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In de ledeneditie
van 20 maart

ontvangen leden van 
Steenbergse Courant

Bijzonder voordeel
bij LinFina

(zie elders  in deze editie)

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Bingo’s afgelast, 
Bridgekampioenschap afgelast, 
Samen Eten gaat niet door  . . . en 
dat geldt voorlopig ook voor het 
grote schuurfeest dat KPJ Steen-
bergen deze zaterdag wilde ge-
ven. Alle voorbereidingen ten spijt 
heeft het bestuur beslist dat het 
ook dit jaar volledig uitverkochte 
feest geen doorgang zal vinden. 
Stevig balen en hevige teleurstel-
ling, maar ook zorgen zo blijkt.

“We hebben een uitvoerig ge-
sprek gehad met de burgemees-
ter. Het is ons niet verboden, maar 
wel ter overweging gegeven. Hoe-
wel we er enorm van balen en ook 
flink zijn teleurgesteld hebben we 
toch besloten om ons schuurfeest 
af te gelasten”, zo vertellen Thom 
van der Riet en Milou Testers. Zij 

zijn respectievelijk voorzitter en 
vice-voorzitter van KPJ Steenber-
gen. “Burgemeester Van den Belt 
heeft ons het advies gegeven om 
ons evenement geen doorgang 
te laten vinden. Dat begrijpen we 
ook wel, duizend bezoekers wordt 
als grens gesteld en de leeftijds-
groep tussen de 18 en de 30 jaar is 
volgens ons niet de grootste risi-
cogroep, maar de kans dat een be-
smetting vervolgens wordt door-
gegeven aan anderen is wel aan-
wezig. Hoe moeilijk we dit ook 
vinden, we hebben een voor ons 
zware beslissing genomen”, stelt 
Thom van der Riet.

Voorbereidingen  
bijna al klaar
Milou Testers licht toe dat het be-

stuur – met daarin ook Monique 
Oostvogels, Dico Kardux, Elvira de 
Schutter, Jeffrey van Terheijden, 
Jochem Free en Sander Wezen-
beek – al vanaf november in de 
weer is met de voorbereidingen 
van het drukbezochte feest. “Deze 
week hebben we de schuur van 
familie De Schutter aan de Din-
teloordseweg 16 helemaal schoon 
gemaakt. De toiletwagens staan al 
klaar en we waren toe aan het re-
gelen van de laatste zaken. De be-
veiliging en de EHBO waren ge-
regeld. Showtime entertainment 
met dj Peer (Peter Vroon) was er 
helemaal klaar voor. Deze afge-
lasting is een fikse strop, naast de 
grote teleurstelling”.

Opbrengst hard nodig
Het tweetal hoopt nu dat het 

schuurfeest alsnog in juni of juli 
kan worden gerealiseerd. 

“De opbrengst hebben we als KPJ 
nodig om door het jaar tal van ac-
tiviteiten te organiseren. Denk 
daarbij aan karten, kanoën, bug-
gy rijden, cocktails maken en klei-

duivenschieten. Daarnaast la-
ten we bussen rijden naar feesten 
van onze collega KPJ’s. Geen feest, 
geen inkomsten. Dat is echt een 
probleem, want de financiële buf-
fer die we hebben is nodig voor de 
viering van ons 100 jarig bestaan 
in 2022”.

Geen KPJ-schuurfeest voor duizend  
bezoekers uit de hele regio

• Foto: Milou Testers en Thom van der Riet hebben met hun overige 
bestuursleden een vervelende beslissing moeten nemen en het grote 
schuurfeest van KPJ Steenbergen afgelast. Ze hopen over een paar 
maanden toch nog een vervolg te krijgen. 

DINTELOORD – Flinke regenbui-
ten deze ochtend. De ren-je-rot 
natuurquiz die Robert Deliën en 
Lenneke Blummel van Stichting 
Natuurpodium voor de kinderen 
van de Petrus en Paulusschool 
in petto hadden moest daardoor 
in afgeslankte vorm niet buiten 
maar binnen plaatsvinden. Maar 
in de aula van de school kregen de 
leerlingen vertelt dat hun school 
nu partner is van het Natuurpo-

dium. En ze beantwoordden en-
thousiast wat natuurquiz vragen. 
Over de plek die reeën het pret-
tigst vinden en waar en hoe een li-
belle wordt geboren.

Directeur Francis van Groenes-
tijn nam vanochtend de plaquet-
te ‘partner van het Natuurpodium’ 
met plezier in ontvangst. En ze on-
dertekende vervolgens het ‘con-
tract’ met de stichting. De leerlin-

gen van Petrus en Paulus zijn nu 
nog meer welkom in het bezoe-
kerscentrum van het Natuurpo-
dium naast Stayokay aan de Bos-
lustweg 1 in Bergen op Zoom en 
ook op de tweede locatie, het be-
zoekerscentrum van het Brabants 
Landschap op de Kraaienberg. 
Op de school zullen de komende 
periode bijzondere natuurlessen 
worden gegeven en zo komen de 
kinderen nog meer te weten over 
het belang en het plezier van de 
natuur.
foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant 

Ook Petrus en Paulus basisschool  
is nu partner van het Natuurpodium

Bravisziekenhuis 
past bezoektijden 
aan vanwege 
Corona virus
REGIO – Het Bravis ziekenhuis 
(Bergen op Zoom en Roosendaal) 
meldt twee nieuwe gevallen van 
coronabesmettingen bij mede-
werkers van de afdelingen OK en 
Cardiologie. Doordat het aantal 
besmettingen van ziekenhuisme-
dewerkers en patiënten in de re-
gio toeneemt zijn er maatregelen 
genomen.

Zo zijn de bezoektijden vanaf 
vandaag – woensdag 11 maart 
– teruggebracht naar 18:00 tot 
20:00 uur. Er mag slechts één be-
zoeker per patiënt komen en be-
zoekers met klachten als ver-
koudheid, hoesten of koorts wor-
den verzocht thuis te blijven.
Uit voorzorg zijn alle bijeenkom-
sten voor patiënten voorlopig af-
gezegd.

Hennep geruimd in 
Steenbergen-Zuid
STEENBERGEN – Naar aanlei-
ding van een anonieme melding 
heeft de politie woensdag van-
middag in de Esdoornstraat en 
de Anjerstraat in Steenbergen 
hennepkwekerijen geruimd. In 
totaal troffen agenten respec-
tievelijk 328 en 168 planten aan. 
Energieleverancier Enexis heeft 
inmiddels aangifte gedaan van 
stroomdiefstal. Zowel de planten 
als de installatie zijn in beslag ge-
nomen en voor vernietiging afge-
voerd. Er zijn geen aanhoudin-
gen verricht. De eigenaren van de 
kwekerijen zullen nog gehoord 
worden. 



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

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

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

BIJ AANKOOP VAN EEN ALULUX
CD 135 OF CD 942 ROLLUIK KRIJGT U

TIJDELIJK TOT @197,- KORTING!

Voorjaarsactie rolluiken

Bezoek onze showroom 
aan Leerlooierij 17 

te Steenbergen 
Openingstijden zaterdagen van 
10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

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

ENERGIECV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELEKTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

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

Voor al uw duurzame installaties. Vraag naar onze mogelijkheden!

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

U krijgt de betaalde btw
terug!

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

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

CV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN ENERGIEWARMTEPOMPEN

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

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

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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24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 
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Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwers

UITVAARTVERZORGING

LEEUW
TELEFOON (0167) 566 104

        www.uitvaartleeuw.nl

Vertrouwd

Persoonlijk

Ervaren

Transparant

”Ons betrokken
en ervaren team
zorgt voor een

waardig afscheid.
Daar kunt u

op vertrouwen”.

Alfred Leeuw
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 Het team van Uitvaartverzorging Leeuw bestaat uit: 
Gerard en Alfred Leeuw, Ineke van Middendorp

 en Sandra van Poortvliet.

Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan!

 www.ditsletselschade.nl |  info@ditsletselschade.nl |  0167-500899

Bent u slachtoff er als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval ? Ik help u graag.
Met een deskundige en persoonlijke benadering zal ik uw belangen behartigen.

Ook bied ik u de kans op een second opinion. 

U kunt contact met mij opnemen voor een afspraak. 
Ons vertrouwde kantoor is gevestigd aan de Blauwstraat 3

Persoonlijke aanpak in 
rechtshulp bij letselschade

TOT 50% KORTING OP ELKE 2E BAND
Van winter- naar zomerbanden!

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

Voldoende profiel? 
Het is belangrijk om met de juiste 
banden veilig de weg op te gaan. 
Laat ook altijd controleren of de 
banden nog voldoende profiel 
hebben. Zijn de banden aan 
vervanging toe? Profiteer dan nu van 
onze actie:  
 

Tot 50% korting op elke 2e band!*
Maak nu een afspraak bij Auto Kar 
voor een bandenwissel of plan zelf 
een afspraak in via www.autokar.nl

*Vraag naar de voorwaarden.

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

KENNISGEVING

Overleden
Mw. C.T.M. van Giels-Reuvers

7 maart 2020

Wij danken een ieder die moeder hielp
om tot op hoge leeftijd 

haar zelfstandigheid te bewaren
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STEENBERGEN – Hoewel er in de 
gemeente Steenbergen nog geen 
officiële melding van corona-be-
smetting is, heeft het virus in alle 
kernen wel degelijk grote impact 
op het alledaagse leven. Als ge-
volg van alle preventieve maatre-
gelen lijkt het of de wereld lang-
zaam tot stilstand komt. Kinderen 
blijven thuis van school of kun-
nen niet naar school omdat hun 
leerkracht ziek is. Evenementen, 
groot en klein, zijn afgeblazen en 
het aangaan van sociale contacten 
wordt ten sterkste afgeraden. Zie-
kenhuizen beperken de bezoektij-
den, verpleeghuizen zijn in opper-

ste staat van paraatheid en bij de 
supermarkten is de desinfecteren-
de handzeep niet aan te slepen. 

Het corona-virus is in deze da-
gen het enige punt op de agenda 
van de Steenbergse burgemees-
ter Ruud van den Belt: “Alles staat 
in het teken van corona. Als bur-
gemeester heb ik gedurende de 
dag op allerlei niveaus overleg. 
Als burgervader houd ik mij voor-
al bezig met lokale organisaties 
die de komende tijd activiteiten 
op het programma hebben staan. 
Als gemeente dragen wij hen niet 
op om dit af te gelasten, maar we 

gaan wel met hen in overleg. De 
meesten zijn inmiddels tot de 
conclusie gekomen dat afgelasten 
de beste keuze is.”

Uitstel, geen afstel
Dat is in veel gevallen een zure be-
slissing zijn, zo realiseert de bur-
gervader zich terdege. “Of het nu 
om de KPJ gaat die besloot om het 
schuurfeest af te blazen, het A.M. 
de Jongtoneel in Nieuw-Vosse-
meer dat de voorstellingen van dit 
weekend niet door laat gaan of om 
één van de bingo’s voor het goe-
de doel. Die mensen zijn maan-
den bezig met voorbereidingen en 

dan krijg je dit. Gelukkig hoeft van 
uitstel niet persé afstel hoeft te ko-
men.”

Corona regeert
Ook in het gemeentehuis is het 
op dit moment stilletjes. Mede-
werkers die thuis kunnen wer-
ken, doen dat. Activiteiten die de 
gemeente zelf organiseert voor 
meer dan 25 personen, zijn afge-
last. Daaronder de Boomplantdag 
van afgelopen woensdag en het 
Scholendebat dat voor vrijdag op 
het programma staat. “Met kinde-
ren, ouderen en zieken nemen wij 
geen enkel risico,” aldus Van den 

Belt. De externe dienstverlening 
zoals de publieksbalies en de mi-
lieustraat blijven vooralsnog ge-
woon open. Afspraken buitens-
huis worden daarentegen verzet 
of telefonisch afgehandeld. 
Zelfs bij hem thuis regeert coro-
na, vertelt de burgemeester. “Mijn 
echtgenote Angela werkt in het 
ziekenhuis en mijn zoon Rick bij 
de politie. We hebben het er bin-
nen ons eigen vakgebied dus alle-
maal druk mee.”

Aanstaande maandag wordt be-
kend of de maatregelen van kracht 
blijven, verlicht of juist verscherpt 
worden. Mocht er zich een be-
smettingsgeval voordoen in de ge-
meente Steenbergen, betekent dit 
vooralsnog niet dat er aanvullen-
de maatregelen getroffen hoeven 
te worden. Voor de meest actuele 
informatie www.rivm.nl

Organisaties schorten evenementen op: 

Ook onze gemeente komt tot stilstand door corona
(Door Dasja Abresch)

Sport
Op voordracht van de KNVB zijn 
alle trainingen en wedstrijden 
tot en met 16 maart afgelast. De 
sportparken sluiten de poorten. 

X-landers
De X-landers zouden aanstaande 
zaterdag naar Eindhoven afreizen 
om hun First Lego League project 
te presenteren in de strijd om de 
Benelux Innovation Award. De ju-
rering van het project vindt nu op 
afstand plaats. 

Samen eten
Wethouder Koos Krook zou op 
donderdag 12 maart aanschuiven 
bij het project ‘Samen eten’ in ’t 
Cromwiel maar moet het in plaats 

daarvan met een boterhammetje 
van thuis stellen. 

Bingo
Ook de bingo-liefhebbers worden 
teleurgesteld. HSV De Kruisweel 
uit Kruisland en de Stichting Ont-
spanning voor Ouderen de Kleine 
Vos in Nieuw-Vossemeer hadden 
er allebei één op het programma 
staan, maar daar ging een kruis 
doorheen. 

Gemeenschapshuizen
Gemeenschapshuis De Vossen-
burcht is vooralsnog het enige ge-
meenschapshuis in de gemeente 
Steenbergen dat de deuren geslo-
ten houdt. 

Tussen Thee en Diner

Aanstaande zondag zou het Ma-
tinee Tussen Thee en Diner weer 
plaatsvinden bij brasserie De 
Kaai, maar de organisatie heeft 
besloten een keertje over te slaan

Kijk binnen bij bedrijven
Aanstaande maandag 16 maart 
zou wethouder Knop de aftrap 
van ‘Kijk binnen bij bedrijven’ ge-
ven bij Dawn Foods in Steenber-
gen. Vanuit preventief oogpunt 
is besloten dit niet door te laten 
gaan. 

