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De Bruin nog drie dagen afscheid
nemen van de trouwe klanten.
De openstelling betekent voor de
nieuwe eigenaar een mooi begin,
aldus Peter Plaisier die de overname namens de Sanders Retail
Groep begeleidt. Niet dat het gevierd gaat worden met een feestje overigens: “Daar is de tijd niet
naar en bovendien willen er voor
zorgen dat wij eerst het personeel
goed leren kennen en zij ons.”
Plaisier is ervan overtuigd dat
de overgang soepel zal verlopen.
“Natuurlijk is Kees ‘de vent van de
tent’, maar wij hechten aan dezelfde waarden als hij. Als familiebedrijf zijn we klant- en servicegericht en we vinden het belangrijk
om lokaal een steentje bij te dragen.”

van de Steenbergse en Halsterse
vestiging zet het de eerste stappen in het westen van de provincie. De oma van de huidige eigenaren, Floris en Frédérique Sanders, komt uit Bergen op Zoom
dus zij kennen de streek goed,” aldus Plaisier. “De Hema’s in Steenbergen en Halsteren zijn bovendien twee mooie winkels die instap-klaar zijn.

Sander Retail Groep uit Oss nieuwe eigenaar:

Kees de Bruin verkoopt zijn Hema’s
(Door Dasja Abresch)

Steenbergse ‘assenkruis’ als ondernemer voorgoed verlaat “Het
is puur toeval dat het zo loopt,”
vertelt hij. “Het lijkt wel of het zo
moet zijn. Ik ben er zelf ook door
overvallen, maar ik ben 65 geworden en dan moet je goed nadenken over de stappen die je neemt.
Door de verkoop aan Sanders Retail Groep is niet alleen mijn toekomst gewaarborgd, maar ook die
van het personeel en van de Hema
in Steenbergen.”

STEENBERGEN -- Het einde van een
tijdperk is aangekondigd. Na 58
jaar komt er een einde aan Hema
De Bruin in Steenbergen. Vandaag
werd officieel bekend dat de huidige eigenaar, Kees de Bruin, de exploitatie van de Hema-vestigingen
in Steenbergen en Halsteren per 1
mei aanstaande verkoopt aan de
Sanders Retail Groep uit Oss. Voor
het personeel en de klanten verandert er niets, behalve dan dat zij de
aanwezigheid van De Bruin zullen
moeten missen.

Andere flow

Vorige week nam de ras-ondernemer al afscheid als voorzitter van
het Ondernemersnetwerk Stadshart (ONS) Steenbergen. Bij die
gelegenheid werd hij benoemd tot
erelid van de club. Een week later
volgt het nieuws dat De Bruin het

In december vorig jaar klopte de
Sanders Retail Groep voor het
eerst aan bij De Bruin. “We waren op dat moment totaal niet bezig met verkoop,” blikt Kees terug. “We gingen net de lockdown
weer in en zaten in een hele andere flow. Kort daarna meldden zich

echter nog twee belangstellenden
en toen hebben Hilde en ik besloten een biedingsprocedure in te
gaan.”

De doorslag
Sanders Retail Groep kwam als
winnaar uit de bus. De Bruin: “Ik
ken de familie Sanders al heel
lang. Het is ook een familieconcern binnen de Hema-keten. Het
feit dat er een jong, dynamisch directieteam aan het hoofd staat dat
dit gebied goed kent, heeft voor
ons de doorslag gegeven.” Overigens verkoopt De Bruin de exploitatie van de vestigingen, maar
houdt hij het eigendom over het
vastgoed.

Lokaal steentje
Nu de winkels aanstaande woensdag weer ‘gewoon’ opengaan, kan

Foto: De dorpsraad Kruisland steekt zelf ook graag de handen uit de mouwen en heeft daarom een
Leefbaarheidsplan voor het dorp geschreven. Helemaal op rechts de nieuwe voorzitter Ad Hellemons.

Instap-klaar
In 1959 opende de familie Sanders de eerste Hema-vestiging in
Oss, nog altijd thuisbasis van het
bedrijf. Inmiddels heeft het concern tien Hemas in het oosten
van Brabant. Met de overname

Rookworsten van Kees
Voor Kees is het idee dat hij volgende week vrijdag met pensioen
gaat, nog moeilijk te bevatten.
“Het voelt vreemd dat het nu ineens allemaal klaar is. Dat ik volgende week zaterdag niet vroeg
mijn bed uit hoef om de winkel
te openen. Ik kan me er nog geen
voorstelling bij maken hoe dat
zal zijn.” Hij kondigt al aan dat de
klanten hem nog één keer in zijn
oude rol terug zullen zien. Als de
jaarmarkt dit jaar doorgaat, zal ik
rookworsten verkopen vanuit de
kraam voor de winkel. Dat heb ik
al beloofd.”

Foto: Begin april zijn als laatste de entrees van Kruisland aan de beurt gekomen. Er is opnieuw ingezaaid en in het najaar worden er bloembollen geplant om een kleurrijk visitekaartje af te geven.

Dorpsraad Kruisland heeft Leefbaarheidsplan voor het dorp af

“Met het innerlijk van het dorp zit het wel goed, nu het uiterlijk nog”
(Door Nicole van de Donk)

KRUISLAND – Je weet pas echt
dat je in een dorp woont als de
leden van de dorpsraad praktisch

allemaal naast elkaar wonen.
“Ons kent ons: dat heeft voor- en
nadelen”, lacht Rob van Eekelen,
sinds een jaar lid van de 7-koppige groep Kruislanders die zich
de afgelopen tijd vol op het Leefbaarheidsplan 2021-2025 heeft
gestort. De input van dorpsbewoners is verwerkt in een plan
dat de wethouder deze week in
ontvangst heeft genomen en dat
ervoor moet zorgen dat het fijn
wonen blijft in Kruisland.
“Maar achteroverleunen doen
we niet. Als we dingen voor elkaar willen krijgen, zullen we er
zelf aan moeten blijven trekken.”

Daar hebben de leden van de
Dorpsraad gelukkig ook de tijd
en energie voor. Sinds een jaar
is er een nieuwe voorzitter in de
persoon van Ad Hellemons. Zijn
voorganger Jean-Marie Buijs vond
het na tien jaar tijd om het stokje
over te dragen. Hij blijft overigens
nog wel gewoon lid van de club.
Hellemons kent de wegen binnen
Kruisland uitstekend aangezien
hij naar eigen zeggen de ‘bouwpastoor’ was toen het dorpshuis
Siemburg werd opgericht alsmede basisschool Zonneberg. Hij
vindt dat Kruisland al met al niet
mag klagen over de huidige stand
van zaken in het dorp. “Als je al-

les op een rijtje zet dan komen de
kleine kernen er helemaal niet zo
slecht af vergeleken met het ’grote’ Steenbergen. Maar we hebben
wel ideeën over wat er beter kan.
We borduren verder op het Dorps
Ontwikkelingsplan
van
2009
waaruit sommige wensen zoals
het speelterrein Den Darink vervuld zijn, maar andere zaken nog
niet.”

“Als laatste aan de beurt
met verfraaiing entrees”
Bestuurslid Bernard Hack, die al
aardig wat jaartjes meeloopt, be-

aamt wel dat het gevoel van ondergeschikt te zijn aan Steenbergen, diepgeworteld zit. “Alle entrees van de kernen zijn verfraaid,
en pas deze maand zijn wij aan de
beurt gekomen. Zo’n trage uitvoering heeft een nadelig effect op de
motivatie van bewoners om mee
te denken.” Rob van Eekelen vult
aan. “Zo’n idee van een Levensbos hadden wij bijvoorbeeld best
graag hier in het dorp willen hebben. Wij hebben behoefte aan
meer groen, terwijl Steenbergen
er niet per se op zit te wachten.
Maar het is ons niet gevraagd.”

Zie vervolg op pagina 3
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Koenraadt - Hermus

Adrie Helmons
(d’n Atte)

Heel veel dank daarvoor.

Helaas moeten wij
Weekend/Vakantie
afscheid nemen van
onze mede-oprichter
Baantje

UITVAARTVERZORGING

LEEUW

Ad Helmons

Ben je student/scholier,
echtgenoot
onsonze
lid
dan
hebben van
wij in
Hennie
Helmons.
vetplantenkwekerij doorlopend
werk voor je op zaterdagen
Ad was een enthousiast lid die
de plezier
vakanties
langeen
tijdinmet
zijn partij

Ze was voor velen een maatje.
Een
ontzettend† lief
en 2021
* 27 mei
1933
20 april
vrolijk maatje!
Echtgenoot van

Hennie Zantboer

Gerard Koenraadt
Kinderen en kleinkinderen
Hennie Helmons - Zantboer
Familie Helmons
Familie Zantboer

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”
Alfred Leeuw

met ons heeft meegezongen.

Voor meer info zie:

Ons
koor wenst Hennie veel
www.uwcactus.nl
sterkte toe.

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg
2, De Heen
Bestuur en leden van de
gemengde zangvereniging

Of bel
121 74 221
“Die06
Vaertsingers”
Vlamingvaart 49 Steenbergen
0167-560799 of 0622757344
Auto- motor- en spoedopleidingen

Gummarusvelden 29
4651 AS Steenbergen
De crematieplechtigheid vindt door
de huidige maatregelen op maandag
26 april in besloten kring plaats.

All-Inclusive pakket
Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !
Meer informatie op onze website:
WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw
Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

WIE KAN ONS HELPEN AAN
Ben jij:

Uitvaartzorg Leeuw
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OPSLAGRUIMTE?

• Flexibel
• Leergierig
• Vooruitdenkend en oplossingsgericht

Voor de opslag van onze materialen hebben we een
opslagruimte
nodig van 2 uitvoeren
x 2 meter.zoals: adviseren,
• Veelzijdige
werkzaamheden

En wil jij: • Werken met hele leuke collega’s

Een bijzonder leven verdient
een bijzonder afscheid

verf mengen,
kassa
Heeftbestellen,
u een plekje voor
ons?draaien + nog veel meer!
• ons
Een- en
salaris
conform
CAO van Nieuw-Vossemeer - enorm!
U helpt
daarmee
ook de inwoners

Oranjevereniging Nieuw-Vossemeer

0167 76 72 74

Solliciteer dan vandaag
kom langs in de winkel!
Kunt unog
onsof
helpen?

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

Neem dan even contact op met

INFO@KLUSWIJSSTEENBERGEN.NL
Wilco Perdaems, via wilco@foxlake.nl of via tel. 06 51 087 316

Gezocht:

Wij zoeken ter vervanging van een vertrekkend teamlid een enthousiaste, vriendelijke,
betrokken, representatieve en spontane

verkoopmedewerker m/v

Ben je nieuwsgierig, flexibel en proactief? Vind je het leuk om
met verschillende maatschappelijke onderwerpen bezig te zijn?
Dan maken wij graag kennis met jou!

Wij bieden leuk en afwisselend werk in onze druk bezochte winkel, waarin wij naast de
verkoop van boeken, kantoorartikelen, wenskaarten, tijdschriften en cadeauartikelen,
ook het servicepunt van ING voor de regio Steenbergen vormen. Daarnaast zijn
wij ook vele klanten behulpzaam met allerlei handelingen
voor Postnl.
UITVAARTVERZORGING

Wij hebben in ons team plaats voor een

ca. 20 uur gemiddeld per week
(verdeeld over meerdere dagdelen en op toerbeurt ook op zaterdag).

LEEUW

Vermeulen handel

Om actuele diensten op gebied van post en bankzaken te verlenen volgen wij allen
gecertificeerde opleidingsmodules d.m.v. e-learning op de computer.
Wij verzorgen zelf een grondige interne opleiding, waardoor je samen met ons klanten
op de juiste manier behulpzaam kunt zijn.
”Uw helpende hand
in
tijden
nemen”
Ben jij flexibel en kun je hierdoor
ook 17
extra
invallen in geval
vanafscheid
drukte, ziekte
en vakantie?
KAAISTRAAT
| STEENBERGEN
| van
WWW.VERMEULENBOEKHANDEL.NL
Reageer dan nu en stuur een mail met je CV en een recente pasfoto
van
jezelf
naar
Alfred Leeuw
mv@vermeulenboekhandel.nl t.a.v. Marco Vermeulen.

boek

COMMUNICATIEMEDEWERKER
Als allround communicatiemedewerker ben je verantwoordelijk voor de zelfstandige
Tuincentrum Hoveniersbedrijf
Tuincentrum
uitvoering van communicatieactiviteiten en -projecten, zowel intern als extern.
Je hebt brede kennis van het vakgebied en blinkt uit in organiseren, plannen en schrijven.
Je taken zijn onder meer het samenstellen van de gemeentelijke informatiepagina’s,
het versturen van persberichten, de inzet van online en offline communicatiemiddelen
en het beantwoorden van persvragen.

Bolusberg"''
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De Bolusberg

€1,75
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Je kijkt niet alleen naar wat de organisatie naar buiten wil brengen, maar vooral ook
hoe je kunt inspringen op de informatiebehoefte van onze inwoners, ondernemers en
organisaties.
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als wij, houdt
van de7 handen uit de mouwen steken. Past dat wel bij jou?
Boerenweg
4622
RTdan
Bergen
op Zoom
Kijk
op www.werkeninwestbrabant.nl.
Solliciteren kan tot en met 2 mei.
T 01657 - 30 37 08
Boerenweg
4622 RT Bergen
op Zoom
E info@debolusberg.nl
T 0165 - 30 37 08
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Vermeulen handel
boek

0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw
Kapelaan Kockstraat 50, Welberg
KAAISTRAAT 17 | STEENBERGEN | WWW.VERMEULENBOEKHANDEL.NL
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Boek- en Kantoorvakhandel Vermeulen is al meer dan een eeuw een
begrip in Steenbergen.

