producten uit het Water-
poort-gebied.
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( door John Rommers )

“Eindelijk weer eens iets leuks te 
doen op zaterdagmiddag”, was 
de veelgehoorde opmerking van 
spelers en begeleiders van de elf-
tallen van Steenbergen 4 en 5, die 
zaterdag 6 maart een onderlinge 
oefenwedstrijd hadden geregeld.
Door de kleine versoepelingen van 
de corona overheidsmaatregelen 
is het ook voor seniorenvoetbal-
lers van amateurverenigingen 
vanaf 3 maart weer mogelijk om 
in groepsverband een balletje te 
gaan trappen. 

Althans voor die spelers welke 
jonger zijn dan 27 jaar. En daar 
lieten de spelers van Steenbergen 
4 en 5 geen gras over groeien.
Maar tegelijk is dat dus ba-
len voor al die ‘ouderen’, 
want die mogen nog niet. 

Voor de seniorenteams van v.v. 
Steenbergen betekent dit dat de 
elftallen van zaterdag 3, dames 
30+, zondag 2 en het veteranen-
team voorlopig nog aan de kant 
moeten blijven,  omdat die elf-

tallen grotendeels of helemaal 
bestaan uit spelers ouder dan die 
gestelde leeftijdsgrens van 27 jaar.
Afgelopen maandagavond werd 
tijdens de corona persconferen-
tie van premier Rutte en minister 
De Jonge duidelijk dat het voor 
die leeftijdsgroep vanaf 16 maart 
wordt toegestaan om in groepen 
van maximaal 4 personen te gaan 
sporten.
Voor de spelers van de genoemde 
elftallen betekent dat dus dat er 
getraind kan worden in groepjes 
van 4 personen, maar dat wed-
strijden spelen voor hen nog niet 
mogelijk is.

Nog wel veel 
beperkingen
De spelers die dus wel mogen 
kunnen weer in groepsverband 
trainen.
Tevens mogen er onderlinge wed-
strijden worden gespeeld tegen 
andere teams van dezelfde vereni-
ging. Wedstrijden tegen teams van 
andere verenigingen zijn nog niet 
toegestaan.
En ook is het nog niet toegestaan 
om de kleedkamers te gebruiken 

zodat de spelers dus in sportte-
nue naar het voetbalveld moeten 
komen en na afloop thuis moeten 
gaan douchen.
Maar misschien nog wel het 
meest vervelende is (maar in dit 
stadium wel begrijpelijk) dat ook 
de 3e helft nog niet ‘gespeeld’mag 
worden omdat ook de kantine 
voor aanvang, tijdens de rust en 
na afloop van de trainingen en 
onderlinge wedstrijden nog ver-
boden terrein is.
Net zoals voor alle horecaonder-
nemers betekent dat ook voor v.v. 
Steenbergen en alle overige voet-
balverenigingen een groot vooral 
financieel gemis, maar ook het so-
ciale gemis moet niet onderschat 
worden.
Lekker onderling napraten met 
ploeggenoten, supporters en an-
dere collega-voetballers onder het 
genot van een drankje is er nog 
steeds niet bij. Maar goed, het be-
gin is (een beetje) gemaakt en laat 
ons hopen dat het kleine perspec-
tief wat premier Rutte ons afgelo-
pen maandag heeft voorgescho-
teld, vanaf begin volgende maand 
ook voor voetbalverenigingen een 
beetje meer ruimte gaat bieden.