Een flink aantal bedrijven dat be-
zoekers de kans wilde bieden om 
een kijkje in de keuken te nemen, 
heeft zich terug getrokken, maar 
zeker niet allemaal. Voor meer in-
formatie: www.kijkbinnenbijbe-
drijven.nl

NL Doet
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 
maart zou heel Nederland in be-
weging komen om vrijwillig de 

handen uit de mouwen te steken 
voor NL Doet. Veel klussen zijn 
echter afgelast of verzet door de 
aanbieders. Daaronder het op-
frissen van de schooltuin van De 
Nieuwe Veste, en het laten ontwa-
ken van de tuin bij het Thomas-
huis in Welberg, Voor meer infor-
matie nldoet.nl 

Foto-expositie
Hoewel de afgekondigde maat-
regelen vooralsnog tot en met 16 
maart gelden, neemt Fotoclub 
Brabantse Wal geen enkel risi-
co en heeft de expositie in brede 
school Het Podium tot nader or-
der uitgesteld. 

Sasso Montanari
Het Passieconcert dat kamerkoor 
Sasso Montanari in de Halsterse 
Quirinuskerk op zondag 29 maart 
zou geven is eveneens afgelast. 
Het koor besloot de komende we-
ken ook geen repetities meer te 
houden.

Bridgekampioenschap
Ook de organisatie van het bridge-
kampioenschap Groot Steenber-
gen besloot geen risico te nemen 
en cancelde het bridgekampioen-
schap dat voor aanstaande zater-
dag gepland stond in het dorps-
huis van Dinteloord. De nieuwe 
datum zal in Steenbergse Courant 
en KijkopSteenbergen.nl worden 
bekend gemaakt.

AM de Jongtoneel
Vrijdagavond, zaterdagavond en 
zondagmiddag zou het AM de 
Jongtoneel de klucht ‘Baron van 
Niks tot Armoe’ op de Wagen-
huisplanken brengen. Dat gaat dit 
weekeinde dus niet gebeuren. De 
voorstelling is uitgesteld tot een 
nader te bepalen datum.

Alzheimercafé
Alzheimer Nederland heeft be-
sloten alle Alzheimercafés in de 
maanden maart en april te slui-
ten. 

‘Gecoroniseerde’ activiteiten  
STEENBERGEN – De organisatoren van de meeste activiteiten die dit 
weekend plaats zouden vinden in de gemeente Steenbergen, hebben be-
sloten om deze tot nader orde uit te stellen. 

Corona-virus  
velt Boomfeestdag

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Medewerkers van de buitendienst namen afgelopen 
woensdag de taak over van leerlingen van de Gummarusschool die bo-
men zouden planten bij gemeenschapshuis ’t Cromwiel. Vanwege de co-
rona-dreiging werd deze activiteit in het kader van de Nationale Boom-
plantdag afgelast. Het is overigens maar de vraag of het zonder pande-
mie wel door had kunnen gaan, want door de voortdurende regenval 
was het perceel in een grote modderpoel veranderd. Het nam niet weg 
dat de bomen toch de grond in moesten en dus was het aan de man-
nen van de gemeente Steenbergen om de handen uit de mouwen te ste-
ken. Enkele bomen gingen mee terug naar de gemeentewerkplaats in 
afwachting van betere tijden. Wanneer die zijn aangebroken krijgen de 
leerlingen alsnog de kans om het plantfeest dunnetjes over te doen. Ook 
strooien zij dan een bloemrijk zaadmengsel over de grond uit. 

WELBERG – Op zaterdag 21 maart 
is het Landelijke Opschoondag. 
Ook op het dorp Welberg gaan 
tientallen vrijwilligers, gewapend 
met grijpstokken en vuilniszak-
ken het zwerfvuil te lijf. Wie mee 
wil doen, is om 8.30 uur van har-
te welkom in gemeenschapshuis 
‘de Vaert’. 

Daar begint de dag goed met een 

bakje koffie of thee, begeleid met 
wat lekkers om een stevige bodem 
voor het opruimwerk te leggen. 
Tegen het middaguur is de klus 
geklaard en keert iedereen weer 
terug naar het gemeenschapshuis 
waar soep en broodjes staan te 
wachten. 

Gezellige dorpsactiviteit
De organisatie van de Opschoon-

dag op de Welberg ligt in han-
den van de Dorpsraad Welberg 
(DRW). Koos Boer is coördinator 
namens de DRW: ”Het is al jaren-
lang een goed gebruik dat de Wel-
berg meedoet aan de Landelijke 
Opschoondag. Het gaat er niet al-
leen om dat we ons dorp en de na-
tuur schoonhouden, maar het is 
vooral ook een gezellige dorpsac-
tiviteit. Niks zo goed voor de sa-
menhorigheid als actief samen 
bezig zijn in de buitenlucht.”

Aanmelden mag, 
maar hoeft niet
Na afloop van het werk krijgen alle 

vrijwilligers een bedankje van de 
gemeente Steenbergen. Van te-
voren aanmelden voor deelna-
me hoeft niet, maar mag wel via 
info@dorpsraadwelberg.nl Voor 
handschoenen, grijpstokken, vei-
ligheidshesjes en vuilniszakken 
wordt gezorgd. Heijmans Uitzen-
dorganisatie verzamelt gedurende 
de morgen de volle vuilniszakken 
en grote stukken zwerfvuil.

Ook de Welberg is Supporter van 
Schoon en doet op 21 maart aan-
staande mee met de Landelijke 
Opschoondag.

Welbergenaren gaan 
zwerfvuil samen te lijf



25 maart van 18.00 tot 21.30 uur
Gezellige Ladies Night in het Stadshart

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

de Suijkerpot
Lifestyle

Loop zeker even binnen bij deze winkels:

  

  

Oerlemans
Mode

Tof &
Trendy

Sense 
of Style
Sense 
of Style

Van de Ven
Fashion

Instinct Fashion 
for men & woman

Shoetime de Suijkerpot VATA Shoeby
Sense 
of Style

STEENBERGEN
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Burgemeesters
COLUMNBurgemeesters
COLUMN
Het debat 
van de toekomst
Vanuit de wetenschap dat de jeugd de toekomst heeft, 
stroomt de raadszaal van ons gemeentehuis vier keer 
per jaar vol met kinderen uit de groepen 8 van alle 
 basisscholen en één keer met leerlingen van ’t  Ravelijn. 
Onze medewerkers van de griffi e zijn  verantwoordelijk 
voor de steevast perfecte organisatie en als  
 burgemeester mag ik deze jeugddebatten voorzitten. Dat 
doe ik altijd met veel plezier, want dit is nou echt weer 
zo’n kers op de taart.
Van onze raadsleden die hun vrije tijd en energie steken 
in het klaarstomen van de jongerenfracties, weet ik dat 
ook zij hier veel voldoening uit halen. Hetzelfde geldt voor 
de leden van de jury, die naar aanleiding van de debatten 
een keuze maken uit de ingediende plannen én de beste 
debaters kiezen.

Vaak beginnen de discussies wat timide en da’s best 
 logisch. Je zult immers maar ineens op zo’n echte 
raadszetel zitten, in het hart van de lokale democratie. 
Met een publieke tribune vol klasgenootjes en leerlingen 
van de “tegenpartij” en zelfs de pers die op je vingers 
kijkt. 

Om te beginnen moeten ze nota bene al offi cieel  beloven 
dat ze niets hebben gekregen dat hun mening kan 
 beïnvloeden en dat ze in alle oprechtheid en eerlijkheid 
het debat met elkaar aangaan. 
Als ze te lief tegen elkaar zijn, mag ik het vuurtje graag 
een beetje aanwakkeren. Het gaat er tenslotte ook om dat 
ze hun eigen voorstel met hand en tand verdedigen. 
Als iemand het waagt om Welberg geen echt dorp te 
 noemen, zoals afgelopen vrijdag gebeurde, komt het 
politieke spel vanzelf op de wagen. Heerlijk!

En verder hoef ik onze jongeren niet zoveel meer te leren 
hoor. Ze houden zich keurig aan de vergaderregels en ik 
geef het grif toe: die jongens en meisjes van nu zijn echt 
veel slimmer en wereldwijzer dan ik op hun leeftijd hoor!
Goed nieuws, want dit is de jeugd die later aan het roer 
van onze gemeente komt te staan. Jong geleerd is oud 
gedaan, het is dus aan ons om ze een goede start te 
geven, maar we kunnen er wat mij betreft op vertrouwen 
dat onze toekomst bij deze kinderen in goede handen is.

Als gevolg van het coronavirus moeten we helaas wat 
langer wachten op het vervolg van de debatreeks, maar ik 
heb er alle vertrouwen in dat van uitstel geen afstel komt!

Gegroet, 
Ruud

Burgemeester Ruud van den Belt schrijft – in de huis aan 
huis- edities van Steenbergse Courant - een column over alles 
wat hem bezighoudt in onze gemeenschap. 

Reageren kan via burgemeester@gemeente-steenbergen.nl

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Anderhalf jaar ge-
leden begon de gemeente Steen-
bergen met het Initiatievenfonds 
en in die relatief korte periode zijn 
al twintig projecten gerealiseerd 
en staan er nog eens veertien in 
de startblokken. Het zijn aantallen 
die wethouder Esther Prent tevre-
den stemt. “Al deze initiatieven le-
veren op een eigen wijze een be-
langrijke bijdrage aan de leefbaar-
heid van de kern en de verbinding 
tussen inwoners. Er zit veel daad-
kracht en initiatief in de kernen!”

De wethouder is bovendien van 
mening dat het succes van het 
fonds aantoont dat de gemeente-
lijke organisatie in staat is om mee 
te bewegen met nieuwe tijden. 
“Als gemeente laten we zien dat 
we het ‘van buiten naar binnen 
werken’ echt omarmen.  Kernge-
richt en met de overheid als parti-
cipant en niet als trekker.” 

Faciliteren
Het Initiatievenfonds is beschik-
baar voor iedereen die een goed 
idee heeft om de eigen leefomge-
ving of sociale cohesie te verbe-
teren. Niet alleen verenigingen of 
organisaties, maar vooral ook par-
ticulieren, zo benadrukt Prent. 
In januari 2019 was het startbe-
drag voor het initiatievenfonds 
124.300,- euro. Hiervan is tot op 
heden 28.420,- euro toegekend 
aan initiatieven. Er is 30.000,- 
euro gereserveerd voor lopende 
initiatieven, waarvan de aanvraag 
op korte termijn te verwachten is. 
Het resterende budget vloeit terug 

naar de algemene reserve. Uit het 
overzicht blijkt dat lang niet alle 
aangemelde projecten betaald 
zijn uit het fonds. “Soms past het 
project binnen de reguliere begro-
tingsbudgetten,” legt de wethou-
der uit. “Andere keren is er geen 
geld nodig, maar kunnen wij faci-
literen door de inzet van bijvoor-
beeld materieel.” 

Ondersteunen
Aanvragen tot vijfduizend euro 
kunnen in aanmerking komen 
voor volledige vergoeding. Wan-
neer er meer gevraagd wordt, ver-
delen de gemeente (2/3) en de 
initiatiefnemer (1/3) de kosten. 
Het maximale subsidiebedrag is 
10.000,- euro. “De kracht van het 
fonds is dat noch het initiatief 
noch de uitvoering bij de gemeen-
te liggen. Het is echt van de bur-
gers en als gemeente ondersteu-
nen wij slechts. Of dat nu finan-
cieel is, of door hulp te bieden bij 
procedures of uitvoering.”

Kerncoördinatoren
De aanstelling van kerncoördina-
toren heeft volgens Prent een po-
sitieve rol gespeeld bij het succes 
van het fonds. ”Zij staan in direct 
contact met het dorp, pikken sig-
nalen snel op en verwijzen actief 
naar het Initiatievenfonds. Ook 
zorgen zij voor korte lijntjes tus-
sen de initiatiefnemer en de ver-
antwoordelijke gemeentelijke af-
deling.”

Vuelta
Projecten die sinds de lancering 
van het fonds zijn gerealiseerd 
zijn onder meer de natuurspeel-
tuin in Steenbergen-Zuid, het 

Klaproosviaduct op de Welberg en 
de Kwiekbeweegroute bij Kakel-
bont in Dinteloord. 
Wethouder Prent kijkt vol ver-
wachting uit naar de projecten 
die voor 2020 op de rol staan zoals 
hondenspeelvelden in Steenber-
gen, Welberg en Dinteloord en een 
visvijver in Kruisland.  “Met een 
beetje geluk zien we het kunst-
werk dat de Stadsraad Steenber-
gen realiseert op de rotonde van 
de N257 misschien wel voorbij 
komen op internationale televisie 
tijdens de doortocht van de Vuelta 
in augustus.”

Inwoners of organisaties met een 
goed idee kunnen hierover con-
tact opnemen met de afdeling 
Welzijn & Zorg via 14 0167. De 
wethouder hoopt dat veel mensen 
er gebruik van maken. “Het geld is 
er, al ontbreekt het soms wel aan 
de menskracht en de uren binnen 
de organisatie om snel te hande-
len. In overleg met de initiatiefne-
mer komen we er wel aan uit.”

Wethouder Prent tevreden over  
opbrengst Initiatievenfonds: 

“Er zit veel daadkracht  
in de kernen”

Foto: Bij goed weer is het lekker zitten op het bankje dat dankzij het Initiatievenfonds werd gerealiseerd bij Fort 
Henricus. Het idee kwam van Leefbaarheid De Heen waarvan Piet de Jong voorzitter is. Volgens hem is het bank-
je een mooie toevoeging aan de recreatieve routes. De prullenbak ernaast zorgt er volgens bovendien voor dat er 
minder zwerfafval in de natuur komt. Dit jaar hoopt Leefbaarheid De Heen met behulp van het fonds een flink 
aantal plantenbakken te realiseren op het dorp. 
Foto: Dasja Abrresch © Steenbergse Courant

STEENBERGEN – De lokale ener-
gieambassadeurs Jos Bolders en 
Cees van Vugt zijn destijds gestart 
met het initiatief om de gemeente 
Steenbergen te verduurzamen met 
het project ‘Postcoderoos’. Hieraan 
kunnen inwoners in de gemeente 
investeren in zonne-energie. Hier-
toe is een voormalig trainingsveld 
van NVS in Nieuw-Vossemeer be-
stemd als zonnepark locatie.

