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KijkopSteenbergen.nl

(Nicole van de Donk)

STEENBERGEN/KRUISLAND – Jon-
geren van 18 tot en met 26 jaar 
mogen vanaf 3 maart in teamver-
band buiten sporten en onderling 
wedstrijden spelen met teams van 
de eigen club. Een welkome ver-
soepeling voor veel jongelui die 
het thuiszitten meer dan zat zijn. 
Maar om alle voetbalteams die in 
die categorie vallen in de avond 

een plekje te kunnen geven om te 
trainen, is een behoorlijke puzzel. 
Mede vanwege de avondklok die 
bepaalt dat iedereen om 20:30 uur 
huiswaarts moet.

Voorop staat natuurlijk dat de 
voetbalverenigingen blij zijn dat 
er weer iets meer mag. De afgelo-
pen tijd mochten alleen kinderen 
en jongeren t/m 17 jaar een balle-
tje trappen. Nu komen daar meer 

teams bij waardoor er geschoven 
en gepuzzeld moet worden. “Een 
hoop geregel, maar dat doen we 
graag. Jolanda Augustijn van wed-
strijdzaken is daar al volop mee 
bezig”, vertelt Wim Roovers, voor-
zitter van VV Steenbergen. “De 
uitdaging is om iedereen kwijt te 
kunnen op het beschikbare veld, 
en dan ook nog tussen 18:00 en 
20:30 uur. De jeugd kon twee keer 
per week trainen, maar misschien 
dat dat teruggaat naar een keer 
per week. Persoonlijk heb ik wel 
moeite met die leeftijdgrens van 
26 jaar. Ik zou dan alle volwasse-
nen weer laten trainen. Ik kreeg al 
een appje van een teleurgesteld 
lid van 28 jaar. Maar we volgen 
de regels strikt op; ik zou niet op 
mijn geweten willen hebben dat 
er door ons een uitbraak van de 

Engelse variant komt.”

“Trainen zonder  
wedstrijden voor  

sommigen  
niet motiverend”

Hoe fijn het ook is om met je 
teamgenoten weer het veld op te 
mogen, het allerleukste is toch wel 
om weer wedstrijden te mogen 
spelen. Helaas maakte de KNVB 
na de persconferentie van Rutte 
bekend dat de amateurcompeti-
tie voor senioren niet zal worden 
hervat omdat de maatregelen zijn 
verlengd tot 15 maart. Er is vol-
gens de KNVB dan te weinig voor-
bereidingstijd om de competitie 
begin april te hervatten. Gijsbert 

Bos, voorzitter van SC Kruisland, 
had dit besluit niet zien aanko-
men. “Je merkt dat sommige leden 
het moeilijk vinden om de mo-
tivatie op te brengen om te gaan 
trainen als er toch geen compe-
titie wordt gespeeld. In groepjes 
van twee voetballen was sowieso 
geen succes. Dat ze nu als team 
mogen en geen 1,5 meter afstand 
moeten houden, is natuurlijk veel 
leuker.” Feit blijft dat de deuren 
van de kantine nog potdicht zit-
ten en een derde helft dus nog niet 
mogelijk is. Bos ziet het vanzelf-
sprekend ook graag anders, van-
wege de inkomsten voor de club 
en omdat het napraten en samen 
een biertje drinken zo’n belangrijk 
onderdeel is van het voetballeven. 
“Maar voor nu hebben wel volop 
energie om dit op te pakken.”

Versoepeling buitensport 
is een ware puzzel voor 
de voetbalclubs

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Wie op dins-
dagochtend probeerde om kap-
per Haer van den Adel te berei-
ken, kwam van een koude ker-
mis thuis. Dorith Brouwers, eige-
naresse van de kapsalon aan de 
Kaaistraat, werd gedwongen om 
de hoorn van de haak te leggen 

om de nieuwe planning in goe-
de banen te kunnen leiden. Van-
af 3 maart zijn de contactberoe-
pen weer toegestaan en menig 
inwoner staat te trappelen om 
van zijn of haar ‘coronacoupe’ 
verlost te worden. “Een heleboel 
klanten proberen ertussen te ko-
men, maar ik werk de lijst eerlijk 
af”, aldus Brouwers.

Een eerlijk is in dit geval de me-
neer bellen die op 15 december 
om 8:30 uur eigenlijk een afspraak 
had. Alsof de wereld even heeft 
stilgestaan wordt nu de draad in 
de kapsalon weer opgepakt. “Men-
sen zijn erg blij als ik ze aan de lijn 
krijg. Het gaat niet alleen om het 
knippen, maar ook het sociale as-
pect van een bezoekje aan onze 
zaak speelt een grote rol. Ik heb 
tijdens de lockdown ook mensen 
gehad die gewoon een kopje kof-
fie wilden drinken met me. Maar 
verzoekjes om te knippen heb ik 

altijd resoluut afgewezen.”

“Don’t call us,  
we call you”
Het is dus een hele puzzel die Do-
rith Brouwers met haar personeel 
moet zien rond te krijgen. Met 
2000 klanten zullen ze de komen-
de dagen voornamelijk met een 
telefoon aan hun oor staan. 

“Het is het principe van: ‘don’t call 
us, we call you’, want anders ra-
ken we het spoor bijster. We zijn 
natuurlijk blij om weer klanten te 
kunnen ontvangen, want je hebt 
dat contact echt gemist. Toch wa-
ren we hier iedere ochtend aan-
wezig; al is het achterstallig on-
derhoud nu echt wel weggewerkt 
en is alles hartstikke schoon. Al-
leen de ramen doen we nog als fi-
nishing touch.” Al moet haar col-
lega buiten de zeem continu neer-
leggen vanwege de passerende 
klanten die haar vragen wanneer 
het hun beurt is om geknipt te 
worden.

Winkelen op afspraak 
weer puzzel voor  
ondernemers

Hoe fijn het voor de kappers is dat 
ze open mogen, hoe zuur het voor 
de eigenaren van ’niet-essentiële’ 
winkels is. 
Een paar deuren verder, bij de 
Marskramer, geeft franchisene-
mer Mikhayla van Holten net een 
bestelling mee aan een klant die 
aan de deur staat. Het systeem 
van Click & Collect loopt nu al 
een tijdje en dat zorgt in ieder ge-
val voor wat verkoop, maar het is 
overduidelijk dat de onderneem-
ster niets liever wil dan de deu-
ren van haar winkel weer wagen-
wijd open te zetten, in plaats van 
op een kier. Natuurlijk is de nieu-
we versoepeling waarbij klanten 
op afspraak per twee in de win-
kel mogen weer een stapje erbij, 
maar ze ziet het vooral als een 
zoethoudertje. 

“Ik moet nog gaan ervaren hoe dat 
in de praktijk gaat werken, want 
het bestellen en afhalen gaat ook 
gewoon door. Bovendien weet ik 
nog niet precies hoeveel tijd ik per 
klant nodig ga hebben. Ik wil na-
tuurlijk liever niet iemand weg-
sturen als de volgende klant op de 
stoep staat. Ik voel me overigens 
wel gesteund door de eerste reser-
veringen die gisteravond op m’n 
telefoon binnenkwamen.”

Ongelijkheid  
begint te wringen
De ongelijkheid die in de winkel-
straat ontstaat tussen open en ge-
sloten zaken, begint nu echt te 
wringen. De opgeluchte onder-
nemers voelen zich enigszins be-
waard tegenover de buren, en die 
vragen zich op hun beurt af hoe-
lang deze situatie nog gaat voort-
duren. 

Zo moet Andrea Suijkerbuijk van 
lifestylewinkel De Suijkerpot al 
weken de drukte bij drogiste-
rij Kruidvat aanzien, en nu gaat 
de kapper naast haar ook open. 
Maar ze weigert daar somber van 
te worden. 

“Ik zie het maar positief dat klan-
ten nu lekker op hun gemakje kun-
nen rondkijken. De eerste afspra-
ken staan al gepland. En tijdens 
de lockdown heb ik veel mensen 
kunnen helpen met nieuwe meu-
beltjes en interieurspullen, want 
iedereen is bezig het thuis gezellig 
te maken. Maar uiteindelijk wil je 
natuurlijk weer het liefste klanten 
ontvangen die lekker komen snuf-
felen, want het draait bij ons ook 
om een stukje beleving in de win-
kel.”

Kappers blij, maar 
ondernemers blijven 
bungelen

Foto: Bij kapper Haer van den Adel in de Kaaistraat is het alle hens aan 
dek om voor zoveel mogelijk klanten vanaf 3 maart een plekje in de kap-
persstoel te reserveren. 

Foto: Ongelijkheid in de winkelstraat: bij de ene ondernemer mogen de deuren open, en bij de ander slechts op 
een kier voor afhaal of op afspraak. 



Dankbetuiging

Overweldigend waren jullie 
reacties na het overlijden

van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame mama

en geweldige oma

Rieky 
Koenraadt - Hermus

 Heel veel dank daarvoor.

Ze was voor velen een maatje.
Een ontzettend lief en 

vrolijk maatje!

Gerard Koenraadt
Kinderen en kleinkinderen

Weekend/Vakantie
Baantje

Ben je student/scholier,
dan hebben wij in onze 

vetplantenkwekerij doorlopend 
werk voor je op zaterdagen 

en in de vakanties

Voor meer info zie:
www.uwcactus.nl

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg 2, De Heen

Of bel 06 121 74 221

•  Flexibel
•  Leergierig
•  Vooruitdenkend en oplossingsgericht

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

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

En wil jij:

Ben jij:

Solliciteer dan vandaag nog of kom langs in de winkel!

INFO@KLUSWIJSSTEENBERGEN.NL

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”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

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt,
als veel je wordt ontnomen,

als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
als het leven niet meer jouw leven is,

dan komt de tijd dat het einde goed is.

Na een mooi en intensief leven is in 
de leeftijd van 75 jaar overleden,
mijn geliefde man, onze zwager 

en oom

Jan van Tilburg
echtgenoot van

Lies Doomen
 
 Lies van Tilburg - Doomen
 
 Zwagers en schoonzussen
 Neven en nichten

Breda, 21 februari 2021

Molenweg 53
4651 CH Steenbergen

De afscheidsdienst in het crematorium 
vindt in besloten kring plaats.

Door de hoeveelheid warme reacties, naar aanleiding van het 
overlijden van onze lieve broer en oom

zijn wij niet in staat iedereen persoonlijk te bedanken.
De vele lieve woorden van troost hebben ons enorm gesteund, 

waarvoor onze oprechte dank.

Ilona & Bart
Wendy & Marijn, Anouk

Steenbergen, Februari 2021

Ons bereikte het bericht dat op de  
eerbiedwaardige leeftijd van 95 jaar  

is overleden de heer

Theo Hillemans

In 1977 werd aan hem de Erepenning der 
gemeente Steenbergen toegekend, vanwege 

zijn verdiensten als huisarts in Kruisland en zijn 
grote maatschappelijke betrokkenheid.  

Wij wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte. 
 

Namens het college van B&W,

 Ruud van den Belt, 
burgemeester

Thijs de Jongh, 
secretaris

                      

Hebben ons ontzettend veel steun gegeven.
Het was mooi om te zien hoe geliefd zij was. 

Hartelijk dank voor uw medeleven,
belangstelling en warmte, in welke vorm dan ook.

c 2 januari 2021

Marian Rens-van der Zande

De bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en trotse oma

Steenbergen, 2 januari 2021

Jan

Petra en Anton
   Bart c 
   Marjolein en Miranda
      Kate & Bram

Sjaan en Mariëlle
   Femke
   Aniek

Barbara en Joop
   Niels
   Emiel en Delilah

Jip i 

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

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

Gevraagd
bezorger/ster

voor 

Nieuw-Vossemeer

Telefoon: (0167) 56 59 30
E-mail: bezorging@steenbergsecourant.nl

vanaf 13 jaar
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Wies Noordijk vindt het onbegrij-
pelijk dat de overheid “geen oog 
heeft voor drie miljoen sporters”. 
Het argument dat zij haar eigen 
belang dient, wuift zij ferm weg. 

“Ik stel mijzelf even niet centraal, 
maar juist de sporter. Mijn leden 
hebben een bewuste keuze ge-
maakt om aan hun gezondheid te 
werken. Zij hebben zich bij mijn 
club aangemeld om onder des-
kundige begeleiding fit te wor-
den. Hieronder zijn ook veel men-
sen met een chronische aandoe-
ning als diabetes of astma en een 
groeiende groep met overgewicht. 
Vergeet ook niet al die mannen 
en vrouwen met een stressvol-
le baan, die de spanning middels 
hun sportuurtje van zich af laten 
glijden. Deze mensen staan volle-
dig in de kou”. 

‘Open, zonder restricties’
Volgens Noordijk kan de fitness-
branche volledig corona proof 
kan werken. “Dat hebben we be-
wezen tijdens de zomer van 2020. 
Een sportschool kan exact het 
aantal personen laten sporten dat 
op basis van de ruimte veilig is en 
het is bovendien op afspraak. Een 
sportschool weet precies hoeveel 
leden er trainen en wie dat zijn. 
Uit onderzoek in 14 landen bij 
62 miljoen fitnessbezoeken zijn 
slechts 470 personen besmet ge-
raakt. Dat is 0,0000075%. Een ver-
waarloosbaar percentage.  Het is 
waarschijnlijk nog makkelijker 
om de hoofdprijs in de staatslote-
rij te winnen”.

Ze wijst op een onderzoek van 
Ipsos waaruit blijkt dat bijna de 

helft van de Nederlanders tijdens 
de tweede lock down minder is 
gaan sporten met alle desastreu-
se gevolgen van dien. “Denk daar-
bij aan hogere bloeddruk, hoger 
cholesterol, meer stress, meer 
overgewicht en diabetes”.

Overheid wakker  
schudden
Wies Noordijk doet een oproep 
aan de lokale politici om haar 
te helpen de overheid wakker te 
schudden. “Juist door de sport-

scholen dicht te houden wordt 
het probleem vergroot. Mensen 
met een goede conditie en vitali-
teit, zijn beter beschermd tegen 
het virus. Ik sluit mij aan bij de 
actie van de VES en ik maak een 
vuist voor de drie miljoen men-
sen die bewust hebben gekozen 
voor hun eigen gezondheid waar-
mee zij de zorg ontlasten. Zeker in 
verkiezingstijd moet deze bood-
schap aankomen”, besluit zij haar 
betoog.