Competitie 2020/2021 
geannuleerd
Zoals iedereen ondertussen waar-
schijnlijk wel weet heeft de KNVB 
enkele weken geleden moeten 
beslissen om de lopende voet-
balcompetitie 2020/2021 voor 
amateurs niet verder te laten uit-
spelen.
De meeste elftallen van v.v. Steen-
bergen hadden tot heden nog 
slechts 3 of 4 competitiewedstrij-
den gespeeld en de tijd is eenvou-
digweg te kort om de nog te spelen 
wedstrijden allemaal af te werken 
in de nog resterende maanden.
Als alternatief speelt de KNVB 
momenteel met de gedachte om 
een zogenaamde regio-cup te 
gaan organiseren.
De bedoeling hiervan is om de 
voetbalverenigingen in te delen in 
diverse poules met verenigingen 
uit de directe omgeving, die dan 
onderlinge wedstrijden tegen el-
kaar kunnen gaan spelen.
Dit plan moet echter nog worden 
uitgewerkt en kan uiteraard alleen 
doorgang vinden als de corona 
beperkingen dusdanig worden 
versoepeld dat het weer mogelijk 

wordt om tegen collega verenigin-
gen te mogen voetballen.

Zomeravondcompetitie
De laatste jaren organiseerde v.v. 
Steenbergen direct na afloop van 
de reguliere competitie de Au-
toschade Van Gils zomeravond-
competitie en ook dit jaar is het 
weer de bedoeling om dat popu-
laire zomeravondvoetbal te laten 
plaatsvinden.
Uiteraard zal ook dat alleen moge-
lijk zijn als de corona maatregelen 
dat in de maanden mei en juni 
mogelijk maken. En het zal dat 
ook afhankelijk zijn van de be-
hoefte bij de deelnemende teams.
Maar gezien het feit dat voetbal-
len al vele maanden voor amateur 
beoefenaars niet mogelijk is, zal 
dat laatste naar verwachting geen 
probleem zijn.
De komende maanden wordt 
hopelijk duidelijk wat er allemaal 
mogelijk gaat worden en daarvan 
houden we alle voetballiefheb-
bers natuurlijk op de hoogte.

Voorlopig
Voor dit moment blijven de voet-
balactiviteiten beperkt tot het 
trainen voor spelers tot en met 26 
jaar en het spelen van onderlinge 
wedstrijden.En daar kunnen alle 
voetballende leden van v.v. Steen-
bergen gebruik van maken.

 Senioren van voetbalvereniging Steenbergen 
mogen weer (gedeeltelijk) de wei in

Foto: Blije gezichten bij de spelers van Steenbergen 4 en 5 die afgelopen zaterdag een onderlinge wedstrijd 
tegen elkaar speelden.

Foto: Ook de spelers van de selectie van trainer Robin Borremans 
mochten weer bij elkaar komen om te trainen.

Foto: De speelsters van het Blauwwit dameselftal genoten er ook weer van 
dat er lekker getraind kon worden.
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[ intermezzo ]
Onder normale omstandigheden hebben de stichtingen en verenigingen in de gemeente Steenbergen het druk met de organisatie van allerlei activiteiten. De een wat groter dan de ander, 
maar allemaal arbeidsintensief en bedoeld om het publiek te vermaken. Concerten, voorstellingen, exposities, evenementen en ga zo maar door. Corona bracht een abrupt einde aan al die 
inspanning. Daar staat tegenover dat de organisatoren ervan nu wel een moment van bezinning hebben waarin zij hun tijd aan andere zaken kunnen besteden. De Steenbergse Courant 
vraagt een aantal van hen de komende weken hoe zij het ‘Intermezzo’ doorkomen. 

Foto:  Petra Geers (l) bij de Vredeskerk aan de Magnolia-
straat. Feest vanwege het 50-jarig bestaan

Foto: Petra aan het werk voor de Voedselbank, af-
gelopen Kerst.

Foto: Het contact met de klanten vindt Petra Geers het leukst aan haar werk bij 
de Wereldwinkel. Kopen kan nu wel op afspraak. 

