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KijkopSteenbergen.nl

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – De voormalige 
modezaak aan de Kade 7 in Steen-
bergen krijgt een nieuwe bestem-
ming. Het pand, dat decennia lang 
werd uitgebaat als modezaak, 
wordt momenteel omgebouwd tot 
appartementen- en Bed & Break-
fastcomplex. Ook komt er op de 
begane grond een ijssalon. 

Het echtpaar Van Alphen uit 
Roosendaal is de nieuwe eigenaar. 
Het idee voor de Bed & Breakfast 
ontstond na een vaartochtje in 
2018 op uitnodiging van vrien-
den. Het vinden van een geschikte 
slaapplaats in de omgeving van de 
havens van de steden en dorpen 
die zij aandeden, bleek niet een-
voudig. Terug thuis ontstond het 
idee om van het gat in de markt 
een kans te maken voor de doch-
ter des huizes door een B&B te be-
ginnen. Een behoorlijke uitstap 

voor het gezin dat zich in het da-
gelijks leven met de varkensfokke-
rij bezighoudt. 

Geen commentaar
Een en ander staat te lezen in de 
informatie die het echtpaar aan 
de gemeente verstrekte ten be-
hoeve van de vergunningaan-
vraag. De familie Van Alphen geeft 
op dit moment in de procedure 
liever geen persoonlijk commen-
taar. De stukken liggen openbaar 
ter inzage bij de gemeente Steen-
bergen die de aanvraag reeds po-
sitief beoordeelde. Volgens de ge-
meente sluit het plan aan bij de 
uitgangspunten van het project 
StadHaven en de recreatieve visie. 

Elkaar versterken
Met de komst van het com-
plex wordt het gebied haven-Ka-
de-Kaaistraat verder recreatief in-
gevuld. Rond de jachthaven be-
vinden zich meerdere restaurants, 

in het voormalige havenkan-
toor is reeds een bed and break-
fast gevestigd en op de kop van 
de Kaaistraat staat hotel-restau-
rant De Kaai. Van laatstgenoemd 
etablissement is mede-eigenaar 
Ewout van den Berg positief over 
de komst van de nieuwe B&B. “De 
gasten die daar verblijven, gaan 
bij ons of bij de andere restau-
rants een hapje eten. Op die ma-
nier versterk je elkaar.” 

Parkeerdruk
Wel maakt de eigenaar zich zor-
gen over de parkeerdruk. “Volgens 
de gemeente is de parkeerbehoef-
te van de huidige winkelfunc-
ties hoger dan die van de nieuwe 
functies. Volgens ons is dat een 
belachelijke vergelijking. Wij heb-
ben bij De Kaai een eigen parkeer-
terrein waar nu al vaak mensen  
�íllegaal� parkeren. Ik ben bang dat 
dat toeneemt met de komst van 
het nieuwe complex.”

Steenbergen te klein 
voor tweede ijssalon
Remco Boon eigenaar van IJssa-
lon Boon aan de Blauwstraat in 
Steenbergen is niet blij met het 
nieuws dat er een tweede ijssa-
lon in de kern van Steenbergen 
komt. “Daar is het stadje simpel-
weg te klein voor. Dit werk doe je 
al niet om rijk te worden. Je doet 
het omdat je het leuk vindt en om-
dat je het niet erg vindt om voor 
weinig geld veel uren te draaien.” 
De eigenaar wacht de ontwikke-

lingen gelaten af. “We hebben in 
Nederland nu eenmaal te maken 
met vrije marktwerking dus we 
kunnen er weinig aan veranderen. 
De tijd zal leren wat het effect is, 
maar het is een feit dat wij er last 
van gaan krijgen.” 
 
Foto: In de voormalige modezaak 
aan de Kade in Steenbergen wor-
den momenteel voorbereidingen 
getroffen voor de bouw van drie 
appartementen, zeven B&B units 
en een ijssalon.
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Aan Steenbergse Kade: 
Appartementen, bed & breakfast  
en ijssalon in voormalige modezaak 

STEENBERGEN – DINTELOORD – 
Gistermiddag maakte gemeente 
Steenbergen bekend dat de bei-
de gemeentelijke zwembaden van-
af dinsdag 2 juni gefaseerd open 
gaan. Begonnen wordt met zwem-
lessen voor kinderen en zwemac-
tiviteiten voor volwassenen. Wan-
neer dit goed verloopt en er geen 
problemen ontstaan gaan de ba-
den vervolgens later in het seizoen 
open voor het recreatief zwem-
men.

Volgens verantwoordelijk wet-
houder Esther Prent (sportzaken) 
is in goed overleg met beide bad-
meesters en met in achtneming 
van alle richtlijnen van de zwem-
branche en de noodverordening 
van de veiligheidsregio voor een 
naar verwachting veilige en ver-
antwoorde aanpak gekozen.

Belangrijk
Badmeester Leo Holierhoek van 
zwembad De Meermin legt uit: 

“We starten met de zwemlessen, 
omdat we het heel belangrijk vin-
den dat kinderen de mogelijkheid 
krijgen te leren zwemmen. Maar 
ik ben ook blij dat we voor volwas-
senen een aantal zwemactivitei-
ten kunnen bieden.” 

Veiligheid beter bewaken
Badmeester Stefan van der Pluijm 
van Aquadintel vult aan:  “Een an-
der argument voor deze gefaseer-
de aanpak is, dat we de veiligheid 

beter kunnen bewaken, omdat we 
weten hoeveel deelnemers er in 
de lessen zijn. Het wordt voor ons 
allemaal wennen met de maatre-
gelen die we moeten nemen. Het 
gaat ons alleen lukken als ieder-
een zich aan de instructies houdt. 
Terwijl de lessen van start gaan, 
bereiden we ons intussen voor 
op het openstellen van de baden 
voor recreatief zwemmen later dit 
seizoen.”

Op de websites zwembaddemeer-
min.nl en zwembadaquadintel.nl 
is uitgebreide informatie te vin-
den. 

Zwembaden De Meermin en Aquadintel 
gaan gefaseerd open vanaf 2 juni



Kees Nijssen

Intens verdrietig zijn wij, nu wij afscheid hebben moeten nemen van 
onze broer, zwager en oom

Je hebt nu rust gevonden,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet kunnen helpen,
dat was onze grootste smart.

Annie4 en Jan4
Nellie en Driek
Jan4 en Betsy
Corrie en Marijn4 
Riet en Jan4, Frans4  
Hennie en Cor
Neven en nichten

5 16 april 1944                              Steenbergen                              c 1 mei 2020

Correspondentieadres:
St. Ontcommerstraat 32
4651 CR Steenbergen

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Na een langzaam afnemende 
gezondheid is overleden onze vader,

schoonvader en opa

Piet van Merode
* Hoeven, 18 september 1932 

† Steenbergen, 1 mei 2020

weduwnaar van

Wies Koenraadt
 Wim en Lian
 Bianca
 Monique en Hein-Jan
 Tjeerd, Jelco

Correspondentieadres:
M. Kemperman - van Merode
Molenvlietsestraat 11, 4691 BT Tholen

Het afscheid en de crematie heeft van-
wege de huidige maatregelen rondom 
het coronavirus op 6 mei j.l. in besloten 
kring plaatsgevonden.

Langs deze weg wil ik iedereen 
bedanken voor het blijken van 
deelneming, in de vorm van vele 
vele kaarten en of telefoontjes 
- whatsapp - Facebook die wij 
mochten ontvangen na het 
overlijden van mijn lieve man - 
vader en schoonvader

Harrie de Ron

Alle waardering voor Alfred van 
uitvaartcentrum Leeuw voor de 
goede zorgen. 
De collega’s van Harrie en de vele 
mensen die hem een laatste eer 
hebben gebracht tijdens en langs 
de route. 

 Laura de Ron
 Whitney en Wessel 

Een speciaal woord van dank voor alle 
medewerkers van woning 3 van het 
Hof van Nassau, voor hun ongelofelijke 
goede verzorging van de afgelopen 
jaren voor mijn vrouw en onze moeder 
Roos Bogers. Zij overleed op 24 april...

Met name de laatste periode, niets 
was teveel..duizendmaal dank.

Namens de familie Bogers

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

TE HUUR

GARAGEBOX
aan de Molenweg in Steenbergen

Voor informatie:
0032 366 74 976
06 511 069 15

Via deze weg dank ik alle vrienden, 
kennissen en de medewerkers van 

het Bravis Ziekenhuis en tanteLouise 
voor hun medeleven en voor de 
goede zorgen en ondersteuning 
die ik mocht ontvangen tijdens 

mijn Coronaziekte. 
Dit heeft me goed gedaan.

Germaine Buijck-Govaert 
Sint Philipsland

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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Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

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

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

   

annie HulsbergenJ
Uitvaartverzorging

Postadres: Loonberg 26

4617 NX Bergen op Zoom

0164-246664 / 06-51910414

annie HulsbergenJ

uitvaartverzorging

Jeanne Huijsmans 

jeannehuijsmans@home.nl

Telefoonnummer 06-13433461

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Aula, Marconilaan 2

24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 

Afscheidskamer  

Achterstraat 13
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Aangesloten bij Netwerk Uitvaartvernieuwers

Hypotheek? Lagere lasten? Het kan!

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

Gesprek is bij ons gratis!

Bergen op Zoom - Steenbergen e.o.

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Wie zijn wij? 
Autobedrijf Cuelenaere is al bijna 100 jaar toonaangevend in Steenbergen en wijde omgeving, Wij zijn een erkend 

Bosch Car Service autobedrijf en verzorgen onderhoud en reparatie aan alle merken auto’s. Met Renault hebben 

wij inmiddels meer dan 60 jaar ervaring opgebouwd. Tegenwoordig verkopen wij alle merken personen- en 

bedrijfswagens, nieuw en jong gebruikt. Tevens hebben wij een AVIA tankstation met wasstraat.

 
Wij zoeken iemand die klantgericht is, goed kan samenwerken en een gezonde dosis humor heeft. Je hebt al 

ervaring in een soortgelijke functie en bezit minimaal een afgeronde opleiding eerste autotechnicus.

Ben jij diegene die we zoeken? 
Vacature autotechnicus

Ben jij degene die wij zoeken?  
Dan maken we graag kennis met je! Je kunt solliciteren door je motivatiebrief en  

cv te sturen naar info@cuelenaere.nl Wellicht tot snel!

Wat breng je mee?
▶  Minimaal een afgeronde opleiding  

1e autotechnicus
▶ Je hebt affiniteit met techniek en auto’s
▶ Klantgerichtheid
▶ Vrolijkheid, optimisme en humor
▶ Goede communicatie vaardigheden 

Wat kan je van ons verwachten?
▶  Een goed salaris gebaseerd op jouw  

werkervaring en opleiding
▶  Voldoende trainingen en goede begeleiding  

van jouw collega’s 

WAT KUNT U  BIJ ONS VERWACHTEN 
✓ Scherpe prijzen

✓  Avia keuzesparen of sparen via 
United Consumers

✓ Veilig en voordelig tanken

✓ Wasserette voor kleding

✓ Carwash en wasboxen 

✓ Stofzuigers en bandenpompen 

✓ Verse Piacetto koffie

Autobedrijf  Cuelenaere
Nassaulaan 6
4651 AA  STEENBERGEN

0167 – 56 41 50
info@cuelenaere.nl
www.cuelenaere.nl

autobedrijfcuelenaere

Bloemen

In onze shop...
Verse  koffie en 
heerlijke broodjes

Wasserette 
tot 18 KG!

Aanhanger nodig?

✓ Broodjes

✓ Bloemen

✓ OLA ijs

✓ Stomerij.nl

✓ Lotto, Toto en krasloten

✓ Gekoelde frisdranken

✓  Contant betalen mogelijk op onze 
buitenpaal 24/7(Uniek in Nederland!)

Ambachtelijke Chocolade 
van Smits Breda! 

GRATIS WiFi terwijl u wacht!
TM

OP NAAR 100 JAAR

CUELENAERE

Op naar 100 jaar
Cuelenaere

Profite�  heel de maand oktob�  van  ze speciale acties!
Met Wouter Cuelenaere is de vierde generatie toegetreden tot ons 
familiebedrijf. Samen met Albert Cuelenaere zet hij de zaak voort, die 
in 1922 werd opgericht. Op naar 100 jaar Cuelenaere dus, te beginnen 
met een feestlijke maand vol acties bij Bosch Car Service Cuelenaere 
en ons AVIA Servicestation.

1.

2.
3.

Bij aanschaf van een gebruikte auto krijgt u 
een dinerbon t.w.v. €100,– 
te besteden bij Brasserie Puur / Restaurant 
In de Oude Stempel in Steenbergen.

Bij aanschaf van minimaal 25 liter brandstof 
krijgt u:

50% korting op een 
wasprogramma naar keuze.

25% korting op originele 
Bosch ruitenwisserbladen
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – De basisscho-
len zijn weer – zij het met tal van 
maatregelen – gestart. Maandag-
ochtend was het bij de scholen 
nog even wennen geblazen. Er wa-
ren maatregelen genomen om een 
zo veilig mogelijke opstart te heb-
ben. Met speciale looproutes, met 
aangepaste lestijden en kleinere 
groepen waar nodig.

“Ik ben blij met het continu roos-
ter en de duidelijke tijden waarop 

mijn zoon nu naar school moet. 
Twee vaste dagen en een dag 
waarop hij om de week op school 
is. Dat is heel duidelijk en bete-
kent ook minder halen en bren-
gen. Op andere scholen waar ze 
niet gekozen hebben voor een 
continu rooster is het voor ou-
ders een heel gedoe. Dat lijkt me 
overigens voor de leerkrachten 
ook niet gemakkelijk”, vertelt een 
moeder die haar kind op de Ma-
ria Reginaschool heeft. Ze is posi-
tief over de wijze waarop hier van-
ochtend alles goed was geregeld. 
“We werden opgevangen door de 

leerkrachten, er waren duidelijke 
looproutes, prima geregeld”. 

