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Foto: Een impressie van het nieuwe loungeterras bij DOK (voorheen Wallevis). De eigenaren hopen dat de coronaregels het toelaten dat per 1 mei het terras open mag.

Foto: Met de verhuur van e-choppers probeert
restaurant ’t Wagenhuis aan de gang te blijven.

Domper: opening terrassen weer naar voren geschoven

Horecaondernemers blijven
zoeken naar kansen
(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN | DINTELOORD |
NIEUW-VOSSEMEER – Er werd een
paar weken geleden door het kabinet wel voorzichtig op gehint,
maar inmiddels is deze week duidelijk geworden dat de terrassen
niet met Pasen opengaan omdat
het aantal coronabesmettingen
te hoog ligt. Horecaondernemers
blijven hierdoor dobberen tussen
hoop en vrees, maar maken er ondertussen ieder op hun eigen manier het beste van.
Als je het over genieten van een
drankje op het terras hebt, dan
denken inwoners van Steenbergen en omstreken al snel aan de
Wallevis. Inmiddels is het hotel-restaurant van eigenaar gewisseld en nu omgedoopt tot DOK. Er

staat daar een grote verbouwing
op stapel die elk moment van start
kan gaan. Met een terras dat van
200 m2 naar 650 m2 gaat, hopen
zij met smart per 1 mei hun gasten
te verwelkomen. “Dan is het ook
zaak dat er eindelijk weer wat binnenkomt”, beschrijft ondernemer
Johan Bosters de situatie waarin
de horeca momenteel verkeert.

“Helaas nog niet
bij de Kaai, hopelijk
in mei bij DOK”
Hij heeft, samen met Ronald van
der Sandt en Ewout van den Berg,
ook het Wapen van Steenbergen
en Brasserie de Kaai onder zijn
hoede. Vooral als het gaat om dat
laatste restaurant is het volgens
hem spijtig dat de maatregelen
niet worden versoepeld. “Dat is
een plek waar mensen overdag

kunnen lunchen bij mooi weer.
Daar staan we ook helemaal klaar
voor, dus dat is jammer. Maar het
nieuwe terras van DOK gaat de
eerste fase van de verbouwing in
en kon dus sowieso niet open met
Pasen. Meestal is het dan ook nog
wel koud op het terras. Het wordt
een behoorlijke verbouwing die in
verschillende fases zal plaatsvinden. Het wordt een bistro-bar die
zich richt op een jong en hip publiek dat vanaf een uur of 16 naar
ons loungeterras kan komen.”

“Waarom wij niet en
buurgemeenten wel?”
In de tussentijd probeert de horeca met take-away maaltijden
en andere creatieve oplossingen
overeind te blijven. Maar de bewegingsruimte binnen de regels

Inschrijven voor de 51e
Kleine Tour Steenbergen
STEENBERGEN – Hoewel het nog
onzeker is of de 51e Kleine Tour dit
jaar dan wel door kan gaan treft
de Tourorganisatie alvast voorbereidingen. Er is sterke hoop dat
de tourweek kan plaatsvinden van
maandag 23 augustus tot en met
vrijdag 28 augustus. Inschrijven
voor de Kleine Tour gebeurt dit
jaar vanwege de richtlijnen niet fysiek, maar digitaal via www.kleinetour.nl.
De inschrijving wordt geopend

op donderdag 1 april en dit blijft
mogelijk tot en met woensdag 14
april. Vervolgens worden de renners ingedeeld in de verschillende
ploegen waarbij de plaatsen van
de uitgestroomde 14 jarigen worden opgevuld. De indeling van de
renners gaat niet op volgorde van
inschrijving maar op leeftijd van
oud naar jong. De kinderen die
vorig jaar op de wachtlijst stonden
worden daarbij eerst ingedeeld.
De rennertjes die vorig jaar mee
gefietst hebben zijn ook dit jaar
weer persoonlijk benaderd door

Foto: Het lege terras van hotel-restaurant Thuis! in Dinteloord
biedt een trieste aanblik. Eigenaar Robbert-Jan Timmermans is
vooral teleurgesteld dat de nevenactiviteiten die hij probeert te organiseren, niet mogen van de gemeente Steenbergen, terwijl het in
buurgemeenten wel kan.

blijkt beperkt, zo ondervindt ook
Robbert-Jan Timmermans, eigenaar van hotel-restaurant Thuis!
In Dinteloord.
“We waren bezig met allerlei initiatieven in samenwerking met andere restaurants. Fiets- en wandeltochten op zo’n manier dat
het geen evenement is, maar een
activiteit waar mensen individueel aan kunnen deelnemen. Onderweg pikken ze hapjes op bij de
verschillende zaken.
Maar hoewel de gemeente eerst
wel mogelijkheden zag, mag er
uiteindelijk helemaal niks meer.
Terwijl mensen dan in buurgemeenten wel zoiets kunnen doen,
snap jij dat nog?
Maar kom dan met 100 procent
compensatie, want zonder hulp
van de huurbaas was ik al financieel kapot geweest”, uit Timmermans zijn frustratie.

”De Bossche bol van
’t Vosse-ol is een hit”
Jack Bosters van ’t Wagenhuis in
Nieuw-Vossemeer probeert nog
hun ploegleid(st)er. Hebben ze te
kennen gegeven dat ze weer mee
willen doen, dan zijn deze rennertjes officieel ingeschreven. De kinderen die vorig jaar op de reservelijst stonden zijn reeds persoonlijk
benaderd door het bestuur, met
het verzoek of ze nog steeds mee
willen doen.

Criteria voor deelname
Om deel te kunnen nemen aan
de Kleine Tour moeten de kinderen woonachtig zijn in een van de
kernen of het buitengebied van de
gemeente Steenbergen. Voor jongens geldt dat ze op 23 augustus
2021 niet jonger zijn dan 8 jaar
en op 28 augustus niet ouder dan
14 jaar. Bij de meisjes geldt dat ze

steeds positief te blijven en in kansen te denken. Die zag hij in het
verhuren van e-choppers; elektrisch aangedreven bromfietsen
die nu te huur zijn bij zijn restaurant. “Het valt in de smaak en het
versterkt de recreatieve functie
van ons dorp. Natuurlijk zou het
straks nog leuker zijn als de mensen na hun ritje door de polder bij
ons kunnen neerploffen op het
terras. Volgens mij is dat een stuk
veiliger georganiseerd dan dat iedereen op een plein gaat zitten.”
De ondernemer, gelukkig grotendeels hersteld van corona, zocht
om bezig te blijven ook de samenwerking op met Bakker Bakhuys
om een eigen koek te ontwikkelen. “Dat is de Merijntje koek geworden: de Bosschebol van ’t Vosse-ol! Probleem is eigenlijk dat die
te lekker is, want mensen komen
de volgende dag terug om er nog
meer te halen”, besluit hij met een
lach.

Zie ook het artikel
‘ Wandelend eten niet overal
uitgesloten’ op pagina 3

op 23 augustus niet jonger mogen
zijn dan 9 jaar en op 28 augustus
niet ouder dan 14 jaar. Bij plaatsing op de reservelijst gelden de
zelfde criteria voor de minimum
leeftijd.

Inschrijfgeld
en informatie
Het inschrijfgeld bedraagt €16,-voor de complete week en hoeft
bij inschrijving nog niet te worden
voldaan. Pas nadat het rennertje
ingedeeld is, zal er een betalingsverzoek komen.
Voor meer informatie over de inschrijving kan contact worden opgenomen worden met
René Baarendse, Tel 06 23390296.

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.

Weekend/Vakantie
Baantje
Je was een rots in de branding,
Ben je
student/scholier,
En koerste
recht
door zee,
Trotseerde
en golven,
dan storm
hebben
wij in onze
Alleen ….. je had de wind niet mee.

vetplantenkwekerij doorlopend
werk voor je op zaterdagen
en in de vakanties

hartvelen
vol verdriet,
maar dankbaar voorVoor
alle liefde
dieinfo
wij van
hem
ZeMet
waseen
voor
een maatje.
meer
zie:
mochten
ontvangen,lief
geven
Een ontzettend
en wij kennis van het plotselinge overlijden van
vrolijk maatje!

www.uwcactus.nl

Kees Huijsmans

Gerard Koenraadt
* Kinderen
Steenbergen,
21 november 1947
en kleinkinderen

HLM Succulentenkwekerij
Princeweg 2, De Heen

† Bergen op Zoom, 20 maart 2021

Of bel 06 121 74 221

lieve echtgenoot van

Bep Huijsmans-Visser

In Rotterdam geboren,
in Friesland opgegroeid,
en in Brabant het leven gevierd.
Hij had wel 100 willen worden
maar is op 80 jarige leeftijd
van ons heengegaan.
Wij zijn ontroerd door het overlijden
van mijn man, onze (schoon)vader
en opa

Om je heengaan treuren wij,
om wie je was zijn wij dankbaar.

Ko de Vos
* 15 juni 1928

Echtgenoot van

Mien de Vos BerreVoets

Paul Deurwater
* 24 januari 1941

† 15 maart 2021

Echtgenoot van

Drager van de Eremedaille verbonden
aan de Orde van Oranje-Nassau
in goud.

Gerda van Vugt

André & Corry de Vos - Léautaud
Jeroen & Lotje
Wouter & Esther
Marjon & Guus
Karlijn & Bart

Gerda Deurwater - van Vugt
Marc en Jacqueline, Tim
Kees en Pascalle

† Benny de Vos

Krommeweg 30
4651 RL Steenbergen

goede vriend en opa van
Ron en Carina
Stefan, Neroy
Diana
Roy
Harrie
Luciënne en Sharon
Vincent

† 20 maart 2021

Joop & Hanneke de Vos - Kloet
Esther & Jaimy
Roel & Jennifer

De afscheidsdienst in het crematorium
heeft op maandag 22 maart in
besloten kring plaatsgevonden.

Conny de Vos & Jurgen Franken
Hélène & Koen
Junior & Viënna

Dank voor uw aanwezigheid bij

• Flexibel
Ben jij:
het afscheid
en alle andere
blijken
medeleven.
• van
Leergierig

En achterkleinkinderen

• Vooruitdenkend
en oplossingsgericht
Uitvaartzorg Leeuw

Correspondentieadres:

En wil jij: • Werken met hele leuke collega’s
C.J. de Vos

Correspondentieadres:
H. de Werk
Schipperslaan 9
4311 CC Bruinisse

Vlamingvaart 49 Steenbergen
van Brabantstraat
• Veelzijdige
werkzaamheden
uitvoeren42
zoals: adviseren,
0167-560799 of 0622757344
4651 LK Steenbergen
verf
mengen,
bestellen,
kassa
draaien
+
nog veel meer!
Auto- motor- en spoedopleidingen
• Een salaris conform CAODe afscheidsdienst in het crematorium

De uitvaart heeft in kleine kring plaatsgevonden op vrijdag 26 maart in
crematorium Zoomstede, Bergen op Zoom.

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

heeft inmiddels plaatsgevonden.

speciaal
woord
gaat uit
Solliciteer dan vandaag nog ofEen
kom
langs
invan
dedank
winkel!
naar het personeel van TWB en
Tante Louise voor de goede zorgen.

INFO@KLUSWIJSSTEENBERGEN.NL

Uitvaartzorg Leeuw

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

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

0167 76 72 74

Schoonmaakster
Huishoudelijke hulp
biedt zich aan.

