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Steenbergse Courant

Moederdagvoordeel
bij  Thuis!

(zie elders  in deze editie)

(Door Nicole van de Donk)

REGIO – Voor de basisschoolleer-
lingen en hun ouders zijn de laat-
ste dagen van het digitale thuis-
onderwijs ingegaan. Na de mei-
vakantie zullen de schoolpoor-
ten op 11 mei weer opengaan om 
de leerlingen te ontvangen. Maar 
een gewone situatie zal het aller-
minst worden, want het uitgangs-
punt van de overheid is dat kinde-
ren de helft van de tijd les krijgen. 
Hoe dat ingevuld wordt is aan de 
schoolbesturen zelf, en dus zul-
len er verschillen zijn per school. 
De bereidheid onder leerkrachten 
om weer op te starten is groot, 
maar ook zijn er twijfels en on-
zekerheden. “We voelen ons toch 
een beetje een proefkonijn”, zegt 
Els Kooijmans van het College van 
Bestuur van LPS, waar de meeste 
scholen in de regio onder vallen. 

Het bestuur van de Lowys 
Porquinstichting (LPS) heeft na 
de persconferentie richtlijnen 
opgesteld die inmiddels naar de 
schooldirecteuren en opvanglo-
caties zijn gestuurd. Deze richtlij-
nen gelden als kader zodat de uit-
voering en planning op school-
niveau kan plaatsvinden. Elke 
school is immers anders georga-
niseerd en heeft te maken met an-
dere omstandigheden. Bepaalde 
regels staan echter vast; bijvoor-
beeld dat ouders wordt gevraagd 
hun kinderen tot aan het hek 
van het schoolplein te brengen. 
Ook wordt er extra aandacht be-

steed aan hygiëne d.m.v. een des-
infecteerstation op elke school. 
Schoolreis, kamp en musical gaan 
niet door, tenzij er tussentijds an-
dere richtlijnen volgen. 

Vraagtekens bij bestuur 
over maatregelen
“We hebben begrip voor de dui-
velse dilemma’s van het kabi-
net, zoals premier Rutte het ver-
woordde. Maar we zitten wel met 
een heleboel vraagtekens. Als er 
gezegd wordt dat kinderen wei-
nig tot geen gevaar vormen in de 

verspreiding van het coronavirus, 
waarom mogen we dan maar voor 
de helft open? En als er gevraagd 
wordt aan de ouders om de kin-
deren bij het hek af te zetten, hoe 
zit het dan met de vrijwilligers die 
de opvang tussen de middag ver-
zorgen? Dat zijn ook vaak mensen 
in een kwetsbare groep”, aldus Els 
Kooijmans. 

Burgemeester en  
wethouder op bezoek 
Hoewel de poorten van vrijwel 
alle scholen de afgelopen tijd ge-

sloten zijn geweest, is er op basis-
school De Nieuwe Veste wel be-
drijvigheid geweest in de lokalen. 
Leerkrachten hebben er dagelijks 
instructiefilmpjes voor hun leer-
lingen opgenomen en gechat ach-
ter de computer om vragen te be-
antwoorden. Ook is er vanaf het 
begin een noodopvang actief voor 
kinderen van ouders die in crucia-
le beroepen werken of voor kinde-
ren die een thuissituatie hebben 
waarin schoolwerk maken lastig 
is. 
Burgemeester Ruud van den Belt 
en wethouder Esther Prent kwa-
men gisteren zelf polshoogte ne-
men en lieten zich, op afstand, 
bijpraten door het onderwijsper-
soneel. 
Directeur Anne van Loon staat 
samen met haar team te trappe-
len om weer te beginnen. “Er is 
een heleboel opluchting en blijd-
schap, al zijn we deze week nog 

druk bezig om de vorm te vinden 
die het meest ideaal is voor de 
school en de ouders. Ook nu blijkt 
weer hoeveel kracht en flexibiliteit 
het onderwijs heeft.”

Zo Kinderopvang moet 
ook puzzelen
Diezelfde flexibiliteit is ook aan 
de orde bij Zo Kinderopvang, die 
voor meerdere scholen in de re-
gio allerlei soorten opvang aan-
biedt, zoals bijvoorbeeld de Bui-
tenschoolse opvang (BSO). “Er 
is zojuist een brief naar de ou-
ders uitgegaan dat we proberen 
te schuiven om ervoor te zorgen 
dat de kinderen op de dagen dat 
ze naar school mogen, ook weer 
bij ons terechtkunnen. Het kan nu 
voorkomen dat kinderen niet naar 
school gaan op de dag dat ze nor-
maal gesproken naar de BSO zou-
den gaan. Dan heeft de overheid 
bepaald dat ze dan ook niet naar 
de BSO mogen”, legt Sophie Los 
van Zo Kinderopvang uit.

Een hele puzzel dus in onder-
wijsland. Iedereen streeft ernaar 
om het vandaag rond te hebben, 
zodat de meivakantie ook daad-
werkelijk een vakantie kan zijn. 
“Dat hebben alle medewerkers 
ook zeer verdiend, want ze heb-
ben de afgelopen tijd continu 
‘aan’ gestaan”, zo besluit Els Kooij-
mans van LPS.

Foto: Burgemeester Ruud van den 
Belt en wethouder Esther Prent 
(in deuropening) lieten zich don-
derdagochtend op basisschool 
De Nieuwe Veste bijpraten door 
directeur Anne van Loon (links) 
over het digitale onderwijs waar 
de leerkrachten inmiddels vaar-
dig in zijn geworden.

Groen licht voor het basisonderwijs

Gemeentelijke scholen maken roosters 
om na de meivakantie van start te gaan

WELBERG – De organisatoren van 
de jaarlijkse herdenkingen bij het 
bevrijdingsmonument aan de Ca-
nadezenweg hebben vanwege de 
Corona-maatregelen besloten om 
dit jaar geen herdenking bij het 
monument te houden. 

“Praktisch gezien kan niet wor-
den voldaan aan de voorwaarde 
om 1,5 meter afstand tot elkaar te 
bewaren. De klepel dient name-
lijk door twee mensen in de klok 
gemonteerd te worden, een derde 

zou bloemen leggen, een vierde 
wat voordragen, een vijfde filmen 
en belangstellenden mogen niet 
komen. Er zou dan namelijk in-
breuk gemaakt worden op het sa-
menscholingsverbod. De klok zal 
niet worden geluid en ieder voor 
zich kan thuis, in stilte, herden-
ken. Wel wordt via de Facebook-
pagina een diapresentatie van ge-
beurtenissen bij de klok vertoond: 
facebook.com/bevrijdingsmonu-
mentwelberg. Hopelijk is begin 
november weer in gezamenlijk-
heid te herdenken”, zo laten de or-
ganisatoren weten.

Geen dodenherdenking bij 
bevrijdingsmonument aan 
de Canadezenweg

Taptoe-signaal bij 
’Drievierde op 4 mei
STEENBERGEN - Bij de vlagenmast 
op het veldje bij wijkvereniging 
van ’t Drievierde zal Niels van Wil-
ligen op 4 mei het taptoe signaal 
blazen. De wijkbewoners hangen 
die dag allemaal de vlag halfstok. 
Zij staan tijdens het signaal alle-
maal bij hun eigen voordeur of in 
hun tuin.

Het Taptoe-signaal is de muziek, 
gespeeld door blazers, die de twee 
minuten stilte inluidt bij de do-
denherdenking. Het Nationaal 
Comité omarmt het initiatief van 
de Oranjevereniging in Etten-Leur 
en roept blazers in Nederland op 
het Taptoe-signaal mee te spelen 
vanuit huis om stipt 19:58 uur.



c Bergen op Zoom, 16 april 2020
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5 Dinteloord en Prinsenland, 3 november 1928

Er wordt een verzameling gemaakt van herinneringen aan Toos.
U kunt uw persoonlijke herinneringen delen met de familie via 
https://www.dela.nl/herinneringsportaal/03111928-toos-bastiaanse-jansen

Luc Bastiaanse c 

Ik verlaat diegenen die ik lief heb
Om diegenen die ik lief had weer terug te zien

Toos Bastiaanse-Jansen

Correspondentieadres:
Boekhout 29, 4651 HC Steenbergen

Wim en Ria Bastiaanse     
     Mark Bastiaanse en Chloë Poppe
Ina c en Bert Overgaauw-Bastiaanse          
     Laurens Overgaauw     
     Pim Overgaauw en Ellen Schlebusch

 
Langs deze weg wil ik iedereen  
bedanken voor de blijken van 
deelneming - in de vorm van 
een kaartje en of telefoontje - 
die ik mocht ontvangen na het 
overlijden van mijn man 

Jan Withagen

Ook dank ik de medewerkers van 
woonzorgcentrum Onze Stede 
voor de aandacht en de steun die 
zij mij gaven.

 Ad Withagen-Jonkers 
 en familie

Steenbergen, april 2020

UITVAARTVERZORGING

LEEUW
TELEFOON (0167) 566 104

        www.uitvaartleeuw.nl

Vertrouwd

Persoonlijk

Ervaren

Transparant

”Ons betrokken
en ervaren team
zorgt voor een

waardig afscheid.
Daar kunt u

op vertrouwen”.

Alfred Leeuw
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Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

All-Inclusive pakket

Je RIJBEWIJS voor een VASTE PRIJS !

Meer informatie op onze website:

WWW.RIJSchoolkIEBoom.nl

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

René & Anja Ooms
Zonnekreekseweg 4 - Steenbergen 0167-567182
www.ooms-asperges.nl
    René & Anja Ooms asperges steenbergen

Verse Asperges (ook geschild)
Aardbeien
Eieren 
Nieuwe aardappelen (Doré) 
Zeeuwse zeekraal 
Zeeuwse lamsoren

Dagelijks te koop

Open: dagelijks van 09:00 - 18:00 uur. Zon- en feestdagen van 10:00 - 14:00 uur

Hypotheek? Lagere lasten? Het kan!

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

Gesprek is bij ons gratis!

Bergen op Zoom - Steenbergen e.o.

Wij zijn intens verdrietig dat is 
overleden ons ma en liefdevolle oma

Joke 
Nagelkerken - Huigen

* 17 november 1946 
† 22 april 2020

weduwe van

Koos Nagelkerken

 John en Sandra
 Jack en Barbara
 Carola en Marcel
 Peter en Debbie
 René
 Adrie

 en kleinkinderen

Correspondentieadres:
C. Deurwater - Nagelkerken
Veerweg 19, 4651 AC Steenbergen

In verband met de huidige omstandig-
heden rondom het coronavirus vindt 
het afscheid en de begrafenis in besloten 
kring plaats.

Voor info: Uitvaartverzorging Leeuw

In de nacht van woensdag op donder-
dag overleed in Hof van Nassau ons 
ma, oma en oud-oma

Jaantje
 Looijen - van Vugt

* Achthuizen, 8 september 1926                         
† Steenbergen, 23 april 2020

  
weduwe van 

Frans Looijen
  Liza en Anton
  Alwin en Montse
  Esther en Michiel, Hero, Rens 
   
 † Elly
  
 Elly en Peter
  Marjolein en Joost, Tobian, Noreen
  Thiemen en Pleun
  
 Piet en † Hetty   
  Roel en Jennifer, Xem, Pim, Sef
  Patty en Bart, Jax, Lennox
  
  Jacquelien
  Noor en Mahir 
  Evi en Robbert   
 Toon en Mirjam
  Chiem en Romy
  Yosie en Thomas
  Ton en Femke

Correspondentieadres: 
Boomdijk 16, 4651 XG Steenbergen 

De uitvaartdienst, waarna begrafenis op  
de begraafplaats in Steenbergen, zal in 
kleine besloten kring plaatsvinden.

Levensoogst,

Een rijk leven eindigt
nooit helemaal
maar laat een eindeloze
reeks herinneringen na.

Via deze weg zeggen wij hartelijk dank 
aan alle verzorgenden, vrijwilligers en 
schoonmaakmedewerkers die zich zo 
inzetten voor de bewoners van 
Hof van Nassau. 

In het bijzonder alle medewerkers van 
tanteLouise in woning 4, waarin onze 
moeder Jaantje Looijen- van Vugt de 
laatste jaren van haar leven heeft door-
gebracht. Zij overleed in de nacht van 
woensdag op donderdag.

De verzorging van de bewoners is in 
deze tijd van corona extra zwaar. Er is 
naast bezieling ook doorzettingsver-
mogen nodig en zelfs moed.

Alle waardering!

Familie Looijen, Steenbergen
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Geen Ko-
ningsnacht, geen aubades, geen 
versierde fietsenoptocht, geen 
spelletjesmiddagen of andere 
oranje getinte activiteiten.  Zelfs 
de koning eet dit jaar zijn oranje 
tompouce in eigen huis met vrouw 
en kinderen. Maar corona of geen 
corona, helemaal geruisloos gaat 
de viering van Koningsdag nu ook 
weer niet voorbij in de gemeente 
Steenbergen. De organisatiecomi-
tés in de diverse kernen geven na-
melijk gewoon een draai aan de 
festiviteiten die past binnen een 
anderhalve-meter-samenleving. 

De Heen 
Het lokale feestcomité Evene-
menten De Heen is niet bij de 
pakken neer gaan zitten en roept 
alle inwoners van de kleinste kern 
van de gemeente op om de nati-
onale driekleur (als het even kan 
mét oranje wimpel) te laten wap-
peren. Ook huis en tuin verdienen 
op deze dag een oranje tintje want 
een drone zal opnames maken 
boven het dorp. 
Vanaf 13.00 uur wordt er zelfs een 
waar kunstwerk gecreëerd op het 

dorp. Ieder gezin krijgt een kwar-
tier de tijd om een bijdrage te le-
veren aan een groot stoepkrijt 
kunstwerk op het terrein van de 
familie Van Trier tegenover ge-
meenschapshuis De Stelle. Zelf 
stoepkrijt meenemen hoeft niet, 
want er staat al een stevige stapel 
klaar voor gebruik.
Om 16.00 uur brengt het dorp een 
toost uit op de gezondheid van 
Willem Alexander. Om dit zo veilig 
mogelijk te doen, gebeurt dit in de 
eigen voortuin 

Dinteloord
Onder normale omstandighe-
den is Dinteloord waarschijn-
lijk de kern waar het koningsfeest 
het meest intens gevierd wordt. 
Ook hier geldt een aangepast RI-
VM-programma dat onder de om-
standigheden zeker niet minder 
leuk hoeft te zijn. 
Om te beginnen brengt het be-
stuur van Oranjevereniging Din-
teloord om 9.30 uur een bezoek 
aan de bewoners van de Nieuwe 
Haven. Dit doet zij niet met lege 
handen, maar met dozen vol over-
heerlijke oranje tompoucen. 
Ook in Dinteloord staat een stoep-
krijtchallenge op het program-
ma. Geen gezamenlijk kunst-
werk, maar de vraag aan alle kin-

deren om een tekening op eigen 
stoep (of bij opa en oma) te ma-
ken met als thema Koningsdag of 
Bevrijding van Nederland. Vervol-
gens kunnen zij een foto van het 
resultaat delen op www.facebook.
com/ovdinteloord. De challen-
ge loopt tot en met 5 mei waarna 
de uitslag bekend gemaakt wordt. 
Krijtlozen kunnen op Koningsdag 
tussen 14.00 en 15.00 uur gratis 
stoepkrijt ophalen bij sporthal de 
Buitelstee.

