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KijkopSteenbergen.nl

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN - Een nieuwe gladi-
ator wil volgend jaar de politieke 
arena van de gemeenteraad betre-
den. Steenbergenaar Toon van der 
Wegen (49) heeft er vertrouwen in 
dat zijn nog op te richten partij te-
gen die tijd het vertrouwen van de 
kiezer heeft gewonnen om “mini-
maal vier zetels” te veroveren. Zo-
als meestal het geval is, is onvrede 
met de huidige gang van zaken de 
directe aanleiding van deze stap. 
Slechte beleidskeuzes, eenzijdige 
communicatie vanuit het gemeen-
tehuis en een gebrekkige over-
heidsparticipatie zijn voor Van der 
Wegen de drie voornaamste rede-
nen om van de wal op het schip te 
stappen. “Maar”,  benadrukt de 
politicus-in-spé, �ik wil zeker niet 
met een negatief verhaal naar bui-
ten komen. Juist niet! Ik denk dat 
er heel veel meer te behalen valt 
in en met alle kernen van onze ge-
meente�

Onder Facebookgebruikers is Van 
der Wegen bekend als oprichter 
van de discussiegroep Steenber-
gen in Debat, bedoeld om “het po-
litieke debat in heel de gemeente 
Steenbergen op gang te helpen”.  
Want daar schort het volgens Van 
der Wegen, op dit moment be-
hoorlijk aan in de Steenbergse po-
litiek. “Wanneer je jezelf er, net als 
ik, in verdiept dan zie je dingen 
die niet kunnen. Die anders moe-
ten. De besluitvorming rondom 
de aankoop van het klaprozen-
veld op de Welberg was voor mij 
de druppel. Het idee van zo’n veld 
vind ik op zich heel leuk,  maar ik 
zie het niet als kerntaak van de ge-

meente om daar zoveel geld in te 
steken. Dit had bijvoorbeeld mid-
dels een stichting beter en leu-
ker vorm kunnen krijgen. Daar 
had dan vervolgens gemeentelijke 
subsidie voor vrijgemaakt kunnen 
worden.”

De baan op
Als het aan hem ligt, worden bij 
dergelijke voorstellen in de toe-
komst het volk geraadpleegd door 
middel van een referendum of 
soortgelijk instrument. Al ziet hij 
daar ook wel de nadelen van in. 
“De meerderheid van de bevol-
king boeit het helaas weinig. Als 
volksvertegenwoordiger moet je 
dus echt de baan op om de men-
sen te overtuigen van het belang 
zich uit te spreken over zaken die 
het algemeen belang en hun por-
temonnee aan gaan. Er moet veel 
meer én op een andere manier ge-
communiceerd worden met de in-
woners.�

Publiek misleid
Tijdens de oordeelvormende ver-
gadering van 7 juni jongstleden 
sprak Van der Wegen als betrokken 
en bezorgd burger in naar aanlei-
ding van de jaarstukken van de ge-
meente Steenbergen. Hij wees de 
toehoorders erop dat het positie-
ve eindsaldo alleen mogelijk was 
dankzij het aanspreken van de 
gemeentelijke spaarpotten. Een 
volledig rechtmatige handeling, 
maar door er niet open en helder 
over te communiceren wordt het 
publiek volgens hem misleid: “De 
gemeente moet het niet alleen la-
ten weten wanneer de slingers 
en ballonnen opgehangen kun-
nen worden, maar ook wanneer 

het even tegenzit. Het A4-hotel is 
daar nog zo’n voorbeeld van. Eerst 
wordt het met veel bombarie aan-
gekondigd vanuit het gemeente-
huis, dan hoor je jaren niks meer 
en nu liet wethouder Knop on-
langs weten dat het tegenzit. Naar 
mijn mening een goed moment 
om te heroverwegen of we er wel 
verder mee willen. Misschien 
kunnen we die grond beter voor 
belangrijkere zaken inzetten. Een 
bedrijventerrein bijvoorbeeld. We 
hebben een toplocatie aan de A4 
onder bereik! Laten we die vraag 
eens aan de inwoners van Steen-
bergen voorleggen.”

Geen toegevoegde waar-
de
Het grootste bestuurlijke pro-
bleem is volgens Van der Wegen 
dat de gemeenteraad weinig grip 
op de zaken heeft. “De gemeente 
Steenbergen wordt bestuurd door 
het college en de ambtenaren. Dat 

moet anders. De gemeenteraad 
moet veel daadkrachtiger zijn 
richting haar wethouders. Zoals 
het nu gaat, is zij amper van toe-
gevoegde waarde.”

Vijftien namen
Momenteel is de Steenbergenaar, 
in het dagelijks leven monteur van 
vorkheftrucks, zich aan het voor-
bereiden op zijn mogelijk nieu-
we rol. Hij verdiept zich nog meer 
dan anders in de beraadslagin-
gen en achterliggende stukken en 
neemt deel aan de cursus Politiek 
Actief voor Steenbergenaren die 
de gemeente Steenbergen organi-
seert. 
Over enkele weken vindt de eerste 
vergadering van de nieuwe, voor-
alsnog naamloze, partij op weg 
naar 2022 plaats. “We zijn nu met 
vijf personen die het initiatief ne-
men maar ik hoop dat we uitein-
delijk met een lijst met vijftien na-
men, verdeeld over de kernen, de 
verkiezing in mogen gaan.” 

Steenbergen blijft achter
Wanneer de partij het tot de raad 
redt, kunnen de andere fracties de 
borst natmaken. “Uiteraard moet 
je samenwerken. Maar raadsle-
den die tijdens de vergadering el-
kaar het vuur aan de schenen leg-
gen, tot soms misselijkmakende 
opmerkingen aan toe, en na af-
loop samen een drankje doen, dat 
gaat er bij mij niet in. Ik ga niet in 
de raad om vrienden te maken en 
ik hoef niet zo nodig op het plu-
che te zitten. Ik doe dit omdat 
ik, en vele anderen, vinden dat 
Steenbergen achterblijft. Ik heb 
een zoon en een dochter die hier 
later misschien wel willen wonen 
en werken en terwijl ze opgroeien 
leuke dingen willen blijven doen 
in Steenbergen. Zoals ik het nu 
rond mij heen zie gebeuren, is dat 
allemaal in gevaar. Sterker nog, 
dan zal Steenbergen worden op-
geslokt in de grote gemeente ‘De 
Brabantse Wal.”

Toon van der Wegen 
(oprichter Steenbergen in Debat):

‘Waakhond van 
Steenbergen’ komt 
met eigen partij

Foto: Als oprichter van de discussiegroep ’Steenbergen in Debat’ op Facebook raakte Toon van der Wegen steeds 
meer geïnteresseerd in het politieke reilen en zeilen van de gemeente Steenbergen. Met de gemeenteraadsverkie-
zingen van maart 2022 hoopt hij met een eigen partij in de raad te komen.

De Heen – Voor het eerst sinds 
negen maanden verspreidt aan-
staande zaterdag de geur van 
vers gebakken brood zich over De 
Heen. In het historische bakhuys 
van achter de pannenkoeken-
boerderij wordt tussen 11.00 een 
16.00 het brood op ambachtelijke 
wijze gebakken in de leemoven. 
Tijdens het garen van het brood 
geven de vrijwilligers uitleg over 

het hele proces. 
In het naastgelegen koetshuis ver-
telt bierbrouwer Rien Huijgens 
over zijn eigen brouwsels. Ook is 
Kees Dogge van kwekerij/imkerij 
Landjuweel te gast. 
Het Bakhuys in De Heen is te 
vinden aan de Dorpsweg 136 in 
De Heen. De nog geldende RI-
VM-maatrelen worden uiteraard 
in acht genomen.

Bakhuys weer open voor publiek



UITVAARTVERZORGING
LEEUW

0167 566104
www.uitvaartleeuw.nl
Rouwcentrum Leeuw

Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

''De Bolusberg''

Tuincentrum  Hoveniersbedrijf

" 
D

e 

Bolusberg " 

G
erard Buys 

Boerenweg 7

4622 RT  Bergen op Zoom 

T 0165 - 30 37 08

E bolusberg@hetnet.nl

www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf

"De Bolusberg"

Wij zijn weer in de Kerstsfeer 

en noteer alvast in uw agenda 

9 december vuurwerkshow 20.00 uur

Boerenweg 7
4622 RT Bergen op Zoom

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

www.debolusberg.nl
Sinds 
   1987

De Bolusberg

Boerenweg 7

 potchrysanten vanaf €1,75

 plantbakken en bloemstukjes 

speciaal voor Allerheiligen

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Als je leeft in de harten van hen die je achterlaat, sterf je niet.

Dank voor uw medeleven en zorg tijdens 
het leven en bij het heengaan van

A.M. Baartmans – van de Klundert

 Familie Baartmans

 Loslaten is niet spijt hebben van ’t verleden, 
 maar groeien en leven voor de toekomst...

Met haar positiviteit in gedachten, nemen wij dankbaar afscheid van

Dorien Pullens - Hoevenaars 

28 - 03 – 1948                18 - 06 - 2021

echtgenote van Cees Pullens

Marcel, Irene, Niek & Iris
Erik-Jan, Mariska, Ine & Sofie

Anne-Marie, Toon, Luuk, Vic & Nora

Westlake 25, 4651 WC Steenbergen

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

ADVISEUR/PROJECTLEIDER DIENSTVERLENING
32 - 36 uur per week

 

Gemeente Steenbergen, met haar 25.000 inwoners, vijf 
dorpen en een stad, is een gemeente om trots op te zijn. 
De kernen De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vosse-
meer, Steenbergen en Welberg hebben ieder een eigen 
karakter en dynamiek, maar samen zijn ze één. Het is er 
fijn wonen, werken en recreëren. De gemeentelijke orga-
nisatie zet zich dagelijks vol ambitie in voor de gemeente 
Steenbergen. Een organisatie die volop in ontwikkeling is 
om klaar te zijn voor een mooie toekomst. Een toekomst 
waarbij we samen met onze inwoners en ondernemers 
bouwen aan onze gemeente. 

Gemeente Steenbergen heeft de ambitie om een uitste-
kende dienstverlening te leveren op basis van de behoefte 
van inwoners en ondernemers en waar mogelijk, steeds 
meer gedigitaliseerd wordt. De visie op dienstverlening is 
vertaald naar een uitvoeringsprogramma die we in de ge-
hele organisatie willen implementeren. Zie jij jezelf zorg 
dragen voor de uitwerking en implementatie hiervan? Laat 
dan van je horen. Voor het team Servicecentrum en ook 
voor de gehele organisatie zijn we namelijk op zoek naar 
een …

Het team Servicecentrum zorgt ervoor dat onze klanten de 
gewenste producten en diensten op passende wijze (fy-
siek of digitaal) kunnen afnemen. Klantgerichtheid staat 
altijd hoog in het vaandel. Je werkt samen met circa 30 
medewerkers binnen de dynamische omgeving van Bur-
gerzaken, Klant Contact Centrum (KCC), basisregistraties, 
(digitale) informatievoorziening, belastingen en webbe-
heer. Daarnaast zijn we bezig met het verbeteren en inno-
veren van onze digitale dienstverlening met als doel een 
hogere tevredenheid over (digitale) dienstverlening onder 
inwoners en ondernemers. 