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

Dagelijks nieuws
& aanbod
uit de gemeente
Steenbergen
KijkopSteenbergen.nl
Gemiddeld meer dan 80.000
bezoekers per maand.
Via Facebook wordt
KijkopSteenbergen
inmiddels
0167 566104
gevolgd
door
meer
dan
6.000 fans.
www.uitvaartleeuw.nl

UITVAARTVERZORGING

Alfred Leeuw
Luxe bovenwoning

Te HUUR

€ 875,- excl. Gas/water/licht
Volledig gestoffeerd met
ruim dakterras
Kaaistraat 67, Steenbergen
Voor meer info graag via tel:
0167-565650

en verder zorgen dat deze tuin er
dan altijd netjes bijligt.
Voor alle duidelijkheid het snoeiwerk
word reeds verzorgd.

Uiteraard alles voor een passende
vergoeding samen overeen te komen.
Telefoon Steenbergen 564842.

Tuincentrum Hoveniersbedrijf
Tuincentrum
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”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”
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Interesse?Mail:
Sinds info@namaras.nl
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4622 RT Bergen
op Zoom
E info@debolusberg.nl
T 0165 - 30 37 08

krantenbezorgen.nl

lusbe
Bo

Ge

87st in uw agenda
19va
en noteer al
www.debolusberg.nl
uur
werkshow 20.00
www.debolusberg.nl
9 december vuur
E bolusberg@hetnet.nl

ra

"
rg

Rouwcentrum Leeuw
Kapelaan Kockstraat 50, Welberg

Bel naar:
telefoon 06 15 094 228
Of stuur een appje of sms-je naar
06 15 320 568

Geachte Lezer(es)
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Een bijzonder leven verdient
een bijzonder afscheid
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Petitie aangeboden aan gemeenteraad:

2400 keer ‘Nee’ tegen
zonneparken in het Oudland
(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Gisteravond overhandigde de werkgroep ‘Bescherm
het Oudland’ de resultaten van de
petitie ‘Geen zonnepanelen in het
Oudland bij Steenbergen’ aan de
gemeenteraad van Steenbergen.
Als plaatsvervangend voorzitter
nam Jeroen Weerdenburg (CDA)
voorafgaand aan de besluitvormende vergadering de bijna 2400
handtekeningen die onder de petitie werden gezet, in ontvangst.
Volgens Louis den Haan, woordvoerder van de werkgroep, is het
grote aantal handtekeningen “een
duidelijk signaal aan de politiek
dat er geen enkel draagvlak is
voor de komst van zonne-industrie
in dit unieke landschap”.

De petitie richt zich tegen de voorgenomen realisatie van 61 hectare zonneparken in de polder tussen het Krabbenbos, Waterhoefke
en Dassenberg. Het zogenaamde
Oudlands Laag. Deze parken zijn
verdeeld over twee gebieden. Een
park van 34 hectare tussen Waterhoefke, Hoogstraat en Moerstraatseweg en 27 hectare langs de Oudlandsche Watergang aan weerszijden van de Moerstraatseweg.

groep ‘Bescherm het Oudland’ die
sindsdien de politiek ervan probeert te overtuigen dat het Oudland niet de juiste plek is voor
zonneparken.

Niet de juiste plek

Landschap beschermen

Nadat de plannen bekend werden, ontstond veel onrust. Niet alleen onder de bewoners van het
gebied, maar ook onder liefhebbers van het landschap en de natuur ter plekke. Een aantal van
hen verenigde zich in de werk-

Het is aan de gemeenteraad van
Steenbergen om hier een uitspraak over te doen, zoals bepaald in de lokale Visie Energie en
Ruimte. In de Regionale Energie
Strategie 1.0, die gisteren instemming van de raad kreeg, staat dat

zonneparken op land pas als allerlaatste optie overwogen moeten worden. “Er staat ook in dat
waardevolle landschappen beschermd moeten worden. Eerlijk
gezegd, begrijpen wij niet goed
dat het Oudland nog steeds wordt
overwogen als zoekgebied,” aldus
Den Haan.

Motie oppositie
Dat geldt overigens inmiddels ook
voor een deel van de Steenbergse
politiek, in het bijzonder de oppo-

Zelfde veiligheidsregio, andere beslissing:

heeft dat niet gedaan. Perswoordvoerder Astrid Potters zoekt het
uit. ”In het Regionale Beleidsteam, waarin de burgemeesters
uit de drie regiodistricten zitten, is de volgende afspraak gemaakt: Walking, cycling en driving dinners leiden snel tot meer
vervoersbewegingen en risico tot
groepsvorming. De lijn die in het
interregionaal beleidsteam is afgestemd, is dan ook dat we hier
geen toestemming voor geven.”

Wandelend eten niet
overal uitgesloten
(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Wie nog wil ‘Proeven in Hoeven’ moet snel zijn,
want de laatste kaarten voor dit
culinaire
wandelarrangement
zijn bijna uitverkocht. En wie op
Moederdag mee wil doen aan de
WijnSpijs-wandeling in Bergen op
Zoom heeft pech: álle kaarten zijn
al weg. Zowel Hoeven als Bergen
op Zoom horen tot dezelfde veiligheidsregio als de gemeente Steenbergen. Die veiligheidsregio zou
georganiseerde wandel-, fiets- en
autotochten aan de ketting hebben gelegd. De duidelijke stellingname was de directe aanleiding
voor het afgelasten van de tweede
editie van de Steenbergse Culturele Hapjestour. Kan niet, mag niet,
punt uit. Maar hoe kan het dan dat
in andere gemeenten in West-Brabant er nog wel vrolijk gehapt en
gestapt wordt?
Een woordvoerder van de veiligheidsregio in kwestie, die van
Midden- en West-Brabant, relativeert de macht die de organisatie heeft. “Het is onze taak om het
pakket aan maatregelen dat we

van het Rijk binnenkrijgen te detailleren naar regionale omstandigheden. De basis die we daarbij
hanteren, is dat we zo min mogelijk samenkomsten en contacten
willen, maar het is uiteindelijk aan
de burgemeester van iedere gemeente om daar een besluit over
te nemen.”

Balanceren
Een besluit dat op het slappe
koord genomen moet worden, zo
erkent de woordvoerder. “Het is
het makkelijkst om alles te verbieden. Gelukkig zijn er wel dingen
toegestaan en dan is het balanceren om tot een goede afweging te
komen.”
Op de vraag of de hapjestour nu
wel of niet binnen de regels valt,
spit zij het lijvige boekwerk met
do’s en don’ts door. “Georganiseerde tochten zijn evenementen
en als zodanig niet toegestaan.
Maar een take-away is feitelijk
niet verboden. En of je dan bij
één of vijf restaurants afhaalt, dat
maakt niet uit. Het had gekund,
maar het is begrijpelijk dat is besloten om het niet toe te staan.

Niet op de hoogte
Foto: Voor de eerste Steenbergse Culturele Hapjestour was goede belangstelling. Een tweede en derde tour stond gepland maar moest worden afgelast.

”Ik capituleer”
Direct na de afgelasting vertelde
ook Ewout van den Berg van Brasserie de Kaai dat naar zijn mening
de hapjestour door had kunnen
gaan.
“Ik kan me op het standpunt stellen dat het restaurant een eetarrangement verkoopt en dat afhalen van eten wettelijk is toegestaan. Wat valt er te verbieden?
Maar ik heb geen zin om verdere
confrontatie op te zoeken. Het initiatief werd breed gedragen door
de horeca en door de deelnemers,
maar als de lokale autoriteiten

Bushalte rotonde Noordlangeweg
komende zondag in gebruik
DINTELOORD – Vanaf zondag 28
maart rijdt de bus niet langer meer
naar het Zuideinde, maar moeten
reizigers bij de nieuwe halte aan
de Noordlangeweg in- en uitstappen. De buslijnen 110 (Ossendrecht
– Bergen op Zoom – Dinteloord),
111 (Bergen op Zoom – Dinteloord
– Roosendaal en 310 (Bergen op
Zoom – Dinteloord – Rotterdam)
stoppen voortaan hier.

Vertrektijden buslijnen
110, 111, 310 en 200
Vanaf 28 maart gaan ook de nieuwe vertrektijden in. Bij de bushalte Noordlangeweg hangt de nieu-

we dienstregeling met de vertrektijden. De informatie is ook vanaf
25 maart te zien op de website van
Arriva en via digitale reisplanners.

Nieuwe route
Buurtbus-lijn 200
Buurtbus-lijn 200 (Dinteloord-Heijningen-Fijnaart) blijft wel langs
de halte Zuideinde rijden. De route van de buurtbus wordt verlengd
tot de nieuwe halte Noordlangeweg. Buurtbuslijn 200 stopt ook
bij de bushalte Raadhuisplein en
Dorus Rijkersstraat.

Bouw nieuwe bushalte
De bouw van de nieuwe bushalte

sitiepartijen VVD, D66 en PvdA.
Zij dienden gisteravond een motie
in om te bewerkstelligen dat het
Oudland voortaan als ongeschikt
wordt aangemerkt voor zonneparken. De gemeente zou juist
in moeten zetten op het verbinden van de natuurgebieden van
het Oudlands en Halsters Laag, zo
concluderen de drie partijen. De
uitkomst van die motie was bij het
ter perse gaan van deze courant
nog niet bekend.

in Dinteloord liep voorspoedig. Er

het benauwd krijgen, dan capituleer ik. Het is niet zo dat wij koste
wat kost die hapjestour door willen laten gaan. Het was bedoeld
om met een beetje gezelligheid de
vaart in Steenbergen te houden.
Dat kan blijkbaar niet. Pas wanneer de terrassen open mogen,
wordt het allemaal wat makkelijker.”

Regionaal Beleidsteam
Volgende halte: de gemeente Steenbergen. De burgemeester hád volgens zijn eigen veiligheidsregio kunnen besluiten om
de tocht door te laten gaan, maar

is door de sneeuwval een week later gestart dan gepland, maar de
bushalte is alsnog op tijd klaar zodat de bus vanaf 28 maart op de
nieuwe halte kan stoppen.
Arriva Brabant kondigde deze
week overigens aan vanaf 28

Hoe het met deze afspraak in de
hand mogelijk is dat sommige gemeenten de regels ruimer hanteren dan anderen, is volgens Potters te verklaren: ”In de vergadering van het RBT van 17 maart is
besproken dat we niet van alle initiatieven op de hoogte zijn, waardoor er soms toch activiteiten georganiseerd worden. Als dit leidt
tot ongewenste situaties grijpen
we in. We knijpen geen oogje dicht
en acteren erop als we weten dat
er initiatieven zijn die kunnen leiden tot extra mobiliteit, groepsvorming of overtreding van andere coronaregels.”
De woordvoerder benadrukt dat
“deze afspraken uiteraard gemaakt worden omdat we geen onnodige risico’s willen lopen als het
gaat om de verspreiding van het
coronavirus.”

maart met meer bussen te gaan
rijden en de inzet hiervan op een
flink aantal lijnen te verruimen.
Alle buurtbussen in Brabant rijden ook weer sinds begin deze
maand. Ze zijn voorzien van beschermende maatregelen.

ovi
Kunststoffen
Novi Kunststoffen b.v. is een onderneming, gespecialiseerd in verspanende Kunststof bewerkingen zoals CNC frezen en draaien.
Novi Kunststoffen b.v. is een toeleverings bedrijf voor de afvulindustrie
zoals Brouwerijen, Conserven, Wasmiddelen, Farmaceutische Industrie.
Vanwege toenemende werkzaamheden zijn wij op zoek naar een:

All round machinebediende
Fulltime (40uur)

Heeft u:
Enige ervaring als Frezer - Draaier
Enige kennis van machinaal bewerken
Kunt u zelfstandig, accuraat en nauwkeurig werken
Wij bieden u:
Een prettige werksfeer met 6 werknemers
Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform Cao
Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën
Spreekt deze mogelijkheid je aan of heb je belangstelling voor deze
functie bel, schrijf of mail dan een sollicitatiebrief.
Of neem contact op met de heer W. van Loon.
Novi Kunststoffen B.V
Patrijsweg 6, 4791 RV Klundert
Tel 0168 -381518 • E- mail: info@novikunststoffen.nl

De Hyundai i10 nu met
Smart bonus tot € 750.
Profiteer, ervaar zelf en maak een proefrit.