HEY
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DUIZENDPOOT!
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Aangepaste programma’s
Koningsdag in de kernen
( door Peter Vermeulen )

DE KERNEN – Helaas hebben de
festiviteiten op Koningsdag ook
dit jaar te lijden onder de coronamaatregelen. Dat betekent zwaar
aangepaste programma’s. Zonder
samenkomsten, online of met een
activiteit waaraan bubbelgewijs
kan worden deelgenomen.

Steenbergen
Ondanks herhaald verzoek mocht
de redactie van Steenbergse Courant geen programma ontvangen
van Feestcomité Steenbergen. Op
haar facebookpagina gaf het comité aanvankelijk aan dat ze op
de achtergrond druk bezig waren
met het organiseren van een activiteit. Dat is volgens het comité niet simpel en het bleef in afwachting van eventuele versoepelingen. Vervolgens werd aangegeven dat er een ‘Oranjejacht’
wordt georganiseerd als variant
op de inmiddels bekende ‘Berenjacht’. Iedereen die daaraan deel
wil nemen wordt gevraagd op
vanaf 27 april tot en met 7 mei een
of meerdere oranjeartikelen voor
het raam te leggen. En vervolgens
voor maandag 26 april 17:00 uur
een berichtje te sturen naar het
Feestcomité Steenbergen.

Nieuw-Vossemeer
Oranjevereniging Nieuw-Vossemeer hakte – na het overleg met
drie andere oranjecomités dat
eerder plaatsvond – de knoop
door en besloot om voornamelijk online activiteiten op stapel
te zetten. Naast het hijsen van de
vlag op Koningsdag om 10:00 uur
bij gemeenschapshuis De Vossenburcht – een activiteit die net
als vorig jaar via een livestream
op facebook.nl/oranjenv te volgen is – kunnen de kinderen in
Nieuw-Vossemeer
deelnemen
aan een kleurplaten-wedstrijd.
Deze kleurplaten moeten uiterlijk zaterdag 24 april worden ingeleverd bij SPAR Prop waar ze boven de kassa komen te hangen.
De winnaars worden tijdens de
livestream bekend gemaakt. Zij

ontvangen een leuk prijsje.

Online spelletjesochtend
Om 10:30 uur start de online spelletjesochtend. Die is bedoeld voor
de kleintjes. Opgave kan via de facebookpagina van de Oranjevereniging of via het mailadres: oranje@4681.nl
Oudere kinderen ontvangen een
pakketje met leuke spulletjes en
een spelletjeskaart waarmee ze
thuis de koningsochtend kunnen vieren. De Oranjevereniging
vraagt hen om leuke foto’s of filmpjes in te sturen.

Voor alle kinderen vanaf groep 3
start om 14:00 uur een online bingo die is te volgens via ‘Teams’.
Opgave hiervoor kan via een mailberichtje met naam, leeftijd en
adres naar oranje@4681.nl. Deelname is ook hier gratis en er zijn
leuke prijsjes te winnen.

Online (disco)bingoavond

Eveneens via ‘Teams’ gaat
om 19:30 uur de online disco-bingoavond van start. Er worden 3 verschillende discobingo’s
gespeeld met muziek van ‘The
80’s’, ‘The 90’s’en de rubriek ‘Hollandse gezelligheid’.
Ook hier kunnen leuke prijzen
worden gewonnen beschikbaar
gesteld door ’t Wagenhuis en Marieke de Kapper. In de laatste ronde wordt zelfs voor een prijs van
50 euro gespeeld.

Bingoborrelbox

De organisatie vestigt de aandacht op de ‘King W.A.-bingoborrelbox die maximaal gevuld is met
allerlei lekkernijen en te bestellen
is bij ’t Wagenhuis.

Dinteloord

Oranjevereniging Dinteloord geeft
aan dat er dit jaar geen aubade,
geen spelen, geen kinderdisco en
geen groot feest op het programma staat. Wel kunnen kinderen tot

(Door Nicole van de Donk)
WELBERG – Afgelopen weekend was het weer tijd voor
de Nationale Bijentelling. Zo’n 10.000 mensen hebben
met pen en papier in de aanslag bijgehouden wat er
allemaal kwam rondzweven in de tuin. Bij kwekerij/
imkerij Landjuweel hebben ze dat niet heel precies

Oproep

Foto: Ook vorig jaar werden bewoners van De Nieuwe Haven verrast met
oranjetompoucen. Die zullen ook dit jaar zeker smaken.
en met groep 8 meedoen aan een
‘Stoepkrijt challenge’. Deze loopt
tot en met 5 mei 2021. Wie geen
stoepkrijt heeft kan gratis een setje krijgen op Koningsdag tussen
10:00 en 12:00 uur bij de vlag op
het Raadhuisplein.
De bewoners en medewerkers van
De Nieuwe Haven en de bewoners
van de aanleunwoningen kunnen
zich verheugen op een oranjetompouce bij de koffie. Deze worden uitgedeeld door Oranjevereniging Dinteloord.

Programma 4 mei

De Oranjevereniging geeft aan dat
er een programma is voor 4 mei.
Dat kunnen Dinteloorders thuis
meemaken. Er vindt op het Raadhuisplein een aangepaste herdenking plaats waarbij de coronamaatregelen gelden. De kranslegging is aangepast. Wie een krans
of bloemen had willen leggen
wordt gevraagd om deze op dinsdagmiddag 4 mei tussen 14:00 en
16:00 uur in het Dorpshuis af te geven. De Oranjevereniging plaatst
deze dan bij het monument.
Alle inwoners wordt gevraagd

om de vlag half stok te hangen.
Op 4 mei luiden de torenklokken
tussen 19:30 en 19:35 uur. Vervolgens is er tot 19:45 uur passende
muziek bij het monument, waarna voorzitter Hans Bolluijt van
de Oranjevereniging de herdenkingsbijeenkomst opent. Twee
bestuursleden – Simon de Feyter
en Ben Ploeg – lezen om 19:52 de
namen van hen die de bevrijding
niet hebben mogen meemaken.
Om 19:58 uur leest Hans Bolluijt
het memorandum “Wie we herdenken” en om 19:59 uur blaast
Stanley van Aken van Harmonie
Volharding het taptoe signaal. Na
de 2 minuten stilte volgt het eerste
couplet van het Wilhelmus. Aansluitend houdt burgemeester van
den Belt een toespraak, vindt de
kransleggingplaats en wordt een
gedicht voorgedragen door een
leerling van de basisschool.

Kruisland
Voorzitter Rob Rijshouwer van het
Oranje Feestcomité Kruisland laat
teleurgesteld weten dat het comité graag activiteiten had willen or-

“Wel willen we iedereen in Kruisland oproepen om hun eigen
Oranjefeestje met ons digitaal op
onze Facebooksite te delen. Dat
kan met filmpjes en foto’s en leuke
verhaaltjes”.

Welberg
Ontspanning voor Welberg (OVW)
heeft voor Koningsdag een veilige
actie: ‘Versier je stoep’. De kinderen van het kerkdorp worden opgeroepen om met stoepkrijt aan
de slag te gaan. Ze krijgen tips
over mogelijke beelden zoals vlaggen, kroontjes, de koning en een
kleuradvies: waarbij de kleuren
rood, wit, blauw en oranje niet
verkeerd zijn.
Wie klaar is met zijn of haar kunstwerk wordt verzocht er een foto
van te maken en deze te sturen
naar Whats App via 06 25 460 300
of naar de facebookpagina van
OVW.

Kroontjesjacht

Op Koningsdag is er op de Welberg tussen 12:00 en 18:00 uur
een zoektocht gepland naar de
tien verborgen gouden kroontjes.
Die zijn verstop op het traject tussen de bruggen van Pastoor Kerckerstraat en pastoor Ermenstraat
en de Hoogstraat tot aan het voetbalpark van Sc Welberg. Elk gevonden kroontje zorgt voor een
prijs. Ook hier kan via Whats App
of Facebook worden gemeld.

bijgehouden, want dan zouden de cijfers wel heel snel
oplopen met alle bijen die daar dagelijks rondvliegen.
“Maar het viel me wel op dat er relatief veel grondbijen
waren. Het was ook een stuk beter weer dan vorig jaar.
Nu was het ook nog fris, maar wel zonnig. Bovendien
staat het fruit nu in bloei en dat is heel aanlokkelijk.
Het is prachtig om de bijen van dichtbij te bestuderen.
Ze zitten vaak onder het stuifmeel. Wist je dat je aan
de kleur van het stuifmeel kan zien waar ze hebben
gezeten? Van de wilg is het bijvoorbeeld geel en van de
klaproos zwart.” Met dank aan Marjoleen Dogge van
Landjuweel, het bijenparadijs in de gemeente Steenbergen.

Leefbaarheidsplan
Kruisland gereed
Vervolg van de voorpagina

Maar de leden zijn er niet naar
om in de slachtofferrol te kruipen. Daarom zijn ze zelf met dit
Leefbaarheidsplan gekomen en
merken ze dat het investeren in
de persoonlijke contacten met de
gemeente zn vruchten begint af

Met de Sinterklaasintocht hadden
we veel tijd gestoken in een plan
dat coronaproof was, maar ook
dat mocht niet. We hebben toen
wel meegewerkt aan een tv opname waarin alle kernen samenwerkten”.

Kidsversie van de
Koningsdag muziekbingo

Ook bij Landjuweel
bijen weer actief

“Nee is ook
een antwoord”

ganiseren, maar dat niets mag.
“We hebben al diverse keren contact gehad met de Gemeente en
de Veiligheidsregio maar die geeft
aan dat eigenlijk niets kan. We wilden in Kruisland het dauwtrappen maar dan zonder ontbijtje in
Siemburg en de fietstocht door laten gaan, maar zelf dat kan niet.
Ook is alles nu tot na Koningsdag
uitgesteld, dus ook er komt geen
terras op de Markt met een Oranjebiertje.

te werpen. En ook de kerncoördinator is een aanwinst. De belangrijkste themas voor ons zijn
verkeer, recreatie en woonplezier.
Wat betreft verkeer hebben wij
nu het verzoek ingediend om als
dorp mee te worden genomen in
het onderzoek naar rondwegen,
net zoals bij Steenbergen en Din-

teloord gaat gebeuren. Er zijn al
wat nuttige aanpassingen gedaan
om bepaalde verkeerssituaties
veiliger te maken, maar een compleet plaatje ontbreekt. Natuurlijk
zijn we een agrarische kern, maar
er dendert echt te veel zwaar landbouwverkeer door de kern. En
mocht een rondweg niet haalbaar
zijn, dan willen we daar ook graag
duidelijkheid over. Nee is ook een
antwoord.”

“Hebben zelf een
partij bankjes op
de kop getikt”

Een andere wens die hoog op het
lijstje staat is om op korte termijn
wandelpaden langs de parallelweg van de Gastelseweg en in de
Brugweg aan te leggen. “Het oude
fietspad ligt er nog, dus het hoeft
alleen maar wat verhard te worden. Er wordt natuurlijk veel gewandeld in deze tijd, maar Kruisland heeft bijna geen veilige wandel- en fietspaden. Ook aan dit
project willen we zelf een steentje
bijdragen, want we hebben een
partij bankjes van een tennisvereniging overgenomen. Een ochtendje de handen uit de mouwen
samen met de buitendienst van

de gemeente en het is voor elkaar”, doet Ad Hellemons een suggestie.

Wethouder rond de tafel
met dorpsraad
Wethouder Esther Prent zegt in
een reactie dat het mooi is dat de
dorpsraad dit Leefbaarheidsplan
op eigen initiatief heeft geschreven. We gaan kijken welke onderdelen aansluiten bij gemeentelijk
beleid en wat er wellicht mogelijk
is van de eigen ideeën. Het is de
bedoeling om voor de zomer met
een uitvoeringsplan te komen.”

Zelfstandig

Reginahof
wonen
in Reginahof
bestaat
Steenbergen
5 jaar!

Reginahof was 5 jaar geleden uniek in Nederland. Als eerste concept met zelfstandige studio’s
(eigen badkamer, eigen keuken),maar tóch de mogelijkheid om samen te koken, eten, TV te kijken
ofOnbezorgd
een spelletjeouder
te doen.worden
In Reginahof
woont
men samen,
maaralle
nóóit
alleen. Huurders
voelen er
in een
omgeving
die van
gemakken
is voorzien.
zichu thuis,
vinden erwoont
een luisterend
oor, gezelligheid
én saamhorigheid.
Waarin
zelfstandig
maar nooit
alleen bent.
Dat is Reginahof.
Als u, of een van uw ouders, ook geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Kitty Tielen
Bel
06 - 13voor
91advies
89 40
kijk op www.reginahof.nl
( 0613918940)
overof
de WMO-indicatie
en een plaats op de wachtlijst.

Reginahof 4 te Steenbergen

Huurprijs: €999,- per maand
Servicekosten: €35,- per maand

Nabij het centrum
gelegen moderne
en energiezuinige
levensloopbestendige woning met
royale woonkamer,
moderne open
keuken, slaapkamer
en tuin/terras.
De woning is
voorbereid op alle
vormen van
zorgdomotica.