JOUW ROL
 
Als adviseur/projectleider dienstverlening ben je bekend 
met de visie op dienstverlening. Je adviseert over wat 
‘goede’ digitale eigentijdse dienstverlening is en welke 
kaders en prioriteiten daaruit af te leiden zijn. Je adviseert 
vanuit een organisatiebrede bril en bent in staat de visie te 
vertalen naar concrete haalbare plannen. Je concretiseert 
en implementeert deze binnen relevante projecten en pro-
gramma’s en vertaalt deze door naar de dagelijkse praktijk.  
Tevens bewaak je de voortgang ervan. Je hebt een ei-
gentijdse kijk op dienstverlening en bent bekend met de 
actuele ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening. 
Onder dienstverlening verstaan wij meer dan informatie-
verstrekking of het leveren van producten en diensten. 
Het gaat ook om het ondersteunen van initiatieven vanuit 
de samenleving (participatie), het faciliteren en voortijdig 
betrekken van belanghebbenden bij beleidsontwikkeling 
of planvorming (zoals bedoeld met de aanstaande Om-
gevingswet) en hoe we omgaan met bezwaren, klachten 
en meldingen. Dienstverlening is dus veelomvattend: het 
gaat om de verbinding van de gemeente met de samen-
leving.
 
WIE ZOEKEN WE?

Je bent een adviseur en zeer klantgericht. Je bent com-
municatief goed onderlegd, resultaatgericht, kunt goed 
schrijven en hebt enige ervaring in het plannen en aan-
sturen van projecten. Verder ben je dienstverlenend 
en zet je de inwoners en de ondernemers centraal.  
Ook ben je goed in het verbinden van verschillende or-
ganisatieonderdelen en in staat om te schakelen tussen 
strategie en uitvoering. Je kunt visie vertalen naar con-
crete organisatiebrede doelstellingen en maatregelen 
voor de dienstverlening. Je bent bekend met de actu-
ele ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening. 
 
Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vin-
den wij het belangrijk dat je:
• beschikt over minimaal een HBO werk- en denkniveau;

• relevante ervaring hebt in het werken in een dienstver-
lenende omgeving binnen een grote, complexe en bij 
voorkeur politiek-bestuurlijke omgeving;

• ervaring hebt als projectleider;
• in staat bent om zowel op directie- als op management-

niveau te sparren.
 
WAT BIEDEN WIJ?

Wij bieden een prettige informele werksfeer, ruimte voor 
eigen initiatief en in eerste instantie een arbeidsovereen-
komst voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren 
kan deze daarna worden voortgezet voor onbepaalde tijd. 
Afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring vindt sala-
riëring plaats in aanloopschaal 9 dan wel functieschaal 
10 (op fulltime basis minimaal € 2.756,00 en maximaal 
€ 4.494,00 bruto per maand). Daarnaast kent gemeente 
Steenbergen een individueel keuzebudget, de mogelijk-
heid om flexibel te werken en een reiskostenvergoeding 
woon-werkverkeer.

Als ambtenaar heb je een bijzondere verantwoordelijk-
heid. Daarom vragen we van iedere nieuwe collega een 
Verklaring Omtrent het Gedrag en dien je een ambtseed of 
-belofte af te leggen.

INFORMATIE

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met 
Gerben Ottevanger, teammanager Servicecentrum via  
0167 - 543 427. Vragen over de sollicitatieprocedure 
kun je stellen aan Angela Hensen, P&O-adviseur via  
0167 - 543 318.
 
SOLLICITEREN?

Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze  
vacature? Stuur ons dan jouw motivatie en cv vóór 12 juli 
2021 via het sollicitatieformulier op www.werkeninwest-
brabant.nl behorende bij de vacature. De sollicitatiege-
sprekken staan gepland op 20 juli 2021.

Steenbergse Courant
zoekt bezorgers

Steenbergse Courant zoekt voor 
de kern Steenbergen bezorgers 

die op vrijdagen een krantenroute 
willen bezorgen. 

Vereisten: 
 – minimale leeftijd (bijna) 13 jaar.
  – voldoende verantwoordelijkheidsgevoel om  
  de krant stipt en correct te bezorgen.

De routes:
  – in de bebouwde kom van Steenbergen.
  – in goed 1 uur tijd te bezorgen.

Aanmelden: 
  – tel. (0167) 565930 
   of bezorging@steenbergsecourant.nl.

Aantrekkelijkverdienenvoor een uurtjewerk!
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(Door Nicole van de Donk)
STEENBERGEN – Na vragen over 
de verkeerssituatie in de Wouw-
sestraat, de plannen voor een ap-
partementencomplex in de Be-
renstraat en betonblokken op de 
Steenbergseweg in Dinteloord, 
ziet de fractie van de PvdA een pa-
troon ontstaan. “Inwoners worden 
niet of nauwelijks betrokken bij 
veranderingen in hun buurt”, zegt 
Nadir Baali in de vragen die hij aan 
het college stelt. 
De Stadsraad, die de inwoners van 
Steenbergen vertegenwoordigt, is 
blij met de aandacht van de poli-
tiek, want de leden zien ook ruim-
te voor verbetering. “We willen 
graag betrokken worden bij de be-
sluitvorming, en niet pas achteraf 
wanneer het eigenlijk schijnparti-
cipatie is. Dat motiveert mensen 
niet om deel te nemen, want ze 
gaan ervanuit dat het toch geen 
zin meer heeft”, zegt voorzitter 
Leontine Tjioe. 

De PvdA heeft de vragen gesteld 
omdat de partij ontevreden is 
over de antwoorden die wethou-
der Wilma Baartmans onlangs gaf 
over het plotseling terugbrengen 
van een drempel in de Wouwse-
straat. De inwoners voelden zich 
overvallen toen de drempel zon-
der aankondiging was terugge-
plaatst, zo was ook te lezen in de 
Steenbergse Courant van 30 april 
jl. “Typerend voor de communi-
catie door de gemeente Steenber-
gen”, zo omschreef omwonende 
Hans Zaat de kwestie. 

Ook inwoners  
Berenstraat missen  
informatie
Een van de andere voorbeelden 
die wordt genoemd is de commu-
nicatie met de bewoners van de 
Berenstraat, waar appartemen-
tencomplex Hartje Steenbergen 
gebouwd gaat worden. De Stads-

raad heeft daar reacties over ont-
vangen van inwoners. “De bewo-
ners van de Berenstraat zijn bij-
voorbeeld bang dat er straks geen 
plek is voor alle extra auto’s die ge-
parkeerd moeten gaan worden”, 
zegt Tjieo. De PvdA wil van het 
college weten of het met de bewo-
ners eens is dat ze in een veel eer-
der stadium geïnformeerd en be-
trokken hadden moeten worden. 

“Zieke bomen aan  
Krommeweg al drie jaar 

geleden aangekaart”

Een belangrijk moment waarop 
de Stadsraad zich kan laten ho-
ren, is tijdens het kernbezoek van 
de gemeenteraad. Omdat de be-
zoeken door corona niet door 
konden gaan, heeft de Stadsraad 
afgelopen februari een brief ge-

stuurd naar de raad met daar-
in de belangrijkste punten. Daar 
is, ook vanwege corona, nog niet 
veel mee gebeurd, maar helaas 
heeft voorzitter Tjioe voorbeel-
den van onderwerpen uit eerdere 
kernbezoeken die onderweg zijn 
gestrand. “Neem de zieke bomen 
aan de Krommeweg die zijn aan-
getast door roetschors. In septem-
ber is het drie jaar geleden dat we 
dat hebben aangekaart. Tussen-
door hebben we wel van de ge-
meente gehoord dat er niets aan 
gedaan mag worden vanwege een 
lopend vleermuizenonderzoek, 
maar ondertussen komt de schors 
eraf en dat kan gevaar geven voor 
de volksgezondheid.”

“Liever een bos  
op een andere plek”

De Stadsraad is wel blij dat de 
gemeente steeds meer commu-
niceert via Facebook, omdat op 
die manier meer inwoners wor-
den bereikt. Zo organiseert de 
gemeente op 30 juni een digita-
le bijeenkomst waarin mensen 
hun mening kunnen geven over 
de praktische invulling van Le-
vensbos de Jaarring, dat naast het 
Peetersbos gaat komen. “Het Le-
vensbos moest er opeens komen, 

terwijl de omwonenden niet zit-
ten te wachten op een verkapt be-
devaartsoord. Maar ondertussen 
pleiten wij al jaren, ook tijdens de 
kernbezoeken, voor de aanplant 
van bomen langs de A4, want de 
Steenbergenaren in Noord heb-
ben last van luchtverontreiniging 
daar.” 

Leontine Tjioe wil nog wel mee-
geven dat ze hoopt dat er wel een 
afvaardiging van de Stadsraad in 
de adviesraad voor het GVVP mag 
komen. “We hebben in het voor-
traject waardevolle input kunnen 
geven en het zou zonde zijn als 
we dat werk niet kunnen voortzet-
ten.”

PvdA laat onderwerp  
niet los
De PvdA zegt nog te wachten op 
de antwoorden van het college 
op de gestelde vragen. Nadir Baali 
voegt daaraan toe dat dat de frac-
tie sterk overweegt om met een 
motie te komen om regels en ter-
mijnen te stellen over het betrek-
ken van inwoners door gemeen-
te en projectontwikkelaars, want 
dat is nu erg slecht geregeld, aldus 
Baali. 

PvdA en Stadsraad willen betere 
inspraak voor inwoners over 
veranderingen in hun buurt

Foto’s: De leden van de Stadsraad zeggen dat veel zaken die zij aandragen in de kernbezoeken, zoals de zieke bomen aan de Krommeweg, 
niet worden opgepakt. �De komst van de kerncoördinator heeft wel veel verbeterd, maar de communicatie kan nog altijd beter. In veel ge-
vallen blijft terugkoppeling uit.�

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Zowel woensdag-
middag als woensdagnacht zijn 
jonge damhertjes geboren in het 
hertenkamp in Steenbergen-Zuid. 
Helaas overleefde de eerstgebo-
rene het niet, nummer twee komt 
dezer dagen op krachten en maakt 
het vooralsnog goed. “Alle vijf hin-
den in het kampje zijn drachtig, dus 
er zullen meer kleintjes komen”, 
zo laat verzorger Peter Nagelker-
ken weten. Hij doet een dringend 
beroep op het publiek om de die-
ren met rust te laten. De drukte 
van afgelopen woensdagmiddag 
werd de eerstgeborene fataal.

“Ook al leven de damherten in ge-
vangenschap, het blijven ‘wilde’  
dieren. Bij een bevalling moeten 
de hinden vooral met rust gelaten 
worden. En wie constateert dat 

een bevalling aanstaande is ver-
zoek ik om meteen de gemeen-
te te bellen. Dan krijg ik een sein-
tje en kan ik er meteen naar toe”, 
vertelt Peter Nagelkerken. Hij ver-
zorgt de herten in het Steenbergs 
hertenkamp nu al zo’n tien jaar. 