Hyundai i10 Comfort vanaf

€ 13.135

(incl. € 500 Smart bonus)

Vraag een
offerte aan bij
Hyundai Bartelen.

De Hyundai i10 trekt vanaf de eerste blik je aandacht. Compact van buiten en groots van binnen. Met zijn dynamische
ontwerp, vooruitstrevende veiligheidssystemen en geraffineerde connectiviteit is de i10 in alle opzichten gegroeid.
Onze showrooms zijn (Corona proof) weer open op afspraak en een proefrit aan huis behoort ook tot de mogelijkheden.
We zien je graag. Kom verder.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/bartelen
Autobedrijf Bartelen Roosendaal B.V.
Belder 37, 4704 RK Roosendaal, tel. 0165 - 595 959
Gecombineerd verbruik: 4,8 – 5,4 (l/100 km)/ 18,5 – 20,8 (km/l); CO2 - emissie: 109-123 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden
voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat.De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing
op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De Hyundai actie ‘Smart bonus’ bestaat uit een maximaal voordeel tot € 750 op het aankoopbedrag van een Hyundai i10 N Line Premium. Actie geldt bij een getekende
koopovereenkomst van 01-03-2021 t/m 30-04-2021 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Private lease prijs is een
prijs incl. BTW, o.b.v.60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventueleopties. De
bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering.
Druk- en zetfouten voorbehouden.
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Oudste man van Steenbergen overleden
op 104-jarige leeftijd

“Ik leef als God de Vader
in Frankrijk en achter mijn
kont vergaat de wereld”
(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – De oudste man
van Steenbergen is niet meer. Piet
van Treijen werd maar liefst 104
jaar. De meeste van die jaren verkeerde hij in goede gezondheid;
vorig jaar wist hij corona zelfs nog
met succes het hoofd te bieden.
Op 12 februari liep dan toch het
laatste korreltje door de zandloper
van het leven van Piet. Zijn familie kijkt met plezier en vooral veel
liefde terug op de tijd dat ze van
hem mochten genieten.
Piet van Treijen werd in 1916 geboren in Lepelstraat als zoon van
een groot boerengezin met elf kinderen. De jonge Piet ging direct na
de bassischool aan het werk. Na
het boerenbedrijf werkte hij nog
voor diverse werknemers zoals de
spoorwegen. Altijd zwaar lichamelijk werk dat er de oorzaak van
was dat hij op zijn 57ste werd afgekeurd en thuis kwam te zitten. Enkele jaren later verhuisde hij met
echtgenote Corrie naar Steenbergen waar ze nog vele jaren samen
genoten van het gepensioneer-

de leven. In 2002 overleed Corrie
van Treijen. Vijf jaar later, in 2007,
verhuisde Piet naar een aanleunwoning aan de Wei en zeven jaar
later maakte hij de overstap naar
zorgcentrum ‘Onze Stede’.

Biljart, borrel, bezoek
Tot zijn 100ste stapte de krasse
knar nog iedere dag op de fiets
voor een stevige ronde door de
Steenbergse polder. Pas toen hij
door een TIA evenwichtsproblemen kreeg, besloot hij daarmee
te stoppen. Piet genoot van het
leven en had ook niet veel nodig
om dat te doen volgens achterkleindochter Lotte van Koetsveld
die namens de familie het woord
voert: “Hij was op zijn gelukkigst
wanneer hij een biljartje kon leggen, een borreltje kon drinken en
wanneer zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen op
bezoek kwamen. Wanneer we met
zijn verjaardagen allemaal bij elkaar waren, dan zag je hem gewoon genieten.”

Opa was op
In zijn laatste jaren werd Piet nog

Ziekenhuis Bravis maakt
van Steenbergse
Polikliniek een Bravispunt
(Door Peter Vermeulen)

STEENBERGEN – Bravis ziekenhuis gaat de polikliniek in Onze
Stede opwaarderen tot een zogenoemd Bravispunt. Bij de in de
loop der jaren uitgeholde polikliniek konden patiënten steeds

minder terecht voor specialismen. Er wordt nu via begeleid
beeldbellen een virtuele polikliniek ingericht.
Daarnaast worden in samenwerking met de organisatie Diagnovum onderzoeken aangeboden,
zodat patiënten daarvoor niet

JUMBO CALINDA
AARDBEIEN
Bakje 400 gram

199

een regionale bekendheid. Dat
begon toen hij op zijn 98ste kampioen werd van biljartvereniging
‘De Stede-Toppers’. Twee jaar later
was het natuurlijk groot feest toen
hij het volmaken van zijn eerste eeuw vierde. Vorig jaar haalde
Piet zelfs de landelijke pers nadat
hij op 103-jarige leeftijd van corona genas. Toch ging het in dat
laatste jaar steeds minder met de
hoogst bejaarde Steenbergenaar.
Het was onvermijdelijk dat hij na
jaren woongenot in ‘Onze Stede’
verhuisde naar verpleeghuis ‘Hof
van Nassau’. “Ook daar heeft hij
nog fantastische verzorging gekregen,” vertelt achterkleindochter Lotte van Koetsveld namens

naar het ziekenhuis hoeven. Voorbeelden van onderzoeken zijn het
maken van een hartfilmpje, het
opnemen van hartritmestoornissen, bloedprikken, 24-uurs bloeddrukmetingen, fundusonderzoek
en in een later stadium ook echo’s.
Ook is er een mogelijkheid voor
een spreekuur of consult door
een medisch specialist. Daarnaast
wordt een dialysevoorziening ingericht.

Zorg aan huis
Ook wordt samen met huisartsen en zorgpartners specialistische zorg aan huis gegeven. De

LOS GANSOS

BIEFSTUK

Land van oorsprong: Chili
2 flessen à 750 ml

Schaal 3 stuks

2 HALEN*
1 BETALEN

6.–
a7,50

Pretlichtjes

ter mijn kont vergaat de wereld.”
Lotte lacht bij die herinnering.
“Iedereen in de familie kent dat
gezegde. Het betekent zoveel als
geniet van het leven en pluk de
dag.”

Opa ‘Steenbergen’, zoals Lotte
hem noemde, was dan ook een
gedenkwaardig mens. “Hij was
een echte grappenmaker. Hij nam
ons voortdurend in de maling.
Over mij zei hij vroeger altijd dat
mijn ouders nog heel wat te stellen zouden krijgen met mij. Dan
dansten de pretlichtjes in zijn
ogen.”
Een gevleugelde uitdrukking van
Piet van Treijen was “Ik leef als
God de Vader in Frankrijk en ach-

Foto: Op 12 februari overleed Piet
van Treijen op 104-jarige leeftijd
als de oudste mens van Steenbergen. (hier te midden van familie)
Hij laat vier kinderen, vijf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen achter. De recordleeftijd die hij
bereikte zal de komende jaren in
ieder geval nog niet ingehaald worden. Op dit moment zijn er twee
dames uit het geboortejaar 1920 en
twee heren uit 1921 in leven.

de familie. “Maar opa was gewoon
op. We hebben er allemaal vrede
mee. Al missen we hem ook echt
wel heel erg.”

verpleegkundige komt dan bij de
patiënt langs voor bijvoorbeeld
chemotherapie, langlopende antibioticakuren of een bloedtransfusie. Ook vrouwen die lijden onder ernstige zwangerschapsmisselijkheid hoeven niet meer dagen
in het ziekenhuis te blijven, maar
krijgen hun medicijnen thuis toegediend.
”Deze nieuwe manier van werken
verlaagt de druk op het ziekenhuis, maar is vooral prettig voor
de patiënt. Want het geeft een
hoop rust, kost minder tijd, en het
scheelt heel veel ritjes naar het
ziekenhuis,” zo laat Bravis weten.

Wijziging
ophaaldag
oud papier
op Welberg
en in De Heen
WELBERG – Er is een wijziging in
de ophaaldag voor oud papier
in de kerkdorpen Welberg en De
Heen.

Geen 18, geen alcohol

Geldig t/m di 20 april 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

In plaats van maandag 5 april
worden de papiercontainers geleegd op maandag 5 april. Inwoners van Welberg en De Heen worden gevraagd om hun container
op tijd aan de straat te zetten. De
ophaaldienst start in verband met
de avondklok een half uur eerder
dan normaal.

10°
Het weerbericht van onze lokale
weerman Ger Roedelof

Dit weekeinde koud
met aardig wat
wind, later in de
week lenteachtige
temperaturen
Zaterdag starten we nog met de
naweeën van het front dat vannacht over
onze gemeente passeerde.
Er kan nog wat regen of een bui vallen,
maar het wordt al snel droog met meer
opklaringen en die worden overdag van
het westen uit alleen maar breder.
We zitten wel in de wat koelere lucht
met maxima rond 10 graden waarbij er
ook duidelijk meer wind staat uit een
zuidwestelijke hoek.
Zondag is het overwegend droog met
een wisselende bewolking.
In onze regio is misschien nog wat regen
mogelijk met later op de dag enkele
opklaringen.
De maxima liggen rond de 13 graden
bij een matige tot vrij krachtige
zuidwestenwind.
Volgende week laat de verwachting een
licht wisselvallig weerbeeld zien.
De zon schijnt geregeld en het blijft
droog.
De wind waait uit zuidelijke richting
en voert zachtere lucht aan, waardoor
de temperatuur oploopt naar een
lenteachtige 18 graden in onze regio.
Later in de week wordt het geleidelijk
aan weer kouder, maar hoeveel het
afkoelt is nog onzeker.

Weerspreuk:

” Als maart niet gaart en april niet
wil, dan doet mei het voor allebei. ”
Reageren?:
gercelsius@gmail.com

Wat eten we met Pasen...

Laat je verrassen door de lokale horeca!
#HELPDEHORECA
Nu de tafels en stoelen van de horeca
nog niet gevuld mogen worden heeft
de horeca uit Ons Steenbergen je
harder nodig dan ooit.
Bestel - Haal af - Laat bezorgen.
Ontbijt - Brunch - Lunch - High
Tea - Borrel tot Diner!
Heeft het gesmaakt?
Laat dan vrijblijvend een review
bij het restaurant achter. Kost je
niets en het restaurant is je enorm
dankbaar!

Wij hopen je snel weer
in onze stad te zien!

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

De lekkerste versproducten
voor een heerlijk Paasweekend
U wilt toch ook genieten van
versproducten uit uw eigen regio.
Dagelijks vers geleverd
vanuit onze eigen slachterij,
waardoor we altijd met verse
producten en ingrediënten werken.

Op de hoogte blijven van alles uit Stadshart
Steenbergen? Volg Ons Steenbergen:
Facebook.com/OnsSteenbergen
Instagram.com/OnsSteenbergen

Uw zonnebril
als UV-ﬁlter

En dat proeft u aan de kwaliteit.

d
lijk berei
e
t
h
c
a
b
Am
keuken
uit eigen
Verse kipproducten, Gegrilde kipproducten, Wild, Konijn, Lams- en Kalfsvlees, Salades, Div. soepen & Maaltijden

Blauwstraat 63 • Steenbergen • Tel.: 0167 - 561370

www.poeliervugts.nl

Bescherm niet alleen uw huid,
maar ook uw ogen tegen de zon.
Een goede zonnebril als uv-ﬁlter is onmisbaar!