MEER INFO:

www.baasmakelaars.nl of bel: 0164-683842

Cadeautip voor Moederdag!

Nieuwe Collectie

Cadeaubonnen
voor 1 uur
ontspanningsmassage of
sportmassage

€25,www.traetsinspectieenopleidingen.nl
Noorddonk 105, 4651 ZD Steenbergen
Email: traetsinspectieenopleidingen@gmail.com
Telefoon: 06 15 04 02 53

Pareo
Cadeau
bij aankoop van een
Sunflair (prothese)
badpak,tankini
of bikini

Wees er
snel bij

Op=Op
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PvdA vindt bondgenoten
om verdere kassenbouw
tegen te houden
(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Wat afgelopen oktober niet lukte, heeft PvdA’er Nadir Baali nu wel voor elkaar gekregen. Samen met Gewoon Lokaal!,
CDA en Tim Huisman (D66) dient
hij in de besluitvormende vergadering van 22 april een motie in om
verdere kassenbouw in het Westland tegen te houden. Hoewel de
officiële stemming nog afgewacht
moet worden, is door de meerderheid van indieners het zo goed als
zeker dat het college dit voorstel
zal moeten opvolgen.
Raadslid Baali heeft zich bijna een
jaar lang als een pitbull in het dossier vastgebeten om te voorkomen
dat “de projectontwikkelaars het
winnen van de inwoners” zo stelt
hij zelf. Dat er zich nu een meerderheid binnen de gemeenteraad uitspreekt om het open pol-

derlandschap te behouden, voelt
voor hem als een overwinning.

Gewoon Lokaal! doet als
hele fractie mee
Oktober vorig jaar is het voorstel
met vrijwel dezelfde strekking, namelijk het verzoek om in de structuurvisie vast te leggen dat kassenbouw daar niet meer mogelijk is,
gestrand. Het was een gelijkstand
met negen stemmen voor en negen tegen. Jan Veraart (Gewoon
Lokaal!) speelde een sleutelrol
hierin omdat hij zich vanwege
persoonlijke betrokkenheid onthield van stemming en dus niet
de doorslag kon geven. Maar nu
schaart de voltallige fractie van
zijn partij zich achter de motie.
Een toelichting op deze verandering wilde Veraart op voorhand
niet geven. “Laten we eerst maar
de stemming afwachten. Wel kan
ik zeggen dat ik blij ben met het
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standpunt van de PvdA hierin. Wij
zijn als partij altijd tegen geweest,
en de PvdA in het verleden niet.”

D66 blijft verdeeld
Dat het een gevoelig onderwerp
is, blijkt ook uit de verdeeldheid
die het heeft veroorzaakt bij D66.
Bij de eerdere stemming in oktober gaf fractievoorzitter Tim Huisman aan ook tegen verdere uitbreiding te zijn, maar partijgenoot Ad Theuns wilde zover niet
gaan. Daar is blijkbaar niets in
verandert, want bovenaan de motie staat alleen de naam Tim Huisman.
We zijn als D66 één partij, maar
daarbinnen heeft iedereen een eigen mening. Ad Theuns heeft het
recht om tegen te stemmen en ik
voor. Bovendien kent de wet geen
fracties, maar alleen raadsleden,
dus het is niet zo vreemd dat mijn
naam daar staat.”
Theuns zelf is inderdaad niet van
mening veranderd, ook al heeft
PvdA’er Nadir Baali naar eigen
zeggen wel een lang gesprek met
hem gevoerd.
“Ik ben heus wel voor natuur,
maar dat gebied draagt ook bij
aan de economische bloei van
Steenbergen. Ik wil het dus niet

op voorhand op slot gooien, maar
wachten tot er een concreet plan
ter beoordeling op tafel komt. En
ook al heb ik begrip voor de mensen die er wonen; ik vind het persoonlijk wel meevallen met de
schoonheid van het gebied. Het is
geen Oudland.”

“Juist zinvol om samen te
werken met actiegroep”
De PvdA heeft niet alleen samengewerkt met de andere fracties, ook met de ‘Actiegroep tegen
meer kassen in en rondom Steenbergen’ heeft hij veel contact gehad. Daar werden eerder door andere partijen kritische opmerkingen over gemaakt. “Dat vind ik
zo’n onzin. Het lijkt tegenwoordig wel of de lokale politiek van
regeltjes en processen aan elkaar
hangt en dat het contact met inwoners daar ondergeschikt aan is.
Door de strijd in een vroeg stadium samen met de actiegroep aan
te gaan, kunnen we het verschil
maken. Er zijn te veel voorbeelden
in de gemeente Steenbergen, zoals de windmolens of Olmentuin,
waar de projectontwikkelaars het
wel winnen. Dus ik heb hier graag
mijn tijd en energie in gestoken.”

Actiegroep blij
met steun van
de politiek
STEENBERGEN – De kurk
blijft nog even op de champagne tot na de raadsvergadering van donderdagavond, maar in het kamp
van de protesterende omwonenden overheerst opluchting en blijdschap.
Maarten Hamel voert het
woord namens de bewoners in het gebied. Zelf heeft
hij een boerderij met winkel
aan de Drielindekensweg.
“Dit is waar we zo hard voor
hebben gestreden door te
flyeren, lobbyen, en overal
protestborden weg te zetten. Niet alleen wij, maar
heel Steenbergen mag blij
zijn, want mensen realiseren zich niet hoeveel lichtvervuiling het op zou leveren. Maar als je het weet, is
het te laat.
Ik wil een groot compliment
geven aan de Steenbergse
politiek die goed naar haar
burgers heeft geluisterd.”

Elia Oosterom op de ‘ramp’ voor skatepark Dinteloord
gladde betonvloer hebben, die we
kunnen gebruiken. Het moet wel
in de buurt van het dorp liggen zodat we er met een step, skateboard
of BMX naartoe kunnen.”

(Door Dasja Abresch)

DINTELOORD - Het afgelopen jaar
skateboard de 15-jarige Elia Oosterom van het kastje naar de muur.
De Dinteloordse jongeman wil op
eigen dorp een skatepark inrichten, maar waar moet je beginnen? Nu Elia zich erin vastgebeten
heeft, laat hij echter niet zomaar
meer los. Voor nu is de jongeman
vooral op zoek naar medestanders
die samen met hem in actie willen
komen.

Best handig
Niet in de laatste plaats, zal het
vinden van het benodigde budget
nog een uitdaging worden, want
een beetje skatepark is niet goedkoop. “Ik schat in dat het zo’n dertig- tot vijftigduizend euro kost.
Vanuit de gemeente kunnen we
vijf- tot tienduizend euro subsidie
krijgen. Dat is dus veel te weinig.”
Het liefst had Elia met zelfwerkzaamheid de hindernissen willen
maken, maar dat kan niet. “Ik ben
best handig en zou zelf wel wat
ramps kunnen maken, maar dat
mag niet vanwege de veiligheid en
de verzekering. Dat vind ik echt
jammer, want dat scheelt enorm
in de kosten”

“Ik hoop dat heel veel skaters,
BMX-ers en stuntsteppers contact
met mij opnemen, zodat we samen
een skatepark kunnen realiseren.
Zoveel is er niet te doen voor jongeren in Dinteloord dus het zou
een hele mooie aanvulling kunnen
zijn.”
Als fervent BMX-er en skateboarder is Elia altijd op zoek naar goede plekken om te stunten. Een
gladde betonplaat met daarop

een half pipe en een paar ‘ramps’
(hellingen – red.) is al voldoende
om uit de startblokken te komen.

ALLE FLAPPEN
Van de broodafdeling
Per 4 stuks
a2,64 - a4,12

4 VOOR

2.–

Dat voor elkaar krijgen, valt nog
helemaal niet mee, zo heeft hij inmiddels gemerkt.

HOLLANDSE AARDBEIEN
2 bakjes à 400 gram

2 VOOR

5,-

Jumbo nasi, bami of
oriëntaalse noedels
Bak 1 kilo

GRATIS BIJ

550
PUNTEN

Kartrekkers gezocht
Niet beschikbaar
Het begon al met het vinden van
een geschikte locatie, al leek dat
in eerste instantie appeltje-eitje.
“Het meest ideaal is een plek bij
de carpoolplaats,” vertelt Oosterom. “Dat is goed bereikbaar vanuit het dorp, ver genoeg bij de huizen vandaan en makkelijk in te
richten.” Het bleek te mooi om
waar te zijn, want bij navraag leerde hij dat die grond niet beschikbaar is.

Gladde betonvloer
Geen reden tot wanhoop, want
ook de naastgelegen ijsbaan biedt
volgens Elia voldoende perspectief. Mocht er nog een ijsrijk jaar
komen, dan zijn de onderdelen
van het skatepark juist van toegevoegde waarde. De jongeman
staat open voor alternatieve suggesties: “Misschien zijn er wel
bedrijven die een loods met een

Geldig t/m di 18 mei 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

Al bij al heeft Oosterom nog een
hele weg te gaan. Het jongerenwerk en de kerncoördinator zijn
bereid zijn om hem te ondersteunen, maar dan moet wel eerst
aangetoond zijn dat er voldoende draagvlak is voor een skatepark. Daarom is Elia op zoek naar
kartrekkers. “Ik heb al drie jongeren die mij willen helpen, maar
dat moeten er nog wel wat meer
worden. Ook volwassenen die ons
kunnen helpen zijn van harte welkom.”
Meer weten of aanmelden?
Bel Elia Oosterom: (06) 40246354
Foto: Skaten over de stoep is
leuk, maar over een ramp of tegen een half pipe met je leeftijdgenoten is nog veel leuker.
Elia Oosterom (15) hoopt dat er
veel Dinteloordse jongeren zijn
die samen met hem voor een skatepark op het dorp willen gaan.

YES!

Winkelen zonder afspraak & terrassen open
Versoepeling van de
maatregelen per 28 april
De terrassen mogen, onder
voorwaarden, weer open van
12.00 uur tot 18.00 uur.
De winkeliers mogen je zonder
winkelafpraak ontvangen.
Wel geldt er een maximum
aantal klanten per winkel.

Wij hopen je snel
weer in onze stad
en op onze
terrassen te zien!

Ons Steenbergen. De plek waar we elkaar ontmoeten. Waar we boodschappen 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 wij – ondernemers uit het stadshart – met u delen.

’t Is lastig kiezen uit het
€20.390,- enorme aanbod…

€26.480,- -

€ 14.900,--

€ 13.900,--

RENAULT CAPTUR TCE INTENS 130

RENAULT KADJAR TCE 130 EDC

BOUWJAAR 02-2020 24.797 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. CAMERA,
NAVI, CRUISE-CONTR-ADAPTIEF, LM VELGEN

BOUWJAAR 01-2018 57.352 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. CAMERA
PARKEERSENSOREN, LM VELGEN 19

€13.750,- -

€32.790,- -

BMW 118I EXECUTIVE

BOUWJAAR 05-2009 51997 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
AIRCO, RADIO-CD, METAALKLEUR, MISTLAMPEN. ZEER
RUIME AUTO!

€ 15.450,--

€ 10.900,--

RENAULT TWINGO TCE 110 PK EDC

BMW X1 SDRIVE18i HIGH EXECUTIVE

BOUWJAAR 06-2018 30.703 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. SPORT,
LM VELGEN 17, PARKEERSENSOR ACHTER

BOUWJAAR 03-2019 34.679 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ELEKTR.
STOEL, ELEK. A. KLEP, P-SENSOR, CAMERA

BOUWJAAR 09-2012 16186 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
METAALKLEUR, STUURBEKRACHTIGING, NAVIGATIE
SYSTEEM, RADIO-CD, BLEU TOOTH.

Ga voor een actueel
occasionaanbod naar
Ga voor een actueel
www.cuelenaere.nl

occasionaanbod naar

Onderhoud
en reparatie met behoud
www.cuelenaere.nl
van
uw
fabrieksgarantie
maar
wel
Onderhoud en reparatie met
behoud
voordeliger
dan bij de
Met het
vandealer!
Boschmaar
Car Service
van
uwoccasionlabel
fabrieksgarantie
wel
geniet
u van
een
boordevol
voordelen
Ook
uw
leaseauto
van
harte welkom!
voordeliger
danpakket
bijisde
dealer!

om niet alleen nu, maar ook over een lange

Ook
uw leaseauto
vanuharte
welkom!
tijd nog
zeker te zijnis dat
de juiste
keuze
heeft gemaakt.

Autobedrijf Cuelenaere B.V.
Autobedrijf
Cuelenaere
B.V.
Nassaulaan
Nassaulaan 6
6 || 4651
4651 AA
AA STEENBERGEN
STEENBERGEN

Instagram.com/OnsSteenbergen

voor op de zaterdagen en in de
schoolvakanties?

En vind je het leuk om klanten te helpen en het
maken van versproducten in onze poelierswinkel.
Stuur dan je sollicitatie naar info@poeliervugts.nl
of bel naar: 0167 - 530265

Ford C-MAX 1.6-16V TREND

BOUWJAAR 10-2009 47716 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, PARKEERSENSOR,
METAALKLEUR,AIRCO,ELEKTRISCHE RAMEN, RADIO-CD,
LICHTMETALEN VELGEN, MISTLAMPEN. MOOIE AUTO!