Drukte verstoorde  
de eerste bevalling
Afgelopen woensdagmiddag 
maakte de eerste hinde zich op 
voor een bevalling. Helaas trok 
dat veel bekijks en dat maakte het 
dier erg onrustig. Verzoeken om 
daar weg te gaan leverden geen 
resultaat op. 

Later op de middag was dat ook 
het geval na tussenkomst van de 
politie. Er gingen mensen weg, 
maar de drukte keerde weer na 
het vertrek van de politie. De be-

treffende hinde werd afgezonderd 
en beviel. Helaas bleef de gebore-
ne niet in leven. ’s Nachts beviel 
een tweede hinde en vanochtend 
lag ze bij haar kalfje. “Zo’n kalf-
je blijft de eerste twee, drie dagen 
liggen om op krachten te komen. 
Daarna zal het dier goed op eigen 

benen staan. Het blijft belangrijk 
dat de dieren met rust worden ge-
laten. Er zullen nog meer bevallin-
gen komen, want alle vijf de hin-
des waren drachtig”.

Meer dieren
Peter Nagelkerken wil in de ko-

mende periode nog wat dieren 
aan de populatie op het herten-
kamp toevoegen. 

“Naast de kalfjes wil ik er ook nog 
wat kippen en een stel geitjes bij 
zetten. Dat is leuk voor de kinde-
ren toch?”

Hinden in Steenbergse 
hertenkamp werpen 
hun kalfjes

Foto: Het damhertkalfje dat woensdagnacht werd geboren overleefde de bevalling en maakt het voorlopig 
goed. De bevalling van het eerste kalf - woensdagmiddag - werd danig verstoord door toeschouwers die geen 
gehoor gaven aan een oproep om de hinde in alle rust te laten bevallen. Haar kalf bleef niet in leven. 
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant
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Hou het koel in huis!!! 

Teesa 
statief 
ventilator
€26,95

Teesa toren
ventilator
€44,95

Teesa tafel
ventilator
€19,95

Teesa toren
ventilator
€44,95

Teesa toren
ventilator
€

     Luxe bakkerij

Ton van Hees

Blauwstraat 25 - 27 – telefoon (0167) 56 00 89
Openingstijden: maandag - vrijdag  8.00 - 17.00 uur
 zaterdag  8.00 - 16.00 uur

SPECIALE KORTINGSBON
GELDIG TOT EN MET 10 JULI 2021

HEERLIJK IJSTAARTJE 

VOOR SLECHTS €6,99



Graag vooraf reserveren

 
 

Voordelen van zonnepanelen?
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*  Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen  
(tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, babyvoeding, beltegoedkaarten, 
vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels en toegangskaarten), 
betaald en uit te keren statiegeld en eventuele servicekosten.

Nu bij jouw Jumbo: 
het vakantie Doeboek!

De actie loopt van 23 juni t/m 3 juli 2021.

Een boek vol puzzels, knutselwerken, spelletjes, verhalen en nog veel meer! Voor in het 
vliegtuig, op de achterbank of lekker in de achtertuin. Zo kom jij je vakantie wel door! 
Bij besteding vanaf € 25,-* aan boodschappen ontvang je het Doeboek gratis!
 
Veel speelplezier!

 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

(
Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN/WELBERG – Over 
de aanschaf van ledlampen om de 
velden van voetbalclub SC Wel-
berg duurzaam te verlichten, is het 
laatste woord nog niet gezegd. 
Onlangs was in deze krant al te le-
zen dat het bestuur van de voet-
balvereniging verontwaardigd 
was over de reactie van wethou-
der Baartmans. Die verklaarde dat 

er wel degelijk een potje beschik-
baar is voor clubs die willen over-
stappen op duurzame verlichting 
in de masten. Maar volgens voor-
zitter Gidion Tunders werden zij 
meermaals afgewezen en hebben 
zij het uiteindelijk uit eigen zak be-
taald. Voor D66 reden om vragen 
te stellen. 

In de raadsvergadering reageer-
de de partij, samen met de VVD, 

al op de kwestie die voor verwar-
ring zorgde. In de art. 40- vragen 
zet D66 het nog eens op een rijtje. 
“Bij sc Welberg leefde de gedach-
te om de lampen van de lichtmas-
ten ten behoeve van het veld te 
vervangen door led-lichting. Deze 
duurzame gedachte kan D66 ze-
ker onderschrijven en juicht D66 
van harte toe! In de zoektocht om 
een van de grootste kostenposten 
van een vereniging (elektriciteit 
en gas) te verminderen werd er ge-
zocht naar organisaties met finan-
ciële middelen. Behalve uit het ei-
gen, opgespaarde vermogen en 
een subsidie van een bank werden 
er ook gesprekken gevoerd met de 
ambtelijke organisatie en wethou-
der. Uit documentatie in bezit van 
D66 staat dat de gemeente niet zal 

overgaan tot een (deel)investering 
voor het verduurzamen van een 
buitensportvereniging met licht-
masten. Letterlijke quote: ‘... de 
gemeente niet over zou gaan op 
een investering binnen de sport-
parken omdat wij (verhelderen-
de opmerking: sc Welberg) dan de 
lusten hebben daarvan en de ge-
meente de lasten.”

D66 wil alle  
documentatie over  
onderwerp inzien
“College, voor D66 staat het bui-
ten kijf: onze verenigingen zijn 
voor ons geen last maar juist een 
verademing. Verenigingen, cul-
turele instellingen en stichtingen 

in onze gemeente zijn essentieel 
voor onze kernen: zonder hen de-
gradeert een kern tot alleen maar 
wonen. Als zij aankloppen om 
hun accommodatie, op wat voor 
manier dan ook, te willen ver-
duurzamen dan is het ‘ja, want...’, 
i.p.v. ‘nee, omdat...’.”
D66 wil alle documentatie en in-
formatie omtrent dit dossier ont-
vangen en wil meer weten over 
welk beleid er wordt gevoerd op 
het gebied van verduurzamen van 
sportaccommodaties. 
Overigens staat er binnenkort een 
afspraak op het gemeentehuis ge-
pland met de voorzitter van SC 
Welberg, wethouder Baartmans, 
wethouder Prent en een beleids-
medewerker. 

D66 wil antwoorden van  
college over kwestie 
ledverlichting bij SC Welberg

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Gisteravond stel-
de de gemeenteraad van Steen-
bergen de verordening vast die 
ten grondslag ligt aan de nieuwe 
Adviesraad Verkeer. De adviesraad 
wordt samengesteld uit vertegen-
woordigers uit alle zes de kernen 
van de gemeente Steenbergen. 
Haar eerste opdracht is om te on-
derzoeken of het mogelijk is om 
een rondweg westelijk van de kern 
Steenbergen aan te leggen tussen 
de Molenweg en de Koperslagerij. 
Dat is althans de wens van de co-
alitie. De adviesraad zelf heeft het 
recht om op eigen initiatief ook 
alternatieven te onderzoeken. De 
oppositie hoopt dat ze dat doet. 

De oprichting van de adviesraad 
is een voortvloeisel uit het amen-
dement dat de gemeenteraad van 

Steenbergen (D66 uitgezonderd) 
aannam naar aanleiding van de 
zich voortslepende discussie over 
de rondwegen rond Steenbergen 
en Dinteloord. De gezamenlijke 
fracties vergaderden in besloten-
heid zeven avonden over de exac-
te tekst van het amendement om 
uiteindelijk met een breed gedra-
gen voorstel naar buiten te ko-
men.

Tot op de letter
Tijdens de oordeelvormende ver-
gadering van juni bleken opposi-
tie en coalitie ondanks alle verga-
deruren toch ieder op eigen wijze 
uitleg te geven aan de inhoud van 
het amendement. De oppositie-
partijen PvdA, VVD en D66 zagen 
binnen de tekst mogelijkheden 
om naast het voorkeursalternatief 
Molenweg-Koperslagerij ook nog 
twee andere alternatieven te on-
derzoeken. 

Coalitiegenoten Gewoon Lokaal!, 
Volkspartij en CDA zagen die 
ruimte helemaal niet en eisten dat 
het college het amendement tot 
op de letter uitvoert.  Dit tot te-
leurstelling van verantwoordelijk 
wethouder Wilma Baartmans die 
het “een gemiste kans” noemde 
wanneer mogelijke alternatieven 
niet meegewogen zouden worden 
in het advies. 

Verleiden
Volgens Nadir Baali, fractievoor-
zitter PvdA, biedt het amende-
ment nog altijd alle ruimte aan 
de adviesraad om eventuele al-
ternatieven te onderzoeken. “Het 
college hoeft hier helemaal geen 
opdracht toe te geven. De advies-
raad heeft het recht om gevraagd 
en ongevraagd advies te verlenen 
dus kan hier zelf toe besluiten.” 

Dit wordt beaamd door Michel 
Lambers, fractievoorzitter van de 
Volkspartij. 
“Maar dat advies komt er dan wel 
op eigen initiatief van de advies-
raad en niet op verzoek van het 
college. Het college dient zich te 
houden aan de opdracht in het 

amendement en daar ging het tij-
dens de discussie mis. De wethou-
der liet zich verleiden om het af-
gewezen amendement van D66 
(tracé door het Westland- red) 
toch mee nemen. D66 had bewust 
niet deelgenomen aan de bespre-
kingen rond het amendement en 
had dus geen recht van spreken.� 
Wanneer de adviesraad besluit 
binnen de onderzoekstermijn van 
zes weken toch meerdere tracés te 
onderzoeken dan zal de Volkspar-
tij het daaruit voortvloeiende ad-
vies volgens Lambers ’voor ken-
nisgeving aannemen.’

Duur en complex
Het CDA laat bij monde van Je-
roen Weerdenburg weten, nut en 
noodzaak van verder onderzoek 
naar alternatieven in twijfel te 
trekken: ”Uiteraard heeft de ad-
viesraad dat recht, maar we den-
ken dat het weinig zin heeft om-
dat het alternatieve tracé zoals 
D66 graag wil, vele malen duurder 
en complexer zal blijken te zijn 
vanwege de vele grondeigenaren. 
Het voorkeurstracé is het kortst 
en zal daarom het meest haalbaar 
blijken.”

Fuik
Maurice Remery van Gewoon Lo-
kaal! denkt dat de kans dat zijn 
fractie uiteindelijk voor een an-
der tracé dan het voorkeursalter-
natief gaat, minimaal is. ”Sterker 
nog, we moeten uitkijken dat een 
rondweg een automatisme wordt 
waar niemand meer ‘nee’ tegen 
durft te zeggen. We moeten een 
objectief beeld krijgen waarin een 
rondweg geen vanzelfsprekend-
heid is. Gewoon Lokaal! maakt 
zich zorgen dat we nu in een fuik 
lopen waar we straks niet meer uit 
kunnen. Voor Gewoon Lokaal! is 
een rondweg nog altijd geen van-
zelfsprekendheid.”

