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KijkopSteenbergen.nl

(Door Nicole van de Donk)

KRUISLAND – Nog voor de win-
ter is aangebroken, gaat er al een 
streep door de mogelijkheid om dit 
seizoen de ijzers onder te binden 
op ijsbaan De Kruisbeek. Rini We-
zenbeek, voorzitter van de stich-
ting IJsbaan de Kruisbeek, durft 
het vanwege corona niet aan. “Na-
tuurlijk weten we nu nog niet of 
het genoeg gaat vriezen voor de 
ijsbaan, maar ik kan er niet voor 
zorgen dat mensen 1,5 meter uit 
elkaar blijven op het ijs.”

Wezenbeek heeft het besluit geno-
men nadat hij contact heeft gehad 
met de gemeente. Normaal ge-
sproken vraagt hij een vergunning 
aan die van november tot maart 
loopt, zodat als de temperatuur 

daalt, er snel actie kan worden on-
dernomen om de ijsbaan gereed 
te maken voor alle schaatsfans. 
Maar vanwege de verscherpte co-
ronamaatregelen kan die vergun-
ning nu pas kort van tevoren wor-
den aangevraagd en beoordeeld. 
Ondoenlijk voor de bestuursle-
den van de stichting, die er veel 
werk aan hebben om het stuk land 
naast het water van de Kruisbeek 
op een goed waterpeil te krijgen 
om het aan te laten vriezen. 

Het zou zuur zijn als er 
wel strenge vorst komt
“En als het dan misgaat met het 
naleven van de regels, kunnen wij 
een boete van 1000 euro krijgen, 
plus de boetes die aan de schaat-
sers worden uitgereikt. Dat risico 

willen we niet nemen.”
Het is al jaren geleden dat de win-
ter streng genoeg was om te zwie-
ren over het ijs. Het zal toch niet 

zo zijn dat Koning Winter uitgere-
kend dit jaar zijn slag gaat slaan? 
“Dat zeiden enkele bestuursleden 
ook al. Dat zou wel zuur zijn, maar 

het is helaas niet anders. Volgend 
jaar gaan we er weer voor”, aldus 
de Kruislandse ijsmeester.

Ook al komt er strenge 
vorst: geen ijsbaan op de 
Kruisbeek dit jaar
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Corona-special gemeente Steenbergen 

Nu het erop aankomt
In het hart van deze editie vindt u een speciale bijlage van de gemeente 
Steenbergen en deze Courant over de coronacrisis, getiteld “Nu het erop 
aankomt”. Burgemeester, wethouders, (burger)raadsleden, ondernemers 
en uiteenlopende inwoners uit alle kernen vertellen in dit katern hoe zij 
de coronacrisis ervaren en wat we kunnen doen om deze voortdurende 
beproeving samen te doorstaan. 

Foto: in februari 2018 durfde voorzitter Rini Wezenbeek nog te dromen over het openen van ijsbaan De Kruis-
beek. Dit jaar zit dat er vanwege de coronamaatregelen sowieso niet in. 

‘Rituelen Helen’ 
doet oproep 
aan iedereen

“Laten we op 
2 november 
allemaal een 

kaarsje voor de 
overledenen 
opsteken”

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Voor het vierde 
achtereenvolgende jaar zou op 
maandag 2 november, Allerzie-
len, de belevingsroute ‘Rituelen 
Helen’ plaatsvinden op de be-
graafplaats aan de Nassaulaan. 
Corona blijkt echter zelfs spel-
breker te zijn bij het herinneren 
van de overledenen. Het evene-
ment, want is dat het uiteinde-
lijk, kan onder de huidige maat-
regelen niet doorgaan. Onaccep-
tabel voor de vrijwilligers die 
niet bij de pakken neer gingen 
zitten, maar zich lieten inspireren 
door de kracht van Omdenken.

Daarom roepen zij heel de ge-
meente Steenbergen op om met 
elkaar invulling te geven aan een 
thuiseditie van ‘Rituelen Helen’.

Straat verlichten
”We kunnen de begraafplaats niet 
verlichten, maar wel onze straat, 
onze hele omgeving,” verduide-
lijkt mede-initiatiefnemer Hilde 
van Straten-de Caluwé de bedoe-
ling. ”We kennen allemaal wel een 
buurtgenoot, een vriend of een fa-
milielid die iemand mist. Laten 
we deze mensen op 2 november 
allemaal een kaarsje brengen en 
hen zo een beetje licht geven. Een 
waxinelichtje in een potje met een 
kaartje eraan is al voldoende. En 
zet zelf ook een lichtje achter het 

raam of bij je huis. Laten we het 
samen doen; een lichtje uit lief-
de.” 

De organisatie van ‘Rituelen He-
len’ hoopt dat niet alleen inwo-
ners maar ook winkeliers, scholen 
en verenigingen zich bij deze actie 
aan willen sluiten. 

Klokken Gummarus
De Sint Anna Parochie laat aan-
vullend weten dat de klokken van 
de Gummaruskerk en de Vredes-
kerk op 2 november van 18.30 uur 
tot 18.40 uur zullen luiden. De 
Gummaruskerk is op deze maan-
dag van 14.00 uur tot 16.00 uur 
open voor iedereen die een kaars-
je wil opsteken.



Dankbetuiging

Overweldigend waren jullie 
reacties na het overlijden

van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame mama

en geweldige oma

Rieky 
Koenraadt - Hermus

 Heel veel dank daarvoor.

Ze was voor velen een maatje.
Een ontzettend lief en 

vrolijk maatje!

Gerard Koenraadt
Kinderen en kleinkinderen

Gezocht:

Werkster
voor 20 uur per week

0643050009

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Weekend/Vakantie
Baantje

Ben je student/scholier,
dan hebben wij in onze 

vetplantenkwekerij doorlopend 
werk voor je op zaterdagen 

en in de vakanties

Voor meer info zie:
www.uwcactus.nl

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg 2, De Heen

Of bel 06 121 74 221

•  Flexibel
•  Leergierig
•  Vooruitdenkend en oplossingsgericht

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

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

En wil jij:

Ben jij:

Solliciteer dan vandaag nog of kom langs in de winkel!

INFO@KLUSWIJSSTEENBERGEN.NL

Om ons team aan te vullen zijn wij per direct op zoek naar een 

CE Chauffeur 

Als chauffeur ben jij het visitekaartje van ons bedrijf. Met een gloednieuwe 
Scania uit 2020 belever je onze klanten in de Benelux en Duitsland.

Onze drukste periode loopt van november tot en met juni.

Gepensioneerden en vutters zijn meer dan welkom!

Wat verwachten wij van jou?

 -  Je bent in bezit van een CE rijbewijs en een geldige code 95
 -  Je hebt ervaring met een trekker oplegger
	 -		Bezit	van	een	heftruckcertificaat	is	een	pré

Geïnteresseerd? Stuur dan jouw motivatie op naar administratie@verbeek.nu
Of bel 0167-566924

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

0164-246664 / 06-51910414
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

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

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

www.debolusberg.nl
Sinds 
   1987

De Bolusberg

Boerenweg 7

 potchrysanten vanaf €1,75

 plantbakken en bloemstukjes 

speciaal voor Allerheiligen

Hiep Hiep Hoera!                           
                       Onze kleine 

                        Tum-Tum is

           14 Jaar!
Veel liefs, Papa & Mama

Hiep Hiep Hoera!
                       Onze kleine 

                        

           14 Jaar!
Veel liefs, Papa & Mama
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Geldig t/m di 3 november 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

6 halen 3 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 6 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

    Jumbo  , Steenbergen, Floraplein 2                                         

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

6 HALEN
3 BETALEN*

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

WAPENAER KAAS PLAKKEN
M.u.v. voordeel- en portie verpakkingen 
2 verpakkingen à circa 200 gram

1+1
GRATIS*

ROBIJN WASVERZACHTER, 
OMO OF SEVENTH 
GENERATION WASMIDDEL
Alle soorten
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

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

3

Sleutelbos gevonden
Afgelopen dinsdagmiddag is een 
sleutelbos gevonden in het Dok-
tersdreefje. De sleutels hangen aan 
een blauw-wit koord. Het gaat om 
een grotere sleutel en twee kleine-
re. Wie deze sleutels heeft verloren 
kan ze afhalen bij Gummarusvel-
den 2. Eerst even bellen is handig: 
telefoon (0167) 566 213.

Werkzaamheden  
Gummaruskerk voor 
de helft betaald door 

Annaparochie

STEENBERGEN – In de afgelo-
pen editie van Steenbergse Cou-
rant werd aandacht besteed aan 
de renovatiewerkzaamheden op 
de klokkenzolder van de Gum-
maruskerk. Die krijgt deze we-
ken een nieuwe zinklaag. In het 
artikel stond vermeld dat de klus 
werd bekostigd vanuit een subsi-
dieregeling instandhouding mo-
numenten (SIM). Tim Huisman 
van de Annaparochie geeft aan 
dat slechts 50% vanuit deze sub-
sidie wordt gefinancierd. De An-
naparochie betaalt de andere 
helft. Waarvan acte.

Laat niet als dank . . .
STEENBERGEN – Jarenlang werd 
gewezen op het belang om afval 
niet zo maar te dumpen, maar 
deze in daarvoor bestemde vuil-
nisbakken te deponeren of wan-
neer deze niet beschikbaar zijn 
de eigen troep even mee naar huis 
te nemen. Dit onder de slogan: 
’Laat niet als dank voor het aan-
genaam verpozen’. Die oproep ligt 
helemaal in lijn met de oproep 
die familie Den Haan doet. Te-
recht vraagt deze om de plaatsing 
van een mopper: “Regelmatig ha-
len we afval en rommel vanuit de 
berm, zie foto.
Wij zullen blij zijn dat er statie-
geld komt o.a. op blikjes;  het zal 
een heleboel afval schelen wat ho-
pelijk zal bijdragen aan minder 
vervuiling van ook onze mooie 
polder”. De familie verzamelt re-
gelmatig het afval dat anderen 
in de polder dumpen. “De vorige 
keer was het resultaat een krui-
wagen vol, deze keer paste het af-
val niet meer in de fietsmand”.  
Lof voor de indiener van deze 
mopper, omdat de moeite wordt 

gedaan om het afval van anderen 
op te ruimen. Daarbij dus de op-
roep voor de veroorzaker om dit 
voortaan zelf te doen. (redactie).

BRABANTSE WAL – “De week van 
Kijk Binnen Bij Bedrijven (KBBB) 
die vorige week werd gehouden 
was een week waarin een breed 
publiek een kijkje kwam nemen 
bij de deelnemende organisaties. 
Alle gesprekken die dit ople-
verde zijn telkens kansen. Soms 
voor een baan op korte termijn 
en anders voor de juiste studie-
keuze op lange termijn. Weder-
om een succesvolle editie”, zo 
concludeert organisator Samen 
in de Regio. In het voorjaar 2021 
wil men een nieuwe KBBB orga-
niseren.

“Voor het ontvangen van de be-
langstellenden waren hier en daar 
aanpassingen nodig vanwege de 
actuele richtlijnen van het RIVM. 
Op de meeste plaatsen konden de 
ontmoetingen tussen werkgevers 
en de belangstellenden doorgaan. 

Het maakte deze editie ook met-
een uniek met een virtuele rond-
leiding bij Florensis en meer één 
op één gesprekken. De positieve 
reacties waren er niet minder om.  
Het is heel efficiënt om je organi-
satie in één week op bepaalde mo-
menten in te richten voor het ont-
vangen van belangstellenden,� al-
dus de organisator.

Heel nieuwsgierig 
Marianne Rommens van Zorg-
hoeve Kakelbont in Dinteloord 
laat weten, dat het heel waardevol 
is als nieuwsgierige mensen eens 
binnen komen kijken.

”Ze stellen heel veel vragen. De 
één werkt al in de zorg en wil we-
ten hoe het werkt op een zorg-
boerderij. Een ander heeft zelf 
plannen voor een zorgboerderij 

en komt ideeën opdoen. Volgend 
jaar doen we weer mee! Het geeft 
mij en de medewerkers veel ener-
gie.” 

Helicopters en F16
Bij de Vliegbasis Woensdrecht 
werden de belangstellenden ver-

rast. Ze konden helikopters en een 
F-16 bekijken. “Voor ons is Kijk 
Binnen Bij Bedrijven een kans om 
de bezoekers alles te vertellen over 
de unieke technische opleidingen 
bij de vliegbasis”, zegt Alina Kuij-
pers, Hoofd Bureau Arbeidsbena-
dering van de vliegbasis.

Werken is veel leuker dan 
naar school gaan
Leerlingen van de Internationa-
le Schakel Klas (ISK) namen een 
kijkje bij ‘Bouwmensen’. In de 
enorme werkplaats van dit oplei-
dingsbedrijf mochten zij het zelf 
eens proberen. Metselen, stu-
kadoren en een steiger bouwen. 
“Dit is veel leuker dan naar school 
gaan”, vonden de leerlingen. Op 
deze manier levert Kijk Binnen 
Bij de Bedrijven een bijdrage voor 
jongeren om zich te oriënteren op 
hun toekomst.

Potentiële kandidaat 
Bij Versteden Fiberglass Piping 
Systems zien ze de jongeren even-
eens graag komen. “Het proces is 
heel specifiek, we leiden de men-
sen zelf op. Het is vooral belang-
rijk dat nieuwe medewerkers ge-
motiveerd zijn. Dat is de reden 
om mee te doen aan Kijk Binnen 
Bij Bedrijven. Wij leerden ook nu 
weer een potentiële kandidaat 
kennen en hij ons, dat is net zo 
belangrijk,” vertelt Ella van Es van 
Versteden.

Samen in de Regio:  
“Kijk Binnen Bij Bedrijven  

ondanks corona succesvol”

STEENBERGEN – Kinderen kunnen 
ondanks de aanscherping van de 
coronamaatregelen nog blijven 
sporten. Rden voor de sportcoa-
ches van ‘Heel Steenbergen Fit’ om 
in de diverse kernen extra sportac-

tiviteiten te organiseren. Dat ge-
beurt in de plaatselijke voetbal-
kooien. Jeugd tot 13 jaar kunnen 
hierbij aansluiten. Wel geldt een 
maximum van 25 kinderen per ac-
tiviteit.

De sportactiviteiten vinden plaats 
op de volgende locaties en tijd-
stippen: Dinsdag 20 okotber in 
Kruisland tussen 15:45 en 16:45 
uur. Dit tijdstip geldt overigens 
voor alle activiteiten. In Steen-
bergen en Welberg is er een acti-
viteit op donderdag 22 oktober. 
Dinsdag 27 oktober zijn de jonge-
ren welkom in Nieuw-Vossemeer, 
donderdag 29 oktober in Dinte-
loord.

Sportcoaches organiseren  
extra activiteiten voor jeugd

( door Jesse de Decker)

WELBERG - Vorige week dinsdag 
heeft het kabinet helaas moeten 
besluiten om alle voetbalcompeti-
ties voor jong en oud stil te leggen 
wegens de oplopende coronabe-
smettingen. Voor de seniorenleden 
is het tevens niet meer toegestaan 
om in teamverband te trainen. De 
jeugdleden van SC Welberg tot en 
met 17 jaar blijven echter in deze 
bijzondere periode door trainen 
om zo toch gezellig met vriendjes 
en vriendinnetjes te voetballen.

Nadat eerder al de supporters niet 

meer welkom waren langs de lijn, 
en de kantine gesloten moest wor-
den werd vorige week tijdens de 
persconferentie van het kabinet 
duidelijk dat ook alle competitie-
wedstrijden voor de komende vier 
weken afgelast worden. 
Dit is voor iedereen die de voet-
balsport een warm hart toe draagt 
een enorme teleurstelling. Er is 
niets mooiers dan op zaterdag en 
zondag de voetbalvelden vol te 
zien staan met fanatieke spelers 
en speelsters. Dit is helaas voor 
enkele weken verleden tijd.
Nu alle voetbalcompetities stillig-

gen heeft het algemeen bestuur 
van SC Welberg besloten om de 
jeugdteams ook op zaterdag de 
mogelijkheid te bieden om te trai-
nen op Sportpark ‘t Zandbaantje. 
In drie tijdsblokken van anderhalf 
uur kunnen alle jeugdteams tot en 
met 17 jaar ook op zaterdag blij-
ven voetballen op de velden.