(Door Nicole van de Donk)

Bescheiden als ze is, vraagt ze 
zich af waarom juist zij in de be-
langstelling moet staan in een 
rubriek als Intermezzo. Voor de 
64-jarige Petra Geers uit Steen-
bergen is het vrijwilligerswerk 
dat zij doet als secretaris bij de 
Vredeskerk heel gewoon, net als 
het uitdelen van pakketten bij de 
Voedselbank of spulletjes ver-
kopen in de Wereldwinkel. Maar 
het zijn juist vrijwilligers als Pe-
tra die als een kurk zijn waar de 
samenleving op drijft. Onmis-
baar, en zeker in een tijd waarin 
corona voor meer eenzaamheid 
zorgt. “Tijdens de eerste lock-
down, vorig jaar maart, hebben 
we de deuren van de Vredeskerk 
elke dag een uurtje opengezet, 
zodat mensen toch ergens te-
rechtkonden met hun verhaal”, 
vertelt ze. Petra is getrouwd met 
Jan Geers en ze hebben samen 
twee dochters: Erica en Linda.  

Wat doe je in het dagelijks leven 
(beroeps- én hobbymatig)?
“Mijn werkzaamheden als 
secretaris bij de Vredeskerk 
nemen de meeste tijd in beslag. 
Er mogen volgens de coronaregels 
dertig mensen binnen tijdens 
onze dienst op zaterdagavond 
om 19 uur. Dat is nu een vast 
clubje mensen met wat wekelijkse 
verschuivingen. Mensen kunnen 
mij bellen of mailen als ze graag 
aanwezig willen zijn. In het begin 
was dat best veel werk, omdat 
ik iedereen individueel ging 
benaderen. Dat deed ik met alle 
liefde, maar het is fijn dat daar nu 
wat meer structuur in zit. Verder 
ben ik een middag in de week 
bezig bij de Voedselbank als daar 
de uitgifte plaatsvindt. Mijn werk 

bij de Wereldwinkel ziet er wat 
anders nu de winkel al een tijdje 
gesloten is. Maar klanten kunnen 
spullen bestellen en een tijd 
reserveren waarop ze de winkel 
kunnen bezoeken. Ook maak ik 
samen met een collega de etalage 
mooi. Werken in een winkel past 
bij mij, ik heb vroeger ook bij de 
Jumbo gewerkt.”

Welke activiteit, waar je het rond 
deze tijd normaal gesproken druk 
mee zou hebben gehad, gaat niet 
door vanwege corona?
“Normaal gesproken organiseer 
ik samen met andere vrijwilligers 
bij de kerk twee keer per jaar een 
boekenmarkt. In het voorjaar 
en najaar stallen we dan alle 
boeken die gedoneerd zijn uit 
op de kerkbanken en tafels. Dat 
levert een spaarpotje op voor de 
kerk waar we dingen uit kunnen 
betalen waar we liever niet de 
parochiebijdrage voor gebruiken. 
Zo hebben we een tijdje geleden 
een muziekinstallatie aangeschaft 
zodat we toch wat muzikale 
ondersteuning hebben tijdens de 
dienst. In 2018 is ons Vredeskoor 
er namelijk mee gestopt. De leden 
waren allen op leeftijd en er waren 
geen opvolgers. Dat is natuurlijk 
spijtig, want het is een belangrijk 
onderdeel van de dienst. Nu 
zingt de organist die één of twee 
keer in de maand komt wel mee, 
maar zelf mogen de kerkgangers 
niet zingen. Dat ervaar ik als een 
groot gemis. En inderdaad, het is 
soms wel moeilijk om jezelf tegen 
te houden als er een bepaald lied 
klinkt wat je heel mooi vindt. Je 
hoort wel neuriën hier en daar. 
Dat het bijna Pasen is, zorgt 
niet voor extra werk omdat 
de belangrijkste dienst in de 
hoofdkerk, de Gummarus, 
plaatsvindt. Wel hebben wij op 
Goede Vrijdag ’s middags een 

dienst. Het is helaas nog steeds 
zo dat het kerkbezoek terugloopt, 
dus er zullen waarschijnlijk 
meer kerken wegvallen. Ik hoop 
natuurlijk dat de Vredeskerk kan 
blijven bestaan. Het voordeel 
is dat omdat wij kleiner zijn, 
de kerk al vol lijkt met dertig 
mensen binnen, zeker als ze ook 
nog 1,5 meter uit elkaar zitten. 
Dat ziet er in de Gummaruskerk 
wel anders uit, dus ik begrijp dat 
een deel van die kerk wellicht 
een andere bestemming krijgt. 
Het onderhoud is niet meer op te 
brengen voor de parochie alleen.”

