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KijkopSteenbergen.nl

In de ledeneditie
ontvangen leden van 
Steenbergse Courant

Sprankelend voordeel 
van Gall & Gall

(zie elders  in deze editie)

STEENBERGEN – Tien lokale on-
dernemers zetten samen met ge-
meente Steenbergen en onderne-
mersvereniging ‘Ons Steenbergen’ 
de schouders onder een groot ter-
ras op de Steenbergse Markt. Aan-
staande maandag start de opbouw 
waarbij het plein wordt ingericht 
met 136 tafels, windschermen en 
parasols. ‘Ons Steenbergen’ zorgt 
vervolgens voor de aankleding. Za-
terdag 4 juli wordt het grote ter-
ras officieel geopend. Er is ook een 
speciale winactie opgezet waar-
bij 6 personen twee uur onbeperkt 
eten en drinken kunnen winnen.

Maandag 29 juni wordt begon-
nen met de opbouw. Vervolgens is 

het op dinsdag t/m vrijdag proef-
draaien geblazen en zal het ter-
ras zaterdag 4 juli door het voltal-
lige college van burgemeester en 
wethouders officieel worden ge-
opend. Bij alles wat gebeurt wordt 
de anderhalve meter-regel toege-
past, zodat bezoekers veilig van 
het terras gebruik zullen kunnen 
maken.

Saamhorigheid
Bram van de Lande – beleidsme-
dewerker Economie van de ge-
meente Steenbergen – licht toe: 
“Het college bedacht dat de ho-
reca na de afgelopen zware peri-
ode een goede steun kon gebrui-
ken. Vandaar de oproep aan alle 

ondernemers in Steenbergen of 
ze wilden deelnemen. Negen on-
dernemers die op de Markt zijn 
gevestigd hebben hun medewer-
king toegezegd. Dit zijn D’n Over-
kant, Marina Bar, Het Hoofdkan-
toor, Sphinx, De Babbelaar, Ca-
fetaria Marktzicht, Effe Anders, ’t 
Trefpunt en ’t Bakhuys. Daarnaast 
heeft ook Xin & Hao zich bij het 
initiatief aangemeld”.

Aanwinst
Van de Lande is blij met dit initi-
atief: “Persoonlijk vind ik dit heel 
gaaf. Het is een mooie aanwinst 
voor Steenbergen en brengt reu-
ring en beleving in het centrum. 
Als het een succes wordt krijgt het 

mogelijk een vervolg. Dit is niet al-
leen leuk voor de bezoekers, maar 
zeker ook goed voor de saamho-
righeid”.

Nog geen live muziek
Er zal helaas voorlopig nog geen 
live muziek zijn. Daarmee wil de 
organisatie voorkomen dat het 
terras het karakter van een evene-
ment krijgt en dat is met de hui-
dige regelgeving niet toegestaan. 
Wel wordt er gekeken naar ande-
re mogelijkheden voor extra aan-
kleding.  

Aantrekkelijke Winactie
Er is rond het Grote Steenbergs 
Marktterras een leuke winactie 

opgezet. De winnaar ontvangt een 
‘All-Inclusive VIP Arrangement’ 
voor zes personen. Daarbij kan 
de winnaar met vijf eigen gasten 
twee uur lang onbeperkt genieten 
van drankjes, taart, borrelhapjes 
en Sushi op het speciale terrasge-
deelte dat hiervoor is gereserveerd 
op zaterdag 4 juli tussen 14:00 en 
16:00 uur. Deelname aan de win-
actie kan via: facebook.com/ons-
steenbergen en via instagram.
com/onssteenbergen.

Foto: Ondernemers en gemeen-
te bouwen een groot terras op de 
Steenbergse Markt. Het gaat er ge-
zellig worden.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Horeca, gemeente en ‘Ons Steenbergen’ slaan handen ineen: 
groot terras op de Steenbergse Markt

WINACTIE terras Steenbergen

Op zaterdag 4 juli opent het grootste terras op De Markt. 
Jij maakt kans op een all-inclusive VIP arrangement voor 

6 personen verzorgd door de lokale ondernemers! 
 Doe mee via Facebook/Instagram               OnsSteenbergen  Doe mee via Facebook/Instagram               OnsSteenbergen  Doe mee via Facebook/Instagram               OnsSteenbergen  

  



Verlies verwerken is niet loslaten.  

Het is anders leren vast houden  

In de herinnering in plaats van  

in de werkelijkheid.

Met verslagenheid hebben wij  

kennisgenomen van het overlijden  

van onze mede-oprichter,  

oud-voorzitter en ere lid

Jan Stout

Bestuur en leden  

Fotoclub Brabantse Wal

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

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

Motorbanden?
Korstbanden.nl - Fijnaart -    0168 - 462244

Hypotheek? Lagere lasten? Het kan!

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

Gesprek is bij ons gratis!

Bergen op Zoom - Steenbergen e.o.

Diverse fruit en sappen
Planten & bloemen enz.

Kersen van eigen bodem!
ze zijn er weer!

Verbeek Fruit en Tuinplanten
Afgeslechtedijk 25 - Steenbergen

Westzijstraat 2 - 4671 CG Dinteloord
telefoon (0167) 52 90 90

Aanmelden bij Vandenhil.com 
met extra financieel voordeel, 
keuze uit:
1.   Gratis opzegservice;
2.  10 euro voor de clubkas  
   van uw vereniging;
3.  Waardebon van 25 euro
   korting op producten van  
   Vandenhil.com.

Onze specialisten adviseren u gratis, met 
kennis van zaken en onafhankelijk over 
glasvezel in Steenbergen en Welberg.

Professioneel, onafhankelijk en  
eerlijk advies over glasvezel?

Glasvezel-Steenbergen.nl

Bezoek onze aanmeldevents of ga naar de website 
glasvezel-steenbergen.nl waar u zich direct aan kunt melden 

of een (video)gesprek met een adviseur kunt plannen.
Aanmeldevents: donderdag 2 juli, 18.30 - 21.00 uur en 

zaterdag 4 juli, 09.00 - 16.30 uur. Locatie: ‘t Cromwiel, Steenbergen. 

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

Rolluiken - Markiezen

Fakro dakramen - Keralite Gevelbekleding

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

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

Mart Brusselaars Rolluiken 
en  Zonwering staat al meer 

dan 20 jaar garant voor 
 betrouwbaarheid, kwaliteit 

en service.

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

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

Bezoek onze showroom aan 
Leerlooierij 17, Steenbergen 

Openingstijden zaterdagen van 
10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

Nog meer
aandacht voor 
KijkopSteenbergen.nl
In de afgelopen 5 maanden 
van 2020 hebben bezoekers 

682.525 pagina’s
binnen het platform bezocht. 

Dit zijn er 221.104 meer 
dan in dezelfde periode

van vorig jaar. 
Een toename van 47%.

Nu nog 
meer aandacht
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het lijkt wel of de 
initiatieven voor zonneparken mo-
menteel als paddenstoelen uit de 
grond schieten. Het staat project-
ontwikkelaars vrij om contracten 
te sluiten met boeren die zonne-
panelen als een lucratieve inkom-
stenbron zien, ondanks dat de ge-
meente nog geen definitief besluit 
heeft genomen over de beschikba-
re locaties. Met als gevolg dat be-
woners zich vaak overvallen voe-
len door de plannen voor zo’n zon-
neveld in hun directe omgeving. 
Dat overkwam de bewoners van 
Waterhoefke, Moerstraatseweg, 
Hoogstraat en Oudlandsdijkje toen 
er een onlangs brief op hun deur-
mat lag van de projectontwikke-
laar.

