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KijkopSteenbergen.nl

(door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het zijn onzeke-
re tijden, ook voor gemeenten die 
hun ambitieuze plannen moeten 
bijstellen nu de coronacrisis kei-
hard heeft toegeslagen. Toch blijft 
het college van Steenbergen in-
zetten op investeren, al zal er bij-
gestuurd worden wanneer de fi-
nanciële impact van de crisis dui-
delijk wordt. Volgens Koos Krook, 
wethouder Financiën, heeft de ge-
meente voldoende reserves om op 
te teren, al blijft de toename van 
kosten op het gebied van het so-
ciaal domein voor hoofdbrekens 
zorgen. 

“Dat bezorgt mij weleens slape-
loze nachten, net als bij wethou-
ders in buurgemeenten die ver-
antwoordelijk zijn voor deze por-
tefeuille”, vertelt Krook bij de toe-
lichting van de Jaarstukken 2019 
en de Perspectiefnota 2021-2024. 
“We willen die zorg leveren, maar 
het gaat soms om enorme bedra-
gen die meteen een gat slaan in 
de begroting. Gelukkig zien we 
wel dat we door Vraagwijzer de 
doelgroep goed in beeld hebben, 
maar de impact van de kosten is 

enorm en zal door de verwachte 
stijging van het aantal aanvragen 
Wmo (Wet maatschappelijke on-
dersteuning) alleen maar een gro-
tere molensteen om de nek van 
de gemeenten worden. Vandaar 
dat er ook een gezamenlijk signaal 
wordt afgegeven aan het Rijk dat 
de middelen ontoereikend zijn.”

“Steenbergen strategisch 
in de kijker plaatsen”
Volgens wethouder Willy Knop 
van Economie is het zaak de eco-
nomische motor draaiende te 
houden met een creatieve inslag. 
“Als wij als gemeente op de rem 
zouden trappen, dan is dat het be-
gin van het einde. Juist nu is het 
belangrijk om Steenbergen stra-
tegisch in de kijker te zetten als 
aantrekkelijke vestigingsplaats 
voor ondernemers en inwoners. 
We zoeken de samenwerking met 
partners die bereid zijn te investe-
ren. Zo zit er gelukkig nog steeds 
schot in de gesprekken voor een 
mogelijke exploitant voor een ho-
tel langs de A4. Wat betreft de lo-
kale ondernemers zijn de lijnen 
kort en is er regelmatig overleg.”

Bij begroting financiële 
gevolgen coronacrisis
Het jaar 2019 is afgesloten met 
een positief resultaat van 851.000 
euro. De Perspectiefnota laat niet 
veel verrassingen zien en bor-
duurt vooral verder op al eerder 
ingezet beleid. Bij de vaststellen 
van de begroting in het najaar is 
het wel de bedoeling dat de gevol-
gen van de coronacrisis in financi-

eel opzicht duidelijk zijn.
Een meevaller is de subsidie van-
uit het Rijk die beschikbaar komt 
voor het Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan (GVVP). Er is voor 
dit omvangrijke project al eerder 
1,5 miljoen in de begroting opge-
nomen, maar Steenbergen hoeft 
nu nog maar de helft zelf op te 
hoesten.

“Groen gaat boven grijs”
Wethouder Wilma Baartmans gaf 
verder toelichting op de ‘groene’ 
kant van de gemeente. “Het moet 
tussen de oren komen dat groen 
voor grijs gaat. We hebben ons 
aangesloten bij Operatie Steen-

breek waarmee er een boom per 
inwoner wordt geplant. Verder 
doen we mee met twee boom-
plant-projecten van de provin-
cie. Ook wordt de omslag gemaakt 
naar ecologisch maaien en hier 
wordt structureel geld voor vrijge-
maakt. “Er hangt een hoger prijs-
kaartje aan omdat het arbeidsin-
tensiever is, maar het resultaat op 
het gebied van biodiversiteit is het 
meer dan waard.”

Zicht op toekomst Fort 
Henricus
Het kerngericht werken waarbij 
wordt ingezet op sterke, zelfstan-
dige gemeenschappen en zelfred-
zame inwoners, is volgens wet-
houder Esther Prent succesvol. 
“Daarom gaan we dat verder uit-
bouwen door meer uren beschik-
baar te maken voor de kernco-
ordinatoren. Wat betreft de toe-
komst van Fort Henricus kan ik 
melden dat er in het najaar een 
gebiedsvisie gereed is. Het is een 
complexe weg geweest, maar ge-
lukkig staan er nog steeds enthou-
siaste ondernemers klaar die daar 
kansen zien.’

Foto: De wethouders hebben on-
danks de onzekere tijden de moed 
niet opgegeven en zetten in op in-
vesteren. 

Perspectiefnota: Ondanks tegenwind 
blijft Steenbergen overeind

( door Ton Wennekers )
STEENBERGEN – Zuster Monique 
– voor velen een begrip op Wel-
berg en in Steenbergen is na bij-
na 55 jaar verhuisd van haar ge-
liefde woonplaats naar het moe-

derklooster in Dongen. Haar sterk 
teruglopende gezondheid is daar 
de reden van. In Dongen wordt 24-
uurs verzorging geboden.

Voor bijna 2 generaties is Zr. Mo-
nique een begrip op de Welberg 
en in Steenbergen.
Zij was als religieuze 33 jaar hoofd 
van de Pius X school op de Wel-
berg en heeft daar vele verande-
ringen meegemaakt. Aanvankelijk 
was de Pius X een meisjesschool 
maar in 1972 werd het een school 
voor zowel meisjes als jongens. 
Die verandering heeft zij mooi ge-
integreerd in het leven op de Wel-
berg.

Met veel vreugde en passie stort-
te zuster Monique zich op haar 
tweede grote liefde naast het les-
geven: het leren plezier te heb-
ben in muziek. Dit begon met het 
oprichten van het befaamde kin-
derkoor van zr. Monique, dat tot 

in Duitsland en België uitvoerin-
gen gaf. Vele jongens en meis-
jes zijn daar tussen 1966 en 1998, 
toen zij met pensioen ging, lid van 
geweest. Esther de Ron zong het 
reeds in haar bekende lied over 
de Steenbergse historie: “en om te 
zingen, ging je naar zr. Monique”.\

Naar  Steenbergen
Nadat het klooster op de Welberg 
werd gesloten verhuisde zr. Mo-

nique naar Steenbergen maar 
ze bleef wel hoofd van de Pius X 
school op de Welberg.
Na haar pensionering zette zij de 
liefde voor de muziek voort bij het 
Dameskoor van de Welberg en bij 
de “meisjes van zr. Monique”. Vele 
uitvoeringen heeft zij gedirigeerd 
en tal van kerkdiensten opgeluis-
terd met haar verschillende koren. 
In het begin uiteraard in de Cor-
neliuskerk op de Welberg, maar 

later ook in de Vredeskerk en de 
Gummaruskerk in Steenbergen 
en tot 2018 nam zij nog actief deel 
aan de Adventsconcerten in de 
Nederlands Hervormde kerk. 

Niet langer  
zelfstandig wonen
Helaas ging de gezondheid van zr. 
Monique achteruit en werd het de 
laatste maanden steeds duidelij-
ker dat zelfstandig blijven wonen 
héél moeilijk voor haar werd. Ze is 
vele jaren geholpen door een vier-
tal mantelzorgers, die haar enorm 
hebben gesteund en geholpen. 

Door de sterk teruglopende ge-
zondheid van zr. Monique is, in 
overleg met haar behandelaars, 
haar familie, het klooster en haar 
mantelzorgers, besloten dat het 
beter was om haar te verhuizen 
naar het moederklooster in Don-
gen, waar adequate verzorging 
dag en nacht kan worden gebo-
den.

De verhuizing heeft verleden 
week plaatsgevonden en hopelijk 
zal zr. Monique nog geruime tijd 
mogen genieten van een aange-
naam verblijf daar.

Zuster Monique keert  
terug naar moederklooster 
in Dongen

Geldig van wo 20 mei t/m di 16 juni 2020
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Na een mooi en intensief leven is, 
gesterkt door het H. Sacrament 
der Zieken, in de leeftijd van 93 
jaar overleden, onze lieve vader, 

schoonvader en opa

Adrianus van Loon
-Janus -

* 22 november 1926        † 2 juni 2020

weduwnaar van

Johanna Lucia van Osta

 Anton
 Jack en Barbara
  Nathalie en Adam
  Stefan en Lisa
  Daniël en Chloë
 Peter
 Els en Kees

Een speciaal woord van dank gaat uit 
naar het personeel en de bewoners van 

Wooncomplex Reginahof, voor hun 
goede zorgen en vriendschap.

Correspondentieadres:
A.J.P. van Loon
Berenstraat 33
4651 DM Steenbergen

In verband met de huidige omstandig-
heden rondom het coronavirus heeft de 
uitvaartmis en de crematie op zaterdag  
6 juni j.l. in besloten kring plaats-
gevonden. 
Wij ontvangen uw condoleance graag 
per post.

Na een gelukkig huwelijk van 
44 jaar en na een kort ziekbed is 
overleden mijn lieve man

Harm van Wijk

* 3 september 1937             
† 5 juni 2020

Het afscheid heeft in besloten 
kring plaatsgevonden op woens-
dag 10 juni in het crematorium te 
Assen.

Laura van Wijk-Michels

5 juni 2020

Vennerstraat 26
9765 GZ Paterswolde

 Langzaam vervaagden de herinneringen, 
gleden gedachten weg en  

nam je afscheid van ons.  
Nu hebben wij afscheid genomen van jou.

Onze zorgzame lieve moeder,  
schoonmoeder en trotse oma  

is van ons heengegaan

Mar Hobo - Lamers
✩ 16 juli 1934      † 23 mei 2020 

Weduwe van Ben Hobo

Steenbergen: Familie Hobo
Schwelm (D): Familie Knörr-Hobo 

Correspondentieadres:
Leerlooierij 7, 4651SM Steenbergen

Wij bedanken het zorgpersoneel van 
Hof van Nassau, Woning 5, voor hun 
professionele, goede en liefdevolle  
zorgen voor ma.

DANKBETUIGING

Zoveel bloemen, zoveel kaarten,
zoveel warme woorden, zoveel 
belangstelling en zoveel troost.

Hartelijk dank voor uw blijk van 
medeleven na het overlijden

van mijn pa, schoonvader, 
onze opa en zwager

AD ZANTBOER

Vanwege de overweldigende 
belangstelling is het voor ons 
onmogelijk u allen persoonlijk 

onze oprechte dank te betuigen.

John en Regine
Kevin, Bart en Nikita

Carla

Steenbergen, juni 2020

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

0164-246664 / 06-51910414
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Postadres: Loonberg 26, 4617 NX  Bergen op Zoom

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

   

annie HulsbergenJ
Uitvaartverzorging

Postadres: Loonberg 26

4617 NX Bergen op Zoom

0164-246664 / 06-51910414

annie HulsbergenJ

uitvaartverzorging

Jeanne Huijsmans 

jeannehuijsmans@home.nl

Telefoonnummer 06-13433461

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Aula, Marconilaan 2

24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 

Afscheidskamer  

Achterstraat 13

 

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

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

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

   

annie HulsbergenJ
Uitvaartverzorging

Postadres: Loonberg 26

4617 NX Bergen op Zoom

0164-246664 / 06-51910414

annie HulsbergenJ

uitvaartverzorging

Jeanne Huijsmans 

jeannehuijsmans@home.nl

Telefoonnummer 06-13433461

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Aula, Marconilaan 2

24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 

Afscheidskamer  

Achterstraat 13

 

Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwers

Hypotheek? Lagere lasten? Het kan!

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

Gesprek is bij ons gratis!

Bergen op Zoom - Steenbergen e.o.

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

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

Dorpsstraat 188 - Halsteren

www.quistschoenenhalsteren.nl
ook gecertifi ceerd schoenmaker

Summer SALE

SALE
%

Dagelijks nieuws & aanbod 
uit de gemeente Steenbergen

KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 80.000  bezoekers 
per maand per maand. 

Via Facebook wordt KijkopSteenbergen 
inmiddels gevolgd door 6.000 fans.
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(Door Dasja Abresch)

WELBERG - De stichting Ontspan-
ning Voor Welberg heeft een cre-
atieve manier gevonden om zich 
te ontworstelen aan de coro-
na-crisis: een Drive-Thru Streek-
markt. Op zondag 5 juli van 12.00 
tot 17.00 uur staat de Kapelaan 
Kockstraat op het dorp vol plaat-
selijke ondernemers en agrariërs 
die hun waar in de kofferbakken 
van het  voorbijrijdende publiek 
deponeren. 

Door de coronacrisis zijn de Ko-
ningsdag, de paasviering en de 
braderie al afgelast. “Dat is tegen 
onze natuur,” aldus Nathalie He-
ijmans namens de organiserende 
stichting. “Ontspanning Voor Wel-
berg is er om leuke activiteiten te 
organiseren op het dorp en ervoor 
te zorgen dat de mensen met el-
kaar verbinden. Dat is juist in deze 
tijd extra belangrijk.” 