Oproep voor actie  
“Stilzitten is geen optie”
Zij roept ieder die de sportscho-
len een warm hart toedraagt en 
hun mening deelt op om deze za-
terdag 27 februari tussen 9:00 en 
15:00 uur deel te nemen aan een 
buiten training om aandacht te 
vragen voor de noodzaak van her-
opening van de sportscholen. Dat 
kan een half uur fietsen, roeien of 
een andere training zijn. Alle co-
ronamaatregelen worden in acht 
genomen. Niet-leden van Di-
nami worden gevraagd om zich 
voor deze training vooraf aan te 
melden via het telefoonnummer 
(0167) 566 090. Deelname is ge-
heel gratis.

Ook Dinami maakt een 
vuist voor haar sporters
STEENBERGEN – Landelijk maakt de overkoepelende organisatie Exclu-
sieve Sportcentra (VES) namens de fitnessbranche een vuist voor de circa 
drie miljoen sporters die gebruik maken van sportscholen. Deze worden 
door het kabinet stelselmatig vergeten, zo is de kritiek. Ook Wies Noor-
dijk van Dinami sports & Fitness sluit zich hier bij aan.

Foto: Dinami heeft het net als andere sportscholen moeilijk. De corona-
maatregelen treffen de sportschool hard. Op de foto heeft Wies Noordijk 
een brede glimlach nadat zij in de bloemen werd gezet vanwege het 35-ja-
rig bestaan van Dinami. Dit was vorig jaar.

DINTELOORD – Vorige week vrij-
dag opende de Dinteloordse bi-
bliotheek in het BP Tankstation 
van Pieter Vlamings aan de Steen-
bergseweg. Als openingshandeling 
kwamen Ronald Bierkens en zoon 
Lex hier hun boeken inleveren en 
de door hen gereserveerde boek 
ophalen. 

De voorlaatste halte van de bieb 
was in de Regenboogschool aan 
de Burgemeester H. Popstraat. 
Dat beperkte de openingstijden, 
want die moesten liggen binnen 
de schooltijden. Daarvoor had de 
bieb een centraal – en zeer toegan-
kelijk onderkomen – in het Dorps-
huis. Vanwege bezuinigingen 
werd de vestiging daar gesloten.  

De bibliotheek is geopend tijdens 
de openingstijden van het tank-
station. Die zijn zeer ruim: dage-
lijks tussen 8:00 en 21:00 uur. Het 
is hier alleen mogelijk om gereser-
veerde boeken op te halen en om 
boeken in te leveren. Er is ook een 

pc beschikbaar om te reserveren. 
Eens per week worden gereser-
veerde boeken aangeleverd. Zo-
dra de maatregelen rondom coro-

na het toelaten zal er in de Dinte-
loordse bieb gestart worden met 
de Taaloefengroep en met de cur-
sus Klik & Tik.

De dorpsraad is overigens be-
nieuwd naar de ervaringen van 
gebruikers. Ze vraagt zich af of de 
nieuwe locatie van de bieb – aan 

de rand van het dorp – voor hen 
een probleem is en vraagt of de 
gebruikers hun idee hierover wil-
len melden.

Dinteloordse bibliotheek is nu verhuisd naar BP tankstation

Foto: Dinteloorder Ronald Bierkens en zoon Lex hadden het genoegen een eerste bibliotheek handeling te verrichten.

STEENBERGEN – De fractie van 
D66 stelt artikel 40 vragen aan het 
college over de verplaatsing van 
de Dinteloordse bibliotheek naar 
het tankstation aan de rand van 
Dinteloord. Naast vragen wijst de 
fractie erop dat zij opteert voor 
één centraal bibliotheekpunt in 
elke kern.

Samengevat vraagt D66 het colle-
ge of er geen andere optie voor de 
bieb was, bijvoorbeeld elders in 
de Regenboogschool, of er geen 
meer centrale locaties in Dinte-
loord zijn voor de vestiging en 

waarom de gemeenteraad niet 
over de verplaatsing is geïnfor-
meerd. De D66 fractie heeft kritiek 
op de wethouders Baartmans en 
Prent en stelt dat het erop lijkt dat 
deze “een tweede centrum wil-
len creëren in Dinteloord”. Daar-
bij wordt ook de verplaatsing van 
bushalte genoemd.

Verkeersveiligheid
Ook wijst de fractie erop dat de 
nieuwe locatie “op zijn zachtst uit-
gedrukt nogal bedenkelijk is. D66 
maakt zich zorgen “om de ver-
keersveiligheid en de gezondheid 
van de bezoekers van de biblio-

theek die nu gevestigd is aan een 
zeer drukke weg aan de rand van 
het dorp”. De fractie vraagt of het 
college gaat zorgen voor fiets- en 
wandelpaden direct naar de in-
gang van het tankstation om de 
veiligheid voor bezoekers te ver-
hogen.

D66 stelt vragen over  
verplaatsing Dinteloordse 
bibliotheek (Door Nicole van de Donk)

DE HEEN – In een loods aan de 
Schansdijk in De Heen heeft de po-
litie dinsdag voorbereidingshande-
lingen aangetroffen van vermoe-
delijk een hennepkwekerij. Ruim-
tes waren al gemaakt, lampen hin-
gen er en afzuigers stonden klaar. 
Het gaat om een loods in bezit van 
de gemeente, naast Fort Henricus. 
De loodsen op die plek wachten op 
een herbestemming en worden in 
de tussentijd verhuurd.

 
In 2019 ook

benodigdheden voor  
drugs gevonden

In oktober 2019 werden er in het-
zelfde complex 23 vaten chemica-
liën aangetroffen die bedoeld wa-
ren voor de productie van drugs. 
Die loods werd toen voor zes 
maanden gesloten. 

Volgens een woordvoeder van de 
gemeente gaat het ditmaal om 
een andere loods, maar worden 
er verder geen mededelingen ge-
daan omdat de politie de zaak in 
onderzoek heeft. 

De goederen zijn inmiddels alle-
maal weggehaald en vernietigd. 
Er is nog niemand aangehouden.

Spullen van hennepkwekerij 
verwijderd uit loods Schansdijk

“Een dikke pluim voor het perso-
neel van Jumbo Steenbergen dat 
mij zo fantastisch heeft geholpen 
nadat mijn scootmobiel een lek-
ke band kreeg en ik genoodzaakt 
was om te wachten op de repara-
teur. De medewerkers van de su-
permarkt stonden erop dat ik bin-
nen zou wachten en waren al de 
tijd dat ik er was enorm attent en 
oprecht bezorgd om mijn welzijn. 
Dank jullie wel!” – Thijs Abresch
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Deze pagina ‘Samen Betrokken’ is een initiatief van gemeente Steenbergen en verschijnt  de komende maanden tweewekelijks in de huis-aan-
huis-editie van deze krant. Heeft u suggesties om uw betrokkenheid voor onze inwoners te laten zien? 
Die zijn welkom via communicatie@gemeente-steenbergen.nl of via telefoonnummer 14 0167.

Nadir Baali is nu drie jaar voorzitter van 
de Zonnebloem Steenbergen – Wel-
berg. “We zijn een grote afdeling met 
thans 114 deelnemers en meer dan 
dertig vrijwilligers, vaak met een lange 
staat van dienst en heel betrokken bij 
onze afdeling”. 

Het laatste jaar was ook voor de Zonne-
bloem zeker geen gemakkelijk jaar. “We 
hebben al onze activiteiten geschrapt. 
Dat vonden we in deze coronatijd het 
meest verantwoord. Wel hebben we 
het bezoeken van onze deelnemers vei-
lig voortgezet. We weten namelijk hoe 
belangrijk dit is. Het gevoel van een-
zaamheid komt veel voor en daar wil-
len we wat tegen doen. De angst voor 
eenzaamheid blijkt bij onze deelnemers 
groter dan de angst voor corona”. 

Geschenkjes
“Bij onze bezoekjes brachten onze 
vrijwilligers regelmatig een geschenkje 
mee. Een plantje, een chocolade let-
ter met gedicht tijdens Sinterklaas, 
een kerstpakket en een puzzel. Die 
geschenkjes en vooral ook die be-
zoekjes werden heel goed ontvangen. 
Onze deelnemers vinden het fijn dat 
er aan hen wordt gedacht. Dat is ook 

logisch, mensen willen het gevoel heb-
ben dat er om hen gegeven wordt”. 
Voorlopig zit de hervatting van de acti-
viteiten – meestal in gemeenschapshuis 
De Vaert – er nog niet in. “We denken nu 
na over een leuke attentie voor Pasen. 
En zo gauw als de activiteiten zonder 
het risico van besmetting doorgang 
kunnen vinden, pakken we de draad 
weer op”.

Zonnebloem Dinteloord
In de gemeente Steenbergen zijn meer-
dere afdelingen van de Zonnebloem. Zo 
kennen Kruisland, Nieuw-Vossemeer 
en Dinteloord actieve afdelingen. In 
Dinteloord is Jo de Bruijn de voorzitter. 
Hij geeft aan dat het nu heel rustig is.
“Vanaf vorig jaar na carnaval is er geen 
activiteit meer geweest. De bingomid-
dag in het Dorpshuis met 60 deelne-
mers was de laatste. Ook de vrijwilligers 
van de Dinteloordse afdeling houden 
via bezoekjes contact met de deelne-
mers. En ook hier zijn er geschenkjes 
die beslist worden gewaardeerd”. 

De voorzitter meldt nu al dat de traditio-
nele bingo op Witte Donderdag geen 
doorgang kan vinden. Het wachten is 
op betere en veiligere tijden.

In Kruisland wordt Tonny 
 Wezenbeek door de Dorpsraad 
in het Zonnetje gezet. 

Tonny zet zich wekelijks met een 
groep vrijwilligers in om er voor 
te zorgen dat inwoners heerlijke 
soep thuisbezorgd krijgen. Nu 
het ‘Eten wat de Pot schaft’ in 
Siemburg vanwege de verscherpte 
coronamaatregelen niet mogelijk 
is, bedacht Tonny Wezenbeek dat 
er op zijn minst soep aan huis 
kon worden bezorgd. Hierdoor 
is er niet alleen een wekelijks 

contactmomentje maar kunnen 
inwoners genieten van smakelijke 
soep die iedere keer met verse 
ingrediënten wordt gemaakt. 

“We hadden begin oktober vorig 
jaar van start willen gaan met een 
wekelijks samen-eet-momentje. 
Dat kan nu niet, maar zo gauw 
het weer kan starten we ermee”, 
belooft Tonny.

Samen
Betrokken

In het
Zonnetje

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

Woensdagochtend overhandigde de 13-jarige Jesse de Jong uit Nieuw-Vossemeer de 
opbrengst van het door hem georganiseerde Fortnite-toernooi aan Belia Henning en Kathy 
Jongmans van Eetcafé ‘By Ons’ in de Voorstraat. Het lot van de horeca in deze coronapandemie 
gaat hem aan het hart. Het eetcafé is al sinds begin oktober vorig jaar gesloten. Zaterdag 
20 februari organiseerde Jesse het toernooi waaraan 18 spelers deelnamen. Jesse kreeg 
vervolgens ook nog een aantal donaties uit het dorp en ook uit Amersfoort, Deil en Sint 
Philipsland. Zo kon hij een totaalopbrengst van 173,50 euro overhandigen, inclusief de 
hoofdprijs van de actie. De winnaar – Quin – had die namelijk teruggegeven voor het goede 
doel. “Wij vinden dit geweldig. Het gaat niet eens om de opbrengst, al was het slechts een 
paar euro geweest. Het is een warm hart onder de riem”, zo reageerde het tweetal van ’By 
Ons’. Voor Jesse hadden beide dames nog een leuk presentje in de vorm van een forse 
snoepzak en een korting bon. Apetrotse moeder Suze vindt het initiatief geweldig.

Jesse-Fortnite-actie voor eetcafé By Ons

Zonnebloem-voorzitter Nadir Baali: 
“Mensen willen het gevoel hebben 
dat er om hen gegeven wordt”

Beste inwoners,

Het is alweer bijna een jaar geleden dat 
de eerste officiële besmetting met het 
coronavirus in ons land bekend werd. 
Sindsdien is vrijwel alles anders wat 
voordien vanzelfsprekend was. Helaas 
ondervinden we allemaal in ons dage-
lijks leven de gevolgen van de pandemie 
en kampen we intussen met drie crisis-
sen in één, met als gemeenschappelijke 
factor dat ze onze voortdurende betrok-
kenheid vragen.  

De gezondheidscrisis vereist onvermin-
derd dat we alle voorschriften goed blij-
ven naleven. Zolang we de verspreiding 
van het virus kunnen bijbenen, worden 
er minder mensen ziek en kan de zorg 
het aan. 
Ondanks alle hulp die ondernemers 
wordt geboden, kunnen we daarnaast 

onze ogen niet sluiten voor de econo-
mische crisis. Vooral in de detailhandel, 
de horeca en de culturele sector heb-
ben veel bedrijven en organisaties het 
zwaar. Winkels, cafés, restaurants en 
culturele voorzieningen worden zo-
doende in hun voortbestaan bedreigd.
Ik hoef u vast niet uit te leggen welke 
nadelige gevolgen dit kan hebben 
voor de leefbaarheid van onze kernen, 
waar het café vaak nog het bruisende 
middelpunt van de gemeenschap is en 
ook de “bakker op de hoek” het dorp 
levensloopbestendig houdt voor onze 
inwoners. 

Onze samenleving komt echter in toe-
nemende mate onder druk te staan 
door de sociaal-maatschappelijke crisis 
die zich ook steeds nadrukkelijker laat 
voelen. Nu we het al zo lang zonder 
voldoende ontspanningsmogelijkheden 

moeten doen, het verenigingsleven gro-
tendeels stil ligt en we elkaar nauwelijks 
kunnen ontmoeten, nemen zowel thuis 
als op het werk de irritaties toe. Een 
onvermijdelijke, maar zorgelijke ontwik-
keling, die iedereen waarschijnlijk wel 
(h)erkent. 
We zijn er allemaal dringend aan toe 

om ons vertrouwde leven weer op te 
mogen pakken. Zover is het jammer ge-
noeg nog niet, maar de eerste versoe-
pelingen komen eraan. Als we samen 
betrokken blijven en onszelf aan de 
regels houden, ontstaat er stapsgewijs 
meer (bewegings)ruimte. Daar moeten 
we ons nu al op voorbereiden, zodat we 
er straks helemaal klaar voor zijn. 
Door de nadruk te verleggen van alles 
wat niet mag naar de dingen die wél 
kunnen, maakt onzekerheid bovendien 
plaats voor hoop en krijgen we de posi-
tieve energie die nodig is om de moed 
erin te houden. 
Vanuit die overtuiging geef ik graag 
het startsein voor deze nieuwe pagina, 
waarmee we samen met u invulling 
willen geven aan het voor onze ge-
meenschap zo kenmerkende jaarthema 
“betrokken”. Alle initiatieven, ideeën, 
tips en voorbeelden van betrokkenheid 
zijn van harte welkom. Hoe meer, hoe 
beter!