‘Houd vol’
Laten we met zijn allen hopen dat 
deze vervelende periode snel ten 
einde komt, en dat alle teams van 
SC Welberg snel weer competitie-
wedstrijden kunnen spelen. Ho-
pelijk kan er ook snel weer gebruik 
gemaakt worden van de kantine 
zodat na de trainingen en wed-
strijden iedereen onder het genot 
van een hapje en drankje weer ge-
zellig kan bijpraten met elkaar.

Jeugdleden van SC Welberg 
trainen gewoon door  



Kaaistraat 51, 4651 BM Steenbergen

Meesters
In groenten en fruit

Aanbiedingen van de week
Pasta-boerenkoolsalade met 

balsamico en granaatappelpitjes 100 gram 1,19

Italiaanse bonenstamppot met snij-

bonen, witte bonen en tomaat, 500 gram  3,95

        Stoofpeertjes (kant & klaar)
 Ze zijn er weer!!

      250 gram 2,25

Actie is geldig 
t/m 31 oktober 2020

We leveren ook aan huis of bij uw bedrijf!

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

OKTOBER
&

NOVEMBER
JEANS MAAND

2 VOOR 
@75,-*

*Alle combinaties mogelijk

Openingstijden: ma / vr  08.30 - 16.30
zaterdag  09.00 - 12.00

Graaf Hendrikstraat 3C, 4651XH Steenbergen
info@bksgroep.com • 0655776439

www.bkssport.nl • www.bksbedrijfskleding.nl
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Maak nu een afspraak bij De Moor Optiek

BIJ ONS KRIJGT U EEN PRECIEZERE 
OOGMETING MET AVA

TM

Ontgrendel het volledige potentieel van uw ogen met AVATM. Het 
revolutionaire oogmeetproces zorgt voor een preciezere oogmeting, 
die meegenomen wordt in de productie van uw 
premium Essilor® brillenglazen.

Grote Kerkstraat 18 | Steenbergen | T: 0167-500005 |  E: info@demooroptiek.nl

GEEF UW OGEN
DE PRECISIE 

DIE ZE VERDIENEN

AFHAALACTIE DINSDAG PIZZA DAG

Specialiteiten uit de Syrische keuken
Pizza - Pasta - Grill - Spare Ribs

AFHALEN - BEZORGEN
BLAUWSTRAAT 70 STEENBERGEN 0167500118

Openingstijden: maandag t/m donderdag 14.00 - 22.00 uur
Vrijdag, zaterdag 14.00 - 02.00 uur Zondag 14.00 - 22.00 uur

Bezorgen vanaf 16.00 uur in Steenbergen, Dinteloord, Kruisland, 
Halsteren, De Heen, Nieuw-Vossemeer, Oud-Vossemeer

ALLE PIZZA’S VOOR @6,99
M.U.V. NUMMER 13,17

4 HALEN 3 BETALEN
M.U.V. NUMMER 17, 19, 20, 21

ONLINE BESTELLEN
VIA ONZE EIGEN SITE

10% KORTING

AFHAALACTIE WOENSDAG / DONDERDAG

WWW.RESTAURANTNOORSIN.NL
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Julianastraat 13 | 4651 BX | Steenbergen | 0167-565641 | www.clararoxane.nl 

specialist in oplossingen voor
haar- en hoofdhuidproblemen

ERKEND HAARWERK SPECIALIST 
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NIEUW-VOSSEMEER – Zijn 
leven hing aan een zij-
den draadje. Maandenlang 
leefden de vrouw, kinde-
ren en kleinkinderen van 
Adrie Hommel tussen hoop 
en vrees. ,,Het is een won-
der dat ik er nog ben”, ver-
telt de bij velen bekende 
Nieuw-Vossemeerder, die 
wel duizend kaarten heeft 
ontvangen vanuit heel de 
gemeenschap. 

,,Laat mijn verhaal als-
jeblieft duidelijk maken 
waarom we ons allemaal 
aan de coronaregels moe-
ten houden, wat de over-
grote meerderheid vol-
gens mij ook doet. Dit is zó 
ontzettend ingrijpend, dat 
wens je niemand.”

Woorden schieten Adrie bijna te-
kort om te benadrukken hoezeer 
de grote belangstelling op prijs 
wordt gesteld in huize Hommel. 
“Ik vind dat tekenend voor deze 
samenleving. Het is goed om te 
weten dat we in een gemeente 
wonen waar de menselijke maat 
nog altijd telt. Bij de herindeling 
van Nieuw-Vossemeer met Steen-
bergen en Dinteloord was ik eer-
lijk gezegd best een beetje bang 
dat we dát kwijt zouden raken�, al-
dus de man die maar liefst 22 jaar 
wethouder was in �zijn� dorp en 
zijn sporen ook ruimschoots heeft 
verdiend in het verenigingsleven.

Grote zorgen
Hij weet nog dat op 23 maart de 
ziekenwagen aan kwam rijden. 
Wat er vervolgens tot half juni al-
lemaal met hem is gebeurd, heeft 
hij slechts van horen zeggen. 
Naarmate zijn kunstmatige coma 

steeds langer begon te duren, 
groeide in zijn omgeving de zor-
gen. Zou Adrie dit wel overleven 
en zo ja hoe? Toen hij uiteindelijk 
bij zijn positieven kwam, kon hij 
z’n hand nog niet eens optillen en 
lag hij aan alle mogelijke slangen 
en apparaten op de IC.

Kantje boord
,,Ik dacht een gewone griep onder 
de leden te hebben, meer niet,” 
blikt hij terug. In plaats daarvan 
werd Adrie dus zwaar getroffen 
door het coronavirus, dat aller-
lei vitale functies van het lichaam 
kan aantasten. In zijn geval betrof 
dit vooral de longen en de stem-
banden. ,,Ik heb de foto’s van mijn 
longen later gezien, die waren be-
hoorlijk aangetast. Maar nu niet 
meer. Het herstel van mijn stem-
banden gaat langzaam. Eerst kon 

ik helemaal niet praten of slik-
ken.” Tot overmaat van ramp 
kreeg hij er een zware longontste-
king bovenop, waardoor hij nog-
maals kantje boord kwam te lig-
gen. 

Goede conditie
Hoewel nog deels afhankelijk van 
sondevoeding, staan inmiddels 
ook weer een kleingesneden bo-
terham met smeerkaas en gepu-
reerd avondeten op het menu, en 
mag het water al aangelengd wor-
den met een beetje siroop… Niet 
zo vreemd dus dat hij twee weken 
geleden, na bijna zeven maanden, 
aanmerkelijk lichter thuis kwam. 
Van de twintig kilo die hij verloor, 
zitten er nu vijf weer aan. ,,Ik ben 
verder niet echt moe of kortade-
mig. Ik loop elke dag een rondje 
door het dorp, met m’n rollator, en 

denk sowieso dat mijn goede con-
ditie me geholpen heeft hier door-
heen te komen.  Normaal gespro-
ken wandelde ik dagelijks zo’n 
tien tot vijftien kilometer.”

Fantastisch geholpen
Hem valt de twijfelachtige eer te 
beurt om het langst van alle Ne-
derlanders met corona in het zie-
kenhuis te hebben gelegen, mees-
tentijds in het Bravisziekenhuis in 
Bergen op Zoom, waar hij zowat 
een beroemdheid werd. ,,Ik wil de 
gelegenheid graag benutten om 
onze grote dank uit te spreken aan 
alle artsen en het verplegend per-
soneel. Ondanks de enorme druk 
waaronder zij in deze crisis staan, 
hebben zij ons werkelijk fantas-
tisch geholpen. En nog, want let 
wel: ik ben nog niet de oude, nog 
niet genezen. Dat blijkt wel uit de 

grote hoeveelheid revalidatieaf-
spraken in m’n agenda met de er-
gotherapeut, fysiotherapeut, log-
opedist, diëtist en KNO-arts.�

Lijdend voorwerp
,,Maar ik ben ontzettend blij dat 
ik al zover gekomen ben. Voor-
al ook dankzij de behandeling bij 
Rijndam Revalidatie in Rotterdam 
ben ik de laatste tijd met sprongen 
vooruitgegaan.”
Naast hem op de bank zit zijn ge-
liefde Nell, die haar echtgenoot 
vrijwel dagelijks heeft bezocht. 
,,Gelukkig hebben Nell en de kin-
deren geen coronaklachten ge-
had, maar ik vind het verschrikke-
lijk wat het thuisfront heeft moe-
ten doorstaan terwijl ik zogezegd 
– zonder me ergens van bewust te 
zijn – het lijdend voorwerp was.” 

Verjaardag
Het eerste echte lichtpuntje in een 
lange, donkere periode van onze-
kerheid, was de viering van Adrie’s 
77ste verjaardag. ,,Daarvoor heb-
ben ze in het Bravisziekenhuis een 
speciale kamer ingericht, zodat 
we onze drie kinderen met hun 
gezinnen om de beurt konden 
ontvangen. Echt geweldig die me-
dewerking. En onze buren had-
den in het geheim een kaarten-
actie geïnitieerd�, klinkt het nog-
maals met veel dankbaarheid in 
zijn nog wel wat breekbare, maar 
vertrouwde stem.
Het duurt ook niet lang, of Adrie 
zit als vanouds op z’n praatstoel 
tijdens een bezoekje van burge-
meester Ruud van den Belt aan de 
onverminderd maatschappelijk 
betrokken Vossemeerder. Er kan 
en mag weer gelachen worden, 
in het vertrouwen dat Adrie’s her-
stel zich de komende tijd verder 
zal voortzetten. Dat geeft de bur-
ger moed. 

Foto:  Het waren heftige tij-
den voor Adrie en Nell Hommel. 
Woensdag kregen zij burgemees-
ter Van den Belt op visite, die de 
afgelopen zeven maanden erg 
met hen meeleefde.

 Adrie Hommel is dankbaar voor alle goede zorgen en belangstelling

‘Het is een wonder dat ik er nog ben’

Blijf betrokken en 
solidair met elkaar

Beste inwoners,

Ook onze gemeente blijft helaas niet gevrijwaard van de sterk stij-
gende besmettingsaantallen met het Covid-19 virus. Onze regio valt 
inmiddels in de hoogste categorie ’zeer ernstig’. De hygiëneregels en 

 veiligheidsvoorschriften zijn genoegzaam bekend. Om nog  erger 
te voorkomen, zullen we boven alles solidair moeten zijn. Elkaar 
 steunen op alle fronten en vertrouwen houden, zodat de coronacrisis 
geen kans krijgt om onze hechte samenleving te ontwrichten. Ik hoop 
van harte dat deze Corona-special hieraan een bijdrage mag leveren. 

Met dank voor uw betrokkenheid, wens ik u alle goeds.

Uw burgemeester,
Ruud van den Belt
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Met een porte-
feuille waarin Volksgezondheid, Fi-
nanciën en Sociaal Domein domi-
neren, overdrijft wethouder Koos 
Krook niet wanneer hij beweert 
dat corona zijn dagelijkse agenda 
beheerst. Nu de tweede golf lang-
zaam naar een hoogtepunt toe-
werkt, kan de bestuurder alleen 
maar hopen dat de effecten op ge-
zondheid en economie meevallen. 
“Dat hebben we voor een groot 
deel zelf in de hand,” aldus een 
stellige wethouder.

Krook kijkt naar eigen zeggen 
“met verbazing” wat er de afgelo-
pen weken in de samenleving ge-
beurt: “Het lijkt wel of mensen er 
een sport van maken om een ei-
gen invulling aan de regels te ge-
ven en daar dan ook nog heel trots 

op te zijn. Ik begrijp dat wanneer 
je jong bent en je weet dat het vi-
rus voor jou niet zo risicovol is, je 
moeite hebt met alle beperkingen 
die opgelegd worden. Maar denk 
dan aan je ouders of aan je groot-
ouders. We moeten solidair zijn 
met elkaar en daarom rekening 
houden met de ander. Draag een 
mondkapje, voorkom grote groe-
pen.”

Volhouden!
Het zoeken naar de mazen in de 
wet, kan volgens Krook desastreu-
ze gevolgen hebben. “We doen het 
met z’n allen. En daarmee bedoel 
ik wanneer het beter gaat, maar 
ook, zoals nu, wanneer het slech-
ter gaat. Tegen de mensen die de 
regels niet naleven, maar omzei-
len, wil ik zeggen. Als je zo door-
gaat, wordt het echt nog veel erger 
dan het nu is.”
 ‘Volhouden!’, is het enige credo 

dat volgens hem van toepassing 
mag zijn. “Ik denk dat de snel-
testen die in ontwikkeling zijn de 
beste kans geven om weer naar 
een enigszins normale samenle-
ving terug te kunnen. Die hebben 
we nog niet en dus moeten we ons 
aan de regels blijven houden.” 

Solidariteit is nodig
Ondanks de tegenvallende berich-
ten van de afgelopen weken, kijkt 
de wethouder terug op maanden 
waarin ook veel moois te ontdek-
ken viel. “Vooral in de dorpen za-
gen we de mooiste initiatieven 
ontstaan. We gingen weer echt iets 
betekenen voor een ander. Die so-
lidariteit zullen we nodig hebben, 
want het wordt nog niet gemakke-
lijker. Een grotere groep mensen 
wordt werkloos. Het aantal schei-
dingen neemt toe. Als overheid 
kunnen we voorzieningen treffen 
om mensen te helpen die in een 
kwetsbare positie komen. Ik hoop 
echt dat mensen die het niet zelf 
redden, aankloppen bij Vraagwij-
zer. Of dat anderen dat voor hen 
doen. Wij kunnen deze mensen 
helpen, maar hun netwerk kan er 
ook voor zorgen dat zij ons weten 
te vinden.”

Wethouder Koos Krook benadrukt: 

“Wees solidair met 
elkaar, houd rekening 

met de ander”

Theo van Es (VVD) : Niemand kan de 
toekomst voorspellen, maar als ieder-
een zich goed gedraagt is ook deze fase 
goed door te komen. De coronatijd 
biedt ook meer kansen voor innovatie, 
dus uiteindelijk komen we hier allemaal 
beter uit. 

Jan Veraart (Gewoon Lokaal!): Het is 
wachten op betere tijden en het is be-
langrijk om de maatregelen goed te vol-
gen. Voor mensen die het nu moeilijk 
hebben, is de hoop en vertrouwen dat 
het steunpakket hen goed weet te berei-
ken. Schroom niet om je naasten te be-
naderen en kijk naar elkaar om.

Ger de Neve (Volkspartij): We strijden 
tegen een onzichtbare vijand en dit 
moeten we bloedserieus nemen. Deze 
strijd kan alleen gevoerd worden als we 
ons aan de maatregelen houden. Dit 
vraagt discipline van iedereen.

Joop Stoeldraijer (PvdA): Het is akelig 
dat er vooral gekeken wordt naar de co-
ronaboetes. Iedereen beseft dat het an-
dere tijden zijn en iedereen wil van het 
virus af. Het is treurig dat er veel men-
sen nu in isolement zijn. Zoek eenzame 
mensen op en ga het gesprek aan.

Gerda van Caam (Gewoon Lokaal!): Na 
de eerste fase weten we beter hoe we 
met het virus om moeten gaan; houd af-
stand en zet een mondkapje op. In deze 
fase is het belangrijk om rekening met 
elkaar te houden en kijk naar elkaar om. 
Voorkom dat mensen eenzaam worden.

Jos Verbeek (VVD): Door corona is het vooral belang-
rijk om te voorkomen dat er geen groepen tussen wal 
en schip vallen en als bestuur moeten er keuzes ge-
maakt worden. Veel mensen zijn zich doordrongen van 
de feiten en het is bewonderenswaardig dat veel men-
sen zich goed houden aan de regels. Voor de komende 
tijd kijk vooral wat er goed gaat en kan en kom met el-
kaar in contact, binnen de grenzen.