Inwoners van Nieuw-Vossemeer, 
Steenbergen, Dinteloord, Kruis-
land, Welberg en De Heen kun-
nen lid worden van de energieco-
operatie Duurzaam Steenbergen 

en via een fiks belastingvoordeel 
meeprofiteren van dit postco-
deroosproject.

Informatiebijeenkomsten
Er staan voor dit initiatief twee 
informatiebijeenkomsten ge-
pland. De eerste is op zaterdag 
21 maart om 10:30 uur in ge-
meenschapshuis De Vaert (Wel-
berg) en de tweede op zaterdag 
28 maart, eveneens om 10:30 uur 
in gemeenschapshuis De Vossen-
burcht in Nieuw-Vossemeer. 
Meer informatie is te vinden op 
www.collectiefzonnedak.nl.

Bijeenkomsten over  
burgerinitiatief:  
het eerste zonneveld 

Stone Mountain is 
hard op zoek naar 

twee masseurs
STEENBERGEN – Team 263, 
de Stone Mountain Runners, 
is naarstig op zoek naar twee 
masseurs die de teamleden 
willen ondersteunen in het 
Pinksterweekend. Een mooie 
kans ook voor fysiotherapeu-
ten in opleiding. Ze kunnen 
hun vaardigheden benutten 
en nemen meteen deel aan 
een prachtig evenement waar 
teamspirit voor energie zorgt. 
Ook is deelname aan deze bij-
zondere run een goede aanvul-
ling voor de CV.
Wie belangstelling heeft wordt 
gevraagd om een bericht te 
sturen naar info@stonemoun-
tainrunners.nl of naar 06 14 
968 820. 



ZOMERACTIE
TERRASSCHERM

GRATIS
afstandsbediening en

montage!Terraszonwering
Piazzola

De Piazzola® is terraszonwering in de meest praktische zin van het woord. Eigenlijk
zou weerwering een betere benaming zijn voor deze bijzondere creatie die u optimaal
van het buitenleven laat genieten. Dit beproefde systeem is zo ontwikkeld dat het maar
liefst 30 vierkante meter schaduw kan leveren en ook bij een buitje blijft men droog 
onder deze overkapping van doek.

•	 Uitgevoerd	met	orgineel	Tibelly	doek
•	 Verkrijgbaar	in	meer	dan	400	standaard	kleurcombinaties
•	 Europeese	topkwaliteit
•	 Gratis	inmeten	en	offerte
•	 Deskundig	advies

*Alleen tijdens de actieperiode van 1-4-2012 t/m 31-6-2013

Lenteactie
terrasscherm
Terrasscherm

Gota®

www.sebrechts.nl

Sebrechts zonwering
Gibsonstraat	9
4651	SW	Steenbergen
T:	0167-567018
info@sebrechts.nl

Openingstijden:
Ma	13.00-17.00
Di	t/m	vr	10.00-12.00	en	13.00-
17.00	uur
Za	10.00-16.00	uur

   *Nu10%
korting

1 april t/m 30 juni 2014
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VOORJAARSACTIE
TERRASSCHERM

NIEUW!
Piazzola Solidare

Ma 13.00-17.00
Di t/m vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur
Za 10.00-14.00 uur

Pergola Zonwering
met gratis afstandsbediening 

www.vishandeldemeerpaal.nl

Blauwstraat 77 • 4651 GB Steenbergen • 0167 564 470

Jubileum aanbiedingen

 - Verse kabeljauwfi let 
 100 gram  € 1,99
 500 gram  € 8,95
-  Visbami, rijkelijk gevuld met 
 gamba's, surimi, wortel en prei 
 in een Chinese saus, 
 500 gram € 5,95 
- Paassalade 100 gram € 1,99     
 Geldig in de winkel en op vrijdagmorgen bij de viskar
 op het Floraplein.

Geldig van 10 t/m 21 maart 2020Geldig van 10 t/m 21 maart 2020

AL ZIN OM EEN DUIK TE NEMEN? Het zwemseizoen 2020 staat voor de deur. Kom je 
vanaf 2 mei ook weer genieten van onze mooie zwembaden? 

Openingstijden zomervakantie 13 juli t/m 23 augustus: doordeweeks 
geopend van 10.00 - 19.00 uur, in het weekend van 10.00 - 17.00 uur. Bij mooi 
weer kan het zijn dat het zwembad extra open is. Kijk hiervoor op de website of 
volg de zwembaden via Facebook.

HEBBEN WE JE E-MAILADRES? DAN ONTVANG JE OP 20 MAART VAN ONS UITGEBREIDE INFORMATIE.

START VOORVERKOOP ABONNEMENTEN
voorverkoop 30 maart t/m 10 april
Abonnementen koop je bij de kassa van het zwembad.

Persoonlijk abonnement* € 52,80  
Gezinsabonnement** € 151,95  

Openingstijden verkoop abonnementen 
Maandag t/m donderdag   9.00 - 16.00 uur 
Vrijdag  9.00 - 12.00 uur 

Normale tarieven
Dagkaartje € 5,00
10-badenkaart € 45,00
Persoonlijk abonnement* € 61,15
Gezinsabonnement** € 183,20 

* vanaf 3 jaar, peildatum 1 januari 2020.
** max. 4 personen, €10,- voor een extra persoon.
Betaling voorverkoop enkel per pin. Neem voor elk abonnement 
een pasfoto mee. Abonnementen ophalen vanaf 20 april.

ZWEMLESSEN
• A, B, C
• Vaardigheid 1,2,3,4
• Trimzwemmen 

(volwassenen)
• Snorkelen
• Plankspringen
• Survival
• Waterpolo
• Aquasport
• Ochtendzwemmen
• Avondzwemmen 

(Aquadintel)
De zwemlessen starten vanaf woensdag 
6 mei (Aquadintel) en donderdag 7 mei 
(de Meermin). 

In de zomervakantie zijn de zwemlessen 
A, B, C en Vaardigheden in de ochtend. 
Meer informatie aan de kassa.

ZWEMBAD DE MEERMIN
Open: 2 mei t/m 6 september 2020
Dinsdag t/m vrijdag van 13.00 -19.00 uur. 
Weekend 10.00-17.00 uur.

Adres: Krommeweg 2c
 4651 RN Steenbergen
 Tel. 0167-563722

meermin@gemeente-steenbergen.nl
www.zwembaddemeermin.nl

ZWEMBAD AQUADINTEL
Open: 2 mei t/m 6 september 2020
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 
13.00 -19.00 uur. Weekend 10.00-17.00 uur.

Adres: Dorus Rijkersstraat 2
 4671 AA Dinteloord
 Tel. 0167-522777

aquadintel@gemeente-steenbergen.nl
www.zwembadaquadintel.nl

ZWEM JE OOK WEER MEE IN 2020?
KOOP NU JE ABONNEMENT MET KORTNG!

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.

Dagelijks nieuws & aanbod uit de gemeente Steenbergen

KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 90.000  bezoekers per maand.
 
Via Facebook wordt KijkopSteenbergen inmiddels gevolgd door 
6.000 fans.
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Vrijdagochtend 6 
maart werd de eerste ronde gehou-
den van de debatwedstrijd voor 
basisscholieren in de gemeente 
Steenbergen. Daar lanceerden de 
teams van de Groen van Prinsterer, 
Pius X en Gummarusschool klas 8b 
hun plan om de gemeenschap te 
verrijken met iets waar deze ook 
werkelijk iets aan heeft. Het nest-
kastjesplan van de Groen van Prin-
sterer kreeg de credit van de jury 
en Janna Markestein, die al van be-
gin af aan sterk overkwam, werd 
gekozen als beste debater.

Het blijft fascinerend. Basisscho-
lieren van de groepen acht moe-
ten met elkaar in debat om hun 
idee te verdedigen en als beste 
plan te presenteren. En dat in een 
indrukwekkende omgeving die op 
zijn minst een uitdaging vormt. 
Namelijk in de raadszaal, op de 
plek waar de raadsleden norma-
liter hun ideeën brengen en met 
een echte burgemeester die de 
vergadering leidt. Dat is niet ge-
makkelijk en een indrukwekken-
de ervaring. 
‘Maar ook een belangrijke’, zo ver-

woordde ook jurylid Pascalle van 
Zuilen bij het bekendmaken van 
het juryoordeel. ‘Blijf hierop oefe-
nen, want dit kom je in je latere le-
ven vast vaker tegen’, zo was haar 
advies aan de scholieren. 
En dat is zeker waar. Hierop zou-
den de scholen nog meer de aan-
dacht mogen vestigen. Leerlingen 
trainen in het vinden van de ster-
ke punten van een plan of idee, fo-
cussen op het doel en de behoefte 
en in een discussie kritiek pareren 
en de verdediging concentreren 
op de sterke punten, waarbij het 
huiswerk bestaat uit het tevoren 
bedenken van mogelijke aanval-
len van opponenten met andere 
belangen of prioriteiten.

Afvalbakken met muziek
De drie aan deze eerste ronde van 
het scholierendebat deelnemen-
de teams kwamen met drie ver-
schillende ideeën. Het team van 
Pius X – met Ralph Willegers, Fien 
Willegers, Janna Markestein en 
begeleider raadslid Jeroen Weer-
denburg – had het succes van Hol-
le Bolle Gijs uit de Efteling in het 
achterhoofd met zijn ‘Papier hier, 
dank u wel’. Een afvalbak met mu-
ziek als beloning voor wie er afval 

in doet, staat hen voor ogen. Het 
eerste exemplaar zou op de Steen-
bergse Markt komen en wanneer 
er voldoende sponsoren zouden 
zijn kon dit verder binnen de ge-
meente worden uitgerold.

Project Perk
Het team 8b van de Gummarus-
school – met Yenthe Bax, Matthijs 
Mol, Feline de Bruin  en begelei-
der Theo van Es – lanceerde het 
project ‘Perk’. In vijf kernen van de 
gemeente zou een bijzonder perk 
worden gerealiseerd met een zit-
bankje, bijzondere beplanting en 
een insectenhotel. Een fietsroute 
langs de diverse perken comple-
teert het plan. 

Zelf gebouwde  
nestkastjes
Het derde team van de Groen van 
Prinsterer – met Jochem Sulkers, 
Sanne Ruijzing, Malou Nieuwkerk 
en begeleider Jürgen Huybrechts 
– bedacht de realisatie van zelfge-
bouwde nestkastjes. Goed voor de 
vogels in de bebouwde kom, goed 
ook voor de samenwerking tussen 
de leerlingen tijdens het bouwen.

Schorsing bracht meer 
vuur in het debat
Na de presentatie van de plan-
nen kwam het debat zeer traag 
op gang. Burgemeester Ruud van 
den Belt gelastte zelfs een schor-
sing om de teams de gelegenheid 
te geven in conclaaf te gaan voor 
een sterker aanvalsplan. Dat hielp 
en het debat kwam beter op gang. 
Vuur kwam er zeker nadat het Pius 
X-team hoorde dat het Gummar-
usteam in eerste instantie Welberg 
niet zag als een aparte kern en dus 
ook niet een ‘Perkplek’. Zelfs in het 
publiek zorgde dat voor reuring. 
“Oostenrijk is toch ook geen Hon-
garije”, zo merkte daar een van 
de jonge Welbergenaren op. Fe-
line de Bruin probeerde tactisch 
de verontwaardiging te temperen 
door aan te geven dat bij voldoen-
de financiën Welberg ook nog een 
Perk zou kunnen krijgen, maar dat 
doofde de vlammen nog niet echt.

Duidelijk juryoordeel
Voor de jury – met havenmees-
ter Dirk-Jan van Weezel, Pascal-
le van Zuilen van de bibliotheek 

en Jeffrey van Meer van gemeen-
te Steenbergen – was het uitein-
delijk een duidelijke zaak: Janna 
Markestein (Pius X) werd gekozen 
als beste debater en het beste idee 
was naar hun mening dat van de 
Groen van Prinsterer: de eigen-
handige bouw van nestkastjes is 
prima uitvoerbaar, dient het alge-
meen nut en is goed voor de na-
tuur. Burgemeester Ruud van den 
Belt reikte, na een dankwoord aan 
alle deelnemers en ondersteu-
ners, de bekers uit.

De volgende ronden
De volgende ronde van het scho-
lierendebat is aanstaande vrij-
dag, de derde ronde is op vrijdag 
20 maart, terwijl de finale op vrij-
dag 3 april plaatsvindt. Dan wordt 
bekend welk idee de 2500 euro ge-
meentelijke bijdrage ontvangt om 
dit te kunnen uitvoeren.

Nestkastjes project van Groen van Prinsterer gekozen 
als beste idee in eerste debatronde  

                   

12°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Stabieler weer  
op komst !

Zaterdag blijft het zwaarbewolkt met 
misschien nog wat lichte regen in onze 
regio maar grotendeels blijft het droog.
De maxima schommelen zo rond de 11 
graden in de gemeente Steenbergen.
De wind waait zwak tot matig uit zuid tot 
zuidwest.
Zondag zijn er eerst nog opklaringen.
Later op de dag neemt de bewolking 
echter weer wat toe.
Tegen de avond kan er mogelijk wat 
lichte regen vallen waarbij de maxima 
rond de 13 graden schommelen.
De wind is matig tot soms vrij krachtig 
uit zuid tot zuidwest.
Na het weekend wordt er een uitloper 
van het Azorenhogedrukgebied uitgerold 
tot over onze omgeving.
Maandag valt er misschien nog een klein 
licht buitje, maar dinsdag en woensdag 
is het droog en met steeds meer zon 
wordt het zachter. 
Maandag en dinsdag is zo rond de 12 
graden maar woensdag zou het in onze 
regio eindelijk eens tegen de 15 graden 
kunnen worden.

Weerspreuk : 
“Ondanks de maartse 

jammerklachten, is de zomer al aan 
het wachten.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

STEENBERGEN – In de hoop dat 
het coronavirus tegen die tijd 
geen belemmering meer vormt 
organiseert Stichting Wielercomi-
té Steenbergen op zondag 17 mei 
een wielerklassieker in het kader 
van de topcompetitie voor meis-
jes en jongens junioren. Start en 
finish hiervoor zijn in de Kapelaan 
Kockstraat op de Welberg. De wie-
lerdag begint om 9:30 uur voor de 
rennertjes in categorie 6.