Creatief zijn
Aan het begin van crisis stond er 

op KijkopSteenbergen en in de 
Steenbergse Courant een aan-
tal keer de oproep �Help de Boer�, 
met de adressen van de agrariërs 
die via thuisverkoop hun produc-
ten aanbieden. �Ook was er een 
persconferentie waarin de pre-
mier de Nederlanders opriep om 
creatief te zijn,” vertelt Nathalie. 
“Via de gemeente kregen we als 
organisaties diezelfde boodschap. 
Toen we hoorden van een Drive 
Thru Foodtruck festival in Breda, 
ontstond het idee om al die zaken 
aan elkaar te verbinden.” 
Het resultaat is een Drive Thru 
Streekmarkt. Bedoeld als leuke 
onderbreking maar ook om plaat-
selijke ondernemers een handje 
te helpen. Vandaar de titel van de 
activiteit: Help Elkaar een Handje. 
“Het is bovendien een mooie ser-
vice voor mensen die het nog best 
eng vinden om boodschappen in 
de winkels te doen,” vult Nathalie 

Heijmans aan.

In de kofferbak
De Drive Thru Streekmarkt werkt 
als volgt:  Op maandag 22 juni 
wordt de bijbehorende websi-
te actief. Op deze site bieden alle 
deelnemers aan de streekmarkt 
hun producten aan. De bezoe-
kers van de site kiezen de produc-
ten die zij willen en betalen deze 
gelijk. Op zondag 5 juli melden 
de klanten zich bij de entree van 
de streekmarkt aan de Kapelaan 
Kockstraat (vanaf het Klaproosvi-
aduct bezien). Daar krijgen zij een 
nummer dat zij duidelijk zicht-
baar achter de voorruit leggen. 
Vervolgens rijden zij stapvoets 
over de markt langs alle kramen. 
De handelaren weten precies bij 
welk nummer zij boodschappen 
in de kofferbak moeten leggen. Zo 
rijdt de klant langs alle kraampjes 
en heeft hij aan het eind van de 

rit alle bestelde producten, coro-
na-proof, in de auto. 

Foodtruckfestival
De mogelijkheid voor een gezellig 
drankje na afloop is er helaas niet. 
“Dan zouden we weer een ech-
te activiteit zijn en dat mag nog 
niet,” legt de OVW-woordvoerder 
uit. De activiteiten van de rest van 
het jaar zoals het Foodtruckfesti-
val tijdens Burendag en de Hallo-
weenviering in oktober staan nog 
op losse schroeven. “Mocht de 
Streekmarkt een succes blijken, 
dan overwegen we wel eenzelfde 
formule voor het Foodtruckfesti-
val.”

Ondernemers en agrariërs uit 
de gemeente Steenbergen die 
ook mee willen doen aan de Dri-
ve Thru Streekmarkt kunnen zich 
melden via ovw.welberg@gmail.
com

‘Help Elkaar een Handje’:   

Ontspanning Voor Welberg  
organiseert ‘Drive Thru  
Streekmarkt’

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Binnenkort moet 
de gemeenteraad een definitief 
besluit nemen over de visie ener-
gie en ruimte. Een belangrijk on-
derwerp, aangezien de keuzes 
voor zonneparken en windmolens 
bepalend zijn voor de toekomst 
van ons landschap. In de discussie 
in de raadzaal, op gepaste afstand, 
werd daarom flink gewikt en ge-
wogen. Daarbij werd ook lichtjes 
geschopt tegen het heilige huis-
je om geen zonnepanelen te leg-
gen op landbouwgrond. “Heeft 
het zin om zuinig om te gaan met 
landbouwgrond als de landbouw-
ondernemer zelf in voortbestaan 
wordt bedreigd?”, vroeg Nadir 
Baali namens de PvdA zich af.

Het was niet het enige uitgangs-
punt waaraan werd getornd tij-
dens de oordeelvormende ver-
gadering. De fractie van de VVD 
verraste vriend en vijand door af-
stand te nemen van de Verklaring 
van Steenbergen, een document 
dat een aantal jaar geleden door 
de politieke partijen is onderte-
kend met als streven om Steen-
bergen energieneutraal te krijgen 
in 2040. 

“Aardappels zijn andere 
dingen dan windmolens 

of zonnepanelen”
“We wisten toen nog niet welke 
middelen er allemaal voor nodig 
zijn. We zijn van mening veran-
derd en willen het landelijke be-
leid volgen door 2050 aan te hou-
den, en dat zal al moeilijk genoeg 
worden want met de huidige cri-
sis hebben we alweer een achter-
stand opgelopen”, zo lichtte frac-
tievoorzitter Kees Gommeren zijn 
uitspraak toe. 

De meeste fracties namen hem 
deze ommekeer niet in dank af, 
alleen de Volkspartij sloot zich bij 
uitstel van de klimaatdoelen aan. 
“We hoeven niet roomser dan de 
Paus te zijn. Steenbergen voldoet 
straks aan de norm door 93 hecta-
re aan zonneglas te realiseren. En 
wat betreft landbouwgrond: aard-
appels zijn andere dingen dan 
windmolens of zonnepanelen”, al-
dus Michel Lambers.

Initiatieven op land-
bouwgrond bij voorbaat 
afgewezen 

Toch werd er door een van de in-
sprekers gesproken over het zo-
genaamde ‘vierde gewas’ als het 
over de aanleg van zonneweides 
op landbouwgrond gaat. Agrari-
er Erik van der Heijden wil een ge-
deelte van zijn grond beschikbaar 
stellen voor het project Prinsland-
sezon. �Steeds vaker gaan mijn pro-
ducten onder de kostprijs weg en 
dat houdt geen boer vol. De locatie 
is perfect want er ligt 150 KV-kabel 
in de voortuin.” 

Het college heeft het project van 
Statkraft echter bij voorbaat afge-
wezen omdat het om landbouw-
grond gaat. Dat geldt ook voor 
een ander initiatief langs de A4, al 

is initiatiefnemer IBVogt het daar 
niet mee eens. “Het ligt direct aan 
de snelweg, achter het geluids-
scherm en buiten het zicht waar-
door het open polderlandschap 
behouden blijft”, zo klonk de ar-
gumentatie van het energiebe-
drijf. 

Meeste partijen willen 
boeren tegemoetkomen
Maar volgens wethouder Wilma 
Baartmans verkeert Steenbergen 
in een luxepositie omdat er veel 
grond beschikbaar is. “Daardoor 
kunnen we keuzes maken op ba-

sis van de zonneladder, dus loca-
ties die een positieve bijdrage le-
veren aan de natuur krijgen voor-
rang. Landbouwgebied willen we 
behouden omdat we nu eenmaal 
een agrarische gemeente zijn en 
willen blijven.” Toch werd wel dui-
delijk dat de fracties van Gewoon 
Lokaal!, CDA, VVD en PvdA willen 
nadenken over een aanpassing in 
de visie om zo kleine agrariërs toe 
te staan een deel van hun bedrijf 
te benutten voor zonnevelden. 
“Tijdens de beeldvormende ver-
gadering afgelopen december heb 
ik meerdere landbouwonderne-
mers gesproken die dit willen dus 
ik vind dat we wel open moeten 
staan voor dat signaal”, aldus Pv-
dA-voorman Nadir Baali.

D66: ”Eerst  
zonnepanelen  
op de daken

Jan Veraart (Gewoon Lokaal!) 
spoorde het college aan om de 
ondernemers snel op weg te hel-
pen met benodigde vergunnin-
gen, zodat ze nog aanspraak kun-
nen maken op de SDE-subsidies 
in het najaar. D66 wil dat eerst alle 
beschikbare daken benut wor-
den voor zonnepanelen zodat er 
geen landbouwgrond opgeofferd 
wordt. Ad Theuns zei namens de 
partij dat er wat hem betreft een 
grote slag geslagen kan worden 
door twee grote parken te kie-
zen, Prinslandsezon in Dinteloord 
en De Eendracht in Nieuw-Vos-
semeer. ”Dan zijn we in één keer 
klaar tot 2030.”

De partijen hebben nog enkele 
weken voordat er een definitieve 
beslissing moet worden genomen 
over de visie energie en ruimte.

Raad zet deur op een kier voor zonneparken bij de boer

Foto: Een initiatief voor een zonnepark direct langs de A4 is bij voorbaat afgewezen door de gemeente omdat het 
om open zeekleipoldergebied gaat. Toch wordt er door de politiek bekeken of er mogelijkheden zijn om toe te 
staan dat agrariërs een deel van hun grond kunnen benutten voor zonnepanelen.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

KRUISLAND – De initiatiefnemers 
van de energiecoöperatie ‘Duur-
zaam Steenbergen’ laten weten 
dat er op zaterdag 20 juni om 
10:00 uur een informatie-bijeen-
komst wordt gehouden in dorps-
huis Siemburg. 

Er wordt dan informatie gegeven 
over het zonnepanelen-project ‘NVS 
Zonneveld’. “Dit project biedt inwo-
ners van de gemeente Steenbergen 
de mogelijkheid om op een renda-
bele, fiscaal aantrekkelijke manier 
bij te dragen aan groene, duurzame 
energie”, aldus ‘Duurzaam Steen-

bergen’. De inloopochtend geeft vrij-
blijvend alle informatie.
Vanwege het corona protocol is aan-
melding vooraf noodzakelijk: dit 
kan via het telefoonnummer 06 18 
220 827. Informatie is ook te vinden 
op de website: www.collectiefzon-
nedak.nl.

Ook informatiebijeenkomst van 
Duurzaam Steenbergen in Kruisland

Een pluim 
en een bedankje

Om het buitenzitje van Het Kakel-
nestje, ontmoetingsruimte van de 
flats aan de Molenweg, te realise-
ren was hulp nodig. Tafels konden 
worden gemaakt van kabelhaspels 
die zijn geschonken door het glas-

kabelvezelbedijf. Jolanda’s Pedicu-
re schonk stoelen die haar man Jac 
afleverde. Jumbo Supermarkten 
Steenbergen krijgt ook een dikke 
pluim voor de schenking van kof-
fie/thee en meerdere artikelen. 

Alle bewoners zijn de gulle gevers 
zeer dankbaar!

Bestuur van Het Kakelnestje,
Steenbergen



SENSE OF STYLE, de winkel voor de stijlbe-
wuste vrouw. Een groot assortiment van 
comfortabele, modieuze kleding. Maar u 
kunt ook bij ons terecht voor schoenen, 
accessoires en lifestyle artikelen voor in 
huis. Met merken zoals onder andere YAYA, 
Reinders, Moscow, Lofty Manner, SIMPLE & 
Levi’s hebben we voor iedereen wat wils in 
elke prijscategorie.

Ons enthousiast verkoopteam staat van 
maandag t/m zaterdag voor u klaar.

Na deze lastige periode biedt Sport & Slankstudio alle bewoners van 
Steenbergen een geheel gratis en vrijblijvende belevingsmaand 
aan! In deze belevingsmaand kun jij samen met mij optimaal werken 
aan jouw persoonlijke gezondheid, wat ervoor zorgt dat jij snel weer 
terug in vorm bent. 

Neem contact op met, of lever deze advertentie in bij, 
Sport & Slankstudio Steenbergen Blauwstraat 72.

Groetjes, 
Coach Dimitri

Telefoonnummer: 0614729147
E-mailadres: steenbergen@sportenslankstudio.nl

✃

Surinaams Eethuis

Wij zijn het enige echte Surinaamse 
restaurant in de regio!

Kom en geniet!
Markt 6, Steenbergen, 06 41 89 65 90

Lekkere warme belegde broodjes 
(Broodje kip kerrie, broodje 
pikant en broodje pom en 
broodje bakkeljouw en broodje 
tja sieuw en broodje garnalen).

Warme maaltijden 
(nasi, bami, roti en saoto soep).

Deze pagina kwam tot stand door Ons Steenbergen
Op de hoogte blijven van alles uit Stadshart 
Steenbergen? Volg Ons Steenbergen:

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen
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Geldig van wo 20 mei t/m di 16 juni 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

HOLLANDSE AARDBEIEN
2 bakken à 400 gram

 2 VOOR

5.–
KIES & MIX FRUIT
Blauwe bessen bakje à 125 gram, frambozen 
bakje à 125 gram, druiven rood of wit pitloos  
bak à 500 gram of galiameloen per stuk

 3 VOOR

499

JUMBO BASIS 
MAALTIJDSALADES, 
GROENE OF 
LUNCHSALADES
M.u.v. basis maaltijdsalades
2 schalen à 350-450 gram

2 VOOR

5.–
a5,38 - a7,46

                     

25°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Vanaf zaterdag blijft 
het voorlopig (zomers) 

warm in onze regio
Dit weekeind is en blijft het warm en 
onstabiel.  
Vooral zaterdag kunnen de maxima 
hoog oplopen en eindigen ergens een 
stuk boven de 25 graden waarbij de wind 
zwak is uit zuid tot zuidwest. 
Maar zeker naar de late middag / avond 
toe, neemt de kans op een aantal (forse) 
regen- en onweersbuien echter toe 
waarbij plaatselijk veel regen kan vallen. 
Zondag en de eerste dagen van de 
volgende week verandert er voorlopig 
nog niet veel aan de heersende 
luchtdrukverdeling. 
Hoge druk blijft boven Scandinavië 
liggen terwijl er ten zuiden en westen 
van onze regio onweerachtige 
lagedrukgebieden liggen. 
Een aflandige, zuidoostelijke stroming 
voert desalniettemin warme lucht aan 
met telkens hoge maxima ( 26 graden), 
maar de dreiging op een regen- of 
onweersbui blijft bestaan. 