Corona kent geen politieke kleur, zo blijkt uit de reacties van de (burger)raadsleden van de gemeente Steenbergen. Binnen de 
geldende beperkingen moeten we vooral naar elkaar om blijven kijken en volhouden, luidt hun boodschap.

Raadsleden positief over manier waarop onze samenleving met coronacrisis omgaat

‘Hou het leven gaande en blijf geloven in een goede afloop’
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Zwangerschap 
wordt ook wel eens ‘een gezon-
de ziekte’ genoemd. Toch is dat 
niet voor iedere vrouw het geval. 
Neem bijvoorbeeld de Steenberg-
se Debby Adriaansen-Hopmans 
(29). Zij is vijf maanden zwanger 
van haar derde kindje. Voor haar 
vormt een zwangerschap wel de-
gelijk een groot risico voor haar 
gezondheid, ook al is dat een be-
wuste keuze. Debby heeft Cystic 
Fibrosis, taaislijmziekte. De medi-
catie die zij dagelijks gebruikt om 
de levensbedreigende ziekte on-
der controle te houden, gaat niet 
samen met zwanger zijn. En dus 
stopte Debby negen maanden ge-
leden met haar medicijnen. Een ri-
sico want een gewone verkoud-
heid kan voor CF-patiënten al gro-
te gevolgen hebben. Laat staan 
wat het corona-virus aan kan rich-
ten. 

Debby Adriaansen en haar man 
Sven Hopmans hebben al twee ge-
zonde zoons. Levy van 9 en Devin 
van 7. Drie jaar geleden kwam er 
een nieuw, revolutionair medicijn 
op de markt. Een geschenk uit de 
hemel voor CF-patiënten. ”Ik heb 
me nog nooit zo goed gevoeld,” 
vertelt Debby. Dat geldt ook voor 
haar broer Jordy die dezelfde ge-
netische ziekte heeft. “Zijn longin-
houd is onlangs getest en die was 
groter dan ooit.” 

Droom opgeven
Helaas zit er ook een schaduw-
zijde aan het geneesmiddel in 
de vorm van fikse bijwerkingen. 
Vrouwelijke patiënten die een 
kinderwens hebben, moeten zelfs 
vier maanden medicijnvrij zijn 
voor zij überhaupt zwanger mo-

gen worden. Debby en Sven be-
sloten de stap toch stap te wagen. 
Aan het eind van de termijn van 
vier maanden was er inmiddels 
een andere wereld ontstaan. Co-
vid-19 had zijn intrede gedaan en 
Debby had zich teruggetrokken in 
volledige isolatie. Het gemis van 
de medicijnen wreekte zich: “Het 
ging helemaal niet goed met mijn 
gezondheid. We besloten om de 
droom op te geven en onze ze-
geningen te tellen met onze twee 
gezonde jongens.” Het lot dacht 
daar klaarblijkelijk anders over 
want op het moment dat Debby 
hierover contact opnam met haar 
arts, wees een zwangerschapstest 
uit dat baby nummer 3 zich al had 
aangediend.

Paniek
Terwijl heel Nederland reikhal-
zend uitkijkt naar het moment dat 

er weer ‘normaal’ geleefd kan wor-
den, heeft Debby andere prioritei-
ten. “In de eerste plaats natuurlijk 
dat ik een gezond kindje krijg. En 
daarna dat ik weer aan de medicij-
nen mag. Sinds ik ze niet meer ge-
bruik, realiseer ik me pas hoeveel 
baat ik er bij had. Er waren minder 
prettige bijwerkingen, maar ik had 
toen niet door hoeveel energie ik 
er van kreeg.”

De angst om corona te krijgen, 
hangt al maanden als een donke-
re wolk boven haar hoofd. “Ik ben 
erg aan het sukkelen met mijn ge-
zondheid en ik merk dat mij dat 
banger maakt dan bij de vorige 
zwangerschappen. Wanneer ik me 
niet helemaal lekker voel, is het 
gelijk paniek. Als ik corona krijg, 
word ik volgestopt met medicij-
nen en dat is natuurlijk niet goed 
voor de baby.”

Hier gaan we aan dood
Inmiddels is duidelijk dat het co-
ronavirus niet persé fataal is voor 
de CF-patiënt. ”In het begin dach-
ten we allemaal: hier gaan we aan 
dood. Inmiddels weten we dat de-
genen die het krijgen opgenomen 
moeten worden, maar dat we er 
met antibiotica wel bovenop kun-
nen komen. Het is natuurlijk van 
invloed op onze weerstand die 
toch al slecht is. Krijgen we er een 
andere infectie bij, dan wordt het 
echt gevaarlijk.” 

‘Dat is niet slim’
Om die reden is Debby in de af-
gelopen negen maanden groten-
deels uit het straatbeeld verdwe-
nen. Ook de jongens hebben een 
groot deel van die tijd thuis bij 
moeder doorgebracht. “Ik voel 
me er wel eens schuldig over dat 

mijn ziekte zoveel beperkingen 
voor hen geeft. Ik weet wel dat ik 
er niets aan kan doen of veran-
deren, maar uiteindelijk doet ie-
dereen het allemaal wel voor mij. 
De jongens zien dat helemaal niet 
zo. Wanneer ik twijfel of we mis-
schien toch naar die binnenspeel-
tuin moeten gaan, zeggen de jon-
gens al ‘Nee mama. Dat is niet 
slim’. Ze vinden het ook onbegrij-
pelijk wanneer kinderen die ver-
kouden zijn toch buiten gaan spe-
len. Ik probeer dat gevoel wel een 
beetje te temperen, maar het zit 
diep in ze.”

Houd je aan de regels
Dat Nederland inmiddels in een 
tweede coronagolf zit, verbaast 
de Steenbergse niets. “Ik zag al die 
mensen van de zomer naar het 
buitenland vertrekken en ik wist 
al dat het weer erg zou worden. Ik 
ben wel blij dat mensen nu alle-
maal mondkapjes op hebben.”
Dat juist die mondkapjes en an-
dere coronamaatregelen onder-
werp van discussie zijn, daar 
houdt Debby zich niet mee bezig. 
“Ik sluit me daar zelfs bewust voor 
af,” verklaart zij stellig. “Ik wil het 
gewoon niet weten. Ik zou me al-
leen maar kwaad maken. Houd je 
aan de regels, anders komen we er 
niet uit. Ik zie zoveel laksheid ter-
wijl de IC’s vollopen; ik kan er met 
mijn verstand niet bij. De mensen 
om mij heen zijn gelukkig enorm 
begripvol. Ik wou dat de rest van 
de wereld dat ook een beetje meer 
was.”

Foto: Devin, Levy en Debby zijn 
vaak op elkaar aangewezen tij-
dens deze coronacrisis. Samen 
maken ze er het beste van on-
danks de moeilijke omstandig-
heden.

Debby Adriaansen-Hopmans heeft taaislijmziekte én is zwanger
“Wanneer ik me niet helemaal lekker voel, is het gelijk paniek”

Jurgen Huijbregts (CDA): Voor de hore-
ca en vrijwilligersverenigingen betekent 
deze tijd een periode van stilte. Er kan 
nu veel niet meer, maar er moet vooral 
gekeken worden naar wat wel kan. Dit 
biedt ook kansen om creatief te zijn, 
toch contact te houden en mensen te 
betrekken.

Boy Sluiters (Volkspartij): Voor jongeren hakt deze peri-
ode er zwaar in. Binnen de maatregelen zijn er voor hen 
geen alternatieven. Je zoekt dan toch naar mogelijkhe-
den om binnen de regels contact met elkaar te hebben 
en vooral ook wat er binnen de maatregelen nog wel kan.

Ad Theuns (D66): Onzekerheid knaagt 
over hoe het virus zich ontwikkelt en het 
liefste zou je morgen een wondermiddel 
willen hebben. Relativeren is nu het be-
langrijkste, blijf positief en kijk vooral 
vooruit. Maak plannen, trek eropuit en 
geniet van de dingen waar je anders niet 
aan toe zou komen.

Mitchell Rijshouwer (Gewoon Lokaal!): De 
eerste lockdown was pittig. We zijn nu wel 
beter voorbereid op wat er kan en mag en 
je wordt ook creatiever. Belangrijk is het om 
positief te blijven, om naar anderen om te 
kijken en om je aan de regels te houden. Des 
te eerder zijn we er vanaf.

Nadir Baali (PvdA): Je ervaart een machteloosheid tegenover corona, 
maar gezamenlijk is snel een noodfonds ingesteld en er zijn nu mond-
kapjes gratis beschikbaar voor minima. Uiteraard zijn er persoonlijke te-
leurstellingen, maar we houden het samen vol voor de mensen die al vóór 
corona in een lastige financiële of gezondheidssituatie zaten en nu in het 
nauw komen. 
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Tim Huisman (D66): Het nieuwe nor-
maal went en het is belangrijk om je aan 
de regels te houden. Het virus is geen 
Russisch roulette. Het is positief dat er 
meer ruimte is voor innovaties en dat 
daardoor veel nog steeds door kan gaan 
en je contact met anderen kan hebben. 
Dus houd vol en zoek elkaar op (op an-
derhalve meter afstand).

Nicky Broos (VVD): Blijf positief-kri-
tisch en besef dat binnen de richtlijnen 
veel mogelijk is, dus geniet extra van 
nog wel kan. De mogelijke schade van 
corona is groot voor mensen, dus blijf 
naar buiten gaan, spreek elkaar aan en 
zoek elkaar op. Hou het leven gaande.

Dennis van Agtmaal (Gewoon Lokaal!): 
We wisten dat deze golf eraan kwam en 
het is positief dat veel mensen de maat-
regelen serieus oppakken. De uitdaging 
is om creatief met de beperkte ruimte 
om te gaan en contact te hebben binnen 
de mogelijkheden. Alles went uiteinde-
lijk, besef dat het tijdelijk is en blijf posi-
tief vooruit kijken.

Loes Baselier (D66): Corona voelt niet 
direct als een gevaar en je moet niet 
bang zijn, maar houd je wel aan de 
maatregelen. Voor veel mensen is dit nu 
een moeilijke periode, dus blijf elkaar 
wel opzoeken en blijf geloven in een 
goede afloop. Er komt heus wel een be-
tere tijd.

Caroline Bolluijt-Nijpjes (CDA): Deze 
periode leent zich uitstekend om te ge-
nieten van de rust en te genieten van de 
dingen die wel kunnen. Ga erop uit, leg 
contacten met mensen, kijk niet alleen 
naar wat er niet, maar vooral naar wat 
er nog wel kan.

Maurice Remery (Gewoon Lokaal!): Door de corona-
maatregelen is voor veel mensen het levensritme ver-
anderd. Je moet bewust omgaan met de beperkingen 
die er zijn, al valt dit voor sommige mensen zwaar. Zoek 
contact via de mogelijkheden die er zijn en ga naar bui-
ten. Onze gemeente leent zich daar uitstekend voor.

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – “Ik ben allereerst 
heel blij dat de scholen nog open 
blijven en dat er slechts sprake is 
van een gedeeltelijke lockdown. 
Hierdoor kunnen de jongeren el-
kaar nog steeds blijven ontmoeten 
en dat is belangrijk”, vertelt wet-
houder Esther Prent desgevraagd. 
En niet alleen jongeren, ook oude-
ren kunnen elkaar in kleine gezel-
schappen nog steeds blijven zien. 
“Heel belangrijk is het daarbij dan 
wel dat we allemaal de richtlij-
nen opvolgen. Die zijn er niet voor 

niets, maar om uitbreiding van 
de besmetting zoveel mogelijk te 
voorkomen”.

Ze heeft een tip om het toch nog 
leuk te houden. “Kijk eens wat 
meer om je heen. En stap ook eens 
uit jouw comfort zone. Doe je da-
gelijkse activiteiten bewuster dan 
je gewend bent. Wijzelf stapten als 
gezin nu al meer op de fiets en zijn 
dan ‘toerist’ in eigen gebied. We 
bezoeken hier in de buurt plekjes, 
waar we normaal aan voorbij rij-
den en dat is echt leuk. En als je 

bij minder weer binnen moet blij-
ven, dan kan je bijvoorbeeld extra 
aandacht besteden aan koken en 
iets lekkers bakken. Of spelletjes 
doen. Wij verzinnen nu met ons 
gezin een leuke quiz en beleven 
daar veel plezier aan”.

Beperkingen
“Het is natuurlijk heel jammer dat 
de horeca gesloten is. We kunnen 
nu niet gezellig met elkaar afspre-
ken om gezamenlijk ergens kof-
fie te gaan drinken of een hapje 
te eten. Ook het dragen van een 
mondkapje is niet leuk, maar het 
doel daarbij is echter helder. Het 
aantal besmettingen moet echt 
terug! Daar moeten we met z’n al-
len voor gaan. En als we creatief 
met de beperkingen omgaan, is er 
nog steeds veel mogelijk”.

Wethouder Esther Prent: 
“Ondanks beperkingen is 
er nog best veel mogelijk”

( door Peter Vermeulen )

WELBERG – Masja Delhez is ver-
pleegkundige in het Bravis zie-
kenhuis. “Ik werk op de neuro-
logie, maar we worden nu ook 
vaak ingezet op de longafdeling. 
Dat heet bij ons de ‘cohortaf-
deling’, die is speciaal ingericht 
voor coronapatiënten.

“Ik ben niet bang, wel heel voor-
zichtig. Ik houd er zeker reke-
ning mee in de privésfeer. En op 
mijn werk helemaal. We zijn al-
tijd al bezig met hygiëne, maar 
zijn nu extra gedrild. Daar-
naast houden we de afstand 
van elkaar goed in het oog”. 
Ze heeft al heel wat coronazieken 
gezien en meegemaakt. “Al lijkt 

het nu of de ziekte wat milder is 
dan in de eerste maanden”.

Afhaalmaaltijden
“Voor alle regels heb ik zeker be-
grip. We moeten er immers met 
zijn allen aan werken. Ik vind het 
bijzonder zonde voor de horeca. 
Die krijgt onze steun, we bestellen 
afhaal maaltijden”.

Bewustmaken
“Onze kinderen – we hebben er 
twee – maak ik bewust van de ge-
varen van corona. Bij onze 12-ja-
rige gaat dat gemakkelijker, maar 
beide geven we mee dat ze heel 
alert moeten zijn”.

Masja Delhez: “De ziekte bij 
de patiënten is nu wel wat 
milder dan in het begin”
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Kees Gommeren (VVD): Volg de maat-
regelen op, des te sneller is het voorbij. 
Het is mooi te zien dat er veelal begrip 
is voor wat er nu gedaan wordt en men-
sen snappen dat het nodig is. Let vooral 
goed op jezelf en stel je open voor an-
deren.

Michel Lambers (Volkspartij): We wa-
ren voorbereid, maar je kan niet genoeg 
doen om dit virus tegen te houden. Zoek 
elkaar op, op manieren die nu nog wel 
kunnen. Alleen als samenleving komen 
we hier door.

Ad van Elzakker (Volkspartij): Blijf ook 
nu elkaar helpen en sta open voor ande-
ren. Blijf positief en blijf je gezond ver-
stand gebruiken. Het gaat erom dat we 
samen het virus de kop indrukken.

Jeroen Weerdenburg (CDA): We moe-
ten met z’n allen vooruitkijken. Voor-
kom dat contacten afstandelijker wor-
den, stel jezelf open voor anderen en 
neem zelf contact op. Uiteindelijk moe-
ten wij dit samen doen.

Edwin Maas (Gewoon Lokaal!): Vanuit 
de gemeenschap ontstaan mooie initi-
atieven om toch contact met elkaar te 
hebben. Ga niet bij de pakken neerzit-
ten, maar kijk wat er kan binnen de ka-
ders. 