De renners van categorie 6 leg-
gen 6 rondjes af van 4 kilometer. 
Hun parcours gaat vanaf de Kape-
laan Kockstraat naar de Boomdijk 
, Canadezenweg, Oud Kromwiels-
wegje, Welbergsedijk, Laurentius-
dijk en Pastoor Kerckerstraat te-
rug naar de finish in de Kap.Kock-
straat.

Junioren meisjes
Rond 10.15 uur zullen de renners 
van categorie 6 hun rondjes heb-

ben afgelegd, waarna om 10.30 
uur de junioren meisjes gaan star-
ten. Zij rijden in totaal 76,5 km via 
een parcours dat vanaf de start 
aan de Kapelaan Kockstraat naar  
de Boomdijk, Moerstraatseweg, 
Westlandse Langeweg en Noten-
daalsedijk naar Nieuw-Vossemeer 
zal leiden. Na enkele plaatselij-
ke rondes daar komen de renners 
weer terug naar Welberg waar ze 
rond 12.30 uur zullen afsprinten.
Als de meisjes junioren zijn ge-
start begint om 10.40 uur de wed-
strijd voor de jeugdrenners van 
categorie 5 (meisjes en jongens 
van 12 jaar). Die fietsen 5 rondes 
van 4 km op hetzelfde plaatselij-
ke parcours waar categorie 6 heeft 
gefietst.

Junioren jongens
Om 14.00 uur is het vervolgens 
de beurt aan de junioren jongens 
die in de Top competitie van de 
KNWU uitkomen. Deze toppers 

in spé vertrekken voor een afstand 
van in totaal maar liefst 115 km 
en rijden net als eerder de junio-
ren meisjes richting Nieuw-Vos-
semeer. De eindsprint hier is om 
16:30 uur.
Nadat de junioren jongens aan 
hun wedstrijd zijn begonnen star-
ten om 14.10 uur de jeugdwielren-
ners van categorie 7 ( meisjes en 
jongens van 14 jaar) die 7 rondjes 
van 4 km rijden op het Welbergse 
parcours.

Oproep voor  
Verkeersregelaars
In verband met de omvang van 
het parcours zijn – naast de bege-
leiding door de politie –  ook veel 
verkeersregelaars nodig. De wie-
lerstichting is daarom op zoek 
naar vrijwilligers die op zondag 
17 mei behulpzaam willen zijn 
als verkeersregelaar. Vrijwilligers 
die het leuk vinden op deze ma-
nier een bijdrage te leveren kun-
nen contact opnemen met Hans 
de Groen via tel. 06 – 13895273 
of door een mailtje te sturen naar 
hansjosedegroen@gmail.com. Er 
wordt vervolgens contact opge-
nomen om verdere details te be-
spreken.

Wielercriterium organiseert 
klassieker voor junioren  
jongens en meisjes

Nieuwe cursus 
Valpreventie 
STEENBERGEN – WijZijn Steen-
bergen organiseert in samenwer-
king met Fysio Piessens de cur-
sus Valpreventie. Deze bestaat uit 
twee delen. Opgave kan via Ton-
nie Joxhorst, telefoon (0167) 750 
850. Inhoudelijke informatie wordt 
gegeven door Fia Traets van Fysio 
Piessens, telefoon (0167) 567 521.

Doel van de cursus om ouderen 
te behoeden voor het vallen door 
te werken aan de conditie en door 
oefeningen. 
De cursus wordt gegeven door al-
gemeen en geriatrietherapeute Fia 
Traets en docente Conny Huys-
mans. In het eerste deel vertellen 
de deelnemers over de opdrachten 
die ze hebben geoefend en ont-
vangen ze praktische tips. 

Het tweede deel wordt gegeven 
in de oefenruimte van Fysio Pies-
sens. Hier wordt in spelvorm de 
hand-oog coördinatie en het re-
actievermogen geoefend, wor-
den onder begeleiding praktische 
oefeningen gedaan en krijgen de 
deelnemers aangeleerd hoe ze na 
een val kunnen opstaan.
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

BIEFSTUK
Schaal 3 stuks

6,-
a7,50

Geen 18, geen alcohol

GRAND SUD WIJNEN
2 flessen à 1 liter 
Land van herkomst: Frankrijk

a9,98

 2 VOOR

799799799799
2 VOOR

9999999999999999

JUMBO SCHEPIJS
2 bakken à 500-2500 ml

2e
HALVE
PRIJS*

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

gemeente Steenbergen

Burgemeester Van den Belt vertrouwt op 
gemeenschapszin en deskundigen
Coronavirus raakt ons allemaal, 
maar samen staan we sterk! 
Beste inwoners,

Het zijn voor ons allemaal 
onzekere tijden, dat valt 
helaas niet te ontkennen. Het 
coronavirus overheerst de 
dagelijkse gang van zaken, ook 
in onze gemeente. We moeten 
ervan uitgaan, dat ook in 
onze gemeenschap inmiddels 
inwoners zijn besmet. Officieel 
heb ik hierover echter nog geen 
bevestiging ontvangen. Het 
is voor instanties als de GGD, 
die al zoveel overuren maken, 
namelijk niet langer mogelijk om 
burgemeesters als eersten te 
informeren.    
 
Het sterk groeiende aantal 
infecties in heel de wereld raakt 
iedereen, op welke manier 
dan ook. Onze gezondheid is 
ons hoogste goed, dat staat 
buiten kijf, dus wordt alles op 
alles gezet om het virus in te 
dammen en zijn steeds meer 
(voorzorgs)maatregelen nodig 
om verdere verspreiding zoveel 
mogelijk te beperken.  
 
Dit heeft inmiddels geleid 
tot vergaande landelijke 
maatregelen, waarmee 

geprobeerd wordt een te 
massale uitbraak te voorkomen. 
Vitale sectoren zoals politie, 
brandweer en boven alles de 
gezondheidszorg mogen niet 
ontwricht raken en we willen 
uiteraard ook economisch 
overeind blijven. 

Uw gemeente is ook een vitale 
organisatie, wij doen ons werk 
immers voor u: inwoners 
en ondernemers. Met in 
achtneming van de nationale 
richtlijnen, houden wij onze 
dienstverlening aan u zo goed 
mogelijk op peil.  En staan wij 
u met raad en daad terzijde, 
bij allerlei beslissingen die 
genomen moeten worden in 
deze moeilijke tijden. 

Wij zijn hier goed voorbereid 
op alle scenario’s die op ons 
af kunnen komen en staan 

voortdurend in nauw contact 
met het RIVM, GGD en de 
Veiligheidsregio’s in onze 
provincie. 

Ik wil u bij deze dan ook graag 
mijn vertrouwen met u delen 
in alle deskundigen die – niet 
zelden dag en nacht – aan het 
werk zijn om deze crisis te 
beheersen en te bezweren. Ook 
in onze gemeente. 

Mét u hoop ik van harte dat 
de gevolgen, in alle denkbare 
opzichten, uiteindelijk mee 
zullen vallen. En dat er binnen 
afzienbare tijd een vaccin wordt 
ontwikkeld, om het coronavirus 
een halt toe te roepen.

Het is en blijft boven alles 
zaak dat we de aangescherpte 
maatregelen ter harte nemen 
en dat we allemaal goed op 
onszelf én elkaar letten. Dat we 
onze kwetsbare medemensen, 
met name ouderen en zieken, 
in de gaten te houden, zodat zij 
niet letterlijk in een isolement 
terechtkomen. Waar een bezoek 
niet tot de mogelijkheden 
behoort, kan ook een belletje of 
het doen van een boodschap al 
helpen. 

Blijf alert en houd vertrouwen, 
samen staan we sterk!

Uw burgemeester,

Ruud van den Belt



Steenbergse Courant

Voorjaars
Mode2020

Kaaistraat 22 | 4651 BN Steenbergen | tel. 0167 541 012 

De nieuwe collecties zijn binnen!

de Suijkerpot
Lifestyle

Ma: 13.00 - 17.30 uur 
Di t/m Vr: 09.30 - 17.30 uur
Za: 09.30 - 17.00 uur

Openingstijden

 Het lentegevoel krijg je bij De Suijkerpot 

Zodra je De Suijkerpot in Steenbergen binnenstapt krijg je zin in het voorjaar. 
De altijd sfeervolle winkel van Andrea Suijkerbuijk heeft alle laatste mode en 
trends in huis. Al 18 jaar is deze winkel een begrip in het hart van Steenbergen. 
Soepele stoffen, lichte kleuren, mooie rokken en bijpassende accessoires. 
Je vindt het allemaal terug bij De Suijkerpot. Ieder seizoen heeft Andrea 
een veelzijdige collectie in de winkel hangen. Andrea: ‘Als je bij ons 
binnen loopt dan voel je direct het voorjaar. De kleuren voor dit voorjaar 
zijn een mix van felle, pastel en donkere kleuren. We hebben tijdloze 
en luxe items in onze collectie maar we spelen ook in op de trends 
van dit seizoen. Iedere week blijven er nieuwe items binnenkomen’’.   

De fi nishing touch voor je outfi t zijn mooie accessoires en schoenen. Andrea 
heeft hier absoluut oog voor. Naast smaakvolle damestassen en portemonnees 
van onder andere het merk Lou Lou en sjaals biedt De Suijkerpot ook 
prachtige sieraden. Door het brede aanbod aan merken (My Jewellery, Lott 
Gioielli, Melano en Ixxxi) kun je er terecht voor heuse eyecatchers tot fraaie 
verfi jnde modellen. Kortom, loop eens binnen en laat je inspireren.

De Suijkerpot, Kaaistraat 22, Steenbergen



 Uniek maatwerk bij Goudsmederij de Keizer 
Steenbergen – Bijna één jaar geleden stapte Johan en Ilona van Middendorp 
in het huwelijksbootje. De ringen om hun vingers zijn hier het bewijs van. 
Goudsmit Lotte Keizer heeft een belangrijke rol gespeeld in de zoektocht 
naar de perfecte trouwringen.

Familiestuk
De bruidegom, Johan van Middendorp, kreeg na het bekendmaken van de 
verloving een bijzonder familiestuk: de trouwring van zijn opa. Johan van 
Middendorp is vernoemd naar zijn opa, die overleden is toen Johan nog 
jong was. ‘‘Ik wist direct dat deze ring onderdeel moest worden van mijn 
trouwring. Mijn wens was om de ring in tact te laten, onder andere omdat de 
graveringen nog duidelijk zichtbaar waren.’’ 

Goudsmederij Keizer
Deze wens bleek lastiger te vervullen dan gedacht. Johan van Middendorp: 
‘‘Twee juweliers zagen geen andere oplossing dan de ring om te smelten. Iets 
wat ik niet wilde.’’ Goudsmit Lotte Keizer hoorde dit en heeft het bruidspaar 
uitgenodigd in haar winkel. Zij vertelt: ‘‘De ring omsmelten was mijns 
inziens niet nodig. Door verschillende technieken heb ik de ring passend 
kunnen maken, de graveringen kunnen laten bestaan, nieuwe graveringen 
toegevoegd en gemoderniseerd met behulp van witgoud.’’

Maatwerk
Het bruidspaar spreekt met niets dan lof over het maatwerk wat Lotte Keizer 
heeft geleverd. ‘‘Lotte verdient echt een pluim voor haar vakwerk en het 
uiteindelijke resultaat. Ze luisterde écht naar onze wensen, is kundig en 
het hele proces verliep zonder problemen. We raden iedereen aan om langs 
Lotte te gaan als zij sieraden willen met een persoonlijke touch.’’  

Goudsmederij Keizer, Kaaistraat 45, Steenbergen
www.goudsmederijkeizer.nl

Stralend het voorjaar in!
Onze Nieuwe collectie Badmode 

hangt nu in de winkel!

Badpakken 
maat 36 t/m 56

Bikini’s 
maat 36 t/m 46-48

Tankini’s 
maat 36 t/m 48-50

Vanaf 12 maart ook een kleurrijke collectie kinderbadmode 
Maat 92 t/m 176

Heren 
zwemslips,
shorts en 

surfshorts
maat 4 t/m 9

Rosemary’s Lingerie behoeft eigenlijk 
geen introductie meer
Al 22 jaar staat deze speciaalzaak bekend als hét adres voor ondermode, 
lingerie, nacht- en badmode. 
Eigenaresse Rosemarie Englebert is tevens Mammacare adviseur en zij voert 
een uitgebreide collectie lingerie en badmode geschikt voor dames met een 
borstprothese. 

Inmiddels is de nieuwste 
voorjaar en zomer 
collectie binnen. De 
winkel is gevuld met de 
schitterendste lingerie 
in verleidelijke lente- en 
zomerkleuren. 
In de badmode zijn 
vrolijke kleuren en 
gewaagde prints. Prints 
die je doen verlangen naar 
de zomer en tropische 
bestemmingen. 
Bij de surfshorts voor 
de heren voeren frisse 
tinten en hippe prints 
de boventoon. Sowieso 
vinden de mannen steeds 
vaker hun weg naar de 
winkel. 
Merken als HOM, MEY  en 
A’dam snappen wat 
mannen stoer en mooi 
vinden om te dragen.  
Op 15 april aanstaande 
organiseert Rosemary’s 

Lingerie de Rose Loper dag. Op deze dag kan er kennis gemaakt worden met 
de nieuwe collectie en gedurende de dag zal een adviseuse van het merk 
Amoena  aanwezig zijn om al uw vragen te beantwoorden op het gebied 
van borstprotheses, lingerie en badmode. Tevens op deze dag aantrekkelijke 
aanbiedingen, een rad van fortuin met mooie prijzen en gezonde hapjes en 
drankjes.

Wij voorzien u graag van een eerlijk en passend advies.

Rosemary’s Lingerie, Dorpsstraat 25, Oud Gastel
www.rosemaryslingerie.nl

 



Een bril voor elk gezicht bij Besters  Opticiens
Je hebt maar één paar ogen en die verdienen de aandacht van een 
gediplomeerd opticien. Besters Opticiens in Dinteloord is één van 
vakspecialisten in onze gemeente. Bij deze particuliere opticien draait het 
maar om één ding: de beste kijkoplossing voor zijn  klanten. ‘Tevreden 
klanten zijn mijn visitekaartje’, vertelt eigenaar Maarten-Jan Besters.  