“Blij dat we weer  
aan zet zijn”
Ook op de Nieuwe Veste werden 
ouders opgevangen en waren er 
verschillende looproutes voor 
de kleuters en de diverse groe-
pen op de basisschool. Direc-
teur Anne van Loon hield de za-
ken op het schoolplein bij de ba-
sisschool in de gaten. “Ik ben blij 
dat we weer aan zet zijn. Ons hele 
team heeft hier op gehoopt en 
vindt het fijn dat we niet meer op 
afstand hoeven les te geven. In de 
afgelopen weken zijn wij steeds 
op school geweest om filmpjes te 
maken voor de online lessen. De 
hele school heeft een intensieve 
schoonmaakbeurt gehad en we 
hebben alles ingericht volgens de 

richtlijnen. Alle voorzorgsmaatre-
gelen zijn genomen”.

“Onrustig geslapen”
In de klas van juf Karlijn – groep 
3-4 – kleuren de kinderen een 
kleurplaat. ‘Wij gaan weer naar 
school’. En: “Wat leuk je weer te 
zien. Ik heb jou enorm gemist. We 
gaan nu weer fijn samen leren, 
werken en spelen!’.  “Ik vind het 
heerlijk om weer te kunnen be-
ginnen. Ik kon niet wachten, heb 
zelfs afgelopen nacht onrustig ge-
slapen”, vertelt juf Karlijn. “Ove-
rigens heb ik mijn kinderen net 
voor de vakantie allemaal nog ge-
zien. Ik ben namelijk bij hen langs 
geweest om een ‘doe het zelf pak-
ketje’ af te geven met een instruc-
tiefilmpje voor het moederdag 
cadeau dat de kinderen konden 
maken. En zo zijn hun moeders 
verblijdt met een zelfgemaakte 

kaars”. Ze merkt op dat de kinde-
ren weer wat gegroeid zijn in de 
acht weken dat ze hen heeft moe-
ten missen.

Aan een van de tafeltjes kletsen 
Lotte, Yaela, Femke en Angeli-
que eerst even bij voor ze aan hun 
kleurplaat beginnen. “Het leuk-
ste vinden we dat we elkaar weer 
zien”, zo laat het viertal weten. Ze 
zijn blij weer op school te zijn. 

Zwangerschapsverlof
Ook juf Sanne van groep 7-8 is blij 
dat de school nu is begonnen. Ze 
gaat namelijk op 5 juni met zwan-
gerschapsverlof en heeft nu ten-
minste nog een paar weken ple-
zier van haar leerlingen. 

foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant 

Blije gezichten na 
aangepaste aankomst 
op de basisschool

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Waar kinderen na 
de zomervakantie meestal uitgela-
ten het schoolplein oprennen, was 
het weerzien afgelopen maandag 
na al die weken behoorlijk anders. 
De poort ging bij de meeste scho-
len open voor de helft van de leer-
lingen en ouders waren niet wel-
kom op het schoolplein of in het 
schoolgebouw. Maar de leerkrach-
ten waren vooral opgelucht dat ze 
hun kinderen na weken van digi-
taal contact weer in levenden lij-
ve konden zien. Hoewel het nieu-
we rooster wennen is voor ouders, 
leerlingen en scholen, lijkt ieder-
een zich goed aan te passen. 

De opdracht vanuit de overheid 
is dat kinderen de helft van de 
tijd onderwijs krijgen. De scholen 
mogen zelf bepalen hoe ze dat in-
vullen, al wordt de voorkeur gege-
ven aan hele dagen om zo de ver-
keersbewegingen zoveel mogelijk 
te beperken. Op basisschool Ma-
ria Regina, die samen met andere 

partners zoals de kinder- en peu-
teropvang brede school Het Po-
dium vormt, werken ze met twee 
roosters. De ene groep leerlin-
gen gaat op maandag en donder-
dag naar school en om de week de 
woensdag erbij. De andere helft 
mag op dinsdag en vrijdag en de 
woensdag op dezelfde manier. De 
leerlingen gaan via verschillen-
de ingangen naar binnen zodat 
er geen grote groepsvorming ont-
staat. “We hebben met ons team 
een plattegrond gemaakt en geke-
ken hoe we het allemaal het beste 
konden verspreiden. We hebben 
er nu twee dagen opzitten en het 
verloopt eigenlijk allemaal rede-
lijk gedisciplineerd en gemoede-
lijk. De tussenschoolse opvang die 
normaal gesproken door vrijwilli-
gers wordt gedraaid is niet open. 
Daarom eten de kinderen hun 
boterham in de klas bij de leer-
kracht, maar daar heb ik ook nog 
geen klachten over gehad”, vertelt 
directeur Eric Graafmans. 

Dranghekken  
en sorteervakken

Maar de school heeft de ouders en 
leerlingen wel een handje gehol-
pen als het gaat om de discipline 
om 1,5 meter afstand te houden. 
Ouders met kleuters worden langs 
dranghekken geleid en door mid-
del van krijtstrepen op afstand 
van elkaar gehouden. Die hekken 
werden na een telefoontje met de 
‘buren’, het gemeentehuis, snel 
geregeld. Als verrassing had de 
gemeente een spandoek aan de 
hekken gehangen om de kinderen 
welkom te heten. 
Meelopen tot in de klas is er niet 
bij en dus moet er in een speciaal 
vak voor het hek afscheid worden 
genomen waarna de kleuter naar 
zijn of haar eigen juf mag lopen in 
het desbetreffende vak. Per groep 
gaan ze daarna naar binnen. Deze 
onwennige situatie zorgt hier en 
daar voor een traan bij de aller-
kleinsten, maar de meeste ouders 
die in de rij staan, vinden het al-
lemaal goed geregeld. “Voor mijn 
zoon is het zijn eerste dag, maar 
hij weet niet beter dan dat het op 
deze manier gaat, dus ik verwacht 
geen probleem.” Een andere moe-
der valt haar lachend bij dat het 
wel iets wegheeft van een rij bij 
een pretpark.

Kleuters helpen elkaar

Juf Sanne Pijnen staat met haar 
kleuterklas in haar ‘vak’ te wach-
ten tot de groep compleet is. “Ei-
genlijk is iedereen heel snel ge-
wend. Hoewel het eigenlijk on-
mogelijk is om bij kleuters afstand 
te houden, probeer ik het vaak op 
te lossen door de kinderen elkaar 
zo veel mogelijk te laten helpen. 
Daar leren ze ook nog van. Maar 
als er veters gestrikt moeten wor-
den dan help je natuurlijk.” Ook 
Claudia de Groen, die helaas nog 
geen muziekles mag geven maar 
als ‘gewone’ juf een dagje komt in-
vallen, relativeert de situatie. “Ik 
ga ervan uit dat iedereen gezond 
is, want anders zouden ze niet 
naar school komen. En maar ge-
woon veel handen wassen.”

Pius X kiest voor  
elke dag naar school
Er zijn ook scholen waar gekozen 
is voor een andere opzet. Zo werkt 
de Welbergse basisschool Pius X 
met een rooster waarbij de on-
derbouw ’s ochtends naar school 
gaat en de bovenbouw ’s middags. 
Hoewel maar een klein percentage 
van alle scholen op deze manier is 
gestart, heeft het schoolbestuur er 
wel goede redenen voor. “Wij heb-
ben vooral gedacht vanuit het be-

lang van onze leerlingen. We wil-
len graag elke dag alle kinderen 
zien zodat ze van de leerkracht 
de instructie kunnen krijgen en 
de verwerking voor een deel thuis 
kunnen maken. Ook komen ze op 
deze manier weer in een ritme en 
zien ze al hun vriendjes en vrien-
dinnetjes weer. In totaal hebben 
drie ouders kritisch op deze aan-
pak gereageerd, en met hen is uit-
gebreid contact geweest om het te 
bespreken.”
Yvonne Markestein, lid van de MR 
van de school, heeft vooraf me-
ningen bij ouders gepeild over 
wat de meeste ideale oplossing 
zou zijn wat betreft de invulling 
van de schooluren. “Die menin-
gen liepen uiteen. Maar we staan 
als MR nog steeds achter dit ad-
vies. Bij een kleine school als de 
Pius X speelt ook de kwestie van 
verkeersstromen niet. Volgende 
week gaan we met de school een 
eerste evaluatie doen.”

Foto’s: Bij de Steenbergse basis-
school Maria Regina zijn drang-
hekken geplaatst en vakken op de 
grond getekend om ervoor te zor-
gen dat ouders voldoende afstand 
houden van elkaar als ze hun kind 
komen brengen. 
Foto’s: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

Basisscholen draaien hun eerste 
week na wekenlange sluiting



Dorpsstraat 188 - Halsteren
www.quistschoenenhalsteren.nl E: info@quistschoenenhalsteren.nl     T: 0164-686074

Bij aankoop van een

paar dames

schoenen een Gabor

voetcrème cadeau

Gabor
Gabor sneakers, veel comfort en fashionable! Zowel chunky als platform  sneakers, 
in wit, blauw, aardetinten en vrolijke kleuren als rood en geel. Ook de ballerina’s 
en sandalen ontbreken dit voorjaar niet. Met een Gabor tas maakt u uw nieuwe 
outfit compleet. In onze Gabor shop een grote collectie vanaf schoenmaat 35 t/m 
42. Bij aankoop van een paar schoenen krijgt u een Gabor voetcrème cadeau.

Wolky Base is vegan!
Nieuw van Wolky is de W-Base, deze sneakers zijn lichtgewicht en gemaakt van 
veganistische materialen. Het uitneembare voetbed is gemaakt van kurk. Nieuw 
in de Wolky White collectie is de Yell, een comfortabele sneaker met veter en  
ritssluiting! Exclusief bij ons verkrijgbaar is de Move It, een hippe sneaker,  
verkrijgbaar in zwart en wit. Als Wolky Select Partner hebben we een grote  
collectie Wolky.

Private shopping 
Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur en 
zaterdag van 09:30 uur tot 16:00 uur. Wilt u liever niet winkelen onder  
openingstijd? Van dinsdag t/m vrijdag kunt u van 17.00 uur tot 17.30 uur  
private shoppen. Bel of mail ons voor een afspraak.

Quist Schoenen voor dames-, heren-, kinderschoenen 
en vakkundige reparatie

Verwen jezelf met een paar 
nieuwe schoenen

Bij Rosemary’s Lingerie 
vindt u de gehele collectie 
Felina en Felina Conturelle.

Felina, al meer dan 133 jaar lingerie. 
De collectie bestaat uit: bh’s, body`s, slips, 

corseletten en corrigerende slips.

De collectie kenmerkt zich door 
het bijzonder fijne draagcomfort 

gecombineerd met prachtige designs.  

Kiest u voor kwaliteit en draagcomfort 
dan is dit uw merk.

Felina en Felina Conturelle 
Bh’s cup B t/m H

Felina Melody grote cupmaat F t/m K

Verkrijgbaar met bijpassende slips

In onze winkel kunnen we gelukkig 
heel goed voldoen aan alle richtlijnen 

van het RIVM en maken we er 
elke dag iets gezelligs van, 

zoals u van ons gewend bent.

De winkel is open 
op de gebruikelijke tijden.

Komt u liever niet naar de winkel, 
bel of mail ons.

Uw bestelling wordt  
gratis thuis bezorgd.

Winkelen op afspraak  
kan natuurlijk ook.

start-
premie

€ 200,-
na drie maanden  
goed bezorgen

• ‘s Ochtends voor 07.00 uur kranten bezorgen 
 (zaterdags  voor 08.00 uur)

• Vergoeding afhankelijk van de wijkgrootte
• Startpremie € 200,- • Gratis de krant lezen

!!! alle leeftijden maar tenminste 15 jaar !!!

Bezorgers gezocht in Dinteloord en Steenbergen

Interesse of aanmelden?
krantenbezorgen.nl 
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Geldig van wo 22 april t/m di 19 mei 2020

Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen. kijk voor de deelnemende
biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding.

**

4 halen, 2 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle combinaties mogelijk.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

CORNETTO OF  
KINDER IJS
Alle soorten
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

LOS GANSOS WIJNEN 
4 flessen à 750 ml
Land van herkomst: Chili

4 HALEN
2 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

2 BETALEN

Geen 18, geen alcohol

AMSTEL, HEINEKEN  
OF BRAND**
2 kratten Amstel à 24x30 cl,  
Heineken à 24x30 cl of  
Brand à 24x30 cl

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Het zal je maar 
treffen. Dat waar menigeen – soms 
diep – in het hart bang voor is. Iets 
wat je maar graag ver weg stopt in 
je gedachten. Tot dat . . . Steenber-
genaar Wim Boessenkool werd ge-
troffen. Als verpleegkundige op de 
ambulance wist hij als geen ander 
wat het kan betekenen. Naar de 
huisarts voor iets anders, onder-
zoekje en dan een uitslag die het 
leven finaal op zijn kop zet. 

Bij Wim Boessenkool werd eind 
2018 uitgezaaide prostaatkanker 
geconstateerd. Een mokerslag die 
hij samen met echtgenote Janne-
ke – eveneens verpleegkundige 
– en hun twee kinderen Joost en 
Femke moest incasseren. 

Ze vinden de kracht om positief 
de strijd aan te gaan. En Wim be-
sluit dat hij zich wil inzetten voor 
de KWF kankerbestrijding. Dat 

kan door een persoonlijke actie te 
starten. Hij schrijft nu een blog op 
de site van het KWF en hoopt dat 

familieleden, vrienden, kennissen 
en nu ook lezers van Steenbergse 
Courant en KijkopSteenbergen.

nl zijn actie voor het KWF willen 
steunen met een donatie. 