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

gemeente Steenbergen

Samen
Betrokken

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

“Elkaar fysiek ontmoeten in de bieb blijft
heel belangrijk, maar gelukkig kan er
ook veel op afstand!”
De bibliotheek van nu doet veel meer
dan het uitlenen van boeken. Het is
normaal gesproken een ontmoetingsplaats en de bieb verzorgt trainingen
en oefeningen op het gebied van taal
en ondersteunt inwoners van acht
gemeenten bij hun online activiteiten.
Corona en de lockdowns die deze veroorzaakte, raakt de bieb danig.
“Een jaar geleden trof de eerste lockdown ons stevig. We waren niet voorbereid en alle activiteiten lagen even stil.
Geen taalcafé, geen Baby tot Peutercafé,
geen Taaloefengroep, want elkaar fysiek
treffen kon niet meer.
Elkaar persoonlijk ontmoeten is bij
onze taaloefengroepen, ons taalcafé
en onze cursussen op digitaal gebied
heel belangrijk”, vertellen programmamaker Annebelle Kools en consulent
levenslang leren Jacqueline Ooms.

Toch konden zij en al hun collega’s bij
de bibliotheek schakelen. Veel moest
op afstand, online of via de telefoon. En
dat blijkt toch een goede aanvulling. Al
snakt het tweetal naar het moment dat
de bieb weer normaal open kan.
“Er moest vanwege alle beperkende
maatregelen worden gezocht naar mogelijkheden om de taalondersteuning
zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Dat kan online en met videobellen.
Dit betekent ook het nodige voor onze
taalvrijwilligers. Zij die dat wilden kregen
ondersteuning bij de digitale mogelijkheden. We hebben met resultaat ook
een oproep gedaan voor digitale taalvrijwilligers. En we hebben een groep
taalvrijwilligers die meer zien in het fysieke ontmoeten en nu wachten op het
moment dat dit weer kan,” zo licht het
tweetal toe.

Annebelle Kools (r) en Jacqueline Ooms van bibliotheek West-Brabant.

Belangrijk

“Taalvaardigheid is belangrijk om mee
te kunnen in onze maatschappij. Niet
alleen voor vluchtelingen en arbeidsmigranten die de onze taal willen leren, maar ook voor heel veel geboren
Nederlanders die moeite hebben met
lezen en schrijven. Veel van hen weten
dit te verbergen, veelal uit schaamte.
Wanneer ze taalondersteuning krijgen
helpt hen dat enorm.
En ondersteuning is ook heel belangrijk

voor hen die moeite hebben met de
computer of zaken die online geregeld
moeten worden, bijvoorbeeld via de digiD. Wat we online aan ondersteuning
kunnen geven doen we en voor het
overige is het hopen dat we snel weer
kunnen opstarten”.
Meer informatie is te vinden op de website bibliotheekwb.nl of door te bellen
naar Jaqueline Ooms. Zij is bereikbaar
via het telefoonnummer 06 81 929 086.

Ger de Neve: “Ik ben apetrots
op alle vrijwilligers van onze
protestantse gemeente”
Hij is Steenbergenaar in hart en ziel
en voelt zich onder meer als raadslid
bijzonder betrokken bij de plaats, zijn
omgeving en met name ook bij de
Protestantse gemeenschap. “Ik ben Nederlands Hervormd of zoals we dat de
laatste jaren noemen: Protestant. Maar
ik ben zeker niet zwaar op de hand”,
zegt Ger de Neve met twinkelende
ogen.
Al meer dan vijftig jaar is Ger de Neve
belijdend lid van de Nederlands Hervormde gemeente. “Ik ben jarenlang
‘Ouderling’ geweest, zeg maar een
bestuurder. En daarna ook ‘Ouderling Kerkvoogd’, een functie die thans
Kerkrentmeester wordt genoemd. Als
zo danig verantwoordelijk voor het
financiële reilen en zeilen van onze
Hervormde gemeente. Dus ja, je mag
best stellen dat ik heel betrokken ben
bij onze kerk en kerkgangers. We hebben een heel grote groep vrijwilligers
en houden als Hervormde Gemeente
onze eigen broek op. Dat kan alleen
door deze gezamenlijke inzet”.
“Corona heeft ook grote invloed op
onze kerkgemeenschap. Eerst mochten we onze diensten slechts fysiek

In het
Zonnetje
Van de dorpsraad Welberg mag
Anouschka Martens, voorzitter van
Stichting Ontspanning voor Welberg
wel eens goed in het zonnetje gezet
worden.
Een begrijpelijke keuze, want

vieren met maximaal 30 kerkgangers,
op anderhalve meter en vervolgens
kwam de lockdown, waarbij samenkomen niet langer mocht. Er is toen
geschakeld en onze diensten – steeds
op zondagochtenden tussen tien en elf
uur – werden digitaal ‘uitgezonden’. Zo
konden onze kerkgangers via pc, tablet
of smartphone de diensten, die worden
geleid door dominee Corry Biemond,
toch blijven volgen. Dat is belangrijk,
zeker in deze tijd, waar eenzaamheid
steeds vaker voorkomt. De diensten
worden muzikaal begeleid door onze
vaste organist Corneel Droogers en alle
voorbereidingen en werkzaamheden
eromheen worden verzorgd door actieve vrijwilligers”.

Samen een betrokken
gemeente zijn
“Ik noem bewust geen verdere namen
om te voorkomen dat ik iemand vergeet
en deze dan tekort zou doen. We hebben in onze gemeente overigens een
grote groep vrijwilligers – wel honderd
in getal – met ieder andere taken. Denk
daarbij aan de leden van het welkom,
zij die koffiezetten, de poetsgroep, de
autodienst die kerkgangers die slecht

Anouschka is niet alleen de nieuwe
voorzitter van OVW, met haar vaak
stralende lach en enthousiaste
bijdrage valt ze op als de actieve
vereniging weer wat op de Welberg
organiseert.
“Dat is echt heel leuk om te doen.
Nu in coronatijd helemaal, al vraagt
dat meer van onze creativiteit door
al die maatregelen. Zo hadden we
een aangepast foodtruck festival

 Ger de Neve bij de apparatuur waarmee de dienst wordt gestreamd.
ter been zijn ophaalt, de vrijwilligers
van de begraafplaats, die van de kindernevendienst, de ambtsdragers, de
Diaconie en de Ouderlingen. Allemaal
leden die er samen voor zorgen dat
we een prettige en betrokken gemeenschap zijn. Op alle vrijwilligers ben ik
apetrots en ik vind dat ze een groot
compliment verdienen”.

Weer voorzichtig
samenkomen
“We mogen nu weer voorzichtig samenkomen. Per bijeenkomst met maximaal
30 kerkgangers. Er mag ook nog niet

en moesten we helaas een streep
zetten door de Haloweendrive-in.
We zijn met acht gedreven leden en
kijken nu uit naar 30 oktober in de
hoop dat Haloween dan wel door
kan gaan. Met Pasen hebben we
voor alle kinderen van Welberg een
leuk paastasje in voorbereiding. En
nieuwkomers op Welberg ontvangen
een mooie welkomstkaart. Overigens
krijgen ook alle nieuwgeborenen er
een”, vertelt Anouschka enthousiast.

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

gezongen worden en we moeten de
regelgeving – met name de anderhalve
meter regel – nauwlettend nakomen.
Onze ‘Scriba’ laat voorafgaand aan de
dienst aan de betrokkenen die zich
aanmelden weten wie bij de dienst aanwezig mogen zijn en in welk tijdsblok zij
worden verwacht.
Het is weer een begin en hopelijk gaat
het nu gestaag naar samenkomsten
zonder corona-gevaar. De uitzendingen
blijven wellicht doorgang vinden, opdat
ieder die dat wil de dienst digitaal kan
blijven volgen. En dat helpt ook tegen
de vereenzaming die zeker in deze coronatijd plaatsvindt.“
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HET OUDLAND

Het Oudland
Het Oudland ligt op de ‘Naad van Brabant‘, waar
het pleistoceen zand overgaat in een zeekleigebied.
Jarenlang, sedert de 13e eeuw werd er veen afgegraven
ten behoeve van ‘Moernering’ (ook wel Selnering of
Darinkderven). Het afgraven van Moer – ooit door de
zee overspoeld hoogveen – en de verbranding van het

veen werd gedaan voor zoutwinning. Dit vond plaats
in het zuidelijke deel van het gebied, ‘De Krabben’
genaamd.
Zout was in die tijd kostbaar en vond gretige aftrek in
tal van Vlaamse steden. Het betekende flinke rijkdom
voor plaatsen als Steenbergen, Zierikzee, Dordrecht
en Reimerswaal. De moernering werd rond 1500
verboden, vanwege het gevaar voor de kustverdediging.

Reimerswaal kon hiervan meepraten, het ging letterlijk
ten onder aan de moernering.
In het Oudland ligt ook het natuurgebied ’Oudlandse
bos’ met het Krabbebos en het Slingerbos. Dit
gebied is eigendom van Brabants Landschap en
Natuurmonumenten.
In het bos liggen Padmos en Eikelenburg.

Ten westen van het Oudland ligt het natuurgebied ‘Het
Laag’.
Door het gebied lopen wandelroutes en er kan
ook goed worden gefietst. Al geruime tijd wordt
gepoogd om een fietspad door het Halsters Laag en
aansluitend op het Oudland te realiseren. De mening
van omwonenden loopt hierover uiteen. Er waren
problemen met de verlening van vergunning voor het

fietspad, maar uiteindelijk zal het er wel van komen.
Er zijn plannen voor het aanleggen van twee
zonneparken met een totale oppervlakte van zo’n
zestig hectare, een gedeelte ervan op provinciegrond.
Tegenstanders wijzen op het unieke karakter van het
gebied en het belang ervan voor de recreatie en de
beleving die veel inwoners bij het Oudland hebben.
Ze zijn van mening dat er in de gemeente Steenbergen

andere locaties zijn waar dergelijke parken kunnen
worden aangelegd zonder grote impact op de omgeving.
Overigens gaan bij de provincie gedachten rond dat
het wellicht zinniger is om eerst zoveel mogelijk daken
te voorzien van zonnepanelen alvorens kostbare grond
te bedekken met zonneparken.
Tekst en foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Of u nu kiest voor kunststof of hout

ons werk is voordelig en extreem duurzaam

<ŽŵďŝũŽŶƐƵŝƚũĞĐŽƌŽŶĂͲĚŝƉ
&ŝƚŶĞƐƐ– ŐǇŵ – 'ƌŽĞƉƐůĞƐƐĞŶ– WĞƌƐŽŶĂůdƌĂŝŶŝŶŐ

Dakkapellen

Kozijnen

Overkappingen

Veranda’s

Mike van Herel, MVH House & Garden

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

KŶůŝŶĞůĞƐƐĞŶ
sŝƌƚƵĞůĞůĞƐƐĞŶ
ƵŝƚĞŶƐƉŽƌƚĞŶ
ŝŶŶĞŶƐƉŽƌƚĞŶ;ĂůƐŚĞƚǁĞĞƌŵĂŐǀĂŶDĂƌŬͿ

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

mvhhouse-garden.nl

ůůĞƐĐŽƌŽŶĂƉƌŽĞĨ͊
>ĞĞƌůŽŽŝĞƌŝũϭϱ– ^ƚĞĞŶďĞƌŐĞŶͲ dĞů͘ϬϭϲϳϱϲϲϬϵϬͲ ǁǁǁ͘ĚŝŶĂŵŝƐƚĞĞŶďĞƌŐĞŶ͘Ŷů

U wilt graag dat uw bedrijf
MEER producten en diensten
verkoopt aan MEER klanten...
BEKIJK DE UITLEGVIDEO OP VERMEULENSTEENBERGEN.NL / WERKWIJZE
o.a. de volgende organisaties gingen u reeds voor:

Auto Kar

Mangnus Park- en Tuinmachines

bereikt
úw klanten

Kraak Ontwerp- en Ingenieursbureau

Visio Vireo Tuinen

Wij werken o.a. voor: 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 Steenbergen (Ons Steenbergen) - Fysiomaterialen.nl - Gezondzittendwerken.nl - Van Strien Hoveniers
Solutio Proces Optimalisatie - Van Leeuwen Transport - Qlimaat Totaal - dlb notaris.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Plan een afspraak in met Thiemen Vermeulen:
0167-565930 / tv@vermeulensteenbergen.nl
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Zo gaat de nieuwe Dierenkliniek
Steenbergen eruit zien!
(door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Het kostte wat
moeite om de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (in de volksmond: Welstand)
aan boord te krijgen, maar ook
die hobbel is genomen. Er is witte rook voor het uiterlijk van de
nieuw te bouwen Dierenkliniek
Steenbergen aan de Wipstraat. De
goedkeuring is tevens het moment
waarop de artist impression van
het project wereldkundig gemaakt
kan worden.