Waar ben je het meest trots op 
wanneer het om jouw organisatie 
gaat?
“Dat de Voedselbank in al die tijd 
open is geweest, ook al was de rest 
in het begin van de coronacrisis 
gesloten. Het was heel fijn dat de 
gemeente heeft bijgedragen zodat 
alles doorliep. Daar waren de 
mensen die hun pakket kwamen 
halen, uiteraard heel opgelucht 
over. 
Waar ik ook trots op ben, is dat 
mensen die tijdens de eerste 
lockdown daar behoefte aan 
hadden, een praatje konden 
komen maken of een kaarsje 
konden opsteken. We zaten dan 
elke dag met twee vrijwilligers 
in de Vonk, het gebouw naast de 
kerk. Het gaf een moment van 
verbondenheid of juist stilte in die 
onzekere tijd. Je merkte dat onze 
oudere doelgroep toen behoorlijk 
angstig was. Dat is inmiddels wel 
wat afgenomen. Tijdens de dienst 
op zaterdag moet je nu alert zijn, 
want juist in een persoonlijk 
gesprek, wat al moeilijk is met een 
mondkapje op, kom je al gauw te 
dichtbij.”

Wat staat er bovenaan jouw wen-
senlijstje voor jouw organisatie?

“In het algemeen hoop ik 
natuurlijk dat de beperkingen zo 
snel mogelijk worden opgeheven. 
Voor de kerkdienst zo het fijn zijn 
als mensen op zaterdag om 18:30 
uur kunnen besluiten dat ze toch 
willen komen, in plaats van dat ze 
moeten reserveren. En als het gaat 
om de bezoekers, zou ik graag 
meer betrokkenheid van jonge 
mensen willen. Net als in andere 
kerken, is het moeilijk voor ons 
om die doelgroep te bereiken. 
Terwijl we erg openstaan voor 
hun input: zouden ze graag een 
activiteit op een ander moment 
willen? Op zondagochtend of juist 
zaterdagmiddag? Dat hoop ik van 

henzelf te horen. Ik zie de jonge 
gezinnen wel bij bijvoorbeeld 
een communie, maar om ze ook 
daarna aan de kerk te verbinden 
lukt meestal niet. En ik snap het 
ergens ook wel; vaak werken beide 
ouders en dan is er nog sport en 
allerlei andere zaken. Maar als zij 
een suggestie doen, kunnen wij 
kijken wat er mogelijk is. Anders 
zie ik het somber in voor de 
toekomst.”

Hoe kom je de lockdown door?
“Ik ben eigenlijk altijd behoorlijk 
druk met al het vrijwilligerswerk. 
De Wereldwinkel is dan wel dicht, 
maar de rest loopt door. Toch is er 
wel meer rust gekomen omdat ik 
minder mensen zie vanwege de 
beperkingen. Dat is voor even wel 
prettig, maar ik mis het ook wel.”

Wat mis je het meest en het minst?
“Ik mis de spontaniteit het meest. 
Om gewoon even te kunnen 
winkelen in de stad als je daar 
zin in hebt, op een terrasje te 
zitten of om ergens op visite te 
gaan. En dingen ondernemen met 
vriendinnen of naar de Vaert gaan 
met Vrouwen van Nu. Maar zoals 
ik al zei, het is ook wel even prettig 
om geen volle agenda te hebben.”