Eerlijk, open en positief
Die steun krijgt hij – mede door 
zijn open, positieve en eerlijke be-
schrijving van wat hij ervaarde en 
meemaakt. Een beschrijving die 
raakt. 
En ook aanspreekt, getuige het 
reeds opgehaalde bedrag van 
3.911,00 euro. Daarmee overtreft 
Wim Boessenkool zijn streefbe-
drag dat hij op 1000 euro had ge-
steld. Maar nog belangrijker: 
daarmee wordt het KWF fonds dat 
kanker bestrijdt gesteund. 
Daarom de vraag van Wim aan 
alle lezers van Steenbergse Cou-
rant en KijkopSteenbergen.nl. Om 
zijn blog te lezen en vooral ook om 
een donatie te doen via zijn actie. 
Dat kan eenvoudig via: https://ac-
ties.kwf.nl/fundraisers/wimboes-
senkool/walk-of-life

Foto’: Wim Boessenkool is naast 
verpleegkundige bij de ambulance 
dienst ook een fanatiek spinning 
instructeur bij Feel Good Club Di-
nami.

Steenbergenaar voert actie voor KWF kankerbestrijding:

Open en eerlijk webblog begeleidt persoonlijke actie

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Ze kan er vier per 
uur maken, als het nodig is. Rian 
Liefhebber van De Ontmoetings-
winkel aan de Kaaistraat is inmid-
dels wel bedreven in het maken 
van stoffen mondkapjes. De vraag 
naar mondmaskers is de laatste 
weken flink toegenomen, zo merkt 
ze in de winkel. De etalagepoppen 
hebben er ook eentje op gekregen. 

“We hebben hier een hele kist met 
reststoffen die we ervoor kunnen 
gebruiken. Daar kunnen mensen 
zelf een printje uitkiezen, maar 
we hebben er inmiddels ook aar-
dig wat op voorraad. Ik merk dat 
er ook steeds meer voor een uitge-
sproken stof wordt gekozen, ter-
wijl er in het begin vooral om on-
opvallend zwart of bruin werd ge-
vraagd. Blijkbaar wordt het een 

soort modestatement”, vertelt 
Rian Liefhebber. 

Speciale opdrachten  
van kappers
Deze extra taak heeft ze er met 
liefde bijgenomen, om de mensen 
te helpen. “We vragen er 3,50 euro 
voor, dus we verdienen er niks op. 
Het wordt wel moeilijker om aan 
elastiek te komen want dat wordt 
overal gehamsterd door mensen 
die zelf zo’n mondkapje maken. 
Het patroon heb ik gewoon van 
internet gehaald. Tussen de ka-
toenen stof in zit wasemkapfilter. 
Dat heb ik zelf uitgezocht en het 
schijnt goed te werken. Na een 
tijdje kan je dat vervangen voor 
een nieuw stuk en het kapje zelf 
kan je wassen op 60 graden. 
In het begin waren het vooral 

Poolse mensen die erom kwamen 
vragen, maar daarna kreeg ik ver-
zoekjes van kappers om speciaal 
in hun kleuren voor het hele team 
mondkapjes te maken. Het is niet 
verplicht, maar ze vinden het toch 
een fijn idee.”

Enorm gegroeid  
in jaar tijd
Op 27 mei is het precies een jaar 
geleden dat Rian Liefhebber de 
deuren van De Ontmoetingswin-
kel opende. Een plek waar men-

sen kunnen snuffelen tussen de 
rekken tweedehands kleding op 
zoek naar pareltjes, maar waar 
ook ruimte is voor een kopje koffie 
en een luisterend oor. Ze had toen 
niet kunnen vermoeden wat er al-
lemaal op haar pad zou komen 
in deze coronacrisis. Inmiddels is 
de Stichting Sociaal Hulpcentrum 
Steenbergen (SHS) opgericht, als 
onderdeel van stichting de Ont-
moetingswinkel. Met een ploeg 
vrijwilligers worden huishoudens 
ondersteund die het extra moei-
lijk hebben in deze tijd. Het zijn 

huishoudens die niet bij de Voed-
selbank komen, maar bij wie een 
bakje soep en wat andere levens-
middelen, meer dan welkom zijn. 
Hiervoor krijgen ze geen subsidie 
van de gemeente en zijn ze afhan-
kelijk van giften van bedrijven en 
donaties.
“We kregen laatst 26 bakjes aard-
beien gedoneerd van een teler. 
Het is hartverscheurend als je ziet 
hoe blij mensen daarmee zijn. En 
omdat we met een vaste ploeg 
werken, wordt er aan de deur toch 
een soort band opgebouwd. Juist 
omdat we geen hulpverleners van 
een instantie zijn, horen we vaak 
meer. Daardoor kunnen we zor-
gen dat de juiste hulp naar deze 
mensen komt. Dat zal ook na de 
coronacrisis nog keihard nodig 
zijn.”

Foto: Rian Liefhebber van de Ont-
moetingswinkel maakt samen met 
vrijwilligers stoffen mondkapjes 
voorzien van allerlei motiefjes. De 
vraag naar de mondkapjes neemt 
toe, ook nu het per 1 juni verplicht 
is om er eentje te dragen in het 
openbaar vervoer.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

Ontmoetingswinkel  
verkoopt steeds  
meer mondkapjes

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De bibliotheek in de 
Blauwstraat gaat volgende week (vanaf 
20 mei) weer op bepaalde uren open. Een 
woordvoerder van bibliotheek West-Bra-
bant laat weten dat bezoekers op woens-
dag en vrijdag van 10-13 uur binnen kunnen 
lopen. Het gaat alleen om het terugbrengen 
en ophalen van materialen. Er kan dus nog 
geen krant of boek ter plaatse worden ge-
lezen aan de leestafel. Ook vinden er voor-
lopig nog geen activiteiten plaats in de bi-
bliotheek. 

Het is momenteel alle hens aan dek voor 
de medewerkers van bibliotheek West-Bra-
bant. Ze waren al bezig met alle voorberei-

dingen voor de opening van de vestigin-
gen in aangepaste vorm, toen opeens na de 
laatste persconferentie van premier Rut-
te duidelijk werd dat opening al op 11 mei 
mogelijk was. “Nog niet alle noodzakelijke 
en voorgeschreven middelen zoals plastic 
schermen waren op dat moment binnen. 
We zijn keihard aan het werk om dat zo snel 
mogelijk in orde te maken, maar er is enor-
me drukte bij de leverancier. Ook zijn er 
een heleboel regels waaraan moet worden 
voldaan. Zo moeten teruggebrachte boe-
ken 72 uur in quarantaine voordat ze weer 
uitgeleend mogen worden”, zegt Robin Bie-
rens namens bibliotheek West-Brabant.

Voor de fanatieke lezers in ieder geval goed 
nieuws, aangezien er in deze coronatijd 
heel wat afgelezen wordt.  

Bibliotheek gaat weer beperkt open 



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

BEREID JEZELF VOOR OP
HET NIEUWE TUINSEIZOEN!

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

Profi teer van de voorjaarsacties 
van STIHL: hoge kortingen op 
veel machines!

STIHL 
heggenschaar 
vanaf € 99,- STIHL 

verticuteermachine
vanaf € 179,-

STIHL 
tuinfrees 
vanaf € 699,-

STIHL 
hogedrukreiniger
vanaf € 149,-

Onze showroom is open, wij volgen de richtlijnen 
van het RIVM en zijn veilig te bezoeken! 
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Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Eerst nog een koel 
weekeinde maar wel 

droog
Zaterdag komt de kern van het 
hogedrukgebied dichterbij en komt 
uiteindelijk boven ons hoofd te liggen. 
Het wordt een erg rustige dag met 
een zwakke wind die een voorkeur 
heeft voor een westelijke richting.  
De maxima klimmen bij een mix 
van brede opklaringen en enkele 
wolkenvelden dan gemakkelijk naar 
een 17-tal graden in deze regio. 
Zondag kunnen we dan misschien 
toch al richting de 20 graden gaan. 
Het is daarbij dan vrij zonnig 
met een zwakke tot matige wind 
ergens uit noordoostelijke hoek. 
Ook de hele volgende week blijven 
we in de gemeente Steenbergen 
onder invloed van hogedruk. 
Het is rustig en vrij zonnig tot zonnig met 
steeds verder oplopende temperaturen.
De koude lucht wordt dan wel 
degelijk de pas afgesneden. 
Richting het hemelvaartsweekende 
toe wordt het geleidelijk aan nog wat 
warmer. 

 
Weerspreuk :

” De meimaand tot juichmaand 
uitverkoren, heeft nog wel eens rijp                               

achter de oren.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

STEENBERGEN – Graafmachinist 
Bernard Roovers van grondverzet-
bedrijf De Regt uit Etten-Leur is 
met zijn collega’s druk in de weer 
in de Steenbergse binnenstad. 
“Wij zijn onderaannemer bij een 
project van Brabant Water waarbij 
in het oude gedeelte van het cen-
trum nieuwe waterleiding wordt 
aangelegd”, vertelt hij. Tijdens het 
graafwerk kwam een leuke vondst 
onbeschadigd naar boven. 

“Een drinkbeker uit de jaren 1325 
– 1375”, weet Chris Duijvestijn 
van Stadsarcheologie Steenber-
gen. “De beker komt uit Siegburg 
in Duitsland. In die jaren werden 

deze drinkbekers gemaakt van 
‘Steengoed’, dat is een hard ge-
bakken aardewerk, dat vergelijk-
baar is met glas”. 

Slechts drie complete 
exemplaren
Stichting Stadsarcheologie Steen-
bergen heeft meerdere exempla-
ren in haar bezit. “Maar dit is een 
toch redelijk gaaf exemplaar en 
wordt nu een van de drie comple-
te drinkbekers die we in onze col-
lectie hebben”, aldus de stadsar-
cheoloog die best in zijn sas is met 
de vondst.

Nog bijna 8 maanden
Hopelijk komen er nog meer bij-

zondere vondsten boven de 
grond. Daar is best kans op, want 
het project van de waterleiding 

is nog slechts twee weken aan de 
gang en zal in totaal 8 maanden in 
beslag nemen.

Eerste leuke vondst bij 
graafwerkzaamheden 
Steenbergse Markt

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Diepe sleuven in 
de bestrating ontsieren sinds vori-
ge week het centrum van Steenber-
gen. Niet fraai, wel noodzakelijk, 

want Brabant Water is bezig met 
het vernieuwen van duizend meter 
verouderde waterleiding. De werk-
zaamheden waren eigenlijk pas 
later in het jaar gepland. Vanwe-
ge de corona-crisis is die planning 
heroverwogen. 

“Op dit moment is het vanwege de 
crisis rustiger dan normaal in de 
stadscentra,” aldus Ilse de Groot, 
woordvoerder van Brabant Water. 
“Door de werkzaamheden te ver-
vroegen, kunnen we de overlast 
voor bewoners en ondernemers 
minimaliseren.” 

Het is mede de reden dat men is be-
gonnen op de Markt waar de werk-
zaamheden op 29 mei afgerond 
moeten zijn. Net op tijd voor de 
heropening van de terrassen. Ver-
volgens verplaatst het werk zich 
naar de Kaaistraat, Grote Kerk-

straat, Blauwstraat, Kleine Kerk-
straat, Rongelstraat, Berenstraat, 
Rozemarijnstraat en Binnenvest. 
Eind oktober is de klus geklaard en 
ligt er een kilometer nieuw leiding-
werk in Steenbergse bodem. Ge-
durende de werkzaamheden pro-
beert het waterbedrijf de overlast 
voor omwonenden te minimalise-
ren onder meer door het plaatsen 
van tappunten wanneer er tijde-
lijk geen water uit de kraan mocht 
komen.
Actuele informatie is te vinden op 
de website: www.waterstoring.nl/
brabantwater.

Duizend meter nieuwe  
waterleiding in centrum 
van Steenbergen

STEENBERGEN – Al eerder waar-
schuwde raadslid Jan Veraart (Ge-
woon Lokaal!) voor het gevaar dat 
de groei van exoten zoals het Ja-
panse Duizendknoop brengt. Dit 
is een woekerende plant, die leuk 
lijkt, maar die schade brengt aan 
huizen, funderingen en bestratin-
gen. Nu de exoot weer de kop op 
steekt vroeg Veraart het college 
om actie. Een voorbeeld van deze 
plant staat bij het fiets- en wan-
delpad dat naast restaurant De 
Watertoren leidt naar de woonwijk 
Noord-Oost.

Op zijn vragen krijgt het raads-
lid als antwoord dat de gemeen-
te van mening is dat de Japanse 
Duizendknoop inderdaad moet 

worden bestreden. Waar mogelijk 
gebeurt dit ook. Op de genoem-
de locatie naast het fiets- en wan-
delpad is er echter een probleem, 
er zijn meerdere partijen betrok-
ken. De besmette locatie – wa-
tergang en talud - zijn eigendom 
van waterschap Brabantse Delta. 
Deze heeft de gemeente al meer-
dere keren laten weten dat ze op 
deze locatie niet overgaat tot be-
strijding omdat dit geen prioriteit 
heeft en geen gevaar geeft voor de 
waterveiligheid.

Gemeente Steenbergen geeft aan 
dat de plant alleen effectief be-
streden kan worden als alle partij-
en dat op dezelfde manier doen. 
Wanneer dit niet gebeurt kan de 

woekeraar slechts worden be-
heerst. Dit gebeurt nu door te 
maaien, het aanstippen van de 
plant in de grasstrook en haag en 
door een nieuwe manier van be-
strijden door middel van elek-
troshock. Ook gaat de gemeente 
in gesprek met het waterschap om 

te bezien hoe er kan worden sa-
mengewerkt.

Belangrijk bij dit alles is de waar-
schuwing aan het publiek om Ja-
panse Duizendknoop dus niet te 
verspreiden.

Gemeente in actie 
tegen invasie van 
Japanse Duizendknoop
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Bijna vijftig kinderen deden dinsdag 
en woensdag mee aan de buiten-
sportactiviteiten georganiseerd door 
de sportcoaches en jongerenwerkers 
in de verschillende kernen. Sportcoach 
Ivo: ‘In de voetbalkooi   in de Witte de 
Withstraat in Dinteloord hebben we di-
verse 1,5 meter spellen gedaan. Vooral  
het frisbee golf was een groot succes! 
We hopen volgende week de kids weer 
te zien.” Volgende week organiseren we 
op dinsdag en woensdag weer diverse 
activiteiten! De activiteiten van donder-

dag vervallen, vanwege Hemelvaart. 
Kijk op onze website of Facebook voor 
de tijden en locaties. Doe jij ook (weer) 
mee? Geef je naam, telefoonnummer 
(van je ouders), leeftijd, school, woon-
plaats en je mailadres door aan Sigrid 
Noordijk via s.noordijk@ssnb.nl.

foto: Dinsdag startte de eerste activi-
teit in de voetbalkooi in de  Wipstraat 
in Steenbergen.