“Laat ik vooropstellen dat wij als 
buurt voorstander zijn van de 
energietransitie, maar met dit 
project hebben wij grote moeite. 
Ook het late tijdstip waarop wij 
op de hoogte zijn gesteld geeft ons 
weinig tijd om onze visie kenbaar 
te maken.” Aan het woord is Ari-
en Heijmans, die namens zo�n 30 
bewoners spreekt die hun hand-
tekening onder een brief met be-
zwaren tegen de visie energie en 

ruimte hebben gezet. 
“Dit plan grenst aan het provinci-
ale project “de Natte Parel” waar-
in de Provincie de afgelopen jaren 
samen met Staatsbosbeheer grote 
investeringen heeft gedaan om dit 
om te zetten van landbouw- naar 
natuurfunctie. Het Oudland, zoals 
de naam het al zegt, is een van de 
oudste gebieden van Steenbergen 
en uitloper van de Brabantse Wal. 
Door een zonnepark aan te leggen 
verstoor je de flora en fauna in dit 
gebied.”

“Bescherm dit soort open 
zandgronden”

De buurt hoopt dat de gemeen-
teraad tijdens de besluitvormen-
de vergadering van 25 juni gevoe-
lig zal zijn voor hun argumenten. 
“We richten ons niet op deze spe-
cifieke projectontwikkelaar of op 
de agrarische ondernemers met 
wie ze in zee willen gaan, maar 
op de makers van het beleid. 
Die moeten ervoor zorgen dat 
dit soort open zandgronden be-
schermd blijven. Laat ze eerst alle 
daken benutten of locaties kiezen 
waar wel draagvlak voor is, zoals 
langs het Schelde-Rijnkanaal. Ge-
lukkig heeft een meerderheid van 
Provinciale Staten onlangs op de 

rem getrapt en gezegd dat eerst 
alle andere mogelijkheden moe-
ten worden benut voor er aan-
spraak kan worden gedaan op na-
tuur- of landbouwgronden.”

“Er kan niet op alles ‘nee’ 
gezegd worden”
De projectontwikkelaar, IB Vogt, 
heeft er dus voor gekozen om in 
een vroeg stadium de omwonen-
den op de hoogte te stellen van 
hun plannen en ze te betrekken 
in de vorming ervan. “Daarbij be-
staat natuurlijk het risico dat het 
project niet door kan gaan om-

dat het uiteindelijk niet binnen de 
kaders valt die de gemeente gaat 
vaststellen. Op ons andere initia-
tief, aan de andere kant van de A4, 
hebben we een negatieve reactie 
gekregen omdat zonnevelden op 
kleigrond niet worden toegestaan. 
Maar het plaatsen van zonnepa-
nelen op daken komt om meer-
dere redenen niet goed van de 
grond en er zal toch aan de ener-
gieopgave moeten worden vol-
daan. Alleen maar ‘nee’ zeggen op 
alles kan ook niet. Bij dit project 
denken wij wel een goede kans te 
maken, zolang er aan de strenge 
randvoorwaarden wordt voldaan. 
Daarom hebben wij een ecoloog 

ingeschakeld die zich bezighoudt 
met de landschappelijke inpas-
sing en instandhouding van flora 
en fauna”, vertelt Ellenus Venema, 
projectleider zonneparken bij IB 
Vogt. 

Foto: Projectontwikkelaar IB 
Vogt heeft omwonenden op de 
hoogte gesteld van hun plannen 
om een zonnepark aan te leggen 
aan de zuid- en oostkant van Wa-
terhoefke. ( perceel centraal op de 
foto). De buurt protesteert tegen 
de komst van zo’n project in lan-
delijke gebied.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Buurtbewoners Oudland 
overvallen door plannen 
voor een zonnepark

STEENBERGEN –Drie basisschool-
kinderen uit groep 8 hadden don-
derdagochtend de eer om de nieu-
we glijbanen in zwembad de Meer-
min officieel te openen. Dat deden 
Melanie van der Heide, Tigo Stok-
ke en Ryan Clarijs met veel plezier 
want met deze tropische tempe-

raturen is het zwembad veruit de 
beste plek om te vertoeven. 

Badchef Leo Holierhoek kon goed 
nieuws brengen, want vanwege de 
verruiming van de coronamaatre-
gelen mogen er nu 250 bezoekers 
per blok komen. “Een andere ver-

ruiming is dat de blokken waarin 
men komt zwemmen langer wor-
den: er komen blokken van 2, 2,5 
uur en 3 uur. Dat is per dag afhan-
kelijk van het voorprogramma. Op 
de zondag kan het bijvoorbeeld 
naar 3 uur. Dit gaat om een over-
gangsregeling, want als de zomer-

vakantie begint hopen we de vol-
gende stap te kunnen zetten. Het 
doel is maximale verruiming bin-
nen de mogelijkheden”, aldus Ho-
lierhoek. De Meermin hoopt dit 
weekend het reserveringssysteem 
te hebben aangepast. De toegangs-
prijs voor een kaartje blijft overi-

gens hetzelfde: 3 euro. Het Dinte-
loordse zwembad Aquadintel kan 
ook gaan opschalen: in plaats van 
80 mogen daar nu 240 bezoekers 
komen. De glijbanen zijn overi-
gens helemaal goedgekeurd door 
de jeugd.  

Glijbanen Meermin officieel geopend en vanaf zaterdag meer bezoekers toegestaan

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het overgrote 
deel van de raad wil dat Steenber-
gen zich als gemeente aansluit bij 
een groep Nederlandse gemeen-
ten die bereid is om alleenstaande 
kindvluchtelingen uit Griekse kam-
pen op te vangen. Het gaat om een 
groep van ongeveer 500 kinde-
ren die dan verdeeld over Neder-

land zou moeten worden opgevan-
gen. In de praktijk betekent dat er 
dan waarschijnlijk enkele kinderen 
in Steenbergen geplaatst kunnen 
worden. De motie daartoe werd 
woensdagavond aangenomen, al-
leen de Volkspartij stemde tegen.

Diezelfde Volkspartij had ge-
vraagd om een hoofdelijke stem-

ming, waaruit duidelijk werd dat 
Volkspartij-raadslid Ad van Elzak-
ker opvallend genoeg als enige uit 
zijn fractie voor stemde. Het initi-
atief voor de motie was afkomstig 
van Nadir Baali van de PvdA, maar 
werd mede ingediend door Ge-
woon Lokaal! en D66. 

Baali lichtte toe dat het gaat 
om weeskinderen uit het Mid-
den-Oosten die onder erbarme-
lijke omstandigheden in de Griek-
se kampen verblijven. “Er hebben 
zich al 100 gemeenten bij deze 

“Coalition of the Willing” aan-
gesloten en we willen graag dat 
Steenbergen zich aansluit bij deze 
massale oproep aan het kabinet.”