Het grootste struikelblok voor de
commissie was het grote verschil
in aangezicht tussen de voorzijde
van het gebouw aan de Wipstraat
en de achterzijde die aansluit op
de parkeerplaats van de Meermin
aan de Krommeweg. Het uiteindelijke resultaat is echter naar volle tevredenheid van alle partijen,
zo vertelt dierenarts Marnix Snijder die vanuit de maatschap de
bouw begeleidt. Binnen de mogelijkheden, financieel en bouwkundig, is geprobeerd het gebouw

Bouwplan Hart van Steenbergen
‘door de strot geduwd’:

Bewoners Berenstraat
voelen zich niet gezien
en niet gehoord
(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Bewoners van de
Berenstraat in Steenbergen zijn teleurgesteld, boos en bezorgd. Als
onderdeel van het bouwplan ‘Hart
van Steenbergen’ komen er in hun
straat 17 appartementen. Dat gaat
een grote impact hebben op hun
woon- en leefomgeving die de afgelopen twintig jaar toch al onder
druk is komen te staan. De rek is
eruit volgens de buurtgenoten die
zich verenigd hebben in de bewonersgroep ‘Hart van de Berenstraat’.
Woordvoerder Arie Gramsma legt
het probleem uit. Een aantal jaar
geleden zijn wij geïnformeerd
over een kleinschalig appartementencomplex dat op de plek
van de oude Hubo-loods zou komen. Het zag er mooi uit en was
beperkt in omvang. Daar konden
we mee leven. Daarna hebben
we er niks meer van gehoord, tot
het moment dat we uit de kranten moesten vernemen dat er een
groot appartementencomplex in

onze straat komt. Dat voelde alsof er iets door onze strot werd geduwd.”

Parkeerterrein
In totaal telt ‘Hart van Steenbergen’ 29 appartementen. Aan de
zijde van de Kaaistraat komen er
twaalf, verdeeld over twee bouwlagen bovenop een winkelplint
op de begane grond. Aan de zijde van de Berenstraat komen nog
eens 17 appartementen, verdeeld
over drie bouwlagen. Het parkeerterrein waar 36 auto’s kunnen
staan, wordt ontsloten via diezelfde Berenstraat.

Historische zichtlijn
De rooilijn van het gebouw wordt
gelijkgetrokken met de gevels aan
de linker- en rechterzijde. Op dit
moment is het nog een particulier
parkeerterrein en daarmee een
van de weinige open gebieden in
de straat. Gramsma: “De zichtlijn
op de historische Berenstraat van
de Klaverstraat tot de Pompstraat
is straks helemaal weg. Daar komt
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zo duurzaam mogelijk vorm te geven. Uiteraard is het ‘van het gas’
en voorzien van zonnepanelen.
Verder denken we dat door een
slimme constructie het gebouw
zo koel mogelijk blijft, waardoor
we de airconditioning in de zomer
zo min mogelijk nodig hebben.”

Euthanasiekamer

wenste vorm van segregatie volgens Snijder: “Daarmee voorkomen we veel stress bij de dieren
waardoor ze veel rustiger de behandelkamer in gaan.” Het aantal behandel- en operatiekamers
wordt uitgebreid en verruimd.
Dat geldt voor alle reeds bestaande functies. Eén ruimte wordt geheel ingericht als euthanasiekamer. Hier kunnen baasjes in een
vriendelijke en intieme sfeer afscheid nemen van hun huisdier.
De bovenverdieping van het pand
wordt ingericht als kantoor- en
vergaderruimte.

Na het betreden van de hoofdingang komen de baasjes van
honden en katten in gescheiden
wachtkamers terecht. Een ge-

Spanning

nog bij dat de balkonnetjes bij de
appartementen, ook op de begane
grond, nog zeker twee meter buiten de rooilijn komen.”

heden, is volgens de woordvoerder een bron van zorg voor de inwoners. “Onze huizen staan in het
oudste stukje van de stad Steenbergen. Die hebben geen fundering zoals tegenwoordig, maar
staan rechtstreeks in het zand.
Wat gebeurt er wanneer er geboord en gebouwd gaat worden?”
Uit voorzorg heeft een aantal omwonenden al besloten gezamenlijk een bedrijf in de arm te nemen
om de impact van de bouw op de
woningen te monitoren.

Paard achter de wagen
De manier waarop de gemeente en de projectontwikkelaar omgaan met de belangen van de omwonenden is volgens Gramsma
stuitend. “De ontmanteling van
de loods was al begonnen, toen
wij een brief in de bus kregen.
We konden ons aanmelden voor
een bouwonderzoek om eventuele schade die ontstaat tijdens
het slopen te compenseren. Dat
is toch het paard achter de wagen
spannen?”

In het zand
De kans dat er schade ontstaat,
vooral tijdens de bouwwerkzaam-

Aan de zij- en achterkant van de
nieuwe kliniek komen parkeer-

Wanneer is het genoeg?
De lijst van bezwaren die de bewoners hebben, is lang. Waar gaat
de ondergrondse vuilcontainer
heen? Kunnen de hulpdiensten
straks nog wel door deze straat?
Wat is het effect op de, toch al
hoge, parkeerdruk in de straat?

plaatsen voor personeel en cliënten. Ook is er een grasveld waarop
de honden wat spanning los kunnen laten voor en na een bezoek
aan de dierenarts. De ontsluiting
voor het autoverkeer gaat via de
ingang tot de parkeerplaats van
zwembad ‘De Meermin’ aan de
Krommeweg. Het langzaam verkeer heeft een extra toegang via
een (nieuwe) brug over de Boomvaart aan de voorzijde.
Momenteel wordt het plan omgezet naar een bouwbestek en kan
het de verdere procedure in. De
hoop is er nog steeds op gericht
dat dit najaar gebouwd kan worden en de praktijk een jaar later
verhuist van de Kruispoort naar
de Wipstraat.

Bovenaan prijkt in neon-letters
echter de vraag: Wanneer is het
genoeg? “Sinds 2003 is iedere vrijgekomen vierkante meter bouwgrond opgevuld met een appartementencomplex. Wanneer stopt
het? De gemeente heeft de mond
vol van haar prachtige historische
binnenstad en het bewaren ervan,
maar het enige dat ze hier doet,
is haar erfgoed verkwanselen ten
koste van haar eigen inwoners.”

Trots
‘Hart van Steenbergen’ wordt daar
een symbolisch voorbeeld van
volgens Gramsa. “Aan de voorkant torent het complex straks uit
boven het oude stadhuis en aan
onze kant werpt het letterlijk zijn
schaduw op de geschiedenis van
de straat en in het bijzonder het
monumentale ‘Bere-gebou’ uit de
17e eeuw. Als bewoners zijn wij
trots op de historie van onze stad
en straat. De gemeente blijkbaar
niet.”
Omwonenden die zich aan willen sluiten bij ‘Hart van de Berenstraat’ kunnen zich melden
bij Arie Gramsma, Berenstraat 26
Steenbergen.
Foto: Arie Gramsma is woordvoerder van ‘Hart van de Berenstraat’.
De buurtgenoten maken zich grote zorgen over hun woon- en leefgenot wanneer het appartementencomplex ‘Hart van Steenbergen’
doorgaat.

Anita heeft een uitstekende reputatie als specialist in
hoogwaardige lingerie, borstprotheses en badmode.
De vijf merken: • Rosa Faia • Anita since 1886 • Anita maternity
• Anita care en • Anita active

spreken weliswaar heel verschillende doelgroepen aan, maar ze hebben één ding
gemeen: uitstekende pasvorm, het grootste comfort en hoogwaardige kwaliteit.

Bij
Rosemary’s
Lingerie
vindt u de
5 merken van
Anita onder
1 dak.

Wij bieden
u een grote
ANITA
collectie in
onze lingerie
winkel
en op onze
prothese
afdeling

Dagelijks nieuws & aanbod
uit de gemeente Steenbergen

Gemiddeld meer dan 80.000 bezoekers per maand.
Via Facebook wordt KijkopSteenbergen
inmiddels gevolgd door meer dan 6.000 fans.

Nu nog hoger
rendement van
zonne energie U kriEjgnt: de

Kansen voor
uw bedrijf
liggen online.

betaalde btw
terug!

Het is tijd voor ATAPI.

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

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 ELECTRA
u op kunt
vertrouwen.
ENERGIE
CV&GAS
WATER
DAKEN
ALARM
Tijd voor een afspraak? Laat ons u goed adviseren: telefoon (0167) 56 17 20
of e-mail: info@madri.nl
CV&GAS

webapplicaties

websites

automatisering

Meer informatie: www.atapi.nl • 0167-217032 • info@atapi.nl

ELEKTRA

ALARM
WATER WARMTEPOMPEN

DAKEN

ENERGIE

T O TA A L I N S TA L L AT E U R
Voor al uw duurzame installaties. Vraag naar onze mogelijkheden!
CV&GAS

ELEKTRA

ALARM
WATER WARMTEPOMPEN

DAKEN

ENERGIE

CV&GAS

ELECTRA

ALARM
WATER WARMTEPOMPEN

DAKEN

ENERGIE

Zilverhoek 5, 4651 SP Steenbergen | T (0167) 56 17 20 | info@madri.nl | www.madri.nl
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Kruislandse opent
lifestyle-winkel
in eigen dorp
(Door Nicole van de Donk)

KRUISLAND – Eigenlijk is Romy
Heeren (28) een winkel begonnen
waar ze zelf het allerliefste komt.
Een boetiek waar je zonder specifiek doel naar binnen kan stappen, maar waar je altijd met iets
leuks vertrekt. Of het nu een nieuwe trui is, een mooie kandelaar of
een cadeautje voor een jarige. Studio Heeren aan de Kruislandse Molenstraat is net een weekje open,
maar er is al volop belangstelling.
En niet alleen vanuit het dorp zelf.
“Natuurlijk is het balen dat ik vanwege corona niet gewoon mijn
deur open kan zetten zodat mensen spontaan een kijkje kunnen
nemen. Dat had ik liever anders
gezien toen ik mijn idee uitwerkte
om een eigen winkel te beginnen
in het dorp. Maar inmiddels heb
ik mijn eerste afspraken al achter

belangrijk is. Mensen moeten zich
welkom voelen om ongedwongen
rond te neuzen en even een praatje te maken.”