Weerspreuk: 
“Volop buienluchten in de 

junimaand, stabiel zomerweer is nog 
niet aanstaand.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

( door Peter Vermeulen )
STEENBERGEN – Het team van ba-
sisschool Gummarus heeft vorige 
week vrijdag – op de laatste dag 
dat er met halve klassen werd ge-
werkt – aan de kinderen een be-
dankje meegegeven voor hun ou-
ders of verzorgers. Persoonlijk 
overhandigen van het bedankje 
kon helaas vanwege de huidige 
coronamaatregelen niet. “Desal-
niettemin willen we op deze ma-
nier graag laten zien dat we trots 
zijn op de unieke en waardevolle 
samenwerking in deze ongekend 
gekke tijd”, zo motiveert directeur 
Wietse Visser de bedankactie. 

“Vanaf het moment op 16 maart 
dat de kinderen niet meer fysiek 
naar school mochten is met ver-
eende krachten een systeem voor 
thuisonderwijs ontstaan waar-

bij meer dan ooit ouders en leer-
krachten zij aan zij stonden in het 
belang van de kinderen”, aldus 
Wietse Visser. “De waardering van 
actieve ouderparticipatie stond al 
hoog in het vaandel op Gummar-
us en zeker met het traject ‘Actief 
Ouderschap’ kreeg dat dit school-
jaar nog een extra boost. Dat we-
derzijds respect en vertrouwen 
cruciaal is voor de ontwikkeling 
van de kinderen, was dus al be-
kend, maar heeft een nog diepe-
re betekenis gekregen door het 
thuisonderwijs”.

Positieve kanten  
benutten
Nu de school vanaf 8 juni weer 
met alle leerlingen tegelijk draait, 
komt ook de tijd en de ruimte om 
te kijken wat de afgelopen periode 

gebracht heeft. 
“Met name de digitale huisbe-
zoeken kunnen van twee kanten 
op veel waardering rekenen. De 
driehoek leerling-ouder-school is 
hierdoor nog beter gerealiseerd. 
Daarnaast bleek het onderwijs 
op maat dat sinds enkele jaren op 
Gummarus geboden wordt, een 

uitkomst voor onderwijs op af-
stand. Zo hoefden leerkrachten 
geen zorgen te hebben over het 
wegvallen van klassikale instruc-
tie, dit gebeurde al op maat. Via di-
verse digitale kanalen werden de 
kinderen bereikt en voorzien van 
de juiste instructie waar dat nodig 
was. Tevens is het streven naar het 

vergroten van de zelfstandigheid 
en taakgerichtheid van de leerlin-
gen belangrijk. Dit kwam ook voor 
de meeste leerlingen in het thuis-
onderwijs goed tot zijn recht. Zo 
zijn er op Gummarus dus geen 
grote zorgen over leerachterstan-
den, de leerlingen zijn zeer goed 
in beeld”, zo licht Wietse Visser de 
situatie toe. 

Nieuwe vleugel
Er zijn inmiddels ook positieve 
vorderingen rondom de uitbrei-
ding van de school. De noodloka-
len (zijde Magnoliastraat) die in-
middels 16 jaar dienst doen voor 
vier van de zestien groepen wor-
den namelijk vervangen en er 
wordt een stuk aan de school ge-
bouwd. De school streeft naar een 
eigentijdse invulling van de nieu-
we aanbouw, passend bij de on-
derwijsambitie en hoopt snel met 
omwonenden in gesprek te kun-
nen om de ideeën te delen. “Want 
als kloppend hart van de wijk, 
is het van groot belang dat dit in 
goed overleg met betrokken par-
tijen gaat”, aldus schooldirecteur 
Visser. 

Bedankplantje voor ouders 
en verzorgers en plannen 
voor aanbouw krijgen vorm

Foto: leerlingen uit groep 3b van juf Marja Geers poseren bij de plantjes 
die ze als dank meenamen naar hun ouders-verzorgers.
Foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Foto: aanbouwplannen bij de Gummarusschool. De noodlokalen gaan verdwijnen

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het initiatief van 
Steenbergenaar Ad Vermeulen om 
een brief voor het behoud van de 
Gummaruskerk te laten onderte-
kenen door 120 inwoners, heeft 
de aandacht getrokken van de 
gemeenteraad. Vermeulen hield 
woensdag in de raadzaal zelf nog 
een vurig pleidooi om ‘de parel 
van Steenbergen’ te behouden 
voor het nageslacht. Er ligt inmid-

dels een rapport klaar waarin een 
beeld wordt geschetst van de toe-
komst van het gebouw, waar naast 
het sacrale gedeelte van de kerk, 
ook ruimte zal ontstaan voor an-
dere initiatieven. Dat is nodig om-
dat het kerkbezoek terugloopt 
maar het gebouw hoge onder-
houdskosten heeft.

De vrijwel voltallige gemeente-
raad vindt het onderwerp belang-
rijk genoeg om het in een eerstvol-
gende vergadering op de agenda 

te zetten. Ook wilden de raadsle-
den weten wat de stand van zaken 
is. Wethouder Wilma Baartmans 
reageerde door te zeggen dat ze 
staat te trappelen om een volgen-
de stap te maken, maar dat het 
volgens haar belangrijk is om even 
pas op de plaats te maken omdat 
er gewacht wordt op een visie van 
de Sint Annaparochie. “Die is ei-
genaar en gebruiker van het ge-
bouw en moet bepalen hoe om te 
gaan met de gelovigen. Dat is geen 
eenvoudige opgave, maar we zul-
len ze daar zeker bij steunen. De 
gesprekken liggen dus niet stil.”

Naar verwachting zal het rapport 
over toekomst van de Gummarus-
kerk in september in de gemeen-
teraad worden besproken.

Gemeenteraad maakt prioriteit 
van behoud Gummaruskerk

Informatie- 
en aanmeld-
bijeenkomsten 
glasvezel
STEENBERGEN – De glasvezelcam-
pagne in Steenbergen en Welberg 
is in volle gang. Wanneer 25 pro-
cent van de inwoners zich vóór 6 
juli inschrijft, gaat de aanleg door. 
Om belangstellenden informatie te 
geven en de gelegenheid om zich 
aan te melden worden in ontmoe-
tingscentrum het Cromwiel vijf bij-
eenkomsten gehouden.

Deze bijeenkomsten zijn op dins-
dag 16 juni, woensdag 24 juni en 
donderdag 2 juli. Per avond zijn er 
drie sessies: om 18:30 uur, 19:30 
uur en om 20:30 uur.

Zaterdag 27 juni en zaterdag 4 
juli zijn er 7 sessies tussen 9:00 
en 15:30 uur. Aanmelden voor 
de bijeenkomsten kan via www.
gavoorglasvezel.nl. Hier is nadere 
info te vinden. 

In de gemeente Steenbergen zijn 
tien lokale verkopers aangewe-
zen door Deltafiber. Hun namen 
en adressen zijn te vinden op de 
website gavoorglasvezel.nl onder 
het kopje lokale verkopers. 

Er zijn straks vier telecomaanbie-
ders: Caiway, DELTA, Helden van 
Nu en Online.nl. Zij hebben alle 
een breed zenderaanbod.



Kaaistraat 51, 4651 BM Steenbergen

Meesters
In groenten en fruit

Aanbiedingen van de week
Smulsalade 

heerlijke koude schotel salade, 100 gram 1,19
Mexicaans stoofpotje  

met rundvlees en zwarte bonen, per stuk 4,25
Diverse tapenades 

NIEUW
2 bakjes 5,00

Actie is geldig 
tot 20 juni 2020

We leveren ook aan huis of bij uw bedrijf!

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

Like ons op facebook en Instagram

Kom 3 weken voordat je je verjaardag viert naar de winkel om je eigen verjaardagsbox te 
vullen met speelgoed uit de Marskramer winkel. Het is eigenlijk hetzelfde als een 
verlanglijstje, maar dan vééél leuker!

Hoe werkt het?
Je doet ‘jouw’ cadeautjes in je eigen verjaardagsbox en zetten deze op 
een vaste plek in de winkel zodat je familie en vrienden de cadeautjes die hierin 
zitten makkelijk kunnen uitzoeken. Vergeet niet op je uitnodigingen te zetten dat 
jouw mandje bij Marskramer in Steenbergen staat.

Je krijgt nooit iets dubbel
Makkelijk voor familie en vrienden
Bijna altijd wat je wilt hebben

STEENBERGENBetalen & Sparen  •  Zakelijk Verzekeren  •  Particulier Verzekeren  •  Pensioenen  •  Hypotheken

Leer uw kind  
stap voor stap 
met geld omgaan
Hoe leer ik mijn kind veilig pinnen? En wat is 
de waarde van geld? JongWijs is een speciaal 
pakket waarmee u uw kind kunt leren wat goed 
sparen en verstandig uitgeven is. Ook u als ouder 
helpen we met praktische tips die passen bij de 
leeftijd van uw kind. Bij het openen van JongWijs 
mag uw kind een leuk welkomstcadeau kiezen!

T: 
E:
I:

088-730 77 00
info@overbeeke.nl
www.overbeeke.nl

Wilt u ons bezoeken? Check dan onze  
coronamaatregelen op onze –vernieuwde- website!
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 (Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Wie heeft er nog 
een goed verhaal te vertellen? 
Wie durft dat voor een publiek 
te doen? Is het antwoord op deze 
vraag twee keer ‘ik’, lees dit arti-
kel dan aandachtig. Het gaat na-
melijk over een nieuwe culture-
le activiteit ‘Witte da?’ genaamd. 

Op zondag 5 juli is de lobby van 
theaterschool Myra Ceti het decor 
voor een reeks zondagmiddagver-
telsels. Verteld door iedereen, voor 
iedereen en over van alles.

Het idee voor het nieuwe initiatief 
komt van Steenbergenaren Wil-
lem Jongeneelen en Claudia de 
Groen. “We liepen al langer met 

de gedachte rond,” leggen zij uit. 
“Door de corona-crisis was het tij-
delijk op een zijspoor geraakt, tot 
we ons realiseerden dat er geen 
beter moment is om te beginnen 
dan nu. Er zijn alleen kleinscha-
lige activiteiten met een beperkt 
publiek mogelijk. Het vertellen 
van verhalen leent zich daar bij 
uitstek voor.”

Verhalen van alledag
Hoewel het voor Steenbergen een 
nieuwe activiteit betreft, is het vol-
gens het duo zeker niets nieuws. 
“Zolang de mens bestaat, worden 
er verhalen verteld. We doen het 
alleen niet meer zo vaak, gewoon 
luisteren naar iemand die een ver-
haal vertelt.”
Wie hoogdravend theater ver-

wacht, kan beter thuisblijven. 
”Geen uit het hoofd geleerde mo-
nologen, maar gewoon lekker 
luisteren naar verhalen die écht 
gebeurd zijn. Verhalen uit het da-
gelijks leven die ons allemaal 
overkomen zouden kunnen zijn, 
in spreektaal van alle dag, of, om-
dat ze zo speciaal zijn, voor één 
keer poëtisch opgeschreven.” 

Tienerdagboek  
of liefdesbrief
Iedereen is welkom om zich aan 
te melden, maar moet wel van te-
voren uitleggen waar het verhaal 
over gaat. Het geeft de organisatie 
de gelegenheid om een mooie mix 
van verhalen samen te kunnen 
stellen. Aan het verhaal zelf zit-

ten geen eisen. “Wat wel belang-
rijk is dat het verhaal gaat over de 
verteller, of een ontmoeting met 
iets of iemand voor u heeft bete-
kend. Misschien wil men voorle-
zen uit het tienerdagboek, of leest 
men die mooie liefdesbrief voor 
van een lang geleden verloren kal-
verliefde”. Al te uitgebreid mag het 
zeker niet zijn want de verteller 
heeft slechts 10 minuten de tijd 
om het verhaal te vertellen.

Belangstellenden kunnen zich 
melden door een mail te sturen 
naar witteda@hotmail.com voor-
zien van naam en  contactgege-
vens en de reden waarom dit ver-
haal zo belangrijk voor u is aan 
ons door.  

Nieuwkomer op de culturele kalender:

‘Witte da?’, zondagmiddag 
vertelsels voor iedereen, 
door iedereen

STEENBERGEN – DINTELOORD – Nu 
alle voorbereidingen zijn getroffen 
gaan de zwembaden Aquadintel 
en De Meermin morgen – zaterdag 
13 juni – weer open voor het vrij-
zwemmen en het baantjes trekken. 
Beperkingen zijn een maximaal 
aantal bezoekers. Er dient voor-
af te worden gereserveerd op be-
paalde tijden. 

“We hebben veel vragen gekregen 
wanneer het bad weer openge-
steld wordt voor recreatief zwem-
men. Ik ben blij dat dat weer gaat 
gebeuren, er is echt behoefte aan. 
Ook kunnen de bezoekers ge-
nieten van onze nieuwe glijba-

nen!”, aldus Leo Holierhoek van 
De Meermin. Badchef Stefan Van 
der Pluijm van Aquadintel vult 
aan: “We zijn sinds 2 juni gestart 
met zwemlessen, daar hebben 
we goed kunnen wennen aan de 
nieuwe maatregelen, die we moe-
ten hanteren.”

Ook wethouder Esther Prent 
(sportzaken) is blij dat de inwo-
ners weer kunnen genieten van 
het recreatief zwemmen. Ze bena-
drukt dat alle richtlijnen dienen te 
worden gevolgd om risico’s op co-
ronabesmetting zoveel mogelijk 
te beperken.