Uw burgemeester,
Ruud van den Belt

Op naar betere tijden 
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Jumbo  
verse friet
Alle soorten 
Zak 1000 gram

GRATIS BIJ

PUNTEN
200

JUMBO STUKKEN KAAS 48+
M.u.v. voordeelverpakkingen 
Alle soorten uit de wandkoeling
2 verpakkingen van circa 500 gram

 2 VOOR

6.–
a10,24 - a12,44

6.–

ALPACA WIJNEN
2 flessen à 750 ml

2 HALEN
1 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

2 HALEN
1 BETALEN*

Geldig t/m di 2 maart 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*
 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De fracties van 
D66 en PvdA willen dat het colle-
ge een plan van aanpak maakt om 
zo meer invloed uit te kunnen oe-
fenen op het regionaal vervoers-
beleid. De partijen vrezen dat na 
het verdwijnen van de bushalte 
uit Dinteloord, meer kernen hier-
mee te maken zullen krijgen. Mid-
dels een motie die zij op 4 maart 
gaan indienen, willen ze het colle-
ge opdragen een actievere rol aan 

te nemen en niet aan de zijlijn te 
blijven staan bij beslissingen van-
uit de provincie. 

Volgens D66 en PvdA dreigt er de 
komende jaren een groot pro-
bleem te ontstaan met het open-
baar vervoer. Ze schrijven dat veel 
kernen in de gemeente Steenber-
gen op termijn hun openbaar ver-
voer verliezen of buiten de kern 
zien verhuizen als de huidige pro-
vinciale plannen doorgaan. Kwa-
litatief OV is volgens hen een ver-
eiste voor leefbaarheid in de ge-

meente Steenbergen. 

In april 2021 plan  
van aanpak
De oppositiepartijen nemen het 
wethouder Baartmans kwalijk dat 
zij in 2019 heeft ingestemd om het 
OV van Dinteloord buiten de kern 
te plaatsen en dat de raad hier-
over pas achteraf is geïnformeerd. 
De verdediging van het college 
dat het beleid door de provincie 
wordt bepaald, vinden zij niet ac-
ceptabel. 
Middels de motie willen zij dat er 
uiterlijk in april 2021 een plan van 
aanpak ligt van het college en dat 
de samenwerking moet worden 
gezocht met regionale collega’s. 
Ook zouden de inwoners en de 
raad in de toekomst actief moeten 
worden geraadpleegd over veran-
deren in het OV.

D66 en PvdA komen op 
voor Openbaar Vervoer 
in de gemeente

  

Komende tijd 
droog en rustig 

weer met 
geregeld zon

Zaterdag ligt er een hogedruk- 
gebied met de kern vlak boven onze 
regio, het geen voor een erg rustig 
weertype zal zorgen in de gemeente 
Steenbergen.
Het is daarbij nog steeds vrij zonnig 
tot zonnig met slechts enkele 
stapelwolkjes.
We zijn dan wel de meest zachte 
lucht kwijt, hoewel de maxima nog 
steeds gemakkelijk nog kunnen 
oplopen naar een 12-tal graden. 
Er staat dan wel een weliswaar 
zwakke, maar wel koelere 
noordenwind.
Zondag wordt het, na het optrekken 
van eventuele lokale mist, vrij zonnig 
bij maxima van 10 graden in onze 
regio bij een zwakke tot matige 
oosten- tot noordoostenwind.
Ook na het weekend blijft het nog 
een aantal dagen rustig en droog. 
Soms verloopt een dagdeel 
grotendeels bewolkt, maar bij 
regelmaat is het ook vrij zonnig.

De maxima komen uit op zo’n 12 
graden in de gemeente Steenbergen 

en de minima liggen meestal net 
boven het vriespunt. 

 
Weerspreuk: 

“Het kraaien van de haan kondigt 
wind en regen aan, maar kraait de 

haan niet bij het ochtendrood, dan is 
er mist, of de haan is dood.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

12°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De fractievoor-
zitters van de gemeenteraad heb-
ben besloten om vanaf volgende 
week weer fysiek samen te komen 
om te vergaderen. Daarmee is het 
standpunt van de raad veranderd 
dat zolang de avondklok geldt er 
geen samenkomsten zouden wor-
den georganiseerd. Maar omdat 
er geen definitieve einddatum van 
de avondklok in zicht is, vindt een 
meerderheid van de fracties het 

niet verantwoord om besluitvor-
ming verder uit te stellen. 

Het gaat nadrukkelijk om een 
meerderheid van de fractievoor-
zitters die hiermee de koers heeft 
bepaald. D66 heeft laten weten in 
een verklaring aan de pers dat de 
partij de gang van zaken betreurt. 
“De voornaamste reden om het 
uitstellen van de vergaderingen 
te wijzigen is vanwege de subsi-
dieaanvraag voor projecten zo-
als GVVP. Dit is complete onzin, 
want dit kan ook later: dan werkt 

het College van Steenbergen maar 
wat harder!”, zo schrijft fractie-
voorzitter Tim Huisman. 

Raad wil niet met  
tijdvak werken
Volgens Robert Defilet, plaatsver-
vangend griffier, zijn er wel meer-
dere opties besproken zoals on-
line vergaderen of eerder begin-
nen, maar dat die niet de voor-
keur hadden. “Als je gaat werken 
met een tijdvak, dus bijvoorbeeld 

van 16:30 uur tot 19:30 uur, loop je 
het risico dat bepaalde onderwer-
pen niet voldoende kunnen wor-
den besproken en worden afgeraf-
feld.”
De fractievoorzitters hebben dus 
besloten om de vergaderingen op 
de normale tijd te laten plaatsvin-
den, vanaf 19:30 uur. De raadzaal 
was al coronaproof ingericht. De 
vergaderingen blijven toeganke-
lijk voor insprekers maar zij moe-
ten er zelf op letten dat ze voor de 
avondklok thuis zijn. Ook zijn de 
vergaderingen zoals gebruikelijk 
te volgen via de website van de ge-
meenteraad en via de SLOS. 

Agenda
De komende weken vinden de 
volgende vergaderingen plaats:

- 4 maart: besluitvormende verga-
dering; over o.a. het GVVP en ver-
lichting beeldbepalende gebou-
wen
- 8 maart: oordeelvormende ver-
gadering; over o.a. de nota grond-
beleid, de renovatie van de at-
letiekbaan aan de Seringenlaan 
en het toekomstig beheer van ’t 
Cromwiel.
- 10 maart: oordeelvormende ver-
gadering over o.a. de Steenberg-
seweg, het Levensbos en de uit-
breiding van de Lidl.

Gemeenteraad gaat ondanks avondklok 
toch ’s avonds vergaderen

STEENBERGEN – Hoewel werd ge-
hoopt dat na de verkoop van het 
voormalige ‘Bij Moeders’ voor-
heen ‘De Joosse’ aan de eigena-
ren van De Kaai en De Wallevis het 
toekomstige Wapen van Steenber-
gen de gevolgen van het Damo-
clesbeleid zo ontlopen, blijkt dit 
nu niet zo te zijn. Het pand wordt 
na de vondst van een hennepkwe-

kerij voor drie maanden gesloten.

Het pand is inmiddels vergren-
deld en er is een poster opgehan-
gen met daarop de reden voor de 
sluiting. Het zogenoemde Damo-
clesbeleid geeft burgemeester Van 
den Belt de mogelijkheid om pan-
den waar drugs wordt gevonden 

of verhandeld te sluiten.
 
“Op die manier willen we voor-
al de criminele loop uit een pand 
en de omgeving halen. Dat doen 
we in het belang van de openbare 
orde en veiligheid en dus ook de 
leefbaarheid, die door zulke on-
dermijnende praktijken ernstig in 
het geding komt’’, licht de burge-
meester het besluit toe.

 “Enorme risico’s”
“Ik betreur het enorm dat er op 
deze locatie, midden in een win-
kelstraat, zo’n omvangrijke hen-
nepkwekerij is aangetroffen. 
De risico’s hiervan – zowel voor 
buurtbewoners, andere onderne-

mers als het publiek – zijn enorm. 
Er kan brand ontstaan doordat er 
illegaal stroom wordt afgetapt en 
bij de ‘beveiliging’ van hennep-
kwekerijen worden niet zelden 
wapens gebruikt. Redenen ge-
noeg om zo’n pand te sluiten, zo-
dat het zich kan onttrekken aan de 
criminaliteit, de kans op herha-
ling vermindert en de veiligheid 
van onze inwoners beter gewaar-
borgd wordt. Want die gaat boven 
alles.”, aldus de burgemeester.
Met het Damoclesbeleid geldt 
voor alle gemeenten in het poli-
tiedistrict De Markiezaten, waar-
onder ook Steenbergen valt, een 
eenduidige aanpak bij de bestrij-
ding van drugscriminaliteit.  

Toekomstig Wapen van 
Steenbergen moet toch 
drie maanden dicht

Boeken en  
artikelen lenen  
via de Afhaalbieb 
STEENBERGEN – Bibliotheek 
West-Brabant wijst nog eens 
op de mogelijkheden die de af-
haalbieb biedt. De bibliotheken 
mogen dan vanwege de coro-
namaatregelen gesloten zijn, 
de afhaalbieb biedt de moge-
lijkheid om gereserveerde boe-
ken en overige artikelen af te 
halen en ook in te leveren. 

In Steenbergen is de afhaalbieb ge-
opend op dinsdag, vrijdag en zater-
dag tussen 11:00 en 14:00 uur. Voor 
hulp bij het reserveren is het tele-
foonnummer (0165) 552 080 be-
schikbaar. Informatie is te vinden 
op www.bibliotheekwb.nl. 



Ongestoord werken & bellen
in je eigen kantoor. 
Met bureau & snel internet! 

www.kantoorsteenbergen.nl

Ongestoord werken & bellen
in je eigen kantoor. 
Met bureau & snel internet! 

www.kantoorsteenbergen.nl

Huur per maand je 
eigen kantoor!

Ongestoord 
werken & bellen.

Snel internet & bureau inbegrepen

www.novaverhuur.nl

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-Vossemeer, 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 organisatie 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 bouwen aan onze gemeente. Kom jij ons versterken?

Voor het kabinet van de burgemeester zijn we op zoek naar een enthousiaste 

• Een uitdagende en veelzijdige functie voor een zelfstandige teamspeler. 
• Als gedreven secretarieel medewerk(st)er weet jij als geen ander hoe je 
 de burgemeester, de kabinetschef en diens plaatsvervanger kunt ontzorgen.
• Dat doe je met gevoel voor lokale en bestuurlijke verhoudingen, integriteit 

en een dienstverlenende instelling.
• Je hebt MBO werk- en denkniveau en bent bekend met (complex) 

agendabeheer en de afhandeling van mail en telefonische contacten. 
• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en de 

Office-programma’s kennen geen geheimen voor jou.
• Om alle ballen goed in de lucht te houden ben je bovendien 

stressbestendig, flexibel en goed georganiseerd. 

Herken jij jezelf hierin? Kijk dan snel voor meer informatie over deze 
functie, de arbeidsvoorwaarden en de sollicitatieprocedure op 
www.werkeninwestbrabant.nl of neem contact op met kabinetschef 
John Nijssen via  (0167) 543313 of kabinet@gemeente-steenbergen.nl. 
Reageren kan tot 10 maart 2021. 

KABINETSMEDEWERKER
 voor 36 uur per week

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

Blauwstraat 63 • Steenbergen • Tel.: 0167 - 561370
www.poeliervugts.nl 

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

Het resultaat van de samenwerking 
die wij zijn aangegaan met
Bakkerij Van Broekhoven is 

een overheerlijk
Brabants KIP-worstenbroodje.

Ontwikkeld door 2 lokale bedrijven die
het ambacht nog hoog in het vaandel

hebben staan!

Proef het verschil en ervaar het 
pure ambacht.



 pagina 
N i e u w s  u i t  u w  b u u r t  s i n d s  1 8 8 1

7

STEENBERGEN - DINTELOORD – De 
besturen van Winkeliersvereniging 
Dinteloord Winkeloord en ONS 
Steenbergen hebben in een brand-
brief naar burgemeester Van den 
Belt een dringende oproep gedaan 
om winkels, horeca en culturele 
sector op 3 maart te openen. Hoe 

graag de burgemeester dit zou 
willen kunnen, hij heeft hiervoor 
geen mandaat en kan niet meer 
doen dan een pleidooi houden bij 
de bevoegde instanties.

Zo schreef de burgemeester een 
brief naar de voorzitter van de 

Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant en een naar minis-
ter president Rutte. Hierin opteert 
hij voor een proefopenstelling. 
“Het behoud van winkels, horeca 
en culturele voorzieningen is van 
cruciaal belang voor de leefbaar-
heid in alle kernen van onze ge-
meenschap”, zo stelt burgemees-
ter Van den Belt. 

Zoeken naar evenwicht
“We begrijpen allemaal dat de ge-
zondheidscrisis de hoogste priori-
teit heeft, maar moeten ook blij-
ven zoeken naar het noodzakelij-

ke evenwicht, zodat de economie 
en de leefbaarheid niet nog ver-
der in het gedrang komen. Zeker 
in gemeentes als de onze, heb-
ben winkels, horecagelegenheden 
en culturele accommodaties vaak 
een spilfunctie in de samenleving. 
Als zulke voorzieningen verdwij-
nen, hebben we met z’n allen een 
nog groter probleem.

Ik kan geen ijzer met handen bre-
ken, maar wel mijn begrip tonen 
voor de situatie waarin onze on-
dernemers zich bevinden, zoals 
zij zich omgekeerd ongetwijfeld in 
mijn positie kunnen inleven.”

Proefopenstelling
Ook vraagt Ruud van den Belt aan 
Rutte of er meer gekeken kan wor-
den naar wat wél kan en mag om 
de negatieve teneur te doorbreken 
en om perspectief te bieden. 

Daarnaast geeft hij aan dat de lo-
kale ondernemers van harte be-
reid zijn om de vereiste voorzorgs-
maatregelen te respecteren. 

Van den Belt doet een voorstel 
voor een proefopenstelling. 

Ondernemersverenigingen 
willen graag op 3 maart 
open en sturen brandbrief

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Het college van 
burgemeester en wethouders doet 
de gemeenteraad een voorstel om 
een zogenaamd levensbos te re-
aliseren aan de Krommeweg in 
Steenbergen. De locatie die hier-
voor bedacht is, is de grond (ge-
meentelijk eigendom) tussen het 
doodlopende stukje Krommeweg 
en de Rondweg Oost. De huishou-
dens rond het agrarische blok zijn 
inmiddels geïnformeerd en rea-
geren van gematigd positief tot 
sceptisch. Op 10 maart is het voor-
stel onderwerp van gesprek in de 
oordeelvormende vergadering. 