Voor de adviesraad hebben zich 
17 personen uit de kernen ge-
meld. Hieruit worden uiteindelijk 
zes personen geselecteerd, één uit 
iedere kern. Naast het advies over 
het voorkeurstracé is het de raad 
vrij om op eigen initiatief andere 
verkeerstechnische knelpunten in 
de gemeente Steenbergen te on-
derzoeken. Ook het college kan 
hiertoe opdracht geven. 

Nog voor oprichting al onderwerp van discussie: 

Onderzoek meerdere alternatieven Rondweg Steenbergen op 
eigen verantwoordelijkheid Adviesraad Verkeer

Afbeelding: Een van de genoemde tracés voor een mogelijke rondweg die de Molenweg en de Koperslagerij op In-
dustriegebied Reinierpolder II zou kunnen verbinden.
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Medio 1932 hadden enkele sport-
liefhebbers het aangedurfd om in 
Steenbergen een wielerbaan aan te 
leggen. Een afgesloten terrein werd 
gevonden achter de woningen van 
het Blauweind aan de oostzijde, 
achter het café van Stefan van den 
Branden waarlangs de baan betre-
den kon worden. Half augustus be-
gon men de baan in gereedheid te 
brengen die 2 weken later al klaar 
was voor gebruik. Naar alle waar-
schijnlijkheid zal dit toen wel een 
“grasbaan” geweest zijn, mocht dat 
al aanwezig zijn. In ieder geval was 
de baan klaar voor zowel renners als 
publiek. Overigens werd in dezelfde 
periode ook een grasbaan geopend 
op de Welberg, nabij het café van de 
kinderen Bosmans onder de naam 
D.T.S.-Door Training Sterk. ( zie 
foto).

Grote openings-
wedstrijden

De openingswedstrijden waren ge-
pland voor zondag 11 september 
en hieraan konden nieuwelingen 
en beginnelingen deelnemen. In-
schrijven kon in het café van Ste-
fan van den Branden dat inmiddels 
was ingericht als clublokaal. De 
wielerbaan had van de vereniging 
de naam gekregen: “Steenbergen 
Vooruit” getuige de advertentie in 
de Courant.

Er werden vele bezoekers verwacht, 
maar het liep anders toen die dag 
de regen met bakken uit de hemel 
viel en de wedstrijd geen doorgang 
kon vinden. In de week uitstel van 

de opening werden nog vele verbe-
teringen aangebracht en waren er 
ook nieuwe krachten aangetrokken. 
Ook de dan bekende renner M. Leij-
dekkers zou van de partij zijn.

Op zondag 18 september hadden 
zo’n 800 toeschouwers zich verza-
meld rondom de baan. Voor aan-
vang van de wedstrijd bracht de 
muziekvereniging “Volharding” nog 
haar vrolijke tonen om de wedstrijd 
nog meer luister te geven.

Dan toch de officiële 
opening

Voorzitter van “Steenbergen Voor-
uit” Jan Raats sprak tot het “Oranje 
Comité”, dat steun had verleend 
aan de totstandkoming van de 
wielerbaan, hetgeen zeer werd ge-
waardeerd aldus de voorzitter, Hij 
gaf vervolgens het woord aan Dr. 
Meulenkamp als voorzitter van het 
“Oranje Comité” om de baan te 
openen. Deze zei onder andere, dat 
gezien de tijdsomstandigheden, het 
te bewonderen was dat deze baan 
tot stand gekomen was en hij zei 
eveneens niets te verklappen door 
te zeggen dat ook het kapitaal hier-
aan had meegewerkt. Na luid ap-
plaus knipte Dr. Meulenkamp het 
lint dat de baan afsloot door.

Ereronde
Vele moeilijkheden waren nog te 
overwinnen om tot een volwaar-
dige baan te komen. De jury gaf 
aan ongerechtigheden streng te 
zullen straffen en ervoor te zorgen 
dat er faire en sportieve wedstrij-
den gestreden zouden worden. Het 
bestuur moest baas in eigen huis 
blijven en met strenge hand rege-
ren. Onder luid applaus reden alle 
deelnemende rijders een ereron-
de achter “Volharding” aan, waar-
na begonnen werd met de wed-
strijd. Het begin van de wielerbaan 
“Steenbergen Vooruit” was een feit. 
Eind november werd na vier maal 
uitstel door de regen het seizoen 
gesloten met een grote wielerwed-
strijd, zij het dat er, om het allemaal 
rendabel te maken, op 2e kerstdag 
nog een 6 uurs wedstrijd met kunst-

licht werd gereden, die wederom 
door het slechte weer sterk werd in-
gekrompen.

De derde
zesavondenwedstrijd

Het hoogtepunt van de wielerver-
eniging “Steenbergen Vooruit” was 
wellicht de zesdaagse die gereden 
werd van 15 t/m 20 augustus 1935, 
die elke avond druk werd bezocht. 
Op de eerste avond haalden de 
Steenbergse Harmonieën begeleid 

door een grote menigte wieler-
liefhebbers de renners op bij het 
clublokaal “Tivoli” aan het Blauw-
eind, om vervolgens een muzi-
kale rondwandeling door de stad 
te maken. Om half acht begon de 
voorstellingsronde van de koppels 
waar onder Gelten en van de Maag-
denberg. Om kwart over acht gaf de 
bekende renner Verhagen het start-
schot waarmee de “zesdagen-avon-
den” was begonnen. De Steenberg-
se Courant deed als altijd minutieus 
verslag van deze wedstrijden.

Prijzen en premies 
De baan was al enige tijd voorzien 
van een geluidsinstallatie en langs 
deze weg werd dan ook door voor-
zitter D. v.d. Velde voor de wedstrijd 
de beschikbaar gestelde prijzen 
aangekondigd zoals die van Bart 
Delhez, die tweede hands-meu-
belen verkocht en twee zorgstoe-
len ter beschikbaar had gesteld. 
Zo werd gaande de wedstrijden 
regelmatig door middenstanders 
fl.1,- aan premie uitgeloofd, door 
N.V. de “Zeeuw” 11 pakjes “Zeeuw-

tjes,” 2 sportpetten door de firma J. 
van Opdorp-Broos, enkele worsten 
door slagerij Jac. Lardenoy en foto-
grafisch Atelier van Mechelen stelde 
een vergrootte foto ter beschikking 
aan de winnaar. Een fles Boldoot 
werd nog beschikbaar gesteld door 
kapper Jac. Damen. Deze fles werd 
gewonnen door wielrenner Heij-
boer.

Een voortijdig einde.
Op 17 juni 1936, op de vierde dag 
van “De Zesdaagse” werd deze door 
gebrek aan belangstelling afgelast. 
Ook de renners hadden geen be-
langstelling getoond en waren met 
slechts enkele gekomen. Het be-
stuur deed nog wel een beroep op 
de wielerliefhebbers via de Steen-
bergse Courant, immers er was al zo 
weinig te doen in de gemeente.

Na dit bericht is niets meer verno-
men in de Courant van de vereni-
ging ”Steenbergen Vooruit”. Enige 
tijd later is het terrein in gebruik ge-
nomen als opslag voor de houthan-
del van A.M. van Herel, later Alberts. 

Nieuws uit de Steenbergse Courant in de beginjaren dertig
[ door Ad van de Par ]

Voetbal
Op zondag 5 januari 1930, zo vermeldt de Courant, zou de Steenberg-
se voetbalclub “Steenbergsche Boys I” een ontmoeting hebben met 
“M.e.v.o.”, waarvan men één week eerder al had verloren met 4-1.  
De Steenbergse voetbalclubs deden het in die tijd niet geweldig, getuige 
de standenlijst van dat moment. De Courant vermeldt: “we komen tot de 
min of meer ontstellende doch in ieder geval beschamende ontdekking 
dat Steenbergia op de laatste plaats is vastgekluisterd en Steenbergsche 
Boys I eveneens een sieraad is van de onderste regionen”. Steenbergsche 
Boys II stond ook gevaarlijk dicht bij de hekkensluiter.
De Steenbergsche Boys, zo was de mening van voetbalminnend Steen-
bergen, speelden wel erg ver beneden hun stand. Daar was dan weer wel 
een goede reden voor want de spelers werden voortdurend gewisseld 
en verplaatst waardoor zij hun zelfvertrouwen kwijtraakten. Ook twee 
uitstekende voetballers – Schouten en Jonkers moest men node missen. 
Echter voor de komende wedstrijd had men met ‘Rat’ van Beers en een 
oud Steenbergiaan J. de Baat het elftal kunnen completeren.
De andere dag wonnen de Steenbergsche Boys I met 1-0, zeer terecht 
aldus de Courant, met de vermelding dat de Kleine Rat dikwijls zeer ge-
vaarlijke aanvallen had weten te onderscheppen. Opstelling:   Doelman 
Heshof. spitsen:  J.de Baat – Godrie. Middenveld: Jac. Goor – (Kleine Rat) 
Van Bers – Dekkers. Verdedigers: P. Besters – Valk – v. Riet  – B. Heshof (De 
Göbel)  –  Nijssen.

Foto: Het team van Steenbergsche Boys rond 1930

Wielerbaan in Steenbergen

Foto: Wielrenner Jan Maas gehuldigd op de wielerbaan van DTS (Welberg)
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Nieuws uit de Steenbergse Courant in de beginjaren dertig
[ door Ad van de Par ]

Al vanaf de vroege vrijdagmorgen 
op 12 juni 1931 klapperden in het 
zomerzonnetje en briesje de natio-
nale driekleur aan vrijwel alle hui-
zen in Steenbergen.
De reden van dit vlagvertoon was 
de heer C.J.Braber, een rechtgeaar-
de Steenbergenaar die al 17 jaar in-
woonde bij de fam. D. Broekhuis-de 
Vos die hem liefdevolle zorg ver-
leende. Op die dag vierde dhr. Bra-
ber zijn honderdste verjaardag. De 
buurtcommissie had deze dag geor-
ganiseerd en wat voor een dag! 

De feestdag
Al in de vroege morgen waren er 
met de ochtendpost (!) al een mas-
sa felicitatiekaarten en brieven be-
zorgd. De gevel had men versierd 
met bloemen en er stonden palm-
bomen voor de gevel. De feestdag 
begon met een half uur klokken-
gebeier vanaf de toren van de Ned. 
Hervormde kerk. Prachtige bloem-
stukken werden afgeleverd in de 
voormiddag. De kerkenraad van de 
N.H. Gemeente en het bestuur van 
het N.H. Weeshuis gaven hem een 

prachtig leren fauteuil en een schit-
terend portret cadeau vervaardigd 
in het Kunst atelier Van Mechelen.

Receptie en aubade
Ook in de voormiddag was er een 
druk bezochte receptie van alle mo-
gelijke notabelen uit Steenbergen, 
terwijl de felicitatiekaarten en bloe-
men alsmaar bleven toestromen.
Alle klassen van de Ned. Herv. Mu-
lo-en Uloschool hadden zich in een 
grote boog opgesteld voor de wo-
ning en zongen het “Wilhelmus ”en 
“Lang zal hij leven”. Daarna kreeg de 
jarige enkele uurtjes rust om vervol-
gens de rest van de middag de felici-

taties in ontvangst te nemen van de 
vele belangstellende inwoners van 
Steenbergen.