Geen uitzondering
Een winkel met zo’n sociale functie is zeer gewenst in een klein
dorp waar de leefbaarheid onder druk komt te staan als jongeren wegtrekken en er geen nieuwe
ondernemingen worden gestart.
Zelf vindt Romy Heeren dat reuze meevallen. “Ik vorm echt geen
uitzondering; ik ken meer mensen
van mijn leeftijd die juist willen
blijven. Ook mijn broer zit hiernaast met zijn garage. Als het aan
mij ligt ga ik hier nooit weg.”

de rug en iedereen reageert heel
enthousiast. Dus als ik straks echt
open mag, wordt het zeker genieten. Ik heb niet alleen mensen
uit Kruisland in de winkel gehad,
maar ook uit omliggende plaatsen.”

“Kon niet wachten tot 3
april om open te gaan”
Het enthousiasme spat eraf bij
de eigenaresse van Studio Heeren. Romy Heeren is na haar opleiding ruimtelijke vormgeving
en productpresentatie werkzaam
geweest in verschillende kledingen woonwinkels. Ook nu werkt ze
nog als interieurstyliste, maar het
ondernemersbloed kruipt waar
het niet gaan kan. “Ik had wel
die droom, maar wilde niet ergens anders een pand huren. Toen
mijn vriend en ik dit pand konden kopen, met bedrijfsruimte
ernaast, ben ik ervoor gegaan. Er

zat eerst een fysiotherapeut, dus
we hebben het helemaal opengebroken zodat het een open ruimte is geworden. En daarna begon
het leukste: ik kon het helemaal
inrichten met de spulletjes die ik
graag wil verkopen. Eigenlijk zou
ik op 3 april opengaan, maar ik
was te ongeduldig.”

“Bewust geen webshop”
Ze wil zich graag onderscheiden

door woonspulletjes, kleding en
cadeautjes met een verhaal te verkopen. “En dan het liefst duurzaam en gemaakt in Nederland.
Zoals deze bijzondere wenskaarten of de zeep van Happysoaps.
Ook wil ik veel gaan rouleren met
wat ik aanbied; als iemand na drie
weken weer terugkomt in de winkel moeten er weer genoeg nieuwe spulletjes liggen.
Ik heb bewust geen webshop omdat het sfeertje van de winkel zo

Kinderkleding Ruil Steenbergen
op nieuwe locatie
(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De vrijwilligers
van Kinderkleding Ruil Steenbergen laten weten dat ze vanaf heden op een nieuwe locatie op het
industrieterrein zitten.
Op de vorige locatie, aan de Olmendreef, was het helaas niet mogelijk om voor langere tijd te blijven. Maar er is een oplossing ge-

Foto: Romy Heeren, eigenaresse
van Studio Heeren in Kruisland,
heeft altijd een voorliefde voor boetiekjes gehad en nu heeft ze er zelf
eentje geopend in haar eigen dorp.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

mee. Kinderkleding Ruil Steenbergen heeft als doel dat ouders
met een smalle beurs op een toegankelijke manier aan leuke kinderkleding kunnen komen. De komende ruildata op een rijtje:
Zaterdagen: 17-4, 15-5, 12-6, 10-7
en 7-8
Woensdagen: 21-4, 19-5, 16-6,
14-7 en 11-8.
Alle informatie op de facebooksite van Kinderkleding Ruil Steenbergen.

vonden: er is een plek beschikbaar
gesteld in een pand aan de Prins
Reinierstraat 1E en dus kan er
weer bruikbare kinderkleding geruild worden.
Vanwege de coronaregels gebeurt
dit in blokken van een half uur
waar dan twee mensen tegelijk
mogen komen. Alle kleding staat
op maat en gesorteerd op jongen of meisje. Kinderkleding Ruil
Steenbergen werkt volgens het

Studio Heeren is voorlopig open
op afspraak via 06-11918052. Als
de coronaregels het weer toelaten
zal de winkel op vrijdag van 1018:30 uur en op zaterdag van 1016:30 uur open zijn.

principe dat je net zoveel kledingstukken mag meenemen als je in-

brengt. Mocht je een keer niks vinden, dan krijg je een tegoedbon

Foto: Kinderkleding Ruil Steenbergen heeft een nieuw onderkomen aan de Prins Reinierstraat
1E.

Henneploods voor een half jaar gesloten

ICT-opleiding Curio ook in Bergen op Zoom

STEENBERGEN – De loods aan de Schansdijk waar in februari een hennepkwekerij in aanbouw werd ontdekt is door de burgemeester voor de periode van een half jaar gesloten. De
loods – eigendom van gemeente Steenbergen – is inmiddels vergrendeld.

REGIO – Curio – waaronder de scholen Prinsentuin, Kellebeek, Markiezaat, Radiua, Zoomvliet en Clingel en Florijn college vallen – verzorgt vanaf komend schooljaar de mbo-opleiding Expert IT systems en devices ook in Bergen op Zoom. Voorheen gebeurde dat alleen
in Breda.

Voor strafbare voorbereidingshandelingen, zoals een hennepkwekerij in aanbouw, geldt
in principe een sluiting van drie maanden. Aangezien het in dit geval gaat om een tweede
vergrijp op dezelfde locatie binnen twee jaar, wordt de termijn verdubbeld. “Dat het een
loods van de gemeente is, doet er niet toe. Voor iedereen gelden dezelfde regels,” stelt burgemeester Ruud van den Belt. Hij betreurt dat een dergelijke activiteit in een gemeentelijk
eigendom kon plaatsvinden “Door de loods te sluiten hopen we de criminele loop uit het
pand en de omgeving te halen. Hierdoor wordt de kans op herhaling minder groot.”.

Het gaat hier om een zogenaamde BBL-opleiding, vier dagen werken en een dag per week
naar school. Een ICT opleiding geeft toegang tot kansrijke beroepen. Veel scholen stoppen
met de ICT bbl-opleiding omdat deze niet goed past tussen de opleiding beroepsopleidende leerweg (BOL). Curio ziet hierin juist kansen. De betreffende opleiding is een mbo-opleiding op niveau 4. De opleiding start vanaf september, inschrijven kan bij Curio tot en
met 1 mei aanstaande.

Over het Genootschap van de Meermin
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 Meermin, 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.

Activiteiten gezocht!
Het programma voor het
jubileumjaar begint steeds meer
vorm te krijgen. Het wordt een
mooi jaar! Maar we zoeken nog
meer activiteiten!
Jaarlijks worden er veel
evenementen en activiteiten
terugkerend in onze gemeente

georganiseerd.
Hoe mooi zou het zijn als we al
deze bestaande evenementen
en activiteiten in 2022 in
een ‘jubileum-jasje’ steken?
Organiseer jij in 2022 een eigen
evenement/activiteit die je in
het teken van het jubileum wil

zetten? Laat het ons weten vóór
1 juni 2021!
Deel je idee met de leden van
het Genootschap! We hebben ze
de afgelopen tijd al voorgesteld
in deze krant. Je vindt ze ook
terug op www.gemeentesteenbergen.nl.

Samen maken we geschiedenis!

Genootschap
van de

Meermin
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K E R K B E R I C H T E N
SINT ANNA
PAROCHIE
Parochiesecretariaat tel: 0167561671; E-mail: par.secretariaat@
sintannaparochie.com; Post: Postbus
145 4650AC Steenbergen; Website:
w w w. s i n t a n n a p a r o c h i e . c o m ;
Het secretariaat van de St.
Annaparochie gevestigd in de
Gummaruskerk is op maandag woensdag en donderdagochtend
geopend van 9.15 uur tot 11.30 uur.
Chrismamis op woensdag 31
Maart in de St. Antoniuskathedraal
te Breda, waarin de oliën worden
gezegend en het chrisma wordt
gewijd is ook dit jaar een besloten
viering. U kunt deze mis volgen via
de website Parochie Binnenstad
Breda en dan onder het kopje
livestream. Aanvangstijd is 19.00
uur.
Vieringen Goede Week zie
kerkberichten Gummaruskerk.
Parochianen die met Pasen graag
de H. Communie thuis willen
ontvangen, kunnen dit doorgeven
aan Pastoor Hans de Kort.
Telefoonnummer 0167-563129.
De winnaars van de fotowedstrijd
die in de folder van aktie kerkbalans
was opgenomen zijn geworden dhr.
en mevr. v.d. Kar - Bouwers uit de
Emmastraat in Steenbergen.
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, 0611793653, pietvanschilt@ziggo.
nl; Parochiekern Vredeskerk, Petra
Geers, 0167-565994, petrageers@
hotmail.nl

PASTORAAL WOORD
Komende zondag is het Palmzondag. In gedachten staan we
wel stil bij dit grote gebeuren in
het levensverhaal van Jezus. Heel
zijn openbare leven is Hij op weg
naar Jeruzalem, de stad van God.
Jezus staat in die traditie van God
en mens, en gedurende zijn leven
heeft hij steeds getracht die band
te verdiepen, te verduidelijken,
nieuwe inhoud te geven. Vaak lukte
hem dat, maar vaak moest hij ook
in discussie, met schriftgeleerden,
mensen van verschillende tradities
met andere visies, met andere
opvattingen over hoe de oude
schriften gelezen en geïnterpreteerd
dienden te worden.
Nu klinkt Hosanna. Nu zijn de
mensen blij. Het lijken woorden
van bevrijding. Ze halen hem
binnen als een koning. De
gezegende… met Hem komt zegen
binnen. Nu komt alles goed, omdat
Hij van God komt. Wij weten hoe
het afloopt. Hij heeft Zijn lijden
reeds meermalen aangekondigd, de

spanning ligt op straat, is voelbaar
alom. Bijna herkenbaar voor nu.
Hoezeer verlangen ook wij niet
naar een Hosanna, een juichkreet
van bevrijding en zegen van boven?
Dat alles voorbij is en weer goed is.
Geen crisisgevoel, geen angst, geen
dreiging. Maar de spanning is ook
nu volop voelbaar.
Achter in de kerken zullen manden
met gewijde palmtakjes staan.
Kom een takje halen en steek het
achter het kruisbeeld thuis. Of leg
het op een mooi plekje in huis, als
teken van verbinding met elkaar,
en juist ook met onze Heer, die
ons leidt in bange dagen. Hijzelf is
ook door angst en pijn heengegaan.
Zo weet je ook, dat je het niet alleen
hoeft te doen.
Sebastian Chazhoor pr.

PAROCHIE
KERN
VREDESKERK
TEL. 565 994

Zaterdag 27 Maart viering
van Palmzondag 19.00 uur:
Eucharistieviering Pastoor Hans de
Kort. In deze viering wijding van
de Palmtakjes. Martien van Gaans
verzorgt de muzikale invulling.
Mogelijkheid
tot
ophalen
palmtakjes ook op maandagochtend 29 Maart tussen 9.00 en
12.00 uur in de Vredeskerk.
Woensdag 31 Maart 9.30 uur:
Eucharistieviering Pastor Sebastian
Chazhoor.
Vrijdag 2 April Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg dhr. Jan
Gelten.
Opgeven van een misintentie kan
bij Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2.
Telefoonnummer 0167-565612,
e-mail r.gelten@home.nl Het tarief
van een misintentie is € 11,00.