SPORTIEVE START VAN
BUITENSPORTACTIVITEITEN

VERNIEUWING WATERLEIDINGEN
STEENBERGEN CENTRUM
Brabant Water beheert het waterlei-
dingnet in Noord-Brabant. Dit waterlei-
dingnet is grotendeels in de jaren vijftig 
aangelegd en toe aan vervanging. Op 
dit moment vernieuwen zij de waterlei-
dingen in Steenbergen Centrum.

Werkzaamheden op de Markt
Wellicht is het u al opgevallen, afgelo-
pen week zijn de werkzaamheden ge-
start op de Markt (fase 1). De komende 
periode zal een aannemer in opdracht 
van Brabant Water de waterleidingen 
vervangen in heel het winkelhart van 
Steenbergen.

De werkzaamheden vinden plaats op 
werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. 
Wanneer zij bij u in de straat aan het 
werk zijn, ontvangt u vooraf bericht. 
Brabant  Water zorgt ervoor dat u 
hiervan zo min mogelijk merkt. Toch is 
enige overlast helaas onvermijdelijk. In 
totaal vernieuwt Brabant Water onge-
veer 1.000 meter aan leidingen in het 
winkelhart van Steenbergen.

Kaaistraat en Grote Kerk-
straat tijdelijk afgesloten
Aankomende maandag 18 mei 2020 is 

voor deze werkzaamheden een deel 
van het centrum afgesloten. De Kaai-
straat / Grote Kerkstaat zijn tijdelijk 
afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit 
om een oversteek van de waterleiding 
te maken, van de Markt naar Blauw-
straat. Het centrum is wel toegankelijk 
voor winkelend publiek op de fiets of te 
voet.

Werkzaamheden Kaaistraat
Rond 1 juni 2020, start Brabant Water 
met de werkzaamheden in de Kaai-
straat (fase 2). De weg hoeft hiervoor 
niet afgesloten te worden. Voetgangers 
wordt gevraagd over te steken, de 
winkels blijven middels loopplanken 
gewoon bereikbaar. De werkzaamhe-
den in de Kaaistraat zullen ongeveer 3 
weken in beslag nemen. 
Nadat fase 2 is afgerond komt ook de 
Grote Kerkstraat (fase 3) aan de beurt, 
deze zal op eenzelfde manier uitge-
voerd worden. Alle werkzaamheden 
nemen in totaal circa 20 weken in be-
slag.

Meer informatie
U kunt voor het antwoord op veel 
gestelde vragen over werkzaamheden 
terecht op www.brabantwater.nl.

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
GEMEENTE STEENBERGEN

Het coronavirus heeft wereldwijd, en 
ook in Europa, Nederland en in onze 
gemeente enorme gevolgen. Vanuit 
de gemeente Steenbergen doen we er 
alles aan om inwoners, verenigingen, 
instellingen en bedrijven zo goed mo-
gelijk te ondersteunen om deze coron-
acrisis het hoofd te bieden.

Het Kabinet heeft een routekaart ge-
presenteerd, waarmee restaurants, 

cafe’s en terrassen onder voorbehoud 
open mogen per 01 juni 2020. 

Aan alle horeca-ondernemers in onze 
gemeente hebben we gevraagd hoe 
ze deze richtlijnen willen invullen, waar 
kansen liggen voor samenwerking 
en hoe wij hen als gemeente daarin 
kunnen ondersteunen. Wij willen als 
gemeente deze  ondernemers zo veel 
mogelijk letterlijk en figuurlijk de ruim-

te geven om weer op te starten. 
Wij hebben als gemeente aan onze 
horeca ondernemers gevraagd een 
vragenlijst in te vullen over onder an-
dere het uitbreiden van terrassen om 
zo goed te kunnen inventariseren waar 
behoefte naar is.

Meer informatie
Op de website van de gemeente 
vindt u meer informatie over hulp en 
ondersteuning in de strijd tegen het 
coronavirus. Heeft u praktische onder-
steuning nodig of een vraag over een 

van de steunmaatregelen? Dan kunt u 
altijd terecht via e-mail of belt u met 14 
0167. 

Ondernemersvragen
Heeft u specifieke ondernemersvra-
gen? Neem dan contact op met  Laura 
van de Goor – l.vandegoor@gemeente-
steenbergen.nl  - 06 29 236 465 

Of met Bram van de Lande
- b.vandelande@gemeente-steenbergen.nl 
 - 06 29 240 510

HORECA WEER OPEN VANAF 1 JUNI 

Graag vragen wij uw extra aandacht voor onze dienst verlening 
in de maand mei. Vanwege de geldende maat regelen rondom 
de coronacrisis is onze dienstverlening aan de balies van het 
gemeentehuis en de Vraagwijzer 
(Fabrieksdijk) op dit moment alleen op afspraak mogelijk. 
De avond openstellingen op de donderdagavond komen te 
 vervallen. 

Voor een afspraak op het gemeentehuis kunt u telefonisch 
contact opnemen: 14 0167. 

Voor een afspraak bij de Vraagwijzer (Fabrieksdijk) kunt u 
 telefonisch contact opnemen: 0167-541131.

In verband met ICT-werkzaamheden zijn het gemeentehuis 
en de Vraagwijzer gesloten op vrijdag 15 mei en op maandag 
18 mei. 

In verband met Hemelvaartsdag zijn het gemeentehuis en de 
Vraagwijzer op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei gesloten. 
De milieustraat is op donderdag 21 mei gesloten. 

Vanaf vrijdag 15 mei t/m zondag 17 mei kunt u geen  meldingen 
doorgeven via MijnGemeente app of onze website. Voor  
calamiteiten kunt u bellen met het nummer 06 51 55 11 97.

GEBRUIKTE MONDKAPJES 
EN LATEX HANDSCHOENTJES? 
IN DE AFVALBAK!
We zien dat mensen latex hand-
schoentjes en mondkapjes dragen 
om besmetting van het coronavirus te 
voorkomen.  Helaas vinden we deze 
ook regelmatig op de straat terug. 

Zorg voor je eigen veiligheid, maar 
ook die van anderen en gooi gebruikte 
handschoentjes of mondkapjes bij het 
restafval, en dus niet op straat of in het 
toilet! 
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(Door Michelle Douw)

DINTELOORD – Het plannen van 
mooie cruises of bijvoorbeeld 
rondreizen. Je kan Caroline Dek-
ker en Mariëlle Middelhoek van 
Dintel Travel uit Dinteloord niet 
gelukkiger maken. Helaas is deze 
gehele branche stil komen te lig-
gen. Mariëlle Middelhoek vertelt: 
”Het is stil. Heel erg stil. Wij zijn 
telefonisch en per e-mail te berei-
ken maar ons kantoor is dicht. We 
moeten echt geduldig afwachten”.

Je kantoor sluiten doe je niet zo-
maar. Mariëlle Middelhoek: 
”Naast het runnen van ons bedrijf 

moesten wij onze kinderen thuis 
les gaan geven. Ook liepen er bij-
na geen consumenten meer door 
de straat. Het kantoor sluiten was 
dus voornamelijk een praktische 
keuze’’.

Perspectief
Een vooruitzicht is er voorlopig 
niet. ‘‘In Nederland gaat er geluk-
kig steeds meer open. Ook de Ne-
derlandse vakantieparken mogen 
straks weer gasten verwelkomen. 
In sommige andere Europese lan-
den zie je dit ook gebeuren, maar 
de grenzen zijn voorlopig nog ge-
sloten. Het ene land is natuur-

lijk ook veel meer getroffen dan 
het andere. Ook het vliegverkeer 
is nog niet hervat. Tot eind juni is 
in ieder geval alles gecanceld en 

moeten we hopen dat het toeris-
me in de zomervakantie weer kan 
worden opgestart’’. 

(Om)boeken
Een enkeling waagt het er toch op 
en boekt alvast een reis voor het 
najaar of volgend jaar. ‘‘Bij ons 
kan je terecht voor bijna alle rei-
zen. We nemen onder het genot 
van een kopje thee of koffie uit-
gebreid de tijd om alles naar wens 
te maken. Niet alles is via internet 
samen te stellen of te boeken. Wij 
hopen dat we dit snel weer voor 
velen te mogen doen’’. 

Voor meer informatie:
www.dinteltravel.nl.

Het team van Dintel Travel: 
 Caroline Dekker (l) en Mariëlle 
Middelhoek (r).
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

‘‘Het is stil. Heel erg stil.’’ 

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – “Wij zijn een cru-
ciale beroepsgroep en daardoor 
kon ‘de Moor Optiek’ in de afgelo-
pen coronaperiode gewoon open 
blijven. Omdat ik nagenoeg al-
tijd op afspraak werk en als opti-
cien gewend ben aan hoge hygië-
ne, is er geen gevaar voor een co-
rona besmetting. De klanten ble-
ven echter weg en dat zorgt voor 
een heel moeilijke tijd. Ik heb ge-
lukkig geen personeel dus dat 
scheelt, maar de overige kosten lo-
pen door. Het is voor mij een heel 
moeilijke periode”, constateert 
opticien Michiel de Doelder van 
De Moor Optiek.

Heel langzaam komt zijn dienst-
verlening weer wat op gang. “Veel 
klanten waren bang voor een be-
smetting. Ze bleven – mede door 
de oproep van de minister pre-

sident – thuis. Alleen voor drin-
gende zaken kwamen ze nog naar 
hier. 
Nu komen de wat minder ang-
stige klanten. Ze hoeven zeker 
niet bang te zijn, ik heb als opti-
cien altijd al veel oog voor hygi-
ene en ben gewend om mijn ap-
paratuur heel goed schoon te 
maken. Traanvocht kan name-
lijk veel meedragen. Sinds de uit-
braak van corona zijn de maat-
regelen verhoogd. Bij oogmetin-
gen kan ik door mijn moderne 
apparatuur anderhalve meter af-
stand houden. De oogmeetruim-
te is nog extra ontsmet, we zijn er 
nu met slechts twee personen te-
gelijk en klanten die daar behoef-
te aan hebben krijgen een mond-
kapje, handschoenen en desinfec-
tiemiddelen. Er is dus geen gevaar 
voor besmetting”.

Veel vragen
“Ik heb veel klanten ook van bui-
ten Steenbergen. Die bleven de af-
gelopen weken helemaal weg of 
ze hadden wanneer het om een 
urgente situatie ging veel vragen. 
Kan ik gemeten worden? Is het 
veilig? Overigens is dat bij alle op-
ticiëns in het land het geval. We 
maakten allemaal een heel slech-
te periode door, onze handel lag 
helemaal stil”.

Belangrijk
“Het goede aan deze tijd is wel 
dat veel Steenbergenaren meer 

en meer beseffen dat onze bin-
nenstad van belang is. Dat we 
hier goede winkels hebben in een 
prettig winkelhart. Dat lokaal ko-
pen noodzakelijk is om deze be-
langrijke voorziening in stand te 
houden. Bij klanten van buiten de 
plaats merkte je al vaak enthou-
siasme. ‘Wat is dit toch een leuke 
plaats’, hoor je dan”. 

Pluim
“Ik wil ook graag een pluim geven 
aan onze gemeente. Je merkt nu 
dat er goede steun wordt gegeven 

aan de ondernemers hier. Dit keer 
geen woorden maar daden en dat 
helpt zeker”.

‘Wij zijn open voor jou’
Michiel de Doelder blijft optimis-
tisch ondanks de moeilijke perio-
de die zijn optiekzaak in de Grote 
Kerkstraat moest meemaken. Hij 
maakte een flyer met als titel ‘Wij 
zijn open voor jou’. Daarop staan 
aantrekkelijke aanbiedingen voor 
kwaliteitsbrillen die hij levert. Zo-
wel voor de normale brillen als de 
zonnebrillen of het onderhoud er-
van. 

En ook: ‘Wij werken met zorg 
voor je’: We wassen onze handen 
met speciale zeep, we meten op 
1,5 meter afstand jouw ogen, we 
schudden geen handen en we ma-
ken alles extra goed schoon’. Geen 
reden dus om een bezoek aan de 
Moor Optiek verder uit te stellen.

Foto: Opticien Michiel de Doelder 
van De Moor Optiek moest een 
moeilijke periode doorstaan. Hij 
hoopt nu weer op betere tijden.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

“Ik kon al die tijd klanten 
van dienst zijn, maar mijn 
optiekzaak bleef leeg”

( door Peter Vermeulen)

STEENBERGEN – “Toen de corona-
crisis uitbrak en er een gedeelte-
lijke lock down was werd het op 
onze winkelvloer compleet stil. 
Mijn echtgenote Aspasia was twee 
dagen lang in tranen en we wis-
ten even niet meer wat te doen. 
We hadden een reserve voor twee 
maanden en als die op was konden 
we onze deur voor goed sluiten. 
Een hulpkreet naar de verhuur-
der had helaas geen resultaat. We 
moesten de volle huur blijven be-
talen. We zaten echt in zak en as. 
Toen zijn we met de billen bloot 
gegaan en hebben een hulpkreet 
geuit naar lokale bedrijven. En 
we kregen steun. Daar ben ik heel 
dankbaar voor”.

Aan het woord is Theo van So-
meren van bloemenwinkel Bin-
derij Bloemwegen op de hoek 
van Blauwstraat en Grote Kerk-
straat. Hij vertelt hoe gelukkig hij 
met zijn echtgenote is vanwege de 

steun die ze kregen naar aanlei-
ding van hun noodkreet.
“Bij Trekpleister kregen de klanten 
een voucher voor de ‘Weektop-
per’. Ze konden daarmee een 
prachtig boeket ophalen bij onze 
bloemenwinkel. Auto Kar gaf bij 
iedere onderhoudsbeurt en APK 
keuring een zorgboeket dat door 
medewerksters van de thuiszorg 
bij mensen werd bezorgd. Tele-
combinatie Steenbergen gaf zijn 
klanten een cadeaubon bij een 
aankoop die ze bij ons konden be-
steden”.