Ed Hobo (Volkspartij): We moeten zo snel mogelijk van 
dit virus af en dat kan alleen door je aan de regels te 
houden. Denk ook aan anderen en de bestrijding van 
dit virus is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Een ordehandha-
ver heeft het in deze tijd niet ge-
makkelijk. Helemaal niet als hij of 
zij de zaken verkeerd aanpakt. En 
er zijn regelmatig inwoners met 
een kort lontje. “Al is 95 procent 
van de mensen van goede wil. 
Slechts een kleine groep weet zich 
niet goed te gedragen. Dan krijgen 
de BOA’s heel wat naar hun hoofd. 
Dat is heel vervelend maar hoort 
ook een beetje bij de hedendaagse 
mentaliteit. Daarmee wil ik het be-
slist niet goed praten”, relativeert 
Jürgen Peijs. Hij is adviseur Open-
bare Orde en Veiligheid (AOV’er) 
bij de gemeente Steenbergen.

In deze functie stuurt hij sinds be-
gin dit jaar vier BOA’s en de toe-
zichthouders van de gemeente 
aan. Zelf draait hij ook volle bak 
mee in dit team, om nauw contact 
met de samenleving te behouden. 
“Wij willen een stap naar voren 
zetten en bewoners en onderne-
mers helpen. De eerste groep is 
veel thuis en hoort en merkt ver-
volgens veel van de omgeving. Dat 
zorgt voor irritaties. De onderne-
mers op hun beurt hebben te ma-
ken met veel regelgeving rond co-
rona. Dat vraagt veel van hen. Het 
is onze taak om irritaties weg te 
halen en er voor te zorgen dat de 
regelgeving correct wordt nage-
leefd. Dat vergt tact en betekent 
dat we goed in gesprek moeten 

treden”, aldus Peijs. “Bij de eerste 
golf was het nieuw voor ons, het 
overkwam ons. Nu weten we be-
ter hoe we zaken het beste kun-
nen aanpakken. We weten elkaar 
nu ook goed te vinden”.

Fouten worden uitgelicht
“Wanneer het een keer niet goed 

gaat, worden onze fouten danig 
uitgelicht. Maar er gaat ook veel 
goed. We mogen hartstikke trots 
zijn op iedereen die in de frontli-
nie staat. We moeten het als men-
sen samen doen, elkaar helpen en 
ons houden aan de regels. Ik zeg 
daarbij: doe je het niet voor je-
zelf, doe het dan voor jouw naas-
ten. Want de bedoeling is om het 

coronavirus in te dammen en er 
voor te zorgen dat mensen niet 
besmet raken”.

De jeugd heeft het moei-
lijk
Jürgen Peijs geeft aan dat de BOA’s 
in eerste instantie in gesprek wil-
len gaan om zo problemen op te 
lossen. Alleen bij excessen wordt 
duidelijk opgetreden. In veel an-
dere situaties helpt vaak het ge-
sprek. Er is bij Peijs ook begrip. 
“De jeugd heeft moeite. Dat is 
niet verwonderlijk, ze merken al 
maanden de beperkingen. Ze we-
ten net als wij allemaal ook niet 
hoelang deze situatie blijft du-
ren. We hopen dat er snel een eind 
aankomt. In de tussentijd moeten 
we ons bewust blijven van de ri-
sico’s en er alles aan doen om het 
aantal besmettingen zo laag mo-
gelijk zien te krijgen. Dat is het 
doel van alle regelgeving”.

AOV’er Jürgen Peijs:
“Covid maakt emotioneel 
heel veel los bij mensen”

Foto: rechts op de foto Jürgen Peijs

( door Peter Vermeulen )

DINTELOORD – “Ik maak me vooral 
zorgen over alle ouderen. En vind 
dit alles heel sneu. Zelf hoop ik 
geen corona te krijgen en zie hoe 
de hele wereld plat ligt. We moe-
ten erg op elkaar letten”.

“Ik let ook op wat ik doe. En ga al-
leen voor de hoognodige bood-
schappen erop uit. Dan loop ik 
met een boogje om mensen heen. 
En in de winkels draag ik altijd 
een mondkapje. Wel maak ik met 
ons kind regelmatig een wande-
ling, op een manier dat we weinig 
mensen tegenkomen. We hebben 
natuurlijk frisse lucht nodig”.

Verveling
Cherissa Alleblas heeft ook mede-
lijden met de jongeren. “Die heb-
ben al maanden te maken met 
veel verveling. Overigens vind ik 
het ook heel triest voor alle oude-
ren in de tehuizen. Daar wonen 
nog steeds mensen die geen be-
zoek krijgen. Dat is heel sneu”.
Ze denkt dat corona wellicht een 
reactie is op hoe wij mensen met 
het milieu omgaan. “Misschien is 
het wel een reactie van de natuur. 
We zorgen daar slecht voor. We 
moeten als mensen veel bewuster 
worden”.

Cherissa Alleblas: 
“De maatregelen begrijp ik, 
waar mogelijk pas ik ze toe”
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Het volhouden 
van de coronamaatregelen valt 
voor niemand mee, maar voor 
jongeren is het wel extra moei-
lijk. Ze bruisen van energie en 
ontdekkingsdrift in een wereld 
waar niets te beleven valt en ze 
amper wat mogen. Als ze al coro-
na krijgen, dan is het over het al-
gemeen in een milde variant. Het 
is niet vreemd dat nut en nood-
zaak van alle beperkende maat-
regelen niet helemaal duidelijk 
zijn voor deze leeftijdsgroep. De 
jongerenwerkers van Steenber-
gen zetten al maandenlang ie-
der denkbaar middel in om de 
jeugd te bereiken, te infomeren 
en vooral om naar ze te luisteren. 

”Als jongerenwerker merk ik dat 
de jongeren letterlijk corona-moe 
zijn,” vertelt Jessy van Hooydonck, 
één van de vier Steenbergse jon-
gerenwerkers. “Ze zijn bang dat 
straks ook de scholen dicht moe-
ten en ze weer iedere dag thuis 
uren achter een scherm moeten 
zitten.” 

Voor veel jongeren geldt volgens 
haar dat er onduidelijkheid en 
vooral verwarring is over de re-
gels.  “Waarom mag ik tijdens mijn 
werk wel met meerdere mensen 
om mij heen zijn en thuis niet? 
Er zijn veel vragen en die vragen 
roepen afweer op. Alle berichten 
op social media helpen daar niet 
aan.” 

Praten mét jongeren
De afgelopen maanden heb-
ben de jongerenwerkers er alles 
aan gedaan om in contact te blij-
ven met de jongeren en te sturen 
op hun behoeftes en vragen. Dat 
gaat van het geven van tips tegen 
verveling tot het organiseren van 
online activiteiten en het houden 
van privégesprekken. ”Het aller-
belangrijkste dat we als samenle-
ving kunnen doen, is praten mét 
de jongeren en niet óver ze. Maar 
dan wel op een manier die aan-
sluit bij hun denk- en handelswij-
ze.”

‘Arts des vaderlands’ Diederik 
Gommers heeft die boodschap 
begrepen na de inmiddels be-
roemde Op1-uitzending waarin 
hij vlogger Famke Louise trof. In 
plaats van aan te sluiten bij het 
landelijke gevoel van minachting, 
nodigde hij haar uit voor een goed 
gesprek. Hij opende een Insta-
gram-account en ging deze week 
zelfs online het gesprek aan met 
alle jongeren. “Onze taak als jon-
gerenwerkers is onder meer om 
de jeugd te wijzen op die moge-
lijkheid om goede informatie te 
krijgen,” aldus Van Hooydonck.

Mag dat?
Voor de komende weken staat er 
een reeks aan projecten klaar om 
de Steenbergse jeugd bij de strijd 
tegen het virus te betrekken. “We 
gaan een rap maken die aansluit 
bij de landelijke campagne ‘Daar 
doe ik het voor’.  De tekst maken 
de jongeren zelf.” Ook gaat bin-
nenkort de lokale campagne ‘Mag 
dat?’ van start. “Hiermee willen 
we meer duidelijkheid creëren 
over maatregelen voor jongeren. 
En hen bewuster maken van het 
belang ervan. Ook voor henzelf.� 

Het komt dichtbij
Een andere belangrijk middel is 
om jongeren met elkaar in ge-
sprek te krijgen. “Zodoende be-
smetten ze elkaar op positieve 
wijze met nut en noodzaak van de 
maatregelen.” Met het toenemen 
van het aantal besmettingen gaat 
dat iets gemakkelijker, zo merkt 
Van Hooydonck. “Bijna iedereen 
heeft wel iemand in de omgeving 
die positief is getest. Of dat nu een 
vriend is of een familielid of een 
leraar. Het komt dichtbij en dat 
zien jongeren ook wel. We spelen 
daarop in met vragen die de be-
wustwording activeren.”

Balans vinden
Volgens haar zitten jongeren die 
net van de basisschool afkomen 
in een lastig parket.“ Met name de 
13-jarigen hebben het lastig om-
dat hun vrienden die nog 12 zijn 
veel meer vrijheden hebben. Maar 
over het algemeen geldt wel dat de 
jongeren het moeilijk hebben. Ze 
zijn aan het ontdekken, vormen 
een eigen mening en zoeken de 
grens. Dat hoort gewoon bij de 
ontwikkeling. Het is voor volwas-
senen de kunst om daarbij aan 
te sluiten  en de balans te vinden 
tussen luisteren en informatie ge-
ven.”

Foto: Het team van jongerenwerk 
Steenbergen:  Iris de Korte, Jessy 
van Hooydonck, Sieb van Zant-
vliet en Dagmar Meyvis. Zij zijn 
bereikbaar via jongerenwerk.
stb@wijzijntraversegroep.nl en 
via social media.

Jongerenwerk Steenbergen strijdt tegen corona-moeheid onder de jeugd

Het valt niet mee om jong te zijn tijdens een pandemie

( door Peter Vermeulen )

KRUISLAND – “Hoe de situatie in 
de lokale horeca is? Het is droe-
vig. De gedwongen sluiting raakt 
ons allemaal hard. Gelukkig is er 
een goed contact met de gemeen-
te Steenbergen. We hebben in ons 
overleg aangegeven wat de knel-
punten zijn. De gemeente stuurt 
nu een brandbrief naar de ban-
ken met de oproep om de horeca 
financieel hulp te blijven bieden 
en er wordt met ons meegedacht 
over ondersteuning”, aldus Toine 
Koch. Hij is voorzitter van Konink-
lijke Horeca Nederland, afdeling 
Steenbergen.

“Er is op dit moment voor ons als 
horeca geen perspectief. Er wordt 
nu gesproken over een periode 
van vier weken waarin de maat-
regelen van kracht zijn. Als dit 
net zoals de vorige keer zo’n 2,5 
maand wordt, dan komen bedrij-
ven zwaar in de problemen. Dan 
zijn er ook geen inkomsten in de 
decembermaand, wat voor met 
name de restaurants een belang-
rijke maand is, denk maar aan de 
kerstdiners.”

Ondersteuning 
door de gemeente

Toine Koch zegt blij te zijn met de 
houding van de gemeente Steen-
bergen. “We voelen ons door de 
gemeente gesteund. Er wordt na-
gedacht over initiatieven die aan 
die ondersteuning kunnen bijdra-
gen. Ondertussen trachten onze 
leden de kosten zo laag mogelijk 
te houden. Veel restaurants bie-
den de mogelijkheid om maaltij-
den te gaan afhalen, dat ga ik deze 
keer zelf ook doen. Niet dat dit het 
omzetverlies gaat goed maken, 
maar het is een mogelijkheid om 
wat inkomsten te krijgen”.

”Handhaving blijft 
hopelijk actief”

De horecavoorzitter zegt ook 
blij te zijn met de toezegging dat 
handhaving actief blijft om ook de 
thuissituaties te controleren. “Het 
zou een slechte zaak zijn wanneer 
mensen privé zich niet aan te re-
gels zouden houden. Dan blijft 
het gevaar voor uitbreiding van de 
besmettingen en dan krijgen we 
het virus niet onder controle”.

Toine Koch, voorzitter Horeca Steenbergen 

“Gelukkig is er een goed 
contact met de gemeente 

Steenbergen”
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – “Ik gaf het al 
eerder aan. Ik maak me als wet-
houder Economische Zaken gro-
te zorgen over het bedrijfsleven 
in onze gemeente. Vooral dan 
ook de ZZP-ers, die hebben vaak 
een kleine klantenkring. Als hun 
opdrachtgevers vanwege coro-
na bezuinigen of zelfs helemaal 
wegvallen, heeft dat voor hen 
grote gevolgen. 

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. 
Zo hebben we de laatste twee 
kavels van Reinierpolder III nu in 
optie gegeven. Als dit definitief 
wordt dan bieden de betreffen-
de bedrijven werkgelegenheid 
voor minimaal 50, maar wellicht 
ook zo’n 70 medewerkers”, al-
dus wethouder Willy Knop.

“De situatie voor vooral de ZZP-
ers in onze gemeente is somber. 
Van veel bedrijven hoor ik dat 
men creatief zoekt naar mogelijk-
heden om deze crisis het hoofd te 
bieden. Wij trappen als gemeen-
te nergens op de rem om ontwik-
kelingen mogelijk te maken. Waar 
dat kan, bieden we graag onder-
steuning. We benadrukken ook 
het belang van lokaal kopen, al 
beseffen we ook dat er een balans 
moet zijn met regionale aanbie-
ders. Tijdens deze tweede gedeel-
telijke lockdown wordt de horeca 
opnieuw flink getroffen. Veel res-
taurants gaan nu over op het aan-
bieden van afhaalmaaltijden. Ik 
roep onze inwoners dan ook op 
om hen te steunen en er veel ge-
bruik van te maken. De restau-
rants mogen niet wegvallen, ook 
zij zorgen voor leefbaarheid in 
onze kernen”.

In gesprek gaan
“De winkeliers die een pand hu-
ren en door deze crisis worden ge-
troffen roep ik op om in gesprek 
te gaan met hun verhuurder. Ze 
moeten deze duidelijk maken dat 
er op lange termijn gedacht moet 
worden. Als ze wegvallen is er ook 
geen huurder meer”.

Samenwerking 
en solidariteit
“Bij de ondernemersverenigingen 
proef ik positiviteit. Ze willen sa-
menwerken en goede ideeën uit-
wisselen. Zo zie ik dat bij ‘Ons 
Steenbergen’ en ‘Hart van Dinte-
loord’. Ook met de solidariteit die 
ik bespeur tussen onze bedrijven 
ben ik super gelukkig”

Bedrijven moeten 
verder kunnen
“De coronacrisis bezorgt ons wel 
enorm veel extra werk en slokt 
veel van onze tijd op. Dat gaat ten 
koste van de reguliere werkzaam-
heden. En dat is niet goed. Bedrij-
ven moeten verder kunnen, de 
economie moet aan de gang blij-
ven. Er komt nu een halve FTE-er 
bij om onze ambtenaren te onder-
steunen”.

 

Wethouder Willy Knop: 
“Grote zorgen, vooral 
ook voor de vele ZZP-ers 
in onze gemeente”

( door Peter Vermeulen )
KRUISLAND – Secretaris Peter 
Gommeren van de Kruislandse 
KBO zet desgevraagd uiteen wat 
de invloed van corona was op de 
reeks van activiteiten die in de af-
gelopen maanden op de rol ston-
den. Maar hij geeft ook aan dat de 
Kruislandse bestuurders van KBO, 
De Zonnebloem en de Dorpsraad 
de moed niet opgeven. “Zodra het 
veilig kan starten we weer op”.

“Het begon al begin maart. We 
hadden op de dertiende van die 
maand onze algemene ledenver-
gadering gepland staan. Die heb-
ben we veiligheidshalve gecan-
celd”. En vervolgens gebeurde dat 
ook bij de dinsdag- en donder-
dagactiviteiten in Siemburg. Ook 
de ‘80-jarigen dag’, de ‘Dag van 
de Ouderen’, de Bedevaart naar 
‘de Zeg’, de Zomerreis samen met 
KBO Welberg en de Vrijwilligers-
dag in ’t Wagenhuis vielen ten 
prooi aan corona. En het inloop-
café in De Commerce, bij Zaal 
Koch en cafetaria ’t Vosje moest 
eveneens worden afgelast.