‘De bril of de contactlenzen die klanten bij mij kopen, moeten in alle 
opzichten passend zijn. Dat geldt voor het montuur, de glazen, de sterkte 
en niet te vergeten de prijs. Maatadvies, daar gaat het om. Niet de kosten, 
maar de mensen en hun wensen zijn het uitgangspunt. Belangrijk is 
bovendien dat ik de tijd neem voor een volledige oogmeting, waarbij ik ook 
nauwkeurig naar mogelijke oogziekten kijk. Hoe eerder je die ontdekt, hoe 
beter, dat spreekt voor zich.’

Besters hecht er bovendien aan te benadrukken, dat je niet per se duurder 
uit hoeft te zijn dan bij een keten. ‘Ik heb monturen in alle prijsklassen 
in huis.’ Als het om de brillenmode gaat, is Besters Opticiens uiteraard 
helemaal up to date. 

Bij Besters Opticiens kun je o.a. terecht voor brillen van de kwaliteitsmerken 
Ray-Ban, Prada, Dolce & Gabbana, Michael Kors en Silhouette. In het oog 
springend zijn bovendien de monturen van de handgemaakte topmerken 
J.F. Rey en Johann von Goisern. ‘Dat zijn brillendesigners pur sang, lekker 
eigengereid in hun ontwerpen, voor iedereen die écht iets speciaals zoekt.’

Besters Opticiëns, Raadhuisplein 9, Dinteloord
www.bestersopticiens.nl

AUTOGRAPH
INTELLIGENCE™
An Intelligent Vision Revolution

Continuous Design 
Technology™

Visual AI 
Engine™

Eye-Point
Technology AI™ 

enkelvoudige 
merkbril
al vanaf 
€199,-

multifocale 
merkbril
al vanaf 
€299,-

RAADHUISPLEIN 9  DINTELOORD  TEL 0167 520018
WWW.BESTERSOPTICIENS.NL

Al onze brillen worden voorzien van Shamir glazen.

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

Steenbergen  - Afgelopen maandag 9
maart is Huidcoach Anja Luykx, die
tweeëndertig jaar een eigen zaak heeft,
onderscheiden met een Platinum
Deynique Beauty Award. Op het
hoofdkantoor van Deynique Cosmetica
werden de prijswinnaars feestelijk in
het zonnetje gezet.  
 
Gouden Deynique Beauty Award
Anja Luykx: ‘‘Zes jaar geleden ben ik al
eens bekroond met een ‘Gouden
Deynique Beauty Award’. Deynique
Cosmetica heeft mij nu opnieuw
getoetst op de verschillende criteria.
Door mijn kennis en kunde steeds te
verbeteren ben ik nu weer in de prijzen
gevallen. Deze bijscholing ervaren
klanten in mijn werkwijze en advies.’’ 
 
 
 info@anjaluykx.nl | www.anjaluykx.nl | www.verzorgingvanbinnenuit.nl | 
www.kiowathee.nl | (0167) 85 40 33 | Lindenburghlaan 2 | 4651 TN Steenbergen 

 
Anja Luykx wil haar

klanten laten profiteren
van dit succes. Speciaal

voor u heeft zij de
volgende acties:

 
Kortingen in de webshop
verzorgingvanbinnenuit.nl

&
Deynique Bonuskaart

Sparen voor gratis
hoogwaardige

huidverbeterende
producten bij aanschaf

van Deynique producten
in de salon

 
Persoonlijk huidverzorgingsplan
‘‘Mijn advies bestaat uit een
huidanalyse en een persoonlijk 
huidverzorgingsplan. Eerst wordt er
naar de huid en diens behoefte
gekeken. Die behoefte is bij
iedereen anders, omdat ieder een
andere huid heeft.’’
 
Optimale begeleiding
’’Na de huidanalyse wordt duidelijk
welke aanpak er nodig is. Zo krijgen
mijn klanten niet alleen een behan-
deling, maar wordt 
hij of zij optimaal 
begeleid bij 
de totale 
huidver-
zorging.''
 
 
 
 

HUIDEXPERT ANJA LUYKX BEKROOND MET
PLATINUM Deynique Beauty Award 

-advertor ial -

•  Gespecialiseerd in korte maten   
 voor zowel dames als heren
•  Damesmaten 36 t/m 54,
 herenmaten 46 t/m 66
• Grote collectie
• Heren petten, riemen, bretels etc.
•  Gratis parkeren voor en achter 
 de winkel
•  En nog veel meer..........

Al met al de moeite waard, 
om eens een keer een kijkje te 

komen nemen in onze zaak

www.karremanskleding.nl
onze uitverkoop is begonnen

•  Gespecialiseerd in korte maten 
 voor zowel dames als heren
•  Damesmaten 36 t/m 54
• Herenmaten 46 t/m 66
•  Grote collectie
•  Heren petten, riemen, bretels etc.
•  Gratis parkeren voor en achter de winkel
• Gratis vermaken
•  En nog veel meer.........

Al met al de moeite waard, 
om eens een kijkje te 

komen nemen in onze zaak.

U bent verzekerd van succes!

Voor een leuke voorjaars-
garderobe bent u bij ons 

aan het goede adres!

Onze merken 
Dames:

Frank Walder
Betty Barclay
Toni Dress 
Sommermann
Lebek e.v.a.

Onze merken 
Heren:

Meyer
Ledub
Casa Moda
Fellows
Jupiter e.v.a.

 Vijftig jaar mode bij Gebr. Karremans in Oud Gastel

Oud Gastel – Eigenaresse Angela Karremans weet niet beter. Sinds 1970 is 
het familiebedrijf Gebr. Karremans, waar haar ouders jaren aan het roer 
stonden, gevestigd in de Dorpsstraat in Oud Gastel. Al twintig jaar is zij er 
zelf met veel plezier werkzaam.  
Angela Karremans: ‘‘Wat wij het allerbelangrijkst vinden is dat de klant iets 
koopt waar hij of zij zich lekker bij voelt. Het moet niet in de kast blijven 
hangen. Deze instelling zorgt er voor dat klanten zich bij ons op hun 
gemak voelen. Ons aanbod in de dames- en herenmode is breed. In beide 
categorieën bieden we verschillende stijlen van maat 36 tot 52 (voor de 
dames) en maat 46 tot 66 (voor de heren).’’ 
‘‘We hebben door onze jarenlange ervaring merken in onze winkel hangen 
die voldoen aan onze wensen. Wij willen dat het na een paar keer wassen nog 
mooi is. Naarmate klanten ouder worden verandert het lichaam en hiermee 
de eisen aan kleding. Hier houden wij in onze collectie rekening mee. Wat 
uniek is in onze regio is dat wij herenpantalons verkopen met rondom een 
elastische band zonder knoop en rits. Om ons jubileum te vieren ontvangt 
iedere klant een kleine attentie bij een aankoop.’’  

Gebr. Karremans, Dorpsstraat 1, Oud Gastel
www.karremanskleding.nl

Stralend het voorjaar in!
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Zestig jaar na de 
dood van de Welbergse zieneres 
Janske Gorissen (1906-1960) lijkt 
het erop dat er eindelijk meer dui-
delijkheid komt over het mysterie 
van haar leven. Peter Jan Margry, 
hoogleraar Europese etnologie 
aan de Universiteit van Amsterdam 
en onderzoeker aan het Meertens 
Instituut, kreeg deze week toe-
gang tot de archieven van het Va-
ticaan die voor het eerst in 62 jaar 
geopend werden. 

Margry doet binnen zijn vakge-
bied al jaren onderzoek naar Jans-
ke Gorissen en kreeg eerder al in-
zage in de archieven van het bis-
dom Breda. De belangrijkste do-
cumenten lagen echter achter slot 
en grendel in het Vaticaan. Zij ma-
ken deel uit van het zogenaamde 
Pius XII archief. De huidige paus, 
Fransiscus, besloot deze archie-
ven open te stellen. Voornamelijk 
om onderzoekers de kans te bie-
den meer duidelijkheid te krijgen 
over de betwijfelde positie van 
‘oorlogspaus’ Pius XII tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 

Bruidje van Jezus
Onderzoekers vanuit de hele we-
reld stonden in de rij om zich op 
de documenten te storten. Een 
van hen was Peter Jan Margry. 
Zijn interesse ging niet uit naar de 
paus, maar naar de Welbergse zie-
neres Janske Gorissen. Haar visi-
oenen van de Heilige Maagd Ma-
ria en de stigmata die zij ontving, 
maakten van de Welberg dertig 
jaar lang een bedevaartsoord. Van 
heinde en verre kwamen de gelo-
vigen naar het voormalige kerk-
dorp om het ‘Bruidje van Jezus’ te 
bezoeken. De kwestie bracht de 
katholieke kerk in verlegenheid 
en Paus Pius XII liet de kwestie on-
derzoeken. De conclusie was dat 
het om een valse verering ging die 
per direct verboden moesten wor-
den. Janske leefde tot haar dood 
in 1960 in ballingschap in Wouw 
en ligt begraven op de RK begraaf-
plaats op de Welberg. 

Corona
Margry kreeg vijf dagen de tijd om 
alle documenten in het dikke dos-
sier te onderzoeken, maar het co-
rona-virus gooide roet in het eten. 

De vijf toegezegde dagen werden 
teruggebracht naar drie. “En ik 
had nog geluk dat ik via een zij-in-
gang van het H. Officie informeel 
een dagje langer gedoogd werd.” 

Lastig ontcijferen
Donderdag bleef de deur echter 
ook voor Margry op slot en vloog 
hij terug naar Nederland. On-
danks het verkorte bezoek heeft 
hij naar eigen zeggen alle infor-
matie die hij nodig had boven ta-
fel gekregen. “Het viel niet mee, 
want alles was in het Latijn en het 
handschrift van de betreffende 
consul was lastig te ontcijferen.” 

Meer duidelijkheid
Een groot voordeel was dat Margy 

in Nederland al veel geheime stuk-
ken had mogen bestuderen. Toch 
bood het Pius-archief veel nieuwe 
informatie. “Er zaten documenten 
bij waar ik van opkeek,” aldus de 
hoogleraar. Over de inhoud zwijgt 
hij voorlopig in alle talen. “Mijn 
doel was om meer duidelijkheid 
te krijgen over de rol die het H. Of-
ficie gespeeld heeft en hoe de on-
derzoeken naar Janske Gorissen 
in hun werk zijn gegaan. Uiter-
aard was ik vooral erg benieuwd 
naar de eindrapportages.”  

Kerstboom
Inmiddels is hij begonnen met het 
schrijven van het boek over Janske 
Gorissen. Eind van dit jaar moet 
het klaar, op tijd om als geschenk 
onder de kerstboom te liggen. “De 
wens om een boek over Janske te 
schrijven, is er al jaren, maar door 
al mijn andere werkzaamheden 
en publicaties kwam dit steeds 
op de lange baan. Achteraf bezien 
een ‘blessing in disguise’ omdat 
pas een jaar geleden bekend werd 
dat de Pius-archieven opengin-
gen. Voor mij betekende dit toe-
gang tot een enorme bron van 
informatie die ik nergens anders 
vandaan kon halen.”

Nooit gedeelde 
informatie
Hoewel de kennis die hij in de 
loop der jaren verzameld heeft 
veelomvattend is, hoopt hij dat 
er nog mensen zijn die over nooit 
gedeelde informatie beschikken. 
“Ik heb eerder al gesproken met 
mensen die haar mee hebben ge-
maakt, maar toen wilde men niet 
alles vertellen. We zijn inmiddels 
een paar jaar verder en nu ligt dat 
misschien anders. Ook zijn er mo-
gelijk erfgenamen die in het bezit 
zijn gekomen van waardevolle in-
formatie.” 

Het mailadres en telefoonnum-
mer van Margry zijn bekend bij 
de redactie van deze courant. 

Mysterie rond Janske Gorissen ontrafeld?  

Onderzoeker Margry kreeg 
toegang tot gesloten 
archief van het Vaticaan

Foto: Hoogleraar Peter Jan Mar-
gry (63) kreeg toegang tot de docu-
menten die te maken hebben met 
Janske Gorissen. De stukken lagen 
62 jaar achter slot en grendel.

Foto: Janske Gorissen was van eind 
jaren ’20 tot het begin van de jaren 
’50 van de vorige eeuw het mid-
delpunt van een belangrijke Ma-
ria-verering. De zieneres had vi-
sioenen van (onder meer) de Hei-
lige Maagd Maria. Bedevaartgan-
gers uit het hele land trokken ieder 
week naar Welberg om het Bruid-
je van Jezus haar met eigen ogen te 
aanschouwen. 

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – ICT-special-
ist Databyte en de gemeente Steen-
bergen hebben elkaar gevonden op 
een ogenschijnlijk onwaarschijn-
lijk vlak. Samen zetten zij zich in 
voor de realisatie van een Levensbos 
in de gemeente Steenbergen. Een 
bos waarin bedrijven, overheden 
en particulieren een boom kunnen 
planten om iets of iemand te vieren 
of te herdenken. De wil is er; een lo-
catie waar het bos kan groeien nog 
niet. 

Wethouder Wilma Baartmans 
kondigde eerder dit jaar aan dat 
de gemeente Steenbergen de ko-
mende jaren tienduizend bomen 
wil planten. Onwetend van dit 
plan was bij Databyte het idee ont-
staan om de verbinding met alle 
goede klantrelaties symbolisch te 
bevestigen met het planten van 
een boom. “In het verleden ga-
ven we onze klanten aan het eind 
van het jaar een flesje wijn,” ver-
telt Charles Blesgraaf, senior ac-
countmanager bij Databyte. “Dit 
jaar hebben we voor onze top-
klanten gekozen voor een krat vol 
lokaal fruit. Dat vonden we passen 
bij ons streven naar maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen 
en werd enthousiast ontvangen 
door onze klanten. Van hieruit 
doordenkend naar volgend jaar 
ontstond het idee om bomen te 
schenken.”

Goede relatie
Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
voor ondernemers raakte Bles-
graaf in gesprek met wethouder 
Baartmans. Zij  vertelde hem over 
het voornemen van de gemeente 
Steenbergen om duizenden bo-
men te planten.
Daaruit ontstond de gedachte om 
een bos aan te planten waar een-
ieder die iets te vieren of te her-
denken heeft een boom kan plan-
ten. Blesgraaf: “Ter gelegenheid 
van een geboorte, een overlijden, 
een huwelijksjubileum of zoals 
in ons geval, om de goede rela-
tie met een klant te vieren. Ideali-
ter neemt het bos dusdanige vor-
men aan dat er ook ruimte is om 
te picknicken.”