Reserveren en tarieven
Via het reserveringssysteem op de 
website van de zwembaden kun-
nen bezoekers, maximaal een 
week van te voren, een tijdslot 
van  1,5 uur reserveren voor vrij 
zwemmen en 1 uur voor banen 
zwemmen. Kaartjes kunnen di-
rect online gekocht worden. Een 
toegangskaartje kost 3,00 euro.  
Het tarief voor banenzwemmen 
is 2,50 euro. Per transactie wordt 
0,30 euro boekingskosten in re-
kening gebracht. Kinderen tot en 
met drie jaar zijn gratis. Voor hen 
hoeft er geen kaartje  gereserveerd 
te worden. Seizoensabonnemen-
ten zullen zolang het reserve-

ringssysteem geldt, niet verkocht 
worden. 

Meer informatie  
en tickets boeken
Vanaf 12 juni  is  het mogelijk 
kaartjes te reserveren  via de web-
sites: www.zwembadaquadintel.
nl en www.zwembaddemeermin.
nl. Een uitgebreide toelichting 
staat onder het kopje Banen- vrij-
zwemmen.

Enkele maatregelen
• Mensen die verkouden of ziek 

zijn, dienen thuis te blijven. 
• Kinderen boven de 12 jaar en 

volwassenen dienen 1,5 meter 
afstand te houden. Voor noodsi-
tuaties zijn beschermingsmid-
delen beschikbaar.

• Mensen wordt gevraagd hun 
badkleding onder hun kleren 
aan te trekken en thuis te dou-
chen.

• Mensen dienen bij binnen-
komst hun handen te desinfec-
teren.

• Er worden looproutes ingericht 
indien nodig en posters met hy-
giëne instructies opgehangen.

• Er worden extra schoon-
maakrondes gedaan.

Beperkt vrij-zwemmen in Meermin en Aquadintel weer mogelijk
Foto: zwembad Aquadintel Foto: zwembad De Meermin

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het Taalhuis is 
volwassen geworden en heeft 
een nieuwe naam gekregen: Taal-
Steenbergen. Onlangs was de kick-
off van dit nieuwe platform waar 
alle taalactiviteiten in de gemeen-
te Steenbergen zijn gebundeld. De 
bedoeling is dat vraag en aanbod 
beter samenkomen en inwoners 
van alle leeftijden beter kunnen 
worden geholpen. Dat kan hulp 
zijn bij het schrijven van een goe-
de sollicitatiebrief, maar ook uit-

leg bij het beeldbellen wat in deze 
coronatijd erg actueel is. 

Ook de presentatie van TaalSteen-
bergen gebeurde via een digitale 
bijeenkomst. Wethouder Esther 
Prent vertelde vanachter haar 
computerscherm dat er bij de eva-
luatie van het Taalhuis gekeken is 
naar wat goed werkte en wat be-
ter kon. “Daar kwam onder ande-
re uit dat we zelf meer regie willen 
hebben in het netwerk en dat we 
meer willen aansluiten bij de be-
hoefte van inwoners met een taal-

vraag. Voorheen gingen we met 
ons aanbod de markt op, maar we 
willen nu juist meer de behoefte 
centraal stellen.”

Het beleidskader laaggeletterd-
heid is eind 2019 aangenomen in 
de gemeenteraad en TaalSteen-
bergen geeft nu handen en voeten 
aan de uitgangspunten van dit be-
leid. 

Partners zoals  
bibliotheek en  
Ontmoetingswinkel
Monirah Schep neemt naast haar 
werkzaamheden bij Vluchtelin-
genwerk Steenbergen nu ook 
de rol van coördinator van Taal-
Steenbergen op zich. “Het gaat 
erom dat we de hulpvraag die nu 
nog vaak verborgen blijft vanwe-
ge schaamte, naar boven krijgen. 
We zijn al een netwerk aan het op-
bouwen met partners zoals de bi-
bliotheek en de Ontmoetingswin-
kel en daar komen er hopelijk nog 

veel meer bij. Het gaat om veel 
meer dan alleen maar taalonder-
wijs, ook bij zoiets praktisch als 
met het openbaar vervoer reizen 
kunnen we helpen.”

Taalplezier staat voorop
Alle bijeenkomsten en cursussen 
die TaalSteenbergen wil gaan or-
ganiseren zijn vanwege de coro-
namaatregelen voorlopig opge-
schort, maar dat betekent volgens 
de coördinator niet dat het werk 
stilligt. 

“Er is de afgelopen tijd digitaal al 
veel gedaan en daar gaan we mee 
door. De Voorleesexpres, voor kin-
deren met een taalachterstand en 
hun ouders, leest nu bijvoorbeeld 
digitaal voor zolang het fysiek nog 
niet mag. Taalplezier is een be-
langrijk uitgangspunt, dus voor de 
jonge doelgroep hoop ik samen te 
gaan werken met de sportcoaches 
om spel en taal te gaan combine-
ren. En de volwassenen ervaren 
zoveel plezier als ze zich over hun 

schaamte heen zetten en beter le-
ren lezen.”

Bibliotheek voorlopig 
nog open  
in de Blauwstraat
Als er weer groen licht komt om 
fysieke cursussen te gaan organi-
seren, zullen die vooral moeten 
gaan plaatsvinden in de biblio-
theek aan de Blauwstraat. 

De toekomst van die locatie staat 
echter al een tijdje ter discussie. 
Wethouder Prent wist nog te mel-
den dat daar momenteel volop 
ideeën voor worden uitgewisseld. 

”Voorlopig blijft de Blauwstraat 
nog open en wanneer daar veran-
dering inkomt, laten we dat ruim 
op tijd weten.”

Op de website www.taalsteenber-
gen.nl is alle informatie te vinden.

TaalSteenbergen 
nieuwste middel 
in strijd tegen 
taalachterstand
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MELDPUNT CRISISZORG WEST-BRABANT
Maak je je ernstige zorgen over iemand 
in je omgeving? Vertoont iemand ver-
ward gedrag? Brengt iemand zichzelf 
of anderen in gevaar? 
Bel dan naar het Meldpunt Crisiszorg 
West-Brabant op: 0800-5099
Je kunt dag en nacht bellen. 
Bel je het 0800-nummer, dan krijg je 
een professional van het Meldpunt aan 
de lijn. De professional stelt je een aan-
tal vragen om te kijken of de melding 
acuut is of niet. 

Is de melding acuut?
Bijvoorbeeld wanneer:
• iemand verward gedrag vertoont 
• iemand zichzelf of anderen in gevaar 

brengt. 
• iemand zichzelf of anderen ernstig 

dreigt te verwonden
• verplichte zorg nodig lijkt 

Dan wordt er direct actie ondernomen. 
De professionals van het meldpunt 
schakelen meteen de juiste crisisdienst 
in. En ze proberen de situatie zo snel 
als mogelijk weer te stabiliseren.

Is een melding niet acuut, ook dan 
schakelt het Meldpunt de juiste hulp in. 

Bijvoorbeeld wanneer:
• je je zorgen maakt over iemand die je 

al een tijd niet hebt gezien. Er wordt 
niet opengedaan en de brievenbus 
zit vol. 

• je overlast hebt van iemand die 
de buurt vervuilt of spullen kapot 
maakt.

Samen met de melder onderzoeken we 
wat er gedaan kan worden. Eerst kijken 
we of er al contact is met hulpverle-
ners. Als dat zo is, geven we de melding 
aan hen door. Als er nog geen hulp is, 
terwijl we vinden dat dat wél nodig is, 
zorgen we dat er hulp komt.

Meer lezen? Kijk dan eens op www.
meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl

VOORUITKIJKEN  
NA DE ZOMER
Hoewel de samenleving steeds verder 
open gaat, moeten we de komende 
tijd nog rekening blijven houden met 
de anderhalvemeter-samenleving. Dit 
heeft uiteraard ook effect op de werk-
zaamheden van de raadsleden, zeker 
tot na de zomer. Veel activiteiten, die 
eigenlijk gepland stonden voor het 
voorjaar, zijn al geruime tijd uitgesteld. 

Op 18 juni bespreekt het presidium (de 
vergadering van alle fractievoorzitters) 
een voorstel met hierin een aantal sug-

gesties over hoe en op welke manier 
we deze activiteiten kunnen inhalen. 
Gaan de kernbezoeken nog wel door 
dit jaar en zo ja, in welke vorm? Wat 
doen we met de beeldvormende ver-
gadering over leefbaarheid en kernen? 
Na de vergadering van het presidium 
maken we hierover meer bekend.

AGENDA
18 juni: presidium
Op de agenda o.a. een voorstel om wet-
houder Krook met een jaar ontheffing 
te verlenen van de woonplaatsvereiste 
voor bestuurders.

24 juni:
besluitvormende vergadering
Op de agenda o.a. de mobiliteits visie, 
de verordening adviesraad sociaal do-
mein en diverse moties.
 
25 juni:
besluitvormende vergadering

9 juli: 
perspectiefnota vergadering 
(vanaf 16:00 uur)

Alle vergaderingen beginnen om 
19:30 uur en vinden plaats in de 

raadzaal van het gemeentehuis van 
Steenbergen. 

Wilt u inspreken? 

Neem hiervoor contact op met de 
griffier: L.vanderMeer@gemeente-
steenbergen.nl

Heeft u als zelfstandig ondernemer, 
als gevolg van de coronacrisis, extra 
financiële steun nodig?  Na de eerste 
financiële overbruggingsregeling (ToZo 
1) die gold tot 1 juni, kunt u opnieuw 
hulp vragen via de Tweede Tijdelijke 
overbrugging voor Zelfstandig Onder-

nemers (ToZo2). Deze geldt vanaf  
  1 juni tot en met 1 september 2020, en 
kent iets andere voorwaarden dan de 
eerdere regeling. 
Meer informatie leest u op:
www.gemeente-steenbergen.nl/ 
corona

EXTRA FINANCIËLE ONDERSTEUNING
VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMERS

Langzaam worden de maatregelen rond het coronavirus versoepeld. De vraag naar 
vervoer neemt toe. Om veilig en verantwoord met de deeltaxi te reizen, gelden de 
volgende maatregelen:

Voor het boeken van een rit
Wij adviseren u nog steeds niet te reizen als er geen dringende reden is. 
Heeft u gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, koorts of hoesten, blijft u dan 
thuis. 

Tijdens de rit
Om veilig en verantwoord met de deeltaxi te reizen, gelden sinds 8 juni de volgende 
maatregelen:

 
Dragen van een mondkapje is verplicht. U brengt zelf een mondkapje mee.

U kunt niet met contant geld betalen. U kunt uiteraard wel (contactloos) pin-
nen, of reizen op automatische incasso.

De chauffeur blijft op 1,5 meter afstand (lukt dit niet, dan zoekt de chauffeur 
samen met u naar een oplossing). Er gaan minder mensen mee in de taxi. U 
laat uw deeltaxipas zien, de chauffeur scant deze niet meer.

Er mogen (tijdelijk) geen scootmobielen mee.

De chauffeur reinigt de taxi tussen de ritten regelmatig met ontsmettings-
middel. Ook bagage die de chauffeur moet aanraken, wordt schoongemaakt.

U kunt deze maatregelen teruglezen op de website www.deeltaxi-westbrabant.nl. 
Ook veranderingen hierop plaatsen we op deze website. 

REIZEN MET DE DEELTAXI

REGIONALE ENERGIESTRATEGIE 
WEST-BRABANT
Nederland heeft als doel om in 2030 
49% minder CO2 uit te stoten dan in 
1990. In het Klimaatakkoord zijn afspra-
ken gemaakt die ervoor moeten zorgen 
dat we dit doel bereiken. Eén van deze 
afspraken is dat Nederland wordt op-
gedeeld in dertig energieregio’s. Iedere 
energieregio moet een Regionale Ener-
giestrategie (RES) opstellen.    

De gemeente Steenbergen werkt sa-
men met vijftien andere gemeenten in 
de regio West-Brabant, de waterschap-
pen en netbeheerder Enexis aan een 
RES voor onze energieregio. In onze 
RES geven we aan waar en hoeveel 
duurzame energie er in onze regio 
grootschalig kan worden opgewekt. 
Ook kijken we naar duurzame warmte-
bronnen voor de gebouwde omgeving 
en naar opslagcapaciteit en de gevol-

gen voor het energienetwerk. 
De afgelopen periode hebben we ge-
werkt aan de Concept RES. Alle regio’s 
moeten de Concept RES uiterlijk 1 ok-
tober 2021 toesturen aan het Rijk. Het 
Rijk bekijkt dan of onze Concept RES 
voldoende bijdraagt aan de landelijke 
doelen. 
De Concept RES werken we de komen-
de periode verder uit. We doen onder-
zoeken, voeren pilots uit en blijven in 
gesprek met  inwoners, ondernemers, 
(maatschappelijke) instellingen en 
 andere partijen. Uiterlijk 1 juli 2021 
moet de definitieve RES, ook wel de RES 
1.0 genoemd, klaar zijn van het Rijk. 
Bent u benieuwd naar de Concept RES 
West-Brabant? 