Kruisland
In Kruisland krijgt het begrip hou-
separty een nieuwe invulling. Via 
de facebookpagina Willem Al-
exander van Oranje (Stichting 
Feestcomité Kruisland) wordt de 
oproep gedaan een leuke oran-
je foto van vorig jaar in te sturen. 
Bijvoorbeeld de versierde fiets van 
2019 of het oranje feestkostuum. 
Ook een leuke tekening of ander 
Koningsdag gerelateerd knutsel-
werk zijn welkom. Zelfs filmpjes 
met spetterende optredens mo-
gen. De leukste inzendingen krij-
gen een prijsje

Nieuw-Vossemeer
Nieuw-Vossemeer gaat dit jaar he-
lemaal los met de Koningsdagbin-
go. Op de kaart staan echter geen 

cijfers, maar allerlei spelletjes die 
de kids in eigen huis met hun ei-
gen gezin kunnen doen. De kaar-
ten kunnen uitgeprint worden 
of opgehaald bij de Spar Prop in 
het dorp. Vervolgens kunnen de 
gezinnen, bij voorkeur in gepast 
feestkostuum, aan de slag. Van ie-
der gespeeld spelletje maken zij 
een foto die men kan mailen naar 
oranjevereniging@4681.nl , óf op 
facebook gezet kan worden (tag 
Oranjevereniging). De leukste in-
zendingen worden beloond met 
een verrassing!
Ook voor de volwassenen is er een 
fotowedstrijd. Om het succes van 
de dorpsbarbecue van vorig jaar 
te evenaren wordt hen gevraagd 
om foto’s van hun thuisbbq op 
facebook te zetten (www.face-
book.com/oranjenv ) of te mailen 
(oranjevereniging@4681.nl). De 
drie leukste inzendingen krijgen 
een waardebon die bij lokale on-
dernemers te besteden is.
Ook in Nieuw-Vossemeer vraagt 
de oranjevereniging aan alle in-
woners om de vlag uit te hangen. 
“Dit jaar niet omdat het een feest 
is, maar uit gevoel van saamhorig-
heid, voor alle mensen die de sa-
menleving draaiend houden en 
voor alle mensen die het nu juist 
moeilijk hebben.” Om 9.30 uur 
gaat de vlag bij gemeenschaps-
huis de Vossenburcht in top en dat 
zal live te volgen zijn via de face-
bookpagina van de Oranjevereni-
ging.

Steenbergen
In samenwerking met Jochems 
entertainment & Bar-Café De Bab-

belaar organiseert het Feestcomi-
té Steenbergen de �Steenbergse 
Koningsdag Familiequiz�. Vanaf 
20.00 uur start er een live stream 
van Feestcomité Steenbergen en 
De Babbelaar. Aanmelden kan 
via een PB naar het Feestcomité. 
Ook de kinderen worden niet ver-
geten. Voor hen heeft het comité 
speciale knutselpakketten samen-
gesteld. Een berichtje is voldoen-
de om zo’n pakket thuisbezorgd te 
krijgen door Brul de Leeuw, Perry 
de Panda of Vlekje de Hond.

De drie mooiste knutselwerken 
krijgen een prijs. Dat geldt ook 
voor de origineelste foto met de 
knutsel. De pakketten worden 
aanstaande zaterdag bezorgd. 

Welberg
De Stichting Ontspanning Voor 
Welberg organiseert een unie-
ke editie van ’Heel Welberg bakt’. 
Er zijn twee categorieën, kinde-
ren tot en met 12 jaar en kinde-
ren vanaf 13 & volwassenen. De 
opdracht is om samen of alleen 
de mooiste, lekkerste, meest bij-
zondere cake, taart of cupcake 
te bakken! Aanmelden kan tot 26 
april via Facebook en Messenger. 
Op maandagochtend 27 april stu-
ren deelnemers een foto van de 
creatie op, zodat de jury op crea-
tiviteit kan beoordelen. Die jury 
brengt op Koningsdag om 13:00 
een bezoek om een stukje van het 
baksel op te halen waarna er om 
16:00 uur via Facebook een live ju-
rering volgt! De winnaar valt eeu-
wige roem en een leuke verrassing 
ten deel.

Van stoepkrijt challenge tot bakwedstrijd: 

Kernen vieren Koningsdag 
op eigen wijze

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Eigenaar Arjan 
van der Pligt van restaurant De 
Wallevis probeert met zijn team de 
moed erin te houden. Ze werken 
met een afhaalservice, zodat men-
sen thuis kunnen genieten van hun 
gerechten en tapas. Dat is goed 
voor de klantenbinding en het per-
soneel heeft iets te doen. Maar 
qua inkomsten is het een druppel 
op de gloeiende plaat, zo zegt hij 
zelf. Deze week werd bekend dat 
de horeca haar deuren voorlopig 
nog gesloten moet houden, en dus 
ziet hij het somber in voor veel ca-
fés en restaurants. �Er zal een heel 
pakket ondersteunende maatrege-
len bij moeten om deze bedrijven 
te redden.�

Zoals dat gaat in kleinere dorpen 
en steden, heeft ook in Steenber-
gen de tamtam zijn werk gedaan. 
Arjan van der Pligt heeft zelf co-
rona gehad en wil daar best over 
vertellen, ook omdat het geluk-
kig nu goed met hem gaat. “Ik heb 
het opgelopen in maart tijdens 
wintersport in een van de brand-
haarden van corona in Oostenrijk. 
Thuis heb ik mezelf meteen in 
quarantaine gezet in een van mijn 
eigen hotelkamers. Toen ik serieu-
ze longproblemen kreeg, ben ik in 
het ziekenhuis beland. Daar bleek 
ik een longembolie te hebben. Na 
drie dagen ben ik weer thuisgeko-

men en inmiddels ben ik weer bij-
na de oude.”

“Extra financiële steun 
verdampt snel”

Echt tijd om bij te komen heeft hij 
echter niet, nu zijn bedrijf zware 
klappen te verduren krijgt tijdens 
deze coronacrisis. Hij had overi-

gens wel verwacht dat hij de deu-
ren van zijn restaurant, café, hotel 
en vergaderzaal nog gesloten zou 
moeten houden. “Zelf ga ik uit van 
1 juni. Natuurlijk ben je blij met 
de steunmaatregelen van de over-
heid, anders was je eergisteren al 
failliet. Maar het verdampt snel. 
Dit zijn de maanden waar je het 
van moet hebben, want met dat 
prachtige weer zou mijn terras vol 

zitten. Deze periode heb je nodig 
om de winter in te gaan. Op deze 
manier ga je dan onderuit.”

“Liever niemand 
ontslaan”

Van der Pligt verwacht niet van de 
overheid of gemeente dat ze zijn 
bedrijf gaan redden, maar merkt 

dat het huidige pakket steun-
maatregelen bij lange na niet vol-
doende is. “Het scheelt wel enorm 
dat er uitstel is van bepaalde be-
lastingen en heffingen, maar als 
dat ooit weer betaald moet wor-
den hangt dat ook als een don-
derwolk boven je hoofd, want om-
zet kan je niet inhalen. Vanuit de 
overheid zouden de loonkosten 
100 procent vergoed moeten wor-
den, en dat je niet gekort wordt als 
je omzet draait. Die heb je name-
lijk keihard nodig voor je vaste las-
ten.” 
Hij heeft ervoor gekozen om nog 
niemand van zijn vaste personeel 
te ontslaan, maar als de maatrege-
len nog lang duren, houdt hij het 
niet vol. “Natuurlijk wil ik dat niet, 
maar als het niet anders kan, zal je 
moeten snoeien in de kosten. En 
dan sneuvelt personeel als eer-
ste. Maar voor nu proberen we de 
moed erin te houden.”

Eigenaar van “De Wallevis” kreeg zelf corona, en probeert nu zijn bedrijf overeind te houden

“Horecaondernemers hangen in een strop: 
Halen ze ons eruit of laten ze ons vallen?”

Foto: Eigenaar Arjan van der Pligt van De Wallevis ging vorig jaar op de foto voor deze krant omdat hij een nieu-
we uitbater zoekt voor zijn restaurant. Maar inmiddels heeft de coronacrisis keihard toegeslagen. “Wie wil er nog 
een bedrijf kopen in deze tijd?”

Weten
wat hier
gebeurt



Maakt u zich zorgen om uw gezondheid, financiële situatie 
of spanning in huis? Of wilt u juist anderen helpen?

Wij staan 
voor u klaar
Ook tijdens de coronacrisis

Op de speciale website hebben we alle informatie over en initiatieven 
in de gemeente Steenbergen voor u op een rijtje gezet.

www.corona-infopunt.nl

Bel ons op 0167 750 850

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

ENERGIECV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELEKTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

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

Voor al uw duurzame installaties. Vraag naar onze mogelijkheden!

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

U krijgt de betaalde btw
terug!

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

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

CV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN ENERGIEWARMTEPOMPEN

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

geniet van thuis uit eten!
Steun de lokale horeca ondernemers

Ons Steenbergen. De plek waar we elkaar ontmoeten. Waar we bood-
schappen doen en waar we shoppen. Waar we ontspannen en waar 
we feesten. Al eeuwen lang bruist ons stadshart van het leven. Als 
het kon praten, raakte het nooit uitverteld. Ons Steenbergen is een 
stad met een verhaal. Dat verhaal gaan we delen. Samen met u. Want 
Steenbergen is van Ons allemaal. 

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

Facebook.com/OnsSteenbergen

Instagram.com/OnsSteenbergen

  

Grand Cafe de Keuning De Wallevis Brasserie Puur - In de Oude Stempel

Bezorgen of afhalen 
Bij veel restaurants uit Ons Steenbergen is 
het nu mogelijk om de lekkerste gerechten 
te bestellen. Deze kan je laten bezorgen 
of afhalen. kijk voor de mogelijkheden op 
www.onssteenbergen.nl/coronanieuws
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Burgemeesters
COLUMNBurgemeesters
COLUMN
Meer dan genoeg 
om bij stil te staan
“2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven 
lang gaat herinneren”, sprak onze Koning op 20 maart en 
hij heeft volgens mij gelijk. De impact van de coronacrisis 
op onze samenleving is ongekend in een tijd van vrede 
en we moeten nog maar afwachten wanneer we terug 
 kunnen keren naar het leven, zoals we dat tot eind 
februari kenden. Bij alles wat toen normaal was, moeten 
we nu eerst heel goed nadenken, om niet in de knel te 
komen met de “1,5 meter maatschappij”. Een nieuwe 
werkelijkheid dus, waaraan we enerzijds gewend raken, 
maar anderzijds niet gewend wíllen raken.

In die nieuwe werkelijkheid, kan vandaag – vrijdag 
24 april – de Lintjesregen helaas geen doorgang vinden. 
Een gelegenheid waar ik altijd erg naar uitkijk, 
want: ere wie ere toekomt! Dit jaar heeft het Zijne 
Majesteit behaagd om drie van onze inwoners een 
Koninklijke onderscheiding toe te kennen, omdat zij zich 
 langdurig onderscheiden hebben, in het belang van de 
 gemeenschap. Namens onze Koning heb ik hen al wel  op 
de hoogte mogen stellen van dit heugelijke nieuws en het 
lintje houden zij uiteraard tegoed. 

Zeker in een tijd als deze, verdienen velen onze grote 
waardering en respect voor het (vrijwilligers)werk dat zij 
doen. Zo ook de organisatoren van Koningsdag in al onze 
kernen, die er ondanks de zeer beperkte mogelijkheden 
alles aan doen om 27 april niet onopgemerkt voorbij te 
laten gaan. Veelal zal dit op social media gebeuren, maar 
zoals gebruikelijk wordt aan alle doelgroepen gedacht. 
Ons oranjegevoel, dat ons zo nadrukkelijk verbindt 
in tijden van vreugde en verdriet, zal er hoe dan ook 
niet minder om zijn. Of hopelijk eerder nog aan kracht 
winnen.

Ondertussen is voor het onderwijs de meivakantie 
begonnen, terwijl de scholen al wekenlang gesloten 
zijn, maar de lessen – op afstand – wel “gewoon” 
doorgingen. Ik kan me zo voorstellen dat veel leerlingen 
en leerkrachten er heel wat voor over zouden hebben om 
in deze vakantieperiode juist weer naar school te mogen. 
Want je gaat je collega’s, vrienden en klasgenoten 
onherroepelijk missen, temeer omdat er buiten schooltijd 
ook nauwelijks iets te beleven valt. 

De herstart van evenementen is vooralsnog opgeschort 
tot 1 september en hoe het daarna verder gaat valt 
allemaal nog te bezien. Dit betekent ook dat we op 
4 mei geen Dodenherdenking kunnen houden, zoals we 
dat normaal gesproken gewend zijn, en op 5 mei geen 
Bevrijdingsdag kunnen vieren. 

De beoogde afsluiting van 75 jaar vrijheid – die wij hier 
in het Zuiden afgelopen najaar gelukkig wel uitgebreid 
herdacht en gevierd hebben – is door de coronacrisis 
sowieso in een ander daglicht komen te staan. En heeft 
daarmee een extra waarde gekregen.
Meer dan ooit blijkt, sinds de Tweede Wereldoorlog, de 
onschatbare waarde van onze vrijheid. We hebben op 4 en 
5 mei dan ook meer dan genoeg om even bij stil te staan. 
Wie of waar we op dat moment ook zijn. 