Lichte aanvaring
De kritische vragen van Boy Slui-
ters van de Volkspartij zorgden 
voor een lichte aanvaring in de 
raadzaal. De partijen die de mo-
tie hadden ingediend vonden zijn 
toon en woordkeuze ongepast. De 
motie is uiteindelijk aangenomen 
met 15 stemmen voor en 4 tegen.

Meerderheid gemeenteraad wil 
opvang kindvluchtelingen 

Eerste WAO-bingo
WELBERG – Donderdag 2 juli gaat 
de WAO-biljartgroep van start met 
haar maandelijkse bingomiddag. 
Die vindt plaats in zaal Koch en 
start om 13:30 uur. De zaal is open 
vanaf 13:00 uur en het einde van de 
middag is gepland om 16:15 uur. 
Prijzen worden in contanten uitge-
keerd, deelnemers moeten de han-
den ontsmetten bij binnenkomst 
en ook hier geldt de 1,5 meter af-
stand regel. Hierdoor zijn er min-
der stoelen dan normaal. De vaste 
deelnemers hebben voorrang.



Lindenburghlaan 1a
Steenbergen

Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00 - 19.00 / vrijdag 09.00 - 21.00 / zaterdag 09.00 - 19.00  /  zondag 10.00 - 19.00 uur.

Lindenburghlaan 1
Steenbergen

Openingstijden: elke dag, van maandag t/m zondag, van 08.00 - 21.00 uur.

Spaar nog t/m 5 juli voor 
de lokale kortingsvouchers!
Kijk op albertheijnachterberg.nl voor meer informatie. 

Elke dag geopend van 08.00 tot 21.00 uur
Nieuwe openingstijden:
Wij zijn nu elke dag geopend 
van 08.00 tot 21.00 uur. 
Ook op zondag!  

Avond4Daagse afgelast:

De Albert Heijn Achterberg 
Avond4Daagse gaat dit 
jaar helaas niet door i.v.m. 
het coronavirus. 

De winkel is verbouwd:
Onze vlees, kip, vegetarisch, 
vis, vleeswaren, kaas en 
borrel afdeling is vernieuwd!

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

GELDIG VAN 1 T/M 31 JULI 2020.

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

Maak zelf vooraf een afspraak via www.haervandenadel.nl
Laat je haar stralen, wij staan voor je klaar!

Openingstijden
Dinsdag, woensdag & vrijdag:     
Donderdag: 
Zaterdag:                     

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - 

Openingstijden
Dinsdag, woensdag & vrijdag:     
Donderdag: 
Zaterdag:                     

Kaaistraat 20 - 4651 BN Steenbergen - 0167 563169 - 

08.30 - 17.30 uur
08.30 - 20.00 uur
08.00 - 15.00 uur



 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

5

 (Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Vijf dagen na de 
grote brand in de Kaaistraat in 
Steenbergen, keert de rust lang-
zaam terug onder bewoners en 
ondernemers. De woning waar de 
brand ontstond, is nog onbewoon-
baar, maar het gezin zelf heeft in-
middels een tijdelijke woning be-
trokken. De naastgelegen lifesty-
le-winkel ‘de Sujkerpot’ heropen-
de donderdagmiddag na een paar 
dagen stevig doorwerken. 

Drogisterij ‘Kruidvat’ ging daags 
na de brand alweer open. Voor alle 
betrokken winkelpanden en ap-
partementen geldt dat er de ko-
mende weken nog wel het nodige 
hersteld moet worden. 

Het gezin Van Oers heeft het mo-
menteel te druk met de verhuizing 
naar de tijdelijke woning om een 
uitgebreide reactie op de gebeur-
tenissen te kunnen geven. “Vol-
gende week, wanneer het wat rus-
tiger is, doen we dat graag,” aldus 
vader Ger. “Voor nu willen we ie-
dereen hartelijk bedanken voor de 
steun en voor de spullen die ons 
geschonken zijn. We zijn er zeer 
dankbaar voor.”

Geen slachtofferrol
Andrea Suijkerbuijk eigenares-
se van de Suijkerpot heeft gister-
middag de deuren van haar li-
festye-winkel rechts naast het 
woonhuis alweer opengezet. Ook 
zij heeft de warme steun van de 
Steenbergenaren mogen ervaren. 
“Fantastisch is dat. Maar ik wil be-

nadrukken dat het voor het gezin 
Van Oers duizend keer erger is. 
Ik wil zeker niet de slachtofferrol 
aanmeten. Het valt bij mij relatief 
mee en daar heb ik echt de brand-
weer voor te danken die er met 
kordaat optreden voor gezorgd 
heeft dat de brand niet oversloeg.”

“Water,  
alleen maar water”

De avond van de 21ste juni 2020 
zal zij niet licht vergeten. “Ik werd 
gebeld dat ik direct moest komen. 
Onderweg naar Steenbergen zag 
ik de foto’s van de brand op mijn 
smartphone voorbij komen en dat 
was verschrikkelijk.” Hoewel het 
pand gespaard bleef van de vlam-
men, brak haar hart toen zij na het 
sein ‘Brand meester’ naar binnen 

ging. “Water, alleen maar water. 
Alles was nat. Achteraf bleek dat 
gelukkig mee te vallen, maar op 
dat moment zag ik het even niet 
meer zitten”

Plekje krijgen
Gelukkig heeft de ondernemer 
pur-sang van nature een positieve 
instelling en dus gingen de schou-
ders eronder. 

“We hebben rieten matten voor 
de muur gehangen, de natte vloer 
eruit gehaald en tijdelijk vervan-
gen door houten platen. Toen 
dat gebeurd was, heb ik iedereen 
naar huis gestuurd en ben ik alles 
in mijn eentje op zijn plek gaan 
zetten. Al doende kreeg het hele 
voorval ook bij mij van binnen 
een plekje.”

Geen dichte winkel
Het leed is nog niet helemaal ge-
leden, zo beseft Suijkerbuijk. “De 
muur en de vloer zijn pas over een 
paar weken droog en de gipspla-
ten uit het plafond zullen ook nog 
wel vervangen moeten worden. 
Maar dat pakken we dan wel weer 
aan. Ik ben allang blij dat ik weer 
open ben, want een dichte winkel 
zit niet in mijn aard.”

Gezin Van Oers betrekt tijdelijke woning:

Rust keert terug na grote brand Kaaistraat

Foto’s: Thomas Weezenbeek © 2020

Foto: Andrea Suijkerbuijk

STEENBERGEN - Buurtbemidde-
ling groeit als kool, zo laat Buurt-
bemiddeling Steenbergen weten. 
Het is de eerste hulp bij burenru-
zie. 75% van de gemeenten biedt 
intussen buurtbemiddeling aan 
hun inwoners. Dat gebeurt ook in 
Steenbergen. 

In het project Buurtbemidde-
ling helpen vrijwilligers proble-
men tussen buren op te lossen 
door het gesprek weer op gang te 
brengen. De bemiddeling kan hel-
pen de leefbaarheid in een straat 
of dorp te verbeteren. Problemen 
tussen buren of buurtgenoten be-
ginnen vaak met kleine irritaties. 
Als het niet lukt deze samen op te 
lossen, kan de situatie behoorlijk 
uit de hand lopen. Een buurtbe-
middelaar kan dan de helpende 
hand bieden. 