Enquête 
Eind augustus werd besloten 
om een enquête te houden on-
der de Kruislandse ouderen. Het 
merendeel van de responden-

ten gaf aan dat ze graag de activi-
teiten wilden hervatten. Dat be-
tekent nog niet dat de bingo’s in 
Siemburg worden hervat, maar 
het gaat vooralsnog om de klein-
schalige bijeenkomsten op de 
dinsdagen en donderdagen. 
Ook de modeshow wordt afge-
last, echter omdat de organisator 
hiervan zich heeft ziek gemeld. 
Of het geplande bezoek aan het 
Suiker- en Vlasserijmuseum door-
gang kan vinden is nog onduide-
lijk. Wel duidelijk is dat de geplan-
de voorstelling van De Vrolijke 
Spelers, die begin januari op het 
programma stond, niet doorgaat. 
De Steenbergse toneelclub kan 
door corona niet repeteren.

Samenspel
In Kruisland is er een automatisch 
samenspel tussen KBO, de Dorps-
raad, De Zonnebloem en Welzijn 
Kruisland. “Bestuurlijk gaat dit 
vanzelf, want zowel Peter Gom-
meren (KBO), als Arthur Oomen 
(De Zonnebloem), Jean-Marie 
Buijs (Dorpsraad) en Christianne 
Tholhuijsen (Welzijn Kruisland) 
zijn actief in dezelfde besturen. 
“En we werken ook voor dezelfde 
doelgroep”, zo licht Peter Gomme-
ren toe.

‘Huiskamerproject’

Hij geeft aan dat het ‘Huiskamer-
project’ –  zoals het initiatief dat op 
stapel stond voorlopig wordt ge-
noemd – nog zeker door zal gaan. 
“Dit is een dagbesteding ‘light’. 
Daarbij komt nog heel wat kijken, 
maar we willen al wel in januari 
van start gaan. We kunnen dan ge-
bruik maken van de vrijgekomen 
ruimte in Siemburg, waar eerst de 

kleuteropvang zat. We gaan ge-
woon eenvoudig starten en hopen 
dit samen met kinderopvangor-
ganisatie Zo te doen. Er is al het 
nodige afgestemd en we hebben 
medewerking toegezegd gekregen 
van de gemeente Steenbergen en 
van Thuiszorg West-Brabant. We 
starten ‘low profile’ en breiden dit 
vervolgens nog wel uit. Overigens 

kunnen we hier zeker nog vrijwil-
ligers bij gebruiken. Vandaar dat 
ik graag een oproep doe aan wie 
dit wil ondersteunen om zich aan 
te melden. Dat kan bij een van de 
genoemde bestuurders”.

In de wachtkamer
De bestuurders van KBO, Dorps-
raad, De Zonnembloem en Wel-
zijn Kruisland laten zich door co-
rona niet uit het veld slaan. Ze blij-
ven actief voor de Kruislandse ou-
deren. Ook al staan initiatieven in 
de wachtkamer, zodra de situatie 
veilig is komen ze eruit. “Je merkt 
dat de behoefte bij de ouderen er 
zeker is. Maar er is ook best angst 
voor besmetting”.

Duo-fiets beschikbaar
Hij noemt nog iets dat in de wacht-
kamer staat: “We hebben de be-
schikking over een duo-fiets, met 
trapondersteuning. Die is eind vo-
rig jaar al aangeschaft. Maar door 
corona staat deze nog steeds aan 
de acculader. Toch kan deze nu 
al worden gebruikt hoor. Bijvoor-
beeld een dochter of zoon die met 
vader of moeder wil gaan fietsen. 
Ze kunnen er nu al gebruik van 
maken. Wie dat wil kan contact 
met mij opnemen”. Dat kan per-
soonlijk of via het mailadres: gom-
meren.p@outlook.com

Peter Gommeren: “Veel activiteiten gecanceld, 
maar zodra het veilig kan starten we weer op”
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – De carnavals-
verenigingen  in de gemeente 
Steenbergen hebben gezamen-
lijk en in overleg met het loka-
le bestuur besloten om de gro-
te optochten in de kernen on-
der voorbehoud geen doorgang 
te laten vinden. Aan Dennis Ver-
meulen – Prins Strienius V tijdens 
de carnaval – de vraag hoe de 
Stichting Karnaval Steenbergen 
denkt over andere carnavalsac-
tiviteiten.

“Hoe vervelend we dit ook vin-
den en hoezeer we dit zullen mis-
sen: de bals zoals bijvoorbeeld het 
Snorrebal en het Snorrekesbal zul-
len komende carnaval niet wor-
den gehouden. Dat kan ook niet, 
de risico’s op besmetting door het 
coronavirus zijn dan echt te groot. 
Ook het beeld van volle kroegen 
zal er zeker niet zijn. Wel willen we 
inzetten op activiteiten voor kin-

deren. Hierbij zijn slechts kleine 
beperkingen en dit biedt dus mo-
gelijkheden”, reageert Dennis Ver-
meulen. 

Digitaal
“De tijd zal leren hoe het virus 
zich ontwikkelt. Het blijft allemaal 
onzeker waar het naar toegaat. Wij 
voelen ons als stichting zeker ver-
antwoordelijk. Daar waar geen af-
stand kan worden gehouden en 
we geen veiligheid kunnen waar-
borgen zullen geen activiteiten 
door ons op stapel worden gezet. 
We kijken voor de volwassenen 
wel of we digitaal zaken kunnen 
organiseren. Dit willen we in sa-
menwerking met de SLOS doen. 
Dat geldt ook voor onze collega 
carnavalsverenigingen. Er is ook 
met hen een goede samenwer-
king”.

Elf-Elf-viering
Het begint al met de elf-elf-vie-
ring. “Wij zullen ook die digitaal 
doen. Alles moet nog exact wor-

den afgestemd en vastgelegd, 
maar de verwachting is dat we het 
motto rond de klok van 19:00 uur 
bekend maken”.

Geen optochten, tenzij . . . 
“En we maakten het al eerder be-
kend: dit keer geen optochten, 
tenzij de ontwikkelingen rond co-
rona heel voorspoedig gaan. Dan 
kunnen we kijken wat nog wel 

mogelijk is. Voor de grote wagens 
geldt dat die er vast niet zullen 
zijn. De meeste bouwclubs rich-
ten zich nu op 2022”. 

Zorgvuldig
“Voor ons geldt dat we extra voor-
zichtig zijn en we ons goed aan de 
richtlijnen willen houden. Zo zijn 
er afgelopen zaterdag al filmop-
names gemaakt. Omdat onze hof-

houding uit vijf personen bestaat 
en er nu een ‘maximaal 4 perso-
nen richtlijn’ is, hebben we dit 
zelfs gesplitst gedaan. En zo wil-
len we dit ook de komende perio-
de zorgvuldig doen.

En ja, we balen hier beslist van. 
Het is heel erg jammer. Maar de 
volksgezondheid is het aller be-
langrijkste”.

Dennis Vermeulen: 
“Vooral inzetten op 

carnavalsactiviteiten 
voor de kinderen”

Foto: De burrieborrel is een gelegenheid waarop - inmiddels traditioneel - de diverse hofhoudingen van de 
verschillende kernen bijeenkomen. Bij de komende carnavalsviering zal dat helaas niet het geval zijn. Op de 
foto achter het vaandel Prins Strienius V.
Foto: Niek Perdaems © 2020 

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Tijdens de vorige 
golf kwam Christ Antonissen nog 
ongewild in het nieuws. Hij gaf 
een optreden voor de bewoners 
van de woonlocatie van SDW ‘Aan 
de Zuidwal’. “Dat was echt fantas-
tisch. De bewoners waren al ander-
halve maand niet buiten geweest. 
Ze genoten. Helaas deed dat ook 

het toegestroomde publiek buiten 
de omheining. Dat hield volgens 
de BOA’s niet voldoende afstand 
van elkaar. Zelf had ik het gevoel 
dat dit nogal meeviel”.

De buitendienst voorman bij ge-
meente Steenbergen vindt beslist 
dat alle regels moeten worden na-
geleefd. “Die zijn terecht. Ze moe-
ten besmettingen voorkomen. 

Overigens zal straks een vaccin 
voor een oplossing zorgen. Ik ben 
er van overtuigd dat het ontwikke-
len daarvan gaat lukken”.

Houd je aan de regels!
“Een gevaar is wel dat er wellicht 
heel wat mensen zijn die het virus 
meedragen maar er zelf geen erg 
in hebben omdat ze niet echt ziek 
worden. Dus ook daarom zeg ik: 
houd je aan de regels, dat is even-
tjes het beste”.
Christ Antonissen vindt dat het 
voor de jeugd wel heel lastig is. 
“Ik heb zelf een dochter van twin-
tig. Die jongeren hebben er veel 
moeite mee om de richtlijnen op 

te volgen. Wat wil je, ze hebben al 
een half jaar niks mogen doen, dat 

kan toch eigenlijk niet”.

Alles afgelast
Voor zijn optredens als Dj en zan-
ger heeft Christ Antonissen de 
gevolgen van corona al behoor-
lijk ervaren. “Ik had een kei-volle 
agenda. Maar moest alles afzeg-
gen. Dat betekende soms mensen 
met tranen aan de telefoon. Wat 
wil je als je trouwen wilt en het 
gaat niet door”. Hij vindt het ove-
rigens nog het ergste voor de eve-
nementenbranche. “Die ligt volle-
dig stil. Bedrijven die totaal geen 
omzet meer hebben. Het is echt 
hopen dat er snel een tegenmid-
del komt”.

Zanger Dj Christ Antonissen: 
“Laten we hopen dat 

er snel een vaccin komt”

( door Peter Vermeulen )

DE HEEN – Voorzitter Piet de Jong 
van De Stelle bereikte op 13 juli de 
65-jarige leeftijd. “We hadden een 
leuk feest gepland. Vanzelfspre-
kend hier in de Stelle met familie 
en vrienden. Nou dat ging natuur-
lijk niet door. Heel jammer, maar 
geen nood hoor. Wat in het vat zit 
verzuurd immers niet en van uit-
stel komt zeker geen afstel”.

“Volgend jaar in december zijn 
mijn vrouw Riet en ik veertig jaar 

getrouwd. Dan willen we zeker 
ook een feest geven. En ik ver-
wacht dat dan de corona wel be-
dwongen is. We zullen dan vast al 
zijn ingeënt”.

Alles ligt nu stil
In De Stelle ligt alles stil. “Ook dat 
is jammer. We hadden de ruimte 
hier coronaproof ingericht. Je ziet 
het, alles keurig op afstand van el-
kaar. Het is vooral beroerd voor 
onze gebruikers. De biljarters en 
deelnemers aan de gym zitten nu 

thuis en wachten met smart tot we 
weer open gaan. Voor onze Stel-
le valt de schade nog wel mee. We 
werken hier namelijk met 30 vrij-
willigers – tijdens carnaval zelfs 
met dik vijftig – en die werken be-
langeloos. Alleen de accountant 
kost ons geld”.

Ergernis
Piet de Jong wil nog wel een erger-
nis kwijt: “Ik walg gewoon van die 
actiegroepen die blijven ontken-
nen dat er een virus is. Ze mogen 
wat mij betreft strontziek worden. 

En ze moeten eens beseffen dat 
er zelfs hulpverleners aan corona 
zijn overleden. 

Hoe kan je dit virus nu ontken-
nen, terwijl heel de wereld er on-
der lijdt?”.

Piet de Jong: “Geen afstel door uitstel”
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Dat alle eve-
nementen die gepland ston-
den geen doorgang kunnen vin-
den vindt ook wethouder Wilma 
Baartmans triest. “Een groot ge-
mis voor alle inwoners van onze 
gemeente. Want dit zijn toch 
belangrijke contactmomenten. 
Geen kermissen bijvoorbeeld, 
geen IJsfestijn, geen Kerstmarkt 
in de Gummarus en geen Hallo-
ween-drive in-bioscoop op de 
Helberg. Voorbeelden van eve-
nementen waarin organisatoren 
hun hart en ziel leggen en zoveel 
tijd in steken. Dit is zo jammer”.

“Ik hoop echt dat we er met zijn 

allen de moed in kunnen houden. 
We gaan de donkere dagen in, die 
vaak somber zijn. Dan zijn leuke 
evenementen een goede opsteker. 
Ik heb nu helaas een lijst vol eve-
nementen die allemaal op rood 
staan”.

”Wellicht een 
kleine ijsbaan”

De wethouder vertelt dat er nu 
naarstig gezocht wordt naar een 
activiteit die horeca en winkeliers 
wat kan ondersteunen. “Bekeken 
wordt of we naar Steenbergen op 
de Markt en in Dinteloord bij de 
haven een kleine ijsbaan kunnen 
krijgen die er in december en ja-
nuari wellicht zou kunnen staan. 
Deze ijsbaantjes zijn bedoeld voor 

kinderen tot 13 jaar. Die lopen 
geen echt risico op besmetting 
en zo’n activiteit zou welkom zijn. 
Maar ik moet benadrukken dat 
het vooralsnog om een verken-
ning gaat. Het moet mogelijk en 
betaalbaar zijn. In elk geval zoe-
ken we naar zaken die goed zijn 
voor de kernen van onze gemeen-
ten, zaken ook waar mensen blij 
van worden”.
Wilma Baartmans doet ook een 
oproep: “Laten we in deze sombe-
re tijd vooral lief zijn voor elkaar”.

Foto: Op het moment dat we haar 
belden voor een reactie maakte 
Wilma Baartmans met echtgenoot 
Peter een boswandeling. “We zien 
hier een prachtige rode padden-
stoel met witte stippen. Daar word 
ik dan toch een beetje blij van”.

Wethouder Wilma Baartmans: 
“We moeten de moed erin houden. 

Laten we vooral lief zijn voor elkaar”

( door Peter Vermeulen )
NIEUW-VOSSEMEER – Willem-Jan 
van Loenhout woont met zijn 
91-jarige moeder. Voor haar heeft 
hij vanwege corona de meeste 
schrik. Wanneer zij een corona-
besmetting zou krijgen vreest hij 
voor haar leven. “Ikzelf werk in de 
logistiek op de vliegbasis Woens-
drecht. Hier zijn enorm veel voor-
zorgsmaatregelen. Niet alleen al-

lerlei ontsmettingsmiddelen, maar 
bijvoorbeeld ook de halvering van 
de ploeggrootte”.

 “En er is een goed en duidelijk be-
leid. Zodra iemand verkouden is 
moet hij of zij naar huis en er volgt 
een test. Pas als alles weer goed is 
kan de betreffende collega weer 
aan de slag”.
Willem-Jan van Loenhout vindt 

dat iedereen de richtlijnen goed 
moet opvolgen. En daarbij hoort 
ook het dragen van een mond-
kapje in publieke gelegenheden. 
“Dit is een ongekende pandemie. 
Gelukkig hebben we goede medi-
sche zorg en goede huisvesting. 
Dat is in veel andere landen een 
stuk minder”.

Advies
Hij heeft een duidelijk advies: 
“Neem preventieve maatregelen. 
Doe het maximale en neem dit 
alles heel serieus”. En neemt af-
scheid met: “Zie gezond te blij-
ven”.

Willem-Jan van Loenhout: 
“Ik heb de grootste zorgen 
over mijn 91-jarige moeder”

“Geen angst maar wel 
heel goed nadenken”

( door Peter Vermeulen )
HEENSE MOLEN – Astrid Kouwen-
berg spreken we aan bij haar wo-
ning op de Heense Molen. Ze geeft 
aan dat corona haar geen angst 
aanjaagt maar dat ze zich heel be-
wust is dat de maatregelen goed 
moeten worden opgevolgd om een 
besmetting te voorkomen.