Bijzonder
“Albert Heijn Achterberg deed ook 
iets heel bijzonders: Martin Ach-
terberg gaf ons de gelegenheid 
om met een kraam op vrijdag, za-
terdag en zondag bloemen te ver-
kopen bij zijn winkel. We mochten 
er geheel gratis staan en de volle-
dige opbrengst was voor ons. We 
hebben toen als tegenprestatie 

afgesproken dat we iedere week 
een bepaalde doelgroep in de 
bloemen zouden zetten. Daarbij 
deed Martin nog wat lekkers: de 
ene keer appeltaartjes, donuts en 
dergelijke. Zo werden bewoners 
en medewerkers van onder an-
dere Hof van Nassau, Onze Stede 
leuk bedacht en dat gebeurde ook 
bij de huisartsenpost, bij WijZijn 
Steenbergen en klanten van Al-
bert Heijn Achterberg konden via 
facebook aangeven wie volgens 
hen een bloemetje verdienden”.

Spontaan
“En het Steenbergse bedrijf 
‘Schoon Stad’ stelde spontaan een 

groot budget beschikbaar. Daar-
mee werden Regina Hof, Onze 
Stede en SDW wonen aan de Zuid-
wal bedacht.

Ook van gemeente Steenber-
gen kregen we een prachtige op-
dracht. De verzorgingshuizen 
in onze gemeente, SDW wonen, 
woonlocatie Welberg, Regina Hof 
en het Thomashuis ontvingen een 
hele grote vaas met een persoon-
lijke bemoedigende tekst en een 
enorm boeket bloemen. Voor ons 
betekende al deze vormen van on-
dersteuning de redding in de af-
gelopen weken. Hierdoor hebben 
we die periode kunnen overleven”.

Ook wat positiefs
“Deze coronacrisis heeft naast 
een enorme hoop ellende ook wat 
positiefs gebracht. Ondernemers 
ondersteunen elkaar. En men-
sen beseffen nu nog meer dat lo-
kaal kopen belangrijk is. Ze zeg-
gen dat ook: ‘Als we onze beste-
dingen ergens anders doen, dan 
houden we in onze eigen plaats 
geen winkels meer over. Dan mis-
sen we toch een enorm stuk leef-
baarheid’. Door corona is dat be-
sef versterkt, het was de laatste ja-
ren al wat ontstaan, maar nu komt 
daar een schepje besef bovenop”.

Geen koffiedik kijken
“Ik ben echt heel blij dat onze hul-
proep is beantwoord. Voor nu zijn 
we gered. Ik kan geen koffiedik 
kijken, maar we verwachten alle-
maal dat er een enorme financië-
le crisis komt. Wereldwijd. We zul-
len zien wat dat voor ons allemaal 
gaat betekenen. Maar voor nu ben 
ik echt heel dankbaar”.

Foto: de twee vaste medewerkers 
van Binderij Bloemwegen – Daisy 
Tak en Lotte Koenraadt – hebben 
dankzij de hulp die de bloemist 
mocht ontvangen van lokale on-
dernemers en gemeente Steenber-
gen nog steeds een baan. Ze zijn er 
heel blij mee.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Theo van Someren van Binderij Bloemwegen:

“De hulp van ondernemers 
en gemeente Steenbergen
heeft ons gered”



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

  

en winkel veilig in Ons Steenbergen!
Steun lokaal, koop lokaal

Koop lokaal in het Stadshart!
De winkels in Ons Steenbergen zijn veilig te 
bezoeken. Blijf je liever thuis? Dan is thuis-
bezorgen bij veel winkeliers momenteel ook 
een optie. Kijk voor het actuele coronanieuws 
op: www.onssteenbergen.nl/coronanieuws

De belangrijkste momenten 
van je leven goed geregeld!

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

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

NIEUWE ACTIE: STEUN SPIEREN VOOR SPIEREN MET AUTO KAR!
en scoor een FANDUTCH poloshirt voor € 1

Maak nu een afspraak voor een 
onderhoudsbeurt, APK keuring, 
aircoservice of zomerbanden 
en ‘scoor’ voor slechts 1 euro een 
prachtig en uniek FANDUTCH 
poloshirt. Hiermee steun je direct 
spieren voor spieren en draag je - juist 
nu - het samen sterk gevoel uit. Een 
shirt om in de toekomst ons Oranje 
en Max aan te moedigen, maar ook 
een shirt waar je anderen mee helpt. 
Op deze manier blijven we in deze tijd 
samen sterk én kijken we weer vooruit 
naar mooie dingen die nog komen! 

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

SAMEN 
STERK

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
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Bewoners van het 
buitengebied van de gemeente 
Steenbergen zijn boos. In juli 2019 
werd met veel ophef een begin ge-
maakt met de aanleg van glasve-
zelkabel in het buitengebied, maar 
bijna een jaar later is slechts een 
enkel huishouden al aangesloten. 
En dat terwijl de netwerkbeheer-
der, Delta Fiber Netwerk (voor-
heen Glasvezel Buitenaf) zich voor-
namelijk bezig lijkt te houden met 
het werven en aansluiten van wo-
ningen binnen de bebouwde kom. 

Marinus Krijger zet zich als vrij-
willig ambassadeur voor Glasve-
zel Buitenaf sinds 2015 in voor de 
aanleg van glasvezel in het buiten-
gebied. Vorig jaar, tijdens de fees-
telijke start van de werkzaamhe-
den, was hij er nog van overtuigd 
dat het einde van het traject bijna 
in zicht was.

Ernstige teleurstelling
De voldoening die hij toen voelde, 
heeft inmiddels plaatsgemaakt 
voor “ernstige teleurstelling” in 
Delta Fiber Netwerk: “We hebben 
hard gewerkt om in het buitenge-
bied een dekkingsgraad van 75% 
deelnemende huishoudens te re-

aliseren. De afspraak was dat eerst 
het buitengebied en later pas de 
kernen aan de beurt zouden ko-
men. Dat is ook terecht aangezien 
wij zelf � 1815,- euro aansluitkos-
ten moeten betalen en de huis-
houdens binnen de bebouwde 
kom niets.”

Wanprestatie
Inmiddels lijkt die afspraak hele-
maal vergeten te zijn. “Er is een 
hoop veranderd,” aldus Krijger. 
“De mensen van Glasvezel Bui-
tenaf waar wij in eerste instan-
tie mee te maken hadden, waren 
echt wel van goede zin. Sindsdien 
is het bedrijf aan aantal keer over-

genomen en de nieuwe eigenaren 
hebben duidelijk andere belan-
gen.”
Die belangen zijn volgens Krijger 
alleen nog maar economisch van 
aard. “Ik begrijp hoe het werkt: 
Hoe meer aansluitingen hoe be-
ter. Dankzij de deelnemers in het 
buitengebied konden de aansluit-
kasten geplaatst worden en hoe 
meer huishouden daar op aange-
sloten worden, hoe meer winst. 
Maar het is niet volgens de afspra-
ken en persoonlijk ben ik er echt 
wel een beetje boos over. Voor de 
mensen in het buitengebied is 
het zorgelijk en  verontrustend. 
Zij vragen zich af of dit geen vorm 
van wanprestatie is.” 

Overleg 
De fractie van de VVD Steenber-
gen stelde vragen over de situatie 
aan het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Steenbergen en kreeg hier eerder 

deze week antwoord op. De ant-
woorden bieden weinig soelaas 
aangezien de gemeente geen par-
tij is, behalve dan als toezichthou-
der op de werkzaamheden in de 
openbare ruimte. 

Wel staat in het antwoord te le-
zen dat Delta Fiber binnen afzien-
bare tijd een overleg zal plannen 
met een delegatie van de ambas-
sadeurs om uitleg over de werk-
zaamheden en planning te geven. 
Voor de bewoners van het buiten-
gebied rest niets anders dan lijd-
zaam afwachten wat er gebeurt. 
Krijger: “We hebben zicht op aan-
sluiting en wanneer je al jaren in 
het buitengebied woont, weet je 
dat het alleen maar beter kan wor-
den. Met die positieve insteek kij-
ken we er maar naar.

De perswoordvoerder van Delta 
Fiber was niet beschikbaar voor 
een reactie. 

Nog steeds niet aangesloten op glasvezelnetwerk:  

Bewoners buitengebied boos 
op bedrijf Delta Fiber Netwerk

STEENBERGEN – De fracties van 
Volkspartij en D66 stellen het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders vragen over de woningbouw 
in Steenbergen voornamelijk toe-
gespitst op de bouw van starters-
woningen.

De partij 66 begint haar vraagstel-
ling met het verzoek om een on-
derzoek te doen naar ‘de werke-
lijke woonbehoefte van huur- en 
koopsectoren in de kernen. En 
de partij wil weten waar deze zijn 
omschreven in de visies en of er 
terugkerende onderzoeken zijn. 
D66 wil ook weten waar de vrije 
kavels in de gemeente Steenber-
gen liggen en vraagt om informa-
tie hierover. Vervolgens wil de par-
tij horen hoe er om wordt gegaan 
met verzoeken voor starterswo-
ningen, de behoefte en of er star-
ters naar andere gemeenten ver-
trekken. 
Volkspartij stelt dat er een sterke 
behoefte is aan starterswoningen 

en vraagt het college of dit er ook 
zo over denkt.

“Niet genoeg aandacht”
“D66 merkt op dat starters de laat-
ste jaren niet genoeg aandacht 
hebben gekregen en vraagt het 
college of dit deze mening deelt. 
Vervolgens wil de partij weten of 
er voor starters kan worden ge-
bouwd ‘op de vrije gronden die de 
gemeente in haar bezit heeft’ en of 
er met de woningstichtingen op 
korte termijn overleg kan worden 
gevoerd om meer startershuur-
woningen te creëren of bestaande 
huurwoningen als starterswonin-
gen te verkopen. 

Eenzelfde idee leeft bij de Volks-
partij. Die vindt dat de starters 
zijn overgeslagen of vergeten bij 
bouwprojecten in de gemeente 
Steenbergen.

‘Mandje van  
Steenbergen?’
Volkspartij wil van het college ho-
ren hoe de zaken er voor wat star-
terswoningen betreft voor staan 
en is benieuwd hoe het college 
van burgemeester en wethouders 

de zaken voor dit en de komende 
jaren gaat aanpakken.
D66 wil dat er gesprekken wor-
den opgestart met marktpartijen 
om starterswoningen – bijvoor-
beeld als betaalbare prefab – te 
realiseren. In de brief met vragen 

tipt de partij tevens ‘het mandje 
van Steenbergen aan’ waarin 130 
woningen zitten die nog gebouwd 
moeten worden als compensatie 
voor de komst van het kassenge-
bied en ook hier worden vragen 
over gesteld. 

D66 en Volkspartij stellen 
vragen over woningbouw 
in gemeente Steenbergen

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De kinderen en 
jongeren in onze gemeente zijn 
weer volop buiten aan het spor-
ten nu de regels voor hen zijn ver-
soepeld. De voetbal-, tennis- en 
andere sportverenigingen heb-
ben hun trainingen inmiddels op-
gestart in aangepaste vorm. Maar 
er blijft een groep kinderen over 
die niet lid is van een vereniging, 
of voor wie trainen nog niet mo-
gelijk is omdat het om een bin-
nensport gaat. De sportcoaches en 
jongerenwerkers van de gemeen-
te Steenbergen zijn daarom deze 
week met een programma gestart 
om ook deze kinderen weer aan 
het bewegen te krijgen. In alle ker-
nen worden er in de voetbalkooien 
en op de veldjes allerlei sportieve 
naschoolse activiteiten georgani-
seerd.

De aftrap werd deze week gege-
ven in de voetbalkooi aan de Wip-
straat in Steenbergen. Eerst wa-
ren de kinderen uit de onderbouw 
aan de beurt en daarna mochten 
de kinderen uit groep 6 t/m 8 ko-
men. Met voldoende pauze ertus-
sen, zodat de begeleiders tijd ge-
noeg hadden om de materialen 
weer te ontsmetten. En dat was 
niet de enige voorzorgsmaatre-
gel die vanwege de corona moest 
worden genomen. “Veel desin-
fecteren, handschoentjes dragen 
en continu afstand van de kinde-
ren houden. Als er een tennisbal 
over het hek gaat, moet ik hem te-
rugschoppen in plaats van gooi-
en. Ons protocol hebben we hier 
aan het hek opgehangen waarin 
ook staat dat de ouders niet mo-
gen blijven hangen als ze hun kind 
hebben gebracht. Daarom werken 
we ook samen met een jongeren-
werker, zodat die als een soort 

BOA kan ingrijpen op het mo-
ment dat ik met de kinderen be-
zig ben”, vertelt sportcoach Sigrid 
Noordijk.

Activiteiten voor  
jongeren 13-18 jaar
Al die regels leken de kinderen 
niet dwars te zitten. Ze renden 
en speelden als vanouds. Nu nog 
een klein groepje, maar de aan-
meldingen komen inmiddels aar-
dig op gang. Ook voor de jongeren 
tussen de 13 en 18 jaar is er weke-

lijks een sportactiviteit waarvan 
de locatie wisselt. “Die moeten 
wel afstand van elkaar houden, 
dus daar gaan we waarschijn-
lijk hockey of voetbal in aange-
paste vorm mee doen. Het is be-
wezen dat kinderen minder zijn 
gaan bewegen door de coronacri-
sis dus we hopen zoveel mogelijk 
jonge inwoners te bereiken, met 
een maximum van 20 kinderen 
per activiteit. Kinderen die wel lid 
zijn van een vereniging sluiten we 
overigens niet uit, maar we probe-
ren niet-leden te helpen om zo de 
druk bij de verenigingen zelf weg 

te nemen. Die hebben hun han-
den namelijk al vol om de aange-
paste trainingen voor hun leden te 
organiseren.”