Herrie en gebonk
Zo was er een conflict tussen twee 
buren, waarbij het geluid dat een 
gezin produceerde, de alleen-
staande buurman ertoe bracht 
op de muur te bonken. Dit leidde 

weer tot onbegrip en irritatie bij 
het gezin. De buren waren bereid 
om onder begeleiding van een 
buurtbemiddelaar met elkaar in 
gesprek te gaan. De afspraak werd 
gepland op een neutrale locatie, 
dus niet bij de partijen in huis. 

Tijdens het gesprek spraken beide 
partijen uit wat hen zo irriteerde. 
Vervolgens maakten zij afspraken 
om het geluidsoverlast te beper-
ken en - mocht het toch gebeuren 
- hoe zij hier voortaan mee om-
gaan. De communicatie is her-
steld en ze praten met elkaar als 
er iets niet goed gaat. Belangrijker 
nog: ze luisteren weer naar elkaar.

Ergernissen  
samen oplossen
De vrijwilligers van buurtbemid-
deling ondersteunen bewoners 
om deze en andere soorten over-
last en ergernissen samen op te 
lossen. Ze helpen bewoners om 
weer met elkaar in gesprek te ko-
men en zo samen een oplossing 
te vinden. Vaak brengt een bemid-

delingsgesprek uitkomst, maar er 
zijn ook andere mogelijkheden. 
Wanneer (helemaal) oplossen niet 
lukt, ondersteunen ze bewoners 
om anders met de situatie om te 
gaan. 
Wie ook problemen heeft met 
buren kan zich aanmelden voor 
buurtbemiddeling via 06 - 58 99 
03 83 of via het algemene nummer 
van WijZijn Steenbergen, 0167 – 
750 850.

Buurtbemiddeling Steenbergen:

Zorgt voor eerste hulp 
bij burenruzies

Brand in de Kaaistraat
STEENBERGEN – Op zondag 21 juni om 20.58 kwam een melding van 
een brand in een woonhuis aan de Kaaistraat 24 binnen bij de meld-
kamer. Vanwege de functie en ligging van het pand werd er direct op-
geschaald naar grote brand. Het brandweerteam van Steenbergen was 
razendsnel ter plaatse, op de voet gevolgd door team Dinteloord en de 
hoogwerker vanuit Bergen op Zoom. Zij bestreden de brand die met 
name fel woedde op de bovenverdieping van Kaaistraat 24, een gemeen-
telijk monument uit 1912. Omstreeks 22.45 werd het sein ‘Brand mees-
ter’ gegeven. De rest van de nacht bleef de brandweer aanwezig voor 

het geval de brand opnieuw op zou 
laaien. Een van de kinderen in de 
woning waar de brand ontstond, 
raakte lichtgewond, maar had geen 
verdere medische verzorging no-
dig. Ook de huisdieren van het ge-
zin bleven ongedeerd. Over de oor-
zaak van de brand is nog geen dui-
delijkheid. 
Gedurende de nacht werden de 
gedupeerde bewoners en on-
dernemers steeds geïnformeerd 
door de Veiligheidsregio Midden- 
en West-Brabant en de gemeen-
te Steenbergen. Dit gebeurde bij 
grand-café Puur dat als opvang-
centrum fungeerde. Eigenaar Mark 
van Loon was tevens degene die 
als een van de eersten rook uit het 
pand zag komen en de bewoners 
en hulpdiensten alarmeerde. Ook 
AS Complete Project- en Woning-
stoffering heeft bij monde van eige-
naresse Chantal Schillemans in de 
uren na de brand voor de opvang 
van het gezin gezorgd. 

jOuW BoOdScHaPpEn, JoUw eXtRa’s

gRaTiS BoOdScHaPpEn, De hOoGsTe kOrTiNg oP 
dAgJeS UiT En nOg vEeL MeEr eXtRa’s

sPaAr 
nU VoOr dE 

lEuKsTe eXtRa’s
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Waxen en een gezonde huid 
gaan hand in hand,

spray-tan past hier perfect bij.

Maak nu een afspraak voor waxen en 
spray-tan voor een gladde huid 

met een zomers kleurtje!

www.mrandmrswax.nl
06 179 94 051

Dit en meer beauty te vinden op 

de Ruiterstallen 22 te Steenbergen.

Ook kan je bij mr. and mrs. wax terecht voor wimperextensions.

Voordelen van waxen:
- voorkom scheerirritatie
- minder heet dan traditionele hars
- wekenlang glad

Voordelen van spray-tan:
- geen schadelijke straling van de zon
- natuurlijke kleur; niet oranje
- instant happy gevoel

* vermeld dat je de advertentie hebt gezien en krijg 10% korting 
op een behandeling!

Voor meer informatie over de actie zie onze website: mrandmrswax.nl

3 OF
MEER =

50% KORTING

1 ARTIKEL =
30% 

KORTING

2 ARTIKELEN =
40% 

KORTING

MAATVOERING
34 -42 EN 44-50

Tof & Trendy Hoogerheide  |  KLM Laan 30      |  0164 65 70 53
Tof & Trendy Steenbergen  |  Blauwstraat 66  |  0167 50 06 48

Zin in een tof avondje 
uit met vriendinnen?

Kom dan shoppen 
met je vriendinnen 

en/of collega’s 
buiten de normale 

openingstijden
en ontvang 

ook nog een extra 
kassakorting!

datum prikken?

Reserveer via de
winkel of mail naar
info@tofentrendy.nl?

ook nog een extra 

Uiteraard 
zorgen wij voor 
een hapje en een 

drankje.

&Tof

Actie voor alle 
items met 

gekleurde sticker!

BODYTEC GYM
20 MINUTES full body WORKOUT

Kaaistraat 16, 4651 BN Steenbergen
0167-854658 • info@bodytec-gym.nl • www.bodytec-gym.nl

Onder persoonlijke begeleiding in 20 minuten per week sterker, slanker 
en fitter! Bodytec zorgt ervoor dat alle belangrijke spiergroepen en dieper 
liggende spieren tegelijk intensief en effectief worden getraind.

• In korte tijd wordt het spierweefsel opgebouwd, het metabolisme gestimuleerd en de 
huid verstevigd.

• Wordt ook toegepast bij fysiotherapie en revalidatie. 

• De training is snel, zeer effectief en onder begeleiding van een personal trainer.

• Trainen volgens onze methode kan iedereen en kost slechts 20 minuten per training.

• De training zorgt voor een snelle en gebalanceerde spieropbouw en kan afgestemd 
worden op alle leeftijden en niveaus.

Bodytec bevordert: Bodytec vermindert:
- Afvallen
- Spiergroei, ook na blessure of operatie
- Kracht en reactievermogen
- Valpreventie bij senioren
- De stofwisseling, verbranden van vetten
- Het uithoudingsvermogen 
- Doorbloeding van huid en spieren
- Huidverbetering
- Het afvoeren van afvalstoffen 
- De nachtrust

- Centimeters op de BBB gebieden
- Rug-, nek-, schouderklachten
- Vetopslag
- Spierkrampen
- Cellulitis
- Osteoporose
- Spataderen
- Incontinentie

VOOR MEER INFO: WWW.BODYTEC-GYM.NL

De biologische detox kuur 
van Arkopharma
Het lichaam een paar keer per jaar reinigen 
is goed voor de lever, goed voor de galfunctie 
en de huid! Haal deze korte maar krachtige 
10-daagse biologische kuurtje en get ready 
for a healthy summer!