In de Tussenrapportage van vorig 
jaar nam het college al een bud-
get van 140.000 op voor de reali-
satie van het levensbos. Dat vond 
een meerderheid van de raad veel 
geld voor te weinig informatie. 
Buiten de VVD stemden alle frac-
ties in met een amendement van 
de PvdA en de Volkspartij dat het 
college opdroeg om met meer in-
formatie en een betere onderbou-

wing te komen. Dat heeft het col-
lege inmiddels voor elkaar en zo-
doende ligt er voor de aankomen-
de vergaderronde een voorstel 
getiteld ‘Project Levensbos ‘De 
Jaarring’’ inclusief meerjarenbe-
groting 

Mensenleven
Het levensbos sluit aan op het 
trimbosje dat in de volksmond al 
van oudsher Petersbosje wordt 
genoemd. De naam ‘De Jaarring’ 
is een verwijzing naar de ringen 
waaraan je de leeftijd van een 
boom af kunt lezen, maar ook 
naar de jaren waarin de hoog-
te- en dieptepunten in een men-
senleven plaatsvinden. Geboorte, 
huwelijk, jubileum en overlijden, 
kunnen allemaal redenen zijn om 
in de toekomst een boom te plan-
ten in het levensbos. Dat geldt 
overigens niet alleen voor perso-
nen, maar ook voor bedrijven en 
organisaties. 

Herdenken, vieren  
en bezinnen

Buiten de symbolische waarde 
van een levensbos levert het vol-
gens het college ook een waarde-
volle toevoeging aan het landelijk 
en stedelijk gebied. Naast de voor 
de hand liggen zaken als ‘ecolo-
gische waarde’ en ‘goed voor het 
milieu’ kan het bijdragen aan de 
sociaal-maatschappelijke betrok-
kenheid. ”Het is een plaats waar 
herdenken, vieren en bezinnen 
samenkomen en waar ruimte is 

voor natuur en recreatie zoals 
wandelen,” aldus het voorstel.

Kosten
De kosten voor aanleg, € 140.000,-
, worden betaald uit bestaande 
budgetten en eventuele subsidies. 
Wanneer dit niet mogelijk of toe-
reikend blijkt, kan er aanspraak 
worden gedaan op compensa-
tiemiddelen vanuit het compen-
satiefonds Agro & Food Cluster 

Nieuw Prinsenland. 
Een deel van de jaarlijkse kosten 
wordt gedekt uit de aanschaf van 
de levensbomen (€ 350,- per stuk). 
Daarmee gaat het bos jaarlijks aan 
onderhoud tussen de € 8.500 en € 
10.000 kosten, afhankelijk van het 
aantal bomen dat verkocht wordt. 

Weidse uitzicht
De negen huishoudens rond het 
betreffende stuk Krommeweg zijn 
inmiddels op de hoogte gebracht 
van de plannen. Een aantal van 
hen reageert positief of stelt een 
aanpassing voor. Een viertal heeft 
op dit moment zwaarder wegen-
de bedenkingen bij het plan. Zij 
vrezen dat hun weidse uitzicht 
richting het Petersbosje en de 
Rondweg Oost straks belemmerd 
wordt. Onder hen zijn ook bewo-
ners die “niet dagelijks herinnerd 
of betrokken willen worden bij 
emotionele gebeurtenissen” die 
ten grondslag liggen aan de aan-
plant. Ook bestaat er de vrees dat 
de parkeerplaats bij de nieuwe 
voorziening voor overlast en van-
dalisme zorgt. 

Foto: Het college stelt voor om op 
de grond tussen de Krommeweg 
en de Rondweg Oost levensbos ‘De 
Jaarring’ te realiseren. Het Peters-
bos kan dan als verlenging van 
‘De Jaarring’ dienen. Binnenkort 
wordt begonnen om het achter-
stallig onderhoud in dit stukje re-
creatieve natuur aan te pakken.

Levensbos ‘De Jaarring’ 
naast Petersbos aan de 
Krommeweg

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – De Steenbergse 
Hanneke Meulblok is overweldigd 
en verrast door het succes van de 
website www.wijkregistersteen-
bergen.nl die zij samen met pro-
grammeur Marcel Ooms opzette.  
Ruim elfhonderd bezoekers trok 
de site in de eerste tien dagen na 
lancering. Daarnaast werd zij over-
stelpt met nieuwe informatie om 
de site verder te vervolmaken. 

Vorig jaar zomer wijdde de Steen-
bergse Courant/KijkopSteenber-
gen een uitgebreid artikel aan 
de ongebruikelijke hobby van 
Hanneke Meulblok: de speur-
tocht naar zoveel mogelijk gege-
vens over adressen in de binnen-

stad van Steenbergen uit de peri-
ode 1863-1940. Vijftienhonderd 
uur (en inmiddels alweer heel wat 
meer) besteedde zij aan het na-
pluizen van al die adressen die in-
dertijd geen straatnaam en huis-
nummer hadden, maar met een 
wijknummer werden aangeduid. 

Hulp
De informatie die zij in al die uren 
verzamelde, verwerkte zij in een 
eindeloos Excel bestand. In het in-
terview met de Steenbergse Cou-
rant sprak Hanneke de hoop uit 
dat zij een programmeur zou vin-
den die haar kon helpen om er 

een toegankelijke database van 
te maken. Lang hoefde zij niet te 
wachten. Plaatsgenoot Marcel 
Ooms van ATAPI Internet Appli-
cations nam na het lezen van het 
artikel direct contact op en bood 
zijn hulp aan.

Uitstekend werkende 
zoekfunctie
En voilà: nog geen half jaar later is 
al het werk van Hanneke terug te 
vinden in de unieke website www.
wijkregistersteenbergen.nl die 
klinkt als een klok. Makkelijk te 
vinden, goed toegankelijk en voor 
iedereen interessant. Dankzij een 
uitstekend werkende zoekfunctie 
is de informatie simpel toeganke-
lijk.
Wie iets wil weten, hoeft alleen 
maar die informatie in te vullen 
die men weet. Bijvoorbeeld een 

wijknummer, een hedendaags 
adres, een jaartal, een naam of 
een trefwoord. De achterliggen-
de zoekmachine geeft binnen een 
fractie van een seconde een over-
zicht van alles wat er te vinden is. 
In de beeldbank zijn inmiddels 
ruim driehonderd foto’s bijeenge-
bracht. Ook zijn de onderzoeken 
van de werkgroep Stadskernon-
derzoek van Heemkundekring de 
Steenen Kamer er te vinden, als-
ook artikelen over de topografie 
en straatnamen van Steenbergen 
door historicus Willem van Ham.

Voor meer informatie www.wijk-
registersteenbergen.nl. Wie infor-
matie zoekt of juist te delen heeft, 
kan dit kwijt via het contactfor-
mulier op de site of mailen met 
info@wijkregistersteenbergen.nl.

Website Wijkregister Steenbergen is een hit 



De school die
jou maatwerk biedt!

• Excellente school

• Kies R@velijn Agora of R@velijn Domeinleren

• Maatwerk

• Je eigen coach

• Les op mavo/havo niveau

• 5 profielen

• Versneld examens

• Examens op meerdere niveaus

• Technologie en Toepassing

• Anti-pestbeleid

• Dyslexie- en dyscalculiebegeleiding

• Rots en Water school

• Veilige leeromgeving

Pak je kans op’t R@velijn:
mavo - voorbereidend mbo

www.ravelijnstb.nl

Ravelijnstraat 2a
4651 DT Steenbergen

Nieuwsgierig geworden naar onze school?
Scan de QR code voor meer informatie!

Wij staan in onze omgeving bekend om 
ons toekomstgerichte onderwijs. Vanuit 
de overheid is besloten dat leerlingen in 
groep 8 een kansrijk advies moeten krij-
gen voor de overstap naar de middelbare 
school. De visie van onze school  sluit hier 
perfect op aan: ‘t Ravelijn is de school die 
maatwerk biedt. Wij hebben jarenlange 
succesvolle ervaringen met maatwerk!

Maatwerk 
Leerlingen met mavo/havo advies dagen 
wij uit vakken op havo niveau te volgen. In 
overleg met leerlingen, ouders en coach 
bekijken we continu per vak welk niveau 
het beste bij de leerling aansluit. De leer-
ling gaat op het best passende niveau ex-
amen doen. Leerling met een mavo/havo 
advies dagen we uit om examen te doen 
op havo niveau. 
Hetzelfde doen wij met kaderleerlingen, 
die vakken op mavoniveau volgen en voor 
basisleerlingen die één of meerdere vak-
ken op kaderniveau hebben afgerond. Er 
zijn zelfs basisleerlingen die vakken op 
mavoniveau hebben
afgerond.

R@velijn Agora
De groepssamenstelling bij R@velijn Ago-
ra is een weergave van onze maatschap-
pij: een groep bestaat uit verschillende 
niveaus en leeftijden. De leerlingen ont-
dekken in de eerste 2 jaar wie ze zijn, wat 
ze kunnen en wat ze willen. Aan de hand 
van challenges die de leerlingen uitvoe-
ren, ontwikkelen zij zich. Zij bepalen sa-
men met hun ouders en coach op welk 
niveau en wanneer zij vervolgens examen 
willen doen. Een leerling behaalt minimaal 
het diploma van het advies van de basis-

school. Er zijn leerlingen die in het tweede 
leerjaar hun profielvak hebben afgerond.  
30% van de leerlingen bij R@velijn Agora 
doet examen op een hoger niveau dan dat 
de basisschool geadviseerd heeft. 

TOP-Mavo op ‘t R@velijn 
(talent ontwikkelen tot prestaties)
Op onze mavo krijgen alle leerlingen tech-
nologie en toepassing. In de bovenbouw 
krijgen zij het profielvak Dienstverlening 
en Producten (D&P) aangeboden. In klas 
4 kiezen ze 2 keuzevakken en kunnen 
daardoor vervolgens zowel VMBO-GL als 
VMBO-TL succesvol afronden. 
Voor leerlingen die goed zijn in een vak is 
er de mogelijkheid om versneld examen 
te doen. Leerlingen uit leerjaar 3 doen 
dan in één jaar twee leerjaren. Hierdoor 
heeft de leerling in leerjaar 4  de ruimte 
om zich voor te bereiden op andere vak-
ken die lastiger zijn voor de leerling. De 
leerling kan ook het afgesloten vak op een 
hoger niveau doen. 
De leerling doet bij ons examen in 7 of 
meerdere vakken zodat er een goede 
aansluiting plaatsvindt bij doorstroom 
richting de havo en of MBO. Zo zijn er 
leerlingen die examen hebben gedaan in 
9 vakken. 
Een leerling met een mavo/havo advies is 
daarom bij ons ontzettend welkom!

Pak je kans!
Omdat we altijd uitgaan van het talent 
van onze leerlingen sluiten we goed aan 
op het kansrijke advies van de basis-
school. Wij kijken naar de mogelijkheden 
van de leerling. Onze slogan is niet voor 
niets: Pak je kans op ’t R@velijn!

Maatwerk Ravelijn sluit prima aan bij kansrijke 
adviezen van de leerlingen van groep 8!

(Advertorial)
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In 2022 vieren we het 750-jarig bestaan van de stad 
Steenbergen. Ook bestaat de gemeente dan 25 jaar in de 
huidige vorm. We gaan deze bijzondere mijlpaal met en 
voor alle inwoners vieren. Als Genootschap van de Meer-
min, circa 40 ambassadeurs uit alle kernen, geledingen 
en leeftijdsgroepen, nemen wij hierin het voortouw. 

Wij initiëren, coördineren en organiseren het programma in 
2022, graag samen met jou! 

Wil je een activiteit bij ons aanmelden en/of een idee met ons 
delen?  Neem dan contact op via 
2022@gemeente-steenbergen.nl.

Over het Genootschap van de Meermin

 Mijn naam is Sieb Martens. Ik 
ben 17 jaar, woon op de Welberg 
en zit in het tweede jaar van mijn 
Audio Visuele opleiding. Ik werk 
als vrijwilliger bij de SLOS (Stich-

ting Lokale Omroep Steenbergen) 
en help Ontspanning voor Wel-
berg met veel plezier. Daarnaast 
zit ik op theaterschool Myra Ceti, 
drum ik graag in mijn vrije tijd en 
neem ik deel aan de Sint & Pieten-
groep Steenbergen. Af en toe speel 
ik ook nog voor illusionist. 

Ik vind het megaleuk om bij Het 
Genootschap van de Meermin te 
zitten en heb al een heel leuk idee 
voor in het jubileumjaar!

Mijn naam is Sanneke Breure, 40 
jaar. Ik ben opgegroeid in Dinte-
loord en ben na mijn middelbare 
schooltijd vertrokken voor mijn 
studententijd. In 2019 ben ik na 
twintig jaar weer in Dinteloord ko-

men wonen met mijn gezin.  

Met mijn zus ben ik eigenaar van 
het makelaarskantoor Breure Ma-
kelaardij in Dinteloord. Naast ac-

tief ondernemerschap in Dinte-
loord, zet ik mij ook graag in op de 
school van mijn kinderen.

Ik denk dat iedereen in deze co-
ronatijd uitkijkt naar een feestje. 
En wat is er dan leuker dan een 
feestje in je eigen woonomgeving! 
Daarom vind ik het extra leuk om 
aan dit feestjaar mee te werken!

Genootschap
van deMeermin

Genootschap

Meermin

Wie zijn 
wij? 

We stellen 
ons graag 

aan je voor.

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Een wonderbaar-
lijk fenomeen heeft ook in de ge-
meente Steenbergen voet aan de 
grond gekregen. Op talloze wille-
keurige plaatsen in de buitenruim-
te liggen sinds kort vrolijk gekleur-
de kiezelstenen voor het oprapen. 
Dat oprapen is ook precies de be-
doeling want de vrolijke bood-
schappen op de kleine kunstwer-
ken, zijn gemaakt om door te ge-
ven. De zogenaamde ‘Happy Sto-
nes’ zwerven al jaren over de we-
reld en worden sinds vorig jaar 
steeds vaker in Nederland gesig-
naleerd. Nu dus ook in de gemeen-
te Steenbergen waar met name 
Welberg en Kruisland op social 
media als vindplaatsen worden ge-
noemd. Een gebied dat echter snel 
uitbreidt. 