RENAULT CLIO DYNAMIQUE TCE 90 5D

Facebook.com/OnsSteenbergen

Ben jij op zoek naar
een bijbaantje

Bosch Car Service Cuelenaere
Daarom vertrouw ik op een Best Car
Selection-occasion!

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

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

Blauwstraat 63 • Steenbergen

www.poeliervugts.nl

RENAULT KANGOO FAMILY 1.6-16V

BOUWJAAR 01-2008
76664 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO,
METAALKLEUR, RADIO-CD, AIRBAGS, MISTLAMPEN. ZEER
PRAKTISCH EN ZEER RUIM!

APK benzine
€ 29,95
25,-en
APK
benzine
€ 20.900,-APK
diesel
€ 49,95
40,-€ 25,-en “All-In”
APK diesel € 40,-- “All-In”
Leaserijders opgelet!
Uw
auto wordt
gratis
Leaserijders
opgelet!
gewassen
bij
reparatie
Uw auto wordt gratis
of onderhoud!
gewassen
bijGT-LINE
reparatie
MEGANE
ESTATE
TCE130
BOUWJAAR 2012
15958 KM
onderhoud!
OPTIES of
EN ACCESSOIRES:
O.A. ABS, AIRCO, CRUISE

Vanaf 28 april weer geopend
op de normale openingstijden:
maandag: 13:00 - 17:30 uur
dinsdag t/m zaterdag: 08:30 - 17:30 uur

Gratis pechhulp
Europa
bij
Gratis
pechhulp
aanschaf
occasion
Europa bij
aanschaf occasion

CONTROLE, METAALKLEUR, SLECHTS 15958 KM!,
LICHTMETALEN VELGEN.

En voor 16:00 uur besteld = dezelfde dag afhalen!
www.marskramersteenbergen.nl

Nieuw:

Tel.:
0167
|| www.cuelenaere.nl
Nassaulaan
6 | 4651
AA STEENBERGEN
Tel.:
0167 564150
564150
www.cuelenaere.nl
Tel.: 0167 564150 | www.cuelenaere.nl Wij doen alles voor uw auto
Wij doen alles voor uw auto
Wij doen alles voor uw auto

STEENBERGEN

Like ons op facebook en Instagram

Samen
Betrokken

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

Kruislands koor Gossi Nokki is een hechte
groep waar gezelligheid op één staat
testokje gebeurt. Vertelden iets over ons
zelf en wat we deden”.
Aanvankelijk pakten de koorleden thuis
zaken aan die waren blijven liggen. “Het
waren veel zolders die werden opge-

In 2004 richtte Tonny Wezenbeek het
koor Gossi Nokki op. Nu – anno 2021 – is
het koor een hechte groep enthousiaste
zangers, 30 in getal, die onder leiding van
dirigent Arthur Oomen graag zingen,
maar waarbij de onderlinge gezelligheid
voorop staat. De beperkingen die door de
covid pandemie zijn ontstaan vormen een
ware uitdaging. Toch bleek Gossi Nokki
uiterst creatief en vond manieren om met
elkaar in contact te blijven nadat samen
zingen niet meer kon.

ruimd”, vertelt het tweetal lachend. Tijdens de tweede golf werd duidelijk dat de
koorleden meer en meer behoefte kregen
aan fysiek contact. “De berichten kregen
een andere toon. Leden die blij waren als
ze eens iemand op straat tegen kwamen
en een praatje konden maken”.

Wandelestafette

De wandelestafette werd bedacht, een
idee van koorlid Annelieke de Jong. Op

”Contact met elkaar is voor
ons het belangrijkste”
“Dat we niet meer samen konden
zingen en vooral elkaar als groep ontmoeten, vonden we heel jammer. Het
contact met elkaar is voor ons het
belangrijkste, het samen zingen is de
bindende factor”, vertellen de bestuursleden Corry Jansen en Els Godschalk.
Al vrij snel tijdens de eerste coronagolf
werd de groepsapp ‘Estafette’ ingericht.
“Zo brachten we elkaar op de hoogte van
onze dagelijkse bezigheden. We gaven
berichten door zoals dat met een estafet-

alfabet werd gestart en het eerste koorlid
nodigde een tweede uit. Samen werd een
wandeling gemaakt, dat kon ook volgens
de coronaregels. “Een uurtje met een
ander wandelen. Dat was niet alleen een
gezonde bezigheid, maar ook een uitstekend middel om elkaar nog beter te leren
kennen”.

Meer activiteiten

“En zo bedachten we meer activiteiten om
het isolement te doorbreken en met elkaar
in contact te blijven. Bijvoorbeeld de notenbalk met pepernoten die de toonhoogte van een zelf gemaakt lied aangaven en
die de koorleden aan elkaar presenteerden via de groepsapp. Sommigen hadden
er echt iets ludieks van gemaakt. Voor
de winnaar was er een reep chocolade.
Ook bijzonder was de tocht die dirigent
Arthur langs de koorleden maakte met
een draaiorgel. Ook dat werd zeer op
prijs gesteld”. En zo waren er meer activiteiten bij Gossi Nokki. “Allemaal om de
onderlinge betrokkenheid te houden. De
deelname is steeds leuk en spontaan, al
kijken we echt uit naar het moment dat
we weer samen kunnen zijn. Als het even
kan komt dat in september”.

 Corry Jansen en Els Godschalk, bestuursleden bij Gossi Nokki weten hoe belangrijk
de koorleden het onderling contact vinden.

”Dorpsgenoten enthousiast en betrokken houden”
Hij is een Nieuw-Vossemeerder in hart
en nieren. Daarbij kreeg hij natuurlijk ook
het voorbeeld van vader Niek, die altijd
actief in het dorp was en is.
“Mij krijgen ze hier niet gemakkelijk weg,
al is het bij mij niet zo gek als bij mijn vader. Ik zoek meer een middenweg tussen
mijn gezin, mijn werk en mijn activiteiten
hier”, zo stelt Wilco Perdaems.

“Het is inderdaad flink balen dat we nu
voor de tweede maal op rij geen Koningsdagviering hebben zoals de jaren
hiervoor. Al was de schok vorig jaar groter
en hielden we er ditmaal al rekening mee.

Gelukkig konden we ook nu de huur van
het springkussen, de toiletten en de drivein-show doorschuiven naar volgend jaar.
En we hebben dit keer onze focus meteen
gericht op online activiteiten, want we

‘Hoi op afstand’

Wilco Perdaems constateert dat corona
een flinke invloed heeft op het dorpsleven. “We zijn flink geschrokken toen Adrie
Hommel en Jack Bosters werden getroffen. Gelukkig zijn zij er nu een flink eind
bovenop gekomen, maar de tijden zijn wel
veranderd. Het is meer ‘hoi op afstand’,
er is toch wel angst voor besmetting en
je ziet mensen minder vaak zomaar een
praatje maken.”

Desalniettemin levert Wilco graag zijn
bijdrage in het Vossemeerse. Onder meer
als voorzitter van de Oranjevereniging.
“Nu zo’n jaar of vijf, als opvolger van Rien
Baten”. Samen met zijn maten bij ‘Bouwclub Optochtnummer 35’, Jeroen en Martijn en met de welkome hulp van Marieke,
Imke, Vicky, Jessica en José.

Aanstaande Koningsdag

Wilco blikt vooruit naar de viering van
Koningsdag 2021. Volgende week dinsdag
is het zover. Helaas ook nu veel online:
na het hijsen van de vlag bij De Vossenburcht zijn er online activiteiten. De spelletjesochtend voor de kleintjes en de wat
oudere kinderen. De kidsversie van de
koningsdagmuziekbingo, de kleurplaatwedstrijd en de online disco-bingoavond.

snappen heel goed dat we het bijltje er
niet bij neer kunnen gooien. Iets samen
doen is heel belangrijk. Voor de betrokkenheid van onze dorpsgenoten, maar
het is ook belangrijk voor de contacten
binnen het bestuur. Zo blijven deze warm
en betrokken”.

Biertje

Wilco Perdaems: “ Ook dit jaar een Koningsdagviering online”

In het
Zonnetje
Het bestuur van Ons Steenbergen
draagt scheidend voorzitter Kees de
Bruin voor om in het zonnetje gezet
te worden. Kees heeft zich als voorzitter van de ondernemersvereniging

enorm ingezet voor de ondernemers
in het stadshart van Steenbergen. Hij
werd in de algemene ledenvergadering vorige week dinsdag benoemd
tot erelid van Ons Steenbergen.
“Daarmee ben ik blij verrast. Ik had
hier nooit rekening mee gehouden.
Inderdaad heb ik me in twee perioden van tien en zeven jaar met veel
liefde en plezier ingezet voor het
Retail Platform Steenbergen dat nu

de nieuwe naam Ons Steenbergen
heeft gekregen. We hebben een
professionaliseringsslag gemaakt. En
door de reclamebelasting dragen de
ondernemers in het centrum nu bij
aan de noodzakelijke uitgaven. Dat
schept rust. Ik heb mijn taak als voorzitter overwegend als prettig ervaren.
Soms was het een last, soms was ik
ook teleurgesteld vanwege de traagheid waarmee we zaken voor elkaar
konden krijgen”.

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

Zelf drink ik normaal graag een biertje met
z’n allen op vrijdagavond. Nu is het meer
een voorzichtig ‘garagebiertje’ met slechts
een paar vrienden. Maar het meeste mis
ik toch de uitjes met Els en onze kinderen
Matthias (7) en Fabian (4). Nu maar hopen
dat het eind echt in zicht is en dat we er
eindelijk weer eens op uit kunnen”.
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Nieuws

Er op uit in de gemeente Steenbergen

Wandeling: ’In de boezem van de Eendracht’
De Zes Kernen – Al ruim een
jaar gaan we gebukt onder alle
beperkingen die Covid-19 met
zich meebrengt. Evenementen
gaan niet door, de terrassen
blijven leeg en ook de sport
blijft, zeker voor volwassenen,
niet in clubverband mogelijk.
Massaal trekken we de
wandelschoenen aan. Reden
voor de Steenbergse Courant
de lezers kennis te laten
maken met wandelingen in
onze gemeente.
(tekst: Tineke Feskens
Fotografie: Jan de Langen)
In Nieuw-Vossemeer start wandelroute ‘In de Boezem van de
Eendracht’ aan de Kortendijk.

Vanaf de parkeerplaats is het gemakkelijk oversteken om van start
te gaan. Bij slecht weer is het beter
de laarzen aan te trekken, tenminste, wie de route van 9,8 km aandurft. Het is afhankelijk in welk
seizoen je erop uittrekt. Voor de
minder ervaren lopers, of voor wie
even een korte wandeling wil maken bestaat een kortere route van
3,9 km of 6,3 km.

Hertenkamp
Eenmaal op pad volg je de pijlen langs het evenemententerrein naar het hertenkamp. De
uit hout gemaakte sporttoestellen, de enorme krokodil en picknicktafel voor minstens 10 personen, nodigt eigenlijk meteen
uit daar een poosje te blijven.

Bij het hertenkamp ga je richting
het fietstunneltje. Wie wil kan naar
het uitkijkpunt, het is de moeite
zeker waard. Aan de rechterzijde
komen de geluiden van camping
‘de Mattenburg’ je tegemoet en in
de verte doemt molen ‘de Assumburg’ op.
Wandelaars van de 3,9 km gaan de,
naar de molen vernoemde Assumburgweg op, de rest loopt verder
richting het Schelde-Rijnkanaal.
Daar is het toch nog even goed
opletten want soms is het wandelpad gesloten vanwege loslopende
schapen. Dan moet je over de dijk
lopen. Gelukkig komt dit niet vaak
voor. Maar voor beide routes geldt:
het uitzicht is fantastisch! Lopend
over het pad, met de zon op je gezicht en de wind in de rug is het

genieten. Blatende schapen in de
verte. Eenden, meerkoeten en allerlei andere watervogels, zwemmen of zitten rustig op de oever.
Verkeer hoor je amper, je waant je
mijlenver van de bewoonde wereld. Zo nu en dan vaart een schip
langs, maar verder is het stil. Wie
goed oplet ziet aan de overkant
van het water in de verte de kerktoren van Oud-Vossemeer aan de
horizon verschijnen.

Zoutsluis

De 9,8 km route gaat het gehele pad
langs het Schelde-Rijnkanaal en
komt via de Rolafseweg en de Moorseweg weer op de route van 6,3 km.
Zelf hebben we de 6,3 km route gekozen. Deze gaat op enig moment
linksaf, bij de oude zoutsluis, de dijk

over en richting de Stellebosweg.
Zodra je hier loopt is het landschap
compleet anders. De schittering
van het water heeft plaatsgemaakt
voor grasland en tuinbouwgrond.
Als de aarde droog is kun je hier prima met stevige schoen wandelen,
maar als het veel geregend heeft
zijn laarzen niet overbodig!