Aloë Vera Cooling Gel
Verkoelende en verzachtende gel op basis van pure, 
biologische aloë vera, rozen- en lavendelwater. 
Direct op de huid aanbrengen. Aloë vera is een 
krachtig oerproduct met een verkoelende en 
verzachtende werking voor de huid. In sommige 
situaties is de pure Chi Aloë Vera Cooling Gel nodig 
om de huid onmiddellijk te koelen: bijvoorbeeld bij 
overlast van de processierups, na het zonnen, na het 
ontharen, bij een rode en geprikkelde huid of ter 
verzorging en verzachting van de huid bij insecten- 
en kwallenbeten.

Na De Beet
Laat muggen een blokje omvliegen op een 100% natuur-
lijke manier! Chi Na De Beet is een mix van plantaardige 
oliën voor ‘voor’ én ‘na elke beet’. Na De Beet bevat geen 
DEET, verzorgt en zuivert de huid en is geschikt voor 
baby’s vanaf 3 maanden! Je laat je toch niet prikken?
Na De Beet is al 25 jaar dé 100% natuurlijke succes-
formule voor de verzorging en verzachting van de huid 
bij insecten- en kwallenbeten. Na De Beet bestaat uit een 
zorgvuldig samengestelde compositie van etherische 
oliën gemengd met huidverzorgende jojobaolie.

Grote Kerkstraat 23, Steenbergen, www.rozemarijnsteenbergen.nl, 0167-566262

Volg onze actie op Facebook en 
win één van de gratis detox kuren 
(Facebook pagina = Kruiderij Rozemarijn Steenbergen)
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(Door Eline van Vugt)

De klas van 2020. Daar zat ik in. Ik 
denk dat wij zeker wel herinnerd 
zullen worden in de toekomst. “Oo 
zat jij in de klas van 2020?? Chill 
hoor, geen examens. Dat was vast 
een makkie.” Nou, ik denk dat het 
toch anders is dan heel veel men-
sen zullen denken.

Aan het begin vond ik het echt 
heel jammer. Niet de examen-
spanning meemaken, geen exa-
menfeestjes en geen diploma-uit-
reiking op school. De teleurstel-
ling is in de loop der tijd wel min-
der geworden. Ik was stiekem best 
blij dat ik geen examenstress hoef-
de te ervaren, haha. Natuurlijk is 
het nog steeds erg jammer dat je 
niet met je vrienden kan zitten en 
zeggen, “Eindelijk. We zijn klaar. 
We hebben het gered.” Dit kon nu 
ook, maar het gevoel is toch an-

ders denk ik. 

Meer herkansingen
Ik denk dat er heel veel mensen 
zijn geweest in dit examenjaar die 
er goed vanaf gekomen zijn. Door-
dat zij er slecht voor stonden, had 
het gekund dat zij de cijfers niet 
meer konden ophalen voor het 
eindexamen. Nu mocht je echter 
meer herkansingen doen, omdat 
we geen eindexamens deden en 
alleen maar slaagden naar aan-
leiding van onze schoolexamens. 
(Vak examens, je krijgt er 3 à 4 in 
een jaar en daar komt een gemid-
delde uit. Dit gemiddelde telt voor 
de helft mee voor je eindcijfer, sa-
men met het cijfer voor het cen-
traal examen). 

Aangereikt
Mijn diploma is vandaag (24 juni 
2020) aan de deur aangereikt. 
Geen persoonlijk praatje, geen 

klas, alleen je familie, je mentor 
en nog een andere docent. Het 
was best leuk, maar in mijn bele-
ving was het eind van dit jaar toch 
heel anders gegaan. 
Al met al was het een gek jaar. Ik 
vind alleen niet dat we alleen naar 

de negatieve dingen moeten kij-
ken. Ik ben bijvoorbeeld met goe-
de cijfers geslaagd en aangeno-
men op mijn vervolgopleiding 
waar ik heel erg veel zin in heb :)!

Foto: Eline van Vugt (16) ontving 

haar Mavo-diploma van haar 
mentor Niels de Wijs (l) en Aard-
rijkskunde docent Jeroen Smet van 
het Roncalli. Ze gaat nu naar het 
Grafisch Lyceum in Rotterdam.

Diploma 2020: 
‘Aan de deur aangereikt, 
zonder persoonlijk praatje’

(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – “Ik begrijp het 
wel hoor, als ik ouders met kinde-
ren op het trottoir zie fietsen in 
plaats van op de weg. Dan weet je 
tenminste zeker dat je niet van je 
sokken wordt gereden.” Voor Roel 
Geers, wonend aan de Burgemees-
ter van Loonstraat, is de verkeers-
drukte voor zijn huis dagelijkse 
kost. Hij is lid van de werkgroep 
die betrokken is bij het opstellen 
van het Gemeentelijk Verkeer- en 
Vervoersplan (GVVP). Deze week 
wordt de gemeenteraad gevraagd 
om de mobiliteitsvisie goed te 
keuren die de opmaat vormt voor 
het langverwachte GVVP.

“Inderdaad langverwacht, want 
het is inmiddels 2,5 jaar gele-
den na de eerste inspraak over de 
drukte in onze straat. Een broe-

dende kip moet je niet storen, dus 
zijn wij als bewoners zeer terug-
houdend geweest met klachten 
over de zorgelijke verkeerssituatie 
rond de N257. Maar met name in 
de Burgemeester van Loonstraat 
vormt de grote verkeersdrukte, 
o.a. van grote vrachtwagens en 
landbouwvoertuigen, een perma-
nent gevaar”, zegt Geers.

 “Zwaar vrachtverkeer 
omleiden”

Voor Geers reden om zijn stem te 
laten horen in de gemeenteraad, 
omdat hij vreest dat de echte op-
lossing wat hem betreft, bij voor-
baat afgeserveerd gaat worden. 
“We hebben vernomen dat de 
komst van een rondweg niet mee-
genomen gaat worden in de afwe-
ging omdat het te duur zou zijn. 
Terwijl daar destijds nog een mo-

tie van D66 voor is aangenomen. 
Waarom die beperking al bij voor-
baat opleggen? Je kan zo’n rond-
weg op verschillende manieren 
aanleggen maar zorg dat het zwa-
re vrachtverkeer niet meer door 
de straten dendert die daar niet 
voor gemaakt zijn. De Burgemees-
ter van Loonstraat zou dan een of-
ficiële 30 km zone kunnen wor-
den want nu is het slechts een ad-
viessnelheid waar bijna niemand 
zich aan houdt.”

Zebrapad Fabrieksdijk: 
eindelijke actie
Na het vaststellen van de mobili-
teitsvisie 2040 kan deze vertaald 
worden naar het GVVP, dat in sep-
tember ter beoordeling aan de 
raad zal worden voorgelegd. Geers 
hoopt, net als de raadsleden zelf, 
dat het GVVP een stuk concreter 
zal zijn. “Ga voortvarend aan de 
slag met de bekende knelpunten 
in Steenbergen. Met de aanleg van 

het zebrapad op de Fabrieksdijk 
was ik erg blij: eindelijk actie.”