Menig wandelaar keek al vreemd 
op toen tijdens een frisse wan-
deling het oog viel op een Hap-
py Stone. Op sommigen staat een 
korte tekst, weer anderen zijn be-
schilderd met ieder tafereel denk-
baar. Op social media zijn talloze 
pagina’s aangemaakt waar kun-
stenaars zich bij aan kunnen slui-
ten. Het meest bekende voorbeeld 
is Kei Tof, een pagina  die sinds 
haar oprichting in april 2020 al 
29.000 leden telt. 

Raldal Rocks
Ook lokaal ontstaan er initiatie-
ven zoals de groepspagina ‘Ral-
dal Rocks’, aangemaakt door de 
Welbergse Rosemary Stevenson. 
Zij is net terug van een aantal ja-
ren verblijf met haar gezin in Ca-

nada waar zij met de Happy Sto-
nes in aanraking kwam. De kunst 
van het steen-schilderen beheerst 
zij inmiddels tot in de puntjes. Bij 
terugkeer in Nederland besloot 
ze het in haar eigen woonomge-
ving ook te proberen en zodoende 
opende zij gisteren de Facebook-
groep ‘Raldal Rocks’ Hier kunnen 
deelnemers foto’s van hun crea-
ties plaatsen en tips en trucs met 
elkaar uitwisselen. Ook leden van 
buiten de Raldal (Welberg –red) 
zijn overigens van harte welkom 
om aan te sluiten. 

In de natuur
Wie een Happy Stone vindt, kan 
hem gewoon laten liggen of zelf 
meenemen naar een andere plek 
om daar gevonden te worden. Wie 

echt heel blij wordt van het ge-
vonden exemplaar, mag hem ove-
rigens ook gewoon houden zolang 
men wil. 

Wie mee wil doen als kunstenaar, 
moet zich wel aan een paar regels 
houden. De stenen worden nu 
eenmaal in de natuur gelegd en 
die mag daar geen nadeel van on-
dervinden. Gebruik daarom mi-
lieuvriendelijke verf en plak geen 
steentjes of andere versierselen 
op de steen die er vanaf kunnen 
vallen. 

Op de achterzijde van de steen 
kan de maker bijvoorbeeld de 
naam van de Facebookpagina zet-
ten waar hij of zij bij aan is geslo-
ten. Ook kan men dit aanvullen 
met de cijfers van de eigen post-

code, de woonplaats en/of de da-
tum van creatie zodat de vinder 
weet hoe lang de steen al onder-
weg is en waar hij vandaan komt. 
Dat is overigens allemaal geen 
verplichting. 

Bij de foto’s: Een steentje met een 
Welbergs klaproos-tintje, gemaakt 
door een Kruislandse kunstenares.
Een fraaie kavia, zwemmende vis-
sen en een bijzonder oog.
Foto links: De Welbergse Rosema-
ry Stevenson is al geruime tijd ac-
tief als Happy Stones-kunstenares. 
Haar stenen zijn echte kunstwerk-
jes, maar ze benadrukt dat het 
vooral gaat om de positieve bood-
schap die de stenen overbrengen. 
Zeker in deze moeilijke tijd. Wie 
mee wil doen, kan zich melden op 
haar Facebookgroep Raldal Rocks.

Happy Stones zwerven Steenbergen binnen:

Kunstwerkjes op steen bezorgen een blij gevoel



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

Draagt u een borstprothese? 
Dan is de winkel op afspraak voor 
u geopend. Wij mogen u dan ook in 
de winkel adviseren over prothese 
lingerie en prothese badmode. Be-
stellingen ophalen in de winkel is 
toegestaan. Bezorgen en passen aan 
huis kan natuurlijk ook.

Draagt u geen borstprothese? 
Dan is de winkel ook alleen op afspraak geopend. 

Daarnaast kunt u ons bellen, mailen, videobellen, chatten, 
appen, facebooken, etc. Een pas-tas voor u maken kan 
natuurlijk ook. Wij bezorgen aan huis of sturen het op.

pas
tas

Shoppen op afspraak!

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

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

Nieuw:

Wij doen alles voor uw auto

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

Wij doen alles voor uw autoWij doen alles voor uw auto

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

Ga voor een actueel 
occasionaanbod naar

€ 14.900,--

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

€ 13.900,--

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

€ 15.450,--

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

€ 10.900,--

RENAULT KANGOO FAMILY 1.6-16V
BOUWJAAR 01-2008          76664 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES: O.A. ABS, AIRCO,
METAALKLEUR, RADIO-CD, AIRBAGS, MISTLAMPEN. ZEER
PRAKTISCH EN ZEER RUIM!

€ 20.900,--

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

www.cuelenaere.nl 

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

 Bosch Car Service Cuelenaere

RENAULT TWINGO TCE 90 INTENS
BOUWJAAR 12-2018    16.891 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. LM VELGEN,
AIRCO, ACHTERSPOILER

PEUGEOT 2008 12 PURETECH 130
BOUWJAAR 01-2020    15.065 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. CAMERA,
NAVI, LM VELGEN, CLIMA

€25.890,- -

RENAULT CAPTUR TCE INTENS 130
BOUWJAAR 02-2020    24.568 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. NAVI,
CAMERA, CRUISE CONTROL, LM VELGEN 

€26.480,- -

RENAULT KANGOO FAMILY TCE 115
BOUWJAAR 11-2015    63.060 KM
OPTIES EN ACCESSOIRES:  O.A. NAVI,
ZIJSCHUIFDEUR LINKS EN RECHTS 

€13.990,- -€10.420,- -

APK benzine 
€ 25,-- en 

APK diesel € 40,-- “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!

Ga voor een actueel
occasionaanbod naar
www.cuelenaere.nl

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

Ook uw leaseauto is van harte welkom!
Gratis pechhulp

Europa bij 
aanschaf occasion

APK benzine 
€ 29,95 en 

APK diesel € 49,95 “All-In”

Leaserijders opgelet!
Uw auto wordt gratis 
gewassen bij reparatie 

of onderhoud!

Gratis pechhulp
Europa bij 

aanschaf occasion
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(Door Dasja Abresch)

DE HEEN – Gratis aangeboden: 
Ruime eengezinswoning op unie-
ke locatie in het buitengebied 
van De Heen. De woning is van 
alle gemakken voorzien en per 
direct beschikbaar. 

Deze aanbieding geldt overigens 
alleen voor een koppeltje steen-
uilen dat op het punt staat een 
gezin te stichten. Dat kan zich 
melden aan de Beneden Sasweg 
in De Heen waar het met open 
armen ontvangen wordt door 
Henk en Elly Huijsmans. Het echt-
paar werd afgelopen woensdag 
door de Uilenwerkgroep Steen-
bergen welkom geheten als vijf-
tigste gastgever van een uilen-
nestkast en dat moest gevierd 
worden. 

In augustus 2019 introduceerde 
de nieuwe Uilenwerkgroep Steen-
bergen zich in deze courant. Sinds 
die tijd zijn er knappe resultaten 
geboekt wat alleen al blijkt uit het 
aantal gastgevers dat ruimte be-
schikbaar stelde voor een nest-
kast. Waren dat er in 2019 nog 15, 
nu zijn dat er maar liefst 50. De 
weerslag daarvan is te zien in de 
populatie kerk- en steenuilen die 
een grote vlucht nam. 

Vorst desastreus
Helaas bleek de korte sneeuw- en 
vorstperiode van enkele weken 
geleden desastreus voor de ker-
kuil. “In tegenstelling tot bijvoor-
beeld koolmeesje hebben kerkui-
len niet de mogelijk om lichaams-
vet op te slaan en daar op in te te-
ren bij kou,€ aldus René den Outer, 
coördinator van de werkgroep. 
€Vogels verliezen gemiddeld 30% 
lichaamsvet per strenge winter-
dag. Voor kerkuilen kan het bin-

nen twee dagen gedaan zijn.” De 
foto’s van dode exemplaren die 
de werkgroep de afgelopen we-
ken kreeg van haar gastgevers is 
het trieste bewijs van dit onver-
mogen.

Wild enthousiast
Deprimerend nieuws, maar toch 
is er volgens Den Outer volop re-
den om de komst van de vijftigste 
kast als een feestje te ontvangen: 
“Onder normale omstandigheden 
gaat het echt goed met de uilen in 
dit gebied. De populatie steenui-
len is dusdanig toegenomen dat 
zij zich inmiddels over het Schel-
de Rijnkanaal hebben gewaagd en 
in Tholen zijn geland. Daar was in 
geen tien jaar een steenuil gezien 
dus de liefhebbers reageerden 
daar wild enthousiast.” 

Muurtje dode muizen
De werkgroep bestaat uit vier per-
sonen en die hebben het gezel-
lig druk met hun hobby. Naast 
het hangen van de kasten bij de 
gastgevers, horen er namelijk ook 
schoonmaken en controleren bij. 
Zo’n 2/3 keer per jaar beklimmen 
de vrijwilligers de ladder naar ie-
dere nestkast om  de binnenkant 
te controleren. 
Binnenkort begint de broedtijd 
waar de vrijwilligers met spanning 
naar uitkijken. “Het is een heer-
lijk moment wanneer je een kast 
openmaakt en je in de ogen van 
een paar uilskuikens kijkt,” vertelt 
Wendy Versteeg van de werkgroep 
passievol. “Mijn hart maakt elke 
keer weer een sprongetje.” Soms 
wordt er ook een andere verras-
sing aangetroffen. €Ik zal nooit 
vergeten dat in één van de nest-
kasten van een koppeltje steen-
uilen een keurig muurtje was ge-
bouwd van dode muizen als voor-
raadje voor de jongen. Ik had het 
zelf niet netter kunnen doen.”

Leuk gezicht
Voor Henk en Elly Huijsmans is de 
uilenkast een mooie aanvulling 

voor hun prachtige, monumenta-
le boerderij vlakbij het Beneden-
sas. “Vroeger hebben we ook wel 

eens nest steenuiltjes in de tuin 
gehad,” herinnert Elly zich. “De 
jongen zaten voordat ze echt uit-
vlogen op de paaltjes van het tuin-
hek. Dat was zo’n leuk gezicht.” 

Tien katten
Veel van de gastgevers komen 
via mond-tot-mond reclame bij 
de uilenwerkgroep terecht. Met 
name agrariërs en bewoners van 
het buitengebied hebben er zelfs 
veel baat bij volgens Den Ou-
ter: ”Eén uil op je erf vangt even-
veel muizen als tien katten. Iede-
re gastgever moet wel bereid zijn 
om te stoppen met gif. Want gif in 
een muis betekent een dode uil en 
daar doen we het niet voor.” 
Het welzijn van de uil gaat boven 
alles. Om die reden heeft de werk-
groep ook met spijt in het hart een 
paar  kasten weg moeten halen 
langs de Zeelandweg-Oost. “De 
steenuiltjes gingen op de paaltjes 
langs de weg zitten en werd door 
de zuiging van het voorbijrijdende 
vrachtverkeer onder het voertuig 
gezogen. Met de dood tot gevolg.”

Torenvalk
Binnenkort neemt de uilenwerk-
groep een uitstapje naar een an-
dere vogelsoort namelijk de to-
renvalk. “Net als met de meeste 
vogels gaat het daar niet bijzon-
der goed mee. We horen dat ook 
van agrariërs die zien dat er veel 
minder torenvalken zijn. Daarom 
hebben we ons aangemeld voor 
een provinciaal project om dat tij 
te keren en hebben we tien nest-
kasten toegewezen gekregen voor 
ons gebied.”

Wie meer informatie wil over 
gastgeverschap of uilen kan con-
tact opnemen met de Uilenwerk-
groep Steenbergen via René den 
Outer (06) 47937199 of rene.den-
outer@delta.nl

Het gaat goed met de populatie kerk- en steenuilen: 

Uilenwerkgroep Steenbergen verwelkomt 50ste gastgever 

Foto: Als 50ste gastgever voor een uilenkast overhandigde Wendy Versteeg van de Uilenwerkgroep Steenbergen 
een pakketje met producten van de Welbergse imkerij Landjuweel aan het echtpaar Huijsmans. Een smakelijke 
verrassing die dankbaar in ontvangst werd genomen. 

Foto: Binnenkort zit er hopelijk een uil in de olm bij de familie Huijs-
mans. De nestkast is zo ingericht dat een boommarter er niet in kan. Nu is 
het afwachten geblazen. Op de foto René den Outer en Wendy Versteeg van 
de Uilenwerkgroep Steenbergen. 

Vorig jaar werd de hulp van de Uilenwerkgroep Steenbergen ingeroepen 
door Rens Swart, de huidige eigenaar van de Corneliuskerk op de Wel-
berg. Hier troffen de leden een koppel kerkuilen aan met drie jongen. Eén 
van de drie uilskuikens had geen bezwaar tegen een portretfotootje in de 
bekwame handen van René den Outer. De kerkuilen broeden blijkbaar al 
decennialang in een nestkast op de gewelven van de voormalige Corneli-
uskerk op de Welberg. Bij eigenaar Rens Swart  zorgen ze voor gemengde 
gevoelens want hoewel hij ontzag heeft voor de schoonheid van de dieren 
maken ze er wel een behoorlijke bende van. Anderzijds zorgen ze er ook 
voor dat de muizenpopulatie in toom gehouden wordt. 
Foto © Rens Swart (www.rensswart.nl/corneliusbasiliek)
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Kansen voor
uw bedrijf 
liggen online.

Het is tijd voor ATAPI.

boekhandel-vermeulen.nl

Pfff, nog een langere lockdown.

Rechtstreeks bij ons bestellen
via whatsapp 06 25 266 092
of via de winkeltelefoon 56 20 50
helpt ons het beste.

Onze winkel is hierdoor helaas enkel geopend 
voor PostNL diensten en ING bankzaken.
Ook geld opnemen of storten kan via de geldmaat.

Wanneer u uw boek uitzoekt op  
libris.nl/vermeulenboekhandel
en u de bestelling plaatst via
ons whatsapp nummer of ons
winkel telefoonnummer dan 
hebben wij geen afdrachtkosten 
aan de Libris en Blz-organisatie. 
Daarmee helpt u ons dus het 
beste. 

Na uw bestelling nemen wij 
contact met u op om af te 
spreken hoe u deze ontvangt.

U wilt graag dat uw bedrijf 
MEER producten en diensten 
verkoopt aan MEER klanten... 

Maar nu komt de vraag: Hoe doet u dit?
Wij hebben voor u de oplossing!