Vleermuiskasten
In het voorjaar, als alle gewassen
nog op moeten komen kan je allerlei soorten wild spotten. Hazen
die dollend met elkaar over het
hele veld rennen. Konijnen die
verschrikt wegkruipen als je voorbijloopt en aan de slootkant groeien prachtige plantjes. Het uitzicht
is weids, maar zal zodra de gewassen opkomen weer een heel ander

uit

uw

buurt

sinds
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beeld schetsen. Wie zich afvraagt
wat de vreemde zwarte boxen bovenaan de palen zijn, die je aan
de Stellenbos tegenkomt: het zijn
vleermuiskasten. Overdag zul je
deze vleermuizen niet zien, maar
zodra de avond valt en de schemering aanbreekt verlaten zij hun
nest om op jacht te gaan.
Aan de rechterkant zie je de contouren van een gebied dat over een
aantal jaren volledig natuurlijk zal
lijken. Maar het is een gebied dat
niet natuurlijk is ontstaan, maar
vakkundig door mensenhanden
is aangelegd. Het is een reden om
eens terug te keren.
Aan het einde van de Stellenbosweg sla je linksaf, de Moorseweg
op. Maar beter is het om niet over
de Moorseweg te lopen vanwege
de drukte, maar lekker over de
kruin van de dijk. De eigenaren
vinden het niet erg als je erover
loopt en het uitzicht is zoveel
mooier. Links de graslanden en de
Antoniushoeve, recht fruitgaarden, zover het oog reikt. Het zal
een spectaculair zicht zijn als ze
allemaal in bloei staan.

Je loopt de dijk niet helemaal af,
maar je gaat het doodlopende gedeelte van de Moorseweg in. Voor
wie de omgeving niet goed kent,
let op de wegwijzer aan de overzijde van de Moorseweg, dan zie je
ook welke richting je heen moet.
Al snel nadat je overgestoken
bent merk je dat je weer in de
bebouwde kom gaat komen. Het
weidse uitzicht is verdwenen en
maakt plaats voor bebouwing.
Toch is dit niet het einde van de
wandeltocht. Want als je bent
overgestoken ga je op de Hoogte
het wandelpad rond de Kreek op.
Een prachtig stukje natuur aan
de rand van de bebouwing. Een
paradijs voor watervogels, die je
ook overal ziet zwemmen, slapen
of broeden op hun nest. Wie geen
zin meer heeft of moe is geworden, kan een stukje afsnijden over
het bruggetje. Maar dat is niet aan
te raden. Je mist dan namelijk een
stuk Brabants landschap dat zo op
een schilderij past. De knotwilgen
aan het Kreekpad en de rietkragen
vormen een uniek plaatje.

Merijntje
Eenmaal rondgewandeld kom je
uit op het plein achter de Voorstraat. Met aan de linkerzijde het
oude gemeentehuis en rechts de
Nederlands Hervormde kerk. Tijdens dit laatste deel van de wandeling krijg een groot deel van de geschiedenis van Nieuw-Vossemeer
voorgeschoteld. Uiteraard de
reeds genoemde Nederlands Hervormde kerk en het voormalige gemeentehuis, maar ook het A.M. de
Jongmuseum. Vernoemd naar één
van ’s lands bekendste schrijvers.
Natuurlijk hoort ook het beeld van
Merijntje Gijzen bij de geschiede-

nis. Menig Nederlander herinnert zich
nog de beelden op de tv. Beelden die je
op een aantal plaatsen nog steeds ziet.
Met een beetje verbeelding waan je je
terug in de tijd. Naast deze duidelijk
zichtbare onderdelen van de geschiedenis kom je ook een veel triester beeld
van de geschiedenis van Nieuw-Vossemeer tegen. Aanwijzingen op woningen
over de waterstand tijdens de Watersnoodramp van 1 februari 1953. Stille
getuigen van het leed wat zovelen trof.
Als je in de Achterstraat bent aangekomen zie je in de verte het eindpunt van
de tocht. Een mooi route, die elk jaargetijde anders is.
De route is te downloaden op www.
vvvbrabantsewal.nl/zien-doen/wandelen/wandelroutes onder Steenbergen.
Overigens is het goed voor de plaatselijke
horeca en meteen ook een aangename afsluiting om – zodra de coronaregels worden
versoepeld – een bezoekje te brengen aan
een van de horecagelegenheden die NieuwVossemeer rijk is.
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OCCASION KOPEN? BEKIJK ONZE VOORRAAD!
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Goede en betrouwbare auto’s met een bekende historie
Audi A4
1.4 TFSI Automaatsport pro

VW Golf Sportsvan
1.0 TSI Automaat Comfortline

Skoda Rapid
1.4 TFSI Automaatsport pro

elshop.nu
elshop.nu
Dinteloord | T. +31 167 524035

bielshop.nu
Dinteloord | T. +31 167 524035
bielshop.nu

IT OP MAAT…
EIT OP MAAT…

64.477 KM

€ 24.990
Maart 2016

47.020 KM

69.575 KM

€ 18.290
Mei 2017

€ 10.290
December 2014

Benzine

Benzine

Benzine

Automaat

Automaat

Handgeschakeld

Bekijk alle occasions op:
vakgarageautokar.nl/occasions

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

Ben jij 13+ en wil je wekelijks
een leuk zakcentje verdienen?

<ŽŵďŝũŽŶƐƵŝƚũĞĐŽƌŽŶĂͲĚŝƉ
&ŝƚŶĞƐƐ– ŐǇŵ – 'ƌŽĞƉƐůĞƐƐĞŶ– WĞƌƐŽŶĂůdƌĂŝŶŝŶŐ

Geef je dan op als
reserve-bezorger van
Steenbergse Courant.
• Vrijdags na schooltijd
• Een uurtje werk
• Goed verdiend
Bel (0167) 56 59 30 of mail jouw contactgegevens:
bezorging@steenbergsecourant.nl
Je kunt ook even langs komen:
Molenweg 44 (naast de brandweerkazerne)

KŶůŝŶĞůĞƐƐĞŶ
sŝƌƚƵĞůĞůĞƐƐĞŶ
ƵŝƚĞŶƐƉŽƌƚĞŶ
ŝŶŶĞŶƐƉŽƌƚĞŶ;ĂůƐŚĞƚǁĞĞƌŵĂŐǀĂŶDĂƌŬͿ
ůůĞƐĐŽƌŽŶĂƉƌŽĞĨ͊
>ĞĞƌůŽŽŝĞƌŝũϭϱ– ^ƚĞĞŶďĞƌŐĞŶͲ dĞů͘ϬϭϲϳϱϲϲϬϵϬͲ ǁǁǁ͘ĚŝŶĂŵŝƐƚĞĞŶďĞƌŐĞŶ͘Ŷů
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Ceremonies Dodenherdenking op 4 mei
zonder publiek wel uitzending SLOS TV
STEENBERGEN | WELBERG | DINTELOORD – Evenals vorig jaar zullen
de herdenkingsplechtigheden op
dinsdag 4 mei sober zijn en slechts
toegankelijk voor een beperkt
aantal direct betrokkenen. Wel zijn
deze te volgen via de uitzending
van SLOS TV.
,,Waar we ons ook bevinden, stilstaan ter nagedachtenis aan allen

die slachtoffer zijn geworden van
oorlogsgeweld kunnen we gelukkig overal”, aldus burgemeester
Ruud van den Belt. Hij is dit jaar te
gast bij de ceremonie op het Raadhuisplein in Dinteloord, waar hij
ook een toespraak houdt en namens heel onze gemeenschap een
krans legt. Deze herdenking wordt
vanaf 19.35 uur rechtstreeks uitgezonden door de SLOS.

Meester Frans en Saartje:

Kleuters Pius X ontmoeten
online-helden
(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN- Het is maar goed
dat mensen niet kunnen exploderen van opwinding, want dan was
basisschool Pius X afgelopen vrijdag in één grote klap groep 1 en 2
kwijtgeraakt. Inclusief Juf Heleen.
Om 9.00 uur die ochtend bereikte
de spanning al een hoogtepunt bij
de Welbergse kleuters want Meester Frans kwam op bezoek en hij
nam Saartje met zich mee!

Meester Frans (van Reijen, 27)
is in het dagelijks leven de leraar
van de kleuters van basisschool
De Biezenhof in Halsteren. Bij de
eerste lockdown bedacht hij een
manier om de online lessen een
stuk leuker te maken voor iedereen. Hij introduceerde Saartje,
een roze varkensmeisje, met wie
Meester Frans allerlei avonturen
beleefde. Het duurde niet lang of
de opnames werden overgeno-

Aanstaande maandag:

19 inwoners ontvangen
koninklijke onderscheiding
STEENBERGEN
– Aanstaande
maandag tussen 11:00 en 17:30
uur zendt SLOS vanuit het gemeentehuis de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen aan inwoners van de gemeente Steenbergen uit. Vanwege coronamaatregelen wordt de uitreiking in gedeelten gedaan. Daarbij zijn slechts
een beperkt aantal gasten aanwezig.
Burgemeester Ruud van den Belt
zal de onderscheidingen uitreiken. Hij is blij met het grote aantal dat dit keer wordt gedecoreerd.
“In onze gemeenschap zijn opvallend veel mensen als vrijwilliger
actief om voor alle doelgroepen
in de samenleving, elk jaar weer,
tal van evenementen te organiseren. Veelal doen zij dat achter de
schermen, soms bijna onzichtbaar. Onder het motto “ere wie ere
toekomt” krijgen juist zulke stille krachten bij de Lintjesregen de
waardering die zij verdienen.”
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Klok monument
en Kerkplein

in Canada. Wethouder Willy Knop
vertegenwoordigt hierbij de gemeente en onze samenleving, zoals wethouder Wilma Baartmans
dat vervolgens om 20.00 uur doet
bij de herdenking op het Kerkplein in Steenbergen. Opnames
van deze beide ceremonies zijn
later op de avond terug te zien via
de SLOS.

De Stichting Bevrijdingsmonument Welberg start om 19.00 uur
met een plechtigheid bij “De Klok”
aan de Canadezenweg, waarbij
de klok aan het einde tegelijkertijd wordt geluid met zijn replica

Het (landelijke) thema van Dodenherdenking 2021 is “Na 75 jaar
vrijheid”. In verband met actuele situatie is het ook dit jaar weer
toegestaan om op 4 mei van zonsopgang tot zonsondergang de Ne-

men door andere scholen van de
Lowys Porquin Stichting. Het bestuur zag de waarde van Meester
Frans en Saartje en gaf hem de
vrijheid om één dag per week helemaal te besteden aan de educatieve show die inmiddels de titel
Simsala Saartje had gekregen.

namelijk op tournee langs alle
scholen die dat leuk zouden vinden. Uit een hoge hoed toverde
de meneer de naam van de school
die hiervan de primeur zou krijgen en dat was de Pius X.

Primeur
Vanaf de allereerste aflevering
zijn de kleuters van de Pius X en
Juf Heleen superfans van Meester
Frans en Saartje. Iedere week sturen zij tekeningen naar de studio
en zitten zijn aan de buis gekluisterd voor iedere nieuw avontuur.
Zodoende zaten de kinderen op rij
één toen Meester Frans een grote
verassing bekendmaakte. Hij gaat

Pluim voor het
duidelijke signaal
“Een groot woord van dank aan
alle 2400 liefhebbers van het Oudland die hun handtekening zetten
onder de petitie ‘Geen zonneparken in het Oudland in Steenbergen’. Jullie geven hiermee een dui-

Rode blossen
De kinderen konden hun oren
niet geloven en gingen als een
dolle aan de slag om tekeningen
te maken en leuke vragen te verzinnen. Afgelopen vrijdag zaten
ze met rode blossen op hun wangen tegen het raam van de kleuterklas geplakt om te kijken of
Meester Frans er al aan kwam.
Om klokslag 9 uur stapte hun held
het schoolplein op voor een uurtje
leerzaam vermaak op het school-

delijk signaal af dat dit prachtige
landschap niet de juiste plaats is
voor 61 hectare zonneparken. We
hopen dat het gemeentebestuur
van Steenbergen dit signaal om
gaat zetten in beleid zodat wij allemaal, en de generaties na ons, kunnen blijven genieten van de unieke schoonheid van het Oudland.

derlandse vlag halfstok te hangen
en niet pas ’s avonds vanaf 18.00
uur.

Meekijken via de SLOS
SLOS TV is te vinden op Kanaal 41
van Ziggo, kanaal 1402 van KPN,
kanaal 804 van Delta en kanaal 12
van Caiway. Raadpleeg voor overige providers het menu van deze
providers. De uitzendingen zijn
ook te volgen en terug te kijken
op www.slos.nl en via het YouTube-kanaal van de SLOS.

plein. De kids maakten van de gelegenheid gebruik om alle vragen
die zij hadden te stellen aan de
meester en vooral aan Saartje. Boven de vrolijk versierde stoel van
Meester Frans en Saartje hing een
lange slinger waarin alle tekeningen die de kinderen ooit maakten
voor het beroemde stel verwerkt
waren. Het duo had zelf ook een
presentje voor de Pius in de vorm
van een mooie legpuzzel. Na een
sportief potje verstoppertje spelen en een laatste knuffel voor
Saartje was het tijd om afscheid
te nemen, maar het bleef nog lang
onrustig op de Pius X.

Bent nog nooit in het Oudlands
Laag geweest, dan kunnen we u
zeker aanraden om dit Paasweekend een wandeling of fietstocht te
maken door het gebied. Wij beloven u dat u er geen spijt van zult
krijgen!”
Werkgroep ‘Bescherm het Oudland’

1250 Huurwoningen in Steenbergen en
Welberg krijgen glasvezelaansluiting
Uitzending

De Lintjesregen is maandag 26
april vanaf 11.00 uur voor iedereen live te volgen via de SLOS op
Kanaal 41 van Ziggo, kanaal 1402
van KPN, kanaal 804 van Delta en
kanaal 12 van Caiway. De uitzendingen zijn ook te volgen en terug te kijken op www.slos.nl en via
het YouTube-kanaal van de SLOS.
Op Koningsdag zendt de SLOS
ook nog een compilatie uit van
de Lintjesregen in de gemeente
Steenbergen. Op KijkopSteenbergen.nl en in Steenbergse Courant
van vrijdag 30 april valt te lezen
waarom de betreffende inwoners
worden onderscheiden.