Gegroet, Ruud

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

Reageren kan via burgemeester@gemeente-steenbergen.nl

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – ALLE KERNEN – 
Volgens de rapportage over de 
woonontwikkelingen in de ge-
meente Steenbergen over 2019 is 
de kern Steenbergen gegroeid met 
138 inwoners, kreeg Dinteloord er 
86 bij en kwamen Kruisland en De 
Heen uit op een groei van respec-
tievelijk 9 en 2 bewoners. Bij Wel-
berg en Nieuw-Vossemeer werden 
de cijfers voornamelijk bepaald 
door de arbeidsmigranten: Op de 
Welberg was er een krimp van 813 
(Stella Maris) en in Nieuw-Vosse-
meer woonden er volgens de ge-
meentelijke administratie 60 men-
sen minder.

Het verhaal Stella Maris zorgt voor 
een onduidelijk beeld voor wat 
betreft het aantal inwoners in de 
gemeente Steenbergen. Er staan 

nog steeds teveel mensen inge-
schreven, terwijl er plaats is voor 
400 bewoners. Ondanks een op-
schoning van de bestanden klopt 
het aantal bewoners niet zoals dit 
is opgenomen in de rapportage. 
Het is blijkbaar nogal ingewikkeld 
om dit helder te krijgen.

In heel de gemeente Steenbergen 
kwamen vorig jaar 37 minder kin-
deren ter wereld in vergelijking 
met 2018. 

Onze gemeente vergrijst duide-
lijk. Was twintig jaar geleden nog 
slechts bijna 14 procent (13,73%) 
ouder dan 65 jaar, tot en met vorig 
jaar steeg dit met 7 procent naar 
bijna 22 procent (21,73%).  Ruim 
19 % van de bevolking is jonger 
dan 20 jaar. Ruim 11 % is tussen 
de 20 en 30 jaar oud. 24 % is tus-
sen de 30 en 50 jaar en bijna 24 
procent tussen de 50 en 65 jaar. 

Aantallen  
arbeidsmigranten
Los van het exacte aantal be-
woners van Stella Maris, ston-
den in Steenbergen en Wel-
berg op 18 maart 2019 251 inwo-
ners ingeschreven met een Pool-
se of Roemeense nationaliteit. In 
Nieuw-Vossemeer waren er op 
dat moment 80, in Kruisland 71, 
in Dinteloord 119 en in De Heen 
stond te teller toen op 4 personen.

Groei in kernen  
Steenbergen  
en Dinteloord
De groei van de kernen Steenber-
gen (+ 138) en Dinteloord (+86) 
was het gevolg van de woning-
bouw in 2019. In de hele gemeen-
te kwamen er in 2019 103 wonin-
gen bij. (108 nieuwe woningen, 5 
woningen gesloopt).

Aantallen arbeidsmigranten 
grootste factor bij bevolkingscijfer 
gemeente Steenbergen

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Terwijl de deuren 
van de basisscholen na de meiva-
kantie weer opengaan, moet het 
middelbaar onderwijs nog even 
geduld hebben. Huibert de Jonge, 
directeur van ’t R@velijn in Steen-
bergen, is het eens met die be-
slissing: “We scharen ons achter 
de feiten van de wetenschappers. 
Misschien had het VMBO wel open 
gekund, maar het is in dit geval 
beter om alle middelbare scholen 
over een kam te scheren.”

’t R@velijn is volgens De Jonge 
klaar voor de herstart. “De draai-
boeken liggen klaar en binnen 
onze school hebben we de moge-
lijkheden om op een veilige ma-
nier onderwijs te geven. De strate-
gie vanuit ons concept van leerta-
ken blijkt goed te werken en ieder-
een moet er nu ook in mee.”

Snel inspringen 
De begeleiding van de leerlingen 
thuis via de digitale weg is vol-
gens De Jonge eveneens prima 
bevallen. “Door ons systeem wa-
ren wij hier al aardig op voorbe-
reid en konden wij er relatief ge-
makkelijk en snel op inspringen 
met een digitaal lesprogramma. 
Voor de leerlingen van onze nieu-
we Agora-tak veranderde er hele-
maal weinig. Zij moeten altijd al 
zelfstandig aan de slag en worden 
nu op afstand begeleid door hun 
coaches.” 

Helemaal potdicht is ’t R@velijn de 
afgelopen periode overigens niet 
geweest. “We hebben de school-
examens met kleine groepjes leer-
lingen afgelegd en een 15-tal leer-
lingen in de kwetsbare doelgroep 
op school opgevangen.”

Pedagogisch klimaat  
onmisbaar
De Jonge maakt zich weinig zor-
gen over de educatieve achter-
standen die jongeren oplopen. 
“We hebben het niet voor niets 
over een leven lang leren. Dat valt 
of staat niet met een paar maan-
den aangepast onderwijs. Waar 
ik me grotere zorgen over maak, 
is het gebrek aan sociale contac-
ten bij de leerlingen. Dat moet 
niet te lang meer duren. Onder-
wijs kun je op afstand geven, maar 
als we één ding nu merken dan is 
het wel dat een pedagogisch kli-
maat onmisbaar is. Leerlingen le-
ren daarin van hun omgeving en 
van elkaar voor wat betreft de so-
ciale ontwikkeling en goed bur-
gerschap.”

Goed beeld  
van de wereld
Met name in een tijd waarin veel 
jongeren een groot deel van de 
dag op de sociale media zitten, is 
het volgens De Jonge belangrijk 
dat zij met een ander geluid ge-
confronteerd worden. De software 
achter de programma’s maakt dat 
jongeren alleen informatie ge-
voed krijgen die binnen hun eigen 
interessekader valt en aansluit bij 
hun gedachtegang. ”Om een goed 
beeld van de wereld te krijgen, 
moet je beïnvloed worden door 
andere kanalen en geluiden. Die 
moeten jongeren met elkaar ver-
kennen,” aldus de directeur.

Waarde van een diploma
Niet in ieder opzicht zullen de ge-
volgen van de corona-crisis vol-
gens De Jonge negatief uitpak-
ken. De pandemie kan er volgens 
hem toe leiden dat er op een an-
dere manier invulling aan onder-
wijs wordt gegeven. “Ik weet zeker 
dat er scholen zijn die nu qua di-

gitalisering een inhaalslag van ja-
ren hebben gemaakt. Ik denk ook 
dat er nu heel goed gekeken wordt 
naar wat een diploma eigenlijk 
waard is, met name in het licht 
van het Centraal Examen. Wat ons 
betreft had dat allang afgeschaft 
mogen worden. De schoolexa-
mens en de beoordeling van leer-
krachten zouden wat ons betreft 
leidend moeten zijn bij het ver-
strekken van een diploma. Als er 
dan toch een controlerend Cen-
traal Examen moet zijn, dan al-
leen op de kernvakken Neder-
lands, Engels en wiskunde. Geef 
het vertrouwen aan de scholen en 
het komt een heel eind goed.” 

Weinig begrip en respect
Het geluid dat de zomervakan-
tie misschien ingekort moet wor-
den om een deel van de vermeen-
de achterstand in te lopen, kan 
wat De Jonge betreft linea recta 
de prullenbak in. “Het getuigt van 
weinig begrip en respect voor het 
werk van de leerkrachten. Ik denk 
dat onze medewerkers momen-
teel heel hard werken om onder-
wijs vorm te geven. Dat ze er zelfs 
meer tijd in steken dan wanneer 
ze gewoon op school zijn. Dan 
kun je het niet maken om de zo-
mervakantie in te korten. Juist 
dan hebben zij de tijd nodig om 
bij te komen zodat zij fris aan een 
nieuw schooljaar in een verande-
rende samenleving kunnen be-
ginnen. “ 

Huibert de Jonge, directeur ’t R@velijn:

“Door corona-crisis andere 
blik op onderwijs”



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

Een prachtige bril
voor een 

prachtige prijs

€ 199

€ 299

Complete
enkelvoudige
merkbril 

Complete  multifocale
merkbril 

vanaf

vanaf

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

Hart van        Welberg

Verkoopinformatie
Baas Makelaars
0164-683842
www.baasmakelaars.nl

levensloopbestendige
woningen

NIEUWBOUW

8
Collegiale verkoop
Zuidstad Makelaars
010-2404142
www.zuidstad.nl

KOOPSOM:
De koopsommen variëren tussen 
de €273.000,- v.o.n. en €334.000,- v.o.n. 
en de perceeloppervlakten tussen de
144 m2 en 267 m2.

Interesse? We bespreken graag 
met u de mogelijkheden.

Baas Makelaars
Dorpsstraat 57

4661 HM Halsteren
Telefoon: 0164-683842

E-mail: info@baasmakelaars.nl

De  verkoop is in volle gang!Nog 5 woningen
beschikbaar!

energiezuinige 
levensloopbestendige

hoek- en tussenwoningen

 Op mooie locatie aan een groen woonhof nabij het centrum van Welberg gelegen.
 Zeer energiezuinige woningen welke zijn voorzien van warmtepomp en zonnepanelen.
 Badkamer en slaapkamer op de begane grond.
 Inclusief houten berging in de achtertuin en optioneel een garage bij hoekwoningen.
 Inclusief luxe sanitair.
 Er zijn tevens diverse uitbreidingsopties mogelijk zoals bijvoorbeeld nog een extra slaapkamer op de verdieping!

KENMERKEN:

Hart van        Welberg

Verkoopinformatie
Baas Makelaars
0164-683842
www.baasmakelaars.nl

levensloopbestendige
woningen

NIEUWBOUW

8
Collegiale verkoop
Zuidstad Makelaars
010-2404142
www.zuidstad.nl

Bouw en Ontwikkeling
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18°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Dit weekeinde iets 
meer bewolking en 

lagere temperaturen
Zaterdag blijft de wind in onze regio in 
een noordelijke tot noordoostelijke hoek 
zitten. Daarmee worden een aantal 
wolkenvelden aangevoerd, maar het 
blijft vooralsnog droog. 
De temperaturen zitten minder hoog, 
maar halen toch nog altijd gemakkelijk 
een 18 graden, en het is rustig weer. 
Zondag blijft het eveneens droog 
in de gemeente steenbergen met 
een afwisseling van zon en enkele 
wolkenvelden. 
De maxima liggen net als zaterdag rond 
de 18 graden bij een zwakke tot soms 
matige wind uit noordelijke richtingen. 
Na het weekeind krijgen we 
waarschijnlijk iets meer wisselvalligheid 
in de weerkaarten.  
Lagedrukgebieden komen dichter in de 
buurt zitten, maar erg actief ziet het er 
allemaal niet uit. Het zou pas naar het 
midden van de week toe zijn dat de kans 
op wat neerslag toeneemt. 
Door de ligging van de lagedrukgebieden 
kan er zelfs tijdens de eerste dagen van 
de week weer een hogere temperatuur 
genoteerd worden. 
 
Weerspreuk :
” Roept de houtduif keer op keer, dan 

komt er vast en zeker mooi weer.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

Geldig van wo 22 april t/m di 19 mei 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

CALVÉ
Partysaus of fritessaus
2 verpakkingen à 320 ml of 430 ml

 2 VOOR

250
a3,06 - a4,10

 2 VOOR
50

BUGLES, DORITO’S OF 
LAY’S PARTYPACK
2 zakken Bugles à 180 gram, Doritos à 272 
gram of Lay’s à 335 gram

 2 VOOR

350

partypacks

50

JEAN BALMONT WIJNEN
3 flessen à 750 ml 
Land van herkomst: Frankrijk

 3 VOOR

10,-
a11,97

Geen 18, geen alcohol

-  

Gezocht personeel 
voor bloemenoogst 

(periode maand mei)

tel. 06 - 23 75 84 18
Dit jaar ook thuisbezorging bloemen

Kijk op onze website: www.pioenbrooijmans.nl

Elke dag samen een beetje beter

Waterontharder   

• 
• 
• 
• 
• 

Herelsestraat 121 in Heerle, of bel 0165 30 40 50
Heĳ nen.nl

Tĳ delĳ k: € 1399,- 
incl. BTW en inclusief installatie*

Kom gerust langs! 

Glanzend sanitair
Langere levensduur van apparatuur
Besparing op was- en schoonmaakmiddelen
Lagere energie kosten
Verzorging van huid en haar

Fijne hars

* Vraag naar de voorwaarden

Zoutdetectie

Stroomverbruik
2,00 op jaarbasis

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - De kop van dit ar-
tikel zou zomaar eens de titel van 
een nieuw boek van Francine Oo-
men kunnen zijn uit haar omvang-
rijke serie ‘Hoe overleef ik’-boe-
ken. Met name voor jongeren die 
ouder zijn dan 12 is het een vraag 
die hen bezighoudt. Bijvoorbeeld 
de groep jongeren die door het af-
gelasten van de Centrale Examens 
plotsklaps aan het eind van hun 
middelbare schoolcarrière  staan. 
Voor de één een extra reden om de 
vlag buiten de hangen, terwijl de 
ander een traantje wegpinkt bij de 
gedachte aan een gemiste diplo-
ma-uitreiking.

Raun de Keijzer, eindexamenleer-
ling VMBO Kader Techniek op ‘t 
Ravelijn in Steenbergen, valt in de 
eerste categorie. Leren is zeg maar 
echt zijn ding niet en het blokken 
voor een Centraal Examen mist hij 
dan ook als kiespijn. Vervelen doet 
hij zich geen moment. 

Op het Moerstraatse bloem-
bollenteeltbedrijf (driedubbele 
woordwaarde) van vader Rob is 
er momenteel meer dan genoeg 
te doen. “Ik werk zeven dagen per 
week. Ik vind het wel prima zo.” 
Wat Raun wel mist zijn de socia-
le contacten met zijn vrienden en 
het voetballen bij Sc Welberg. 

In het nieuws
Saai is het op het land echter 
nooit. “De bollenvelden van mijn 
vader langs de A58 waren pas ge-
leden zelfs nog in het nieuws. 
Toen ze in bloei stonden, kwamen 
er hordes met toeristen op af. Dat 
was echt niet normaal. Er kwa-
men zelfs gevaarlijke situaties van 
omdat mensen parkeerden op de 
vluchtstrook.” 