BEKIJK DE UITLEGVIDEO OP VERMEULENSTEENBERGEN.NL / WERKWIJZE

o.a. de volgende organisaties gingen u reeds voor:

UITLEGVIDEO VERMEULEN COMMUNICATIEONTZORGING

bereikt
úw klanten

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Plan een afspraak in met Thiemen Vermeulen:
0167-565930 / tv@vermeulensteenbergen.nl

Agridienst / ADS Uitzendbureau Aerts Leimena Advocaten

En ook: Auto Kar - Beauty Expert by Welten - Beautyinstituut Marielle - bHosted - De Bont Elektro- en Beveiligingstechniek - 
 Camper- & Caravan Service de Blaaij - BMVV Bouwmanagers Autobedrijf Bogers - De 3 Koningen - Deltacom Kantoorautomati-
sering - EBC Taleninstituut - HEMA Steenbergen - HEMA Halsteren - INPIEQ - Jevotech - JVM Tuinen - Koetsenruyter Makelaardij 
- Kraak  Ontwerp- en Ingenieursbureau - Renotec Duo - Retail Platform Steenbergen (Ons Steenbergen) - Visio Vireo Tuinen.               

Mangnus Park- en Tuinmachines BMVV Bouwmanagers

SolutioAlbert Heijn AchterbergLigneNotarissenHaer van den Adel

U wilt graag dat uw bedrijf MEER producten 
en diensten verkoopt aan MEER klanten... 

Maar nu komt de vraag: Hoe doet u dit? Wij hebben voor u de oplossing!

o.a. de volgende organisaties gingen u reeds voor:

U wilt graag dat uw bedrijf 
MEER producten en diensten 
verkoopt aan MEER klanten... 

Maar nu komt de vraag: Hoe doet u dit?
Wij hebben voor u de oplossing!

BEKIJK DE UITLEGVIDEO OP VERMEULENSTEENBERGEN.NL / WERKWIJZE

o.a. de volgende organisaties gingen u reeds voor:

UITLEGVIDEO VERMEULEN COMMUNICATIEONTZORGING

bereikt
úw klanten

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Plan een afspraak in met Thiemen Vermeulen:
0167-565930 / tv@vermeulensteenbergen.nl

Auto Kar Mangnus Park- en Tuinmachines

En o.a. ook: Aerts Leimena Advocaten - Anatomieshop.nl - bHosted - De Bont Elektro- en Beveiligingstechniek -  Camper- & Caravan 
Service de Blaaij - BMVV Bouwmanagers - Autobedrijf Bogers - De 3 Koningen - Deltacom Kantoorautomatisering - EBC Talen - HEMA 
Steenbergen & Halsteren - INPIEQ -  Koetsenruyter Makelaardij -  LigneNotarissen - Madri Totaalinstallateur - Retail Platform Steen-
bergen (Ons Steenbergen) -  Fysiomaterialen.nl - Gezondzittendwerken.nl - Van Strien Hoveniers - Solutio Proces Optimalisatie.

ZOOFF Socks Visio Vireo Tuinen

Outdoor RoosendaalHaer van den AdelJVM Tuinen Kraak Ontwerp- en Ingenieursbureau
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( door John Rommers )

Op woensdag 28 en donderdag 
29 april a.s. zal er op het sport-
park aan de Seringenlaan te 
Steenbergen door de Rotterdam-
se voetbalvereniging Feijenoord, 
in samenwerking met v.v. Steen-
bergen, een Feijenoord Soccer 
Camp worden georganiseerd.

Eerder stond dit voetbalkamp ge-
pland op 22 en 23 oktober vorig 
jaar maar kon toen helaas geen 

doorgang vinden in verband 
met de maatregelen die toen van 
kracht waren vanwege het corona 
virus.
Op dit moment zijn die beperkin-
gen helaas nog steeds van kracht 
maar de organisatoren hopen dat 
het eind april weer wel mogelijk 
zal zijn om dit zogenaamde Soc-
cer Camp te laten plaatsvinden.
Omdat de scholen in de week van 
26 t/m 30 april een vakantieweek 
hebben gepland is gekozen voor 
28 en 29 april.

Trainen als een 
Feijenoord speler
Tijdens Feijenoord Soccer Camps 
trainen de deelnemende kinde-
ren 2 dagen lang als een echte 
Feijenoord speler onder leiding 
van ervaren Feijenoord trainers. 
Ze leren hoe het is om op de Fe-
ijenoord manier te trainen en le-
ven en trainen 2 dagen lang als 
een echte voetbalprof.

Feijenoord Soccer Camps zijn toe-
gankelijk voor zowel jongens als 
meisjes in de leeftijd van 6 tot en 
met 16 jaar. Keepers zijn ook wel-
kom om deel te nemen.

Afhankelijk van de animo wordt 
getracht keepers eenmalig een 
aparte training aan te bieden ge-
durende het Soccer Camp.Verder 

werken de deelnemende keepers 
het reguliere trainingsprogram-
ma af.

Dagprogramma
Een dag op het Feijenoord Soccer 
Camp duurt van 9 tot 16.00 uur en 
ziet er als volgt uit:  
Welkom - Warming up – Training – 
Drinkpauze – Training - Lunch en 
vrije tijd - Training – Drinkpauze – 
Training - Afsluiting

Deelnemers aan het Soccer Camp 
krijgen onder andere: Training 
van tenminste één oud-speler van 
Feijenoord 1 - Feijenoord Soccer 
Schools -tenue van Adidas (shirt-
je en broekje) - Feijenoord-bidon. 
Elke dag voldoende drinken en 
een lunch. Een officieel deelna-
mecertificaat - Een Feijenoord 
bal.

Kosten voor deelname
De kosten voor deelname aan 
het Feijenoord Soccer Camp be-
dragen 156 euro per persoon. Bij 
eerdere deelname aan een Soccer 
Camp van Feijenoord of bij lid-
maatschap van de Feijenoord Ju-
nior club Kameraadjes geldt een 
korting van 5%.
Bij meerdere deelnemers uit 
één gezin geldt een eenma-
lige korting van 10% van-
af het 2e deelnemende kind.  
Inschrijven om deel te nemen op 
woensdag 28 en donderdag 29 
april is vanaf heden mogelijk via 
de website van v.v. Steenbergen: 
www.vvsteenbergen.nl

Foto: Deelnemers aan de vorige 
Fijenoord soccer school in 2019.
Foto: Mark Koenraadt ©2019

Feijenoord Soccer Camp  
in de ‘meivakantie’ bij  
vv Steenbergen

STEENBERGEN – Ook dit jaar orga-
niseren Samen in de Regio en het 
Werkcentrum Brabantse Wal het 
evenement Kijk Binnen Bij Bedrij-
ven (KBBB). Dit vindt plaats in de 
week van 12 tot en met 17 april. 
Bedrijven en organisaties op de 
Brabantse Wal worden opgeroe-
pen om zich hiervoor in te schrij-
ven en in de betreffende week hun 
deuren open te zetten voor scho-
lieren, studenten, werkzoekenden 
en vrijwilligers.

“Voor ons is Kijk Binnen Bij Be-
drijven een kans om de bezoekers 
alles te vertellen over de unie-
ke technische opleidingen bij de 
vliegbasis”, vertelt Alina Kuijpers, 
Hoofd Bureau Arbeidsbenadering 
van de vliegbasis, over een eerde-
re deelname.
De arbeidsmarkt heeft het zwaar 
“Er zijn bedrijven die hun deu-
ren moeten sluiten, goede krach-
ten komen op straat te staan. Dit 
heeft allemaal invloed op de be-

drijvigheid en de duurzame ar-
beidsmarkt in onze regio. Door er 
nu voor elkaar te zijn, werken we 
samen aan een vitale regio waar 
het prettig wonen en werken is. 
Daar hebben werkgevers ook be-
lang bij,” zo licht Anita Karremans 
toe, om aan te geven dat deelne-
men ook van grote maatschappe-
lijke waarde is.

Jong talent behouden  
voor de regio

Het onderwijs heeft veel belang-
stelling voor Kijk Binnen Bij Be-
drijven. Bedrijven en organisaties 
die hun deuren openzetten geven 
studenten en scholieren de mo-
gelijkheid vragen te stellen en een 
beeld te vormen bij de werkzaam-
heden in de verschillende bran-
ches. Dit helpt enorm bij het ma-
ken van een studiekeuze.

Online deelname  
ook mogelijk
Bedrijven die vanwege corona er 
de voorkeur aan geven om zich 
online te presenteren is het goed 
te weten dat ook deze vorm van 
deelname mogelijk is. Door mid-
del van één-op-één online ge-

sprekken met een medewerker die 
vertelt over het bedrijf of door een 
korte promotievideo is het al mo-
gelijk een beeld te schetsen van de 
werkzaamheden en bedrijvigheid.

Meedoen is gratis
Via de website www.kijkbinnen-
bijbedrijven.nl kunnen bedrijven 
en organisaties zich aanmelden. 
Belangstellenden oriënteren zich 
volop op deze website en maken 
keuzes welke bezoeken ze gaan 
brengen. Samen in de Regio raadt 
bedrijven en organisaties aan zo 
snel mogelijk zichtbaar te zijn op 
kijkbinnenbijbedrijven.nl. Vanaf 
15 maart kunnen de belangstel-
lenden zich aanmelden voor een 
bezoek.

Inschrijving voor deelname aan  
Kijk Binnen Bij Bedrijven gestart

STEENBERGEN – Het college van b en w maakt 
bekend dat het bestemmingsplan Buiten de Ves-
te III vier nieuwe straatnamen krijgt. De straten 
gaan voortaan Coupure, Dwingel, Kleine Vliet en 
Grote Vliet heten. 

Een coupure is een term die te maken heeft met 
waterbouwkunde, tenminste als het niet over 
waardepapier gaat of over muziek. Bij dat laat-
ste is de coupure het gedeelte van een compo-
sitie dat niet gespeeld hoeft te worden. De eerst 
genoemde coupure is een onderbreking in bij-
voorbeeld een dijk. De coupure heeft dan vaak 
aan beide zijden sleuven, waarin bij hoogwa-
ter schotten kunnen worden geschoven om het 
water ook daar tegen te houden

Een dwingel is een term uit de middeleeuw-
se vestingbouw. Het is een ruimte tussen twee 
verdedigingsmuren. Het betreft een vlak terrein 
dat meester begroeid is met gras. De breed-
te van een dwingel bedraagt minder dan een 
boogafstand, de afstand die een pijl kan vlie-
gen. Zo kon in vroegere tijden de vijand die de 
buitenste verdedigingsmuur bedwongen had, 
beschoten worden van af de binnenste muur. 
In vredestijd werd de dwingel gebruikt om er 
toernooien te houden of voor de training van 
militairen.

Zowel de Kleine Vliet als de Grote Vliet refere-
ren aan de rivier De Vliet, die het water afvoert 
naar het Volkerak.

Nieuwe straatnamen voor 
Buiten de Veste III
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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 uur tot 11.30 uur.
Parochianen die met Pasen graag 
de H. Communie thuis willen 
ontvangen, kunnen dit doorgeven 
aan Pastoor Hans de Kort. 
Telefoonnummer 0167-563129. 
De eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk is iedere zaterdag 
om 17.00 uur te beluisteren via de 
radio: KPN kanaal 1102 en Ziggo 
kanaal 916 en FM 107,4.
Voor alle vieringen is aanmelden 
verplicht,  zie hieronder de 
reserveringsmogelijkheid per 
parochiekern: 
Parochiekern H. Georgius: 
Ad Huijsmans, 06-53424810, 
huijsmans4756@gemail.com; 
Parochiekern St Gummarus, 
via het secretariaat en via de 
website zie gegevens hierboven; 
Parochiekern H. Joannes de 
Doper, Piet van Schilt, 06-
11793653, pietvanschilt@ziggo.
nl; Parochiekern Vredeskerk, Petra 
Geers, 0167-565994, petrageers@
hotmail.nl 

Een wereld van verschil
Op het moment dat u deze woorden 
leest, staan we aan het begin van 
de vastentijd. De eerste zondag 
in de veertigdagentijd begint met 
het verhaal van Jezus’ verblijf in 
de woestijn. Plaatsen en getallen 
hebben in de Bijbel vaak een 
bijzondere betekenis. De woestijn 
is in de Bijbel een plaats om jezelf 
te leren kennen. Het is een tijd om 
tot bezinning te komen, van bewust 
worden waar je daadwerkelijk 
voor staat en wat je met je leven 
wilt doen. Het getal veertig heeft 
betrekking op voorbereiding en 
verwachting, maar ook op vasten 
en boetedoening.
De vraag is echter: hoe kunnen 
we deze tijd op een inspirerende 
manier beleven nu er zoveel om 
ons heen gebeurt? Het lijkt alsof we 
van de ene crisis in de andere crisis 
hobbelen. Veel mensen voelen 
zich gedeprimeerd en/of eenzaam. 
En dat geldt niet alleen voor 
ouderen, maar ook onze jongeren 
hebben hier last van. Vorige 

week zag ik een filmpje van een 
middelbare scholiere die eenzaam 
op haar kamer de lessen volgde. 
Het was een mooie kamer met 
veel roze, maar wat een contrast. 
Die roze droom was gevuld met 
eenzaamheid en een worsteling 
om telkens weer nieuwe inspiratie 
tevoorschijn te halen om toch die 
lessen maar te volgen.  
Als christen geloven wij dat het 
leven gegeven is om er iets goeds 
mee te doen. Daarmee raken we 
ook gelijk aan een groot probleem. 
Want ook al doen we met zijn allen 
nog zo ons best om deze tijd door 
te komen, het leven voelt op dit 
moment voor velen als een eenzame 
woestijn. Na veertig dagen kwam 
een eind aan de beproeving van 
Jezus en stond Hij op als een man 
die zijn geloof, zijn hoop en liefde 
voor God en mensen niet verloren 
was. Laten we hopen en bidden dat 
wij aan het einde van deze periode 
ook dat verschil mogen maken.
Lenie Robijn, 
Pastoraal werkster 
Sint Annaparochie en 
Sint Christoffelparochie

Wij gedenken in ons gebed: Koos 
Wijmans, Fien Tack,  André van 
Beers en Helena Maria Nuts - Bos-
ters.
Kerkdiensten:  jaarcyclus B.
Zaterdag 27 Februari 17.00 
uur: Pastor Sebastian Chazoor. 
Jaargetijde  Kees van Herel 
echtgenoot van  Cor de Mooy.
Zondag 28 Februari 9.30 uur:  
Pastor Sebastian Chazoor en Past. 
w. Lenie Robijn. Overleden ouders 
Testers - v.d. Riet; Overleden leden 
van KBO-Steenbergen.
Maandag 1 Maart 19.00. uur: 
Pastor Sebastian Chazhoor.