Foto: Roel Geers, bewoner van de 
Burgemeester van Loonstraat en 
lid van de werkgroep N257, hoopt 
dat de gemeente zal inzien dat 
een rondweg en 30 km-zone de 
oplossing zijn voor de verkeers-
drukte.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

Werkgroep N257 doet dringende oproep 
aan politiek bij vaststellen mobiliteitsvisie 

“Kies voor een  
rondweg en maak  
Burg. van Loonstraat  
verkeersluwe zone”

STEENBERGEN – BRABANTSE 
WAL – Op dinsdag 30 juni tus-
sen 19:00 en 20:00 uur geeft 
psychosociaal verpleegkundi-
ge Ingrid Schoen een webinar 
met tips voor mantelzorgers 

die zorgen voor mensen met 
een psychische kwetsbaar-
heid.

Ze krijgen advies over het 
zelf in balans kunnen blijven. 

Daarnaast over de impact van 
de aandoening van de per-
soon waarvoor ze zorgen. En 
er is aandacht voor het sa-
menleven onder één dak in 
coronatijd.

Om deel te kunnen nemen aan 
het webinar dienen belangstel-
lende mantelzorgers zich aan te 
melden door een mailberichtje te 
sturen naar: aanmelden@mantel-
zorgboz.nl. Na aanmelding ont-
vangen ze een link naar het webi-

nar en uitleg over de deelname.

Mantelzorg Brabantse Wal wil er 
binnen de gemeenten Steenber-
gen, Bergen op Zoom en Woens-
drecht voor zorgen dat mantel-
zorgers meer erkenning krijgen. 
Ook moeten de vooroordelen ver-
minderen. Men hoopt meer man-
telzorgers in beeld te krijgen en 
wil hen informeren, adviseren en 
ondersteunen. Een eerste stap in 
deze richting is het Webinar.

Ondersteunend webinar voor mantelzorgers  
van naasten met psychische kwetsbaarheid
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AGENDA
24 juni: extra besluitvormende 
vergadering
op de agenda o.a. de mobiliteitsvisie, 
de verordening adviesraad sociaal 
domein en diverse moties.

25 juni: besluitvormende
vergadering
op de agenda o.a. de visie energie en 
ruimte, jaarstukken 2019 en de ver-
zwaring van wegen.

9 juli perspectiefnota 
vergadering (vanaf 16:00 uur)

EEN WEEK
VOL VISIE
Deze week staan twee raadsvergade-
ringen gepland. Beide vergaderingen 
staan in het teken van besluiten over 
visie. Op woensdag 24 juni neemt de 
gemeenteraad een besluit over de 
Mobiliteitsvisie en op donderdag 25 
juni wordt er een besluit genomen 
over de visie Energie en Ruimte. 

Visies zijn belangrijke documenten 
voor gemeenten. Visies bepalen na-
melijk op hoofdlijnen en voor op lange 

termijn de richting van de gemeente 
en geeft de kaders aan waarbinnen 
plannen, projecten en nieuwe ontwik-
kelingen plaats mogen vinden. 

Ieder nieuw project of plan wordt in de 
toekomst getoetst aan de visie. Visies 
zijn kortom belangrijk, omdat zij voor 
meerdere jaren bepalend zijn van hoe 
een gemeente eruit ziet.

Deze maand vinden de vergade-
ringen nog plaats zonder publiek.  

Wilt u de vergadering volgen? Alle ver-
gaderingen beginnen om 19:30 uur en 

zijn live te volgen via www.raadsteen-
bergen.nl en via de SLOS. 

Wilt u inspreken over een agenda-
punt? 

Neem hiervoor contact op met de 
griffier: L.vanderMeer@gemeente-
steenbergen.nl

Beste inwoners,

Goed nieuws! We krijgen weer meer 
bewegingsruimte om elkaar te ont-
moeten, zowel binnen als buiten. Mits 
we de basisregels goed blijven naleven 
en dus ook 1,5 meter afstand tot elkaar 
houden. Het licht gaat op groen voor 
allerlei activiteiten en bijeenkomsten 
waarbij grotere aantallen bezoekers 
zijn toegestaan, zoals bijvoorbeeld een 
buurtbarbecue. We gaan weer kijken 
naar de vergunningverlening voor eve-
nementen, volgens de veiligheidsvoor-
schriften zoals die per 1 juli gelden. 
Ook de horeca heeft weer uitgebrei-
dere mogelijkheden om gasten te ont-

vangen. Zo zijn we in Steenbergen druk 
bezig met de realisatie van één groot, 
gezamenlijk terras op de Markt, dat 
begin juli van start gaat. Zo kan onze 
gemeenschap weer stap voor stap als 
vanouds gaan bruisen. 
 
Ik ben blij met het steeds verder 
opheffen van de beperkingen in de 
verpleeghuizen en het weer volledig 
opengaan van de middelbare scholen 
na de zomervakantie. En met het weer 
opengaan van de sportscholen, kijk ik 
er naar uit om mijn coronakilo’s kwijt 
te raken. Dit alles is te danken aan de 
inzet van ons allemaal. Samen hebben 
we het coronavirus inmiddels zover on-

der controle gekregen, zodat de zomer 
er een stuk zonniger uitziet dan we tot 
voor kort nog dachten. 

Tegelijkertijd wordt het best spannend, 
want je ziet en merkt overal dat het 
lastiger is om alle richtlijnen te volgen 
en te handhaven. En dat begrijp ik he-
lemaal. Ik ervaar dit zelf net zo goed, 
zowel privé als in mijn werk. Des te be-
langrijker is het om juist nu onze eigen 
verantwoordelijkheid te blijven nemen 
in deze nieuwe fase van ontspanning 
en verder (economisch) herstel. Alleen 
dan kunnen we corona onder controle 
houden en een tweede uitbraakgolf 
voorkomen. Zoals we er samen voor 
hebben gezorgd dat het virus zover is 
teruggedrongen, moeten we ook nu 
scherp blijven. Geen risico’s nemen, 

die ons terug naar af kunnen brengen. 
Dat vergt veel zelfdiscipline, van ons 
allemaal. 

Gelukkig hebben we de afgelopen 
maanden ervaren hoe groot de betrok-
kenheid en het verantwoordelijkheids-
gevoel van onze inwoners zijn. Ik heb 
er alle vertrouwen in, dat u zich ook de 
komende periode van uw beste kant 
zult laten zien. Dank u wel, ga zo door 
en geniet van alles wat weer mag en 
kan. 

Ik wens u van harte een zorg(e)loze 
zomer.

Uw burgemeester,
Ruud van den Belt

RUIMTE VOOR EEN ZORG(E)LOZE ZOMER

GOOI CORONA-AFVAL 
IN DE (JUISTE) AFVALBAK
Wereldwijd is en een 
enorme toename 
van achteloos op 
staat weg gegooide 
mondkapjes en 
hand  schoenen. 

Samen met Plastic 
Soup Foundation heeft Nederland-
Schoon een nieuw pictogram ontwik-
keld. Het wijst mensen erop dat ze hun 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
na gebruik in de (juiste) afvalbak moe-
ten gooien, dus niet op straat of in een 
recycle-afvalbak, maar bij het restafval.