Niet normaal
Als rechtgeaarde bollenzoon 
stond Raun verbaasd over de bru-
taliteit waarmee sommigen met 
de eigendommen van zijn vader 
omgingen. “Mensen hebben geen 
idee hoe het werkt met bollen-
teelt dus ze liepen zo de velden in 
en plukten zelfs de bloemen. Ter-
wijl de bol het groene deel van 
de plant nodig heeft om nieuwe 
bollen te kunnen maken. Toen ik 
een meisje dat met armen vol tul-
pen wegliep dat uitlegde zei ze al-
leen maar: ‘Oh nou ja, nu zijn ze 
er toch al af’. Dat vind ik echt niet 
normaal.” 

Probleem opgelost
Ook de handhavers hadden er 
hun handen vol aan om de drom-
men mensen, met weinig succes, 
weg te houden. Uiteindelijk is in 
overleg met de politie besloten 

de bloemkoppen er eerder af te 
trekken dan eigenlijk goed is. Pro-
bleem opgelost.  

In de tussentijd bereidt Raun zich 
(met mate) psychisch voor op zijn 
volgende uitdaging: de opleiding 
Werktuigbouwkunde bij Curio in 
Bergen op Zoom die na de zomer-
vakantie van start gaat. Maar eerst 

nog even lekker werken. 
Succes Raun!

Foto: Vlak voor de laatste tulpen-
koppen getrokken werden, maak-
te Raun de Keijzer tijd vrij in zijn 
drukke werkrooster om te pose-
ren voor de Steenbergse Courant. 
Evenals leren is ook model-zijn 
niet echt zijn ding. 

Lange zomer voor eindexamenkandidaten:

Hoe overleef ik corona?

Blijf je toch denken aan 
de veilige afstand?
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ALS WE SAMEN ZO DOOR BLIJVEN KNOKKEN 
DAN KRIJGEN WE  CORONA OP DE KNIEËN 

DE HEEN    |    DINTELOORD    |    KRUISLAND    |    NIEUW-VOSSEMEER    |    STEENBERGEN    |    WELBERG
24 april 2020 

Beste inwoners,

Bijna twee maanden nu voeren we 
een ongelijke strijd tegen een virus, 
waarvoor nog geen vaccin of medicijn 
gevonden is. We moeten opboksen 
tegen een onzichtbare vijand, die ons 
noopt de “spelregels” voortdurend aan 
te passen. Gelukkig is inmiddels ook 
gebleken dat we niet machteloos aan 
de zijlijn staan. Door samen de hand-
schoen op te pakken hebben we het 
coronavirus binnen de perken kunnen 
houden.

Helaas kunnen we niet iedereen red-
den of beschermen, maar door elkaar 
te steunen en ons goed aan de richtlij-
nen te houden, zijn de eerste versoe-
pelingen van de “leefregels” mogelijk. 
Hoewel we misschien op meer hadden 
gehoopt, mogen we hartstikke trots 
zijn dat we dit nu – door solidair te zijn 
– hebben bereikt.

We zijn de coronacrisis nog niet te bo-
ven, maar onze basisschoolkinderen 
kunnen weer in groepsverband gaan 
sporten, hoe fijn is dat! Onze jongeren 
moeten zich nog wel aan de 1,5 meter-
discipline houden, maar krijgen ook 
wat extra ruimte en bewegingsvrijheid, 
die ze op hun leeftijd zo hard nodig 
hebben. Na de meivakantie is er een 
herstart mogelijk voor de basisscho-
len en ook dat geeft in veel opzichten 
“lucht”. 

Natuurlijk brengt dit alles nieuwe uit-
dagingen met zich mee, maar ik heb 
er alle vertrouwen in dat onze onder-
wijsprofessionals en vrijwilligers in het 
verenigingsleven in staat zijn om met 
oplossingen te komen, die voor ieder-
een werkbaar en acceptabel zijn. Waar 
nodig, staan we hen daarbij vanuit de 
gemeente natuurlijk graag terzijde. 
Want in dit gevecht staan we samen, zij 
aan zij, ook al zit er 1,5 meter tussen. 

We moeten nog niet te vroeg juichen 
en het blijft, zoals onze premier Mark 
Rutte het deze week zei, een “duivels 
dilemma” om te besluiten welke maat-
regelen wel of niet versoepeld kunnen 
worden. Verslappen in de waakzaam-
heid is geen optie en we kunnen 
pertinent geen risico’s nemen die het 
virus in de kaart spelen, waardoor een 
tweede uitbraakgolf zou kunnen ont-
staan. Dan plaatsen we onszelf weer 
op achterstand, terwijl we zogezegd de 
bovenliggende partij moeten blijven. 

Vooral onze meest kwetsbaren mede-
mensen zitten onveranderd in de hoek 
waar de klappen vallen, waarbij nog 
altijd het uiterste wordt gevergd van 
de zorgsector en de verpleeg- en ver-
zorgingshuizen veiligheidshalve dicht 
moeten blijven. Ook zijn er nog dage-
lijks tal van nieuwe opnames in de zie-
kenhuizen en overlijden er helaas veel 
mensen als gevolg van het coronavirus. 

We leven mee met zovelen die met dit 
grote verdriet worden geconfronteerd.

De bel voor de laatste ronde heeft nog 
niet geklonken, maar we zijn volgens 
mij wél op de goede weg. Ik wil u dan 
ook – mede namens het voltallige 
gemeentebestuur – bedanken voor al 
uw inspanningen, uw support en uw 
geduld. Laten we de versoepelingen 
die daardoor mogelijk zijn geworden 
als een voorlopige beloning zien en 
samen door blijven knokken tegen het 
coronavirus. Dus beste mensen, hou 
vol, dan delen we samen uiteindelijk 
die knock-out uit, zeker weten!

Uw burgemeester, Ruud van den Belt

Op de Nieuwe Veste in Steenbergen zijn 
ze superblij dat de basisscholen na de 
meivakantie weer mogen beginnen. De 
afgelopen weken hebben ze ook alles-
behalve stilgezeten, vertelde directeur 
Anne van Loon tijdens een bezoek van 
onderwijswethouder Esther Prent en 
burgemeester Ruud van den Belt aan de 
basisschool. Het team van de Nieuwe 
Veste bekijkt nog hoe de lessen straks 
weer het best opgestart kunnen wor-
den, maar heeft er alle vertrouwen in.  
De burgemeester en de wethouder 

raakten diep onder de indruk van het 
enthousiasme, de betrokkenheid en 
creativiteit waarmee de problemen van 
de coronacrisis in het onderwijs zijn 
opgevangen. “De passie straalt ervan 
af”, concludeerde onze burgemeester. 
“Je krijgt gewoon weer zin om kind te 
zijn en dankzij dit bezoek hebben we 
nu ook echt beeld bij wat er allemaal 
wordt gedaan voor de kinderen.” Op 
de Nieuwe Veste draait ook tijdens de 
meivakantie de geïntegreerde kinder-
opvang van Mamaloe gewoon door.

PASSIE, BETROKKENHEID EN 
VERTROUWEN IN HET ONDERWIJS

CREATIEVE HART ONDER DE RIEM 
VOOR EN DOOR INWONERS
Ruim vijftig inwoners uit Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Welberg 
deden, mee aan het Kunstproject in de strijd tegen het coronavirus. Van jong tot 
oud werd er ‘gestoepkrijt’ en van bakstenen en ander knutselmateriaal bijzondere 
kunstwerken gemaakt. Mike en Marijn van de I AM Entertainmentgroup maakten 
met behulp van een drone hier een prachtig filmpje van! Nieuwsgierig naar het 
resultaat? Kijk snel op onze Facebookpagina of website! 

Fotograaf: Mike Delwel van I AM Entertainmentgroup

SCHOLEN, KINDEROPVANG, SPORTEN
EN ZWEMMEN
Gelukkig is er voor de jeugd straks 
weer meer bewegingsvrijheid en de 
mogelijkheid (deels) naar school en de 
kinderopvang te gaan! 

Scholen en kinderopvang
Het  basisonderwijs, speciaal onderwijs 
en kinderopvang gaan   vanaf 11 mei 
(deels) open: zij zijn hard aan het werk 
om de maatregelen te vertalen in een 
goed plan. Het betekent maatwerk 
voor elke school. De gemeente staat 
in nauw contact met de scholen en 
kinderopvangorganisaties om hen te 
ondersteunen waar mogelijk. 

Sporten
Voor de jeugd zijn de volgende maat-
regelen van kracht vanaf 29 april:

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen 
georganiseerd en onder begeleiding 
samen buiten sporten. Wedstrijden 
zijn niet toegestaan.

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar 
kunnen georganiseerd en onder be-
geleiding samen buiten sporten op 
1,5 meter afstand. Wedstrijden zijn 
niet toegestaan.

• Kantines van de sportverenigingen 
blijven dicht.

Ook de verenigingen zijn hard bezig om 
dit op een goede manier in de praktijk 
te brengen. De gemeente neemt con-
tact op met de verenigingen om hen te 
helpen en adviseren waar mogelijk om 
het buitensporten weer mogelijk te ma-
ken. Ook gaat de gemeente kijken hoe 
we onze sportcoaches kunnen inzetten. 

Voor de voetbalvelden in het bijzonder 
geldt dat de gemeente hier momenteel 
onderhoud pleegt aan de natuurgras-
velden. Daar kan dus alleen op de 
kunstgrasvelden worden getraind. 

De scholen en verenigingen zullen 
leerlingen, leden en ouders zelf op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Zwembaden
Voor de zwembaden Aquadintel en de 
Meermin hebben we nog niet besloten 
of deze open kunnen gaan. We wach-
ten de adviezen van de brancheorgani-
satie, die met de overheid in overleg is, 
af.

Dat kan dus nog even duren. Zodra 
we hier meer over weten, zullen we u 
informeren. 



SAMEN
WINNEN WE

VAN CORONA!

#STAYSAFE

HOUD
AFSTAND

Toen duidelijk werd dat de coronacri-
sis de viering van Koningsdag 2020 on-
mogelijk maakt, zijn de verenigingen in 
onze gemeente gestopt met de organi-
satie van de activiteiten. De dag vol ge-
zelligheid en feestelijkheden zal er dit 
jaar heel anders uit zien. Iedere vereni-
ging heeft bekeken of er binnen de gel-
dende maatregelen nog wel iets door 
kan gaan. 

Feestcomité Steenbergen organiseert 
een Steenbergse Koningsdag Familie 
Quiz. Met het hele gezin lekker mee-
doen aan een online quiz die via een 
livestream van Feestcomité Steenber-
gen volgen is. (www.facebook.com/
FeestcomiteSteenbergen). Voor de kin-
deren worden er op een originele ma-
nier knutselpakketten thuis bezorgd 
in het weekend voor Koningsdag. Zo 
kan iedereen mee doen en in de prij-
zen vallen. 

Oranjevereniging Dinteloord vraagt 
alle kinderen aan de slag te gaan met 
een stoepkrijtchallenge. Maak er een 
mooie foto over koningsdag of de be-
vrijding en deel deze op www.face-
book.com/ovdinteloord. Bij de Buitel-
stee kan je op koningsdag tussen 14 
en 15 uur stoepkrijt ophalen. Meedoen 
kan tot 5 mei en er zijn leuke prijzen te 
winnen. 

Het Oranje Feestcomité Kruisland 
roept op om koningsdag virtueel sa-
men te vieren en er thuis toch een 
klein feestje van te maken. Inzendin-
gen van leuke optredens thuis, versier-
de fietsen, knappe knutselwerken mag 
je delen via www.facebook.com/oran-
je.feestcomitekruisland. De leukste in-

zendingen worden beloond met een 
leuke prijs.

In De Heen doet de evenementencom-
missie van het gemeenschapshuis een 
oproep om alle huizen en tuinen te 
versieren en om 16.00 uur samen een 
toost uit te brengen voor je eigen deur. 
Op het terrein van Van Trier zal in de 
loop van de middag een grote stoep-
krijttekening gemaakt worden. Alle kin-
deren wordt gevraagd om mee te kleu-
ren aan het grootste kunstwerk van De 
Heen. Elk gezin krijgt een kwartier de 
tijd om hun aandeel aan het kunstwerk 
te leveren, zodat het veilig blijft. 

Stichting Ontspanning voor Welberg 
maakt iedereen warm voor “Heel Wel-
berg bakt” tijdens Koningsdag. In 2 ver-
schillende categorieën (kinderen t/m 
12 jaar en kinderen vanaf 13/volwas-
senen) is de uitdaging om de mooiste, 
lekkerste en meest bijzondere cake, 
taart of cupcake. Een jury beoordeelt 
de baksels op creativiteit en op smaak! 
Via www.facebook.com/Ontspanning-
VoorWelberg kan je aanmelden.

Oranjevereniging Nieuw/Vossemeer 
vraagt iedereen om de vlag uit te han-
gen uit gevoel van saamhorigheid. De 
vlag bij de Vossenburcht wordt om 
half tien gehesen en dit is via www.fa-
cebook.com/oranjenv live te volgen. 
Voor de kinderen is er een koningsdag-
bingo met allerlei spelletjes die ze lek-
ker thuis met het gezin kunnen doen. 
Leuke inzendingen van foto’s of film-
pjes worden beloond met een prijs. 
Alle ouders die genieten van een heer-
lijke bbq thuis, kunnen ook hun foto in-
sturen. 

VIERING KONINGSDAG 2020 AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
VAN DE BIBLIOTHEEK
In verband met de coronacrisis zijn alle ves-
tigingen van Bibliotheek West-Brabant ge-
sloten. Toch wordt er achter de schermen 
ontzettend hard gewerkt om voor onze le-
den én niet-leden een alternatieve dienst-
verlening op poten te zetten! In de gemeen-
te Steenbergen gebeurt dit, net als in onze 
andere vestigingen, zowel online als fysiek. 
 
Online lezen
Via de Online Bibliotheek hebben leden toe-
gang tot een grote collectie e-books en luis-
terboeken. Het aanbod is uitgebreid met 
veel extra gratis luisterboeken, waar ook 
niet-leden (tijdelijk) van kunnen genieten!
Een ander gratis initiatief is de Thuis-
Bieb-app. Deze app bevat 100 e-books en is 
beschikbaar voor Android en iOS. Deze zijn 
voor iedereen toegankelijk! Zo zijn er onder 
andere thrillers, literatuur, chicklits én infor-
matieve boeken terug te vinden. Ook voor 
kinderen is er een uitgebreid aanbod. 