Misintenties: Wilt u een misinten-
tie aanvragen? Gelieve dit minstens 
een week van tevoren (i.v.m. tijdige 
plaatsing in de krant) door te geven 
bij het secretariaat (zie gedeelte 
Sint Annaparochie) of via de web-
site. De prijs voor het aanvragen 
van een misintentie is 11,00 euro.

Zaterdag 27 Februari  19.00 uur: 
Eucharistieviering Pastoor Hans de 
Kort. Patrick Goverde op orgel.                                                                                                      
Woensdag 3 Maart  9.30 uur: 
Eucharistieviering Pastor Sebastian 
Chazhoor.
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. 

Zondag 28 februari 09.00 uur: 
Eucharistieviering, celebrant pater 
Bertus van Schaik. Misintenties: 
Jan en Anna Clarijs - Smout;
Maandag 1 maart 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 3 maart 19.00 uur: H. 
Mis.
Donderdag 4 maart 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.

Zondag 28 februari 11.00 uur: 
Eucharistieviering. Zang: Gedeelte 
gemengd koor met begeleiding van 
Marloes. Voorganger: pastor 
Sebastian Chazhoor; Lector: 
Josephine Dingemans; Koster: 
Adrie van Etten.
Als u naar de dienst wil komen 
dan graag vooraf aanmelden bij: 
Ad Huijsmans tel: 0167-532728 of 
06-53424810

Ons Parochiesecretariaat is ge-
opend op dinsdagochtend van 
10.00 tot  12.00 uur. Tel. 0164-
682525. 
Zaterdag 27 febr. 19.00 uur 
Euch.: Uw gebed wordt gevraagd 
voor: Net van Loon w.v. Louis de 

Blaaij; Arjaan de Blaaij. In deze 
viering gedenken wij: o.o. Kom-
mers - Schrauwen. Voorganger: 
Pastor S. Chazhoor, lector: A. 
Blom, zang: Enkele leden van het 
koor Samen Sterk. 
Dinsdag 2 maart 19.00 uur 
Euch.: Ter ere van de H. Antonius 
voor onze gezinnen.
Gelieve zich voor iedere dienst 
aan te melden: tel: 0164 - 682575.

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

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

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

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 28 februari 10.00 uur: 
Eredienst in de protestantse kerk 
aan de Voorstraat. Ds. Henk van 
het Maalpad.

PROTESTANTSE 
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER

doordenkertje

 Iemand vergeven is 
vaak niet moeilijk, 
 iemand opnieuw  
vertrouwen is een 

ander verhaal.

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 28 februari  10.00 
uur: Ds. G. Heetderks, 
Oosterhout. 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

Gebed in grote nood
Heer God, ik zit diep in de ellende. 
Zorgen drukken me loodzwaar 
op de borst. Ik weet niet meer 
hoe hier uit te komen. God, wees 
genadig en help. Geef kracht om 
te kunnen dragen wat U op me 
afstuurt. Laat de vrees mij niet in 
zijn greep krijgen. Zorg als een 
vader voor mijn dierbaren, vooral 
voor de vrouwen en de kinderen. 
Behoed hen met uw sterke hand 
voor alle kwaad en voor alle 
gevaar. Barmhartige God, vergeef 
me alles, waar ik bij U en bij de 
mensen verkeerd heb gehandeld. 
Ik vertrouw op uw genade en geef 
mijn leven geheel in uw hand. 
Doe met mij zoals het U behaagt 
en zoals het goed voor me is. Of 
ik leef of sterf, ik blijf bij U en U 
blijft bij mij, mijn God. Heer, ik 
wacht op uw redding en op uw 
Rijk. Amen.
Zo bad Dietrich Bonhoeffer in 
gevangenschap. Hij was opgepakt 
wegens zijn verzet tegen Hitlers 
nationaal socialisme. Enkele 
dagen voor het einde van de 
tweede wereldoorlog wordt hij op 
persoonlijk bevel van de FÜHRER 
opgehangen. Beste mensen, wilt u 
een kort gebed vanuit uw eigen hart 
en uw eigen situatie toevoegen aan 
dit GEBED IN GROTE NOOD? 
Pater Bertus. 

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

HERVORMDE
GEMEENTE 
DINTELOORD

Zondag 28 februari 10.00 
uur: Ds. A. Vastenhoud. 18.30 
uur: Ds. K. Timmermans, 
Dirksland.  De diensten zijn ook te 
beluisteren via onze website www.
hervormddinteloord.com. 

Zondag 28 februari 10.00 uur: 
Voorganger Ds. Ch. Inkelaar-
de Mos. De kerk is gesloten, u 
kunt de dienst online volgen (of 
later terugkijken) via de link: 
pkn-oudenbosch.nl/diensten/
geluidsdiensten/video-kerkdienst.

PROTESTANTSE 
KERK GASTEL 
EN KRUISLAND 

PASTORAAL WOORD

STEENBERGEN – “Pak je kans 
op ’t R@velijn”. Met deze slo-
gan motiveert Mavo en VM-
BO-school ’t Ravelijn basisscho-
lieren om te kiezen voor deze 
school. De school heeft als doel-
stelling om maatwerk te leveren 
voor elke leerling. “Daarom slui-
ten wij perfect aan op het besluit 
van de overheid dat leerlingen 
in groep acht van de basisschool 
een kansrijk advies moeten krij-
gen”, zo stelt de school.

Domeinleider Kadergerichte 
Leerweg Kees de Bruin: “Wij staan 
in onze omgeving bekend om ons 
toekomstgerichte onderwijs. Van-
uit de overheid is besloten dat 
leerlingen in groep 8 een kans-
rijk advies moeten krijgen voor 
de overstap naar de middelbare 
school. De visie van onze school  
sluit hier perfect op aan: ‘t Ravelijn 
is de school die maatwerk biedt. 
Wij hebben jarenlange succesvol-
le ervaringen met maatwerk. We 
dagen leerlingen met mavo/havo 

advies uit om vakken op havo ni-
veau te volgen. In overleg met 
leerlingen, ouders en coach be-
kijken we continu per vak welk ni-
veau het beste bij de leerling aan-
sluit. De leerling gaat op het best 
passende niveau examen doen. 
Een leerling met een mavo/havo 
advies motiveren we om examen 
te doen op havo niveau. Hetzelf-
de doen wij met kaderleerlingen, 
die vakken op mavoniveau volgen 
en voor basisleerlingen die één of 
meerdere vakken op kaderniveau 
hebben afgerond. Er zijn zelfs ba-
sisleerlingen die vakken op mavo-
niveau hebben afgerond”.

Agora onderwijs
Bijzonder is ook het Agora on-
derwijs dat ’t Ravelijn biedt. De 
Bruin hierover: “De groepssamen-
stelling bij R@velijn Agora is een 
weergave van onze maatschap-
pij: een groep bestaat uit verschil-
lende niveaus en leeftijden. De 

leerlingen ontdekken in de eerste 
2 jaar wie ze zijn, wat ze kunnen 
en wat ze willen. Aan de hand van 
challenges die de leerlingen uit-
voeren, ontwikkelen zij zich. Zij 
bepalen samen met hun ouders 
en coach op welk niveau en wan-
neer zij vervolgens examen willen 
doen. Een leerling behaalt mini-
maal het diploma van het advies 
van de basisschool. Er zijn leer-
lingen die in het tweede leerjaar 
hun profielvak hebben afgerond.  
30% van de leerlingen bij R@velijn 
Agora doet examen op een hoger 
niveau dan dat de basisschool ge-
adviseerd heeft”. 

‘TOP-Mavo’
Over de Mavo op ’t Ravelijn zegt 
Kees de Bruin: “ Op onze mavo 
krijgen alle leerlingen technologie 
en toepassing. In de bovenbouw 
krijgen zij het profielvak Dienst-
verlening en Producten (D&P) 
aangeboden. In klas 4 kiezen ze 

2 keuzevakken en kunnen daar-
door vervolgens zowel VMBO-GL 
als VMBO-TL succesvol afronden. 
Voor leerlingen die goed zijn in 
een vak is er de mogelijkheid om 
versneld examen te doen. Leerlin-
gen uit leerjaar 3 doen dan in één 
jaar twee leerjaren. Hierdoor heeft 
de leerling in leerjaar 4  de ruimte 
om zich voor te bereiden op ande-
re vakken die lastiger zijn voor de 
leerling. De leerling kan ook het 
afgesloten vak op een hoger ni-
veau doen. 

De leerling doet bij ons examen in 
7 of meerdere vakken zodat er een 
goede aansluiting plaatsvindt bij 
doorstroom richting de havo en of 
MBO. Zo zijn er leerlingen die exa-
men hebben gedaan in 9 vakken. 
Een leerling met een mavo/havo 
advies is daarom bij ons ontzet-
tend welkom en krijgt volop mo-
gelijkheden”.

Ravelijn: “Ons maatwerk sluit 
uitstekend aan bij het ‘kansrijk 

advies’ voor overstap naar 
middelbaar onderwijs”
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( door John Rommers )

Ook de Stichting wielercriterium 
Steenbergen heeft, net als vele an-
dere (sport)verenigingen, momen-
teel te maken met de maatregelen 
die onze regering heeft moeten 
nemen om de wereldwijde coro-
na pandemie te bestrijden. In 2019 
organiseerde de wielerstichting 
naast de jaarlijkse wedstrijden 
voor jeugdwielrenners tot en met 
14 jaar voor de eerste keer een 
landelijke klassieker voor nieuwe-
lingen en junioren.

De jeugdwielrenners moesten 
daarbij diverse omlopen afleg-
gen van 6,5 km rondom Welberg 
met start en finish in de Kapelaan 
Kockstraat op Welberg.
Voor de nieuwelingen was een 
klassieker uitgestippeld van zo’n 
80 km met eveneens start en fi-
nish aan de Kapelaan Kockstraat 

te Welberg waarbij via het West-
land richting Nieuw-Vossemeer 
moest worden gekoerst en ook 
voor de junioren werd op hetzelf-
de parkoers een klassieker geor-
ganiseerd met een lengte van cir-
ca 110 km.

Uitstel en helaas nog 
eens uitstel
Omdat dit programma zowel bij 
de vele aangemelde renners als 
bij de organisatoren goed in de 
smaak viel, werd besloten om 
voor 2020 eenzelfde programma 
samen te stellen maar helaas kon 
dat ook toen al geen doorgang 
vinden in verband met de corona 
beperkingen.
Dan maar weer hetzelfde organi-
seren in 2021 zo werd uiteindelijk 
besloten, dus werden de wedstrij-

den in 2020 bij de K.N.W.U. aan-
gemeld voor zondag 11 april aan-
staande er vanuit gaande dat er 
dan toch al wel wat meer mogelijk 
zou zijn.
Maar nu we zo’n vijf-tal weken 
voor die datum zitten is wel dui-
delijk dat er ook op 11 april geen 
volwaardige wedstrijden verreden 
kunnen gaan worden en is het nog 
steeds afwachten wanneer dat wel 
kan.
Na overleg met de K.N.W.U. is 11 
april wederom van de agenda ge-
schrapt en gaat nu getracht wor-
den om ‘De Grote Prijs Steenber-
gen’ te laten verrijden op zondag 
17 oktober dit jaar.
De Steenbergse wielerstich-
ting moet van de K.N.W.U. nog 
doorkrijgen of die datum defini-
tief wordt, maar hoopt die zon-
dag toch eindelijk de daad bij het 
voornemen te kunnen voegen.

En net als in 2019 zullen er dan 
op hetzelfde parkoers wielerwed-
strijden worden georganiseerd 
voor de jeugdcategorieën 5 (12 ja-
rigen), 6 (13 jarigen) en 7 (14 jari-
gen).

Topcompetitie
In het kader van de K.N.W.U-top-
competitie zal er die dag dan te-
vens een klassieker worden verre-
den voor junioren jongens (17 en 
18 jaar) en junioren meisjes (17 en 
18 jaar).
In deze topcompetitie komen de 
beste Nederlandse renners uit de 
genoemde categorieën uit die, als 
het allemaal door mag gaan, zul-
len gaan strijden om de winst in 
de ‘Grote Prijs Steenbergen’.
Hopelijk heeft corona ons dan op 
een dusdanige manier verlaten 
dat sportwedstrijden weer moge-

lijk zijn. Zodra de datum en meer 
details bekend zijn zullen we dat 
de Steenbergse wielerliefhebbers 
uiteraard laten weten.

Dikke Banden Race
Ook de inmiddels traditioneel ge-
worden jaarlijkse Dikke Banden 
Race staat voor dit jaar weer op 
het programma van de Stichting 
wielercriterium Steenbergen.
Deze wielerwedstrijd op gewone 
fietsen, waaraan alle jongens en 
meisjes van de  Steenbergse basis-
scholen mogen deelnemen, staan 
normaal gesproken gepland voor 
mei of juni.

Of dat dit jaar allemaal kan door-
gaan zal hopelijk de komende we-
ken of maanden duidelijk worden. 
Zodra die duidelijkheid er is volgt 
nader bericht.

Wielercriterium Steenbergen vestigt hoop op oktobermaand 
voor organisatie van ‘Grote Prijs Steenbergen’

Foto: De start van de strijd om de ‘Grote Prijs Steenbergen’ op zondag 19 mei 2019. Foto: Een opname van de strijd om de ‘Grote Prijs Steenbergen’ op 19 mei 2019

(Door Dasja Abresch)

WELBERG – De 14-jarige Janna 
Markestein uit Welberg houdt van 
bomen. Vooral in de zomer vindt zij 
het heerlijk om lekker te luieren in 
de koelte van een bladerdak. Vol-
gens haar kun je nooit genoeg bo-
men hebben en zijn er op dit mo-
ment juist veel te weinig. Haar in-
teresse was dan ook direct gewekt 
toen zij op het jeugdjournaal een 
item zag over de actie ‘Zapp Your 
Planet Bos’ die als doel heeft zo-
veel mogelijk bomen te planten. 
Janna liet er geen gras over groei-
en en zette demonstratief haar 
spaarvarken aan de straat. Inmid-
dels hebben haar acties al genoeg 
opgebracht om een mini-bos met 
tien bomen aan te planten. Een 
goed begin, maar nog lang niet 
genoeg.  

Janna woont zelf aan de Pastoor 

Ermenstraat op de Welberg. Vol-
gens haar een goed voorbeeld van 
hoe het niet moet. “De bomen in 
deze straat zijn veel te klein en het 
zijn er ook te weinig. In de zomer 
is het hier bloedheet.” Hoe anders 
is de achtertuin van Janna’s ouder-
lijk huis die een groen paradijsje is 
met veel struiken, bomen en een 
moestuin. Hier is het heerlijk koel 
tijdens de hete zomermaanden.