Meer informatie hierover kunt u vinden 
op: www.energieregiowb.nl.
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( door Peter Vermeulen )

DE HEEN – Wie camping de Uit-
wijk bezoekt krijgt hetzelfde beeld 
als bij het  pannenkoekenrestau-
rant de Uitwijk. De uitstraling is 
op en top. De gebroeders Maries 
en Frans van Nieuwenhuyzen heb-
ben hun zaakjes uitstekend voor 
elkaar. Dit jaar wordt echter een 
pittig jaar voor de ondernemers. 
“We willen niet klagen en blijven 
positief. De coronacrisis heeft ons 
eveneens getroffen, net als tal van 
andere ondernemers. Onze winter 
heeft twee maanden langer ge-
duurd. Normaal zijn we vanaf half 
maart weer vol in bedrijf. Nu kun-

nen we sinds een tweetal weken 
weer wat beginnen. Voor het res-
taurant hebben we alle risicobe-
perkende maatregelen getroffen. 
De camping kan volgende week 
verder volgens het ‘nieuwe nor-
maal’. En wij pakken de plannen 
die we voor de toekomst hebben 
weer op.”

Maries van Nieuwenhuyzen licht 
desgevraagd toe wat de corona 
crisis voor hun bedrijf beteken-
de. “Voor de camping is de schade 
nog redelijk beperkt gebleven. We 
hebben onze seizoenplaatshou-
ders een voorstel gedaan waarbij 
ze voor volgend jaar een korting 
krijgen op het nieuwe seizoen en 

we blijven voor hen in oktober een 
maand langer open.

De meeste kampeerders hebben 
begrip voor de situatie. Een klein 
deel reageert minder positief, 
soms op het nare af. Helaas blij-
ven die reacties het meeste bij en 
ze raken je flink, want wij doen al-
tijd keihard ons best om het onze 
gasten naar de zin te maken. En 
ook voor ons betekent deze situ-
atie overmacht. Het is behelpen 
geblazen. Gelukkig konden deze 
week de toiletten tussen 8:00 en 
20:00 uur weer open en aanstaan-
de maandag geldt dat ook voor de 
douches. Door de band genomen 
zijn we er nog goed uitgekomen. 
Er komen nu reserveringen bin-
nen voor het resterende seizoen”.

Camping de Uitwijk heeft 70 rui-
me plekken beschikbaar, waarvan 
er 40 bestemd zijn voor seizoen-
plaatshouders. “We kunnen ge-
makkelijk meer seizoenplaatsen 
verhuren, maar houden bewust 
plaatsen open voor kampeerders 
die korter willen verblijven. Dat 
zorgt voor een prettige reuring op 

onze camping”.

Restaurant
Het restaurant mocht op 1 juni 
weer beperkt open. “We hebben 
hier buiten veel terrasruimte. Dus 
kunnen we de anderhalve me-
ter regel goed toepassen. Mensen 
kunnen hier zonder reservering 
al terecht. Er is wel de beperking 
dat er niet meer dan twee perso-
nen aan een tafeltje mogen. Tenzij 
ze tot eenzelfde huishouden be-
horen. Dat vinden onze gasten die 
met meerdere gezelschappen ko-
men niet leuk, al is er gelukkig wel 
begrip voor. Toen we op Tweede 
Pinksterdag open gingen bleef de 
drukte nog wel weg. Men is blijk-
baar voorzichtig of kijkt de kat 
even uit de boom. Maar het begint 
nu weer te lopen”.

Twee tijdvakken
“In het restaurant zijn we best om-
zet misgelopen. Naast weken van 
sluiting misten we ook de feest-
jes en partijen. Voor de komen-
de weken geldt dat voor binnen 
er vooraf altijd moet worden ge-

reserveerd. We hebben twee tijd-
vakken: tussen 16:30 en 18:30 uur 
en tussen 19:00 en 21:00 uur. Er is 
plaats voor 60 gasten per tijdvak”.

Frietkar
In de afgelopen periode hebben 
de broers Van Nieuwenhuyzen 
een fraaie Frietkar ingericht. “Die 
is dagelijks open op de donder-
dag na, want dan staat hier op het 
dorp altijd een frietkar en die wil-
len we niet in de wielen rijden”. 
Hun eigen kar is maandag, dins-
dag, woensdag en vrijdag open 
vanaf 16:30 uur en in het weekend 
vanaf 12:30 uur. Ideaal ook voor 
de vele fietsers die passeren en die 
geen terrasje maar wel graag een 
frietje willen pikken.

Chaletpark
De gebroeders Van Nieuwenhuy-
zen zijn in 1989 met hun huidige 
onderneming gestart. Naast het 
restaurant en de camping behe-
ren ze ook een chaletpark met een 
capaciteit van 58 chalets, waarvan 
er thans 43 gerealiseerd zijn.

 Maries van Nieuwenhuyzen: over camping 
en restaurant De Uitwijk:

”Onze winterperiode  
heeft twee maanden  
langer geduurd”

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Twee jonge boe-
ren – uit het Oudland en het West-
land – waren hard op zoek naar 
een manier om hun bedrijven toe-
komst bestendig te maken. Een 
stap in die richting resulteerde in 
de teelt van een bijzondere aard-
appel: de Streeklander. “Een aan-
vulling op de tripel A van de Bra-
bantse Wal: Asperge, Aardbei, An-
sjovis en nu ook Aardappel”, ver-
telt Marc van der Bol (27), die sa-
men met Martijn van Overveld (27) 
de nieuwkomer introduceert.

“Wat als je iets wilt dat praktisch 
onmogelijk is”, vraagt Marc van 
der Bol zich af in de blog op de fa-
cebookpagina van ‘Trotse Jonge 

Boeren’. Hij verhaalt daarin zijn 
thuissituatie. “Als jonge boer sta ik 
voor de uitdaging om ons familie-
bedrijf toekomstbestendig te ma-
ken in een veranderende wereld”. 
Hij stelde zich de vraag of hij 
moet denken aan schaalvergro-
ting of dat hij moet zoeken naar 
toegevoegde waarde in een niche 
markt. 
Het melkveebedrijf dat hij met 
zijn vader runt heeft 50 melkkoei-
en aan de Moerstraatseweg. Er 
zijn forse investeringen nodig om-
dat de stallen in 2024 moeten zijn 
aangepast. En dat terwijl zijn hart 
meer bij de akkerbouw ligt. Maar 
ook dat vergt grote investeringen, 
die hij als jonge boer niet eenvou-
dig kan maken. 

De Streeklander  
wordt geboren
Een gesprek met Anco Sneep van 
FoodUp! Brabant bracht hem 
tot een samenwerking met Mar-
tijn van Overveld die een boer-
derij heeft aan de Westlandselan-
geweg. Martijn had reeds onder-
zoek gedaan naar grondsoorten 
en de smaak van de aardappel. 
Het tweetal bedacht vervolgens 
De Streeklander. Een zeer vroege 
aardappel – door voorkiemen en 
vervroegingsfolie – met een bij-
zondere smaak. Het is een licht 
gele aardappel, vast kokend en 
toch kruimig op het bord, een all-
rounder die zowel geschikt is als 
tafelaardappel en als frietaardap-
pel. De teelt gedijt op zowel zand- 
als kleigrond en dat komt goed uit: 
Marc teelt de Streeklander met 
als extra label ‘De Oudlander’ op 
zandgrond. Collega Martijn teelt 
‘De Westlander’ op kleigrond.

Vanaf nu te koop
De aardappel is sinds het pink-

sterweekend te koop. Hij is ver-
krijgbaar op de boerderijen van 
Marc (Moerstraatseweg 135) en 
Martijn (Westlandselangeweg 5) 
en ook bij de boerderijwinkels van 
familie Ooms (Zonnekreekseweg 
4) en Boerderij Hamel (Drielinde-
kensweg 6). 
De twee jonge boeren benaderen 
momenteel ook andere boerderij-
winkels. “Wij geloven in de kracht 
van samenwerken en staan open 
voor alle tips en suggesties”, stelt 
Marc van der Bol.

Geen sausje nodig
We bezoeken het tweetal op de 
boerderij van de familie Van der 
Bol aan de Moerstraatseweg. Bei-
de mannen zijn enthousiast en vol 
ambitie. ”We zijn met onze stree-
klanders kleinschalig bezig. Het is 
een prachtige aardappel met echt 
een bijzondere smaak. Je hebt er 
echt geen sausjes – of in geval je er 
friet van bakt, mayonaise – bij no-
dig om hem heerlijk te laten sma-
ken. We gaan met de natuur mee, 
eerst rooien we krielaardappelen, 
vervolgens als tafelaardappel en 

tenslotte als frietaardappel. Door-
dat we voorkiemen en onder folie 
kweken kunnen we onze aardap-
pels extra vroeg leveren”.

Handmatig rapen
Op het land laat het tweetal zien 
hoe het rooien in zijn werk gaan. 
Geen grote rooier die een aantal 
rijen tegelijk pakt en de piepers in 
de karren stort. Maar een kleine 
éénrijige rooier die de Streeklan-
ders uit de bedden haalt, waar-
na ze vervolgens handmatig wor-
den geraapt. “Het is een aardappel 
met een tere huid. Hij wordt ook 
niet geschild, maar je kunt de bui-
tenschil heel gemakkelijk met een 
schuursponsje verwijderen.  

Super vers
De reacties op de Streeklander zijn 
positief. “Doordat we regelmatig 
rooien zijn onze Streeklanders su-
per vers. Ze zijn hooguit een dag 
of twee boven de grond en vinden 
dan hun weg naar de consument. 
Die krijgt dan ook een heel bijzon-
dere en smakelijke aardappel op 
zijn bord”.

Eigen ’Streeklanders’ als  
aanvulling op de drie A’s 
van de Brabantse Wal



De belangrijkste momenten
in je leven goed geregeld!

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

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

www.vishandeldemeerpaal.nl

Blauwstraat 77 • 4651 GB Steenbergen • 0167 564 470

- Start Hollands Nieuwe,
 vrijdag 12 juni a.s.
 per stuk € 2,10, 5 voor € 10,00 
-  Belgische krabsalade 
 100 gram € 2,49 
 plus 50 gram gratis
- Calzone Zalm gevuld met gerookte 
 zalm, roombieslookkaas en rode ui
  per stuk € 3,75, 3 voor € 10,00     
 Geldig in de winkel en op vrijdagmorgen bij de 
 viskar op het Floraplein.

Aanbiedingen geldig van 12 juni a.s. t/m 20 juni 2020

STANDPLAATS
VERKOOPWAGEN

STEENBERGEN

Vrijdag van 
09:15 tot 13:00 uur

Floraplein

gevuld met gerookte 
zalm, roombieslookkaas en rode ui

Aanbiedingen geldig van 12 juni a.s. t/m 20 juni 2020Aanbiedingen geldig van 12 juni a.s. t/m 20 juni 2020

Proeverij van 
Hollands Nieuwe 
onder het genot van 

een drankje 
op zaterdag 

13 juni a.s. van 
11.00 tot 15.00 uur

Motorbanden?
Korstbanden.nl - Fijnaart -    0168 - 462244

Kettingzagen

Heggenscharen

Grasmaaiers

Reinigingsmachines

Combisystemen

Mangnus Park en Tuin Machines B.V. 
Bronkhorststraat 14, 4651 SZ Steenbergen 
0167 541102 | info@parkentuinmachines.nl
www.parkentuinmachines.nl

DÉ TUINMACHINE SPECIALIST!
VERKOOP - ONDERHOUD - REPARATIE

Vaderdagtip:
Het hele voorjaar zijn 
er STIHL acties: Kom 
naar onze showroom 
voor kortingen op veel 
machines!

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

Van koppelstuk en kraanleertje tot thermostaatkraan, van pvc-buis 
tot inbouwdoos, van fl exibele waterleiding tot electra-grondkabel.
U profi teert van onze grootschalige inkoop en koopt professionele 

kwaliteitsproducten tegen groothandelprijzen.

Madri Balieverkoop:
Duurzaam klussen met 
professionele kwaliteit
tegen groothandelprijzen.
Steenbergen | Industrieterrein Reinierpolder 1
Zilverhoek 5 |  t (0167) 561720
Open: maandag - vrijdag 08.00 - 17.00 uur
  

Madri Balieverkoop:

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

Madri Balieverkoop:Madri Balieverkoop:
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN -  Er heerst gro-
te opluchting bij de orkesten en 
harmonieën in het land. Sinds 2 
juni mag er weer echt gerepe-
teerd worden. Daarmee  komt er 
een einde aan een lange periode 
waar geen muziek in zat. Muziek-
vereniging Volharding in Steenber-
gen liet het zich geen twee keer 
zeggen en ging met het ellenlan-
ge protocol in de hand direct aan 

de slag. 

Voorzitter van Volharding Barbara 
Erdmann klinkt opgelucht. “Het 
was zo fijn om iedereen weer bin-
nen te zien komen. Ook al staan 
we bij de deur te wachten met 
desinfecterende handgel en een 
lijst om ieders gegevens te note-
ren. Het gaat erom dat we weer 
muziek kunnen maken met elkaar 
want dat hebben we echt gemist. 
Voor muzikanten zijn de repeti-
ties met het orkest hetzelfde als de 

trainingen op de sportschool voor 
sporters.” 