Grootse hulde
Al de muziek-en zangverenigingen 
van Steenbergen brachten dhr. Bra-
ber die dag hulde. Zangvereniging 
“Polyhymnia”, muziekvereniging 
“Volharding”, “Amicitia” en “St. Ont-
kommer” brachten hem een onver-
getelijke aubade, aangehoord door 
de honderden belangstellenden. 
Namens al deze verenigingen sprak 
M.J. van Mechelen de jubilaris toe.
Hij prees hem als iemand met een 
groot hart voor de medemens, eer-
lijk en oprecht.

Triomftocht
Terwijl “Volharding” “Wien Neer-
lands Bloed”en “Amicitia”en “St.
Ontkommer” het “Wilhelmus” ten 
gehore brachten, werd een open 
Landauer met twee paarden voor-
gereden.
De krasse heer Braber stapte zon-
der hulp in de Landauer, naast hem 
nam plaats dhr. Broekhuis en nog 
twee leden van de feestcommissie.
Inmiddels zwaaide, volgens de Cou-
rant, een duizendkoppige menigte 
dhr. Braber tijdens deze tocht door 
Steenbergen toe. Dhr. Braber op zijn 
beurt zwaaide met zijn pet de men-
sen toe. (zie foto’s)

Een honderdjarige



Gecombineerd verbruik: 14,3 -14,7 (kWh/100 km) / 6,8 - 7(km/kWh) ; CO2 - emissie: 0 (gr/km). Verbruiksgegevens en actieradius zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde verbruik en actieradius zijn overeenkomstig 
aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk onder andere variëren door: omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 160.000 kilometer batterijgarantie’ is 
alleen van toepassing op Hyundai-voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. Private lease en Zakelijke Lease actie prijzen, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar en van toepassing op de KONA Electric 39 & 64 kWh uitvoering. Prijzen voor Private lease zijn incl. BTW 
en prijzen voor Zakelijke lease zijn excl. BTW. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 27-05-2021 t/m 30-06-2021 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Hyundai Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde 
prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model en zijn afhankelijk van beschikbare voorraad. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. 
Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

8% Bijtelling

Ontdek meer op hyundai.com/nl/bartelen

Autobedrijf Bartelen Roosendaal B.V.
Belder 37, 4704 RK Roosendaal, tel. 0165 - 595 959

Dit is het moment om elektrisch te gaan rijden. Kies voor de bestverkochte e-SUV van Nederland; de Hyundai KONA Electric.
Via Zakelijk of Private Lease ervaart u ‘m tijdelijk al vanaf € 344 per maand. En via Private Lease is dat goedkoper dan de 
hybride of benzine versie! Voor de zakelijke rijder geldt bovendien nog steeds de mogelijkheid van een bijtelling van slechts 8%. 
De KONA Electric heeft een actieradius tot wel 484 kilometer en is direct leverbaar. Ervaar de KONA Electric zelf, kom bij ons 
langs en stap nu in voor een proefrit. Kom verder.

KONA Electric, de bestverkochte e-SUV.
Zakelijk of Private Lease tijdelijk al vanaf € 344 p.m.

€ 344 p.m.

Zakelijk of Private Lease 
al vanaf

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Direct leverbaar 
bij Hyundai
Bartelen.

Actieradius 
tot 484 km.

LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS.
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN BIJ DE KASSA.

Blauwstraat 63 • Steenbergen • Tel. 0167 - 56 13 70
www.poeliervugts.nl 

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

Dan doet u dat toch het liefst met 
versproducten uit uw eigen regio.

Bij ons dagelijks aanvoer vanuit 
eigen slachterij, waardoor we 
altijd met verse producten en 
ingrediënten werken.

En dat proeft u aan de kwaliteit!

Buiten genieten deze 
zomer met de 
barbecue aan?
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(Door Dasja Abresch)

WELBERG- Op woensdag 4 mei 
1955 was het een drukte van je-
welste op de hoek van de Pastoor 
Kerckerstraat op de Welberg. Toen-
malig burgemeester De Gou plant-
te er na een kerkdienst ter ere van 
de oorlogsslachtoffers een Irene-
boom: Een treurwilg als nationaal 
symbool ter herdenking van de Be-
vrijding van Nederland. Op don-

derdag 24 juni 2021 gaat de Wel-
bergse vrijheidsboom roemloos 
ten onder. Binnen enkele uren ge-
veld door kettingzagen. Een stukje 
van de belangrijkste periode uit de 
geschiedenis van het dorp is daar-
mee voor altijd verdwenen.

Op deze 4e mei 1955 kondigde De 
Gou bij de zojuist geplante boom 
aan dat het verzoek van de Wel-
berg om de Wipstraat vanaf dat 
punt tot de Boomdijk te herbe-

noemen tot Kapelaan Kockstraat, 
gehonoreerd zou worden. Tot 
blijdschap van de inwoners van 
het dorp die op deze manier de 
herinnering aan de door de Duit-
sers bezette vermoorde Kapelaan 
voor altijd levend zullen houden. 

Over het hoofd 
Anno 2021 werd de voorgenomen 
kap van de boom nergens aan-
gekondigd. Was dat wel gebeurd, 
dan  was er in ieder geval protest 
gekomen vanuit de hoek van de 
Dorpsraad Welberg en dorpsge-
noot Robert Catsburg. Laatstge-
noemde amateur-historicus en 
auteur van een reeks boeken over 
de Slag om de Schelde bracht de 
bijzondere herkomst van de boom 
enkele jaren geleden al onder de 
aandacht van de gemeente Steen-
bergen. Deze plaatste hem onder 
dankzegging op de lijst van waar-

devolle bomen. Een lijst waarin 
het blijkbaar moeilijk zoeken is, 
want de ambtenaar die zich over 
het kapverzoek boog, heeft hem 
over het hoofd gezien. Conclusie: 
voor deze boom geldt geen ver-
gunningsplicht. Zodoende werd 
een 66 jaar oude boom met een 
onvervangbare historie geveld 
zonder dat er een haan naar kraai-
de. 

Verschrikkelijk
Wethouder Wilma Baartmans is 
verantwoordelijk portefeuille-
houder en die functie weegt haar 
zwaar als zij het nieuws hoort. 
“Ik vind het verschrikkelijk wat er 
gebeurd is, maar ik ben verant-
woordelijk en neem de volledige 
schuld op me,” aldus de wethou-
der die inmiddels zelf poolshoog-
te is gaan nemen. “Dit had nooit 
mogen gebeuren. Ik kom nota 

bene zelf van de Welberg en ben 
opgegroeid met die boom.” Op de 
vraag ‘Wat nu?’, kan de wethou-
der nog geen antwoord geven. “Ik 
moet het zelf ook nog even laten 
bezinken en er over nadenken. We 
moeten hier lessen uit trekken, al 
krijgen we de boom er niet mee 
terug.” 

Onbeschrijfelijk jammer
De Dorpsraad Welberg werd door 
diverse geschrokken dorpsbewo-
ners op de hoogte gebracht van 
het nieuws en reageert zelf al even 
geschokt: “Tijdens het schilderen 
van het klaprozenviaduct kwam 
het verhaal van de boom regel-
matig naar boven. Het is onbe-
schrijfelijk jammer dat dit stuk-
je Welbergse historie nu zomaar 
verdwenen is en dan blijkbaar ook 
nog door een gemeentelijke fout.”

Zesenzestig jaar historie geveld: 

Welbergse Ireneboom 
gekapt door  
gemeentelijke fout

Archieffoto van de treurwilg die Welberg 66 jaar sierde Passanten fotografeerden een moment tijdens de kap en ook erna.

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het team dat zich 
inzet voor de realisatie van de am-
bities en activiteiten uit het sport 
-en beweegakkoord zit niet stil. 
Dat akkoord is in 2020 onderte-
kend door veel verschillende par-
tijen zoals sportverenigingen en 
welzijnsorganisaties, maar nu is 
het tijd om de creatieve ideeën 
om te zetten in activiteiten. Doel 
is dat alle inwoners van Steenber-
gen, met nadruk op alle, plezier in 
sport en bewegen kunnen hebben. 

In eerste instantie wil de groep 
gaan bekijken wat er aan moge-

lijkheden en hindernissen liggen 
om verenigingsaccommodaties in 
Steenbergen en omliggende ker-
nen nog beter te benutten. In een 
online meeting hebben betrokken 
partijen daar gisteravond over ge-
brainstormd. Wim Roovers, als 
voorzitter van voetbalvereniging 
VV Steenbergen betrokken bij het 
team, legt vooraf uit wat de be-
doeling is. 

Sportaccommodaties 
staan overdag leeg

“Er zijn accommodaties van ver-
enigingen die zo’n 80 procent 
van de tijd leegstaan. Wij nodigen 

mensen uit om met elkaar in ge-
sprek te gaan over wat ze voor el-
kaar kunnen betekenen. In Kruis-
land gebeurt dat al langer, waar 
kinderopvang Zo in het clubhuis 
van SC Kruisland zit. Er zijn nu de 
eerste contacten gelegd met Zo 
Gummarus omdat ze misschien 
interesse hebben om activiteiten 
met de kinderen te organiseren op 
de sportvelden aan de Seringen-
laan. 

Maar ook voor de ouderen valt te 
denken aan het organiseren van 
beweegclubs. Voor deze online-
bijeenkomst heeft bijvoorbeeld 
ook de scouting zich opgegeven, 
en de beheerder van de Vaert en ’t 
Cromwiel.”

De ZOOM-meeting wordt bege-
leid door Johan Vermeulen vanuit 
NOCNSF. De werkgroep gebruikt 
de input van de deelnemers ter 
voorbereiding op een grotere bij-
eenkomst in het najaar die hope-
lijk wel live kan plaatsvinden. 

Foto: De opening van BSO Zo-Out-
door op het sportpark van SC 
Kruisland, in november 2019. Het 
team achter het Steenbergs spor-
takkoord ‘Heel Steenbergen Aktief!’ 
wil onderzoeken of zo’n combina-
tie op meer plekken mogelijk is.  

Steenbergs sport- en beweegakkoord 
moet handen en voeten krijgen

STEENBERGEN – Ze hebben een 
flinke poos geduld moeten hebben 
en vanwege coronamaatregelen 
hun programma moeten aanpas-
sen. Maar deze zaterdag (26 juni) 
is het dan zover: de Stadsherau-
ten komen in actie voor hun eerste 
stadswandeling van dit jaar.

Wie belangstelling heeft voor de 
historie van Steenbergen zal ze-
ker genieten van verhalen over 
de rijke historie, over de zoutwin-

ning in de middeleeuwen en over 
de vesting- en garnizoensstad die 
Steenbergen was in de 16e tot de 
19e eeuw. Een belangrijk onder-
deel van de West-Brabantse Wa-
terlinie. 