Elke week  
nieuwe rooster 
De 10- jarige Eline Minkman vindt 
het leuk om mee te doen, aange-
zien ze al de tijd niet heeft kun-
nen turnen. “Ik heb het gemist, 
net als mijn vriendinnen uit mijn 
team. Gelukkig mogen we bin-
nenkort buiten turnoefeningen 
gaan doen; op de zonneweide van 
de Meermin. Het lijkt me wel fijn 
in de buitenlucht, want dan heb je 
het niet zo snel warm.”
De sportcoaches en jongerenwer-
kers hopen met de naschoolse ac-
tiviteiten door te gaan tot de zo-
mervakantie. Het rooster zal we-
kelijks via de scholen en social 
media worden verspreid. Kinde-
ren die mee willen doen, kun-
nen zich opgeven bij Sigrid Noor-
dijk via s.noordijk@ssnb.nl onder 
vermelding van naam, telefoon-
nummer, woonplaats, leeftijd en 
school. 

Jeugd geniet van  
buitensport activiteiten 



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

HELMONS
Karel Doormanstraat 6-8, Dinteloord, 
0167 - 524 035
www.autohelmons.nl

Met een schone airconditioning 
rijdt u een stuk frisser 

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN 
GRATIS AIRCOCHECK

T O TA A L I N S T A L L A T E U R
Steenbergen | Industrieterrein Reinierpolder 1 | Zilverhoek 5 |  t (0167) 561720

www.madri.nl/onderhoud

Deskundig onderhoud van uw CV 
en warmwater apparaten.

Veilig, betrouwbaar besparend. 
En extra voordelig met een onderhoudscontract.

Dagelijks nieuws & aanbod 
uit de gemeente Steenbergen

Gemiddeld meer dan 80.000 
 bezoekers per maand. 
 

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

KRUISLAND – Het team X-landers 
10.0 van de Zonnebergschool uit 
Kruisland gaat internationaal. De 
X-landers hebben namelijk een 
plaats veroverd bij de Global In-
novation Award van de First Lego 
League. Met hun Mudmaster ne-
men zij het op tegen teams uit de 
hele wereld. De winnaar krijgt het 
patent op het eigen idee en 20.000 
dollar om het te realiseren. Het is 
voor het eerst dat een Nederlands 
team door weet te dringen tot de 
halve finale om de Global Innova-
tion Award. 

De First Lego League wedstrijd 
bestaat uit meerdere onderde-
len die door middel van een the-
ma aan elkaar verbonden zijn. Zo 
bouwen de kinderen in de maan-
den voorafgaand aan de voorron-
des een robot die een ingewikkeld 
parcours met tal van uitdagingen 
af moet leggen. Daarnaast wer-
ken zij aan een innovatieproject. 
Daarmee vatten zij een probleem 
in de samenleving bij de hoorns 
en verzinnen er een duurzame 
oplossing voor. Het FLL-thema 
van dit jaar was City Shapers. De 
teams moesten binnen dit thema 
een oplossing voor een probleem 
in de eigen woonomgeving ver-
zinnen. 

No more mud

Tijdens de Beneluxfinale viel de 
Mudmaster van de X-landers op 
bij de projectjury. Het idee van 
Kruislandse bodem behaalde een 
nominatie voor de Benelux Inno-
vation Award en sleepte de winst 
binnen. 
Als echte polderkids kennen de 
X-landers als geen ander de ge-

vaarlijke situaties veroorzaakt 
door slik op de weg tijdens de 
oogstperiode. Hoewel de meeste 
boeren hun best doen om de we-
gen zo schoon mogelijk te hou-
den, is het niet te doen om de 
weg tijdens een natte oogstperio-
de de hele dag moddervrij te hou-
den. Of liever: dat wás onmogelijk, 

want dankzij de Mudmaster van 
de X-landers kan dit probleem wel 
eens tot het verleden gaan beho-
ren. 

Simpel in eenvoud
Aan de basis van het idee ligt het 
aloude gezegde ‘beter voorko-
men dan genezen’.  Dankzij gede-

gen onderzoek ontwikkelden de 
X-landers een systeem waarbij de 
banden van de tractoren worden 
schoongespoten voordat zij het 
land verlaten. Simpel in eenvoud 
en uitvoering en daarin schuilt 
precies de kracht van de vinding.  
Daar komt bij dat het probleem 
niet alleen voorbehouden is aan 
Nederland aangezien boeren en 
tractoren over de hele wereld te 
vinden zijn. 

40.000 teams
De Mudmaster neemt het in de 
halve finale op tegen veertien 
Amerikaanse teams, twee Brazi-
liaanse, een Spaans, een Deens 
en een Israëlitisch team. Daar-
mee is in één oogopslag duidelijk 
hoe werelds de prestatie eigenlij-
kis. Om dat nog even te benadruk-
ken:  in totaal deden er in meer 
dan honderd landen 40.000 teams 
mee.
De jurering van de projecten vindt 
vanwege de corona-uitbraak he-
laas virtueel plaats al zal dat de 
spanning bij de X-landers zeker 
niet drukken. 

Het FLL-team X-landers 10.0 be-
staat uit: Eskil Buijzen, Ruby van 
Vliet, Nick van den Bosch, Luuk 
van Tiggelen, Thijs Jansen, Mai-
ke Cobelens en Ellemieke van Osta 
en de beide teamcoaches meneer 
Ruud (van Kaam) en meneer Ma-
rio (von Banniseht).

 Uitvinding van Kruislandse leerlingen in halve finale Global Innovation Award

Mudmaster van X-landers 10.0 verovert de wereld 

Koop bewust, Koop lokaal
De ondernemers in de gemeente Steenbergen hebben uw steun meer dan ooit enorm hard no-
dig. U kunt ze door deze crisis helpen door zoveel mogelijk van uw aankopen lokaal te doen. 
Daar bieden de ondernemers ook alle mogelijkheden voor: van gratis thuisbezorging tot maat-
regelen in de winkels om besmetting te voorkomen. Bekijk de mogelijkheden per ondernemer 
op onssteenbergen.nl/coronanieuws en hartvandinteloord.nl/coronanieuws. 

  

onssteenbergen.nl/coronanieuws hartvandinteloord.nl/coronanieuws

DINTELOORD - Suiker Unie is deze 
week gestart met de jaarlijkse ver-
werking van diksap tot kristalsui-
ker. Ondanks beperkingen vanwe-
ge het coronavirus hebben de sui-
kerfabrieken in Dinteloord en het 
Groningse Vierverlaten op tijd het 
onderhoud en de investeringen 
kunnen afronden. “Een groot com-
pliment aan onze medewerkers”, 
zegt plantmanager Luc Kroes. 

De suikerfabrieken hebben tij-
dens de bietencampagne zo’n 
400.000 ton diksap geproduceerd 
en opgeslagen in reusachtige 
tanks: drie in Dinteloord en twee 

in Vierverlaten. Door dit tussen-
product te maken, kunnen de fa-
brieken beduidend meer suiker-
bieten verwerken. Het duurt daar-
na circa 15 dagen om het diksap 
van één tank te verwerken tot sui-
ker. In Dinteloord betekent dat 
40 tot 45 dagen, tot eind juni/be-
gin juli. In totaal wordt in de twee 
fabrieken zo’n 250.000 ton suiker 
geproduceerd. Daartoe is slechts 
het achterste deel van de fabriek 
volcontinu in bedrijf.

Witsuiker
“In Dinteloord gaat het om 
150.000 ton witsuiker, ofwel onze 
volledige silo-opslagcapaciteit 
hier”, vervolgt Luc Kroes. “Om de 

fabriek hiervoor gereed te krijgen, 
zijn we direct na de bietencam-
pagne (half januari) begonnen 
met het onderhoud en omvang-
rijke investeringen, zoals het ver-
vangen van vijf van de tien witsui-
kercentrifuges. 
Door de afgekondigde corona-
maatregelen half maart, had dit 
heel wat voeten in de aarde. Zo 

moest iedereen zich houden aan 
de anderhalve meter werkafstand. 
Bovendien werkten we samen met 
een Duitse leverancier die de cen-
trifuges samen met onze mensen 
kwam installeren, gevolgd door 
trainingen en proefdraaien. Een 
en ander zorgde voor extra com-
plexiteit, ook aan de grens. Verder 
is het jaarbedrijf, waar we alle mo-

gelijke zeefsoorten suiker maken, 
ondanks de coronabeperkingen 
binnen één week weer in topcon-
ditie gebracht. Een formidabe-
le prestatie dat dit allemaal is ge-
lukt.�

Stickers
Ook de diksapraffinage zelf vindt 
plaats conform de anderhalve 
meter economie en de hygiëne-
regels van het RIVM. �Stickers en 
een plattegrond geven duidelijk 
aan waar onze operators mogen 
zitten in onze centrale regelkamer 
CBR. Verder hebben we afgespro-
ken hoeveel mensen erin mogen, 
hoe je elkaar passeert, enzovoorts. 
We doen er alles aan om corona 
buiten de deur te houden.”

Foto’s: Drie grote opslagtanks 
in Dinteloord bevatten elk zo’n 
80.000 ton diksap. In totaal goed 
voor 150.000 ton witsuiker.

Suikerunie Dinteloord  
gestart met raffinage  
van ‘diksap’
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Zaterdag 16 Mei ( zesde zondag 
van Pasen) om 17.00 uur besloten 
eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk met als voorganger 
pastoor Hans de Kort en past.w. 
Lenie Robijn. Lezingen: Uit de 
Handelingen der Apostelen (8,5-
8.14-17), uit de eerste brief van de 
heilige apostel Petrus ( 3,15-18) 
Evangelie: Johannes (14,15-21).
Woensdag 20 Mei viering van 
Hemelvaart om 19.00 uur 
besloten viering voorganger 
Pastoor Hans de Kort. Lezingen 
Uit de Handelingen der Apostelen 
(1,1-11), uit de brief van de 
heilige apostel Paulus (1,17-23), 
Evangelie: Matteüs ( 28,16-20)  U 
kunt deze vieringen volgen op TV 
kanaal 41 bij Ziggo en kanaal 1402 
bij KPN. Op de radio via kanaal 
916 bij Ziggo en kanaal 1102 bij 
KPN. De radio-uitzending is ook 
te volgen via radio 107.4 FM. Via 
de website van onze parochie zijn 
opnames van deze kerkdiensten 
een paar uur na de directe 
uitzending te zien, in de linker 
kolom vind u uitzending gemist. 
U kunt misintenties opgeven voor 
deze besloten eucharistievieringen 
bij de eigen parochiekern, zoals u 
gewend was voor de Coronacrisis..
Bericht vanuit het St. Anna-
bestuur: Voor veel mensen en 
bedrijven is de toekomst financieel 
gezien onzeker geworden in deze 
coronacrisis. Ook voor de kerk 
vallen er nu inkomsten weg, bijv. 
doordat er geen collectes meer 
zijn in de vieringen. Toch hebben 
we nu met de tv-uitzendingen 
extra uitgaven en de gewone 
kosten gaan door. Mogen wij een 
beroep op u doen voor een extra 
vrijwillige bijdrage in deze tijd, 
zodat we de kerken in de toekomst, 
zodra het weer kan, open kunnen 
blijven houden en het pastorale 
werk door kunnen laten gaan? Het  
rek. nr. van de St Annaparochie 
is: NL42 RABO 0191849294  
o.v.v. extra bijdrage. Bij voorbaat 
hartelijk dank, mede namens het 
parochiebestuur, Pastoor Hans de 
Kort
Wilt u graag het geloof verkennen 
of beleven in deze bijzondere tijd 
waarin alles lijkt stil te vallen. Op 
www.HoevindjeGod-online.nl 
het nieuwe katholieke platform 
vind u een mooi online aanbod van 
verschillende cursussen.
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: het secretariaat is gesloten 
en alleen bereikbaar via e-mail par.
secretariaat@sintannaparochie.
com of via de telefoon 0167-
561671                                                                                 
Contactpersonen:   
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Coby Schoonen tel: 0167-566322, 
c o b y s c h o o n e n @ g m a i l . c o m  
Geloofsgemeenschap Welberg:  

Janny Broos tel. 06-24414076; 
Leo Houtman tel. 0167-566103                                                                                                        
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jongh, 0167-522909, 
g d j o n g h h 6 8 @ g m a i l . c o m 
Mariakapel en begraafplaats 
dagelijks geopend van 9.00 -17.00 
uur.                                                           
Parochiekern H. Georgius.  
Ad Huijsmans, 06-53424810, 
adhuijsmans@hetnet.nl
Parochiekern H. Joannes de Doper, 
Corrie van Tilburg, cvtilburggeers@
home.nl 0167-502335                                                                                                                       
Parochiekern St. Gummarus Els 
Verbeek secr. PKC 0167-566886, 
Bram Hommel voorz. PKC 06-
53802394, a.a.j.hommel@gmail.
com                                                            
Parochiekern Vredeskerk: Petra 
Geers, 0167-565994, petrageers@
hotmail.nl 
Pastoraal woord
In de week na moederdag worden 
er vanuit de bisschoppen van 
Nederland nieuwe richtlijnen voor 
onze kerken verwacht. Mogen er 
weer vieringen komen met een klein 
aantal mensen(max. 30) tot 1 juli? 
En daarna?  Vieringen met maximaal 
100 mensen en op 1 ½ meter afstand 
van elkaar? En hoe moeten we 
omgaan met het uitreiken van de 
Communie? We zijn benieuwd. 
En we zijn benieuwd of onze vaste 
kerkgangers ook weer de weg weten 
en durven te vinden naar onze kerken. 
Als na Pinksteren de kerken al weer 
wat meer open zouden mogen gaan, 
dan past dat wel heel goed bij wat er 
ooit met Pinksteren is gebeurd in de 
jonge kerk. In de Handelingen van 
de apostelen wordt beschreven hoe 
de apostelen na de hemelvaart van 
Jezus  samen met Maria en met de 
leerlingen in een bovenzaal bijeen 
zijn. Zij bleven daar eensgezind 
volharden in het gebed (Hand. 1,12). 
Die tijd samen kan nooit langer zijn 
geweest dan 10 dagen want op de 
10e dag waren allen weer bijeen op 
dezelfde plaats en werden zij vervuld 
van de H. Geest. De deuren gingen 
open en de leerlingen gingen vol 
vuur de wereld in om het geloof te 
verkondigen. We hopen en bidden 
dat we ook weer langzaam als kerken 
bijeen kunnen komen en de wereld 
ingaan zoals dat voor andere sectoren 
in onze samenleving mogelijk wordt.
10 dagen voor Pinksteren  vieren 
we Hemelvaart. Op de vooravond 
van Hemelvaart is er om 19.00 uur 
een besloten viering die uitgezonden 
wordt. Daarna gaan we op weg naar 
Pinksteren als kerken. Dit jaar zonder 
de vieringen van de  Pinksterketen, 
maar wel kunnen we samen als 
leerlingen bidden om de hulp van 
de  H. Geest die we niet alleen in 
deze tijd maar altijd nodig hebben.  
Pastoor Hans de Kort