Online activiteiten
In de bibliotheek worden doorgaans veel 
activiteiten georganiseerd, die tot in ieder 
geval 1 juni niet doorgaan. Gelukkig wor-
den ook hier online oplossingen voor be-
dacht. Zo wordt er via de website wekelijks 
een online editie van Walk&Talk aangebo-
den. Elke woensdag én donderdag tussen 

14.30 en 16.00 kunnen geïnteresseerden 
kosteloos deelnemen. Tijdens deze on-
line meetings worden informatie en prak-
tische tips gegeven over solliciteren, net-
werken en het zoeken van een baan. Elke 
week staat een ander thema centraal. 
Bibliotheek West-Brabant besteedt veel 
aandacht aan laaggeletterdheid en digita-
le vaardigheden. Via het Online Taalhuis en 
hun YouTube-kanaal kunnen geïnteresseer-
den blijven oefenen met lezen en schrijven. 
Ook hebben wij vanuit Bibliotheek West-Bra-
bant een poll online – op onze website en 
Facebook – gezet. Daarin vragen wij de 
 bezoekers van onze pagina’s of er digitale 
zaken zijn waar zij op dit moment tegenaan 
lopen, en wat deze dan zijn. Op basis hiervan 
inventariseren we de behoefte in onze re-
gio, en gaan we een programma samenstel-
len waarbij we op deze behoefte inspelen. 
 
Fysieke alternatieven
In Steenbergen is gestart met de pilot om 
leden van 70 jaar en ouder te bellen, en 
te kijken waar wij ze in kunnen ondersteu-
nen. Ook zijn gereserveerde boeken, die al 
voor de sluiting in de kast stonden, bij de 
leden thuisgebracht. Organisatiebreed is 
de actie #ikleesthuis uitgezet, waarbij fo-
to’s van (lezende) medewerkers en vrijwil-
ligers op de ramen van de vestigingen ge-
plaatst worden. Op deze manier stimule-
ren wij het thuis lezen en de Thuisbieb. Tot 
slot stuurt het educatieteam in de gemeen-
te Steenbergen regelmatig een nieuwsbrief 
naar alle basisscholen met een Bibliotheek 
op School. Op deze manier worden de scho-
len op de hoogte gehouden van de nieuw-
ste ontwikkelingen, en wordt geprobeerd 
de hardwerkende basisschooldocenten te 
ondersteunen. 



Maatregelen in het openbare leven:

Beperk sociaal contact:

Opening kinderopvang en 
(speciaal) basisonderwijs. 

Basisscholen halveren 
groepsgroo�e in de klas. 
Kinderen gaan de hel� van 
de tijd naar school. De andere 
hel� volgen ze onderwijs 
op afstand.

Vanaf 11 mei

 Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

Maatregelen tegen het coronavirus

21 april 2020

Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaker je 
handen.

 .

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis 
en ziek uit. Ben je ook 
benauwd en/of heb je 
koorts? Dan moet iedereen 
in het huis thuisblijven.

 

Uitzondering voor gezinnen / huishoudens 
en kinderen t/m 12 jaar. 

 
Ga alleen naar buiten voor 
boodschappen, een frisse 
neus of om iets voor een 
ander te doen.

 

Kinderen t/m 12 jaar kunnen 
georganiseerd en onder 
begeleiding samen buiten 
sporten. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Jongeren van 13 t/m 18 jaar 
kunnen georganiseerd en 
onder begeleiding samen 
buiten sporten op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Topsporters kunnen binnen- 
en buitentrainingen 
herva�en, op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Zelfstandig wonende ouderen 
(70+) kunnen door één of 
twee vaste personen worden 
bezocht.

Het overige onderwijs blij� 
gesloten. 

Werk thuis wanneer dit 
mogelijk is. 

Groepsvorming van meer 
dan twee personen is alleen 
toegestaan als er 1,5 meter 
afstand wordt gehouden. 

Alle evenementen met een 
vergunnings- en meldplicht 
zijn verboden.

Tot 1 september:T/m 19 mei:Vanaf 29 april

Alle eet- en drinkgelegenhe-
den zijn gesloten. Bezorgen 
en a�alen blij� mogelijk. 

Sportverenigingen (18+), 
�tnessclubs, sauna’s, casino’s, 
speelhallen en seksinrichtin-
gen zijn gesloten. 

Publieke locaties zoals musea, 
concertzalen, theaters, 
sportclubs zijn gesloten. 

Het uitoefenen van alle 
contactberoepen is verboden.

Samenkomsten zijn 
verboden.

Hoest en nies in 
je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes. 

Schud geen handen.



Koop Bewust, koop lokaal

Deze pagina is beschikbaar gesteld door de gemeente Steenbergen

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – “Ik zou niet graag 
op de stoel van het kabinet zitten. 
Elke beslissing die je neemt valt 
niet goed. De verlengde sluiting 
is voor de horeca rampzalig. Dat 
geldt ook voor de contactberoe-
pen. Wel zijn we als Ondernemers 
Platform Steenbergen (OPS) blij 
met de steun die de rijksoverheid 
geeft en zeker ook met de steun 
van onze lokale overheid die een 
steunfonds van een miljoen heeft 
ingesteld”, zo is de reactie van 
OPS-voorzitter Leo Heijmans des-
gevraagd.

Hij geeft aan dat het OPS tot op 
heden nog niet veel is benaderd 
door de leden. “Dat is heel logisch, 
bedrijven richten zich nu in eerste 
instantie tot hun accountant of 
adviseur. Natuurlijk kunnen onze 
leden of andere ondernemers ons 
altijd bellen. We hebben goede 
contacten en ze weten ons altijd 
wel te vinden”.

Zorgen over de toekomst
De OPS-voorzitter geeft aan dat 
hij zich grote zorgen maakt rich-
ting de toekomst. “Er zullen heel 
wat bedrijven omvallen. In elk ge-
val is er in het vervolg op de reeds 
aangekondigde maatregelen extra 

budget nodig om steun te kunnen 
blijven verlenen. 
Ik heb overigens veel waardering 
voor de ondernemers die nu ex-
tra creatief weten te reageren op 
de situatie. Ze blijken slim ge-
noeg om mogelijkheden te vinden 
die toch nog voor wat omzet kun-
nen zorgen. Dat zal zeker niet vol-
doende zijn, maar stilzitten is ook 
geen optie. Dan weet je zeker dat 
het fout gaat”. 

Blij met goede contacten 
met de gemeente
Leo Heijmans is blij met de goe-
de contacten die het OPS met ge-
meente Steenbergen heeft. “On-
langs hadden we nog een overleg 
en je merkt dan hoe er wordt mee-
gedacht en daadwerkelijk ook ac-
tie wordt ondernomen”.

OPS-activiteiten liggen 
volledig stil
”Voor wat het ondernemersplat-
form betreft liggen de activitei-
ten nu volledig stil. We hebben ge-
plande bedrijfsbezoeken moeten 
schrappen. Half maart stond een 
bezoek aan garagebedrijf Iriks op 
het programma, op 5 juni was ge-
pland om neer de CZAV in Dinte-
loord te gaan. Dat bezoek aan dit 
agrarisch toeleveringsbedrijf gaat 
nu dus ook niet door. 

Het bezoek aan de haven van 
Steenbergen op 26 juni staat nog 
wel op de rol. Eind mei horen we 
of dat wel door kan gaan. En eind 

dit jaar gaan we op bezoek bij au-
toschade Heijmans. Tijdens die 
bezoeken spreken we de onderne-
mers en horen we van hen hoe de 
zaken draaien. Dat is nu dus even 
niet het geval”.

Ook geen  
bliksembezoeken
”Ook de bliksembezoeken die we 
samen met het college van b en w 
in het voorjaar aan lokale bedrij-
ven brengen konden dit jaar geen 
doorgang vinden. We hopen vol-
gend jaar de draad daarbij weer te 
kunnen oppakken want ook dan 
krijgen we belangrijke inzichten”.

Einde nog niet in zicht
”Maar vooralsnog is het einde van 
de coronacrisis nog niet in zicht. 
Hoewel de maatregelen econo-
misch hard aankomen is het vol-
gens mij goed op pas op de plaats 
te maken. Tenslotte is de gezond-
heid het allerbelangrijkste”.

OPS-voorzitter Leo Heijmans:

“Het einde van de crisis is 
nog niet in zicht. Een pas 
op de plaats maken een 
goede beslissing”

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Nog maar enkele 
weken geleden hield de vraag of 
er door het corona-virus nog wel 
een afzetmarkt zou zijn voor de 
nieuwe oogst, de akkerbouwers 
in de gemeente Steenbergen be-
zig. Die vraag heeft plaatsgemaakt 
voor de zorg wat er überhaupt te-
recht gaat komen van de nieuwe 
oogst. �Alles wat op de kleigron-
den gebeurt, is momenteel een ge-
vecht tegen de droogte,� aldus Pie-
ter Korst, voorzitter van de ZLTO 

Steenbergen/Bergen op Zoom 
Noord.

Door het gebrek aan regen en de 
aanhoudende oostenwind zijn 
toplagen van de klei-akkers ver-
anderd in beton. Klein zaad zoals 
suikerbiet en chicorei ligt er on-
comfortabel tussen kluiten aar-
de, terwijl het eigenlijk in fijnge-
malen grond hoort te rusten. “Dat 
gaat niet goed komen,” stelt Korst. 
“Zelfs mijn vader, 68 jaar en al zijn 
hele leven boer, heeft een voorjaar 
als dit nog nooit meegemaakt.”

Vijf keer zoveel kosten
De kostprijs van de gewassen die 

uiteindelijk, hopelijk, van de ak-
kers komen, zal hoog zijn. “We 
moeten vijf keer zo hard werken 
om er wat van te maken. Dat be-
tekent dus vijf keer zoveel kosten 
en daar komen de extra uitgaven 
voor het beregenen nog eens bij.”
Korst, akkerbouwer op de klei-
gronden geeft toe dat de tegen-
slagen van de afgelopen maanden 
niet hoopgevend zijn. “Maar,” re-
lativeert hij, “niet voor iedere boer 
op het grondgebied van Steenber-
gen werken de weersomstandig-
heden in het nadeel. Voor boeren 
op de zandgronden zijn de om-
standigheden juist ideaal.”

Toekomst onzeker
Voor boeren van beide grondsoor-
ten blijft de vraag overeind of er 
wel een afzetmarkt is wanneer de 

nieuwe oogst van het land komt. 
Met name voor de frietaardappe-
len die voor een groot deel naar 
de Nederlandse horeca gaan, is de 
toekomst onzeker. Korst: “Evene-
menten gaan nog maanden niet 
door, de horeca blijft gesloten. Dat 
betekent dat een groot deel van de 
afzetmarkt er niet is. Gelukkig is 
er vanuit het rijk wel een bijdrage 
toegezegd, maar die zal in het bes-
te geval nog maar 30% van de kos-
ten dekken.” 

Weinig goed nieuws dus vanuit de 
sector, moet zelfs optimist Korst 
toegeven. “Vooropgesteld dat 
boer zijn het mooiste beroep van 
de wereld blijft. Maar, de combi-
natie van corona en de droogte is 
inderdaad niet bemoedigend en 
zelfs ontwrichtend.”

Pieter Korst, voorzitter ZLTO Steenbergen:

“Droogte in de landbouw 
overtroeft corona”

  

Koop bewust, koop lokaal. 
Bekijk alle mogelijkheden 
op onssteenbergen.nl/ 
coronanieuws

Koop bewust, koop lokaal.  
Bekijk alle mogelijkheden 
op hartvandinteloord.nl/
coronanieuws

Help ondernemers 
in onze gemeente  
de crisis door. 

Help ondernemers 
in onze gemeente  
de crisis door. 

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Het is inmiddels 
iedereen wel duidelijk. Winkels, 
bedrijven en dienstverleners heb-
ben het heel moeilijk in deze Co-
ronatijd. De problemen halen bij 
sommige aanbieders het onderste 
boven om deze crisis door te ko-
men. Steenbergse Courant vroeg 
aan ‘de groenteboer’ hoe het gaat. 

Nu is de benaming ‘groenteboer’ 
er een die de firma Meesters wat 
tekort doet. Groenten is slechts 
een deel van het assortiment dat 
geleverd wordt. Naast fruit biedt 
Meesters – al 94 jaar gevestigd in 
de Kaaistraat – nog veel meer. Ver-
se salades vinden hun weg naar 
de klant. Maar ook kant- en klaar 
maaltijden uit eigen keuken zijn 
bijzonder in trek.

Lokaal
“We leveren normaal gesproken 
ook veel aan de horeca en dit valt 
voorlopig voor een groot deel weg. 
Gelukkig draait de winkel heel 
goed. We hebben een fijne klan-
tenkring die ons zeker weet te vin-

den. Het is fijn dat zoveel mensen 
beseffen dat het nu extra belang-
rijk is om de boodschappen lokaal 
te doen. Dat merken wij, maar ook 
andere winkels die nog open kun-
nen zijn in deze coronatijd”, ver-
telt Danique Meesters.

Thuisbezorgen
 “We zien ook dat onze klanten 
zich wat extra verwennen met de 
wat luxere producten. Daarnaast 
doen ook wij wat extra’s. We be-
zorgen voor wie dat wenst alles 
thuis. Vooral voor oudere mensen 
is dat een uitkomst. Ze vullen een 
bestellijstje in en krijgen hun pro-
ducten ’s middags thuisbezorgd. 
Niet alleen onze groenten en fruit, 
maar ook de complete maaltijden 
die wij hier zelf bereiden. Bijvoor-
beeld rode kool met verse puree 
en een sukadelapje. Maar ook La-
sagne, Spaghetti maaltijden en as-
pergeschotels”.

Pakketjes
“Daarnaast zijn er bedrijven die 
hun medewerkers bedanken met 
pakketjes: een voorbeeld hiervan 

zijn de asperges met aardbeien. 
Die brengen we bij de opgegeven 
adressen aan huis. Bij de bedrij-
ven waar het personeel werkt leve-
ren we fruitsalades en smoothies 
voor de kantines. En de horecabe-
drijven die zijn gaan thuisbezor-
gen worden door ons natuurlijk 
ook beleverd. Zelfs op zondag. We 

zijn zo flexibel mogelijk en kijken 
waar behoeftes liggen. Alle beetjes 
helpen nu. Volgende week starten 
we ook met allerlei tapas en tape-
nades”.