Groene verbinding
De wethouder is blij met het ini-
tiatief. “Uiteraard vanuit de ge-
dachte van duurzaamheid, maar 
ook de groene verbinding tussen 
ondernemers en overheid vind ik 
zeer waardevol.” Met al die blijd-
schap is het bos overigens nog 
geen feit, want er zitten de nodige 
haken en ogen aan. “Het grootste 
probleem is het vinden van een 
stuk grond,” aldus Baartmans. 
De voorkeur van Databyte gaat uit 
naar een perceel langs het Door-
nedijkje. “Dan zouden medewer-
kers van de bedrijventerreinen 

in hun lunchpauze een wande-
ling door het bos kunnen maken,” 
vertelt Charles Blesgraaf. De ver-
wachting is echter dat de nood-
zakelijke vergunningsprocedures 
met onder meer het waterschap 
enkele jaren in beslag zal nemen. 
Een tweede optie, die voorlopig 
nog geheim blijft, biedt in dat op-
zicht meer kansen en wordt op dit 
moment nader onderzocht. 

Provincie
Het voornemen van de provincie 
Noord-Brabant om binnen tien 
jaar veertig miljoen nieuwe bo-
men te planten, kan in het voor-
deel van het Steenbergse Levens-
bos werken. Baartmans: “De pro-

vincie heeft al laten weten dat de 
gemeente Steenbergen nadrukke-
lijk in beeld is als potentieel plant-
gebied.”

Schouders eronder
Naast ruimte is ook tijdsgebrek 
een probleem. “Bij de gemeente 
kampen we met een groot tekort 
aan menskracht om dit soort za-
ken op te pakken. We hebben op 
dit moment grote opgaven zoals 
de energietransitie die heel veel 
van onze mensen vraagt. Het zou 
fantastisch zijn wanneer inwoners 
bereid zijn om samen met ons de 
schouders onder zaken als het Le-
vensbos te zetten.”

Vijftig bomen voor klanten Databyte: 

Ondernemer en 
gemeente slaan handen 
ineen voor realisatie 
van een Levensbos

Foto: Tijdens de jaarvergadering van het Ondernemers Platform Steen-
bergen nam Charles Blesgraaf van Databyte de gelegenheid te baat om 
het Levensbos onder de aandacht te brengen van collega-ondernemers. 
Direct na de vergadering meldden meerdere gegadigden zich die wel een 
boompje op wilden zetten. Onder hen ook het bestuur van OPS in de per-
soon van voorzitter Leo Heijmans. Volgens hem sluit het initiatief aan bij 
de duurzaamheidsdoelstelling die alle ondernemers delen.
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Informatie-
bijeenkomst SDW 
over pleegzorg
STEENBERGEN – SDW, met ook 
vestigingen in Steenbergen, orga-
niseert donderdagavond 19 maart 
in Dorpspunt ’t Blickvelt aan de 
Dorpsstraat 19 in Woensdrecht een 
informatiebijeenkomst over pleeg-
zorg. Deze begint die avond om 
20:00 uur.

Bezoekers krijgen informatie over 
de mogelijkheden van pleegzorg, 
welke ondersteuning SDW hierin 
biedt, het contact met de biologi-
sche ouderes, hoe men pleegzor-
gouder kan worden en de finan-
ciële vergoedingen die hiervoor 
zijn. Er is voldoende ruimte tot 
het stellen van vragen, zowel aan 
de SDW begeleiders als aan een 
pleegzorgouder die vanuit eigen 
ervaring kan spreken.

Adempauze
SDWSDW biedt pleegzorg waar-
bij ouders en kind een regelmati-
ge ‘adempauze’ inlassen,  doordat 
het kind bijvoorbeeld een week-
end per maand bij een pleeggezin 
gaat logeren. Zo kan uithuisplaat-
sing worden voorkomen. Soms is 
het echter nodig dat een kind voor 
langere tijd in een pleeggezin ge-
plaatst wordt en daar opgroeit. 
Ook is SDW op zoek naar crisisge-
zinnen waarbij een kind direct ge-
plaatst kan worden voor een voor-
af onbekende periode. 

Dagelijks 
weten

wat hier
gebeurt
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DINTELOORD - De Dorpsraad Din-
teloord en Prinsenland én de Ver-
eniging Werkgroep Behoud Leef-
baarheid Dinteloord (VWBLD ) or-
ganiseren op donderdag 2 april 
2020 gezamenlijk een informatie-

avond voor de inwoners van Din-
teloord over de gemeentelijke “Vi-
sie energie en ruimte”, specifiek 
de windenergie en de aanleg van 
zonneparken, alle twee in de di-
recte omgeving van Dinteloord. 

De avond wordt gehouden in het 
Dorpshuis en begint om 20.00 uur.

“De organisatoren willen de inwo-
ners van Dinteloord zo goed mo-
gelijk informeren over de huidi-
ge stand van zaken. Daartoe heb-
ben zij de gemeente Steenbergen 
gevraagd een toelichting te geven 
op de nota “Visie energie en ruim-
te” die op dit moment in de ge-
meenteraad in behandeling is en 
waarover binnenkort definitieve 
besluiten moeten worden geno-
men”. 

Er wordt niet alleen informatie 
gegeven, maar aan de aanwezigen 
zullen ook een aantal vragen en 
stellingen worden voorgelegd, die 
ze via hun mobiele telefoon kun-
nen beantwoorden. Deze worden 
vervolgens direct zichtbaar ge-
maakt op een groot scherm.
 

Gemeenteraad
De verkregen meningen zullen 
vervolgens tijdig bij de gemeen-
teraadsleden en de verantwoor-
delijk wethouder terecht komen. 

De gemeenteraad zal in de oor-
deelvormende vergadering van 8 
april   discussiëren - en in de ver-
gadering van 23 april a.s. een be-
sluit nemen - over de “Visie ener-
gie en ruimte”. 

Laatste mogelijkheid
“Dit is dus de laatste mogelijkheid 
om ons als dorpsgenoten te la-
ten horen. VWBLD en Dorpsraad 
hopen daarom op een grote op-
komst: de koffie staat klaar!”, al-
dus de organisatoren.

Informatie avond 
Dorpsraad en Behoud 
Leefbaarheid Dinteloord

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – De werkzaamhe-
den rond de bouw van de nieuwe 
glijbaan in zwembad De Meermin 
liggen op schema. “De aannemer 
is aan de slag met de grondwerk-

zaamheden, de leverancier van de 
glijbaan – Watergames – is bezig 
met de voormontage en wij zijn 
drukdoende met het schoonmaken 
van het bassin”, vertelt badchef 
Leo Holierhoek.

Dat laatste gebeurt veel vroeger 
dan in andere jaren. “Dat moet nu 
wel, want de glijbaan moet voor 
de opening goed worden getest 
om de certificering te kunnen krij-
gen”, aldus Holierhoek. 

“Op zaterdag 2 mei wordt de glij-
baan geopend. We denken nu na 
over hoe dat zal gebeuren. Bij heel 
goed weer gaat het zwembad ove-
rigens al wat eerder open. Dan 

wordt per dag bekeken hoe de 
weersverwachting is en of het bad 
open gaat.

De nieuwe glijbaan wordt een 
driepitter en bestaat uit drie glij-
banen. Deze vertrekken vanuit 
een plateau dat op een hoogte van 
ruim vijf meter bereikbaar is via 
één trap. De grootste glijbaan – de 
‘Challenger’ is 43 meter lang. De 
‘Superslider’ is voldoende breed 

om met twee personen tegelijk 
naar beneden de scheren. Deze 
Superslider heeft twee goten om 
die voorkomen dat de glij-lustigen 
aan het eind niet tegen elkaar bot-
sen. En vervolgens is er de ‘Thrill-
seeker’ die zorgt voor een steile 
glijervaring. 
Al bij al wordt het een glijbaan die 
volgens Leo Holierhoek er voor 
zorgt dat de jeugd er heel blij mee 
zal zijn.

Bouw nieuwe glijbaan  
De Meermin op schema

Foto: Na 24 jaar voorzitterschap bij TVS droeg Ton van Dijk (links op de 
foto) de voorzittershamer over aan Mario Koevoets. Vanwege de grote ver-
diensten voor de vereniging werd de scheidend voorzitter benoemd tot lid 
van verdienste.

STEENBERGEN – Afgelopen zater-
dagavond droeg Ton van Dijk de 
voorzittershamer van het bestuur 
van Tennisvereniging Steenber-
gen over aan Mario Koevoets. Tij-
dens de ledenvergadering van de 
Tennisvereniging waren er lovende 
woorden voor de scheidend voor-
zitter die deze functie maar liefst 
24 jaar bekleedde.

Ton van Dijk werd lof toegezwaaid 
voor al het werk dat hij op de voor-
grond, maar zeker ook op de ach-
tergrond voor de tennisvereniging 

verrichtte. In de afgelopen 24 jaar 
was hij verantwoordelijk voor het 
tennispark, de gebouwen en het 
personeel bij de club. Hij was ac-
tief in de sponsorcommissie en 
tijdens toernooien. Het tennis-
sen zelf ging wegens lichamelij-
ke klachten al een lange tijd niet 
meer en werd vervangen door de 
golfsport. 
Ondanks dat besloot het TVS-be-
stuur de scheidend voorzitter 
een bijzonder lidmaatschap aan 
te bieden. En zo is Van Dijk be-
noemd tot Lid van Verdienste. 

Ton van Dijk benoemd tot 
Lid van Verdienste bij TVS

( door Nicole van de Donk )

STEENBERGEN – Duikers van het 
arrestatieteam hebben woensdag-
morgen in een watertje nabij de 
Westlandse Langeweg een ketting-

zaag gevonden. Er wordt door de 
politie nu onderzocht of die zaag 
ook daadwerkelijk te linken is aan 
het misdrijf waardoor de Belgische 
loodgieter Johan van der Heyden 
om het leven is gekomen. Hoogst-
waarschijnlijk heeft een van de 

verdachten in de moordzaak de 
plek aangewezen waar de ketting-
zaag in het water is gegooid. 

De resten van Johan van der Hey-
den werden eind januari in een 
speciekuip in het Schelde Rijnka-
naal tussen Oud- en Nieuw-Vos-
semeer aangetroffen. De politie 
vermoedt dat hij in een woonwa-
genwijk aan de Westlandse Lange-
weg om het leven is gebracht, in 
stukken is gezaagd en dat daarna 
de resten in de speciekuip in het 

kanaal zijn gedumpt. Hoofver-
dachten in de zaak zijn Nicky S. en 
zijn vriendin Wanda. 

Mocht inderdaad kunnen worden 
bewezen dat de kettingzaak is ge-
bruikt bij de moord op Johan van 
der Heyden, dan hebben politie 
en justitie een belangrijk bewijs-
stuk in handen. Een woordvoer-
der van de politie benadrukt dat 
het speciale onderzoeksteam on-
verminderd verder gaat met deze 
zaak. 

Kettingzaag gevonden in 
zaak Johan van der Heyden

Woonkwartier 
schenkt haar 
huurders gratis 
ledlampen
STEENBERGEN – Deze maand krij-
gen alle huurders van wooncor-
poratie ‘Woonkwartier’ een gratis 
pakket ledlampen thuisbezorgd. 
Hiermee helpt Woonkwartier haar 
huurders om energie te besparen 
en daardoor ook de maandelijkse 
woonlasten wat te verminderen.

De actie komt voort uit de duur-
zaamheidsvisie van Woonkwartier 
onder het motto ‘Samen verdie-
nen we de toekomst’. In deze visie 
noemt Woonkwartier vier speer-
punten: Woningvoorraad CO2 
naar nul & Van aardgas los, Mi-
lieubewuste en spaarzame huur-
ders, Milieubewust en spaarzaam 
Woonkwartier en Circulair bou-
wen & beheren. De huurders krij-
gen nu een pakket met tien led-
lampen in verschillende soorten 
en maten. Op deze manier helpt 
Woonkwartier haar huurders 
energie te besparen. Wanneer ze 
alle tien de lampen gebruiken be-
sparen ze gemiddeld 5,42 euro per 
maand.
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Van Aswoensdag tot Eerste 
Paasdag is het vastentijd. Een tijd 
van bezinning en wat soberder 
leven. Een mooie gelegenheid om 
uw tijd, geld en aandacht te delen 
met anderen die uw steun goed 
kunnen gebruiken: met mensen 
dichtbij of juist  heel ver weg. 
Even minderen voor een ander 
en geef uw besparing aan bijv. de 
Vastenactie. Het thema van de 
Vastenactie is dit jaar: werken aan 
je toekomst. Wilt u meer info: www.
vastenactie.nl  
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: het secretariaat is geopend 
van dinsdag t/m vrijdag van  9.15 
-11.30 uur en is gevestigd in de 
St. Gummaruskerk, Westdam 83, 
ingang marktzijde. Aanmelden 
voor de Doop, 1e H. Communie 
en het Vormsel van uw zoon of 
dochter kan via het secretariaat.                                                                                  
Contactpersonen:                                                                                       
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Cobie 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, 
Mariakapel en begraafplaats 
dagelijks geopend van 9.00 -17.00 
uur. Bijeenkomst seniorenpastoraat 
iedere donderdagmorgen tussen 
10.00 en 12.00 uur in de Kombuis 
van Woonzorgcentrum “de 
Nieuwe Haven “ de Ruijterstraat 
2 te Dinteloord. Hierbij is altijd 
een lid van het pastorale team 
aanwezig. Tevens gelegenheid 
tot het opgeven van misintenties. 
Iedere laatste donderdag van de 
maand Eucharistieviering om 10.15 
uur, 26 Maart is de voorganger 
Pastor Sebastian Chazhoor.

Personalia: de overledenen, die 
wij in ons gebed gedenken, zijn: 
Nelly Schijven - van Osta; Henk 

van Eert.
Vanwege het corona virus worden 
de zaterdagvieringen toch weer in 
de kerk gehouden. In het najaar 
verhuizen de zaterdagvieringen 
weer naar de Lourdeskapel
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 14 maart 17.00 
(Lourdeskapel): pastor S. 
Chazhoor. Overleden ouders 
Huijsmans - Dam en dochter Riet 
en zoon Adrie; Marianne van 
Loon (kruisje ophalen); overleden 
familie Van Leent.
Zondag 15 maart februari 9.30 
uur: Pastoor H. de Kort. Voor een 
spoedig volledig herstel; Nelly 
Schijven - van Osta, namens 
bewoners van de Tilleborgh; 
overleden leden KBO; Joke 
Meeuwissen - Klijs en zoon Hans.
Maandag 16 maart 19.00 uur 
(Lourdeskapel): Pastoor  H. de Kort. 