De coronamaatregelen zijn verder versoepeld voor de gemeentelijke zwembaden. 
Vanaf zaterdag 27 juni zijn er weer meer mensen toegestaan in de zwembaden 
Aquadintel en De Meermin! Per bezoek mogen er in Aquadintel 240 mensen tege-
lijkertijd zwemmen en in De Meermin 250. Ook zijn de tijdsblokken waar mogelijk 
verlengd. De tijdsblokken  van 1,5 uur zijn nu verlengd.  Je kunt nu 2, 2,5 of 3 uur 
vrijzwemmen. Check de tijden op de websites www.zwembaddemeermin.nl en 
www.zwembadaquadintel.nl.  Een kaartje voor vrijzwemmen blijft 3 euro, en kin-
deren tot en 3 jaar zwemmen gratis. Gasten moeten toegangskaartjes reserveren 
via de websites.

LANGER VRIJZWEMMEN

We willen u graag zo goed mogelijk 
van dienst zijn. Het gemeentehuis is 
open en onze dienstverlening aan de 
balies blijft de komende tijd alléén op 
afspraak mogelijk. 

Wilt u langskomen? Maak dan eerst 
telefonisch een afspraak via 14 0167 
(maandag t/m donderdag tussen 8:30 
en 17:00 uur en op vrijdag tussen 8:30 
en 12:00 uur).

Er zijn op dit moment geen inloop-
spreekuren bij de Vraagwijzer (Fa-
brieksdijk). Wilt u langskomen? Belt u 
dan voor een afspraak via 0167-541131 
(maandag t/m donderdag tussen 9:00 - 
12:00 en 13:30 - 16:30 uur en op vrijdag 
tussen 9:00 - 12:00 uur).

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, 
bent u van harte welkom. Om uw 
gezondheid en die van onze medewer-
kers te beschermen, nemen we de no-
dige maatregelen. We werken op een 
veilige manier en volgen de richtlijnen 
van de Rijksoverheid tegen versprei-
ding van het coronavirus. 

Wij verzoeken u vriendelijk om hier ook 
rekening mee te houden.

NIET FIT? 
BLIJF THUIS!
Heeft u last van een verkoudheid, hoes-
ten of koorts? En heeft u een afspraak 
bij ons? Dan vragen wij u vriendelijk om 
deze af te zeggen en later een nieuwe 
afspraak te maken. 

BEZOEK EN AFSPRAKEN 

Vanaf zaterdag 4 juli zal de markt in 
Steenbergen omgetoverd zijn tot één 
groot terras. Het college van  B&W van 
Steenbergen heeft het mogelijk ge-
maakt om samen met de ondernemers 
zoveel mogelijk ruimte te creëren om 
gasten te ontvangen. 
Met zo’n 90 extra nieuwe tafels en 180 
stoelen is het mogelijk om een gezel-
lig terras te maken en de 1,5 meter 
afstand-regel te hanteren.

Op  zaterdag 4 juli om 13:00 uur zijn de 
burgemeester en wethouders aanwe-
zig tijdens de feestelijke opening van 
het nieuwe terras. 

De ondernemers zijn al nu druk in de 
weer met het uitpakken van de nieuwe 
spullen en het neerzetten volgens de 
1,5 meter afstand-regel. 

Ook de toegangswegen voor hulpdien-
sten en de doorgang voor voetgangers 
moeten natuurlijk ook goed geregeld 
zijn.  

Er zijn verder ook afspraken gemaakt 
over de sluitingstijden met de onderne-
mers om te kunnen blijven voldoen aan 
de coronarichtlijnen.  

ÉÉN GROOT TERRAS OP DE MARKT
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( door Peter Vermeulen )

DINTELOORD – Hun bedrijf bestaat 
inmiddels al zo’n zestig jaar. Als 
opvolgers van Piet en Eef de Bruijn 
runnen Adrie en Renate de Bruijn 
nu het bedrijf. Begin jaren 1980 
verhuisde De Bruijn ‘voor verf en 
wonen’ naar de Westvoorstraat 36. 
Sinds 1997 doet Renate de winkel, 
terwijl echtgenoot Adrie op pad is 
voor schilderwerk, behang, glas en 
raamdecoratie. De coronatijd heeft 
hen na een poosje van aanvanke-
lijke onzekerheid ook goede zaken 
gebracht.

“In het begin rezen er wel vragen. 
Een gevoel van onzekerheid. Wat 
gaat er gebeuren, gaan we hele-
maal op slot? Krijgt ons bedrijf 
hierdoor onherstelbare klappen? 
Maar al snel wisten klanten ons 

weer te vinden, al werd altijd wel 
even vooraf gebeld met de vraag 
of wij open waren”, vertelt Rena-
te. “Corona heeft er aanvanke-
lijk voor gezorgd dat de mensen 
weer veel in huis gingen doen. 
Dat betekende voor ons dat voor-
al de verven en het behang extra 
verkoop opleverden. Raamdeco-
ratie bleef even achter, maar dat 
trekt nu weer aan”, licht Adrie toe. 
“Maar ik heb het echt te doen met 
collega ondernemers die zware 
klappen kregen. Neem de hore-
ca, of bijvoorbeeld een groot Din-
teloords bedrijf als JMT dat levert 
voor evenementen. Daarbij denk 
ik dat er nog een zwarte tijd aan-
komt. Dan gaan de mensen hun 
hand op de knip houden. Er wordt 
immers 6 tot 7 procent krimp ver-
wacht”.

‘Kwaliteit laten ervaren’
Het tweetal geeft aan dat ze geen 

pessimisten zijn, maar zoveel mo-
gelijk met optimisme tegen za-
ken aankijken. “Wij zijn van huis 
uit geen klagers. We werken hard, 
wonen hier boven de zaak in een 
eigen pand. We hebben ook geen 
personeelskosten en doen het 
werk samen. Daarbij zijn we ook 
ondernemers en moeten we er 
voor zorgen dat we dit uitstralen. 
We koesteren onze klanten, geven 
hen deskundig advies en laten 
hen ervaren dat onze producten 
soms wat duurder zijn van wan-
neer online wordt gekocht, maar 

dat de klant daar ook waarde voor 
krijgt. Het zij in betere producten 
die langer mee gaan, het zij in ad-
vies hoe een karwei moet worden 
aangepakt waardoor de start er-
van goed is en er naast een goed 
resultaat ook minder bijkomende 
kosten zijn. Dat wordt een prijs-
verschil als snel terugverdiend”.

‘Uitdragen waarin je 
sterk bent’

De coronaperiode heeft ook ge-

bracht dat de mensen het belang 
van lokaal kopen extra zijn gaan 
inzien. “We hebben hier in Din-
teloord dan ook leuke winkels. 
Dichtbij en met gratis parkeermo-
gelijkheden. En met ondernemers 
die van aanpakken weten en goed 
samenwerken. Voor de toekomst 
blijft het belangrijk om goed te 
kijken waar je sterk in bent en dat 
uit te dragen. Goede service en 
de juiste beleving blijven heel be-
langrijk. Ze zorgen voor de nood-
zakelijke klandizie waardoor Din-
teloord aantrekkelijk blijft, een 
leuke plek om te wonen en te le-
ven”.