STEENBERGEN | WELBERG – 1250
huurwoningen van woningcorporatie Stadlander in Steenbergen en
Welberg krijgen een glasvezelaansluiting. Hiertoe tekenden Marc
van de Steen (bestuurder Stadlander) en Michiel Admiraal (directeur
Delta Fiber) afgelopen maandag
een uitvoeringsovereenkomst.
Van der Steen geeft aan dat Stadlander haar woningen wil voorbereiden op de toekomst. “ De digitalisering gaat snel, onze huurders maken steeds meer gebruik
van de digitale kanalen en er staat
letterlijk veel met elkaar in verbinding. We kijken graag verder dan

de woning, denk bijvoorbeeld aan
zorg op afstand. Een mooie ontwikkeling, maar wel een die een
stabiele en goede internetaansluiting vraagt”.

Thuiswerken
Dat is zeker ook de mening van
Delta Fiber-directeur Admiraal.
“Mede dankzij de goede samenwerking met Stadlander zijn eerder al in de kernen Lepelstraat,
Kruisland, Nieuw Vossemeer en
de Heen alle huurwoningen voorzien van een glasvezelaansluiting. In een tijd waarin we steeds
meer thuiswerken, online scholing volgen, films & series strea-

men en ‘zorg op afstand’ krijgen,
is het hebben van een snelle, stabiele en betrouwbare verbinding
onmisbaar. Wij zijn blij dat wij samen met Stadlander ook in Steenbergen en Welberg hierin kunnen
voorzien met de aanleg van glasvezel bij alle huurders”.

Start
De voorbereidende werkzaamheden worden inmiddels uitgevoerd
door aannemer Van Gelder Telecom. Alle betreffende bewoners
worden persoonlijk geïnformeerd
over de planning. Naar verwachting wordt begin mei gestart met
de civiele werkzaamheden.

De brillenmerken
bij Besters Opticiens
Neem een kijkje
in onze collectie

Voordelen van zonnepanelen?

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

Of u nu kiest voor kunststof of hout

ons werk is voordelig en extreem duurzaam

Kansen voor
uw bedrijf
liggen online.

Dakkapellen

Kozijnen

Het is tijd voor ATAPI.

Overkappingen

Veranda’s

Mike van Herel, MVH House & Garden

MVH is specialist voor kozijnen,
veranda’s, overkappingen
en dakkapellen.

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

Wat we doen, doen we goed. Degelijk vakwerk, uitstekende
kwaliteit en dat tegen een zeer scherpe prijs.
Heeft u plannen voor uw huis?
Vraag een vrijblijvende offerte aan.

mvhhouse-garden.nl

webapplicaties

websites

automatisering

Meer informatie: www.atapi.nl • 0167-217032 • info@atapi.nl
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Steenbergse visionair
Pieter Hoff (67) overleden
(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – De man die 1 miljoen bomen aan onze wereld toevoegde, is geveld. Gisteravond
overleed de Steenbergse uitvinder en ondernemer Pieter Hoff op
67-jarige leeftijd. Zijn overlijden is
een groot verlies voor eenieder die
hem lief had en voor wie met hem
gelooft in een wereld waarin de
bestrijding van de klimaatproblematiek en armoede hand in hand
moeten gaan.
Pieter Hoff is geboren en getogen in het Noord-Hollandse Hem
waar hij in 1970 samen met zijn
beide broers het gemengde familiebedrijf met pootaardappelen,
tulpen en lelies overnam. Enige
jaren later besloten de broers zich
te specialiseren in de lelie-markt
onder de naam Hoff Quality First.
Het bedrijf groeide uit tot een van
de grootste lelieveredelaars van
Nederland. In 1987 verhuisde een
deel van het bedrijf naar de Franseweg in Steenbergen en het gezin
van Pieter Hoff verhuisde mee.

Idealist en realist
Voor zijn werk reisde Hoff over

de hele wereld waar hij met eigen
ogen de grote problemen zag die
ontbossing, een dalend grondwaterpeil en droogte veroorzaakten. Een voor hem onverteerbare
realiteit die de uitvinder in hem
naar boven bracht. Het deed hem
in 2003 besluiten het roer om te
gooien.
Hoff Quality First maakte plaats
voor Groasis met als doel het vinden van een waterbesparende
manier om planten tot groei, bloei
en oogst te brengen in de droogste
gebieden van de wereld. In tegenstelling tot veel idealisten onderkende Hoff niet alleen de noodzaak van bewustwording en aanpak van de klimaatproblematiek,
maar was hij bovenal een realist.
Als ras-ondernemer wist hij dat
echte oplossingen alleen op grote schaal toegepast gaan worden
wanneer zij een ijzersterk economisch fundament hebben om
banken, overheden en bedrijven
te overtuigen.

Volwaardige oogst
Het resultaat was de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie met zogenaamde ‘plant

Foto: Jon Bergeman huurt een van de grootste appartementen in de kerk, waarin de ruimte van het gewelf ten
volle wordt benut.

DINTELOORD – Vandaag is het zover: de Dinteloordse Myrthe Langerak (23) krijgt de sleutel van
haar eerste eigen appartement. De
geboren en getogen Prinslandse
slaat haar vleugels uit en verlaat
het ouderlijk nest aan de Groene
Kruisstraat. Ver hoeft zij niet te
vliegen, want twee straten verderop landt zij alweer in de Westvoorstraat. Hier neemt Myrthe haar intrek in de meest unieke locatie van
het dorp: de Petrus en Pauluskerk.
Het nieuwe huurcomplex in de kerk
is ontsproten aan het brein van de
Amsterdamse architect Paul Dinant
die zich deze week als volwaardig
bouwvakker een slag in de rondte
werkt om alle puntjes op tijd op de
‘i’ te krijgen. Hij laat rondleidingen
dan ook graag over aan Sanneke
Breure die namens Breure & Breure Makelaardij de verhuur van de

CO2-vrij

FOTO: Na het winnen van de titel Nationaal Icoon plantte Hoff een boom
in zijn botanische tuin aan de Hoogstraat op de Welberg.
Foto © Groasis

cocoons’ als de Growboxx en de
Waterboxx als bruikbare producten. Containers die gemaakt zijn
van gerecycled karton, voorzien
van meststoffen. In deze container krijgt een boom de kans om
naar zelfstandigheid te groeien met slechts een fractie van de
hoeveelheid water die hiervoor
normaliter nodig zou zijn. In het
geval van groente- en fruitplanten kan diezelfde techniek leiden tot een volwaardige oogst op
de meest onherbergzame en droge gebieden op deze planeet. Het
laatste wapenfeit van Groasis is

de Waterfilterboxx, die vuil of zout
water filtert tot zoet water dat gebruikt kan worden voor het planten en bewateren van planten.

Deur naar nieuwe
mogelijkheden
De uitvindingen leverden Groasis
talloze awards op. Waaronder in
2016 de titel Nationaal Icoon voor
het meest innovatieve Nederlandse bedrijf. De laatste prijs die
Hoff zelf in ontvangst mocht nemen, was de Boskalis Water Award

Foto: Sanne Breure is er trots op dat het Dinteloordse
Breure & Breure Makelaardij de verhuur van de
appartementen mocht begeleiden.

Eerste bewoners Petrus &
Paulus nemen hun intrek
(Door Dasja Abresch)

voor de ontwikkeling van de Waterfilterboxx. Bij iedere prijs die
Hoff namens Groasis in ontvangst
nam, opende zich weer een deur
naar nieuwe mogelijkheden voor
een betere wereld. Zelf reikte Hoff
als ‘Bekende Steenbergenaar’ in
2016 een vijftal pluimen uit tijdens het gemeentegala Chapeau
in de Gummaruskerk.

27 appartementen begeleidde. Zij
geniet van frisse ogen die voor het
eerst het indrukwekkende eindresultaat zien. “Ik ben inmiddels gewend aan de aanblik van de complex, maar wanneer ik het aan nieuwe mensen laat zien, ervaar ik door
hun ogen weer hoe bijzonder het
eigenlijk is.”

Koffiebar
Bijzonder is het zeker om te zien
hoe een compleet appartementencomplex als een perfect passend
puzzelstukje in de kerk is geschoven. Niet dat het qua bouwstijl en
materiaalgebruik overigens aansluit. Zo is de nieuwbouw spierwit
en glad wat een groot contrast is
tegenover de roodbruine baksteen
waaruit de kerk is opgetrokken. Op
de plaats van het altaar brengt een
lift de bewoner naar hogere sferen en waar kerkgangers vroeger in
houten bankjes de mis bijwoonden,
ontstaan de vormen van een gezellig binnenplein inclusief koffiebar.

Ondanks alle verschillen voelt de
symbiose tussen kerkgebouw en
wooncomplex echter kloppend en
natuurlijk.

Schip
In de visie van de architect en eigenaar blijft het kerkgebouw de plek
waar mensen elkaar ontmoeten, zij
het dan niet met de religieuze onderlegger van de vorige eigenaar.
Het schip van de kerk, is een plein
voor de bewoners en voor mensen
‘van buiten’ die er exposities of andere activiteiten bezoeken. Er is
zelfs een maatschappelijke ruimte waar verenigingen gebruik van
kunnen maken voor bijvoorbeeld
repetities.

Thuis onder het gewelf
De nieuwe bewoners vormen volgens Sanneke Breure een gemêleerd
gezelschap variërend in leeftijd van
begin twintig tot half tachtig. Ieder denkbare vorm van samenleving is straks terug te vinden achter
de voordeuren. Van tevoren hadden we verwacht dat vooral senioren interesse zouden hebben, omdat er weinig levensloopbestendige
appartementen in Dinteloord zijn,”
aldus de makelaar. “Al snel bleek

Vorig jaar presenteerde Hoff het
door hem geschreven boek ‘The
Treesolution’ waarin hij beschrijft
hoe bomen de oplossing kunnen
bieden voor een belangrijke veroorzaker van de klimaatproblematiek: CO2 of koolstofdioxide.
Bomen hebben namelijk het giftige C in deze verbinding nodig om
te groeien en om het door onze zo
geliefde O2 (zuurstof)te produceren. Volgens Hoff is het mogelijk
om Nederland met deze ‘Treesolution’ binnen 10 jaar CO2-vrij te
maken.
De erfenis van Pieter Hoff is een
kans op een betere wereld. Het is
aan zijn opvolgers om hier verder
invulling aan te geven. Pieter Hoff
gaat gemist worden door velen, in
het bijzonder zijn partner, kinderen en kleinkinderen.

Foto: Myrthe Langerak kijkt uit naar het moment dat zij haar
intrek neemt in haar appartementen in de Petrus en Paulus.

dat die belangstelling veel breder
lag.”
Jon Bergeman kan het beamen.
Als gescheiden vader zocht hij een
thuisbasis in de buurt van zijn kinderen en vond die in de kerk. Samen met twee vrienden maakt hij
het ruime appartement (90 vierkante meter) in orde. “De kinderen
kenden de plek al van het Kindervakantiewerk. Ze vinden het echt leuk
hier en dat is voor mij het belangrijkste.” Ook Jon zelf heeft er vertrouwen in dat het plekje onder het
metershoge gewelf zijn thuis kan
worden.

nen, want er zijn hier maar weinig
woningen voor jonge starters. Toen
dit project zich aandiende voelde ik
gelijk de klik en ben ik er vol voor
gegaan. Sinds ik in Rotterdam werk,
kom ik tot de conclusie dat Dinteloord eigenlijk best centraal gelegen is. Ik stap op de bus en ik ben
er zo. Ik heb zelf een auto en daardoor is het helemaal niet erg meer
dat in Dinteloord niet alles te vinden is waar je als jongere behoefte
aan hebt. Ik stap in mijn auto en rij
er zo naartoe.”

Ja-woord

Vanaf vandaag kan het echte kluswerk beginnen en is het afstrepen tot de dag dat Myrthe haar eigen huishouden start. Koken wordt
daar een uitzondering op geeft de
Dinteloordse lachend toe: “Mijn vader zei dat ik maar moest bedenken
op welke dag ik thuis kom eten. Ik
heb hem geantwoord dat hij mij beter kan vragen op welke dag ik niet
kom eten.” Een kleine zorg voor
de toekomst heeft de Dinteloordse
wel: “Mijn hobby’s zijn tapdansen
en zingen. Ik weet niet of de buren
daar nu zo gelukkig van worden.
Daar ga ik eerst maar eens met hen
over praten.”

In één van de kleinere appartementen (40 vierkante meter) deelt Myrthe Langerak hetzelfde gevoel. Ik
kijk uit op het plein van de basisschool waar ik als kind verstoppertje speelde en mijn bed staat straks
bijna op de plek waar mijn vader
en moeder elkaar het ja-woord gaven. Het voelt nu al vertrouwd.” Dat
haar eerste woning in haar geboortedorp zou staan, had de wetenschappelijk docent medische psychologie en psychotherapie aan
het Erasmus MC niet verwacht. “Ik
had niet gedacht dat het zou kun-

Thuis eten
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Leeftijdsgrens verlaagd naar 8 jaar

kleinetour.nl/inschrijvingen.