PAROCHIE
KERN
GUMMARUS
TEL. 563 129

Wij gedenken in ons gebed: Helena Maria Nuts - Bosters en Corrie
van Agtmaal-Huijsmans.
Kerkdiensten:
jaarcyclus B. Palmzondag.
Tijdens de viering worden palmtakjes gewijd en uitgedeeld. Als u niet
in de viering aanwezig bent, kunt u
tijdens openingstijden van het secretariaat een takje komen ophalen
in de Vincentiuszaal. Als ook dat
niet mogelijk is kunt u bellen naar
het secretariaat en dan wordt het bij
u in de bus gedaan.
Zaterdag 27 maart 17.00 uur:
Pastoor Hans de Kort. Overleden
ouders Luijks - van de Berg.
Zondag 28 maart 9.30 uur: Past.
werker Lenie Robijn. Levinius
Koppejan,
overleden
ouders
Koppejan - de Boer; overleden
ouders De Boer - Boot, Fam.
Uijtdewilligen - van Bergen.
Maandag 29 maart Boeteviering
19.00 uur: Pastor Sebastian
Chazoor.
Donderdag 1 april Viering
Witte
Donderdag
19.00
uur: Pastoor Hans de Kort.
Vrijdag 2 april Kruisweg 15.00
uur: Pastoor Hans de Kort.

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
viering 19.00 uur: Pastoor Hans
de Kort.
Zaterdag 3 april Paaswake om
19.00 uur: Pastoor Hans de Kort.
De Paaswake wordt uitgezonden
via de SLOS.

doordenkertje
ONTHOUD:
We struikelen allemaal.
Daarom geeft het
steun hand in hand
te lopen
Misintenties: Wilt u een misintentie aanvragen? Gelieve dit minstens
een week van tevoren (i.v.m. tijdige
plaatsing in de krant) door te geven
bij het secretariaat (zie gedeelte
Sint Annaparochie) of via de website. De prijs voor het aanvragen
van een misintentie is 11,00 euro.

PAROCHIE
KERN
JOANNES
DE DOPER
TEL. 561 571

Zondag 28 maart Palmzondag,
09.00 uur: Eucharistieviering,
voorganger pastor Sebastian
Chazhoor. Misintenties:
jgt.
Maarten Meeus; Sjaak Schoutens
jgt. en Jo van Loon; Toon Jacobs
jgt. en Jaantje Meeus;
Maandag 29 maart 18.00 uur: H.
Mis.
Maandag 29 maart Boeteviering
in de Gummaruskerk te Steenbergen
voor de gehele parochie.
Woensdag 31 maart: H. Mis.
Donderdag 1 april, Witte Donderdag,
19.00 uur: Witte Donderdagviering
in de Gummaruskerk met voorganger
pastoor Hans de Kort.
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag,
15.00 uur: Kruisweg door Pater
Bertus.
Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag,
19.00 uur: viering in de
Gummaruskerk, voorganger pastoor
Hans de Kort.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
STEENBERGEN
TEL. 564 745

Zondag 28 maart
10.00
uur: Ds. A. ten Kate, Bergen
op Zoom. 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.

PAROCHIE
ANTONIUS
VAN PADUA
TEL. 0164 - 682 525

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur tel. 0164682525.
Zaterdag 27 maart 17.00 uur
Euch.: Familieviering. Voorgangers: Pastoor H. de Kort en Pastor

L. Robijn.
Zaterdag 27 maart 19.00 uur
Euch.: In deze viering wordt ons
gebed gevraagd voor : Jack van
Aert partner van Anneke Hoedemakers; Emmy Geluk; o.o. Kommers
- Schrauwen.Voorganger: Pastor S.
Chazhoor. lector: A. Blom.
Dinsdag 30 maart 19.00 uur
Euch.: Ter ere van de H. Antonius
voor onze gezinnen.
Mededeling: Het is nog steeds verplicht om zich voor iedere dienst
op te geven. tel. 0164 - 682575.

PAROCHIE
KERN
GEORGIUS
TEL. 563 129

Zondag 28 maart 11.00 uur:
Eucharistieviering. Palmzondag.
Zang: Samenzang; Voorganger:
pastor
Sebastian
Chazhoor;
Lector: Petra Welten; Koster:
Adrie van Etten.
Tijdens deze dienst zal pastor
Sebastian de palm wijden. Na de
dienst kunt u een palmtakje mee
naar huis nemen.
Op vrijdag 2 april (Goede
Vrijdag) is er om 15.00 uur een
kruiswegdienst in de kerk. Zang:
Enkele zangers van het gemengd
koor. Voorganger: Lenie Robijn;
Lector: Petra Welten; Koster: Ad
Huijsmans.
Als u naar de dienst wil komen
dan graag vooraf aanmelden bij:
Ad Huijsmans tel: 0167-532728 of
06-53424810

PROTESTANTSE
GEMEENTE
HALSTEREN
NW-VOSSEMEER
Dienst in de Protestantse Kerk aan
de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het
Maalpad, tel. 0164-231992. Voor
informatie: mevr. Toke Knook, tel.
0166-664322, email: kerkhnv@
outlook.com.
Zondag 28 maart 10.00 uur:
Eredienst in de Sint Martinuskerk
te Halsteren. Ds. Hans de Bie.
Maandag 29 maart 19.30 uur:
Vesper in Halsteren.
Dinsdag 30 maart 19.30 uur:
Vesper in Prot. Kerk te NieuwVossemeer.
Woensdag 31 maart 19.30 uur:
Vesper in Halsteren.
Donderdag 1 april 19.30 uur:
Eredienst in de Sint Martinuskerk te
Halsteren. Ds. H. van het Maalpad.
Witte Donderdag. Viering Heilig
Avondmaal.
Vrijdag 2 april 19.30 uur:
Eredienst in de Prot. Kerk aan
de Voorstraat. Ds. Henk van het
Maalpad.

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen
Weekenddienst regio
Halsteren 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.

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 YouTubekanaal.

PROTESTANTSE
KERK GASTEL
EN KRUISLAND
Zondag 28 maart 10.00 uur:
Laatste zondag van de 40-dagentijd.
Voorganger Mevr. G.C. de Jong. De
kerk is gesloten, u kunt de dienst
online volgen (of later terugkijken)
via de link: pkn-oudenbosch.nl/
diensten/geluidsdiensten/videokerkdienst.

HERVORMDE
GEMEENTE
DINTELOORD
Zondag 28 maart 10.00 uur: Ds.
M.J. Middelkoop, Middelharnis.
18.30 uur: Ds. J. C. de Groot,
Dordrecht.
Donderdag 1 april 19.00 uur:
Samenkomst Witte Donderdag.
Vrijdag 2 april 19.00 uur: Ds. A.
Vastenhoud. De diensten zijn ook te
beluisteren via onze website www.
hervormddinteloord.com.

TOEGIFT
PATER
BERTUS
TEL. 502 100

God is mijn Vader
Mijn Vader, Die in de hemel zijt,
hoe goed is het voor mij te weten
dat U mijn Vader bent en dat ik
Uw kind ben. Vooral als zorgen
over enkele dierbaren of andere
kruisjes zwaarder op mij drukken,
dan voel ik de behoefte tegenover
U te herhalen: Vader, ik geloof
in Uw liefde voor mij en voor al
die mensen die mij extra ter harte
gaan. Ja, ik geloof dat U voor ons
een Vader bent op elk moment
van ons leven, en dat wij Uw
kinderen zijn. Ik geloof, dat U ons
bemint met een oneindige liefde.
Ik geloof, dat U dag en nacht over
ons waakt. Ik geloof dat U in Uw
oneindige Wijsheid beter dan ik
weet wat nuttig voor ons is. U kunt
uit het kwade het goede halen.
Ik geloof dat U in Uw oneindige
goedheid alles ten goede leidt voor
hen die U beminnen. Ik geloof,
maar vermeerder het geloof, de
hoop en de liefde in mij en in de
mensen voor wie ik vandaag extra
wil bidden. Mijn Vader, ik vraag
dit in de naam van Jezus, Uw
Zoon en op voorspraak van onze
hemelse Moeder, de Maagd Maria.
Pater Bertus.
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D66 vraagt om grasmat
in Dinteloords hertenkamp
DINTELOORD – De fractie van D66
vraagt bij monde van haar fractievoorzitter Tim Huisman of het
college er voor kan zorgen dat de
grasmat in het Dinteloords hertenkamp kan worden hersteld. “D66
heeft, mede naar aanleiding met
gesprekken van verontruste bewoners en parkbezoekers, kennisgenomen van de erbarmelijke omstandigheden waarin de geliefde
herten van Dinteloord verkeren”,

zo stelt de fractie.
Tim Huisman wil van het college
horen waarom het gras verdwenen is, of en welke activiteiten zijn
ontplooid om de grasmat terug te
krijgen. De fractie wil dat er een
grasmat komt. Ook wil D66 weten hoe groot de kosten – van met
name het bijvoeren - zijn tot het
moment dat er een nieuwe grasmat ligt.

zelligheid die moet blijven of verder worden versterkt.

Een extra marktdag
op zaterdag!
( Ingezonden brief,
onder verantwoording
van de inzender)
Verkiezingsprogramma’s schrijven over een bruisende winkelstraat. Elke lokale coalitie streeft
het na...
En er wordt ook veel gedaan.
Een nieuwe bestrating en nieuwe
sfeerverlichting in de Kaaistraat,
en jaarlijks worden sfeervolle
kerstbomen en vele fraaie bloembakken aangebracht. En toch lijkt
niks te helpen tegen een als maar
krimpend winkelbestand.
Een landelijk beeld ogenschijnlijk. En toch zijn er echter voorbeelden genoeg van plaatsen die
wel bruisend zijn en blijven. Er
zijn kwalitatief goede ondernemers nodig. En die hebben we

Het is een ingewikkeld vraagstuk.
waar menig manuur in het gemeentehuis en leden van de winkeliersvereniging zich over buigen. Vooralsnog klaarblijkelijk
tevergeefs.
Feit is dat het op de woensdag
in Steenbergen gemiddeld iets
drukker is dan op andere doordeweekse dagen. De weekmarkt levert hier zeker een bijdrage aan.
Zodoende komt de vraag boven:
“Zou een extra marktdag op zaterdag een welkome aanvulling
zijn om reuring te creëren?”

gelukkig in ruime mate. Naast de
vele gevestigde namen zijn er de
afgelopen jaren een prominente
bakker en poelier bij gekomen,
die beide inmiddels tot de gevestigde orde zijn te rekenen. En toch
moet er nog meer extra aantrekkingskracht worden gecreëerd!
Er zijn immers de afgelopen jaren
toch diverse winkels en drie banken verdwenen. Een sportwinkel
dat omgebouwd werd tot hotel,
een bankkantoor dat ict bedrijf
werd, een schoenenwinkel dat in
de toekomst omgebouwd wordt
tot notariskantoor. En dit is zeker
beter dan leegstand. Maar hotelkamers, een dienstverlenend bedrijf, of een praktijk met zorgaanbieder in de winkelstraat winkelt
toch minder gezellig. En de ge-

De huidige woensdagmarkt heeft
louter en alleen kraampjes die
waren verkopen die ook reeds
in de winkels in het centrum te
koop zijn. En toch trekt dit al extra publiek. Zou een iets meer afwijkende markt wellicht nog wat
extra mensen op de been kunnen brengen? Het is slechts een
vraag, maar vermoedelijk het

Foto: Duel om de bal tussen Wouter Sloekers (links) en Declan Thiele (rechts).