Even slikken
Niet alle leden voelen zich pret-
tig bij een gezamenlijke repetitie. 
“Er is een flink aantal dat pas na 
de zomervakantie wil beginnen. 
Dat is prima. Sommigen vinden 
het nog spannend of behoren tot 
de kwetsbare groep. Het is een be-
slissing die ieder voor zich moet 
nemen.” Voor veel muzikanten die 
wel naar de repetitie kwamen, was 

het na de eerste maten wel even 
slikken. “Zij realiseerden zich dat 
ze wat meer hadden kunnen repe-
teren tijdens de corona-periode,” 
lacht Erdmann.

Werkplek schoonmaken
De start van de repetities gaat 
gepaard met tal van maatrege-
len. Zo zijn de grote orkestgroe-
pen in tweeën gedeeld om aan 
de maximale eisen te kunnen 
voldoen. Met name de bespelers 
van blaasinstrumenten krijgen er 
wat taken bij. Zij moeten voor en 
na de repetitie thuis hun instru-
ment goed reinigen. Ook moeten 
zij een handdoek meenemen om 
het condenswater op te vangen. 
Na afloop van de repetitie krijgen 
alle muzikanten een doek met een 
desinfecterend middel om de ei-

gen werkplek schoon te maken. 
“We hebben het er allemaal voor 
over,” benadrukt de voorzitter.

Pretpakket
Tijdens de inactieve maanden 
heeft het bestuur van de vereni-
ging een alternatief gevonden 
voor het jaarconcert. Van 19 tot en 
met 22 november vinden er vier 
digitale concerten plaats, in sa-
menwerking met lokale omroep 
SLOS. Het publiek kan van tevo-
ren een pretpakket bestellen met 
een drankje en een hapje en nog 
wat verrassingen. 

Tijdens de eerste repetities in de 
anderhalve meter samenleving 
was het even wennen, maar de op-
luchting ‘dat het weer mocht’ over-
heerste.

Van 19 tot en met 22 november digitale jaarconcerten: 

Leden muziekvereniging Volharding halen 
opgelucht adem bij herstart repetities

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – De Ambassadeur 
van Steenbergen is dit voorjaar 
een graag en veel geziene gast in 
de gemeente. Steeds vaker wordt 
hij gespot wanneer hij in zijn op-
vallende kostuum door de polders 
raast of starend aan de waterkant 
zit. Hij kan die korte momenten 
van rust wel gebruiken want zijn 
familie groeit dit jaar explosief. 
Natuurfilmer Cees van Kempen uit 
Nieuw-Vossemeer is verheugd met 
de toename van de populatie ijs-
vogels. Voor wie het niet wist, De 
ijsvogel is sinds 2012 Ambassa-
deur van de gemeente Steenber-
gen. 

Cees van Kempen maakte een 
prachtige film over de ijsvogel die 
hem in 2016 een nominatie voor 
een ‘Green Oscar’ opleverde. Te-
vens maakte de ijsvogel een der-
de deel uit van zijn drieluik ‘De 
Terugkeer van’ waarin ook de be-

ver en de torenvalk een hoofdrol 
speelden. De gemeente Steenber-
gen koos het glansrijke vogeltje tot 
ambassadeur als symbool voor de 
biodiversiteit. 

Eisenvogel
De groei van het ijsvogelrijk is vol-
gens Van Kempen voor een deel te 
danken aan de verbetering van de 
waterkwaliteit. “Een ijsvogel heeft 
schoon en helder water om in te 
jagen. Een reeks van maatregelen 
in de afgelopen decennia heeft 
hier aan bijgedragen.” 
Het zijn echter vooral de zachte 
winters van de afgelopen twee jaar 
die goed zijn voor de aantallen. In 
tegenstelling tot wat zijn Neder-
landse naam doet vermoeden, 
kan de ijsvogel namelijk erg slecht 
tegen kou. Het ‘ijs’ is dan ook niet 
afgeleid van bevroren water, maar 
van het Germaanse ‘eisen’, ijzer. 
Het is een verwijzing naar de me-
tallic look van het vogeltje. 

“In de late winter van 2018 trok de 
Siberische beer over het land,” al-
dus de natuurfilmer. “Een paar 
dagen strenge vorst die de popu-
latie ijsvogels decimeerde.” De 
daaropvolgende twee winters wa-
ren echte extreem zacht en kwam 
een tweede eigenschap van ijsvo-
gels van pas. “Ze fokken als konij-
nen,” licht Van Kempen toe. “Ze 
kunnen in een broedseizoen drie 
nesten met tien tot twintig jongen 
grootbrengen.”

Vissen opofferen
De meeste mensen kennen de ijs-
vogel alleen als een rood/blauw 
glanzende schicht tijdens een 
wandeling langs de watergangen 
in de polder. Volgens Van Kem-
pen kan het diertje echter ook in 
de tuin gespot worden. “Niet nu, 
want ze hebben het nu druk met 
zo snel mogelijk zoveel mogelijk 
vis bij elkaar te jagen voor al die 
hongerige snavels. Maar wanneer 

je een vijver hebt en je bent be-
reid wat vissen op te offeren, dan 
heb je best een goede kans dat er 
in het najaar een ijsvogel in je tuin 
jaagt.” 

Probleem
Van Kempen waarschuwt dat 
waar de waterkwaliteit aanzienlijk 
verbetert, het boven het water-
oppervlak helemaal niet zo goed 
gaat. “Het insectenbestand den-
dert achteruit en dat is echt zorg-
wekkend. In de natuur draait alles 
om balans en die zijn we kwijt aan 

het raken. Als de mens zich niet 
snel realiseert dat we de insecten 
echt nodig hebben om te overle-
ven, dan zitten we met een pro-
bleem.”

Foto: Flip de Nijs maakte deze 
mooie opnames van een ijsvogel 
aan de Noordvest in Steenbergen. 
De Steenbergenaar is al jaren met 
zijn camera op jacht naar de snel 
gevlogen razend vogel en is dan 
ook maar wat gelukkig dat het 
eindelijk gelukt is.

Dankzij zachte winters en schone sloten:  
De familie van de Ambassadeur van 
Steenbergen groeit explosief

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De initiatiefne-
mers van een nieuw kassencom-
plex in het Westland hoeven niet 
op medewerking van de gemeente 
Steenbergen te rekenen. Wethou-
der Wilma Baartmans zei woens-

dagavond in de oordeelvormen-
de vergadering dat het college 
in deze regeerperiode zeker niet 
meewerkt aan uitbreiding van de 
glastuinbouw. Ze reageerde hier-
mee op een betoog van een be-
zwaarmaker die een lijst met 
handtekeningen heeft ingezameld 
van omwonenden die tegen be-

bouwing van het open landschap 
zijn. Het gaat om een gebied aan 
de zuidelijke kant van de West-
landse Langeweg.

Twee initiatiefnemers uit die 
buurt en een projectontwikkelaar 
hebben de handen ineengesla-
gen om daar een kassencomplex 
te bouwen. In de structuurvisie 
van de gemeente van 2012 staat 
dat glastuinbouw op die plek tot 
de mogelijkheden behoort, maar 

daar blijkt uit de reactie van de 
wethouder geen voorkeur voor te 
bestaan. 

Deze week reactie van 
gemeente verstuurd
Omwonenden geven aan dat ze 
het open karakter van het ge-
bied willen behouden in plaats 
van het vol te zetten met kassen. 
Ze vragen dan ook om in het be-
stemmingsplan op te nemen dat 

het terrein alleen voor agrarische 
doeleinden mag worden gebruikt. 
De wethouder wist verder te ver-
melden dat de antwoorden op de 
brieven van de initiatiefnemers en 
omwonenden deze week vanuit 
de gemeente worden verstuurd. 
Ook de gemeenteraad wil op de 
hoogte gehouden worden van de 
plannen en zal geïnformeerd wor-
den door de wethouder.

Uitbreiding kassen Westland 
niet aan de orde



Wilt u in Steenbergen ook toegang tot het snelste internet? 
Bestel vandaag nog een glasvezelpakket van Caiway. 
Daarmee ben u verzekerd van de modernste technologie, 
met supersnel internet en interactief televisiekijken in de 
hoogste kwaliteit. Zo kan iedereen tegelijk online zonder 
haperingen en mist niemand meer z’n favoriete programma. 
Dat is glasvezel voor iedereen.

Bestel op buitengewoonglasvezel.nl of bel voor persoonlijk 
advies 088 2249 001.

* De vanaf-actieprijs geldt voor het Internet & TV Voordelig-pakket. Daarnaast kunt u kiezen uit twee andere Internet en TV-pakketten en twee Alleen Internet-pakketten. 
Kijk voor de pakketten, de kosten en de beschikbaarheid op uw adres op buitengewoonglasvezel.nl.

In samenwerking met:

Glasvezel voor Glasvezel voor Glasvezel voor 
Slim bekeken! Slim bekeken! Slim bekeken! Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken! Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken! Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken! Slim bekeken!Slim bekeken!Slim bekeken!
Glasvezel voor Glasvezel voor Glasvezel voor Glasvezel voor Glasvezel voor Glasvezel voor Glasvezel voor Glasvezel voor Glasvezel voor Glasvezel voor Glasvezel voor Glasvezel voor Glasvezel voor Glasvezel voor Glasvezel voor 
iedereen.iedereen.iedereen.iedereen.iedereen.iedereen.iedereen.iedereen.iedereen.iedereen.iedereen.iedereen.iedereen.iedereen.iedereen.
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Vieringen in kerken St. 
Annaparochie weer mogelijk voor 
30 personen per viering, vooraf 
aanmelden verplicht zie hiervoor de 
berichtgeving bij uw parochiekern.
In de maand Juni blijven 
de Eucharistievieringen op 
zaterdagavond om 17.00 uur 
vanuit de Sint Gummaruskerk te 
Steenbergen uitgezonden worden. 
Deze zijn via www.slos.nl direct 
livestream te volgen en verder via 
KPN kanaal 1402 en Ziggo kanaal 
411. Vanaf 1 juli alleen via de radio 
KPN kanaal 1102 en Ziggo kanaal 
916.
Weekend 13/14 Juni extra collecte 
in alle kerken voor de Caritas; op 
allerlei manieren zetten leden van 
diaconale groepen in ons Bisdom 
zich in voor de minstbedeelden in 
onze samenleving. De collecte is 
bestemd om deze ondersteuning 
vanuit het Bisdom in stand te 
houden.
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: het secretariaat is gesloten 
en alleen bereikbaar via   e-mail 
par.secretariaat@sintannaparochie.
com of via de telefoon 0167-
561671                                                                                
Contactpersonen:   
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Coby Schoonen tel: 0167-566322, 
c o b y s c h o o n e n @ g m a i l . c o m  
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103                                                                                                        
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jongh, 0167-522909, 
g d j o n g h h 6 8 @ g m a i l . c o m  
Mariakapel en begraafplaats 
dagelijks geopend van 9.00 -20.00 
uur.                                                           
Parochiekern H. Georgius: 
Ad Huijsmans, 06-53424810 
huijsmans4756@gmail.com 
Parochiekern H. Joannes de 
Doper, Corrie van Tilburg, 
cvtilburggeers@home.nl 0167-
502335                                                                                                                       
Parochiekern St. Gummarus Els 
Verbeek secr. PKC 0167-566886, 
Bram Hommel voorz. PKC 06-
53802394, a.a.j.hommel@gmail.
com                                                            
Parochiekern Vredeskerk: Petra 
Geers, 0167-565994, petrageers@
hotmail.nl
Pastoraal woord
Vanaf het weekend van 13/14 
juni mag in de RK kerken van de 
Nederlandse kerkprovincie weer 
de communie uitgereikt worden 
volgens het protocol dat de 
Nederlandse bisschoppen hebben 
opgesteld. Het weekend van 
13/14 juni is symbolisch gezien 
een heel sterk weekend om met 
het uitreiken van de Communie 
te beginnen, want dan vieren we 
sacramentsdag. Nadat de meeste 
gelovigen de laatste drie  maanden 
alleen geestelijk te communie 
konden gaan, kunnen ze dat nu 
ook sacramenteel. Zo wordt er 
één gemis dat we in de coronatijd 
hebben ervaren opgeheven, maar 
er blijven andere maatregelen van 
kracht die het gemis (bijv. aan 
contact met familie en vrienden in 

verpleeghuizen) helaas nog steeds 
doen voelen.
Het uitreiken van de communie 
proberen we o.a. door het 
gebruik van een voorgeschreven 
preventiescherm op een zo veilig 
mogelijke manier te laten verlopen.
Als we vanuit de kerken terugkijken 
op de laatste maanden, dan zijn we 
dankbaar dat de meeste kerken in 
onze beide parochies op gezette 
tijden opengesteld zijn voor gebed 
en het opsteken van kaarsje. We 
danken de vrijwilligers die hiervoor 
gezorgd hebben en we danken ook 
anderen die meegewerkt hebben 
in de liturgie, in het bestuur, op de 
secretariaten, in de communicatie,  
en  op andere terreinen van het 
kerkelijk leven. We danken ook u 
als parochianen voor het begrip dat 
u getoond hebt voor de beperkingen 
in het kerkelijk leven die we 
moesten ondergaan. We danken 
u tevens hartelijk voor uw gebed 
en voor uw financiele bijdrage die 
het gemis van de collectegelden 
in de afgelopen periode voor een 
belangrijk deel gecompenseerd 
heeft.
Mogen we langzaam weer proberen 
om met de hulp van elkaar en van 
God het parochieleven op te starten, 
ook al is het voorlopig nog steeds 
met de noodzakelijke beperkingen 
en afstand.
pastoor Hans de Kort 

Vieringen Sint Anna parochie 
weer beperkt mogelijk.
Vanaf zaterdag 6 juni worden de 
vieringen in Sint Anna parochie 
weer hervat maar wel met restric-
ties. Tot 1 juli mogen, exclusief de 
voorganger, lector, koster etc., 30 
personen in de kerk aanwezig zijn. 
Vanaf 1 juli mogen dat er 100 zijn. 
Wilt u bij een viering aanwezig zijn 
dan moet u zich hier voor opgeven. 
Dit is mogelijk via de site of bel-
len naar het secretariaat telefoonnr. 
0167-561671 of per email: par.se-
cretariaat@sintannaparochie.com
Personalia: de overledenen die 
wij in ons gebed gedenken zijn: 
Rob Madou; Corry de Groot 
van Tilburg; Peet van Lakwijk 
echtgenoot van Riet Uijtdewilligen; 
Janus van Loon
Misintenties: Wilt u een 
misintentie aanvragen? Gelieve 
dit minstens een week van tevoren 
(ivm tijdige plaatsing in de krant) 
door te geven bij het secretariaat 
(zie gedeelte Sint Annaprochie) of 
via de website. De prijs voor het 
aanvragen van een misintentie is 
11,00 euro.