De oplossing
Maar bomen zijn niet alleen om 
van te genieten, legt Janna uit: 
“Het gaat niet goed met het kli-
maat. Er is te weinig schone lucht, 
te weinig beschutting en te wei-
nig verkoeling. Allemaal proble-
men waar bomen de oplossing 
voor bieden. Daar moeten we mee 
aan de slag. Met name voor mijn 
generatie want het is vooral voor 
onze toekomst belangrijk. Oudere 
mensen denken daar vaak te ge-
makkelijk over vind ik.” 

Op eigen wortels
Het televisieprogramma ‘Zapp 
Your Planet’ biedt jongeren de 
mogelijkheid om zelf in actie te 
komen. Het ging een samenwer-
king aan met Staatsbosbeheer die 
bereid is om in haar natuurgebie-
den extra bomen te planten. Voor 
iedere opgebrachte € 7,50 gaat er 
één boom de grond in. Dat be-
drag is gebaseerd op de kosten 
voor verzorging die gemaakt moe-
ten worden tot een boom op eigen 
wortels kan staan.  

Cupcakes en  
statiegeldflessen

De actie loopt nog tot en met 27 
maart. Gedurende die weken zal 
Janna steeds met nieuwe ideeën 
en activiteiten op de proppen ko-
men. Om te beginnen is daar het 
spaarvarken op de tafel voor Jan-
na€s huis aan de Pastoor Ermen-
straat 26 op de Welberg. Iedere 
gulle gever kan daar een donatie 
kwijt in het spaarvarken en mag 
zich vervolgens als bedankje be-
dienen van een ambachtelijk ver-
vaardigd ‘loom’-armbandje. Naast 
de tafel staat een krat waarin sta-
tiegeldflessen gedoneerd kun-
nen worden. Ook is Janna inmid-
dels gestart met de verkoop van 

cupcakes en heeft zij verrassings-
zakjes samengesteld voor jonge 
kinderen. Al het geld gaat recht-
streeks in de ‘piggy bank’. Overi-
gens kan Janna rekenen op veel 
hulp van haar jongere broer Si-
mon (10) die ook meewerkt aan de 
goede zaak en zelfs de opbrengst 
van zijn mooie rapport aan het 
goede doel doneerde. 

Beter nadenken
De Zapp-bomen worden geplant 
in de gebieden van Staatsbos-
beheer. Deze natuurorganisatie 
heeft ook gronden in het Welberg-
se Oudland. Of de bomen die Jan-
na’s actie opbrengen daar geplant 
worden, weet zij niet. €Het zou na-
tuurlijk leuk zijn, maar het hoeft 
niet persé. Het gaat er vooral om 
dat er meer bomen komen en dat 
mensen er beter over na gaan den-
ken hoe belangrijk bomen zijn.€
Nederland heeft daarin nog wel 
een inhaalslag te maken volgens 
de milieubewuste jongedame. 
“10% van het oppervlakte van Ne-
derland is bos. Dat is al beter dan 
de 1% waar we vandaan komen, 
maar nog niets in vergelijking met 
onze buurlanden die wel 30% bos-
oppervlakte hebben.” 

Wie meer wil weten, kan Janna be-
reiken via het mailadres yvonne.
markestein@gmail.com

Welbergse Janna doet mee aan actie 
‘Zapp Your Planet Bos’: 

“Bomen zijn belangrijk 
voor de toekomst van 
mijn generatie”

Foto: Wie een bedrag doneert in het spaarvarken van Janna Markestein 
mag daar een ‘loom’-armbandje als bedankje voor uitzoeken. Iedere cent 
die de Welbergse inzamelt gaat naar de actie ‘Zapp Your Planet Bos’. Het 
doel is om zoveel mogelijk nieuwe bomen te planten. 
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[ intermezzo ]
Onder normale omstandigheden hebben de stichtingen en verenigingen in de gemeente Steenbergen het druk 
met de organisatie van allerlei activiteiten. De een wat groter dan de ander, maar allemaal arbeidsintensief en 
bedoeld om het publiek te vermaken. Concerten, voorstellingen, exposities, evenementen en ga zo maar door. 
Corona bracht een abrupt einde aan al die inspanning. Daar staat tegenover dat de organisatoren ervan nu wel 
een moment van bezinning hebben waarin zij hun tijd aan andere zaken kunnen besteden. De Steenbergse Cou-
rant vraagt een aantal van hen de komende weken hoe zij het ‘Intermezzo’ doorkomen. 

Foto; Monique de Groot (26) ging na het afronden van 
haar universitaire studie Cultuurwetenschappen haar 
droom achterna en deed de MBO-opleiding Dans.

Monique is één van de razendsnelle ringstaart-
maki”s  in de Belgische musical Madagascar die 
inmiddels al twee keer is uitgesteld, maar hope-
lijk op 27 juni echt uit de startblokken komt.

Foto: Een van de dansgroepen van Sjappoo in een tijd dat alles nog kon en 
mocht. Binnenkort mogen zij hopelijk weer sprankelende optredens verzorgen.

Welke activiteit, waar je het rond 
deze tijd normaal gesproken druk 
mee had, gaat niet door vanwege 
corona?

We zouden met Sjappoo het jaar-
concert van Volharding en carna-
val net achter de rug hebben en 
beginnen aan de voorbereidingen 
voor de eindvoorstelling in juni. 
Vorig jaar hebben we dat met een 
film gedaan en ik breek er nu mijn 
hoofd over hoe ik het dit seizoen 
op ga lossen. Ik gun het de kinde-
ren zó om weer een optreden te 
doen. Een toon-moment waarop 
ze weer iets van zichzelf kunnen 
laten zien. 

Hoe kom je de lockdown door?

Ik geef online les en bereid me 
voor op het moment dat ik weer 
mag. Ik train zeker twee uur per 
dag om in vorm te blijven, want 
de data voor de Belgische musical 
Madagascar waar ik in dans, zijn 

al bekend. We starten op 27 juni. 
Als het tenminste mag, want het is  
al twee keer eerder uitgesteld. Ver-
der post ik regelmatig dansoefe-
ningen op de Facebookpagina van 
Sjappoo zodat de leerlingen thuis 
in hun eigen tijd kunnen dansen. 
En ieder ander die dat wil, want de 
filmpjes blijven online staan. Op 
het creatieve vlak houd ik mij dus 
wel bezig, maar het is enorm frus-
trerend dat ik niet meer kan doen. 

Wat mis je het meest? 

Het samen dansen mis ik het 
meest van alles. Het is zo’n wereld 
van verschil om thuis of in een 
zaal met dertig man te dansen. 
Dat laatste levert veel meer ener-
gie op. Daar blijkt wel uit dat we 
elkaar echt nodig hebben.

Wat mis je het minst? 

Ik vind het een mooie ontwikke-
ling van deze periode dat mensen 

gedwongen worden de hectiek los 
te laten. We kunnen ineens veel 
meer genieten van samen op de 
bank zitten en een filmpje kijken. 
Het is goed dat dat superdruk-
ke leven even tot halt kwam. Het 
is natuurlijk de vraag  of het blijft 
hangen wanneer het eenmaal 
weer normaal is. Ik denk enerzijds 
dat deze periode lang in de men-
sen blijft zitten, maar anderzijds 
kunnen we ook binnen een paar 
maanden terug bij af zijn. Alles 
went snel. 

Wat heb je geleerd 
van deze periode? 

Ik moest heel flexibel zijn en dat 
was uitdagend. Ik moest ook in-
ventief zijn om een oplossing te 
verzinnen voor het aanbieden van 
danslessen en nieuwe dingen zo-
als online fitlessen. Maar ik heb 
ook geleerd om te genieten van 
kleinere dingen. Ik streef altijd 
naar meer en beter en jaag voort-
durend mijn dromen na, maar 
wanneer er dan zoiets als coro-
na komt, realiseer je je pas wat je 
hebt. Ik heb vooral geleerd dat al-
les went. 

Wat hoop je dat er na de corona-
periode voorgoed ten positieve is 
veranderd? 

Ik hoop dat er meer rust en tole-
rantie komt, want nu zit ieder-
een elkaar zó op de huid. Ik merk 
het bij de supermarkt en op social 
media. Er is veel verdeeldheid en 
weinig nuance. Ik hoop dat als we 
de betere kant op gaan dat we el-
kaar dan weer waarderen. Dat we 
niet continu met een opgestoken 
vingertje naar de ander wijzen. 

Waar ben je trots op wanneer het 
om Sjappo gaat? 

Wanneer ik bij een optreden zie 
dat de kinderen staan te genie-
ten en nog drie stapjes extra zet-
ten. Toen we vorig jaar de film op-
namen omdat optreden niet kon, 
waren alle kinderen erbij met de-
zelfde lach als wanneer ze voor 
een publiek staan. Dan ben ik echt 
trots.  

Wat is de belangrijkste persoonlijk 
keuze die je recent gemaakt hebt? 
Ik ben aan het begin van de co-

ronaperiode op mezelf gaan wo-
nen. Dat was een sterk staaltje ti-
ming, maar toch heb ik er geen 
spijt van want ik was er echt aan 
toe. Ik voel me hartstikke happy 
ook al is het moeilijk om rond te 
komen nu ik bijna geen werk heb. 
Gelukkig heb ik niet veel nodig 
en geniet ik van andere dingen. 
Een andere belangrijke verande-
ring, ik zou het geen keuze willen 
noemen, is mijn relatie. Een half 
jaar geleden is een van mijn beste 
vrienden, mijn ‘echte’ vriend ge-
worden en dat is te danken, of in 
ieder geval versneld, door corona. 
Hij is ook danser dus we begrijpen 
elkaar en kunnen echt op elkaar 
terugvallen. 

Wat is de grootste blunder die je 
ooit gemaakt hebt? 

Ik kan er wel honderd noemen! 
Ik ben ontzettend klunzig. Ik heb 
zelfs een rubriek op Instagram, 
‘Koken met Mo’, die gaat over alles 
wat mis gaat als ik aan het bakken 
en koken ben en dat doe ik vaak 
en graag. Zelfs mijn eigen moeder 
noemt me wel eens ‘Bridget’ om-
dat ik net zo onhandig kan zijn als 
Bridget Jones. Het is geen handi-
ge eigenschap voor een danser en 
daarom ben ik extra streng in de 
voorbereiding voor een optreden. 
Daarmee voorkom ik nog steeds 
niet dat ik soms stomme dingen 
doe. Zo kwam ik na een optreden 
als elfje tot de ontdekking dat ik 
vergeten was mijn vleugels aan te 
doen. 

Waar kun je je mateloos 
over opwinden?

Over mensen die hun oordeel al-
tijd klaar hebben en vinden dat 
hun mening het verdient om 
groots verteld te worden. Het zou 
fijn zijn wanneer zij zich eens in 
anderen probeerden in te leven. 
Waar ik ook een beetje allergisch 
voor ben, is dat kinderen in mijn 
lessen altijd verwachten dat alles 
in één keer lukt. Sommige dingen 
moet je gewoon dertig keer pro-
beren voordat je ze een beetje on-
der de knie krijgt. Ik zeg heel vaak 
dat ’Ik kan het niet’ geen uitdruk-
king is. Dat het ’Ik kan het nóg 
niet’ moet zijn. Ik denk dat het 
komt door social media en met 
name Tik Tok waarop een dansje 

wordt uitgevoerd alsof het niks is. 
In werkelijkheid zijn dit vaak dan-
sers die al jaren trainen. 

Wat is het mooiste compliment 
dat je ooit hebt gekregen? 
Van een oudere mevrouw die na 
een optreden van Sjappoo naar 
me toe kwam en zei: ”Ik heb hier 
zó van genoten; ik kan hier nog op 
weken op vooruit”. Dat kwam echt 
bij me binnen. Op een podium in 
Ahoy staan is top, maar als je iets 
voor iemand kunt betekenen is 
dat toch specialer. 

Wat is het beste advies dat je ooit 
hebt gekregen?
‘Je kunt zeven keer meer dan je zelf 
denkt’. Ik heb de waarheid achter 
die uitdrukking pas echt begrepen 
toen ik de opleiding Dans deed. 
Tijdens lange weken vol loodzwa-
re lessen en ijzeren discipline kom 
je erachter dat je altijd meer kunt.
  
Welk film zou iedereen volgens 
jou moeten zien? 
Ik hou van films waar een goed 
verhaal in zit of waar je bij na 
moet denken. Laatst hebben mijn 
vriend en ik de film ‘1917’ gekeken 
en die heeft veel indruk op mij ge-
maakt. Niet alleen het verhaal, 
maar ook de manier waarop het is 
opgenomen. 

Welk advies geef jij de lezers van 
de Steenbergse Courant om de co-
ronaperiode goed door te komen? 

Blijf in beweging! Als ik een dag 
echt helemaal de balen heb, dan 
zeg ik tegen mezelf ’just do it’ 
en daarna voel ik me al-tijd be-
ter. Je hoeft jezelf niet persé met 
een workout de ellende in te hel-
pen om gezonder te worden. Kom 
eens wat vaker van je stoel, loop 
de trap een keertje extra, breng 
het vuilnis weg of maak een wan-
deling. Alles is beter dan een hele 
dag zitten.

Nog een laatste hartenkreet
van Monique: 

“Steun de cultuursector, want die 
heeft het echt zwaar. Ga zodra het 
weer kan naar voorstellingen en 
kies ook eens iets waar je normaal 
gesproken misschien niet naar toe 
zou gaan.” 

Intermezzo met Monique de Groot 

“Op een podium in Ahoy 
staan is top, maar iets 
voor iemand betekenen 
is toch specialer”

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – Over het algemeen ontmoet degene die zegt 
een dansend elfje in de Efteling te zijn, opgetrokken wenkbrau-
wen en een meewarige blik. Wanneer dit uit de mond van Mo-
nique de Groot (26) komt, is er echter geen woord aan gelogen. 
De Steenbergse gaat onder normale omstandigheden namelijk 
dansend door het leven. Onder meer in het nationale sprook-
jesparadijs, maar ook op de planken van grote musicalshows 
bij onze zuiderburen. Plaatselijk kennen we haar als de opricht-
ster van dansschool Sjappoo met optredens bij de jaarconcer-
ten van Volharding, carnavalsoptochten en de jaarmarkt. Co-
vid-19 hangt bijna letterlijk als een blok aan het been van de 
energieke en ambitieuze jonge vrouw. Zoals de elfjes van Fabi-
ola iedere nacht uitkijken naar het moment dat hun waterlelie 
zich ontvouwt, zo kijkt Monique uit naar het moment dat het 
doek weer op mag. Tot die tijd danst zij online in een oneindige 
wereld zonder grenzen die toch veel te beperkt is voor de dro-
men van Monique.