Maar ook wetenswaardigheden 
over de crash die Gibson en War-
wick maakten en over het Oude 
Stadhuis, de Gummaruskerk en 
de Nederlands Hervormde Water-
staatskerk.

Aanmelden kan via het mailadres 
stadsherauten2019@gmail.com, 
maar is niet noodzakelijk. Mee 
doen met de wandeling kan al-
tijd. Wel wordt gevraagd om op 
tijd aanwezig te zijn. Het vertrek 
is zaterdagmiddag om 13:00 uur 
vanaf de VVV-post in de Gummar-
uskerk. De wandeling duurt een 
tweetal uren en de deelnamekos-
ten bedragen 2,50 euro per per-
soon.

Foto: de Stadsherauten laten re-
gelmatig van zich horen. Zo ver-
zorgden Wim Visser (foto) en Chiel 
Veraart afgelopen zaterdag een 
presentatie bij Fort Henricus ter 
gelegenheid van de lancering van 
de Waterliniefietsroute.
Foto: Stadsherauten Steenbergen

Stadsherauten mogen 
weer: zaterdag eerste 
stadswandeling
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Parochiesecretariaat  tel:   0167-
561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus 
145 4650AC Steenbergen; Website: 
www.s in tannaparochie .com;                                                                                                                                             
Het secretariaat van de St. 
Annaparochie gevestigd in de 
Gummaruskerk is op maandag , 
woensdag- en donderdagochtend 
geopend van 9.15 tot 11.30 uur.
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk wordt  iedere zater-
dag om 17.00 uur uitgezonden via 
de SLOS:  Ziggo: kanaal 41, KPN: 
kanaal 1402, Delta : kanaal 804 
en Caiway: kanaal 12 en is ook 
te beluisteren via de radio: KPN 
kanaal 1102 en Ziggo kanaal 916 
en FM 107,4.
Het reserveren van plaatsen voor 
de vieringen is niet meer nodig. U 
bent in alle kerken binnen de St. 
Annaparochie meer dan welkom.

Zaterdag 26 Juni 19.00 uur: 
Eucharistieviering Pastor Sebastian 
Chazhoor.  Martien van Gaans 
verzorgt de muzikale invulling. Wij 
gedenken: Jos van Ham vanwege 
zijn verjaardag en overleden 
familie.   
Woensdag 30 Juni  9.30 uur: 
Eucharistieviering Pastor Sebastian 
Chazhoor. Plaats reserveren voor 
een viering is niet meer nodig, 
alleen aanmelden bij binnenkomst. 
Opgeven van een misintentie kan 
bij Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612,       
e-mail r.gelten@home.nl  Het tarief 
van een misintentie is  € 11,00. 

Nu gelukkig weer veel meer kan 
in onze samenleving door steeds 
meer vaccinaties, denken velen 
al weer aan de vakantie.  Er mag 
ook in ons leven tijd zijn voor 
ontspanning en rust. De boog kan 
niet altijd gespannen zijn. Dat zien 
we ook in het  evangelie. Nadat 
de apostelen bij Jezus terugkeren 
na een vermoeiende reis waarin 
ze gepreekt hebben en mensen 
geholpen , zegt Jezus: Komt nu 
eens zelf naar een eenzame plaats 
om alleen te zijn en rust daar wat 
uit. 
De vakantietijd is een gelegenheid 
bij uitstek om wat te rusten én 
om wat meer stil te staan bij het 

leven en bij God. We zien dat 
velen die tijd niet helemaal vullen 
met alleen maar doe-activiteiten.  
Verschillende mensen lopen in 
de vakantie eens een kerk binnen, 
steken een kaars op. We merken 
dat ook in de Gummaruskerk die 
nu weer verschillende dagen in de 
week open is.
Maar elke week hebben we goed 
beschouwd een vakantiedag die 
begint op de zaterdagavond. Die 
vakantiedag kan een uur bevatten 
waarin we wat rusten van de 
bezigheden en ons laten voeden 
door het Woord van  God en door 
het Brood des Levens. Mogen 
we allemaal een goed evenwicht 
vinden tussen werken, ontspanning 
en bidden.
pastoor Hans de Kort

Zondag 27 juni Feest van H. 
Joannes de Doper 09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering, 
voorganger p.w. Lenie Robijn. 
Intenties:  Betje de Klerck - Baten; 
Nel van Holsteijn;
Maandag 28 juni 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 30 juni 19.00 uur: H. 
Mis.
Donderdag 1 juli 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed. 

Voor Inlichtingen:  Els Verbeek 
secr. telefoonnummer 0167-
566886 of Bram Hommel voorz. 
06-53802394. 
Wij gedenken in ons gebed: Marie 
Baartmans - van de Klundert, 
Koosje Remijn - Tabak, Coby 
Oostrum en Riet Schillemans - de 
Ron.  

Kerkdiensten:  jaarcyclus B. 
Zaterdag 26 juni: 17.00 uur: 
Voorganger Pastoor Hans de Kort. 
o.o Kees Ooms en  An Ooms - van 
Rosendaal; Fam. Vermuë - Rijk.  
Het Gummaruskoor verzorgt de 
zang in deze viering.
Zondag 27  juni: 9.30 uur: 
Voorganger Pastoor Hans de Kort. 
Jenny van Overveld - Tiberius 
vanwege haar verjaardag; Piet 
Mangelaars. Het gregoriaanskoor 

Ad te Levavi o.l.v. Vincent 
Schoenmakers verzorgt de zang in 
deze viering.
Maandag 28  juni: 19.00 uur: 
Voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor.
Misintenties: Wilt u een misin-
tentie aanvragen? Indien mogelijk 
graag een week van tevoren (i.v.m. 
tijdige plaatsing in de krant) door 
te geven bij het secretariaat (zie 
gedeelte Sint Annaparochie) of via 
de website. De prijs voor het aan-
vragen van een misintentie is 11,00 
euro.

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 0164 - 
682525. 
Zaterdag 26 juni 19.00 uur 
Euch.: In deze viering wordt ons 
gebed gevraagd voor: Jan van Meel 
e.v. Riet Mertens; Opa en Oma 
Bogers - Maas; o.o.Kommers - 
Schrauwen; Ella Schoonen; Peet 
van  Akkeren w.v. Mariëtte van Ak-
keren - Jacobs;  Cor van Osta - Laa-
nen; o.echtp. Looyen - van Osta; 
o.o. de Blaay - van Loon en zoon 
Jan; jrgt. Jo Mertens; Voorganger: 
Past. H. de Kort, lector: H. Wouts. 
Dinsdag 29 juni 19.00 uur Euch.: 
Ter ere van de H. Antonius voor 
onze gezinnen.
Mededeling:  De Passiespelen  
in  Tegelen  gaan dit jaar door. Er 
zijn vanuit de Sint Christoffelpa-
rochie  plannen om bij voldoende 
belangstelling  op 5 september een 
busreis naar Tegelen te organise-
ren. Degene die belangstelling heb-
ben worden verzocht contact op te 
nemen met Cor Snepvangers tel.: 
0622908125 of Anneke Heijdra 
tel.: 0166 – 672395. U dient zich 
vóór 1 augustus  aan te melden.

Zondag 27 juni 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Terugkoming 
voor communicanten en vorme-
lingen. Zang: Gedeelte gemengd 
koor met begeleiding van Marloes; 
Misintenties: Nel Timmermans, 
Janus Valkenburg, Jgt. Cornelis van 
Etten. Voorganger: Pastoor Hans 
de Kort en pastoraalwerker Lenie 
Robijn. Lector: Petra Welten; 
Koster: Adrie van Etten
Er mogen weer meer mensen 
bij de diensten aanwezig zijn 
in de kerk, maar de namen van 
de kerkgangers moeten nog wel 

genoteerd worden. Het is dus niet 
meer nodig om vooraf door te 
geven dat u komt.

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

Dienst in de Protestantse Kerk aan 
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. 
Predikant: Ds. H.C. van het 
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor 
informatie: mevr. Toke Knook, tel. 
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com. 
Zondag 27 juni 10.00 uur: 
Eredienst in de Sint Martinuskerk te 
Halsteren. Ds. Ina Koeman.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje
Ondanks tegenslag 

blijven houden van jezelf.

SINT ANNA
PAROCHIE

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

PAROCHIE
KERN  
GEORGIUS
TEL. 563 129

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 27 juni  10.00 uur: 
Ds. Noordam, Nieuwendijk. De 
diensten zijn te bezoeken met 
max. 30 personen, dus op tijd 
opgeven op dit adres: connybom@
autobom.nl. De diensten zijn 
rechtstreeks te volgen op: www. 
protestantsegemeentesteenbergen.
nl. en dan de toegevoegde link 
aanklikken of te beluisteren via 
kerkomroep.nl en dan Steenbergen 
kiezen. 

OPEN DEUR
STEENBERGEN 
TEL. 06 51 366 948

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

PAROCHIE
KERN  
JOANNES  
DE DOPER 
TEL. 561 571

PAROCHIE
KERN  
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zondag 27 juni 10.00 uur: Drs. 
R. van Schouwen, Honselersdijk. 
De kerk is nog steeds maar open 
voor max. 30 gasten. Bij de 
ingang wordt door een van de 
coordinatoren bijgehouden hoeveel 
mensen er binnen zijn.  Gasten van 
buiten kunnen zich aanmelden via 
scriba@pkndinteloord.nl of even 
bellen met +31 611 888 299. De 
diensten zijn ook te volgen via de 
kerkomroep en de SLOS.

GEREFORMEERDE 
KERK 
DINTELOORD EN
STEENBERGEN

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 20 juni 10.00 uur:   Ds. 
A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. A. 
Vastenhoud. De diensten zijn ook 
te beluisteren via onze website 
www.hervormddinteloord.com. 

Zondag 27 juni 09.00 uur: 
Voorganger Mevr. H. v.d. Leeuw. 
Wilt u de dienst bijwonen, 
dan graag van tevoren aan-
melden via het emailadres: 
aanmeldenkerkdienstgastelkruis-
land@hotmail.com (tot uiterlijk 
vrijdag 19.00 uur).