Kerkdiensten:  jaarcyclus A.
Zaterdag 13 juni 17.00: pastoor 
H. de Kort. Onlangs overleden: Jo 
de Boeck en Arjaan Nefs.

Zondag 14 juni 9.30 uur: pater B. 
van Schaik. Petrus Luijks; Guust 
Welten en zoon Corné vanwege de 
jaargetijde; jaargetijde Dora Rijk - 
Potters; fam Verbeek - Gijzen en 
Connie; Pastoor Nieuwlaat ivm 
zijn priesterwijding
Maandag 15 juni 19.00 uur: 
pastoor H. de Kort.

Vanaf zaterdag 6 Juni is het weer 
twee keer per week mogelijk 
een viering bij te wonen in de 
Vredeskerk. Het aantal aanwezigen 
per viering is door het RIVM 
vastgesteld op 30 personen, 
exclusief bedienaren. U moet 
zich vooraf aanmelden, bij Petra 
Geers via e-mail jgeers@home.nl 
/ per telefoon 0167-565994, graag 
minimaal 2 dagen voor de viering.
Zaterdag 13 Juni Sacramentsdag 
om 19.00 uur Eucharistieviering 
met als voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor. Patrick Goverde speelt 
op orgel.  Wij gedenken: Franka 
Wezenbeek - de Nijs echtgenote van 
Ad Wezenbeek. Extra collecte voor 
de Caritas, zie St.Annaparochie. 
Woensdag 17 Juni  Eucharistie-
viering met als voorganger Pastor 
Sebastian Chazhoor.
Opgeven van een misintentie kan 
bij Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612,  
e-mail r.gelten@home.nl 

Caritas Collecte t.b.v. Diakonie. 
Zie hiervoor het bericht bij de Sint 
Annaparochie.
Zondag 14 juni 09.00 uur: Woord 
Gebed communieviering door de 
Werkgroep.
Maandag 15 juni 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 17 juni 19.00 uur: H. 
Mis.
Donderdag 18 juni 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.

Zaterdag 13 juni 19.00 uur 
Euch.:  In deze viering geden-
ken wij: Jaantje de Booij; Peet van 
Lakwijk e.v. Riet Uijtdewilligen; 
o.o.Kommers - Schrauwen; o.o. 
Greta Nefs en Janus van Tilburg; 
Christ van Loenhout e.v. Mientje 
van Schilt; o.o. Marinus Ooms en  

Cornelia Heijnen; Pastoor Blaauw-
hof; o.o. van Dorst - Slooters;  
Voorganger: Past. H. de Kort, lec-
tor: H. Wouts.
Dinsdag 16 juni 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen.  
Mededelingen: Bij iedere viering 
houden wij ons strikt aan de nor-
men van het RIVM en het Bisdom. 
Totaal mogen er 30 personen  per  
viering aanwezig zijn. Indien u 
een viering wilt bijwonen, dient u 
dit van te voren door te geven aan 
het secretariaat van onze Parochie: 
tel.: 0164 - 682525 of aan H. Wouts  
tel.: 0164 - 682575 . 

Zondag 14 juni 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Geen koor. 
Caritas collecte voor diaconie  
( Zie St. Annaparochie) 
Als u naar de dienst wil komen 
moet u dat wel vooraf doorgeven 
aan:  Ad Huijsmans tel. 0653424810 
Mailadres: huijsmans4756@gmail.
com Misintenties: Jo de Jongh-
Dingemans, Cor van Etten-v.d. 
Poel, Dina Reijnders-Suijkerbuijk, 
Jgt. Ton Wezenbeek, Jgt. Lucie 
Disco-Poppelaars. Voorganger: 
pastoor Hans de Kort; Lector: Lies 
Welten; Koster: Ad Huijsmans.
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Zondag 14 juni  10.00 uur: Ds. 
F.C. de Ronde, Fijnaart. I.v.m. 
coronaregels mogen 30 per-
sonen bij de kerkdienst aanwezig 
zijn. Wilt u bij de dienst aanwezig 
zijn moet u zich aanmelden bij 
Conny Bom, tel. 0167-564745 
of connybom@autobom.nl. Aan-
melden kan tot donderdag 20.00 uur.

Zondag 14 juni leidt Mevr.   P. 
de Nooij uit Den Haag de online 
kerkdienst. Aanvang 10.00 uur. 
U kunt de dienst live volgen of 
terugkijken via de link: www.
pkn-oudenbosch.nl/diensten/ 
geluidsdiensten/video-kerkdienst. 
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Weekenddienst regio  Halste-
ren en Steenbergen 10.00 uur tot 
maandagmorgen 8.00 uur: voor 
dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met de telefonist(e) van 
Ziekenhuis Bravis,  0164 - 278000. 
Deze zal u doorverbinden met de 
pastor van dienst.

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergendoordenkertje

Je dankbaar voelen zonder dit 
te uiten is hetzelfde 

als een cadeau inpakken 
zonder het te geven.

Toegift van Pater Bertus

Werk aan de winkel
Er is voor bijna iedereen veel te 
doen in deze coronacrisistijd. Voor 
gelovige christenen is er extra 
werk aan de winkel. Voor hen 
zet ik een aantal taken op een rij. 
1. Bid met elkaar onder leiding 
van Maria voor een nieuw leven 
voor allen. 2.Ga na in je hart, wat 
je in je leven moet veranderen. 
Voorbeelden: stop met die ene 
verslaving; verander je egoïstisch 
bestaan; bid dagelijks; keer terug 
naar God en Zijn geboden; help het 
aanschijn van de aarde ten goede 
te veranderen o.l.v. de Heilige 
Geest. 3. Beste medechristenen, 
wees gebed voor allen die niet 
bidden, wees vreugde voor allen 
die geen uitweg zien, wees dragers 
van licht in de duisternis van deze 
tijd zonder vrede. 4. Bid en zoek 
de hulp en de bescherming van 
Heiligen. Heiligen zoals Moeder 
Maria, Sint Jozef, pater Pio, 
de H.Antonius, Marthe Robin, 
pastoor van Ars, Lidwina van 
Schiedam, zuster Adolphine, 
de martelaren van Gorkum, enz  
kunnen door hun voorbeeld ons 
aardse leven helpen verheffen naar 
het hemelse. 5. Vertrouw er op, dat 
Jezus en Maria met ons blijven en 
ons zegenen. In de Naam van de 
Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest. Pater Bertus. 
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Zondag 14 juni 10.00 uur: Ds. 
A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. P.J. 
Droogers, Werkendam.

Open Deur Steenbergen

Sinds enekele weken verzorgen 
wij, in verband met de corona 
crisis, in plaats van een 
kerkdienst op zondag met 
gemiddeld 300 mensen, een live 
stream verbinding van onze 
kerkdienst. We zien dat de live 
verbinding door ongeveer 170 
adressen wordt gevolgd, en daarna 
nog ruim 300 maal wordt bekeken. 
Ook krijgen wij vanuit allerlei 
hoeken in Steenbergen bedankjes 
van mensen met de mededeling dat 
onze kerkdienst de mensen steun 
en hoop geeft in deze bange tijden.
Op basis van bovenstaande 
hebben we besloten om de koffie 
corner in onze kerk elke maandag 
middag open te stellen van 13.30-
16.00 uur. Mensen die behoefte 
hebben aan een goed gesprek, een 
bemoediging of een gebed kunnen 
dan in onze kerk terecht.
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In het seizoen 1986/1987 werd de 
uit Roosendaal afkomstige Rob 
Hellendoorn de nieuwe trainer 
van de selectie van v.v. Steenber-
gen. Hij volgde de eveneens uit 
Roosendaal afkomstige Cor Hol-
lestelle op, die in het seizoen daar-
voor ( 1985/1986) met zijn elftal 
was gedegradeerd uit de 3e klas. 
Waardoor Rob Hellendoorn weer 
moest beginnen in de 4e klas.
Geen gemakkelijke opgave uiter-
aard, mede vanwege het feit dat 
enkele jarenlange vaste krachten 
hadden besloten hun voetbal-
schoenen aan de wilgen te han-
gen.
Jan Geers en Willemjan Verkou-
ter stopten vanwege hun leeftijd, 
Wim de Kock vanwege een hard-
nekkige knie blessure. 
Aanvoerder Cees van de Reest 
was daardoor met zijn 32 jaar ei-
genlijk de enige ervaren speler in 
het nieuwe team  van Rob Hellen-
doorn. Willemjan Verkouter bleef 
echter wel betrokken bij de selec-
tie omdat hij vanaf het aantreden 
van Rob Hellendoorn verzorger 
werd als opvolger van Piet Delhez.
In het eerste seizoen dat Rob Hel-
lendoorn de leiding in handen 
had waren de resultaten, vooral in 
de eerste competitiehelft, niet om 
over naar huis te schrijven. Maar 
na de winterstop draaide zijn 

ploeg een stuk beter waardoor 
uiteindelijk een 6e plaats werd be-
reikt in de eindrangschikking van 
het seizoen 1986/1987.

Elftal met belofte voor de 
toekomst
Ook het volgende seizoen – het 
seizoen 1987/1988 – had Rob Hel-
lendoorn de leiding over de se-
lectie van de Blauwwitten. In de 
tweede helft van het voorgaande 
seizoen was hij al begonnen met 
het inpassen van diverse jeugd-
spelers en dat zette hij voort in het 
nieuwe seizoen. 
Aanvoerder Cees van de Reest ( 33 
jaar inmiddels) bleef de enige spe-
ler met ervaring , vervolgens was 
er een ‘gat’ naar spelers die zo’n 
10 jaar jonger waren. “We hebben 
een elftal voor de toekomst”, zei 
trainer Rob Hellendoorn.
“Steenbergen is een stevige kluif 
voor iedere tegenstander”, kopte 
Cees van de Reest in een kranten-
artikel voorafgaand aan het begin 
van de competitie. “Steenbergen 
nog volop in opbouw” was de titel 
van een voorbeschouwing waarbij 
Ger de Jong aan het woord kwam. 
Duidelijk was dat Rob Hellen-
doorn aan het bouwen was met 

als uitgangspunt om over enkele 
jaren te pieken.

Hotel Aarden ‘Goalgetter 
trofee’
Frans Joosse , op dat moment de 
uitbater van Hotel Aarden ( het te-
genwoordige hotel/brasserie De 
Kaai) en al vele jaren sponsor van 
diverse Steenbergse  sportvereni-
gingen, begon vanaf het voetbal-
seizoen 1987/1988 met de Hotel 
Aarden Goalgetter Trofee. De be-
doeling van Frans was op deze 
manier meer naamsbekendheid 
in de regio te krijgen.
Zes verenigingen uit de regio, Sc. 
Kruisland, Sc. Welberg, Val Aan, 
NVS, Noad’67 en v.v. Steenber-
gen, konden met hun eerste elftal 
daaraan meedoen en de speler die 
de meeste doelpunten zou sco-
ren werd winnaar van deze nieu-
we trofee. 
Een mooi initiatief wat door de 
trainers (en spelers ) van de diver-
se verenigingen werd toegejuicht.

Slechte competitiestart
De eerste kompetitiewedstrijd 
welke  voor Steenbergen op het 
programma stond was een thuis-

wedstrijd tegen debutant Unitas 
uit Etten Leur. En dat werd met-
een een nederlaag, dus dat was 
balen. Na een succesvolle oefen-
periode verloor Steenbergen deze 
eerste wedstrijd met 0-1. Maar ge-
leidelijk aan werden de resulta-
ten beter en beter, hetgeen hal-
verwege de competitie resulteer-
de in een 2e plaats op de ranglijst 
achter koploper ‘De Schutters’ uit 
Stampersgat.
Totaal 7 overwinningen en 4 ver-
liespartijen en slechts 2 punten 
achterstand op de koploper, niet 
slecht maar het kon beter.

Onweer incident
Op dinsdagavond 8 oktober deed 
zich tijdens de training van de se-
lectie een vervelend incident voor. 
De regen kwam die avond met 
bakken uit de hemel, daarbij on-
weerde het regelmatig, waardoor 
trainer Rob Hellendoorn besloot 
de training later te beginnen.
Nadat er was gestart met de trai-
ning begon het kort daarna weer 
te onweren, reden voor een 3-tal 
spelers om op eigen houtje de 
training te verlaten. Trainer Hel-
lendoorn pikte dat niet en besloot 
het 3-tal een schorsing op te leg-
gen tot 1 januari 1988.