Zaterdag 14 Maart om 19.00 
uur: Eucharistieviering met als 
voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor. Patrick Goverde 
begeleidt op orgel de volkszang.  
Wij gedenken: Henk van Eert 
echtgenoot van Wil van Eert 
– Klessens, Jan van Oeffelen 

echtgenoot van Riet van Oeffelen – 
Adriaansen. 
Woensdag 18 Maart: Eucharistie-
viering in de Vonk met als 
voorganger Pastoor Hans de Kort. 

Vrijdag 13 maart 19.00 uur: H. 
Mis in De Vossemeren.
Zondag 15 maart 09.00 uur: 
Woord Gebed Communiedienst, 
voorganger p.w. Corrie Hamers. 
Intenties: Toon Free e.v. To 
Timmermans; 
Maandag 16 maart 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 18 maart 19.00 uur: 
H. Mis.
Donderdag 19 maart 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.
Vrijdag 20 maart 19.00 uur: H. 
Mis in De Vossemeren.

Zaterdag  14 maart 19.00 uur 
Euch.: In deze viering wordt ons 
gebed gevraagd voor: Christ van 
Loenhout e.v. Mientje van Schilt; 
Cor van Osta – Laanen; Zus Bogers 
w.v. Louis Bakx ; o.o. Kommers - 
Schrauwen; Peet  van Akkeren  
w.v. Mariëtte van Akkeren - 
Jacobs; Voorganger: Past. H. de 
Kort, lector: H. Wouts  m.m.v. het 
Gemengd koor. 
Dinsdag 17 maart 19.00 uur 
Euch.: Ter ere van de H. Antonius 
voor onze gezinnen.     

Zondag 15 maart 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: 
Gemengd koor; Misintenties: 

Ad Godschalk en o.o. Godschalk-
Disco; Voorganger: pastoor Hans 
de Kort; Lector: Adrie van Etten; 
Koster: Ad Huijsmans.
Voor de bedevaart naar Beauraing 
zie St. Annaparochie.
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Zondag 15 maart  10.00 uur: Ds. 
B. ten Kate, Bergen op Zoom.
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Zondag 15 maart 10.00 uur: Ds. 
A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. 
J.C. de Groot, Dordrecht.

Zondag 15 maart 10.30 uur: Ds. 
Ch. Inkelaar-de Mos. Wij vieren 
het Heilig Avondmaal.
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Zondag 15 maart 09.00 uur: 
Ds. Hans de Bie, Viering Heilig 
Avondmaal.

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

Protestantse Gemeente  
Nieuw-Vossemeer en Halsteren

Evangelische kerk Open Deur, Har-
telijk uitgenodigd, elke zondag om 
10.30 uur bij de samenkomst in de 
Open Deur Kerk, Geert Vinckestraat 
2 te Steenbergen. Samen ontdekken 
en ervaren dat de God van de Bijbel 
nog steeds dezelfde is en wonderen 
en krachten doet in mensenlevens. 

Open Deur Steenbergen
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Weekenddienst regio  Halste-
ren en Steenbergen 10.00 uur tot 
maandagmorgen 8.00 uur: voor 
dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met de telefonist(e) van 
Ziekenhuis Bravis,  0164 - 278000. 
Deze zal u doorverbinden met de 
pastor van dienst.

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

Zondag 15 maart 10.00 uur: Ds. 
A.M. Los, Oosterhout.
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Om je dromen waar te maken 

moet je wel eerst wakker 
worden.

Toegift van Pater Bertus

Boodschap van Maria.
Lieve kinderen, jullie zuivere 
en oprechte liefde trekt mijn 
moederlijk hart aan. Jullie geloof 
en jullie vertrouwen in de Hemelse 
Vader zijn welriekende rozen, die 
jullie me aanbieden, de mooiste 
ruikers van rozen, gemaakt van 
jullie gebeden, van jullie daden 
van barmhartigheid en van liefde.
Apostelen van mijn liefde, die 
oprecht en met een zuiver hart 
jullie inspannen om mijn Zoon 
te volgen, jullie die Hem oprecht 
liefhebben, het is aan jullie om 
voor diegenen, die de liefde van 
mijn Zoon nog niet hebben leren 
kennen, een hulp en een voorbeeld 
te zijn, niet enkel met woorden 
maar met daden en met oprechte 
gevoelens, waarmee jullie de 
Hemelse Vader verheerlijken.
Apostelen van mijn liefde, het 
is tijd om waakzaam te zijn en 
ik verwacht van jullie liefde, 
ik verwacht van jullie dat jullie 
niemand zouden oordelen, want 
de Hemelse Vader zal iedereen 
oordelen. 
Ik vraag jullie lief te hebben en 
dat jullie de waarheid zouden 
verspreiden, want de waarheid is 
oud, ze is niet nieuw, ze is eeuwig. 
Ze getuigt van Gods eeuwigheid. 
Breng het licht van mijn Zoon en 
verdrijf de duisternis die jullie 
steeds meer wil grijpen. Wees niet 
bevreesd. Door de genade en de 
liefde van mijn Zoon ben ik bij 
jullie. Ik dank jullie.  (2-3-2020). 
Pater Bertus. 
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Vrijdag 13 maart 14.00 uur: J. 
Gelten, Woord-Communieviering.
Vrijdag 20 maart 14.00 uur: S. 
Chazoor, Eucharistieviering.

Boekenmarkt 
Vredeskerk
STEENBERGEN – Zaterdag 28 
maart organiseert de parochie-
commissie van de Vredeskerk een 
boekenmarkt waarop tal van boe-
ken te koop zijn voor slechts een 
euro per stuk. De opbrengst van 
de markt die tussen 11:00 en 15:00 
uur plaatsvindt is bedoeld voor het 
onderhoud van de kerk.

De organisatoren roepen inwoners 
die overtollige boeken hebben op 
om deze in te leveren. Dat kan op de 
maandagen 16 en 23 maart tussen 
9:00 en 11:30 uur in ‘De Vonk’, de aan-
bouw van de Vredeskerk. Een ander 
inlevermoment is op vrijdagavond 27 
maart tussen 18:00 en 20:00 uur. En-
cyclopedieën kunnen niet worden in-
geleverd, de vraag hiernaar is name-
lijk nihil.
Wie nadere informatie wenst kan con-
tact opnemen met Petra Geers via: pe-
trageers@hotmail.nl of via het tele-
foonnummer (0167) 565 994.

Inschrijven voor 
bedevaart 
naar Beauraing
STEENBERGEN – Al meer dan 73 
maal vertrekken dit jaar vanuit 
bisdom Breda de jaarlijkse be-
devaarten naar ‘Maria met het 
gouden hart te Beauraing’. Dit 
plaatsje bij Dinant is een belangrij-
ke bedevaartsplaats voor mensen 
die geloven dat Maria 33 maal ver-
schenen is aan 5 kinderen met de 
boodschap om daar een kapel te 
bouwen voor zieken en gezonden. 

In het weekend van 20 tot en met 22 
juni vertrekt er opnieuw een bede-
vaart die wordt begeleid door een 
arts, verpleegkundigen en vrijwilligers 
die borg staan voor een goede verzor-
ging. Er is ook een dagbedevaart op 
zondag 21 juni. Wie met de zorgbede-
vaart mee gaat vertrekt vanuit Bergen 
op Zoom op zaterdagochtend 20 juni. 
Voor deze bedevaarten is op donder-
dag 19 maart een bijeenkomst tussen 
19:00 en 21:00 uur in de ‘Lourdesgrot’ 
van de Lourdeskerk aan de Prins Ber-
nardlaan 66 in Bergen op Zoom. De 
inschrijving voor de zorgbedevaart 
sluit op 15 mei, voor de dagbedevaart 
kunnen belangstellenden zich tot 1 
juni opgeven. Dat kan voor Steenber-
gen en omgeving bij Corrie van Beur-
den-van Wiggen via tel. 06 16 162 040.

STEENBERGEN – Jasper van Til-
burg van vv Steenbergen laat we-
ten dat morgen, zaterdag 14 maart 
om 15:15 uur op het sportpark aan 
de Seringenlaan de aftrap plaats-
vindt van de wedstrijd dames be-
loften ADO tegen KAA Gent Ladies. 
Gite Deckers die tot drie jaar terug 
in Steenbergen speelde en nu bij 
ADO is eveneens van de partij.

Jasper van Tilburg sprak haar en 
zegt hierover: In de zomer van 
2017 vertrok Gite Deckers van-

uit Steenbergen naar het Belgi-
sche KVK Svelta Melsele, waar ze 
na anderhalf seizoen weer terug 
naar Nederland kwam en terecht 
kwam bij SSS (in Klaaswaal). Dit is 
in de topklasse, het één-na-hoog-
ste niveau van Nederland. “Ook al 
speelde ik maar 1 klasse lager dan 
nu, daar trainden we 2 keer in de 
week en nu is dat 4 of soms 5 keer, 
wat ervoor zorgt dat er absoluut 
merkbaar verschil is”, aldus Gite 
Deckers.

Keuze voor ADO
Ze vervolgt: “Zonder dat ik het 
door had waren er in seizoen 
2018/2019 scouts van zowel Fey-
enoord als ADO komen kijken 
naar wedstrijden, omdat SSS in 
hun regio valt. Van het één kwam 
het ander. Ik mocht: meetrainen 
bij ADO en bij Feyenoord en heb 
er toen uiteindelijk voor gekozen 
om bij ADO te gaan spelen. Dit 
omdat het niveau van ADO bij de 
vrouwen hoger is en ze daar een 
eerste elftal hebben die in de ere-
divisie speelt. Ook trainen we 2 á 3 

keer per week in het stadion, onze 
wedstrijden spelen we nog wel bij 
SVV in Scheveningen.”

Eerste elftal
“Voor dit seizoen wil ik belangrij-
ker worden voor het team en een 
contract afdwingen voor het eer-
ste elftal. In eerste instantie richt 
ik me op de positie van centrale 
verdediger, al wordt dit wel een 
lastige klus want er zijn veel ver-
dedigers bij het eerste team (dat 
5e staat in de Eredivisie, JvT). Wat 
daarin zeker gaat helpen is dat 
we als team sponsors hebben ge-
zocht om een trainingskamp mo-
gelijk te maken, begin april gaan 
we 6 dagen naar Salou.”

Dames beloften Ado Den Haag spelen in 
Steenbergen tegen AA Gent

STEENBERGEN – Zondag 29 maart 
organiseert de afdeling atletiek 
en trimmen van sportvereniging 
Diomedon de inmiddels 13e stra-
tenloop op rij, tenminste wanneer 
niet voortijdig besloten wordt om 
deze in het kader van het Corona-
virus te cancelen. Naast de wed-

strijd over 10 kilometer is er even-
eens een prestatieloop over 10 en 
5 kilometer. En voor de jongste 
jeugd een prestatieloop over 1200 
meter.

Start en finish zijn beide op de at-
letiekbaan van Diomedon. Het 

startschot van de 10 kilometer valt 
om 11:00 uur en dat van de pres-
tatielopen om 11:15 en 11:20 uur. 

De schoten zullen worden gelost 
door wethouder van sportzaken 
Esther Prent.

Parcoursen
De parcoursen lopen als volgt: 10 
km route: na start 600 meter op 
atletiekbaan. Heenweg via roton-
de Zuid naar rotonde Noord. Via 

Oranjewal over Krommeweg te-
rug langs Provinciale weg. Terug 
via bruggetje Kastanjelaan. Op at-
letiekbaan nog 200 meter naar fi-
nish. 

En voor de 5 km route: na start 200 
meter op atletiekbaan. Heenweg 
via rotonde Zuid. Keerpunt rou-
te bij viaduct/Wipstraat en terug 
via bruggetje Kastanjelaan. Op at-
letiekbaan nog 200 meter naar fi-
nish.

Stratenloop Diomedon 
voorlopig op het programma

XXL Quiz  
in voorbereiding
STEENBERGEN – Martijn Hagens 
van SportparkUitje.nl laat weten 
dat de inschrijving voor de XXL 
Quiz geopend is. Deze quiz be-
looft een avond plezier en moet 
gaan bepalen wie de titel ‘Beste 
Quizduo van Steenbergen en om-
streken 2020’ gaat verdienen. De 
quiz staat gepland voor vrijdag 1 
mei en plaats van handeling is de 
theaterzaal van Myra Ceti aan de 
Wouwsestraat.

Deelnemende duo’s krijgen 100 
vragen voorgelegd in verschillen-
de categoriën, van algemene ken-
nis tot sport. Ook de categorie 
‘Muziek’ heeft een plekje gekre-
gen. Het duo met de meeste goe-
de antwoorden gaat aan de haal 
met de titel en ontvangt de hoofd-
prijs. Ook voor de andere deelne-
mers liggen prijzen klaar. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan 
via martijn.hagens@gmail.com. 
Alleen duo’s kunnen deelnemen. 
Het inschrijfgeld bedraagt 12,50 
per persoon.
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( door John Rommers)

Steenbergen - VVR    1-1

Dat een voetbalwedstrijd werke-
lijk minimaal 90 minuten duurt zul-
len de spelers van v.v. Steenbergen 
na de laatst gespeelde wedstrijden 
tegen Philippine en VVR wel weten. 
Wisten de Blauwwitten 2 weken 
geleden in de thuiswedstrijd te-
gen Philippine in de 90e minuut de 
volle winst binnen te halen, afge-
lopen zondag in de thuiswedstrijd 
tegen VVR werd die volle winst in 
diezelfde minuut verspeeld.

Steenbergen ging tot die minuut 
met 1-0 aan de leiding maar had 
eigenlijk, gezien enkele 100% kan-
sen, met een grotere marge aan de 
leiding moeten staan.
In de laatste minuut van de nor-
male speeltijd zette VVR een aan-
val op waarbij de bal richting het 
doelgebied van Steenbergen werd 
geschoten. Doelman Joost van de 
Ree, deze middag bijna werkeloos 
aanwezig, maar in de voorgaande 
wedstrijden een zeer betrouwbare 
sluitpost gebleken voor zijn ploeg, 
probeerde de hoge bal te onder-
scheppen. Een aanvaller van VVR 
was echter net iets eerder bij de 
bal waardoor die koppend alsnog 
voor de 1-1 eindstand wist te zor-
gen.