Misintenties sint Anna -en  sint 

Christoffelparochie vanuit de st. 
Gummaruskerk, uitgezonden 
door Tv SLOS 
Mededelingen:  Er zijn nog 
huispaaskaarsen verkrijgbaar. Deze 
zijn gewijd tijdens de Paaswake. U 
kunt hiervoor contact opnemen met 
het secretariaat (0167-561671)
Zaterdag 16 mei 17.00 uur: 
pastoor H. de Kort en pastor L. 
Robijn
St. Gummaruskerk (Steen-
bergen): Joke Sebreghts-Huijgens; 
Mw. Lies Raaijmakers - Potters; 
Nelly Schijven - van Osta, namens 
bewoners van de Tilleborgh; 
jaargetijde Petrus Uitdewilligen; 
Overleden familie Van Kaam - De 
Waal; pastor Hein Paulissen; Jan 
Bolders echtgenoot van Maria 
Jacoba Nijssen; Jaantje Looijen 
- van Vugt; mevr. de Groot  van 
Tilburg. Bidden we ook voor 
mr. Madou van wie we gisteren 
afscheid hebben genomen in deze 
kerk.
Vredeskerk (Steenbergen): Mary  
van Oorschot - Aarden. 
H. Joannes de Doper kerk (Nieuw 
Vossemeer): Marie Buijs 
H. Antonius van Padua 
(Lepelstraat): Naantje 
Huijbregts e.v. Jos Houtepen; 
Jaantje de Booij; Sjan Foppele - 
Bakx. 
H. Georgiuskerk (Kruisland): 
Cornelis van Etten; Jo de Jongh-
Dingemans.

De Vredeskerk is iedere dag 
geopend van 10.00 - 11.00 uur  
speciaal in deze Meimaand/
Mariamaand. Iedereen is welkom, 
voor een moment van gebed, 
een moment van stilte,  om in 
deze Mariamaand een kaarsje 
aan te steken bij Maria en/of een 
bloemetje bij haar te zetten. Zo 
kunnen we Maria toch eren in 
deze Meimaand. Uiteraard houden 
we ons aan de richtlijnen van het 
RIVM.
Doordat de kerk voorlopig  
gesloten blijft voor de vieringen 
missen we de wekelijkse opbrengst 
van de collecte, die zo broodnodig 
is voor het onderhoud van de 
Vredeskerk en het pastorale werk 
in de parochie. Om toch iets van 
inkomsten te verkrijgen hebben 
we een grote gele bus achter in 
de kerk geplaatst waarin U uw 
collectegeld kan doneren. Wilt 
u liever per bank doneren, dit 
kan op bankrekeningnummer 
NL70RABO 0148880797 t.n.v. 
Vredeskerk, graag met vermelding 
collectegeld. Alvast bedankt voor 
uw bijdrage!!!!
Opgeven van een misintentie kan 
bij Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612 of 
tijdens de openingstijden van 10.00  
-  11.00 uur in de Vredeskerk.  De 
misintenties worden gelezen in de 
besloten viering op zaterdagavond 

in de Gummaruskerk. 

Misintenties vanuit de St. 
Georgius parochiekern te 
Kruisland: Jo de Jongh - 
Dingemans; Jgt. Cornelis van Etten. 

Tijdens  de viering in de Gum-
maruskerk te Steenbergen van 
zaterdag 16 mei om  17.00 uur 
gedenken wij Jaantje de Booij; 
Naantje  Huijbregts e.v. Jos Houte-
pen; Sjan Foppele – Bakx; 
Mededelingen:  Mocht u intenties 
af willen laten roepen in de SLOS 
uitzending van de Eucharistievie-
ring in Steenbergen, kunt u deze 
doorgeven aan het  Parochiesecre-
tariaat van de H. Ant. van Padua  
tel.: 0164 - 682525 of bij H. Wouts 
tel.: 0164 - 682575. Onze kerk is 
iedere dinsdag – en zondagoch-
tend geopend van 11.00 tot 12.00 
uur om iedereen de  gelegenheid te 

geven voor een persoonlijk gebed 
en om een kaarsje aan te steken. 
Uiteraard houden we ons aan de 
geldende richtlijnen van het RIVM. 
En natuurlijk kunt u iedere dag van 
zonsopgang tot zonsondergang een 
kaarsje aansteken in de kapel naast 
de kerk.  

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

 S
in

t A
nn

ap
ar

oc
hi

e

Se
cr

et
ar

ia
at

 te
l.:

 0
16

7-
56

16
71

E-
m

ai
l: 

pa
r.s

ec
re

ta
ria

at
@

si
nt

an
na

pa
ro

ch
ie

.c
om

Po
st

: P
os

tb
us

 1
45

, 4
65

0 
A

C 
St

ee
nb

er
ge

n
Ra

bo
ba

nk
: N

L6
7R

A
B

O
01

60
03

14
86

W
eb

si
te

: w
w

w
.s

in
ta

nn
ap

ar
oc

hi
e.

co
m

Pa
ro

ch
ie

ke
rk

 v
an

 d
e 

Vr
ed

e

Pa
st

oo
r: 

H
. d

e 
Ko

rt
, D

ok
te

rs
dr

ee
fje

 4
46

51
 A

X 
St

ee
nb

er
ge

n,
  t

el
. 5

6 
31

 2
9.

 
Ra

bo
ba

nk
 N

L7
0R

A
B

O
14

88
80

79
7

W
eb

si
te

: w
w

w
.s

in
ta

nn
ap

ar
oc

hi
e.

co
m

/v
re

de
sk

er
k

A
nt

on
iu

s 
va

n 
P

ad
ua

P
as

to
re

s:
 H

. d
e 

K
or

t, 
S

. C
ha

zh
oo

r 
en

 L
. R

ob
ijn

P
as

to
or

 D
ek

ke
rs

st
ra

at
 2

, t
el

. (
01

64
) 6

8 
25

 2
5 

D
in

sd
ag

 v
an

 1
0.

00
-1

2.
00

 u
ur

. H
ie

r 
ku

nt
 u

 te
re

ch
t v

oo
r

vr
ag

en
, i

nt
en

tie
s 

en
 b

er
ic

ht
en

. R
ab

ob
an

k 
12

.8
0.

00
.3

76

A
nt

on
iu

s 
va

n 
P

ad
ua

P
as

to
r:

 H
. A

kk
er

m
an

s 
en

 E
. B

or
nh

ijm
P

as
to

or
 D

ek
ke

rs
st

ra
at

 2
, t

el
. (

01
64

) 6
8 

25
 2

5 
(1

0.
00

-1
2.

00
 u

)
H

ie
r 

ku
nt

 u
 te

re
ch

t v
oo

r 
vr

ag
en

, i
nt

en
tie

s 
en

 b
er

ic
ht

en
.

R
ab

ob
an

k 
12

.8
0.

00
.3

76
, P

os
tb

an
k 

10
.7

0.
72

3

Pa
ro

ch
ie

ke
rn

 S
t. 

G
um

m
ar

us

Pa
st

oo
r: 

H
an

s 
de

 K
or

t, 
D

ok
te

rs
dr

ee
fje

 4
46

51
 A

X 
St

ee
nb

er
ge

n,
  t

el
. 5

6 
31

 2
9

m
is

in
te

nt
ie

s:
 R

ab
ob

an
k:

 N
L7

3R
A

B
O

01
48

81
31

03
1

Si
nt

 A
nn

ap
ar

oc
hi

e:
 N

L6
7R

A
B

O
01

60
03

14
86

W
eb

si
te

: w
w

w
.g

um
m

ar
us

ke
rk

.n
l

 

H
er

vo
rm

de
 G

em
. D

in
te

lo
or

d

In verband met de maatregelen 
rond corona kunnen de diensten 
niet worden bezocht, maar zijn 
wel te beluisteren via onze website 
www.hervormddinteloord.com. 
De zondagse ochtenddiensten 
worden ook uitgezonden via de 
SLOS.
Zondag 17 mei 10.00 uur: Ds. R. 
van der Knijff, Molenaarsgraaf. 
18.30 uur: Ds. A. Vastenhoud.

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

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.

Toegift van Pater Bertus

Het Gouden Huwelijksjubileum
Een bevriend echtpaar, 135 
kilometer verwijderd van Nieuw-
Vossemeer, is binnenkort vijftig 
jaar getrouwd. 
Ik ken deze gastvrije mensen 
al van vóór hun trouwen. Het 
gebeurde meerdere keren, dat ik 
onaangekondigd bij hen op de 
stoep stond. De vrouw des huizes 
liep dan naar  het kippenhok om 
twee verse eieren te halen voor hun 
pastoorke. Ik moest goed eten en 
mocht niets te kort komen.   
Het coronavirus heeft wat de 
feestelijkheden betreft roet in het 
eten gegooid. Hun lieve kinderen 
en kleinkinderen zijn vindingrijk 
genoeg om deze dag niet ongemerkt 
voorbij te laten gaan voor hun 
ouders en grootouders. Omdat 
ik beschouwd word als een soort 
broer van het bruidspaar, hebben 
de kinderen mij betrokken bij hun 
creatieve plannen om hun ouders 
te eren op hun huwelijksdag. Ik ga 
daarover niets vertellen, want het 
moet een verrassing blijven. 
Pas op de avond van hun feestelijke 
dag zal ik het bruidspaar laten 
weten, dat ik om zeven uur  ‘s 
avonds de Heilige Mis zal vieren in 
Nieuw-Vossemeer uit dankbaarheid 
voor dit gouden paar en voor hun 
intenties. 
Ik weet nu al, dat zij deze viering 
zeer zullen waarderen, want het 
geloof is hun houvast gebleven tot 
de dag van vandaag. Pater Bertus. 

Open Deur Steenbergen

Sinds enekele weken verzorgen 
wij, in verband met de corona 
crisis, in plaats van een 
kerkdienst op zondag met 
gemiddeld 300 mensen, een live 
stream verbinding van onze 
kerkdienst. We zien dat de live 
verbinding door ongeveer 170 
adressen wordt gevolgd, en daarna 
nog ruim 300 maal wordt bekeken. 
Ook krijgen wij vanuit allerlei 
hoeken in Steenbergen bedankjes 
van mensen met de mededeling dat 
onze kerkdienst de mensen steun 
en hoop geeft in deze bange tijden.
Op basis van bovenstaande 
hebben we besloten om de koffie 
corner in onze kerk elke maandag 
middag open te stellen van 13.30-
16.00 uur. Mensen die behoefte 
hebben aan een goed gesprek, een 
bemoediging of een gebed kunnen 
dan in onze kerk terecht.
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Milou Hensen is 
nog maar 14 jaar en toch heeft zij 
haar eerste avonturenroman al uit-
gegeven. In het Engels nota bene. 
Dat “Peter and the book of truth”  
het levenslicht heeft gezien, is ge-
heel te danken aan Milou zelf die 
tegen de stroom in, door bleef 
zwemmen. “Eerlijk gezegd heeft 
mijn eigen doorzettingsvermogen 
mij verbaasd,” aldus de piepjon-
ge auteur die uit de ervaring mee-
neemt dat zij geen schrijver wil 
worden.  

De welbespraakte tiener volgt 
Agora-onderwijs aan ’t R@velijn 
in Steenbergen. Ze hoort bij de 
eerste lichting die er deze nieu-
we vorm van educatie volgt. Ag-
ora-leerlingen leren niet aan de 
hand van lessen en toetsen, maar 
bepalen zij zelf wat zij willen le-
ren en hoe zij dit doen. Zij worden 
daarin begeleid door coaches. 
“Toen ik hier op de open dag was, 
wist ik dat dit voor mij de manier 
van leren is,” legt Milou uit. ”Ik 
werk beter wanneer ik het in mijn 
eigen tempo en op mijn eigen ma-
nier kan doen.” Wie denkt dat Ag-
ora-onderwijs een makkie is, zit 
volgens Milou op het verkeerde 
spoor. “Het is heel hard werken en 
je moet echt alles zelf doen.”

Contract van twee jaar
De boek-challenge (opdracht –

red) legde zij zichzelf al in haar 
eerste leerjaar op. “Nadat ik de 
film ‘Lord of the Rings’ had gezien, 
kreeg ik de inspiratie om een boek 
te schrijven. Omdat ik graag beter 
Engels wilde leren, besloot ik het 
in die taal te schrijven.” Of dat nog 
niet voldoende was, bedacht Mi-
lou dat ze wilde weten hoe je een 
boek uitgegeven moet krijgen. 

Dat heeft ze geweten. “Aanvanke-
lijk was er alleen maar blijdschap, 
want ik kreeg al heel snel bericht 
dat Boekscout mijn boek goed 
genoeg vond om uit te geven. Ik 
kreeg een contract voor twee jaar 
waarbinnen het boek helemaal 
perfect moest zijn. Dat leek toen 
heel lang, maar uiteindelijk heeft 
het mij anderhalf jaar geduurd 
voordat het zover was.”