Ook selectie-elftallen
v.v. Steenbergen speelden
een (onderlinge) wedstrijd
( door John Rommers )

Nadat vanaf 3 maart jl. de corona maatregelen voor de sportverenigingen wat werden versoepeld betekende dat ook voor de seniorenelftallen
van v.v. Steenbergen dat er weer wat meer mogelijk werd. We berichtten
de lezers daar reeds eerder over via een artikel in deze courant. Alle spelers t/m de leeftijd van 26 jaar mogen vanaf genoemde datum weer in
groepsverband trainen.

proberen waard.
Waar de huidige mogelijkheden
om een marktkraam te bemachtigen minder makkelijk is vanwege de starre regelgeving over
de lokale weekmarkt, zou de zaterdagse markt een veel groter spel van aanbieders en incidentele aanbieders moeten worden. Meer flexibiliteit! Een markt
met veel seizoen producten en
ook juist streekproducten. In het
voorjaar verkoopt de lokale aspergeboer zijn vers gestoken asperges. In december verkoopt
de lokale kerstbomen boer zijn
kerstbomen. Maar ook de lokaal
geplukte walnoten, gemaakte honing en gebrouwen bier moet zijn
weg vinden naar de nieuwe zaterdagse markt. Groente plantjes,
perkgoed, kruiden, verse olijven
en wat al niet meer. Misschien
dat de nieuwe Steenbergse Soepjesmaker haar soepen ook wil
verkopen op de nieuwe markt. Iedereen die ergens een overschot
aan heeft moet in staat zijn eigen
waar te verkopen. Dus een zoge-

noemde pop up marktkraam behoort tot de mogelijkheden. Juist
de aanvulling op hetgeen de winkels reeds aanbieden zal van toegevoegde waarde zijn voor ons
centrum.
Kijk in dit verband eens naar de
bijna 40 jaar oude Boerenmarkt
net over de grens in Kapellen.
Elke zondagochtend is het daar
hartstikke druk –ook met Brabanders- die daar allerlei verse
waar met een licht agrarische relatie en dieren en planten kopen.
En alles is biologisch!
Verkoop van goede tweede handspullen is wellicht ook een aanvulling. Ik bedoel geen rommelmarkt.
Een beetje structuur in wat bezoekers en dus kopers kunnen
verwachten is wel welkom.
Laten we het verder uitwerken!
Denkt u met mij mee?
Ewout van den Berg, Steenbergen
ewm@berg1.nl

Foto: Rust tijdens de wedstrijd. Niet in de kleedkamer maar in en rondom de dug out. Trainer
Robin Borremans spreekt zijn spelers toe.

Ook mogen er wedstrijden worden gespeeld, echter alleen tegen
teams van dezelfde vereniging
en dus ook daarbij geldt dat spelers ouder dan 27 jaar niet kunnen
meedoen.
Diverse lagere elftallen van v.v.
Steenbergen hebben de afgelopen
weken al onderlinge oefenwedstrijden gespeeld en afgelopen
zaterdag gebeurde dat ook door
Steenbergen 1 en 2.
Trainer Robin Borremans van het
eerste elftal en trainer Marc van
der Wegen van Steenbergen 2 lieten die dag hun spelers een onderlinge partij afwerken, maar deden dat beiden met een mix elftal.

De spelers van beide teams werden verdeeld over de 2 teams
waarmee werd getracht 2 gelijkwaardige elftallen tegen elkaar te
laten spelen.
En uiteraard moest iedereen ‘aangekleed’ naar het sportpark komen want kleedgebouwen en
kantine gebruiken is nog niet toegestaan en ook toeschouwers mogen helaas nog niet worden toegelaten.
Ook onder de rust niet even de
kleedkamer in om de thee te nuttigen, dus werd dat gezellig in en
rondom de dug-out in de buitenlucht gedaan.
Maar ondanks al deze beperkin-

gen kon er na bijna 5 maanden
eindelijk weer eens lekker worden
gevoetbald.
Voordeel hierbij was ook dat van
tevoren vaststond dat Steenbergen zou gaan winnen (of gelijkspelen natuurlijk) en dat gebeurde dan ook. Zwart speelde tegen
blauw-wit.
Zwart won met 3-0 dankzij doelpunten van Declan Thiele,
Boudein Bickel en Tim den Houting.
De kop is eraf, maar naar alle
waarschijnlijkheid zal het helaas
nog lang duren voordat er echte
wedstrijden gespeeld mogen gaan
worden.
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[ intermezzo ]

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

V.l.n.r.: Ria Veraart, Ineke Herselman en Ineke van Middendorp. Zij organiseren het Matinee Tussen Thee en Diner

INTERMEZZO met de
dames van Matinee
Tussen Thee en Diner
( Door Tineke Feskens )

Normaal gesproken gaat het in het Intermezzo over één persoon. Deze keer, bij hoge uitzondering krijgen maar liefst drie
dames het woord. Over zichzelf, de lockdown, maar vooral over
het ’Matinee Tussen Thee en Diner’. Want dat is de verbindende
factor tussen Ineke van Middendorp, Ria Veraart en Ineke Herselman. Al jaren zijn zij nauw betrokken bij de organisatie van
het Matinee. Helaas bleek de viering van het 5-jarig bestaan in
november 2019 voorlopig de laatste. Want ook hier gooide corona roet in het eten. En hoewel de toekomst nog onzeker is,
één ding weten de dames zeker: het Matinee Tussen Thee en Diner komt terug! Zoals altijd gratis toegankelijk, zoals altijd in
De Kaai en zoals altijd beregezellig voor jong en oud. Voor velen zijn Ria, Ineke van M en Ineke H. zoals ze zichzelf voor het
gemak noemen, vertrouwde gezichten binnen de Steenbergse
gemeenschap.
Burgerlijke staat/kinderen:
Ineke van Middendorp is gehuwd,
moeder van 3 kinderen en oma van
2 kleinkinderen. “1 op komst” vult
ze aan. Ria Veraart is ook gehuwd.
Zij heeft samen met haar man 3
kinderen en 1 kleinkind. Ineke
Herselman heeft 2 kinderen en 3
kleinkinderen. Zij is alleenstaand.
Wat doe je in het dagelijks leven
(beroeps- én hobbymatig):
“We zijn alle drie gepensioneerd”
vertelt Ineke van Middendorp
namens de drie dames. ”Maar
dat betekent niet dat we achter
de geraniums zitten. We vervelen
ons écht niet!” Dat ze betrokken
inwoners van Steenbergen zijn
blijkt wel als ze vertellen waar ze
zich allemaal mee bezig houden.
Ria houdt van muziek. Niet alleen
luisteren maar ook zingen. Ze

is lid van ‘Oud Bruin en Jong
Belegen’. Samen met Ineke van
Middendorp.
Ineke Herselman houdt naast
zingen ook van sport. Zij is actief
binnen Cameleon en Roparun
team Stonemountain runners.
En natuurlijk maken ze alle drie
deel uit van de organisatie rond
“Matinee Tussen Thee en Diner’.
Welke activiteit, waar je het rond
deze tijd normaal gesproken druk
mee zou hebben gehad, gaat niet
door vanwege corona?
”Het Matinée Tussen Thee en
Diner”, klinkt het éénstemmig.
Waar ben je het meest trots op
wanneer het om jouw organisatie
gaat?
Dat we ouderen toch kunnen
overhalen om ’t Matinee te

bezoeken en muzikanten gratis
optreden. En dit al ruim 7 jaar
Wat staat er bovenaan jouw
wensenlijstje voor jouw
organisatie?
”Dat we weer héél snel kunnen
starten!” vinden de dames. ”Want
hoewel er nu nog niets mag, hopen
we in september weer misschien ’t
Matinee te organiseren.” spreekt
Ineke hoopvol uit. ”En anders
eind november, want we geven
niet op. ’t Matinee blijft!”
Hoe kom je de lockdown door?
De drie dames maken er tijdens
de lockdown elk op eigen wijze het
beste van. Ineke van Middendorp
geniet vooral van TV kijken, lezen,
poetsen, appen, lekker in de
zon zitten en op haar kleinkind
passen.
Ineke Herselman kom je overal
in en rond Steenbergen tegen.
Ze houdt van wandelen in en
rondom Steenbergen en genieten
van de prachtige natuur die je hier
in overvloed hebt.
Ria is graag thuis, druk achter
de pc. Of lekker tv kijken en
oppassen.
Wat mis je het meest en het minst?
Ineke van M: “Het meest mis ik
het spontaan even bij vrienden en
kennissen zomaar binnen kunnen
vallen voor een bakje koffie.
Ineke H: “Ik mis het naar grote
steden, winkelen, vakantie, terras.
Het minst het kleffe gedoe van
begroetingen.” Dat verbod op
zoenen en handen schudden
komt haar prima uit!
Ria: “Ik mis het meest het zonder
nadenken weg kunnen gaan bv.
op visite, terras en zo.”
Wat heb je geleerd van deze
periode?
Ineke van M: “Dat we met weinig
‘vrijheid’ toch nog veel kunnen.”

Ineke H: “Dat je met veel minder
evengoed fijn kunt leven.”
Ria: ”Dat we normaliter wél in een
vrij land leven.”
Wat hoop je dat er na de
coronaperiode voorgoed ten
positieve veranderd is?
Ineke van M: “Dat jong en oud
toch weer met evenveel respect
naar elkaar kijken en met elkaar
omgaan.”
Ineke H: “Saamhorigheid, wat
meer begrip en minder korte
lontjes.”
Ria: “De saamhorigheid en
behulpzaamheid van de mensen.”
Wat is de belangrijkste
persoonlijk keuze die je recent
gemaakt hebt?
Op deze vraag blijven de dames
het antwoord schuldig. Er hoeft
niet zoveel gekozen te worden
vinden ze. Maar misschien komt
dat omdat zowel beide Inekes
als Ria aan de ‘goede kant van de
zestig’ zitten.
Wat is de grootste blunder die je
ooit gemaakt hebt?
Ineke van M en Ineke H reageren
met hetzelfde antwoord: “Dat
houd ik maar mooi voor mezelf”
Ria: “Mijn grootste blunder was
dat ik Iemand in twijfel trok en
dat die dit hoorde. Dat was een
minder leuk moment.”
Waar kun je je mateloos over
opwinden?
Ineke
van
M:
“Over
onrechtmatigheid op allerlei
gebied. Kan ik me zeer aan
storen.”
Ineke H: “Ik kan mij mateloos
opwinden over hondenpoep en
mensen die brutaal zijn.”
Ria: “Ik wind me niet zo snel op.”
Wat is het mooiste compliment
dat je ooit hebt gekregen?

Ineke van M: “Houd ik voor
mezelf.”
Ineke H: ??????
Ria: “Dat moet nog komen denk
ik!?”
Op wie zou je wel wat meer willen
lijken?
Daar zijn ze het alle drie over eens.
Ze zijn tevreden met wat en wie ze
zijn: zichzelf!
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Ineke van M: “Blijf gewoon wie je
bent.”
Ineke H: “Mijzelf blijven.”
Ria: “Je moet ook weleens “nee”
durven zeggen.”
Welk boek/verhaal zou iedereen
moeten lezen en/of welke film
zou iedereen volgens jou moeten
zien?
Ineke van M: “Ik ben bezig met de
serie De Zeven Zussen. Heerlijk
makkelijk om te lezen en zeer
ontspannend.”
Ineke H: ”Dat zou ik niet zo één,
twee, drie niet weten.”
Ria: “Dat is voor iedereen anders,
wat ik super vind vindt een ander
misschien saai.”
Welk advies geef jij de lezers
van de Steenbergse Courant om
de coronaperiode goed door te
komen?
Ineke van M: “Blijf gezond, let op
je naasten en weet er is licht aan
het eind van de tunnel. Geniet van
de mooie momenten.”
Ineke H: “Blijf optimistisch en
gezond.”
Ria: “Blijf volhouden en houd je
zoveel mogelijk aan de regels.”
En alle drie in koor: “Dat iedereen
binnenkort weer kan genieten
van het Matinee Tussen Thee en
Diner”.