Bestelwebsite
Er wordt bij Meesters ook hard ge-
werkt aan een nieuwe website. Als 

het lukt dan gaat die volgende 
week online. “Dan kunnen onze 
klanten nog gemakkelijker bestel-
len en via ideal meteen afrekenen. 
Zo zoeken we steeds naar nieuwe 
kansen. 

Praatje maken
Overigens vinden veel klanten het 
nu extra fijn om zelf naar de win-
kel te komen. Ze vinden het pret-
tig om een praatje te kunnen ma-
ken, helemaal nu ze veelal geïso-
leerd thuis zitten. In onze winkel 
houden we ons aan de richtlijnen 
om een eventuele coronabesmet-
ting te voorkomen. Natuurlijk de 
anderhalve meter afstand, via de 
pin of contactloos betalen en even 
buiten wachten als er meerdere 
mensen in de winkel staan. 

Als iedereen voorzichtig is, kan 
het winkelen prima gebeuren”.

Danique Meesters:

“Inspringen op behoeften: 
alle beetjes helpen nu”



Petje af voor deze initiatieven

Deze pagina is beschikbaar gesteld door de gemeente Steenbergen

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Op een bericht in 
Steenbergse Courant over Steen-
bergenaar Wouter van Agtmaal 
die belangeloos en tegen kostprijs 
spatmaskers produceert die een 
beschermingsmiddel zijn tegen co-
ronabesmetting werden al een 70-
tal maskers besteld. 

“Bijvoorbeeld door een inwoner 
uit Moerstraten die een bestel-
ling deed voor een ziekenhuis in 

Rotterdam”, vertelt de 21-jarige 
Avans student. Inmiddels zijn er 
een kleine 300 maskers besteld.

Wouter van Agtmaal produceer-
de aanvankelijk deze spatmaskers 
met beschikbaar gestelde soft-
ware van de Tsjechische fabrikant 
van zijn printer. Deze software 
stuurt de printer aan die gevoed 
wordt met rollen kunststofdraad. 
Dit draad wordt gesmolten en 
vervolgens vormt de printer het 
kunststof masker.

Remix 
“Op dit moment kan ik nog bete-
re spatschermen maken dan met 
de oorspronkelijke software. Deze 
werd namelijk verbeterd – dat 
noemen ze een remix – door een 
arts die vanuit zijn ziekenhuiser-
varing modificaties aanbracht. De 
software is ‘open source’, waar-
door eenvoudig aanpassingen 
kunnen worden gemaakt door ie-
der die daar wat kennis van heeft. 
Ik heb de remix gedownload en 
kan daardoor nog betere spatmas-
kers maken”, aldus de techneut.

Gemiddeld 1 uur  
printtijd per masker
Hij vertelt dat elk masker in ge-
middeld een uur kan worden ge-
maakt. “Mijn eigen printer is het 
snelst. Die print in 100 minuten 

2 maskers. Maar ik mag ook twee 
printers gebruiken die ik voor 
mijn vorige school – het Rijks – in 
elkaar heb gezet. Omdat de school 
nu gesloten is, zijn deze nu toch 
niet nodig en dragen ze bij aan het 
goede doel. Dat betekent dat een 
masker voor slechts 4 euro aan 
materiaalkosten kan worden ge-
maakt en omdat ik mijn steentje 
bij wil dragen aan een hulpmid-
del tegen coronabesmetting is dat 
meteen ook de verkoopprijs”.

Ook particulieren kunnen als ze 
dat willen zo’n masker bestel-
len. Dat kan via mijn website: 
www.3d-drukken.com of via face-
book.com/3Ddrukken”.

Bijna continu printen
De drie printers bij Wouter van 
Agtmaal draaien nu per dag 18 tot 

20 uur continu. “Ik heb nu al en-
kele honderden maskers gemaakt. 
Er is een bedrijf dat er voor zich-
zelf 50 bestelde en er nog eens 100 
bij wil hebben om deze te kunnen 
doneren. Onder de afnemers zijn 
ook beautysalons, een woonvoor-
ziening, een tandheelkundige kli-
niek in Zandvoort, maar bijvoor-
beeld ook een conductrice bij NS 
die zich tijdens haar werk beter 
wil beschermen”. 

Mondkap-hulpstukjes
Mij maakt het niet uit of iemand 
er één of veel meer bestelt. Ik wil 
gewoon graag helpen in de strijd 
tegen deze vreselijke ziekte. Naast 
maskers print ik ook hulpstukjes 
die er voor zorgen dat het dragen 
van mondkapjes comfortabeler 
wordt”.   

Bijna continu productie bij 
‘spatmasker producent’
voor het goede doel

 (Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – De ene vereni-
ging slaat zich fluitend door de co-
rona-crisis heen, terwijl de andere 
zich wanhopig afvraagt of er nog 
een toekomst is. Deze uiteenlo-
pende belevingen viel de gemeen-
te Steenbergen op tijdens de con-
tacten met de culturele verenigin-
gen. Door beide uitlopers aan el-
kaar te verbinden, hoopt de ge-
meente alle organisaties door de 
crisis te helpen. Cultureel interme-
diair Claudia de Groen werd ge-
vraagd de klus te klaren. 

“Sommige verenigingen zitten 
echt met de handen in het haar 
en dat is ook niet zo vreemd,” 
licht De Groen de problematiek 
toe. “Leden betalen contributie en 
verwachten daar iets voor terug. 
De organisaties vragen zich af wat 
of zij hen nog te bieden hebben.”

Online quiz
De voorbeelden hoe dat kan, zijn 
er. Ook in de gemeente Steenber-
gen. De Groen: “Er zijn muziek-
verenigingen die hun repetities 
online doen, die een filmpje ma-
ken of een online quiz organise-
ren. Dat vraagt wel enige creativi-
teit en anders denken. Het doel is 

niet om bijvoorbeeld samen mu-
ziek te maken of een toneelstuk te 
repeteren, maar om samen te zijn. 
Om je verbonden te voelen met je 
club en aan hetzelfde doel te wer-
ken.” 

”Voedsel voor de  
inwendige mens”

Op de vraag of we ons wel druk 
moeten maken over onze cultu-
rele toekomst zolang er iedere 
dag nog honderden mensen op 
IC’s vechten tegen COVID-19, ant-
woordt Claudia oprecht daar zelf 
ook mee geworsteld te hebben. 
“Cultuur is mijn passie. Mijn leven 
is niet anders. Ik was voor de co-
rona-uitbraak druk met het orga-

niseren van allerhande activitei-
ten. Plotseling werd alles afgebla-
zen. Ineens waren andere dingen 
belangrijk. Ik vond dat zelf ook in 
het begin, maar kunst en cultuur 
zijn voedsel voor de inwendige 
mens. De zuster die ’s avonds na 
een loodzware dienst naar huis 
rijdt, zet haar radio ook aan om 
te luisteren naar de muziek en te 
ontspannen. Zonder muziek, zon-
der kunst, zonder cultuur blijven 
we wel overeind, maar genieten 
we dan wel zo intens? Een ver-
eniging maak je niet alleen, maar 
draait om samen zijn. Het is voor 
veel mensen wat het leven een ex-
tra sausje geeft.” 

”Eerst inventariseren,  
dan koppelen”

De komende week inventariseert 
De Groen bij alle 45 culturele ver-
enigingen in de gemeente Steen-
bergen wat zij al doen en waar ze 
nog behoefte aan hebben. “Daar-
na gaan we kijken waar en hoe we 
mensen aan elkaar kunnen kop-
pelen. Ook kijken we wat er in de 
regio en landelijk al gebeurt.”

 

Met behulp van cultureel intermediair 
Claudia de Groen 

Gemeente helpt culturele 
verenigingen om overeind  
te kunnen blijven

Foto’s: Wouter van Agtmaal (rechts op de foto) produceert dagelijks urenlang spatmaskers die moeten beschermen tegen corona besmetting. Hij levert de maskers tegen materiaalkosten. 

Foto: Claudia de Groen is als cultureel intermediair gevraagd om bij alle 
culturele verenigingen te inventariseren wat zij doen om de corona-crisis 
te doorstaan en waar zij mee worstelen. 

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

  

onssteenbergen.nl/coronanieuws hartvandinteloord.nl/coronanieuws
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(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Afgelopen dins-
dag kondigde premier Rutte aan 
dat de maatregelen voor verpleeg-
huizen onverkort van kracht blij-
ven. De deuren blijven dicht. Geen 
bezoek toegestaan. Voor part-
ners en kinderen in de buitenwe-
reld betekent dit nog langer geen 
persoonlijk contact met de men-
sen van wie zij zoveel houden. Ge-
liefden van wie de voorraad tijd 
grotendeels verbruikt is. Wilma 
Rens, voorzitter van de Lokale Cli-
entenraad van Hof van Nassau in 
Steenbergen, weet er alles van. 
Haar moeder Corry  woont in het 
verpleeghuis. Zes van de bewo-
ners van haar woning zijn besmet. 
Wilma�s moeder is er één van. 

Afgelopen woensdag overleed 
een medebewoner aan de gevol-
gen van corona. Een emotioneel 
moment dat nabestaanden via 
een WhatsApp-groep met elkaar 
delen. “Iedereen zit in hetzelfde 
schuitje. We missen onze ouders 
enorm, al weten we dat er goed 
voor hen gezorgd wordt, en we 
missen elkaar. Normaal zie je el-
kaar in het Hof. Je maakt een pra-
tje en wenst elkaar sterkte. Nu blij-
ven we op de hoogte via de What-
tsApp-groep. Dat voelt voor mij 
persoonlijk ook fijn en warm.”
Afscheid nemen
Samen met locatiemanager Mar-
cha Kwisthout dacht Wilma al na 
over de periode na de crisis, wan-
neer de deuren weer opengaan. 
“Er komt dan een herdenkings-
bijeenkomst zodat we met elkaar 
terug kunnen blikken en afscheid 
kunnen nemen. Het is straks erg 
vreemd dat mensen, bewoners 
en mantelzorgers, er ineens niet 
meer zijn. Je wilt elkaar dan toch 
nog even spreken en een hart on-
der de riem steken, al zal een ste-
vige knuffel waarschijnlijk nog 
steeds niet kunnen.”

“Ik heb er vrede mee”
Het virus manifesteerde zich bij 
Corry’s moeder in een relatief 
milde vorm. “Het ergste lijkt ach-
ter de rug, maar toch denk ik dat 
de gevolgen haar de das om zul-
len doen. Ik ben bang dat ik haar 
niet meer persoonlijk zal zien. 
Die gedachte doet zeer, maar ik 
heb er wel vrede mee. Vier maan-
den geleden overleed mijn vader. 
Die was prima gezond, werd ziek 
en overleed tien dagen later. Zijn 
dood voelde als een overval. Wan-
neer mijn moeder nu zou sterven, 
is dat heel anders. Dan is het goed 
geweest.” 

Wilma realiseert zich dat dat voor 
anderen misschien vreemd klinkt. 
“Het proces van aftakeling bij 
mijn moeder gaat maar door. Ver-
sneld, nu ze ziek is en wij elkaar 
alleen op afstand kunnen zien. Ik 
merk dat zij mij in deze periode 
kwijt is geraakt.“

Boterham met  
appelstroop
Niet alleen de corona, maar ook 
het gebrek aan persoonlijk con-
tact maakt dat haar moeder snel-
ler langs de neerwaartse spiraal 
naar beneden glijdt. “We video-

bellen, maar een telefoon is voor 
haar al een onbekend ding gewor-
den. Wanneer ze al reageert, dan 
is het op mijn stem. Ik begin al-
tijd met ‘Heej dotje’ en soms hoor 
ik van de verpleging dat ze dat na 
ons gesprek nog een aantal keer 
herhaald heeft.”
De kaartjes die Wilma via de scho-
ne was bij haar moeder bezorgt, 
leiden soms tot een moment van 
helderheid. �Ik schrijf dan zoiets 
als: �Lieve moedertje. Eet je iede-
re dag een boterham met appel-
stroop en een bakje vla?� De ver-
zorging herhaalt dat en soms gaat 
er dan een luikje in haar geheugen 

open en eet ze haar boterham in 
één keer op.� 

Ogen en oren
Het werk als voorzitter van de Lo-
kale Centrale Cliëntenraad gaat 
door, al zijn vergaderingen er niet 
meer bij. �Het is onze taak om onze 
ogen en oren wijd open te hou-
den, om alle signalen op te pikken 
en waar mogelijk in acties om te 
zetten. Laatst zag ik bij het opha-
len van de was dat er een behoor-
lijk rij stond, wat mij niet wense-
lijk leek. In overleg met de locatie-
manager is het systeem toen aan-
gepast.”

Gemis, verdriet  
en onmacht
Ook gaat Wilma regelmatig het ge-
sprek een met kritische mantel-
zorgers. “Soms ontmoet ik men-
sen die echt boos zijn. Hun ou-
ders zijn niet ziek en daarom vin-
den zij dat zij wel op bezoek zou-
den moeten kunnen. Ik begrijp 
dat. We kampen allemaal met ge-
mis en verdriet en de onmacht 
die daaruit voortvloeit. Wanneer 
ik hen vertel dat mijn moeder co-
rona heeft, verandert het gesprek. 
Ze luisteren en er is meer begrip. 
Wanneer de mensen in Hof van 
Nassau ziek worden, duurt het zo 
vreselijk lang voordat ze weer op-
geknapt zijn. Als ze al opknappen 
en zelfs dan is hun conditie enorm 
achteruit gegaan. We moeten er 
met elkaar alles aan doen om te 
voorkomen dat het zover komt. 
Deuren dicht is daarbij de enige 
optie.”

Wilma weet dat haar moeder in 
het Hof van Nassau wordt omge-
ven door luxe, rust en liefdevolle 
verpleging. “Maar het blijft dub-
bel. Ik wil er zó graag naartoe, 
maar ik weet dat het niet kan. De 
wetenschap dat mijn moeder om-
ringd wordt door de beste zorg 
die zij kan krijgen, is nu de enige 
troost.�

Wilma Rens, dochter van Corry en voorzitter van Cliëntenraad Hof van Nassau 

“Het doet ontiegelijk veel zeer dat ik mijn moeder niet kan zien, 
maar ik weet dat het niet anders kan”  

Deze foto van Wilma Rens en haar moeder Corry werd genomen in 2018 ter gelegenheid van de opening van Hof 
van Nassau. Wilma vreest dat zij haar moeder, die besmet is met het corona-virus, niet meer persoonlijk zal zien 
voor de lockdown ten einde is. Via videobellen blijft zij in contact met haar.  