Termijn inschrijving 51e Kleine Tour
Steenbergen voor meisjes verlengd
STEENBERGEN- Op 14 april sloot
de inschrijving voor deelname
aan 51e Kleine Tour officieel. Op
dat moment bleek echter dat het
aantal deelnemende meisjes nog
wat aan de lage kant was. Het
bestuur heeft daarom besloten
om de inschrijfmogelijkheid, alleen voor de meisjes, te verlengen.

Bij de jongens was er nog meer
dan voldoende animo, wat resulteert in een wachtlijst. Die is bij
de meisjes dit jaar voor het eerst
helemaal weggewerkt, waarna er
nog steeds ruimte was.
Opvallend, want in het verleden was vooral de wachtlijst bij
de meiden erg lang, wat er onder
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meer in geresulteerd heeft dat de
minimum leeftijd van deelname bij de meisjes hoger lag dan
bij de jongens. Nu daar geen reden meer voor is, heeft het bestuur de leeftijd voor deelname
bij jongens en meiden gelijkgesteld. Ook de jongedames kunnen zich dus nu vanaf de leeftijd
van 8 jaar inschrijven via www.

Criteria om in te
schrijven voor de
Kleine Tour 2021 zijn:
- Woonachtig zijn in de gemeente Steenbergen, dus in Steenbergen, Kruisland, Welberg,
Nieuw-Vossemeer, Dinteloord
en de Heen.
- Meisjes mogen op 23 augustus
2021 niet jonger zijn dan 8 jaar
en op 28 augustus 2021 niet ouder dan 14 jaar,
Meisjes die op 23 augustus jonger zijn dan 8, kunnen niet wor-

den ingeschreven om alvast op
de reservelijst geplaatst te worden. Plaatsing op de reservelijst
is pas mogelijk indien aan bovenstaande criteria wordt voldaan.
Het inschrijfgeld bedraagt 16
euro voor de complete week. Dit
bedrag hoeft bij inschrijving nog
niet te worden voldaan. Pas nadat het rennertje is ingedeeld,
volgt er een betalingsverzoek.
Voor meer informatie over de inschrijving kan contact worden
opgenomen worden met
René Baarendse, (06) 23390296.

K E R K B E R I C H T E N
SINT ANNA
PAROCHIE
Parochiesecretariaat tel:
0167561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus
145 4650AC Steenbergen; Website:
w w w. s i n t a n n a p a r o c h i e . c o m ;
Het secretariaat van de St.
Annaparochie gevestigd in de
Gummaruskerk is op maandag woensdag en donderdagochtend
geopend van 9.15 uur tot 11.30 uur.
In alle kerken dit weekend
extra collecte in het kader van
Roepingenzondag.
De eucharistieviering vanuit de
Gummaruskerk is iedere zaterdag
om 17.00 uur te beluisteren via de
radio: KPN kanaal 1102 en Ziggo
kanaal 916 en FM 107,4.
Voor alle vieringen is aanmelden
verplicht, zie hieronder de reserveringsmogelijkheden per parochiekern.
Parochiekern
H.
Georgius:
Ad Huijsmans, 06-53424810,
huijsmans4756@gemail.com;
Parochiekern
St
Gummarus,
via het secretariaat en via de
website zie gegevens hierboven;
Parochiekern H. Joannes de
Doper, Piet van Schilt, 0611793653, pietvanschilt@ziggo.
nl; Parochiekern Vredeskerk, Petra
Geers, 0167-565994, petrageers@
hotmail.nl

PASTORAAL WOORD
A.s. zondag is het roepingenzondag
in de katholieke kerk. We denken
speciaal aan en bidden om
roepingen tot het kerkelijk werk
en het religieuze leven. Zeker is
roeping breder en mag iedere mens
zich door God gekend, bemind
en geroepen weten tot een taak
in het leven. De paus stelt dit jaar
de H. Jozef als voorbeeld van een
geroepene.
In het programma Relivisie dat
a.s. vrijdag op de Zuidwest tv
wordt uitgezonden vanuit de kerk
in Oud - Vossemeer zijn wij als
Christoffelparochie aan de beurt
om dit programma dat o.a. gaat
over roeping mede te verzorgen.
De H. Antonius was ook iemand
die zijn roeping gevolgd heeft. Het
was heel mooi dat we in aanloop
naar roepingenzondag bij de
viering afgelopen dinsdag in de
Antoniusnoveen als gastpredikant
pastoor Peter Koen hadden die
zijn roeping tot het priesterschap
in de parochie van De Heen/NVossemeer waar hij opgroeide
ontdekt heeft.

Wij zijn overigens blij dat de
verdere vieringen van de noveen
nu te volgen zijn rechtstreeks
op dinsdag om 19.00 uur via de
SLOS tv. We zijn dankbaar dat
een parochiaan zich “geroepen”
voelde om deze vieringen die met
de camera’s van het filmcollectief
Steenbergen opgenomen worden
voor een belangrijk deel te
financieren. Pastoor Hans de Kort

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

Wij gedenken in ons gebed: Corrie van Agtmaal-Huijsmans, Piet
de Bruijn en An van der Eem.
Kerkdiensten: jaarcyclus B.
Zaterdag 24 april 17.00 uur:
Pastoor Hans de Kort. Fam.
Vermuë - Rijk
Zondag 25 april 9.30 uur: Dhr.
Jan Gelten. Ton van der Ham
e.v. Nel Mooijekind; Lena NutsBosters namens de Tilleborgh;
Petrus Luijks
Maandag 26 april 19.00 uur:
Pastor Sebastian Chazoor.

doordenkertje
Hoe minder je reageer op
negatieve mensen,
hoe gelukkiger en rustiger
je eigen leven is.....
Misintenties: Wilt u een misintentie aanvragen? Gelieve dit minstens
een week van tevoren (i.v.m. tijdige
plaatsing in de krant) door te geven
bij het secretariaat (zie gedeelte
Sint Annaparochie) of via de website. De prijs voor het aanvragen
van een misintentie is 11,00 euro.

PAROCHIE
KERN
JOANNES
DE DOPER
TEL. 561 571

Zondag 25 april, Roepingenzondag, 09.00 uur: Eucharistieviering, celebrant pater Bertus
van Schaik. Misintenties: Arie
Schoutens weduwnaar van Carolien
Suijkerbuijk; Gerard de Klerk e.v.
Marianne Barth; Theo Musters
e.v. Dien Lusing; ter voorspoedige
genezing van onze kleindochter.
Maandag 26 april 18.00 uur: H. Mis.
Woensdag 28 april 19.00 uur: H.
Mis.
Donderdag 29 april 19.00 uur:
Medjugorjeviering en Rozenkransgebed.

PAROCHIE
KERN
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zaterdag 24 April 19.00 uur:
Eucharistieviering Pastoor Hans de
Kort. Wij gedenken: een overleden
dierbare. Extra collecte voor
Roepingenzondag. Woensdag 28
April 9.30 uur: Eucharistieviering
Pastoor Hans de Kort.
Opgeven van een misintentie kan
bij Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2.
Telefoonnummer
0167-565612,
e-mail r.gelten@home.nl Het tarief
van een misintentie is € 11,00.

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur tel: 0164682525.
Zaterdag 24 april 19.00 uur
Euch.: In deze viering gedenken
wij: Naantje Huijbregts e.v. Jos
Houtepen; Peet van Akkeren w.v.
Mariëtte van Akkeren - Jacobs;
Adrianus van Tillo w.v. Cornelia
Luijks en kinderen. Voorganger
Pastoor B. van Schaik, lector: H.
Wouts. Zang: enkele leden van het
koor Samen Sterk.
Dinsdag 27 april 14.30 uur Euch.:
3de middag van de Noveen.
Dinsdag 27 april 19.00 uur Euch.:
3de avond van de Noveen: o.o.
Marinus Ooms en Cornelia Ooms
0 Heijnen; Voorganger: Pastoor
H. Akkermans, lector: H. Wouts.
Zang: Antoniuskoor.
Mededeling: U dient zich nog
steeds voor iedere viering aan te
melden bij H. Wouts tel.: 0164 682575.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER
Dienst in de Protestantse Kerk aan
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor
informatie: mevr. Toke Knook, tel.
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com.
Zondag 25 april 10.00 uur:
Eredienst in de Sint Martinuskerk te
Halsteren. Ds. J.P. Schouten.

PAROCHIE
KERN
GEORGIUS

OPEN DEUR

STEENBERGEN
TEL. 06 51 366 948

TEL. 563 129

Zondag 25 april 11.00 uur:
Eucharistieviering. Zang: Gedeelte
gemengd koor met begeleiding van
Marloes; Misintenties: Jgt. Jo de
Jongh-Dingemans; Voorganger:
pater B. v. Schaik; Lector: Adrie
van Etten; Koster: Ad Huijsmans

PROTESTANTSE
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 25 april 10.00 uur: Ds.
C. Biemond, Bergen op Zoom.
De diensten zijn te bezoeken met
max. 30 personen, dus op tijd
opgeven op dit adres: connybom@
autobom.nl. De diensten zijn
rechtstreeks te volgen op: www.
protestantsegemeentesteenbergen.
nl. en dan de toegevoegde link
aanklikken of te beluisteren via
kerkomroep.nl en dan Steenbergen
kiezen.

HERVORMDE
GEMEENTE
DINTELOORD
Zondag 25 april 10.00 uur: Ds.
A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. A.L.
Molenaar, Bruinisse. De diensten
zijn ook te beluisteren via onze
website www.hervormddinteloord.
com.

GEREFORMEERDE
KERK
DINTELOORD EN
STEENBERGEN
Zondag 25 april 10.00 uur: Ds.
T. Don, Oost-Souburg. De kerk is
nog steeds maar open voor max.
30 gasten. Bij de ingang wordt
door een van de coordinatoren
bijgehouden hoeveel mensen er
binnen zijn. Gasten van buiten
kunnen zich aanmelden via
scriba@pkndinteloord.nl of even
bellen met +31 611 888 299. De
diensten zijn ook te volgen via de
kerkomroep en de SLOS.

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

PROTESTANTSE
KERK GASTEL
EN KRUISLAND
Zondag 25 april 10.00 uur:
Voorganger Ds. M. Oldhoff. De
kerk is gesloten, u kunt de dienst
online volgen (of later terugkijken)
via de link: pkn-oudenbosch.nl/
diensten/geluidsdiensten/videokerkdienst.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

Welkom bij Maria
Natuurlijk zijn wij welkom bij
Maria. Wij zijn immers haar
kinderen. Waar wij haar ook
aanspreken in een persoonlijk
gebed of met veel Weesgegroetjes
of haar toezingend in een
Marialied, zij luistert altijd met
liefde. Vanavond ging ik met mijn
rozenkrans naar de Mariakapel,
verscholen tussen de heesters
niet veraf van de H. Joannes de
Doperkerk. Ik had een gevoel, dat
ik extra welkom was. Ik stelde
me voor, dat Maria, de Koningin
van de Vrede fluisterde: “Bertus,
houd je jas maar aan en je pet
op, want met die oostenwind is
het koud hier in mijn huisje ”. In
Medjugorje hebben de zieners en
zieneressen Haar horen zeggen:
“Indien gij zoudt weten, hoeveel
Ik van u houd, zoudt gij tranen
van vreugde vergieten”. Links en
rechts van het Mariabeeld in de
kapel hangen twee mooie gebeden,
door Maria zelf voorgezegd. Een
daarvan ken ik uit mijn hoofd:
“O zuiverst Hart van Maria,
overvol van goedheid, toon ons uw
liefde,…”. Beste Mariakinderen,
kom zelf maar naar deze mooie
gebedsplaats, en bid op uw manier
tot uw hemelse Moeder. Zij wacht
op u. Er liggen daar ook nog
nieuwe gewijde medailles voor u
klaar. Pater Bertus.
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Dagbesteding, recreatiepunt, museum en stadsbrouwerij:

Fort Henricus als sociale ontmoetingsplaats
(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Tijdens de besluitvormende vergadering van gisteravond gaf Steenbergenaar Chiel
Veraart volledig inzicht in de plannen die hij hoopt te realiseren bij
Fort Henricus. Van de diverse ondernemers die volgens het college interesse hebben in het ontwikkelen van een recreatieve poot bij
het fort, is Veraart tot op heden
de enige die vastomlijnde plannen
openbaar maakt.
Drie

jaar

geleden

lanceerde

Veraart zijn langgekoesterde wens
om op een stuk landbouwgrond
dat hij tegenover het fort bezit,
een natuurcamping te realiseren. Later betrok hij ook de loodsen aan de Schansdijk bij het plan.
Voor deze locatie presenteerde hij
deze week een volledig plan, inclusief artist impression van de
hand van de Steenbergse vormgever Toon van Drunen.

Dagbesteding De Ster
De stabiele economisch onderlegger onder de plannen voor de
camping en de loods is de toekomstige dagbesteding De Ster

die daar als onderdeel van Stichting Dag- en Woonvoorziening
kan landen. De cliënten van SDW
zouden kunnen werken als gastheer of -vrouw, als museumgids,
bij de receptie, in de verhuur van
waterrecreatie, bij de stadsbrouwerij, het proeflokaal, de schoonmaak of een eigen initiatief.
Veraart werkt zelf al twintig jaar
als woonbegeleider en binnen de
dagbesteding van SDW.