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL WOORD

Schepper God, dank U 
Een malse regenbui zou de akkers, 
de tuinen en heel de natuur goed 
doen. Vannacht na de wedstrijd 
Nederland – Oosterrijk kon het 
wel eens gaan onweren. Ik bid: “In 
vrede leg ik mij neer en aanstonds 
sluimer ik in. Want U alleen, o 
Schepper God, doet mij rusten 
zonder zorgen”. De volgende 
morgen kijk ik benieuwd door de 
open ramen van mijn slaapkamer. 
Op het platte dak van de familie 
Hellemons staan plassen. Dat is 
goed nieuws. Via de keukendeur 
loop ik naar de regenmeter. 
Alsjeblieft, ruim 12 millimeter 
regen. God zij dank gebracht. Ik 
word steeds blijer. De natuur is 
heerlijk opgefrist. De jasmijnstruik 
heeft zijn geurige, witte bloemen 
vastgehouden.  De vlierstruik heeft 
een tapijt van kleine sterretjes op 
de tegels uitgerold. De moestuin 
met zijn gewassen is net zo blij 
als ik. De aardappelen in de grond 
kunnen nu nog wat groter worden.  
De plataan, de eik, en de berk met 
alle lagere struiken, inclusief het 
gazon,  zijn met een reusachtige 
sproeier uit de hemel gedoucht en 
stofvrij gemaakt. 
Je hoort de natuur lachen en dank 
zeggen. Vogels zingen een loflied 
voor hun Schepper God. 
Dat bleven ze trouwens ook 
doen in de weken van warmte en 
droogte. 
Pater Bertus.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

Pluim met schuim van De Stelle voor 
gemeenschapshuis De Vaert

(Door Dasja Abresch)
WELBERG/DE HEEN – Piet de Jong, voorzitter van gemeenschapshuis De Stelle in De Heen, geeft een dikke pluim 
aan het bestuur en personeel van gemeenschapshuis De Vaert op de Welberg. Tijdens het mooie zomerweer van 
vorige week stapten Piet en echtgenote Riet op de fiets voor een rondje door de gemeente Steenbergen. Bij de door-
tocht door de Welberg herinnerde Piet zich dat de collega’s van De Vaert dit jaar voor het eerst een terras in ge-
bruik zouden nemen. “Dus ik dacht, ik ga eens kijken hoe het ermee staat.” Hoewel de tafeltjes en stoeltjes nog 
niet opgesteld stonden, was Vaert-medewerker Julia de Weert direct bereid om de hele sakkerse boel naar buiten 
te sjouwen voor het Heense stel. Zodoende waren Piet en Riet de allereerste bezoekers ooit van het officiële Vae-
rt-terras. �Het is hier goed toeven in de schaduw onder de bomen,� concludeerde Piet. �Ze hebben het hier prima 
voor elkaar op de Welberg en dat verdient een pluim!�
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Als het goed is 
wordt de overlast die de proces-
sierups bezorgt dit jaar weer een 
stuk minder. Dit nadat de buiten-
dienst van gemeente Steenbergen 
gestart is met de bestrijding ervan. 
“We verwachten dat binnen een 
tweetal weken alle haarden zijn 
verwijderd en afgevoerd”, zo laat 
wethouder Wilma Baartmans we-
ten. Ze roept inwoners die na 6 juli 
nog nesten zien op om dit te mel-
den via de Mijn gemeente app of 
via www.gemeente-steenbergen.
nl (onderwerp Openbaar Groen).

Een van de plekken in de gemeen-
te met grote overlast is de Hal-
sterseweg (oude weg naar Ber-
gen op Zoom). Hier fietsen dage-

lijks tientallen scholieren en an-
dere fietspadgebruikers. Omdat er 
een groot aantal eiken langs beide 
zijden van de weg staan is dit een 
ideale plek voor de processierups, 
die in de bomen een groot aantal 
nesten hebben gemaakt. 
“We zijn dit jaar later begonnen 
dan vorig jaar. Het voorjaar was 
koud en dat zorgde voor een ver-
traging bij de processierups. We 
hebben de afgelopen weken goed 
gemonitord en zagen na de war-
me dagen een explosieve groei 
van de nesten. Ze zijn talrijk, maar 
nog redelijk klein. Met speciale 
zuigmachines halen we ze nu weg. 
Eerder daarmee starten had geen 
zin. Normaal komen rond april 
de eerste rupsen en gaan we be-
gin juni aan de slag. Dat is nu dus 
enkele weken later”, vertelt Emiel 
Kuijlen boomverzorger bij de ge-
meentelijke buitendienst. “We 
doen ons best om de overlast zo 

beperkt mogelijk te houden. Hon-
derd procent weghalen is helaas 
niet mogelijk, dat moeten we nu 
eenmaal accepteren. Wij zuigen 
en gebruiken geen bestrijdings-
middelen. Die tasten namelijk 
ook de biotoop aan”.
Volgens Kuijlen zijn ze nog een 
paar dagen op de locatie Halster-
seweg om vanaf vrijdag te starten 
met ‘de losse meldingen’.

Informatie over de eiken-
processierups
Wie met de haartjes van de pro-
cessierups in aanraking is geko-
men ondervindt daar veelal over-
last van. Zo ontving Steenberg-
se Courant een brief van inwoner 
Gert Nieuwenhuijse. Hij ervaart 
sinds begin juni veel overlast van 
de eikenprocessierups. Zelfs in 
eigen achtertuin moet hij bedek-

kende kleding dragen, zo geeft hij 
aan. Ook kan hij minder gaan fiet-
sen en wandelen. Hem was ter ore 
gekomen dat gemeente Steenber-
gen de rups niet meer bestrijdt. 
(Dat doen diverse gemeenten 
in ons land niet meer, maar ge-
meente Steenbergen bestrijdt 
wel). Nieuwenhuijse doet in zijn 
brief die hij ook naar de gemeen-
te stuurde, de suggestie om alle ei-
ken langs de Halsterseweg te kap-
pen en te vervangen door andere 
bomen. 
Gelukkig is dit drastische voorstel 
niet nodig. De gemeentezuiger 
doet zijn werk. Ook is het de be-
doeling dat de koolmezen en pim-
pelmezen – waarvoor vorig jaar 
een fors aantal nestkasten zijn 
opgehangen – hun beoogde werk 
doen.

Informatie online
Nadere info over wat te doen 
met betrekking tot deze verve-
lende rups is te vinden via: ht-
tps://ggdleefomgeving.nl / 
vervelende-beestjes / eiken-
processierupsen / eikenpro-
cessierupsen-en-gezondheid 
Op de betreffende site is onder 
meer te lezen dat één proces-
sierups wel 700.000 brandharen 

heeft. De haartjes zijn zo klein 
dat ze met het blote oog niet zijn 
waar te nemen. Ze komen gemak-
kelijk in huid, ogen en zelfs in de 
longen. Binnen een paar uur ko-
men de klachten: jeuk, bultjes of 
blaasjes op de huid, een rode huid 
en of rode, dikke soms ontsto-
ken ogen. Een loopneus, kriebel 
in de keel, hoesten, moeilijk slik-
ken of kortademigheid kan even-
eens een gevolg zijn. Mensen die 
overgevoelig voor de haartjes zijn 
kunnen verschijnselen krijgen 
als braken, duizeligheid, koorts 
en een algeheel ellendig gevoel. 
Geen leuke jongen dus, die pro-
cessierups.   

Wat te doen bij klachten?
- Trek de kleding uit waar brand-
haren op of inzitten.
- Strip de huid waar jeuk of rode 
plekjes zitten met plakband en 
spoel de huid af met lauw water
- Bij kriebel in de ogen: spoel deze 
met lauw water
- Er is verkoelende zalf of crème. 
Anti-allergie tabletjes kunnen de 
jeuk verlichten.
- De klachten verdwijnen meestal 
vanzelf binnen een paar dagen tot 
weken.

Buitendienst gemeente Steenbergen  
opnieuw in stevig gevecht  
met de eikenprocessierups

STEENBERGEN – De wensbomen-
actie van de Lions Steenbergen is 
al jaren een bekend fenomeen in 
de gemeente Steenbergen. Ieder 
jaar kan eenieder die iets te wen-
sen heeft dat middels een kerst-
wens in een van de kerstbomen 
van de Lions kenbaar maken. Een 
aantal van deze wensen wordt ver-
vuld. Zoals de bijdrage aan de lo-
kale  Veteranendag die dit jaar op 
8 oktober plaatvindt. Marion von 
Banniseht, secretaris en pr-liaison 
van de serviceclub ging naar aan-
leiding van die wens het gesprek 
aan met Attie Pot, voorzitter van 
de organiserende stichting Vetara-
nen Steenbergen (VeST).   

Nederland telt ruim 100.000 vete-
ranen. Anders dan bij sport, waar 

je veteraan wordt als je een be-
paalde leeftijdsgrens overschrijdt, 
gelden voor militairen andere re-
gels. Zij moeten zich minimaal 30 
dagen ingezet hebben bij één of 
meer buitenlandse (vredes)mis-
sies oor zij zich veteraan mogen 
noemen. 

Klopt het zo Attie? 
“Ja, zo is het wel in orde. Het gaat 
erom dat je minimaal 30 dagen 
betrokken was tijdens een inter-
nationale inzet. Een taak waar-
voor je onderscheiden wordt met 
een goudkleurige V. Deze V staat 
symbool voor Veteraan, Vrede en 
Veiligheid.”  
 
Wat heb je zelf gedaan 
om veteraan te worden? 

“Ik was in Cambodja. Dat is een 
land in Azië waar misschien wel 
vijf miljoen mijnen liggen. Zelf 
heb ik geen mijn geruimd hoor. 
Onze taak was vooral het geven 
van trainingen aan Cambodjanen 
die de miljoenen mijnen in dit 
land moeten ruimen. Zij werken 
nu met handleidingen die ik met 
een paar telefoontjes aan onder 

meer de Amerikaanse ambassade, 
heb kunnen regelen.”

Hadden ze dat zelf niet 
kunnen doen? 
“Je zou het haast denken, maar 
misschien missen zij net de Hol-
landse nuchterheid van: als je het 
niet weet, vraag het dan.”

Eigenlijk ben je zo ook 
naar de Lions gestapt 
nietwaar?  
“Inderdaad. Ik was in de Gum-
maruskerk tijdens hun K3 eve-
nement (Kunst in de Kerk tijdens 
Kerstmis – red.). En toen heb ik 
mijn wens in de wensboom ge-
hangen. Want wij willen dit jaar 
een groot evenement opzetten op 
8 oktober. Veteranen Steenber-
gen (VeSt) zoekt namelijk actief de 
verbinding met de bevolking van 
Steenbergen. Dat willen we doen 
met een concert in ‘t Cromwiel 
en een samenzijn in ’t R@velijn. 
Gelukkig krijgen we van alle kan-
ten steun, maar financiële hulp is 
voor ons onmisbaar. Ik ben dan 
ook wat blij dat VeSt van de Lions 
een cheque van � 450,- mocht ont-
vangen. De contouren van de lo-
kale Veteranendag worden mede 
daardoor steeds scherper.”

 Foto: Attie Pot is voorzitter van de 
stichting Veteranen Steenbergen. 
De stichting is al druk met de voor-
bereidingen voor de Veteranendag 
op 8 oktober aanstaande. 

In gesprek met VeSt-voorzitter Attie Pot:

Lions steunen  
lokale Veteranendag

(Door Mario von Banniseht)
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Was van de mavo 
eindexamenleerlingen 96% ge-
slaagd, bij de basis- en kaderbe-
roepsgerichte leerweg op ’t R@ve-
lijn bleken zelfs alle leerlingen een 
feestje te kunnen vieren. “Vaak 
met hogere cijfers dan waarmee 
deze leerlingen hun examen in zijn 
gegaan en zonder gebruik te hoe-
ven maken van de extra versoepe-
lingen”, zo laat domeinleider Kees 
de Bruijn trots weten. 