“Ik kan gelukkig blijven werken. 
Dat gebeurt op een zaadverede-
lingsbedrijf waar de anderhalve 
meter-regel zoveel mogelijk wordt 
nageleefd. Dat kan in de meeste 
gevallen ook, er wordt in een kas 
gewerkt. En zo nodig draag ik een 
mondkapje. Dat doe ik overigens 
overal waar ik naar toe ga en waar 
dat nu aangegeven is. Ik vind dat 
we ons goed aan de regels moeten houden en steeds goed nadenken 
over waarom dat noodzakelijk is”.     Foto: Astrid Kouwenberg

( door Peter Vermeulen )
NIEUW-VOSSEMEER – Adrie van 
Aart-Beens merkt de beperkin-
gen die corona geeft. “Ik ben voor 
mezelf niet bang. Maar voor mijn 
echtgenoot Suus beslist wel. Hij 
loopt veel risico voor zijn gezond-
heid en heeft zelf ook angst voor 
besmetting. Hij komt ook bijna 
niet buiten”.

“Ikzelf kom ook veel minder dan 
voorheen buiten ons huis. Wel om 
boodschappen te doen. In de win-
kels draag ik nu een mondmasker. 
En verder is het heel goed uitkij-
ken geblazen. Maar ja, we moeten 
er nu eenmaal mee leven. Ik hoop 
dat het snel over gaat, maar vrees 

dat we er nog lang niet vanaf zijn”.  
Adrie van Aart-Beens doet haar 
mondkapje op en gaat na het ma-
ken van de foto haar boodschap-
pen doen bij de Vosmeerse Spar.

Foto: Adrie van Aart-Beens

“Corona heeft veel impact en 
werkt vooral voor de 

risicogroep heel beperkend”
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – ‘Berichten van 
de frontlinie’. Herinnert u zich dit 
tv-programma tijdens de eerste 
corona-golf nog? Dagelijks na-
men de zorgverleners in de Covid 
19-sector de kijkers even mee in 
hun wereld. Een indrukwekkend 
en soms emotioneel inkijkje in de 
wereld van artsen en verpleeg-
kundigen. Het programma stopte 
toen de IC’s leegliepen en de zorg 
terug kon keren naar het nieuwe 
normaal. De zorg voor corona-pa-
tiënten stopte uiteraard niet. Die 
ging, zij het veel minder zichtbaar, 
onverminderd door. Zoals bijvoor-
beeld door het virale team van 
Thuiszorg West-Brabant (TWB). 

Vanuit de gemeente Steenbergen 
maken Kelly Antheunisse, Juani-
ta Huijps en Sander Goorhuis deel 
uit van het virale team van TWB. 
Naast hun reguliere werkzaamhe-
den als wijkverpleegkundigen ver-
lenen zij specialistische zorg aan 
corona-patiënten en aan mensen 
die het virus mogelijk onder de le-
den hebben. Ook neemt het drie-
tal thuis testen af bij mensen die 

niet naar de teststraat kunnen. 
Het virale team bestrijkt het hele 
werkgebied van TWB. “Ons werk 
bestaat voor 50% uit Covid-zorg 
en dat wordt gestaag meer,” ver-
telt Kelly Antheunisse. “Aan onze 
preventieve taken komen we al 
maanden amper meer toe. Als 
viraal team staan we dag en nacht 
klaar. Dat is ook nodig want men-
sen kunnen snel verslechteren. 
We hebben het zien gebeuren 
dat iemand het ene uur nog rela-
tief milde klachten had en een uur 
later met de ambulance naar het 
ziekenhuis moest vanwege ernsti-
ge benauwdheid. Het is een on-
voorspelbare ziekte.”

In de vijfde versnelling
Deelname aan het team is, voor-
alsnog, een vrijwillige keuze al was 
het voor het Steenbergse trio eer-
der een vanzelfsprekendheid. Jua-
nita Huijps: “Het hoort erbij; hier 
heb je als verpleegkundige een 
eed voor afgelegd.� Dat wil niet 
zeggen dat het daardoor makkelij-
ker is. ”We werken voortdurend in 
de vijfde versnelling,” aldus San-
der Goorhuis. ”Zeker nu de zie-

kenhuizen zo snel mogelijk ruim-
te moeten maken voor nieuwe co-
ronapatiënten. De druk is hoog en 
het werken in beschermende pak-
ken is niet comfortabel.” “En min-
der persoonlijk,” vult Antheunis-
se aan. “Thuiszorg gaat ook om 
tijd en aandacht hebben voor de 
mensen en dat is nu een stuk min-
der. Toch is en blijft het bijzonder 
werk. We komen bij mensen op 
het meest kwetsbare moment van 
hun leven.” 

De opgedane ervaringen gaan 
zelfs de meest ervaren verpleeg-
kundigen niet in de koude kleren 
zitten. “Als collega’s praten we veel 
over wat het met je doet. Dat heb 
je wel nodig. Het scheelt enorm 
dat onze werkgever echt ziet wat 
wij doen en de waardering ervoor 
laat blijken. Dat voelt goed.“

Middenin het leven
Met het aanzwellen van de twee-
de golf bemerkten de drie colle-
ga’s dat het sentiment in de sa-
menleving veranderd was ten 
opzichte van de eerste periode. 
“Kelly Antheunisse: Er wordt ten 
onrechte aangenomen dat de ou-

deren die door het virus getroffen 
worden, toch al tot de zwakkeren 
behoren. Mensen die aan het ein-
de van hun leven zijn. Dat erva-
ren wij echt heel anders. We zien 
mensen die de ene week nog op 
de tennisbaan staan en de volgen-
de week doodziek zijn. Stel je voor 
dat je de echtgenote of een kind 
bent van die man die nog zo mid-
denin het leven stond en nu in-
eens in een ziekenhuisbed vecht 
voor zijn leven. En dat je daar dan 
niet bij mag zijn. Dan hoef je echt 
niet aan te komen met de opmer-
king dat iemand ‘toch een mooi 
leven heeft gehad’.”

Behoorlijk boos
Dat de maatschappelijke onvrede 
zich uit in het minder of niet na-
leven van de corona-regels wil er 
bij de verpleegkundigen niet in. 
“Ik kan behoorlijk boos worden 
wanneer ik in de supermarkt met 
moeite twee mensen moet omzei-
len die zonder mondkapje lekker 
uitgebreid staan te kletsen,” geeft 
Juanita Huijps woorden aan de er-
gernis. “Ook als ik lees dat ‘feesten 
weer moeten kunnen’ gaan mijn 
nekharen overeind staan. Wij zien 
van dichtbij wat corona met men-
sen en hun naasten doet. Wij wer-
ken ons te pletter en wanneer een 
ander daar dan de schouders voor 
ophaalt, dan irriteert mij dat.” 

Afscheid nemen
Een irritatie die voortvloeit uit de 

dagelijkse confrontatie met schrij-
nende situaties. “Angst en een-
zaamheid zijn wel koploper op 
dit moment. Met name wanneer 
iemand opgenomen moet wor-
den en de partner blijft achter. Er 
mag niemand mee met de opna-
me en dat is psychisch zwaar voor 
mensen die al tientallen jaren sa-
men zijn. Wanneer je een oude-
re mevrouw afscheid ziet nemen 
van haar man terwijl zij niet weet 
of ze hem nog terug zal zien, dan 
doet je dat wat. Ik heb in mijn re-
guliere route als wijkverpleegkun-
dige een dame die begin dit jaar 
haar man heeft verloren. Familie 
en buren komen niet vanwege de 
corona. Sociale activiteiten liggen 
stil. Dan zie je pas wat eenzaam-
heid doet met iemand. Het is hart-
verscheurend.”

Beperkt in vrijheden
Sander Goorhuis hoopt samen 
met zijn collega’s dat heel Neder-
land verantwoordelijkheid neemt 
en een stapje bij zet. “Laten we 
eerlijk zijn. We zitten niet in oor-
log. We hebben eten, een dak bo-
ven ons hoofd en een warm bed. 
Het enige waar we echt last van 
hebben, is dat we beperkt wor-
den in onze vrijheden. Ik vind het 
oprecht erg dat sommige secto-
ren economisch hard getroffen 
worden, maar wanneer we het als 
zorg straks niet meer kunnen bol-
werken dan krijgen we als volledi-
ge samenleving veel grotere pro-
blemen.”

Corona-team Thuiszorg West-Brabant nog altijd in de frontlinie

“Angst en eenzaamheid zijn 
op dit moment koploper”

Foto: Kelly Antheunisse, Sander Goorhuis en Juanita Huijps-van Meer  zijn drie Steenbergse wijkver-
pleegkundigen die deel uitmaken van het virale team van TWB. De afgelopen weken zien zij het aantal 
corona-besmettingen met de dag stijgen.      Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Foto: Wijkverpleegkundige Kelly Antheunisse neemt de coronatest af bij de 
heer Luijks voor wie het niet mogelijk was om naar de teststraat te gaan.

( door Peter Vermeulen )
WELBERG – “Onze dochter Albina 
is huisarts. Die waarschuwt mijn 
echtgenote Joke en mij regelmatig: 
blijf opletten. Het is serieus oppas-
sen geblazen!”. Ook onze schoon-
zoon Ed beaamt dat. Hij werkt op 
de Intensive Care van het universi-
teitsziekenhuis in Maastricht. “Tij-
dens de eerste golf belde hij. ‘We 

hebben hier 32 mensen op de IC. 
Die gaan allemaal dood”.

“Dat is toch vreselijk. En het doet 
beseffen hoe ernstig corona is. 
Dat is de reden dat wij heel voor-
zichtig zijn. We dragen mondkap-
jes, gebruiken ontsmettingsmid-
delen. Ik heb die ook in de auto. 

Voor elke hondencursus die ik 

geef, zorg ik voor goede ontsmet-
ting”.

‘Doe toch voorzichtig’
“Wat ik nu ga zeggen klinkt als 
‘ouwelullenpraat’. Maar als je naar 
die feestende mensen op televi-
sie kijkt dan heb ik geen begrip. 
Dan denk ik: doe toch voorzichtig. 
Wat als ze een van hun ouders of 
grootouders besmetten?”.
“Wijzelf zijn fanatieke bridgers. 
Maar we kaarten nu niet. Bridgers 
zijn vaak een wat oudere groep. 
En die is nu eenmaal extra gevoe-
lig. De gevolgen van besmetting 
zijn vaak enorm”.

Jaap Dansen: “Het is echt 
serieus oppassen geblazen”
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN –Sinds het begin 
van de tweede coronagolf, ont-
vangt burgemeester Ruud van den 
Belt de wekelijkse coronacijfers 
van het RIVM met een steeds die-
per wordende frons: “De afgelopen 
zeven dagen zijn er meer dan hon-
derd mensen positief getest in de 
gemeente Steenbergen. Op 1 okto-
ber stond het totaal nog op 160. 
Nu is dat aantal ruim verdubbeld. 
In drie weken tijd! Ik vraag me dan 
af hoe het kan dat er nog mensen 
zijn die zich geen zorgen maken. 
Toch merk ik dat voor een deel van 
de samenleving dat gevoel van ur-
gentie ontbreekt.” Het is volgens 
de burgemeester de hoogste tijd 
dat de samenleving haar prioritei-
ten weer op orde krijgt. 

”We kunnen het over heel veel 
dingen oneens zijn, maar één ding 
hebben we gemeen: We zijn alle-
maal tegen corona,” concludeert 
Van den Belt. ”Denk na over wat 
je zelf kunt doen om het virus te-
rug te dringen in plaats van de dis-
cussie op te zoeken over de regels 
of in je eigen bubbel van gelijk te 
blijven hangen. De maatregelen 
zijn niet het doel, maar het mid-
del waarmee we corona bestrij-
den. Dus houd je eraan. Dat geldt 
voor de jongeren die willen fees-
ten, maar ook voor ouderen die  
er verstandig aan doen om meer 
thuis te blijven en minder mensen 
te zien. Alleen op die manier krij-
gen we het virus er samen onder.”

Karakter tonen
“Door de eerste golf werden we 
compleet overvallen,” vervolgt 
van den Belt. “We namen aller-
lei besluiten terwijl we nog maar 
de helft van de kennis hadden. 
Er ging een schokreactie door de 
samenleving van waaruit hele 
mooie initiatieven ontstonden. Ik 
was diep onder de indruk van die 
solidariteit.”
De burgervader ziet dat de reactie 
op de tweede golf duidelijk ander 
is: “Dit overkomt ons niet, maar 
hebben we aan zien komen. Coro-
na is inmiddels onderdeel van ons 
leven geworden en we lijken de 

noodzaak om er iets aan te doen 
minder te voelen. Terwijl het er 
juist nu op aankomt om karakter 
te tonen. Kunnen we dit met el-
kaar? Ik denk het wel. Zolang we 
ons maar realiseren dat we samen 
strijden tegen één vijand: coro-
na. We moeten de focus niet leg-
gen op wetenschappers of op de 
politiek, maar op de bestrijding 
van het virus. Laten we geen zin-
loze energie steken in overal te-
veel over na te denken. Bedenk: 
Wat kan ik bijdragen om het virus 
terug te dringen? Als we dat met 
elkaar doen, dan komen we ook 
deze periode weer door.”

Oog voor hebben
Gelijktijdig met de nieuwe co-
ronapiek, diende ook de herfst 
zich aan. De zon laat zich min-
der zien, de kleur verdwijnt uit de 
natuur en de dagen worden kor-
ter. Een tijd waarin het leven on-
der normale omstandigheden al 
wat zwaarder is. “Daar komt bo-
venop dat het voor veel mensen 
een enorm onzekere periode is,” 
schetst de burgemeester. “Gaat 

mijn bedrijf het redden? Heb ik 
straks nog een baan? Die men-
sen moeten we steunen. Dat geldt 
ook voor hen die al maanden 
thuis zitten omdat zij een zwak-
ke gezondheid hebben. We zien ze 
niet, maar we moeten er wel oog 
voor hebben. In deze speciale edi-
tie staat het verhaal van Debby 
Adriaansen, een jonge, zwange-
re moeder met taaislijmziekte. Als 
je dat verhaal echt tot je door laat 
dringen, dan besef je wel waarom 
we dit met elkaar moeten doen.” 

Het hakt erin
In de eigen thuissituatie kan echt-
genoot Ruud al evenmin om Co-
vid-19 heen. “Gisteren is Angela 
voor de eerste keer sinds de eer-
ste golf weer aangetreden op de 
Covid-afdeling. Ze zag er tegen-
op om weer uren aan een stuk in 
dat hete pak te staan. Tien kilo-
meter legt ze tijdens een dienst af, 
met amper een pauze tussendoor. 
Het zijn de zorg en spanning die 
het moeilijk maken. Corona is zo 
onvoorspelbaar. Het ene moment 
staat Angela aan het bed van een 

patiënt die het ergste gehad lijkt 
te hebben en tien minuten later 
gaan alles toeters en bellen af en 
raakt ze die persoon kwijt. Dan 
voelt zij zich verantwoordelijk, net 
als ik mij verantwoordelijk voel 
voor de twaalf doden die we in de 
gemeente Steenbergen te betreu-
ren hebben. Het hakt erin.”
Van den Belt benadrukt dat het 
coronavirus de volledige gezond-
heidszorg treft. “Dat Angela en 
haar collega’s ingezet worden op 
de Covid-afdelingen, betekent 
dat hun normale werkzaamheden 
deels niet uitgevoerd kunnen wor-
den. Er zijn simpelweg niet ge-
noeg verpleegkundigen. Door co-
rona worden ook heel veel ande-
re mensen die zorg nodig hebben 
getroffen. Wiens mogelijk levens-
reddende operaties of behande-
lingen uitgesteld worden omdat 
het ziekenhuis vol ligt. Daarom is 
het zo belangrijk om in te zetten 
op die gezamenlijke solidariteit.” 