Wat heb je geleerd van deze 
periode?
“Dat vrijheid een groot goed is. 
We realiseren ons niet altijd dat 
er maar weinig beperkingen 
in Nederland zijn. Als de 
coronaregels er straks niet meer 
zijn, waarderen we die vrijheid 
wellicht nog meer. Al kan het ook 
goed zijn dat we het al snel weer 
‘gewoon’ vinden.”

Wat hoop je dat er na de corona-
periode voorgoed ten positieve 
veranderd is?
“Dat het saamhorigheidsgevoel 
zoals dat er nu is, zal blijven 
bestaan. Bij de Voedselbank 
hadden we dat altijd al, omdat 
we dat ook met een klein clubje 
doen. In de kerk zijn de contacten 
intensiever geworden. Vooral voor 
ouderen die veelal geïsoleerd deze 
tijd doorkomen, is het kerkbezoek 
een welkom uitje in de week.”

Waar kun je je mateloos over 
opwinden?
“Ik kan niet goed tegen onrecht 
en dan vooral het verschil tussen 
arm en rijk. Dat zie je ook wel 
aan het soort vrijwilligerswerk 
wat ik doe. In de Wereldwinkel 
verkopen we spullen die door 

mensen uit ontwikkelingslanden 
zijn gemaakt. Ze krijgen een 
eerlijke prijs betaald en klanten 
zijn blij met iets moois voor in 
huis. Doordat we met vrijwilligers 
werken, gaat de opbrengst 
naar de Wereldwinkel. Alleen 
de huur moet worden betaald. 
Sommige klanten vragen wel 
naar de herkomst en de filosofie 
van de winkel, maar andere 
kopen gewoon iets omdat ze het 
bijvoorbeeld een leuk cadeautje 
vinden. Bij elk product hoort een 
verhaal waar het vandaan komt.”

Wat is het mooiste compliment 
dat je ooit hebt gekregen?

“Dat de Vredeskerk erg 
gewaardeerd wordt door de 
kerkgangers. Dat blijkt ook wel 
uit de giften die in de collectebus 
zijn gedaan die in de kerk staat. 
De opbrengst is nagenoeg 
hetzelfde als voor corona, terwijl 
we een tijd geen diensten hebben 
gehad en ook geen gezellige 
koffiemomenten in de Vonk. Die 
zijn er normaal gesproken op de 
eerste zaterdag van de maand na 
de viering.”

Welk boek/verhaal zou iedereen 
moeten lezen en/of welke film 
zou iedereen volgens jou moeten 
zien?
“De film Bohemian Rhapsody, 
een biografische film uit 2018 over 
de Britse rockband Queen. Het is 
mooi in beeld gebracht dat het 
leven van Freddie Mercury niet 
alleen maar rozengeur en mane-
schijn was. Veel mensen denken 
dat zo’n leven als popster alleen 
maar fantastisch is, maar dat is 
natuurlijk niet zo.”

Welk advies geef jij de lezers 
van de Steenbergse Courant om 
de coronaperiode goed door te 
komen?

“Blijf positief en kijk naar wat 
er wel mogelijk is. Fietsen en 
wandelen buiten is ook gezellig. 
Er komt vast weer een moment 
dat er meer mogelijk is. Als de 
boekenmarkt weer gehouden mag 
worden, is er in ieder geval genoeg 
voorraad om tussen te snuffelen. 
Aan de mensen die nog boeken 
hebben liggen die ze willen 
doneren, zou ik willen vragen 
of ze die nog even thuis willen 
bewaren, want onze opslagruimte 
is behoorlijk vol. We geven een 
seintje als het weer mag!”

Intermezzo met de Steenbergse  
Petra Geers (vrijwilligster Vredeskerk, 

Voedselbank en Wereldwinkel):

”Mensen hebben het erg 
gewaardeerd dat ook tijdens 

de strenge lockdown de deuren 
van de Vredeskerk opengingen 

voor wat menselijk contact”
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