Spijt
Het grootste struikelblok bleek de 
Engelse grammatica te zijn. “Ik 
heb er veel van geleerd. Bijvoor-
beeld dat je lang niet alles vanuit 
het Nederlands letterlijk kunt ver-
talen naar Engels en dat Google 
Translate daarbij geen uitkomst 
biedt.” Er moesten uiteindelijk 
vier volwassen helpers aan te pas 
komen om het boek uitgifte-ge-
reed te maken. 

“Veel mensen in mijn omgeving 
zeiden tegen mij: ‘Stop er toch 
mee. Boekscout wil het helemaal 
niet uitgeven en dus verzinnen ze 

steeds wat anders’. Maar ik had 
vertrouwen in de uitgever en ik 
wist dat als ik het niet door zou 
zetten, ik er de rest van mijn leven 
spijt van zou hebben.” 

Het is klaar
Eindelijk kwam een paar weken 
geleden het verlossende woord 
dat ‘Peter and the book of truth’ de  
laatste controle had doorstaan en 
uitgegeven ging worden. “Binnen 
een paar dagen viel er een pakket-

je op de mat waarin mijn boek zat. 
Dat was een heel fijn moment.” 
Toch kan Milou na het hele pro-
ces meegemaakt te hebben maar 
één conclusie trekken: ”Ik wil ze-
ker geen schrijver worden. Ik weet 
nu hoe het werkt en daarmee is 
het klaar.”

Inmiddels is Milou al weer een 
paar challenges verder. Momen-
teel verdiept zij zich in verloskun-
de en opvoeding. 

‘Peter and the book of thruth’ is 
voor 14,99 euro te koop via boeks-
cout.nl. Tien procent van dit be-
drag is voor Milou. Het boek gaat 
over drie vrienden die aan de oe-
ver van een rivier een boek vin-
den. Al snel blijkt dat het boek 
magische krachten heeft en er ka-
pers op de kust zijn die er kwade 
bedoelingen mee hebben. Het is 
aan de drie vrienden om ervoor 
te zorgen dat zij het boek niet in 
handen krijgen.

Steenbergse Milou Hensen (14) 
schrijft Engels boek: 

“Ik weet nu dat ik geen 
schrijver wil worden” 

Foto: De Steenbergse Milou Hensen (14) schreef het boek ‘Peter and the book of truth’. Een hele op-
gave waar zij anderhalf jaar mee bezig was. Nu zij haar eigen boek in handen heeft, was het de 
moeite echt wel waard.
Foto: Dasja Abresch©Steenbergse Courant

STEENBERGEN – Het bedrijf Delta 
Fiber Netwerk inventariseert mo-
menteel bij inwoners van Steen-
bergen en Welberg of zij in aan-
merking willen komen voor gratis 
aanleg van glasvezel. Wanneer een 
kwart van de inwoners dat wil en 
vóór 6 juli een abonnement afsluit 
bij een van de telecomaanbieders 
dan wordt het glasvezelnetwerk in 
beide kernen aangelegd. 

Delta Fiber Netwerk – voorheen 
Glasvezel Buitenaf – is een on-
derdeel van Delta Fiber Neder-
land, het moederbedrijf van de 
telecomaanbieders Delta en Cai-
way. Dit bedrijf is eigendom van 
het Zweedse EQT, inmiddels de 
grootste glasvezelprovider van 
Noord-Europa. Het bedrijf heeft 
in deze gemeente Steenbergen 
lokale verkopers aangesteld, on-
der andere Phone House (Steen-
bergen). Zij adviseren belangstel-
lenden over de pakketten die be-
schikbaar zijn. De inwoners die 
in aanmerking komen voor een 
gratis aansluiting zijn inmiddels 
per brief geïnformeerd. Wie dit 
gemist heeft kan via de website 
gavoorglasvezel.nl een postcode-
check doen om te zien of zijn of 
haar adres in aanmerking komt. 

Op deze website zijn ook alle an-
dere lokale verkopers terug te vin-
den.

“De toekomst vraagt  
om glasvezel”
Patrick van Waarde van Phone-
house Steenbergen is overtuigd 
van het belang van glasvezel. 
“Glasvezel is supersnel – tot zelfs 
een keer of tien zo snel als kabel 
– en zeer stabiel. De upload snel-
heid is gelijk aan de download 
snelheid. Dat is zeker in de nabije 
toekomst belangrijk, want steeds 
meer gaat via internet. Voor mo-
derne tv-techniek, bij het gamen, 
voor het werken in de cloud is dat 
belangrijk, maar bijvoorbeeld ook 
voor camerabeveiliging of deur-
belsystemen. De toekomst vraagt 
om glasvezel”.

“Niet duurder  
dan Ziggo of KPN”
Hij wijst erop dat de aanbieders 
via het glasvezelnetwerk concur-
rerende pakketten aanbieden 
en dat een overstap van Ziggo of 
KPN voor de afnemers geen hoge-
re kosten meebrengt. “Het beste 

is om naar onze winkel te komen. 
Dan kunnen we kijken hoe het 
pakket nu is samengesteld, wat 
de specifieke wensen zijn en advi-
seren welk pakket het beste past. 
Vervolgens bieden we hulp bij het 
overstappen. Over de aanleg hoeft 
men zich ook geen zorgen te ma-
ken. Een gratis monteur of instal-
latiegarantie en bij Delta zelfs een 
totale installatie, waarbij kabels 
worden weggewerkt en Wifi in 
het hele huis wordt geïnstalleerd. 
Daarbij komt nog dat er slechts 
voor 1 jaar een contract hoeft te 
worden afgesloten. Vervolgens 
kan indien gewenst een overstap 
worden gemaakt naar een andere 
aanbieder”.

“Veel zaken worden via 
het internet gedaan”
Advocaat Kristien Aerts is be-
stuurslid van branchevereniging 
‘Ons Steenbergen’. 

“Voor winkeliers, horeca-onder-
nemers en dienstverleners is sta-
biel en snel internet heel belang-
rijk. Online zaken regelen wordt 
zeker in de toekomst essentieel. 
Van glasvezel wordt gezegd dat dit 
zeer stabiel is en dat de snelheid 

wordt gegarandeerd. Dat zijn kri-
tieke punten”, aldus haar reactie. 
Ze voegt daaraan toe: “In deze co-
ronatijd merken we helemaal hoe 
veel vanachter de computer ge-
beurt. Videobellen met relaties, 
schoolbegeleiding online en ook 
privé contacten via een internet-

verbinding”, allemaal zaken waar 
we de afgelopen periode mee te 
doen hadden en ook de komen-
de tijd zal dit zo zijn”. Ze hoopt dat 
voldoende inwoners zich aanmel-
den en dat het glasvezelnetwerk in 
de kernen gratis kan worden gere-
aliseerd.

Deltafiber start glasvezelcampagne 
in Steenbergen en Welberg

Foto: Patrick van Waarde van Phone House Steenbergen wil graag belang-
stellenden adviseren over deelname aan het gratis glasvezelnetwerk.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant
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(door Dasja Abresch)

KRUISLAND –Toine Koch en zijn 
partner Margret Frijters hebben 
van de corona-nood een deugd ge-
maakt. De maanden dat hun eta-
blissementen Zaal Koch Kruisland 
en Welberg gesloten zijn, benutten 
zij om van hun droom werkelijk-
heid te maken: het realiseren van 
een overnachtingsplaats voor een 
twaalftal campers. 

Er is geen horecaondernemer die 
gelukkig wordt van dichte deuren, 
maar Toine en Margret kijken toch 
met een voldaan gevoel terug op 
de afgelopen weken. Samen gin-
gen zij de wildernis die een cam-
perterrein moest worden te lijf en 
kwamen als winnaar uit de strijd. 
Het resultaat, een gezellig, na-
tuurlijk ingericht terrein met rui-
me plekken voor twaalf campers. 
”We vinden het heerlijk om dit sa-
men te kunnen doen,” geven zij 
allebei toe. ”We werken ons een 
slag in de rondte maar het is zó 
leuk.”

Moestuin
Het realiseren van een camper-
plaats is een langgekoesterde 
wens van hun beiden. De grond 
waar het op gerealiseerd wordt, 
is al decennia lang in eigendom 
van de familie Koch. Toine: “Mijn 

ouders kochten de grond van een 
buurman ten behoeve van de aan-
leg van een parkeerplaats. Het 
was veel meer grond dan zij nodig 
hadden, maar de buurman wil-
de alles of niets verkopen.“ In het 
verleden diende de grond onder 
meer als moestuin, maar inmid-
dels was het alweer jaren een gro-
te wildernis. 

Plek om gelukkig  
van te worden
De inrichting van de camperplek 
is voor het paar een voorzichtige 
stap naar een rustigere toekomst. 
De volgende generatie staat klaar 
om de horeca over te nemen. Toi-
ne en Margret kijken ernaar uit 
om binnen afzienbare tijd de 

camperplek te bestieren vanuit 
een mantelzorgwoning naast de 
camperplek. Zij zijn ervan over-
tuigd dat camper-kampeerders 
met veel plezier naar Kruisland af 
zullen reizen. “We gaan zelf heel 
erg graag met onze camper op 
pad,” aldus Margret. “Wanneer ik 
op een plek zou komen zoals wij 
nu hier hebben, dan zou ik daar 

heel gelukkig van worden. Het 
is er groen, ruim en rustig en er 
is van alles te doen in de omge-
ving. Of je nu van wandelen, fiet-
sen, winkelen of terrasjes houdt, 
alles is op een steenworp afstand 
te vinden.”

Vergunning
Hoewel de campers in principe al 
zouden kunnen komen, is het ter-
rein nog niet helemaal klaar voor 
de start. Er komt nog een informa-
tiepost en een sanitair unit zodat 
mensen niet persé gebruik hoe-
ven te maken van de voorzienin-
gen in de eigen camper. Wat het 
echtpaar nog wel echt nodig heeft, 
is de vergunning van de gemeen-
te Steenbergen. “We hebben aan 
het begin van dit jaar al te horen 
gekregen dat we door mogen dus 
het komt wel goed,  maar om die 
vergunning zitten we nu wel echt 
te springen.”

Foto: Margret Frijters en Toi-
ne Koch werken hele dagen aan 
de realisatie van de camperplek 
achter Zaal Koch aan de Molen-
straat in Kruisland. Het is hard 
werken, maar ze genieten er met 
volle teugen van. 
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Droom wordt werkelijkheid: 
Twaalf camperplaatsen achter Zaal Koch Kruisland

STEENBERGEN – Na weken van ge-
dwongen binnen zitten mochten 
jongeren tot en met 18 jaar vorige 
week de tennisbaan van Tennisver-
eniging Steenbergen weer op. 

De jeugdleden hebben hun lessen 
hervat en was het vrij tennissen 
onder het toeziend oog van een 
‘corona-oppasser’. Die rol werd 
vervuld door een flink aantal se-
niorleden. Ook was er een tenni-
sinstuif.

Bij deze instuif konden alle kin-
deren tot en met 12 jaar zich uit-
leven. Zij die al lid waren moch-
ten een vriendje of vriendinnetje 
meebrengen om gezamenlijk te 
tennissen en deel te namen aan 
spelletjes. 
Dat werd een succes: op een zon-
overgoten tennispark hebben 41 
kinderen onder leiding van train-
ster Genora Piepenbroeck en met 
de hulp van vijf oudere jeugdle-
den, van een leuke ochtend geno-
ten.

Nog meer vrij tennis
Ook de komende weken kunnen 
kinderen op vastgestelde tijden 

komen vrij tennissen. Daarbij zal 
steeds een ‘corona-oppasser’ aan-
wezig zijn om een veilig oogje in 
het zeil te houden. De aangepas-

te openingstijden zijn te vinden 
op de website:  tvsteenbergen.nl 
onder de rubriek: algemeen jeugd 
nieuws.

Tennisinstuif TVS sloeg 
goed aan bij  
deelnemende kinderen

WELBERG – Sinds vorige week 
woensdag 6 mei zijn de trainin-
gen voor de jeugd bij Sc Welberg 
gestart. Dit nadat alle voorzorgs-
maatregelen zijn genomen en de 
richtlijnen van het RIVM zijn nage-
leefd. De voetbalclub maakte een 
plan van aanpak en kreeg vervol-
gens goedkeuring van gemeente 
Steenbergen om de jeugdtrainin-
gen op te starten.

Voor ouders en spelers zijn dui-
delijke regels en richtlijnen waar 
men zich aan dient te houden. 
Deze zijn per mail bekend ge-

maakt en ook op de website scwel-
berg.nl na te lezen. Daar is ook de 
indeling en het trainingsschema 
te vinden voor 13 tot en met 18-ja-
rige voetballertjes. 

De sportclub geeft ook aan dat 
jongeren die geen lid zijn, maar 
die toch graag met de training 
mee willen doen welkom zijn. Ze 
moeten zich echter wel vooraf 
aanmelden via het digitale aan-
meldformulier en worden dan op 
leeftijd en team ingedeeld. 
Wie vragen heeft kan die stellen 
via het mailadres: info@scwel-
berg.nl.

Jongeren kunnen deelnemen 
aan Sc Welberg trainingen

Actie Zorghelden-
auto opgestart
STEENBERGEN – Ook Van Gils Au-
toschade doet van harte mee aan 
de actie ‘Zorgheldenauto’ als aan-
gesloten bedrijf bij ‘Allround Au-
tomotive Schadeherstel’ (A.A.S). 
Hierbij worden auto’s beschikbaar 
gesteld aan zorgverleners die zelf 
geen vaste auto hebben en die 
deze nu juist wel heel goed kun-
nen gebruiken.

De keten A.A.S. stelt in totaal 51 
auto’s beschikbaar. Joey van Gils 
van Van Gils Autoschade gaf reeds 
een auto mee aan wat hij noemt 
‘een zorgheldin’. 
Via de website zorgheldenauto.nl 
wordt meer informatie over de ac-
tie verkregen.

 