Indrukwekkend 
Terugkijkend op die afgelopen 
maanden kan de burgervader 

zonder nadenken de meeste in-
drukwekkend gebeurtenissen be-
noemen: ”Het telefoontje met de 
eerste coronapatiënt in Steenber-
gen die mij uitlegde wat zij voelde 
en wat haar angst was. Maar ook 
het bericht dat restauranthou-
der Jack Bosters uit Nieuw-Vos-
semeer, die aan het begin van de 
crisis al soep bracht naar ouderen, 
zelf zwaar getroffen werd door het 
virus. En het contact met de fami-
lie van Adrie Hommel. Hij heeft 
de twijfelachtige eer om Neder-
lands recordhouder te zijn als co-
ronapatiënt die het langst op de 
IC lag. Voor zijn familie was dat 
een enorm onzekere en slopende 
tijd. Van de week bezocht ik hem 
thuis en dat was een bijzonder 
moment.” 

Wie niet luisteren wil, 
moet voelen
Als burgemeester is hij ook de 
eerst verantwoordelijke voor 
openbare orde en veiligheid. ,,We 
hebben het toezicht meteen op-
geschaald bij de eerste golf en 
handhaven waar nodig, maar dat 
mag nooit een doel op zich zijn.”
Met pijn in zijn hart heeft hij ge-
zien dat vrijwel alle evenemen-
ten in onze normaal zo actieve 
gemeenschap moesten worden 
afgelast. “We zijn voortdurend in 
gesprek met tal van organisaties 
want we willen dat er zoveel mo-
gelijk activiteiten door kunnen 
gaan, maar het gaat bijna niet. 
Neem nu Halloween op de Hel-
berg. De organisatie had zo goed 
nagedacht over een coronaproof 
evenement. Ze maakten zelf een 
film en organiseerden een dri-
ve-in bioscoop. Onder de huidi-
ge maatregelen kan ook dit echter 
niet doorgaan. Dat doet zeer. Ook 
voor mij persoonlijk, want ik had 
een bijrolletje in die film en had 
de plank al vrijgemaakt voor de 
Oscar,” besluit Van den Belt met 
een dikke knipoog, maar ook in 
het volle besef dat we er alles aan 
moeten doen om te voorkomen 
dat nog verdergaande maatrege-
len noodzakelijk zijn.

Burgemeester Ruud van den Belt gelooft in de kracht van onze samenleving

”Bedenk: Wat kan ík doen om het virus terug te dringen?”

Er zijn nog veel dingen die je nog wel kunt doen!
• Ga lekker buiten wandelen in kleine groepjes.
• Bel je naasten eens wat vaker
• Verzin leuke digitale bijeenkomsten met  vrienden of familie
• Maak schoon schip in je huis
• Pak die oude hobby weer eens op, misschien ben jij wel een heuse kok, kunstenaar of musicus, deel het resultaat van jouw creativiteit online met je omgeving.

Speciaal voor kinderen
• Spot de mooiste paddenstoelen in het bos.
• Heel de gemeente Steenbergen bakt! Maak thuis de mooiste creaties.
• Kamperen in eigen huis. Tover een heuse kampeerplek tevoorschijn.
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Sterke toename in aantal 
lokale besmettingen
Sinds de uitbraak van de corona-pandemie zijn er in onze gemeente, volgens 
de officiële cijfers t/m 22 oktober, 402 mensen besmet (geweest) met het Co-
vid-19 virus. Op 1 oktober stond de “teller” nog op 160. In de periode van 14 
t/m 21 oktober deed zich de sterkste toename voor, met 117 nieuwe gevallen. 
Tijdens de eerste golf vielen er, mede als gevolg van corona, 12 geregistreerde 
overlijdens te betreuren. 

Besmettingsgevallen 
per kern:

Steenbergen 190
Dinteloord 123
Nieuw-Vossemeer  35
Kruisland 33
Welberg 14
De Heen    7

Verdeling van het aantal 
besmettingsgevallen 
per leeftijdscategorie:

0-6 jaar:   0
7-12 jaar:   3
13-18 jaar: 24
19-29 jaar: 62
30-39 jaar: 39
40-49 jaar: 59
50-59 jaar: 73
60-69 jaar: 47
70-79 jaar: 42
80 jaar en ouder: 53



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

Het zijn 
weer Kinder-
spaarweken!
Het zijn weer Kinderspaarweken!  
Spaar je mee? Je ontvangt dan een leuk cadeautje. 

Kom naar ons kantoor aan Kaaistraat 6  
in Steenbergen en neem je spaarvarken mee.

* Deze actie loopt tot 13-11-2020.  

Maak vooraf een afspraak via  (088) 730 77 10

T: 
E:
I:

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

Vraag ons naar de voorwaarden.

Schoenen Roosendaal

Hogestede 11 (Molenstraat ) Roosendaal
Betaald kort parkeren in de gehele straat
Tel. 0165-532656 www.riobello.nl

Aanstaande zondag koopzondag

Lopen én slapen op wolken

KOOP WOLKY’S
EN WIN EEN BED

WIN!

www.vishandeldemeerpaal.nl

Blauwstraat 77 • 4651 GB Steenbergen • 0167 564 470

geldig van 23 oktober t/m 31 oktober 2020

STANDPLAATS
VERKOOPWAGEN

STEENBERGEN

Vrijdag van 
09:15 tot 13:00 uur

Floraplein

aanbiedingen

Geldig in de winkel en op vrijdagmorgen bij de 
viskar op het Floraplein.

- Vispotjes, kabeljauw, zalm en 
 gamba's in een romige vissaus
 100 gram € 1,69 
- Verse scholfi let 100 gram € 1,99
- Noordzeesalade 100 gram +
 50 gram gratis € 2,49    
- Vismihoen, gepocheerde kabeljauw-
 fi lets, gamba's, prei en wortel in een 
 oosterse woksaus, 500 gram € 5,95     

geldig van 23 oktober t/m 31 oktober 2020

 Wat gaan we doen? 
Aan het uiterlijk van de brug verandert niets. Het 
gaat vooral om het vernieuwen van de inwendige 
onderdelen van de brug, zoals de hydraulische- 
en elektrotechnische systemen. Ook wordt de 
brug bijvoorbeeld voorzien van nieuwe slagbo-
men en zal de brug door middel van een glasve-
zelverbinding worden verbonden met de bedien-
post op de Sasdijk.  
 

 Wanneer vinden de werkzaamheden plaats en 
welke hinder kunt u daarvan verwachten? 
 De werkzaamheden vinden in de periode van 1 
september tot en met half december. Het werk 
moet 11 december worden opgeleverd. Voor de 
omgeving is met name de periode van 19 novem-
ber tot en met 25 november van belang vanwege 
de verkeershinder die dan wordt veroorzaakt. De-
ze hinder is als volgt: 
 

Van donderdag 19 november om 22.00 uur tot 
dinsdag 24 november om 06.00 uur: de brug is 
dan volledig gestremd voor scheepvaartverkeer. 
Met stakeholders als de Cosunbeet Company 
(voormalige Suikerunie) is de stremming afge-
stemd en is bepaald om deze in het weekend te 
laten plaatsvinden. Voor het landverkeer geldt een 
have rijbaanafzetting Verkeer wordt om-en-om 
langs het werk geleid met behulp van een ver-
keersregelaars. 

 
Van dinsdag 24 november 06.00 uur tot en met 
woensdag 25 november: in deze periode testen 
wij de brug en deze is dan gedeeltelijk gestremd 
voor de scheepvaart. De schepen kunnen geduren-
de bepaalde tijden de brug passeren. Deze tijden 
zijn als volgt: 

 
Dinsdag 24-11  
Blok I: brug open van 06.00 uur tot 6.30 uur 

 Blok II: brug open van 12.00 uur tot 12.30 uur 
 
 

Blok III: brug open van 18.00 uur tot 18.30 
uur 
 
Woensdag 25-11  
 Blok I: brug open van 6.00 uur tot 6.30 uur 

 

Wegverkeer zal soms even moeten wachten 
als de brug vanwege een test tijdelijk open 
gaat. Als alles volgens planning loopt kan de 
brug rond 13.00 uur weer normaal open ge-
steld worden.  

 

 Welke hinder kunt u in de eerste fase ver-
wachten van deze werkzaamheden? 

Naast de hiervoor beschreven verkeershinder 
kunnen de werkzaamheden enige geluidshin-
der geven, bijvoorbeeld door het draaien van 
machines. Bij de start van de brugstremming 
op 19 november vinden er laat op de avond 
(ongeveer vanaf 22:00uur) en in het begin van 
de nacht werkzaamheden plaats die geluids-
overlast kunnen veroorzaken. Dan verwijderen 
wij namelijk de fundering van de slagbomen 
op de brug.  

 

 Vragen of klachten? 
Heeft u vragen of klachten over de uitvoering 
van deze werkzaamheden? Neem dan tijdens 
kantooruren contact met mij op het telefoon-
nummer 06-10 21 40 26 of op het e-mailadres 
ruben.herregodts@strukton.com.  

 

 

Recentelijk zijn wij – Strukton Systems - in opdracht van de Provincie Noord-Brabant gestart 
met de voorbereidingen voor de renovatie van de Prinslandsebrug. De brugsystemen zijn 

verouderd en moeten vernieuwd worden. In de maand november worden de werkzaamhe-
den groter in omvang en zal er ook meer (verkeers-)hinder ontstaan. In deze advertentie 

leggen wij u uit wat we gaan doen en wat de gevolgen zijn van ons werk. 

Renovatie Prinslandsebrug tussen Dinteloord en Heijningen.   



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

Rolluiken - Markiezen

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

Rolluiken - Markiezen - Fakrodakramen - Keralite Gevelbekleding 
Uitvalschermen - Lamelgordijnen - Horren voor kunststof - Knikarmschermen

Ons assortiment bestaat uitsluitend uit topmerken zoals: Smits - Heroal  
Somfy - Keralit - Velux - Fakro en vele andere topmerken

Mart Brusselaars Rolluiken 
en  Zonwering staat al meer 

dan 20 jaar garant voor 
 betrouwbaarheid, kwaliteit 

en service.

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

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

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 
10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

Wij zijn op zoek naar een ervaren service monteur  
die ons team komt versterken.

Wij bieden:
• een zelfstandige functie met ruimte voor eigen inbreng
• goede arbeidsvoorwaarden
• een prettige werksfeer in een goed team
• bij gebleken geschiktheid: een vast arbeidscontract.

Wij vragen:

Een zelfstandige en  
ervaren service monteur 
voor gasverbrandingstoestellen
Werkzaamheden: • onderhoud van verbrandingstoestellen • Het 
zelfstandig oplossen van storingen • Bereidheid tot storingsdienst.

Functie-eisen: • Minimaal 3 jaar ervaring met onderhoud 
aan gasverbrandings toestellen • Zelfstandig kunnen werken • 
Communicatieve eigenschappen • Geen 8.00 tot 17.00 uur mentaliteit  
• Flexibel en stressbestendig 

Mogelijk ben jij diegene die past binnen de hierboven staande 
functieomschrijvingen Reageer dan snel. Voor meer informatie kun je 
telefonisch contact opnemen met Marc Adriaansen.

Stuur je sollicitatiebrief met daarbij ingesloten jouw C.V. graag binnen  
14 dagen naar onderstaand (mail) adres t.a.v. Marc Adriaansen.

CV&GAS

ELEKTRA

WATER

WARMTEPOMPEN

DAKEN

ENERGIE

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

Madri install service bv
Steenbergen, Zilverhoek 5
E marc@madri.nl
T (0167) 56 17 20 
 I www.madri.nl 

Kom jij ons team 
versterken?

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
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Parochiesecretariaat  tel: 
0167-561671 
E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com 
Post: Postbus 145 4650AC 
Steenbergen 
Website: 
www.sintannaparochie.com   
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie gevestigd in de 
Gummaruskerk is op maandag-, 
woensdag-, en vrijdagochtend 
geopend van 9.15 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe richtlijnen i.v.m. het 
Corona-virus: het aantal 
toegestane bezoekers per 
viering is weer teruggebracht 
naar 30 bezoekers per viering 
en vooraf aanmelden is weer 
verplicht, zie hieronder de 
reserveringsmogelijkheid per 
parochiekern:
Parochiekern H. Georgius: 
Ad Huijsmans, 06-53424810 
huijsmans4756@gemail.com                                     
Parochiekern St Gummarus, via het 
secretariaat zie gegevens hierboven 
en via de Website.                                                          
Parochiekern H. Joannes de Doper, 
Piet van Schilt, 06-11793653, 
pietvanschilt@ziggo.nl                                
Parochiekern Vredeskerk, Petra 
Geers, 0167-565994, petrageers@
hotmail.nl 
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.

Personalia: de overledenen die wij 
in ons gebed gedenken zijn: Rieky 
Koenraadt-Hermus; An Ooms - 
van Rosendaal; Hendrikus Buijs.

Misintenties: Wilt u een 
misintentie aanvragen? Gelieve 

dit minstens een week van tevoren 
(ivm tijdige plaatsing in de krant) 
door te geven bij het secretariaat 
(zie gedeelte Sint Annaprochie) of 
via de website. De prijs voor het 
aanvragen van een misintentie is 
11,00 euro.
Kerkdiensten:  jaarcyclus A.
Zaterdag 24 oktober 17.00: pastor 
S. Chazhoor. Sjar Buijs echtgenoot 
van Jos  Buijs - Letens vanwege zijn 
verjaardag en jaargetijde Josphef 
Letens; jaargetijde Marielle Smout.
Zondag 25 oktober 9.30 uur:  
pater B. van Schaik. Maria de Baar 
- Veraart; familie Uitdewilligen- 
van Bergen; jaargetijde Marijke 
Welten
Maandag 26 oktober 19.00 uur: 
pastor S. Chazhoor.

Zaterdag 24 Oktober om 
14.30 uur: Doop van Hugo van 
Nieuwenhuyzen zoon van Gerard 
en Susan van Nieuwenhuyzen. 
Om  19.00 uur: Eucharistieviering 
voorganger Pastoor Hans de 
Kort. Wij gedenken Rien Buuron 
echtgenoot van Toos Buuron - 
Bastiaanse.  
Woensdag 28 Oktober om 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. 

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 0164 – 
282525. 
Zaterdag 24 okt. 19.00 uur Euch.: 
In deze viering gedenken wij: o.o. 
Kommers - Schrauwen; Joop van 
Gorkun w.v. Toos de Bruijn; Peet 
van Akkeren w.v. Mariëtte van Ak-
keren - Jacobs; Anna Geers w.v. 
Cornelis Luijkx; Voorganger: Past. 
S. Chazhoor, lector A. Blom. 
Dinsdag 27 okt. 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen. 
Mededeling: Vooraf gaand aan de 
dienst reserveren: tel.: 0164 - 682575.

Zondag 25 oktober 09.00 uur:  
Eucharistieviering, voorganger 
pastor Sebastian Chazhoor. 
Misintenties: Anthonius 
Timmermans en Jacoba Brocatus; 
Maandag 26 oktober 18.00 uur: 
H. Mis, voorafgegaan door het 
bidden van het Rozenhoedje.
Woensdag 28 oktober 18.45 uur: 
H. Mis voorafgegaan door het 
bidden van het Rozenhoedje.
Donderdag 29 oktober 19.00 
uur: Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed 

Zondag 25 oktober 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: Enkele 
zangers van het gemengd koor 
met muzikale begeleiding; 
Voorganger: pastor Sebastian 
Chazhoor; Lector: Adrie van 
Etten; Koster: Ad Huijsmans.
Als u naar de dienst wil komen 
dan graag vooraf aanmelden bij: 
Ad Huijsmans tel: 0167-532728 of 
06-53424810

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

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

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

Op dit moment worden er, 
in verband met de corona-
maatregelen, geen kerkdiensten 
gehouden in het Kerkje aan 
de Voorstraat, maar in de Sint 
Martinuskerk, Dorpsstraat 20 
te Halsteren. U bent daar van 
harte welkom. Aanvang eredienst 
10.00 uur. Zondag 25 oktober:  
Ds. H. van het Maalpad. Ook 
kunt u de kerkdienst volgen op 
You Tube Videokanaal PGHNV 
of via www.kerkomroep.nl. Meer 
informatie over onze protestantse 
gemeente en de kerkdiensten vindt 
u op onze website: http://halsteren-
nieuwvossemeer.protestantsekerk.
net/

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje

Wie op wraak zint;
houdt zijn eigen 
wonden open.