STEENBERGEN – Hoewel het aan-
tal besmettingen in de verzor-
gings- en verpleeghuizen van tan-
teLouise tot op heden nog rela-
tief beperkt is, zijn er met name 
in Hof van Nassau nog nieuwe 
besmettingen, zo laat tanteLoui-
se weten. In overleg met de GGD 
is daarom gisteren besloten om 
alle medewerkers in het gedeel-
te dat in quarantaine is geplaatst 
te testen op coronabesmetting.  
 
Dat gebeurde ook bij de bewoners 
van twee woningen waar reeds be-
smettingen zijn geconstateerd.

“De testresultaten moeten een be-
ter inzicht geven in de actuele si-
tuatie in Hof van Nassau en hel-
pen om nieuwe besmettingen te 

voorkomen”, aldus tanteLouise 
weten. De verruiming van de lan-
delijke richtlijn – met meer testca-
paciteit voor bewoners en mede-
werkers van verzorgings- en ver-
pleeghuizen - maakt dit mogelijk. 

Ook medewerkers en bewoners 
waarbij geen sprake is van klach-
ten of milde ziekteverschijnselen 
zijn getest. Dat gebeurde ook bij 
medewerkers die al eerder waren 
onderzocht. 
“Bewoners én medewerkers mo-
gen erop vertrouwen dat we on-
danks alle beperkingen in deze 
uitzonderlijke omstandigheden 
alles in het werk stellen over te 
zorgen voor goede en veilige leef- 
en werkomstandigheden”, bena-
drukt tanteLouise.

Medewerkers en cliënten 
in Hof van Nassau 
extra getest op corona

DINTELOORD – De fractie van D66 
stelt vragen aan het college van b 
en w over de situatie in de omge-
ving van de Van Heemskerckstraat. 
Daar ligt een parkeerplaats voor 
vrachtwagens die te weinig ruimte 
biedt voor dit doeleinde. Dit komt 

volgens D66 doordat er bouwma-
terialen worden opgeslagen. Met 
als gevolg dat vrachtwagens op 
de weg parkeren of overnachten 
en dat geeft overlast volgens de 
partij.

Fractievoorzitter Tim Huisman 
vraagt het college nu of dit op de 
hoogte is van de opslag van deze 
bouwmaterialen en het daardoor 
ontstane tekort aan parkeerplaat-
sen. Vervolgens wat het er aan 
gaat doen en of de handhaving 
kan verbeteren. Vervolgens wil 
D66 dat de buiten de kern gelegen 
carpoolplaats geschikt kan wor-
den gemaakt voor het overnach-
ten en het stallen van vrachtwa-
gens. Ook wil D66 weten of er nog 
plannen bestaan om op de par-
keerplaats bij de Van Heemskerck-
straat woningbouw te realiseren.

D66 stelt vragen over 
parkeeroverlast 
vrachtwagens omgeving 
Van Heemskerckstraat

Blik nu ook bij het plastic verpakkingsafval
STEENBERGEN – Vanaf het begin van deze maand mogen inwoners van de gemeente Steenbergen hun lege blik-
jes nu tegelijk aanbieden met het plastic verpakkingsafval en de drankenkartons. 

Bij de sortering van het afval wordt het blik er eenvoudig uitgehaald en kan het worden gerecycled. Door ver-
soepeling van de regels kunnen inwoners met een oranje container daar dus nu ook blik in doen. Dat geldt ook 
voor de verzamelcontainers voor het plastic verpakkingsafval. Wel dient het blik leeg te worden aangeboden 
om afkeur van de vrachten te voorkomen. Het legen van de oranje container blijft ongewijzigd: dus gebeurt 
iedere twee weken.
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Ze hadden het zo 
gehoopt, toen ze afgelopen dins-
dag voor de televisie zaten om 
naar de speech van premier Rut-
te te luisteren. Het team van Di-
nami Sport & Fitness was er klaar 
voor geweest om weer te openen 
in aangepaste vorm. Beperkte aan-
tallen, bepaalde fitnessapparatuur 
afplakken om afstand te kunnen 
houden en overal pompjes met 
desinfecterende handgel. Maar nu 
is het weer afwachten of het na 19 
mei mag. “Het is een flinke tegen-
valler”, vertelt Elsa Roozeboom 
van Dinami. Ook bij de Knotwilg is 
er teleurstelling, maar tevens be-
grip voor de corona-maatregelen. 
“Iets laten sluiten is moeilijk, maar 
de verantwoordelijkheid nemen 
om weer te openen is misschien 
nog wel moeilijker”, aldus Richard 
Wessel van het sport- en recreatie-
centrum. 

Bij Dinami proberen ze als team 
heus positief te blijven door elke 
ochtend in kleine groepjes te klus-
sen in het gebouw. Maar het zijn 
pittige eerste weken geweest, 
toen bepaalde leden hun lidmaat-
schap opzegden nadat duide-

lijk werd dat er voorlopig niet ge-
sport mag worden. “Dat was heel 
zwaar. En er komt natuurlijk ook 
niemand bij, want wie gaat er op 
dit moment lid worden van een 
sportschool? Dus toen er vanuit 
de branchevereniging een water-
dicht plan lag om te gaan openen 
volgens bepaalde richtlijnen, had-

den we verwacht hiermee te kun-
nen gaan draaien. Nu willen we 
in ieder geval voor de jeugd t/m 
12 jaar buiten op ons terrein iets 
gaan organiseren, tot we wel open 
kunnen.”

Dat hoopt Richard Wessel van de 
Knotwilg ook voor het school-

zwemmen, nu op 11 mei de scho-
len weer voorzichtig gaan opstar-
ten. Maar hij weet het nog niet. 
“Een zware dobber, want hoewel 
we een vergoeding krijgen voor de 
personeelskosten, lopen de ande-
re, hoge kosten, gewoon door. Van 
de gemeente heb ik nog niets ge-
hoord, nog geen telefoontje over 
hoe het gaat. Daar ben ik wel te-
leurgesteld over.”

Tennisles voor jeugd  
opstarten

Het zijn inderdaad de jonge inwo-
ners die wel zaten te juichen na de 
persconferentie. Voor hen komt er 
ruimte om buiten in groepjes on-
der begeleiding te gaan sporten. 
Dat geldt ook voor jongeren van 
13 t/m 18 jaar, al moeten die wel 
de 1,5 meter afstand behouden. 

Goed nieuws voor tennislera-
res Genora Piepenbroek, die bij 
TV Steenbergen ook de jeugd on-
der haar hoede heeft. Ze kan niet 
wachten om weer de baan op te 
gaan en heeft ook alle tijd gehad 
om zich voor te bereiden om vol-
gens de richtlijnen van het RIVM 
les te gaan geven. “Om het voor 
mezelf overzichtelijk te houden, 
zorg ik dat ik bij alle jeugdleden 
de juiste afstand kan houden. Dus 
ik ga ook bij kleine groepjes meer-
dere banen gebruiken. Ik zorg dat 
de jongste kinderen op de voorste 
baan gaan spelen, zodat ouders 

hun kinderen bij de poort kunnen 
afzetten. Bij de jongeren zijn er 
een paar van 19 jaar die met 17-ja-
rigen trainen, maar die mogen he-
laas niet komen. Zuur, maar ik be-
grijp dat ze ergens een grens moe-
ten trekken.”

Kinderen hebben  
veel stilgezeten
Hoe de sportactiviteiten voor de 
jeugd bij de overige verenigingen 
in de regio eruit komen te zien, 
wordt nog even afwachten. Een 
puzzel om te kijken wat er toege-
staan is en wat er aan capaciteit 
beschikbaar is. De sportcoaches 
van de gemeente Steenbergen zijn 
in ieder geval al aan het brainstor-
men geslagen hoe ze het kunnen 
gaan organiseren. 

“We moeten nog wel weten met 
hoeveel kinderen we tegelijk bui-
ten kunnen sporten, en of we het 
per kern of school gaan plannen. 
Maar het is sowieso fijn dat we 
weer zichtbaar kunnen zijn, want 
hoewel we digitaal best veel heb-
ben kunnen aanbieden, mis je het 
contact met de kinderen en scho-
len enorm. Je kan wel allerlei chal-
lenges op Facebook zetten, maar 
je weet natuurlijk niet hoeveel 
kinderen er daadwerkelijk mee-
doen. Waarschijnlijk hebben de 
meeste kinderen veel meer stilge-
zeten dan normaal. Dat is logisch, 
maar des te fijner dat ze nu weer 
actief mogen zijn”, aldus sport-
coach Lieke van Dongen.

Kinderen mogen buiten sporten, maar 
deuren sportcentra blijven dicht

Foto: In sport- en recreatiecentrum De Knotwilg gebeurt al weken niks. De 
kosten lopen door en het is nog onduidelijk wanneer er weer gesport en 
gezwommen mag worden.

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Een verrassing is 
het niet, het bestuur van Kleine 
Tour Steenbergen had er al reke-
ning mee gehouden dat alle ver-
gunning plichtige evenementen 
tot 1 september op ‘hold’ zouden 
blijven. “Onze vrees was al wel 
dat dit zou gebeuren. Heel ver-
velend, heel triest, heel jammer 
maar ook heel begrijpelijk”, zo is 
de reactie van Kleine Tour voorzit-
ter Coen Embregts. De 51e Klei-
ne Tour wordt nu gehouden in de 
week van 23 tot en met 28 augus-
tus 2021.

“We hoopten natuurlijk dat de 
Kleine Tour dit jaar toch nog door 
zou kunnen gaan. Het zou zeker in 
deze Coronatijd echt iets zijn om 
naar uit te kijken. Een fantastische 
week voor alle kinderen. Zeker nu 
het er naar uitziet dat er dit jaar 
een streep gaat door vakanties in 
het buitenland of zelfs die in eigen 
land. Maar het doorlaten gaan van 
ons wielerevenement brengt te-
veel risico’s met zich mee. En om 
alle ouders en andere belangstel-
lenden te verbieden om te komen 
kijken is geen optie. Een Kleine 
Tour zonder publiek is geen tour”, 
verklaart de voorzitter.

Missverkiezing  
was al uitgesteld
De voorbereidingen dit jaar zijn 
slechts voor een gedeelte gedaan. 
Het opstellen van de vergunnings-
aanvraag is helaas voor niets ge-
weest. Maar het zwaartepunt van 
alle voorbereidingen ligt voorna-
melijk in de laatste maanden voor 
de tour. De Missverkiezing op het 
sportpark die we op 17 mei op het 
programma hadden staan is in-
middels afgelast. We hebben het 
voorbereiden van alternatieven 
hiervoor uitgesteld tot dat we ze-
ker zouden weten of ons evene-

ment dit jaar nog doorgang kon 
vinden.
Dit jaar dus geen 51e Kleine Tour, 
dat is uniek en in onze geschie-
denis nog niet eerder voorgeko-

men. Maar veiligheid is het be-
langrijkste, onze gezondheid gaat 
voor ook als moet zo’n drastische 
maatregel worden genomen”. 
Foto: Mark Koenraadt

Kleine Tour voorzitter Coen Embregts:

“Een tour zonder publiek is geen tour”

STEENBERGEN – Maakte sc Wel-
berg rond Pasen bekend dat het 
eerste team op zaterdag gaat voet-
ballen, ook het eerste en tweede 
team van vv Steenbergen verhuist 
in het volgende voetbalseizoen 
naar de zaterdag 4e klasse.

Dat laat het bestuur van vv Steen-
bergen in een brief weten. De tekst 
hiervan staat ook op de website 
van vv Steenbergen. Het bestuur 
heeft zich laten adviseren door 
een speciaal in het leven geroepen 
commissie. Er werd gereageerd op 
vragen vanuit onder meer de spe-

lersgroep en de technische staf. 
Ook in de regio namen elftallen de 
beslissing om op zaterdag te gaan 
spelen en trokken ook spelers van 
het eerste daar naar toe. 

Continuïteit
“Om de continuïteit te waarbor-
gen heeft het bestuur besloten 
om de vaste speeldag van het eer-
ste en tweede team naar de zater-
dag te verhuizen. Dat zal ook de 
doorstroming van de jeugd bevor-
deren. Die is aan de zaterdag ge-
wend”, zo laat het bestuur van vv 
Steenbergen weten. Ook hoofd-

trainer Robin Borremans en de 
technische staf gaan met het eer-
ste elftal mee. Voor het tweede 
wordt een nieuwe technische staf 
gevormd. Het is zeer waarschijn-
lijk dat ook het eerste damesteam 
naar de zaterdag verhuist. 

Het elftal Zondag 3 blijft op zon-
dag spelen en de huidige zater-
dagteams blijven op de zaterdag 
actief.

De verhuizing naar zaterdag geeft 
wat de capaciteit van het sport-
park betreft volgens het vv Steen-
bergen-bestuur geen grote pro-

blemen. “We zullen waarschijnlijk 
wel wat creatiever moeten wor-
den met de aanvangstijden van de 
wedstrijden”. 
De KNVB heeft reeds het groene 
licht gegeven voor de wijziging 
van de vaste speeldag, de statu-
ten laten deze ook toe en tijdens 
de eerstvolgende algemene le-
denvergadering zal e.e.a. nog eens 
goed worden besproken.

Emotionele en  
Moeilijke beslissing
“We beseffen terdege dat deze be-
slissing een emotionele en geen 
gemakkelijke is. Zeker gezien de 
rijke historie van vv Steenbergen 
waarbij de selectie altijd speelde 
op zondag. We verwachten echter 
wel dat hiermee de toekomst van 
de club verder gewaarborgd is”, al-
dus het bestuur van de club.

Ook vv Steenbergen teams 1 en 2  
verhuizen nu naar de zaterdag

Ook bedevaarten 
naar Beauraing 
afgelast
STEENBERGEN – De bedevaarten 
naar Beauraing die voor de maan-
den juni en september op het pro-
gramma stonden zijn afgelast. De 
grenzen van België zijn gesloten 
en het is onzeker wanneer deze 
weer open gaan.

Het spijt de organisatoren dat ze 
een jarenlange traditie noodge-
dwongen moeten onderbreken, 
maar ze hopen op begrip voor de 
situatie. 