Zijn besluit was er mede op geba-
seerd dat er zich naar zijn mening 
al eerder enkele incidenten met 
dezelfde spelers hadden voorge-
daan. Voor hem was dit dus de be-
kende druppel.

Fc Antwerp komt op be-
zoek
Tijdens de laatste maanden van 
1987 hadden diverse Blauwwit 
vrijwilligers, vooral leden van de 
supportersclub, ervoor gezorgd 
dat er op veld 1 van het sportpark 
aan de Seringenlaan een lichtin-
stallatie was geplaatst, mede mo-
gelijk gemaakt dankzij vele spon-
soren.
Natuurlijk moest die officieel in 
gebruik worden genomen, liefst 
met een wedstrijd van het eerste 
elftal tegen een gerenommeerde 
tegenstander.
Via bestuurslid Ad Bruynseels van 
de supportersclub  werden de eer-
ste  contacten gelegd met de Bel-
gische Eerste klasser Fc Antwerp, 
op dat moment de koploper in de 
hoogste klasse van de Belgische 
kompetitie.
Trainer van Fc Antwerp was  de 
bekende George Kessler, ook in 
Nederland geen onbekende, ter-

 Uit de ‘Oude Blauwwit-doos van John Rommers: 
Steenbergen 1 kampioen na bewogen seizoen 1987/1988 

en na knotsgekke laatste competitiewedstrijd tegen R.S.V.

Foto: Het elftal van Rob Hellendoorn net nadat het kampioenschap was behaald tegen R.S.V. Staand v.l.n.r. Rob Bosmans , Rob Hellendoorn (trainer) Corné van Dijk , Con de Groot ,Henk 
Smout , Ronald Huijgens ,Peter Kraaybeek, Corné de Regt en Jean Paul de Groot. Zittend v.l.n.r. Joke Buuron ( verzorgster)Ronald Luysterburg , Pierre van Hooydonk , André Oerlemans , Barry 
de Wit ,Frank v.d. Wegen , Ger Dogge en John Bakx. en liggend daarvoor doelman Con van Kuijk. Aanvoerder Cees van de Reest ontbreekt op deze foto.
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wijl ook de Nederlandse spelers  
Frans van Rooy en Jan Poortvliet 
deel uitmaakten van het team van 
Fc Antwerp.
Een aantrekkelijke tegenstander 
dus, die uiteindelijk bereid was 
naar Steenbergen te komen voor 
de openingswedstrijd ter gelegen-
heid van de ingebruikname van 
de lichtinstallatie op woensdag-
avond 3 februari 1988.
Een avond  waarop wederom de 
regen met bakken uit de hemel 
kwam vallen.
Ondanks dat waren de supporters 
in grote getale naar Steenbergen 
gekomen om in een leuke wed-
strijd te zien dat het waterballet 
werd gewonnen door Fc Antwerp 
met 6-2.
Namens Steenbergen waren het 
Corné van Dijk en Pierre van 
Hooydonk (via een strafschop) die 
voor de doelpunten zorgden.

Cees van de Reest  
twee maal feestvarken
Vrij kort na de winterstop stond 
voor Steenbergen de uitwed-
strijd op het programma tegen De 
Schutters uit Stampersgat, op dat 
moment nog steeds de koploper 
van de 4e klas. Steenbergen won 
die wedstrijd krap met 0-1 dankzij 
een door Pierre van Hooydonk be-
nutte strafschop, toegekend we-
gens een overtreding binnen de 16 
op Ger de Jong.
De Blauwwitten kwamen daar-
door op gelijke hoogte met De 
Schutters maar namen een week 
later alleen de leiding doordat De 
Schutters zijn wedstrijd verloor 
tegen Sc Kruisland en Steenber-
gen met 1-0 wist te winnen van 
Noordhoek, dankzij een doelpunt 
van John Bakx op aangeven van 
aanvoerder Cees van de Reest.
Diezelfde Cees van de Reest werd 
voorafgaand aan de wedstrijd te-
gen Noordhoek door het bestuur 
in de bloemetjes gezet vanwege 
het feit dat hij zijn 400e officiële 
wedstrijd ging spelen voor Steen-
bergen.
En enkele weken later waren er 
wederom bloemen voor de Steen-
bergse aanvoerder omdat hij tij-
dens de jaarlijkse sportman/
vrouw verkiezing van de gemeen-
te Steenbergen werd gekozen tot 
sportman van het jaar 1987.
Synoniem voor Cees van de Reest 
stond zijn ‘buitenkantje voet’ het-
geen hij als jeugdtrainer bij zijn 
vereniging ook bijna al zijn leer-

lingen wist aan te leren.
En ondanks zijn Zeeuwse inslag 
was Cees in de loop van de jaren 
een echte Blauwwitter geworden, 
die voor iedere trainer een vaste 
waarde was als speler in het eer-
ste elftal.

Knotsgekke laatste  
wedstrijd tegen RSV
De voorlaatste competitiewed-
strijd die voor Steenbergen op het 
programma stond was thuis te-
gen Grenswachters en werd met 
2-0 gewonnen dankzij doelpun-
ten van André Oerlemans en Pier-
re van Hooydonk, maar ook de 
nummer twee op de ranglijst, wel-
ke plaats inmiddels was ingeno-
men door Meto uit Hoogerheide, 
wist zijn wedstrijd tegen Patrijzen 
te winnen.
Met nog één wedstrijd te gaan was 
Steenbergen de koploper met 31 
punten,  gevolgd door Meto met 
29 punten.
Als laatste wedstrijd moest Steen-
bergen op zondag 15 mei 1988 in 
Rucphen aan de bak tegen R.S.V. 
en stond er voor Meto een uitwed-
strijd tegen Walcheren op het pro-
gramma.
En in die laatste wedstrijd, waar 
Steenbergen dus voldoende zou 
hebben aan een gelijkspel en zelfs 
bij een nederlaag nog kampioen 
zou worden als Meto niet zou win-
nen van Walcheren, kwam Steen-
bergen “van de hel in de hemel”, 
zoals dagblad De Stem sportjour-
nalist Chris van Wijk het in zijn 

krant verwoordde.
De ploeg van Rob Hellendoorn 
was in de eerste helft totaal zich-
zelf niet, was veel te gespannen en 
liet zich volledig overlopen door 
gastheer R.S.V.
Al na 10 minuten kwam R.S.V. op 
een 1-0 voorsprong , halverwe-
ge de 1e helft gevolgd door een 
tweede treffer en kort voor de thee 
werd de ruststand bepaald op 3-0 
voor R.S.V.

Mogelijk hebben de Steenbergse 
spelers een beetje moed geput uit 
het feit dat de ruststand bij Meto 
nog 0-0 was , feit was in ieder ge-
val dat er in de 2e helft een to-
taal andere Bauwwit ploeg op het 
veld stond. Aanvankelijk sloeg het 
pech vogeltje toe.
Pierre van Hooydonk trof met een 
kopbal de R.S.V.-lat, (zie foto) Ro-
nald Huijgens trof zelfs 2 keer het 
houtwerk maar in de 20e minuut 
was het dan eindelijk wel raak.
Het was Corné de Regt die in de 
20e minuut voor de 3-1 zorgde, 
waarna Steenbergen nog heftiger 
ten aanval trok.
Een treffer van Pierre van 
Hooydonk werd (overigens te-
recht) wegens buitenspel afge-
keurd en 10 minuten voor tijd 
mikte de lange spits wederom een 
kopbal op de lat.
De snelle John Bakx reageerde 
echter attent en zorgde alsnog 
voor de aansluitingstreffer waar-
door de achterstand nog slechts 1 
doelpunt was.
In de 85e minuut leek dat ene 
doelpunt gescoord te gaan wor-

den, maar het schot van John Bakx 
ging via de binnenkant van de 
kruising weer terug het veld in.
En toen bijna iedereen zich al had 
verzoend met de nederlaag kwam 
dan toch nog de gelijkmaker.
Vier minuten voor tijd mocht Ro-
nald Huijgens de zoveelste hoek-
schop nemen en wat aanvoer-
der Cees van de Reest haast nooit 
deed, deed hij deze keer (gelukkig) 
wel.
Hij ‘kopte’ de bal tegen de R.S.V. 
touwen en bracht daarmee zijn 
ploeg op gelijke hoogte met R.S.V.( 
zie foto)
De 3-3 was voldoende om het 
kampioenschap te behalen en dat 
gebeurde dan ook.
Achteraf gezien gebeurde dat op 
een manier die bijna niet te be-
vatten was, maar daarom was het 
des te mooier om na deze voet-
balthriller te mogen gaan feesten 
en te mogen promoveren naar de 
3e klas.
En aanvoerder Cees van de Reest 
zal zijn treffer  niet snel vergeten 
,want zo vaak heeft de begaafde 
technicus in zijn voetballoopbaan 
niet gescoord.
Na afloop van de wedstrijd werd 
overigens bekend dat Meto in zijn 
uitwedstrijd tegen Walcheren niet 
verder was gekomen dan een 0-0 
gelijkspel, dus ook bij een neder-
laag zou Steenbergen het kam-
pioenschap hebben binnen ge-
haald.

Ontvangst op  
het gemeentehuis
Uiteraard barstte het feest op het 
veld van R.S.V. direct na de wed-
strijd spontaan los, ( zie foto) 
waarbij ook de vele meegereisde 
Steenbergse supporters zich niet 
onbetuigd lieten.
Spelers en begeleiders gingen op 
de schouders en knepen zichzelf 
eens in de arm om daarmee in de 
gaten te krijgen dat het, na die 3-0 
achterstand bij rust, toch allemaal 
echt waar was.
Bij terugkomst in Steenbergen 
werd het gezelschap in een open 
wagen naar het gemeentehuis ge-
reden waar burgemeester Derk-
sen en wethouder Ad Adriaansen 
de kampioenen toespraken.

En vervolgens werd het kampi-
oensfeest voortgezet in de kanti-
ne op het sportpark waarbij even-
eens heel veel supporters aanwe-
zig waren.

Pierre van Hooydonk  
winnaar Hotel Aarden 
Goalgetter Trofee
Pierre van Hooydonk bleek na af-
loop van de kompetitie de eerste 
winnaar te zijn geworden  van de 
Hotel Aarden Goalgetter Trofee, 
die door uitbater Frans Joosse aan 
het begin van de kompetitie in het 
leven was geroepen.
De 18 jarige spits wist het net van 
de tegenstander in zijn eerste vol-
ledige seizoen als basisspeler van 
Steenbergen 1 maar liefst 14 keer 
te vinden, voldoende om winnaar 
te worden van de trofee.

Nog één seizoen
Pierre zou na dit seizoen nog 1 sei-
zoen uitkomen voor Steenbergen 
in de 3e klas waarin hij , wederom 
onder leiding van trainer Rob Hel-
lendoorn, met zijn ploeg op een 
gedeelde 2e plaats eindigde op de 
ranglijst achter kampioen Goes en 
gelijk met Roosendaal.
Daarna zou Pierre van Hooydonk 
vertrekken naar de toen nog be-
taald voetbal vereniging R.B.C. uit 
Roosendaal en wat er vervolgens 
met de veel scorende spits is ge-
beurd is bij iedere voetballiefheb-
ber bekend.
Velen onder ons (waaronder ik-
zelf) waren op dat moment van 
mening dat deze stap te hoog ge-
grepen was voor Pierre, maar wat 
hebben we ons daarin ( gelukkig) 
vergist.
Tot op de dag van vandaag is de 
momenteel 50-jarige voormalig 
Welbergenaar een graag geziene 
gast bij diverse voetbalprogram-
ma’s op T.V. en siert het hem dat 
hij een  bescheiden persoon is ge-
bleven met nog steeds kennis van 
zaken.

Pierre van Hooydonk heeft heel 
veel te danken aan zijn veel te 
vroeg overleden ouders  moeder 
Corry en vader Jan die hem, voor-
al in zijn jeugdjaren, overal heen 
brachten en altijd bijstonden.
Benieuwd of zoon Sydney, mo-
menteel speler van N.A.C. Breda, 
dezelfde weg gaat bewandelen als 
vader Pierre.

Foto : Aanvoerder Cees van de Reest loopt juichend weg na zijn gelijkmaker 4 minuten voor tijd.

Foto : Spits Pierre van Hooydonk 
kopt de bal boven de uitkomende 
doelman van R.S.V.  Zijn poging 
zou tegen de lat komen.
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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

WIJ ZOEKEN GRATIS DE AUTO VAN JOUW DROMEN!
Met een slagingskans van 100%

Een nieuwe auto is dit jaar misschien 
wel de slimste investerging van je 
vakantiegeld. Door de coronacrisis 
is eigen vervoer nog belangrijker 
geworden. Bij Auto Kar zoeken 
we - op basis van jouw wensen 
en budget - GRATIS een goede en 
betrouwbare auto. Dankzij de juiste 
kennis, jarenlange ervaring en ons 
uitgebreide netwerk hebben we 
een slagingskans van 100%! Neem 
nu vrijblijvend contact met ons op: 
vakgarageautokar.nl/gratis-zoekservice.

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

Niek Wagemakers 