“Ook enkele derdejaars leerlin-
gen van R@velijn Agora, die in 
één of meerdere vakken versneld 
examen op basis- of kaderniveau 
hebben gedaan, kregen hun resul-
taten te horen. Een aantal van hen 
heeft zelfs het examen behaald op 
een hoger niveau dan dat ze in-
gestroomd waren. Dat geldt ook 
voor een grote groep basisleerlin-
gen van het R@velijn domein le-
ren. Zij hebben één of meerdere 

vakken op een hoger niveau afge-
sloten”. 

Diploma-uitreiking
“Ons hele team is trots op alle 
leerlingen, die ondanks alle pe-
rikelen vanwege corona toch ge-
slaagd zijn. Op 6 juli vindt de jaar-
lijkse diploma-uitreiking plaats. 
Evenals vorig schooljaar zal dat 
op een aangepaste manier ge-
beuren. Geslaagde leerlingen met 
twee gezinsleden komen per tijds-
lot onze school binnen en zullen 
door middel van een walk thru in 
het zonnetje worden gezet. Tevens 
wordt op die dag per leerweg be-
kend gemaakt welke leerlingen de 
titel van ‘best man of best woman 
2020-2021’ in de wacht hebben 
gesleept”.

Honderd procent score bij  
basis- en kaderberoepsgerichte 
leerweg op ‘t R@velijn

Foto: Vreugde bij Femke Godrie (links op de foto) en Chayenne Liplijn, 
leerlingen uit 4 kader.  Foto: ’t R@velijn.

( door John Rommers )
STEENBERGEN - Afgelopen zater-
dag werd op de velden van v.v. 
Steenbergen aan de Seringen-
laan   de 3e ronde gespeeld van 
de onderlinge competitie bij de 
seniorenteams van de Blauwwit-
ten. Daarbij lieten de spelers van 
Steenbergen zaterdag 2 nog maar 
eens een keer zien duidelijk ster-
ker te zijn dan hun collega’s van de 
overige teams.

Na overwinningen op Steenber-

gen zaterdag 4 en zaterdag 5 werd 
deze keer Steenbergen zaterdag 
6 aan de zegekar gebonden. Met 
een ruststand van 4-0 werd de 
eindstand bepaald op maar liefst 
10-0 en daarmee mochten de 
mannen van het 6e nog niet eens 
mopperen.
Veel spannender was het op het 
andere veld waar Steenbergen 
zaterdag 5 het opnam tegen een 
combinatieteam van zaterdag 3 – 
zondag 2.
Na werkelijk schitterende doel-
punten van Vincent Mosmans na-

mens Zaterdag 3/zondag 2 en van 
Luuk Deckers namens Steenber-
gen zaterdag 5 was het uiteinde-
lijk het combinatieteam dat met 
3-2 aan het langste eind trok.

De tussenstand in deze onderlin-
ge competitie is momenteel als 
volgt:
Steenbergen zaterdag 2 – 3 ge-
speeld: 9 punten; Steenbergen za-
terdag 4 – 2 gespeeld: 3 punten; 
Steenbergen zat.3/zondag – 2 ge-
speeld:  3 punten; Steenbergen 
zaterdag 5 – 3 gespeeld: 3 punten; 
Steenbergen zaterdag 6 – 2 ge-
speeld: 0 punten.

Programma
Voor morgen, zaterdag 26 juni, 
staan de volgende 2 wedstrijden 
op de rol:
Steenbergen zaterdag 5 - Steen-

bergen zaterdag 4, aanvang 13.30 
uur; Steenbergen zaterdag 6 - 
Steenbergen zat.3/zondag 2  aan-
vang 13.30 uur.

Het programma voor de regio cup 
van de Steenbergse jeugdelftallen 
ziet er voor zaterdag 26 juni als 
volgt uit:
Thuiswedstrijden:  Steen-
bergen JO-11 1 - Prinsen-
land JO-11 1, aanvang 8.30 uur
;                                   Steenbergen JO-7 
2 - Tholense Boys JO-7 2, aan-
vang 8.30 uur; Steenbergen JO-13 
1 - Virtus JO-13 1, aanvang 10.00 
uur; Steenbergen JO-8 1 - Klun-
dert JO-8 1, aanvang 11.30 uur.  
Uitwedstrijden: Prinsenland JO-7 
2 - Steenbergen JO 7-1, aanvang 
9.00 uur; HSC’28 JO-11 1 - Steen-
bergen JO-11 2, aanvang 10.00 
uur; VVR JO-17 1 - Steenbergen JO 
17-1, aanvang 13.00 uur.

Supporters weer  
toegestaan.
Vanaf morgen, zaterdag 26 juni, is 
het ook voor de supporters weer 
toegestaan om de wedstrijden als 
toeschouwer bij te wonen.
Vanwege de corona beperkingen 
is dat al maanden niet meer mo-
gelijk maar die beperkingen zijn 
vanaf morgen gelukkig opgehe-
ven.
Alle vaders, moeders, opa’s, om-
a’s en andere supporters zijn dan 
ook van harte welkom om de wed-
strijden op het sportpark aan de 
Seringenlaan te bezoeken en ui-
teraard ook om na afloop van de 
wedstrijden de 3e helft te gaan 
meebeleven in de kantine. Het is 
van belang om de 1,5 meter af-
stand te bewaren.

Steenbergen zaterdag 2 
scoort dubbele cijfers  
tegen zaterdag 6

( door Jesse de Decker )

WELBERG - Afgelopen zater-
dag stond alweer het voorlaatste 
speelweekend van de Regiocup 
op het programma. Komende za-
terdag worden alweer de laatste 
wedstrijden gespeeld. Hierna sluit 
het sportpark aan de Hoogstraat 
en gaan de vrijwilligers aan de 
slag voor het noodzakelijke on-
derhoud. Medio augustus gaan de 
parkpoorten weer open.

De uitslagen van de gespeelde 
wedstrijden:
WHS JO12-1 vs SC Welberg JO12-
1: uitslag 10-4; SC Welberg JO13-
1 vs MOC’17 JO13-5: uitslag 4-5; 
SC Welberg MO13-1 vs SC Welberg 
MO13-2: uitslag 10-1; BSC MO15-
2 vs SC Welberg MO15-1: uitslag 
0-8; MOC’17 JO14-2 vs SC Welberg 
JO14-1: uitslag 6-2; SC Welberg 
JO17-1 vs ST Smerdiek / SC Stave-
nisse JO17-1: uitslag 1-4.

Aankomend weekend worden de 
laatste wedstrijden op Sportpark 
’t Zandbaantje gespeeld. Vanaf 
maandag 28 juni gaat het sport-
park in de zomerstop en er zijn 
geen trainingen tot medio augus-
tus. 
Het thuisprogramma van zater-
dag 26 juni luidt als volgt: 8:30 
uur SC Welberg JO7-1 vs Prinsen-
land JO7-1; 8:30 uur SC Welberg 
JO12-1 vs SPS JO12-1; 10:15 uur 
SC Welberg MO13-2 vs ST vv Co-
lijnsplaatse Boys / vv Wolfaarts-
dijk MO13-1; 12:00 uur SC Wel-
berg JO14-1 vs NOAD’67 JO14-1; 
14:00 uur SC Welberg MO15-1 vs 
MOC’17 MO15-2.

Uitwedstrijden zaterdag 26 juni:
8:30 uur Kloetinge MO13-1 vs 
SC Welberg MO13-1; 9:30 uur 
Tholense Boys JO9-1 vs SC Wel-
berg JO9-1; 10:00 uur Prinsen-
land JO13-1 vs SC Welberg JO13-
1; 12:00 uur MOC’17 JO17-3 vs SC 
Welberg JO17-1.

De coronamaatregelen worden 
door het kabinet zoals aangekon-
digd versoepeld. Hierdoor is het 
voor supporters weer mogelijk 
om Sportpark ’t Zandbaantje te 
bezoeken voor het bekijken van 
de wedstrijden. Belangrijk is wel 
om de 1,5 meter afstand in acht te 
blijven nemen.

Zomerperiode gesloten

Na dit weekend zal Sportpark ’t 
Zandbaantje vanwege de zomer-
periode gesloten zijn tot medio 
augustus. De zomerstop zal door 
de vrijwilligers van SC Welberg ge-
bruikt worden om het sportpark 
er in augustus weer piekfijn bij te 
laten liggen, maar ook zij kunnen 
de zomerperiode goed gebrui-
ken om even tot rust te komen! 
De vele vrijwilligers zijn de afge-
lopen maanden veelal achter de 
schermen druk bezig geweest om 
de vereniging draaiende te hou-
den. Het Algemeen Bestuur van 
SC Welberg wenst een ieder al-
vast een fijne zomervakantie toe, 
en hoopt iedereen zonder coro-
namaatregelen medio augustus 
weer terug te zien op de club.

Voetbalseizoen bij  
SC Welberg nadert ‘t einde

(Door Nicole van de Donk)

NIEUW-VOSSEMEER – Dat eeterij 
’t Wagenhuis in Nieuw-Vossemeer 
een geliefd plekje is bij de bour-
gondische mens, is geen geheim. 
Maar dat die fanschare nog groter 
en trouwer is dan gedacht, blijkt 
wel uit de publiekprijs die eige-
naar Jack Bosters en zijn team vo-
rige week mocht ontvangen. De 
prijs werd uitgereikt tijdens de Ra-
bobank StartToGrow awards, een 
jaarlijks initiatief om creatieve on-
dernemers in het zonnetje te zet-
ten. 

“We waren eigenlijk genomineerd 
voor de GoGetter Award, een prijs 
voor ondernemers die ook in bar-
re tijden zoals corona positief zijn 
gebleven. Al een hele eer. Maar 
dat we uiteindelijk die avond met 
de Publieksprijs naar huis gingen, 
was helemaal fantastisch. Zo-
veel mensen die op ons gestemd 
hebben is toch wel de kers op de 
taart”, vertelt Bosters. 

“Laten corona achter  
ons en blik vooruit”

Het is voor het team van ’t Wa-
genhuis een afsluiter van een bij-
zonder intens jaar, waarin de zaak 

moest worden gesloten vanwege 
de coronamaatregelen, er overge-
stapt werd op bezorging en afhaal, 

met als dieptepunt de ziekenhuis-
opname van Jack Bosters vanwege 
corona. Door positief en creatief 
te blijven hebben ze zich er door-
heen geslagen en inmiddels is de 
blik op een mooie zomer gericht. 
“We hebben het de dag na de 
prijsuitreiking met ons hele team 
gevierd met een borrel, en nu wil-
len we die periode achter ons la-
ten. We hebben onszelf opnieuw 
uitgevonden en de reacties op ons 
grotere terras zijn fantastisch”, al-
dus Bosters. 

Foto: Jack Bosters poseert trots sa-
men met zijn vrouw Anja met de 
Publiekprijs van de StartToGrow 
Awards. Honderden stemmen zijn 
naar ’t Wagenhuis gegaan omdat 
gasten er graag neerstrijken voor 
een hapje en drankje. 
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

’t Wagenhuis apetrots op 
Publieksprijs Rabobank