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 25 oktober  10.00 uur: 
Dhr. C. v.d. Voorde, Ridderkerk. 
U kunt de diensten ook volgen 
via www.kerkomroep.nl en dan 
Steenbergen aanklikken.

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

Wilt u een kerkdienst bijwonen? 
Ga dan naar  onze website: www.
opendeursteenbergen.eu en reser-
veer een zitplek. In verband met 
de maatregelen van de overheid 
inzake Corona kunnen wij maar 
een beperkt aantal mensen toelaten 
in de kerk. Elke week (op maandag) 
worden de data voor die week 
ververst.

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 25 oktober 10.00 uur: 
Ds. N. Roggeband, Tholen. Gasten 
kunnen zich aanmelden via scriba@
pkndinteloord.nl of even bellen met 
+31 611 888 299.

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

Mijn Mooiste Missen
Op wereldmissiezondag was ik de 
celebrant in de Sint Gummarus. 
Patrick had zes zangers en 
zangeressen verzameld in de 
omgeving van het kleine orgel. In 
de grote kerk kon ik verder nog 
tien kerkgangers ontdekken.  Deze 
geringe deelname gaf  mij een 
triest gevoel. 
Tijdens de eerste coronagolf 
hadden we het beter getroffen. 
Alle openbare kerkelijke vieringen 
waren van hogerhand geannuleerd. 
Ik bleef wel bijna dagelijks de 
Heilige Mis vieren, vooral op 
zondagmorgen. 
Daarvan  deed ik geen melding 
in de krant, maar als gelovigen 
telefonisch vroegen of ze met mij 
mee mochten komen bidden, zei 
ik: “U bent welkom, maar houdt 
wel de nodige afstand”. 
Op al die zondagmorgens om 9 
uur vierden we met ongeveer 20 
mensen zeer intens eucharistie. 
Wie kwamen daar op af? 
Een gezin uit Wagenberg. Een 
grote familie uit Essen (België). 
Een vader met zoontje uit 
Stampersgat. Petra uit Bergen op 
Zoom met haar vader. Karin uit 
Gent. Koster Jan en nog een Jan 
van de Heense Molen. 
Na deze Hoogmissen met 
overweging en zang – dat mocht 
toen nog - , bleven de meeste 
kerkgangers nog  napraten en 
bidden bij de Mariakapel op het 
kerkplein. 
Dit waren mijn mooiste missen in 
dit moeilijke jaar. 

Pater Bertus.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 25 oktober 10.00 uur: 
Ds. A. Vastenhoud. 18.30 uur: 
Kand. J.G. Macdaniel, Nieuw-
Lekkerland. De zondagse 
ochtenddiensten worden verder 
uitgezonden via de SLOS op 
donderdagochtend. De diensten zijn 
ook te beluisteren via onze website 
www.hervormddinteloord.com. 

Zondag 25 oktober 10.30 uur: Ds. 
B. ten Kate, Bergen op Zoom. U 
dient zich van tevoren aan te melden 
op aanmeldenkerkdienstengastel- 
kruisland@hotmail.com (vóór 
vrijdag 19.00 uur).

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 
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Vooral zondag 
regen van 
betekenis, 

daarna 
wisselvallig 
met normale 

temperaturen
Zaterdag lijkt het droog te blijven in 
onze omgeving
 Alleen in de ochtend valt er eerst 
eventueel nog een lokale bui, de 
rest van de dag is het droog met 
een mix van wolken en opklaringen. 
Het wordt ongeveer 15 graden. De 
opnieuw naar een meer zuidelijke 
hoek draaiende wind komt weer 
goed uit de verf. Die gaat vrij krachtig 
tot krachtig waaien in onze regio

De nacht naar zondag is aanvankelijk 
nog droog, maar de bewolking neemt 
toe en tegen de ochtend kan het wat 
gaan regenen vanaf de kust.
Zondag dus in de ochtend al, trekt 
een regenzone binnen de gemeente 
Steenbergen vanaf de kust en krijgen 
we perioden met regen. Dat kan 
zelfs intense regen worden. Het 
gaat daarbij ook weer stevig waaien. 
Tijdens de regen halen we maar een 
13 tot 14-tal graden. Pas later op de 
dag wordt het opnieuw droger met 
een aantal opklaringen.
Ook de volgende week blijft het in 
onze regio wisselvallig. We komen 
in een westelijke stroming terecht 
met geregeld de passage van enkele 
storingen die ons regen, buien en 
wind brengen. De maxima vallen wat 
verder terug en gaan richting een 
voor de tijd van het jaar vrij normale 
13-tal graden.

Weerspreuk:
 “Verdwijnt de boer van de akker , 

worden jager en hond wakker.”

15°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

(door Michelle Douw)

Steenbergen – ”Veel verse groen-
ten, ruime vegetarische keuze, gril-
lgerechten, gestoofde notenrijst 
en alles op smaak gebracht met 
verse kruiden”, zo omschrijft Ya-
hya Ismael, drieëntwintig jaar, zijn 
zo door hem geliefde Syrische keu-
ken. Door het oorlogsgeweld heeft 
hij Syrië op zijn zestiende moeten 
verlaten. Sinds zijn komst in Ne-
derland, hij was toen achttien jaar, 
heeft hij iedere dag gewerkt aan 
het verwezenlijken van zijn droom. 

Yahya Ismael: ‘‘Mijn vader, moe-
der en twee broers kregen een wo-
ning in Stellendam toegewezen. Ik 
wilde daar heel graag bij het plaat-
selijke restaurant ‘Zoet of Zout’ 
aan de slag gaan. Ik heb er we-
ken over gedaan om de eigenaar 
te mogen spreken. De keuken bij 
‘Zoet of Zout’ was te hoog gegre-

pen vond de eigenaar. Ik kende de 
taal niet en wist niets van de Ne-
derlandse keuken. Ik kreeg van 
hem wel de kans om bij ‘Beach-
club Havana’ in Rockanje te star-
ten. 

Club Havana
Daar leerde ik het vak, de taal en 
kreeg ik steeds meer kansen. Uit-
eindelijk is het mij gelukt om toch 
in de keuken van restaurant ‘Zoet 
of Zout’ te mogen werken. Onder-
tussen rondde ik mijn inburge-
ringscursus in acht maanden af 
en behaalde ik mijn koksdiploma 
aan het Zoomvliet in Bergen op 
Zoom. 

Wat wil je?
Na vier jaar vroeg de eigenaar van 
‘Zoet of Zout’ aan hem wat hij wil-
de voor de toekomst. Yahya Is-
mael: ‘‘Mijn droom was om een ei-

gen zaak te starten, mensen ken-
nis te laten maken met de Syri-

sche keuken. Ik vond dit pand en 
ben er voor gegaan. Mensen vra-

gen mij waarom ik bijvoorbeeld 
niet in Rotterdam voor mezelf ben 
begonnen? In Steenbergen heb 
ik op het gebied van de Syrische 
keuken geen concurrentie. In de 
grote steden is dit wel anders’’.

Restaurant Noorsin
Yahya Ismael: ‘‘In Restaurant 
Noorsin (betekenis: ‘Licht van de 
Maan’) kun je normaliter komen 
eten, afhalen of door ons laten be-
zorgen. Door de coronamaatrege-
len kan je op dit moment alleen 
afhalen en laten bezorgen. Naast 
pizza’s, pasta’s, grillgerechten en 
spareribs hebben we ook een rui-
me keuze Syrische gerechten. We 
onderscheiden ons met kwaliteit 
van andere fastfoodrestaurants. 
Alleen verse producten gaan bij 
ons over de toonbank’’. De shoar-
ma wordt bijvoorbeeld door Ya-
hya Ismael zelf op Syrische wijze 
gekruid en gespiesd aan een spit. 
‘‘We helpen onze klanten graag 
met het maken van een keuze uit 
de voor hen nieuwe gerechten. 
We hebben voor iedereen iets lek-
kers’’. Blauwstraat 70 te Steenber-
gen, www.restaurantnoorsin.nl.

Kok Ismael realiseert 
zijn grote droom
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Tapasbox
N A J A A R

Pak de telefoon of stuur een e-mail en bestel de Thuis!-box. 
Een rijkelijk gevulde box met diverse tapas-gerechten, zoals u 
ze van ons gewend bent voor slechts € 24,75 per persoon.

Inhoud:
• Seizoenssoep
• Zalmbonbon
• Kipvleugels
• Thuisballetjes in chilisaus
• Seranoham, salami, 

spinata romana
• Ananas/meloensalade

• Krabcocktail
• Scampi in look
• Thuisburgertje
• Carpacciowrap
• Geitenkaas met spek
• Champignons in look
• Brood met smeersels

Uit te breiden met een heerlijke 
Dessertbox Najaar € 5,75 per persoon:
• Cheesecake • Marhsmallow • Brownie • Thuis!-lolly

Tijdens de tapas-
box genieten
van een heerlijk 
flesje wijn?

 Per fles

Cava brut  . . . . . . . € 9,75

Cava rosé . . . . . . . € 9,75

Witte wijn . . . . . . . € 8,75
• Chardonnay
• Sauvignon
• Pinot Grigio

Rosé wijn  . . . . . . . € 8,75
• Cinsault
• Pinot Grigio

Rode wijn . . . . . . . € 9,25
• Merlot
• Shiraz
• Sargento

Wilt u genieten van onze 
vertrouwde tapas-gerechten?

Bestellingen:
De tapasboxen zijn te reserveren via: info@hotelrestaurantthuis.nl 
of telefonisch: 0167-528577. Berichten via Facebook of andere 
kanalen kunnen mogelijk niet worden gelezen. Uw bestelling is 
defi nitief, nadat u een telefonische of schriftelijke bevestiging 
heeft ontvangen.

Af te halen: Vrijdag t/m zondag tussen 14.00 en 18.00 uur.

! Aan de inhoud van de tapasboxen kunnen geen wijzigingen 
worden aangebracht !

Tijdens de tapas-

Een rijkelijk gevulde box met diverse tapas-gerechten, zoals u 

Tijdens de tapas-Tijdens de tapas-

vertrouwde 
Pak de telefoon of stuur een e-mail en bestel de 
Een rijkelijk gevulde box met diverse tapas-gerechten, zoals u Een rijkelijk gevulde box met diverse tapas-gerechten, zoals u 

vertrouwde vertrouwde 
Pak de telefoon of stuur een e-mail en bestel de 

vertrouwde 
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’t Is lastig kiezen uit het 
enorme aanbod…
Daarom vertrouw ik op een Best Car 
Selection-occasion!

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

Met het occasionlabel van Bosch Car Service 
geniet u van een pakket boordevol voordelen 
om niet alleen nu, maar ook over een lange 
tijd nog zeker te zijn dat u de juiste keuze 
heeft gemaakt.

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

BMW 118I EXECUTIVE
BOUWJAAR 10-2009      47716 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, PARKEERSENSOR,
METAALKLEUR,AIRCO,ELEKTRISCHE RAMEN, RADIO-CD,
LICHTMETALEN VELGEN, MISTLAMPEN. MOOIE AUTO!

€ 13.900,--

Ford C-MAX 1.6-16V TREND
BOUWJAAR 05-2009    51997 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
AIRCO, RADIO-CD, METAALKLEUR, MISTLAMPEN. ZEER
RUIME AUTO!

€ 15.450,--

RENAULT CLIO DYNAMIQUE TCE 90 5D
BOUWJAAR 09-2012       16186 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
METAALKLEUR, STUURBEKRACHTIGING, NAVIGATIE
SYSTEEM, RADIO-CD, BLEU TOOTH.

€ 10.900,--

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!

€ 20.900,--

MEGANE  ESTATE GT-LINE TCE130
BOUWJAAR 2012         15958 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO, CRUISE
CONTROLE, METAALKLEUR, SLECHTS 15958 KM!,
LICHTMETALEN VELGEN.

www.cuelenaere.nl 

Autobedrijf Cuelenaere B.V.
Nassaulaan 6 | 4651 AA  STEENBERGEN
Tel.: 0167 564150 | www.cuelenaere.nl

 Bosch Car Service Cuelenaere

BOUWJAAR 04-2017    49.243 KM    
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. LM 19”,
FULL LED, 4CONTROL, STOEL+STUURVERW.

€ 23.490,- -

Nieuw:

Onderhoud en reparatie met behoud 
van uw fabrieksgarantie maar wel 
voordeliger dan bij de dealer!

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

’t Is lastig kiezen uit het 
enorme aanbod…
Daarom vertrouw ik op een Best Car 
Selection-occasion!

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

Met het occasionlabel van Bosch Car Service 
geniet u van een pakket boordevol voordelen 
om niet alleen nu, maar ook over een lange 
tijd nog zeker te zijn dat u de juiste keuze 
heeft gemaakt.

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

BMW 118I EXECUTIVE
BOUWJAAR 10-2009      47716 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, PARKEERSENSOR,
METAALKLEUR,AIRCO,ELEKTRISCHE RAMEN, RADIO-CD,
LICHTMETALEN VELGEN, MISTLAMPEN. MOOIE AUTO!

€ 13.900,--

Ford C-MAX 1.6-16V TREND
BOUWJAAR 05-2009    51997 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
AIRCO, RADIO-CD, METAALKLEUR, MISTLAMPEN. ZEER
RUIME AUTO!

€ 15.450,--

RENAULT CLIO DYNAMIQUE TCE 90 5D
BOUWJAAR 09-2012       16186 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, CRUISE CONTROLE,
METAALKLEUR, STUURBEKRACHTIGING, NAVIGATIE
SYSTEEM, RADIO-CD, BLEU TOOTH.

€ 10.900,--

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!

€ 20.900,--

MEGANE  ESTATE GT-LINE TCE130
BOUWJAAR 2012         15958 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO, CRUISE
CONTROLE, METAALKLEUR, SLECHTS 15958 KM!,
LICHTMETALEN VELGEN.

www.cuelenaere.nl 

Autobedrijf Cuelenaere B.V.
Nassaulaan 6 | 4651 AA  STEENBERGEN
Tel.: 0167 564150 | www.cuelenaere.nl

SEAT ATECA 1.5 TSI 150 DSG
BOUWJAAR 07-2019    18.191 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. METALLIC,
FULL LED, VIRTUAL COCKPIT, FULL OPTION

€ 31.420,- -

RENAULT CAPTUR TCE 90 DYNAMIQUE RENAULT TALISMAN ESTATE TCE
BOUWJAAR 03-2015   72.712 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. KEYLESS,
17” LM VELGEN, CRUISE CONTROL, CLIMA

€ 11.390,- - 

RENAULT CAPTUR TCE 100 INTENS 
BOUWJAAR 01-2020    6.550 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. P-SENSOR +
CAMERA, NAVI CARPLAY & ANDROID AUTO

€ 22.690,- -

RENAULT KATJAR TCE 140 EDC
BOUWJAAR 07-2019    20.020 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. FULL LED,
PANODAK, P-SENSOR, CLIMA

€ 25.490,- -

RENAULT CLIO TCE 130 EDC EDITION
BOUWJAAR 09-2019    24.683 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. CLIMA,
P-SENSOREN, CAMARA, LM VELGEN

€ 19.890,- -

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

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

•Nieuwe oogst: 
Appels en Peren

•Diverse
najaarsbloeiers

BOL
chrysanten

in alle kleuren
en maten 

Verbeek Fruit en Tuinplanten
Afgeslechtedijk 25 - Steenbergen

Prins Reinierstraat 18E 
4651 RZ Steenbergen
06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl

Bezoek ons ook op:

yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen

UW KEUKEN, ONZE PASSIE!

Warwickstraat 2c 
4651SX Steenbergen

06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl 

 Bezoek ons ook op: 
yournewkitchen.nl

facebook.com/YNKitchen