Volgend jaar hopen ze met een 
extra grote groep naar het Maria-
oord in de Belgische Ardennen te 
kunnen gaan.
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T/m 30 Mei worden iedere 
zaterdag om 17.00 uur de besloten 
eucharistievieringen uitgezonden 
vanuit de Gummaruskerk. U 
kunt deze viering volgen op TV 
kanaal 41 bij Ziggo en kanaal 1402 
bij KPN. Op de radio via kanaal 
916 bij Ziggo en kanaal 1102 bij 
KPN. De radio-uitzending is ook 
te volgen via radio 107.4 FM. Via 
de website van onze parochie zijn 
opnames van deze kerkdiensten 
een paar uur na de directe 
uitzending te zien, in de linker 
kolom vind u uitzending gemist. 
U kunt misintenties opgeven voor 
deze besloten eucharistievieringen 
bij de eigen parochiekern, zoals u 
gewend was voor de Coronacrisis..
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: het secretariaat is gesloten 
en alleen bereikbaar via   e-mail of 
via de telefoon 0167-561671.  
Contactpersonen:
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Coby Schoonen tel: 0167-566322, 
cobyschoonen@gmail.com  
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103                                                                                                        
Geloofsgemeenschap Dintel-
oord. Ger de Jongh, 0167-
522909, gdjonghh68@gmail.
com, Mariakapel en begraafplaats 
dagelijks geopend van 9.00 -17.00 
uur. 
Parochiekern H. Georgius: 
Ad Huijsmans, 06-53424810, 
adhuijsmans@hetnet.nl
Parochiekern H. Joannes de 
Doper, Corrie van Tilburg, 
cvtilburggeers@home.nl, tel. 0167-
502335.
Parochiekern St. Gummarus Els 
Verbeek secr. PKC 0167-566886, 
Bram Hommel voorz. PKC 06-
53802394, a.a.j.hommel@gmail.
com Parochiekern Vredeskerk: 
Petra Geers, 0167-565994, 
petrageers@hotmail.nl                                                                               
  
Pastoraal woord

Opvallend in het evangelie van 
afgelopen zondag was dat de 
leerlingen van Jezus op de eerste 
dag van de week bij elkaar zaten 
achter gesloten deuren uit vrees 
voor de mensen in hun omgeving. 
Zo zitten vele gelovigen nu ook 
achter gesloten deuren maar dan 

uit vrees voor het virus. We kunnen 
niet bij elkaar zitten in een kerk 
maar wel in een kleine groep thuis 
of alleen. Ineens verschijnt Jezus 
ondanks de gesloten deuren en zegt: 
“Vrede zij u”.  Ook wij kunnen iets 
van de aanwezigheid van God of 
van Jezus ervaren, ook al zitten we 
alleen of met een paar familieleden 
thuis.  Iets van rust en vrede kunnen 
we voelen als we samen bidden of 
naar een kerkdienst op tv kijken. 
De eerste keer was Thomas niet 
bij de groep leerlingen. Acht dagen 
later wel. Toen mocht hij Jezus 
zien, horen en aanraken. En toen 
geloofde hij pas dat Jezus verrezen 
was. Wij kunnen nu als gelovigen 
Jezus in onze liturgie slechts horen 
op afstand via de media in zijn 
woord en zien in de tekenen van 
brood en wijn. Wat Jezus zei tegen 
Thomas, geldt nu in zekere zin 
ook nog wat meer dan anders voor 
ons: “Zalig zij die niet zien en toch 
geloven”. Mogen wij toch geloven 
in en iets voelen van de sterkende 
en vrede brengende aanwezigheid 
van Christus in ons leven, in alles 
wat we nu als samenleving en 
persoonlijk meemaken.
pastoor Hans de Kort.

Misintenties sint Anna -en  sint 
Christoffelparochie vanuit de st. 
Gummaruskerk, uitgezonden 
door Tv SLOS.
De Vredeskerk is iedere dag 
geopend van 10.00 -11.00 uur. 

De uitzendingen van de kerk kunt 
u terugkijken op onze site www.
sintannaparochie.com onder het 
menu-item (Uitzending gemist).
Zaterdag 25 april 17.00 
uur: pastor S. Chazhoor. St. 
Gummaruskerk: Marie Buijs; 
Ton van der Ham echtgenoot 
van Nel Mooijekind; jaargetijde 
Kees Jacobs; Nelly Schijven - van 
Osta, namens bewoners van de 
Tilleborgh; Petrus Luijks; Marijke 
en Corné Welten vanwege hun 
geboortedatum; Jan Bolders 
echtgenoot van Maria Jacoba 
Nijssen; pastor Hein Paulissen
Vredeskerk: Mary van Oorschot 
- Aarden weduwe van Jan van 
Oorschot.

De Vredeskerk is iedere dag 
geopend van 10.00 - 11.00 uur  
voor eenieder, die behoefte heeft 
aan een moment van gebed, 
een moment van stilte of om 
in deze onwerkelijke tijd een 
kaarsje aan te steken. De strikte 
regels die opgesteld zijn door het 
RIVM worden ook tijdens deze 
openstelling gehandhaafd, dus zijn 
er meer mensen aanwezig houdt 
u aan de afstand van 1,5 meter 
tussen mensen. Doordat de kerk 
voorlopig  gesloten blijft voor de 
vieringen missen we de wekelijkse 
opbrengst van de collecte, die zo 
broodnodig is voor het onderhoud 
van de Vredeskerk en het pastorale 
werk in de parochie. Om toch 
iets van inkomsten te verkrijgen 
hebben we een grote gele bus 
achter in de kerk geplaatst waarin 
U uw collectegeld kan doneren. 
Wilt u liever per bank doneren, dit 
kan op bankrekeningnummer 
N L 7 0 R A B O 0 1 4 8 8 8 0 7 9 7 
t.n.v. Vredeskerk, graag met 
vermelding collectegeld. Alvast 
bedankt voor uw bijdrage!!!!
Als teken van hoop en troost; 
als signaal van respect voor 
alle mensen die werken in de 
hulpverlening; en om mensen met 
elkaar te verbinden, luiden we ook 
in de Vredeskerk de klokken van 
hoop iedere woensdagavond van 
19.00 – 19.15 uur. Voorlopig t/m 
29 April.
Opgeven van een misintentie 
kan tussen 10.00 en 11.00 in de 
Vredeskerk of bij Rina Gelten, 
Lijsterbesstraat 2. Telefoonnummer 
0167-565612. De misintenties 

worden gelezen in de besloten 
viering op zaterdagavond in de 
Gummaruskerk. Wij gedenken 
vanuit de Vredeskerk:  Zaterdag 
25 April: Mary van Oorschot 
- Aarden weduwe van Jan van 
Oorschot.

Onze kerk is iedere dinsdag- en 
zondagmorgen geopend van 
11.00 tot 12.00 uur om iedereen 
die daar prijs op stelt de gelegen-
heid te geven voor een persoon-
lijk gebed , en om een kaarsje 
aan te steken. Uiteraard houden 
we ons bij een bezoek aan de kerk 
aan de geldende richtlijnen van het 
RIVM en onze overheid. Voor alle 
eucharistievieringen kunnen op 
dinsdagmorgen misintenties opge-
geven worden via ons secretariaat. 
tel: 0164-682525 en overige dagen 
op nummer: 0164 - 682575. 
Allen een goede gezondheid en 
veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
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In verband met de maatregelen 
rond corona kunnen de diensten 
niet worden bezocht, maar zijn 
wel te beluisteren via onze website 
www.hervormddinteloord.com. 
De zondagse ochtenddiensten 
worden ook uitgezonden via de 
SLOS.
Zondag 26 april 10.00 uur: Ds. 
L.J.Geluk, Rotterdam. 18.30 uur: 
Ds. A.A. Floor, Barendrecht.

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

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

Toegift van Pater Bertus

Geschenk uit de hemel 
Voor vandaag, zaterdag 18 april, 
staat er een enkele bui op het 
programma. Laat nu toch die ene 
bui precies op de tuinen en akkers 
van Nieuw-Vossemeer vallen. Ik 
loop met mijn paraplu naar buiten. 
De stevige druppels uit de dikke 
bewolking klinken als muziek in 
mijn oren. De regenmeter wijst vier 
millimeter aan. In de Mariakapel 
bedank ik de Lieve Heer voor dit 
geschenk uit de hemel. De tuinen 
en de  akkers, de vogels en de 
bloemen hebben meer dan een 
maand veel zon en wind gezien, 
maar geen neerslag. Vier millimeter 
mag dan niet zo veel zijn, het is 
wel een “Dank U wel” waard 
jegens de Schepper van hemel en 
aarde. Samen met de duiven op de 
kerk, de madeliefjes in het gazon, 
het prille groen in de moestuin, 
samen met heel de natuur zingen 
gelovige mensen in koor: “Heel 
de aarde jubelt en juicht voor de 
Heer. Alleluia. Alleluia!” Na enige 
aarzeling in deze coronacrisistijd 
zet het koor het eerste couplet van 
psalm 67 in: “Ja, heel de aarde 
moet God wel prijzen, loven zijn 
machtig beleid, omdat Hij steeds 
op wondere wijze alles bestuurt in 
gerechtigheid”. Blijf bij ons, Heer. 
Dank U. Pater Bertus. 
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Zondag 26 april  leidt Ds. H.J. In-
kelaar de online kerkdienst. Aan-
vang 10 uur.
U kunt de dienst live meemaken 
via de link: www.pkn-oudenbosch.
nl/diensten/geluidsdiensten/video-
kerkdienst. Naderhand kunt u de 
dienst ook terugkijken d.m.v. de-
zelfde link. 

Open Deur Steenbergen

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

( door John Rommers )

STEENBERGEN - In tegenstel-
ling tot de berichten die we vo-
rige week in deze krant hebben 
vermeld moeten we nu meedelen 
dat alle wieler activiteiten die de 
Stichting wielercriterium Steen-
bergen op het programma had 
staan in het kader van de door-
komst van de renners van de ronde 
van Spanje, voorlopig op de lange 
baan zijn geschoven.

Uiteraard heeft dat alles te maken 
met het feit dat de Vuelta niet in 
Utrecht zal starten op 14 augus-
tus a.s. vanwege de corona perike-
len. Het gaat hierbij om de Vuelta 
Dikke Banden race voor de Steen-
bergse basis scholen op vrijdag 5 
juni, het Steenbergs wielercafé bij 
restaurant De Watertoren op vrij-
dagavond 7 augustus en over de 
wieleractiviteiten op de carpool-
plaats bij de watertoren op zon-

dag 16 augustus.
Of en wanneer de betreffende ac-
tiviteiten wel kunnen doorgaan is 
afhankelijk van wanneer en waar 
de ronde van Spanje uiteindelijk 
gaat starten.

De wielerklassiekers voor junio-
ren jongens en meisjes en de wed-
strijden voor de jeugd van 12 , 13 
en 14 jaar , die de stichting wieler-
criterium Steenbergen aanvanke-
lijk op het programma had staan 
voor zondag 17 mei worden mo-
gelijk nog later dit jaar ingepland.
De wielerstichting is daarbij af-
hankelijk van de goedkeuring 
door de KNWU.

Zodra hierover meer bekend is zal 
dat worden bekend gemaakt.

Wieler activiteiten  
Wielercriterium voorlopig 
op de lange baan

Drie inwoners uit de 
gemeente Steenbergen 

koninklijk onderscheiden
STEENBERGEN – NIEUW-VOSSEMEER – KRUISLAND – Dit jaar zin drie 
inwoners uit de gemeente Steenbergen koninklijk onderscheiden. Het 
drietal is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Door de coronacrisis is de officiële uitreiking met het opspelden van de 
bijhorende versierselen uitgesteld. 

Vandaag maakt burgemeester Ruud van den Belt de toekenning bekend 
in een rechtstreekse televisie-uitzending van de SLOS. Deze uitzending 
begint om 12:00 uur. Ook zijn de gedecoreerden persoonlijk telefonisch 
op de hoogte gebracht.



Hierboven staan de laatste drie van de voorgaande ledenvoordeelacties afgebeeld

 

Naam:

Datum: 

Handtekening:

Registratie lidmaatschap 
Steenbergse Courant

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

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:          Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Door het invullen van deze kaart word ik lid van Steenbergse 
Courant.  Voor een jaarlidmaatschap betaal ik 39,75 euro*

* Een jaarlidmaatschap kost slechts 39,75 euro. [via automatische incasso]

Leden die per post worden bezorgd binnen de gemeente 
 Steenbergen  betalen 12,75 euro per jaar extra als tegemoetkoming 
in de portokosten. Postabonnees buiten de gemeente Steenbergen 
betalen 26,75 euro per jaar extra. 

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

Betaling van het abonnementsgeld gebeurt 
via onderstaande machtiging. 

N L

Ondergetekende, houder van
bankrekeningnummer

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

St
ee

nb
er

gs
e 

Co
ur

an
t –

 M
ol

en
w

eg
 4

4 
– 

46
51

 C
M

 S
te

en
be

rg
en

LinFina Lingerie Autobedrijf CuelenaerePoelier Vugts

Meesters Groenten en Fruit

Exclusief voor leden van 
In samenwerking met Hotel Restaurant Thuis!
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Martin Achterberg, Steenbergen



Hotel Restaurant Thuis! 
Dinteloord

Deze bon is geldig van 1 mei tot en met 9 mei 2020

Hotel - Restaurant Thuis!
Westvoorstraat 6 - 4671 CD Dinteloord
Tel. (0167) 52 85 77 - info@hotelrestaurantthuis.nl
www.hotelrestaurantthuis.nl

Tapasb x
SPECIAAL VOOR VROUWEN

Verras uw moeder met 
een heerlijke tapas-box!

21,75

€1975*
p.p.

Westvoorstraat 4-6, Dinteloord | 0167 - 52 85 77 | info@hotelrestaurantthuis.nl

www.hotelrestaurantthuis.nl

*Tegen 
inlevering 

van deze bon

Tegen inlevering van deze bon

Hotel Restaurant Thuis! 
Dinteloord

Deze bon is geldig van 1 mei tot en met 9 mei 2020

een heerlijke tapas-box! inlevering 
van deze bon

Een geldige bon vindt u in de eerstvolgende Ledeneditie

word ook Lid!

Hotel-Restaurant Thuis! 

HET KOMENDE
LEDENVOORDEEL

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

Ledenvoordeel 
Steenbergse Courant

De vorige ledenvoordeelactie is van: 
Meesters Groenten en Fruit: Het tweede bakje verse salade naar keuze gratis

Tapasbox
speciaal

voor vrouwen
voor

€19,75 p.p.