Ontmoetingsplek
In de loods willen Veraart en zijn
partner Esther Moors een smelt-

Steenbergen Live en Basrulers Outdoor
verplaatst naar mei 2021
STEENBERGEN – Organisator Erik
Scherpenisse laat weten dat de
evenementen Steenbergen Live
en Basrullers Outdoor verplaatst
zijn naar 20 en 21 mei 2022. “Er
is zolang mogelijk geprobeerd
om diverse opties open te houden, zoals verplaatsen naar het
najaar. Maar gezien alle onduidelijkheden en wekelijks wisselde perspectieven is er besloten
het festival te verplaatsen naar
2022”, aldus Scherpenisse.

“Het voelde als een keuze tussen
hart en verstand” vervolgt Scherpenisse. “Enerzijds willen we niets
liever dan zo snel als het kan iets
organiseren, al is het een afgeschaalde versie. Want het lijkt me
magisch om die massale ontlading mee te maken als het eenmaal
weer mag. Maar nu beginnen met
organiseren voelt als een wedstrijd
voorbereiden waarvan de spelregels nog niet helemaal bekend zijn.
Of op het laatste moment weer gewijzigd kunnen worden.”

Okido: verjaardagscadeau
voor de koning
STEENBERGEN – Geen aubade, geen versierde fietsen, geen koningsspelen. Dat klinkt als een treurige koningsdag. Genoeg redenen voor
muziekvereniging Volharding om de kinderen van de Spelenderwijs
schoolorkesten, de Muzieketiers, de Muziek Maten en dansschool Sjappoo te motiveren voor een bijzonder verjaardagscadeau voor de koning: ‘Okido!’.
“Een muzikaal project waar we weken lang aan hebben gewerkt met
heel voor kinderen”, zo laat Claudia de Groen weten. Wie wil zien wat
het resultaat is, kan even kijken op KijkopSteenbergen.nl. Hier staat
een bericht met daarin opgenomen het filmpje dat ervan is gemaakt.

Tickets blijven geldig
Alle gekochte tickets voor beide
festivals blijven gewoon geldig
voor de nieuwe edities op 20 en 21
mei 2022.

Eventueel refund
Wie niet zeker weet of een bezoek
volgend jaar mogelijk is kan tussen 1 mei en 16 mei 2021 een refund aanvragen. Alle ticketkopers
ontvangen hierover vóór 30 april
een bericht van de organisatie.

kroes van elkaar versterkende
functies herbergen zoals de receptieruimte voor de camping en
een verhuurpunt van kano’s, SUPboards en fluisterbootjes. Maar
ook maatschappelijke organisaties zoals de heemkundekring en
de stadsherauten, de nieuwe op
te richten Saluutbatterij Steenbergen en vele anderen zouden hun
intrek kunnen nemen in de loodsen.
“Het moet een maatschappelijke,
culturele, economische, historische en bovenal sociale ontmoetingsplek worden,” aldus Veraart.

Stadsbrouwerij
Wit Kruis
Uiteraard is er ook plaats voor
Veraart’s eigen carnavalsmuseum en een uitgebreide presentatie van de geschiedenis van vestingstad Steenbergen en haar
rol binnen de Zuiderwaterlinie.
Ook komt er een stadsbrouwerij
waarin informatie gegeven wordt
over de historie van het bierbrouwen in Steenbergen. De focus ligt
daarbij op de voormalige stadsbrouwerij Wit Kruis van de familie
Veraart waar Chiel een afstammeling van is.
Of de plannen kans van slagen
hebben, is mede afhankelijk zijn
van het uitvoeringsprogramma
inclusief financiële doorrekening,
die het college aan het eind van
dit jaar presenteert.

‘Zomer Challenge’ bij Tennis
vereniging Steenbergen
STEENBERGEN – Voor sportliefhebbers die graag een paar maanden
buiten willen sporten heeft Tennisvereniging Steenbergen (TVS) de
‘Zomer Challenge’, een lidmaatschap voor de maanden juni tot en
met september. Jong en oud kan
hierdoor vrij tennissen wanneer
het hen uitkomt.
En niet alleen vrij tennissen, ook
kan tijdens de ‘Zomer Challenge’ worden deelgenomen aan

clubactiviteiten indien de richtlijnen dit toelaten. Daarnaast krijgen deelnemers vijf tennislessen van een gecertificeerde trainer aangeboden en kunnen ze
mee doen aan het ‘Zomer Challenge eindtoernooi’. De kosten
voor deelname bedragen 60 euro.
Voor meer informatie kan worden
gebeld met Genora Piepenbroek
via 06 36 102 553. Aanmelden kan
via www.tvsteenbergen/lidmaatschap. De inschrijving sluit op
donderdag 3 juni.
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[ intermezzo ]

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

Foto: Lieke van Dongen (r) samen met de andere buurtsportcoaches Ivo en Sigrid.

INTERMEZZO met
buurtsportcoach
Lieke van Dongen (33)
“Ga naar buiten, doe iets wat je nog nooit
hebt gedaan en wees lief voor elkaar”
(Door Nicole van de Donk)

Stilzitten is helemaal niks voor haar, wat uiteraard een perfecte
eigenschap is voor een buurtsportcoach. Lieke van Dongen zet
zich samen met nog twee collega’s onder de naam Heel Steenbergen Fit in om alle inwoners van onze gemeente aan het bewegen te krijgen. Dat doet ze al acht jaar met heel veel plezier
en enthousiasme, ook tijdens deze coronatijd. Haar agenda zit
momenteel propvol en ze hopt van (digitaal)overleg naar overleg. Lieke is getrouwd met Wouter, woont in Bergen op Zoom en
is 1,5 jaar geleden moeder geworden van zoontje Vic.
Welke activiteit, waar je het
rond deze tijd normaal gesproken druk mee zou hebben
gehad, gaat niet door vanwege corona?
“Eigenlijk zou deze week het scholenvoetbaltoernooi plaatsvinden.
Dat doet wel een beetje pijn, zeker met dit mooie weer! Het is ook
zo’n leuke activiteit wat echt leeft
bij de kinderen op de basisscholen. Dat weet ik zelf ook nog van
vroeger. Het is wel extra zuur voor
de kinderen die nu in groep 8 zitten, want die moesten het vorig
jaar ook al missen. Maar het was
gewoon geen optie om het te organiseren want evenementen zijn
nog niet toegestaan.
Ook zou de tweejaarlijkse mini-roparun worden georganiseerd tijdens de Koningsspelen op
23 april. Het is een schrale troost,
maar we hebben toch een alternatief verzonnen. We hebben een
doe-boek samen met de lokale
Roparun-teams gemaakt dat we
aan de scholen geven. Daar zitten spellen in die in de klas of tijdens de gymles gedaan kunnen
worden. Wel gekoppeld aan de
Roparun, zoals bijvoorbeeld een
Parijs-Rotterdam estafette, zodat
het goede doel waar het voor staat
niet vergeten wordt.
Verder ben ik volop bezig met het
Nijntje-beweegdiploma. Dat is
een programma dat we voor de

allerkleinsten hebben uitgerold
op de kinderdagverblijven. Ze leren spelenderwijs hoe ze moeten
rollen, klimmen en verstoppen.
Het is juist belangrijk om kinderen jong het plezier van bewegen
te leren, want daar hebben ze op
latere leeftijd profijt van. Ouders
worden daar ook bij betrokken,
want die spelen een belangrijke
rol als het gaat om bijvoorbeeld
het bestrijden van overgewicht.”

Waar ben je het meest trots op
wanneer het om jouw organisatie gaat?
“Dat we juist in deze tijd blijven denken in mogelijkheden, in
plaats van in beperkingen. Wat
bijvoorbeeld erg gemist wordt,
zijn de activiteiten die we bij het
Beweegpunt in de verschillende
kernen organiseren. Dat is laagdrempelig bewegen in de buitenlucht voor de seniorendoelgroep.
Daar zijn mensen bij van 48 jaar
en de oudste is 92. Allemaal vrouwen, want mannen hebben zich
helaas nog niet gemeld. Dat is in
Nieuw-Vossemeer al snel uitgegroeid tot een gezellige, hechte
groep. Je zou denken dat iedereen
elkaar al kent in zo’n dorp, maar
dat is echt niet zo. Die sociale interactie is zo belangrijk. Door de
coronaregels is het nu te ingewikkeld, en daarom ga ik deze week
voor Olga Commandeur spelen

Foto: Lieke sportief bezig met allerlei leeftijdsgroepen.

door oefeningen op te nemen die
op een later moment uitgezonden
gaan worden door de SLOS. Zo
heb ik toch nog een beetje contact
met de dames!”

Wat staat er bovenaan jouw
wensenlijstje voor jouw organisatie?
“Dat iedereen weer als vanouds
actief kan zijn en weer op een
hoopje kan samenkomen. Ik heb
nu eindelijk wel een weg gevonden in dat digitaal vergaderen,
maar ik het begin vond ik het niks.
Nu zie ik dat het ook wel effectief
kan zijn, want ik ren niet meer van
hot naar her. Al blijft een gesprek
via de computer altijd afstandelijker dan normaal. Wat ook fijn is, is
dat er een derde buurtsportcoach
is bijgekomen. Sigrid heeft vooral een coördinerende rol, dus zij
kan nu zaken als subsidies etc regelen. Samenwerken met de jongerenwerkers gaat ook goed; zij
pakken de wat oudere jeugd op en
wij meer de basisschoolkinderen.
Maar uiteindelijk willen we natuurlijk inwoners van alle leeftijden van de bank af krijgen.”

Hoe kom je de lockdown
door?
“De kinderen mogen gelukkig wel
samenkomen dus daar organiseren we nu een activiteitensafari
voor die langs de kernen gaat. Op
de Welberg en in Nieuw-Vossemeer was daar al veel belangstelling voor. Verder zijn we bezig met
het project Heel Steenbergen in
beweging en de invulling van het
lokale sportakkoord. Daar komt
ook nog de 55+wijzer bij; een

soort Sjors Sportief voor de oudere doelgroep. De senioren kunnen
dan laagdrempelig kennismaken
met verschillende verenigingen.
Expeditie Huttenbouw krijgt ook
een vervolg in juli. De eerste editie
vorig jaar bij zwembad de Meermin was een groot succes. Ik blijf
eigenlijk altijd wel positief, op een
enkele baaldag na. Nu zit ik in het
zonnetje dus daar haal ik weer
energie uit.”

Wat mis je het meest en het
minst?
“Ik ben best sociaal aangelegd
dus ik mis het samenzijn met andere mensen wel. Ik zal nooit een
“Zoom-persoon” worden. Wat wel
beter gaat is dat ik minder aan het
haasten ben. Nu heb ik meer rustige momenten tussendoor.”

Wat heb je geleerd van deze
periode?
“Dat ik geen superdeluxe dingen
nodig heb om te genieten. Ik ben
meer gaan waarderen wat ik heb
en realiseer me dat ik erg kan genieten van de dagelijkse dingen in
het leven. Naar de speeltuin om
de hoek of een wandeling maken.”

Wat hoop je dat er na de coronaperiode voorgoed ten positieve veranderd is?
“Die rust mag van mij wel blijven.
En dat we tijd blijven houden voor
elkaar.”

Wat is de grootste blunder die
je ooit gemaakt hebt?
“Waar moet ik beginnen? Ik blun-

der wat af. Ik ben wel eens naast
het podium gestapt en heb een
keer een prijs kapot laten vallen
nog voordat hij uitgereikt was. Recentelijk vergat ik nog mijn microfoon uit te zetten tijdens een digitaal gesprek dus iedereen kon
meeluisteren toen ik Vic streng
toesprak dat hij moest slapen.”

Wat is het mooiste compliment dat je ooit hebt gekregen?
“Dat ik heb gehoord dat ik mijn
energie aanstekelijk werkt en ik
mensen over de streep kan trekken om toch mee te doen met
een activiteit terwijl ze dat eerst
niet van plan waren. Soms is er bij
de senioren wel eens iemand die
moppert. Ik probeer in zo’n geval
dan met een grapje of gesprekje
iemand voor een half uurtje te laten ontspannen.”

Op wie zou je wel wat meer
willen lijken?
“Ik heb gekozen voor een naamgenoot: topsporter Lieke Martens. Ik
zou namelijk dolgraag weer willen
voetballen zoals ik vroeger deed.
Helaas heb ik mijn kruisbanden
een tijd geleden gescheurd en later mijn meniscus. Ik ben geopereerd en heb nu fysiotherapie om
sterker te worden. Voetballen zit
er niet meer in, maar mijn andere grote sportliefde is tennis. Dat
doe ik ook al mijn hele leven en ik
hoop dat over een tijdje weer op te
kunnen pakken. Daar is mijn fysio
het inderdaad nog niet helemaal
mee eens. Als het echt niet gaat,
moet ik een andere sport gaan
verzinnen.”

Welk advies geef jij de lezers
van de Steenbergse Courant
om de coronaperiode goed
door te komen?
“Ga naar buiten, doe iets wat je
nog nooit hebt gedaan en wees
lief voor elkaar!”
Foto: Gezonde snacks uitdelen tijdens een eerdere editie van het
scholenvoetbaltoernooi.