Een voor Steenbergen natuur-
lijk teleurstellende uitslag gezien 
het late moment in de wedstrijd 
en gezien ook de diverse goede 
mogelijkheden die deze keer niet 
werden benut, maar gezien het 
spelbeeld misschien toch wel een 
terechte uitslag.
Net als een week geleden tegen 
Philippine was er op de inzet van 
de Steenbergse spelers niets aan 
te merken maar was de kwaliteit 
van het voetbal niet om over naar 
huis te schrijven. Er werd teveel 
onnodig balverlies geleden door 
veel passes die onnauwkeurig 
waren en daardoor te vaak bij de 
verkeerde kleur terecht kwamen 
maar de kansen die Steenbergen  

kreeg werden helaas – op 1 na dan 
– niet benut .
Tegenstander VVR stelde daar ook 
maar bar weinig tegenover en juist 
mede daardoor was het uiteinde-
lijke gelijkspel toch teleurstellend.

Slordig begin  
voor Steenbergen.
Het elftal van oefenmeester Robin 
Borremans begon erg slordig aan 
de wedstrijd en liet zich in de be-
ginfase te gemakkelijk aftroeven.
Na een goed kwartier voetballen 
werd de draad wat beter opgepakt 

hetgeen direct leidde tot de eerste 
goede doelkans.
In de 16e minuut werd Marvin 
Braat de diepte ingestuurd , kwam 
oog in oog met de Rijsbergse doel-
man maar zijn lob , bedoeld om 
over de doelman tegen het net  
te laten verdwijnen , kon op het 
randje van de 16 meter lijn door 
diezelfde doelman nog net wor-
den onderschept.
Maar 1 minuut later was het wel 
raak. Mo Dahir onderschepte een 
door VVR uitverdedigde bal en be-
diende broer Ahmed .
Die ging op snelheid de diepte in 
en scoorde beheerst met een lage 

schuiver de 1-0.
Steenbergen maakte daarna de 
fout de bal teveel aan VVR te ge-
ven hoewel er zo goed als geen 
doelkansen kwamen voor VVR.
Één keer mocht Steenbergen niet 
mopperen toen een schot van 
VVR niet ver voorlangs het Steen-
bergse doel ging waarna in de 35e 
minuut een vrije trap van VVR in 
goede positie werd naast gekopt.
Nadat Jordy Dam zijn vrije trap 10 
minuten voor rust door de VVR 
doelman gestopt zag worden, 
volgde in de 37e minuut een vlot-
te aanval van Steenbergen.
Mo Dahir  bracht uiteindelijk Mar-

vin Braat in schietpositie maar 
ook dit schot werd een prooi van 
de VVR sluitpost ten koste van een 
hoekschop.

Ook 2e helft  
matig niveau
Ook de 2e helft gaf helaas een vrij 
matig niveau te zien met teveel 
lange ballen die niet aankwamen, 
maar desondanks kreeg Steenber-
gen wel enkele mogelijkheden de 
score verder op te voeren.
Zo was er een kansje voor Jordy 
Dam toen hij in de 56e minuut 
alert reageerde op een iets te korte 
terugspeelbal van VVR maar nog 
net op tijd kon een VVR speler de 
bal onderscheppen.

Maar de beste scoringskans zagen 
we in de 70e minuut.
Op het middenveld ontfutselde 
Ahmed Dahir de bal bij een tegen-
stander , kwam daardoor na een 
snelle rush oog in oog met de VVR 
doelman maar werd door hem 
naar de zijkant gedrongen waar-
door het schot van Ahmed Dahir 
naast ging.
Een kleine 8 minuten later weder-
om aan mogelijkheid voor Steen-
bergen om de score naar 2-0 te til-
len.

Via een snelle counter werd Mo 
Dahir op rechts weggestuurd, die 
trok de bal goed voor naar Marvin 
Braat, maar helaas voor Steenber-
gen kwam die een fractie te laat 
om de bal binnen te schieten.

En vervolgens kwam net als een 
week eerder tegen Philippine, die 
laatste minuut waarin werd ge-
scoord, maar deze keer door de te-
genstander waardoor de 1-0 voor-
sprong voor Steenbergen uitein-
delijk een 1-1 eindstand werd.

Vanwege het Corona virus zijn 
alle geplande wedstrijden voor 
het weekeinde van 14 en 15 
maart geen doorgang vinden.

Steenbergen verspeelt volle winst tegen VVR in slotfase 

Foto: Een spelbeeld uit de wedstrijd Steenbergen 1 - VVR 1, die in een gelijkspel eindigde.
Foto: Mark Koenraadt © 2020

( door Emil Veldboer )
Corn Boys – SC Welberg  2-5

Zondag 8 maart voetbalde Sc 
Welberg uit bij Corn Boys in Sas 
van Gent. Na de wedstrijd van 
vorige week waren enkele spe-
lers vanwege een blessure niet in 
staat om aan te treden. Deze wer-
den vervangen Jeroen Boogaart 
en Bouke van Hooijdonk. 
In de 6e minuut, kan Lars Bogers 
een steekpass op Dennis Luijks 
geven. Die kwam alleen door op 
de keeper van Corn Boys, maar 
strandde op de keeper. Wanneer 
in de 10e minuut er een duw-
fout op Dennis Luijks in het straf-
schopgebied van Corn Boys be-
gaan wordt, ziet de scheidsrech-
ter hier een strafschop in. Den-
nis gaat zelf achter de bal staan 
en schiet deze links van de keeper 
feilloos binnen. 0 – 1. 
18e minuut. Corner van Corn 
Boys. De bal wordt weggekopt 
door de verdediging van SCW en 
vanaf de rand van de 16 over het 
doel van Welberg gevolleerd door 
een aanvaller van Corn Boys. 25e 
minuut. Vrije trap rechts halver-

wege de helft van Corn Boys. Den-
nis Luijks plaats de bal op Jeroen 
Boogaard, die deze weer terug-
legt op Mitch Krens. Vanaf de rand 
van het 16-meter gebied schiet 
Mitch op de keeper. Jammer dat 
deze mooie aanval niet met een 
doelpunt afgerond kon worden.  
28e minuut, Via de kluts komt de 
bal bij de spits van Corn Boys. 
Zijn schot gaat echter ver naast. 
30e minuut: SCW stoomt door op 
links. Luca di Tucci passt op Jeroen 
Boogaart. Deze geeft een steek-
pass op Dennis Luijks, die de bal 
met de punt van zijn teen langs 
de keeper tikt in de verre hoek. 0 
– 2. Welberg gaat door met aanval-
len: 35e minuut: voorzet van Peter 
van Giels vanaf rechts, de inlopen-
de Lars Bogers kopt net over. 36e 
minuut. Corn Boys breekt plotse-
ling uit. Een droge schuiver van 
net binnen de 16 van een aan-
valler van Corn Boys in de verre 
hoek is Erik van Minderhout, de 
inval Welberg keeper vandaag, te 
machtig. Hierbij moet wel wor-
den aangetekend dat het zicht 
van de SCW-doelman ontnomen 
werd door een andere aanvaller 
van Corn Boys. 1 – 2. 45e minuut. 

Mitch Krens breekt door op rechts 
en speelt Jeroen Boogaart aan, die 
voorgeeft op Dennis Luijks. Den-
nis heeft de bal voor het intikken. 
Een mooi uitgespeeld doelpunt. 1 
- 3
Het betere van het spel voor rust 
is voor SCW, maar Corn Boys biedt 
goed tegenstand en heeft zeker 
ook een aantal kansjes gehad. 
SCW speelt de kansen die ze krijgt 
echter goed uit en is in de eerste 
helft niet in de problemen geko-
men.

Voorsprong loopt  
verder op
46e minuut. SCW begint goed aan 
de tweede helft. Een corner van 
SCW belandt in de kluts via een 
speler van Corn Boys bijna in de 
goal. Net geen 1-4. 49e minuut, 
Corner van Corn Boys wordt naast 
gekopt. 50e minuut: een voorzet 
van Dennis van rechts bij de ach-
terlijn van Corn Boys belandt bij 
de vrijstaande Lars Bogers, die de 
bal beheerst met binnenkant voet 
via de paal binnen volleert. 1 – 4.
53e minuut, SCW blijft Corn Boys 

onder druk houden aan het begin 
van de tweede helft. Uit een goed 
genomen corner van SCW wordt 
de bal fraai binnengekopt door 
Bouke van Hooydonk. 1 – 5. 
SCW laat de teugels nu wat vie-
ren en wordt slordiger, waar Corn 
Boys goed gebruik van maakt. 
SCW komt nu meer onder druk te 
staan, met name omdat de voor-
zetten van links en recht van bui-
ten de zestien er niet uitgehaald 
worden. 
61e minuut, Een schot van Corn 
Boys links van de keeper wordt 
door Erik fraai gestopt, waarna 
de rebound door de verdediging 
van SCW weggewerkt kan worden. 
65e minuut, Na fors doorgaan op 
Peter van Giels wordt een aanval 
van Corn Boys afgerond met een 
fraai schot, waar Erik geen ant-
woord op heeft. Corn Boys scoort 
en komt beter in de wedstrijd. 2 – 
5. 68e minuut. Corn Boys dringt 
SCW steeds verder terug en lijkt 
weer te scoren na een goed uit-
gespeelde aanval. Het doelpunt 
wordt echter afgekeurd wegens 
buitenspel. Dit was op het rand-
je. Martijn Hagens krijgt geel voor 
zijn poging om de aanval te onder-

breken. 69e minuut. De scheids-
rechter geeft rood aan de assis-
tent trainer van Corn Boys wegens 
aanmerkingen op de leiding. 75e 
minuut, Op een schot van dichtbij 
van een aanvaller van Corn Boys 
brengt Erik van Minderhout goed 
redding. SCW krijgt hierna weer 
meer vat op de wedstrijd en komt 
nu eigenlijk niet meer in de pro-
blemen en krijgt zelfs kansen om 
de score verder uit te breiden. 80e 
minuut. De keeper van Corn Boys 
brengt redding na een schot van 
Levi Papp van zo’n 20-25 meter. In 
de rebound schiet Luca de bal van 
dichtbij over. Dit had een doel-
punt moeten zijn. 85e minuut: De 
keeper van Corn Boys krijgt rood 
na opmerkingen op de leiding. 
De scheidsrechter lijkt de weg wat 
kwijt te zijn, terwijl de wedstrijd 
hier totaal geen aanleiding toe 
geeft. Beide teams spelen een leu-
ke en sportieve wedstrijd. 

88e minuut. Een schot van afstand 
van Dennis Luijks wordt door de 
invalkeeper fraai overgetikt. Uit 
de daaropvolgende corner wordt 
de bal door Troy Mol net over 
het doel gekopt. Einde wedstrijd. 
Waarin Welberg de bovenliggende 
partij was en de punten verdiend 
mee naar Brabant neemt. 

Sc Welberg brengt punten mee uit Sas van Gent



Hierboven staan de laatste drie van de voorgaande ledenvoordeelacties afgebeeld

 

Naam:

Datum: 

Handtekening:

Registratie lidmaatschap 
Steenbergse Courant

 Dhr mevr *   (*s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:          Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Door het invullen van deze kaart word ik lid van Steenbergse 
Courant.  Voor een jaarlidmaatschap betaal ik 38,50 euro*

* Een jaarlidmaatschap kost slechts 38,50 euro. [via automatische incasso]

Leden die per post worden bezorgd binnen de gemeente 
 Steenbergen  betalen 9,00 euro per jaar extra als tegemoetkoming 
in de portokosten. Postabonnees buiten de gemeente Steenbergen 
betalen 24,50 euro per jaar extra. 

Een lidmaatschap op Steenbergse Courant wordt elk kalender-
jaar automatisch verlengd. Wilt u het lidmaatschap beëindigen 
dan dient u dat tenminste 1 maand voor het einde van het jaar 
schriftelijk te doen.

Ondergetekende, houder van
bankrekeningnummer

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan  
Vermeulen Steenbergen b.v. om van bovenvermelde rekening 
af te schrijven al hetgeen hij of zij verschuldigd is wegens  
lidmaatschapsgeld Steenbergse Courant

Betaling van het abonnementsgeld gebeurt 
via onderstaande machtiging. 
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De WallevisAutobedrijf Cuelenaere Clara en Roxane

Poelier Vugts

Exclusief voor leden van 
In samenwerking met LinFina Lingerie
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Martin Achterberg, SteenbergenDeze bon is geldig van 20 maart t/m 4 april 2020

Tegen inlevering van deze bon

José Szrama, LinFina Lingerie

(aanbieding geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen, lingeriebonnen en bestellingen) 



Grote Kerkstraat 3a • Steenbergen • tel. (0167) 531 393 • www.linfi na.nl en www.facebook.com/linfi na.nl
U vindt ons ook op KijkopSteenbergen.nl

‘like us op Facebook’

10% Korting op 
1 artikel naar keuze 
uit onze bestaande 

winkelvoorraad
LINGERIE  -   BADMODE   -  ONDERMODE

En . . . maak kans 
op een zomer lang mooie voeten 

bij studio R
(Informatie hierover in de winkel)

Deze bon is geldig van 20 maart t/m 4 april 2020 José Szrama, LinFina Lingerie

bij studio R
(Informatie hierover in de winkel)

Een geldige bon vindt u in de eerstvolgende Ledeneditie

word ook Lid!

LinFina Lingerie

HET KOMENDE
LEDENVOORDEEL

Al vanaf 39,75 bent u het hele jaar lid van 
Steenbergse Courant. Dat betekent dat u de krant 
elke week in de bus krijgt en ook kunt profiteren 
van alle ledenvoordelen. U ondersteunt  daarmee 
meteen ook de uitgave van de krant.  
En: leden kunnen alle edities van de krant ook 
digitaal ontvangen (naast de papieren uitgave), 
wanneer ze dit wensen!

Ledenvoordeel 
Steenbergse Courant

De vorige ledenvoordeelactie is van: 
Poelier Vugts: Ambachtelijk gemaakte Kipsaucijzen voor slechts €2,50

10% korting
op voorraad
en kans op 

mooie voeten