Consumentenactie
Adrie en Renate de Bruijn wijzen 
graag nog even op de consumen-
tenactie die de winkeliersvereni-
ging Dinteloord Winkeloord in 
samenwerking met de plaatse-
lijke horeca ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan organi-
seert onder de noemer ‘Shop, Eet 
& Drink”. Volle ingeleverde spaar-
kaarten maken kans op een van 
de 50 cadeaupakketten ter waarde 
van 120 euro. De actie loopt nog 
tot eind dit weekeinde.

Foto: Adrie en Renate de Bruijn 
staan er met plezier en ambitie 
voor hun klanten.
Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Ondernemers Renate en Adrie de Bruijn:

“Deze tijd heeft er ook voor 
gezorgd dat lokaal  
ondernemerschap bewuster 
wordt gewaardeerd”

Kruisland – ‘‘De eerste week dat 
wij verplicht moesten sluiten 
door het coronavirus was ik van 
slag, vertelt Evelyn Buijsen. ‘‘Maar 
dit gevoel verdween en ik heb in 
deze periode ook hele mooie din-
gen zien ontstaan.’’ Evelyn Buijsen 
staat als derde generatie aan het 
roer van Haarstudio Jean-Pierre 
uit Kruisland. Ouders Cees en Je-
anne Buijssen hebben in 2017 de 
zaak overgedragen aan hun doch-
ter Evelyn. ‘‘Maar allebei mijn ou-
ders zijn hier nog veel te vinden, 
vooral op drukke dagen en in het 
weekend’’.

Maandagavond 23 maart jl. werd 
bekendgemaakt dat alle kapsa-
lons hun deuren moesten sluiten. 
Deze periode duurde tot 11 mei 
jl. Evelyn Buijsen blikt terug: ‘‘In 
deze periode kom je er echt ach-
ter dat een kapsalon meer is dan 

een plek voor je haren. Wij heb-
ben met veel klanten een hechte 
band opgebouwd. Sommige klan-
ten blijven in je gedachten voor-
bij komen: ‘Hoe zou het gaan met 
zijn/haar gezondheid? Hoe gaat 
het met een nieuwe baan of een 
verbouwing? Oei, de bruiloft kan 
niet doorgaan’. 
Vandaar dat wij veel klanten zijn 
gaan bellen om te horen hoe het 
ging, om te kijken of wij iets kon-
den betekenen, een luisterend oor 
te bieden of advies te geven. Dat 
doen wij graag en het gaf een ge-
rust gevoel als we de stemmen 
hoorden van onze klanten. 

Maatregelen RIVM
‘‘We mochten open vanaf 11 mei 
jl., een week eerder dan aanvan-
kelijk gedacht’’. Evelyn Buijssen 
worstelde flink met alle maatrege-
len waar zij zich aan moest gaan 

houden: ‘‘In mijn huidige salon 
zouden we aanpassingen moeten 
doen waarbij de beleving in de sa-
lon totaal anders zou worden. Na-
turlijk willen wij alle richtlijnen en 
adviezen graag opvolgen. Maar 
mijn inziens zou er een sfeer ont-

staan waar ik mij, en ik vermoed 
ook mijn klanten, niet prettig bij 
voel’’. Een leegstaand pand aan 
de overkant van de straat bleek de 
oplossing. Binnen één weekend is 
deze ruimte omgetoverd tot een 
�pop-op haarstudio/barbershop�. 

��Iedereen die kon helpen, stak 
zijn of haar handen uit de mou-
wen. Het waren echt een hele bij-
zondere weken’’, glundert Evelyn 
Buijssen. ‘‘Wat een warm gevoel! 
Alles deden we samen’’.

Pop-up Haarstudio
‘‘Heren, kwetsbare klanten en bij-
voorbeeld moeders met kinde-
ren kunnen hier apart worden ge-
holpen. Alles wat wij normaal in 
de salon aanbieden kan hier ook. 
En nog belangrijker; de sfeer blijft 
ontspannen in beide panden. 
Juist nu hebben sommige klan-
ten dit nodig. Een kappersbezoek 
kan door alle maatregelen één van 
de weinige momenten in de week 
zijn dat er sociaal contact is. Dan 
wil je dat dat moment fijn ver-
loopt. Een klant vroeg ons laatst 
of zij nog even mocht blijven zit-
ten. Dan weet je dat je een juiste 
beslissing hebt genomen’’. 

Foto: Cees Buijssen hanteert de 
kappersschaar in de pop-up stu-
dio aan de overkant van de straat. 
Hierdoor kunnen kwetsbare klan-
ten apart geholpen worden.
Foto: Michelle Douw © Steenbergse Courant

‘Pop-up haarstudio blijkt 
een uitkomst in coronatijd’

( door Michelle Douw )

Dinteloord – Inge Kats en Pieter 
van den Hil, ondernemers en bei-
den lid van winkeliersvereniging 
Dinteloord Winkeloord, zijn het er 
over eens: de afgelopen periode is 
er een enorme verbroedering on-
der de Dinteloordse ondernemers 
ontstaan. Pieter van den Hil, eige-
naar van telecombedrijf vandenhil.
com: ‘‘We hebben er allen samen 
de schouders onder gezet’’. 

‘‘We willen van dit moment ge-
bruikmaken om gemeente Steen-
bergen, en met name burgemees-
ter Ruud van den Belt en wethou-
der Willy Knop, een compliment 
te maken. Vanaf het moment dat 
het coronavirus de wereld van 
veel ondernemers op zijn kop zet-
te is er vanuit de gemeente alles 
aan gedaan om ons te ondersteu-
nen’’, complimenteert Pieter van 
den Hil. 

Mensen verbinden
Inge Kats, voorzitster van de win-
keliersvereniging en eigenaresse 
van N. Kats Rijwielen, voegt hier 
aan toe: ‘‘Er is direct geld ter be-
schikking gesteld en actief met 
ons meegedacht. Zij hebben men-
sen met elkaar in verbinding ge-
bracht. We zijn continu in gesprek 
gebleven met de gemeente en dit 
gaf een heel goed gevoel’’. 

Vasthouden
Inge Kats heeft goede hoop deze 
saamhorigheid vast te kunnen 
houden. 

‘‘Ik ben enorm trots op hoe ie-
dereen in Dinteloord zijn of haar 
steentje bijdraagt. Juist in deze tij-
den zie je de mooiste dingen ont-
staan. Niemand leunt achterover 
en doet zijn of haar ding. Of het nu 
gaat om winkeliers, ondernemers, 
verenigingen, horeca en vrijwilli-
gers. Samen staan we sterk’’.  

‘‘We hebben in Dinteloord er allen samen 
de schouders onder gezet’’ 

  

www.hartvandinteloord.nl

www.onssteenbergen.nl
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“Wat hebben een koekjesfabriek, 
wielrennen, popmuziek, de oor-
log in Nederlands-Indië, blind 
zijn, grappige columns en een pu-
berdagboek met elkaar gemeen? 
Witte da? verschaft het antwoord”, 
zo beloven de samenstellers van 
het programma. 
Zij vroegen Hanneke Meulblok 
van Heemkundekring De Stee-
nen Kamer om te komen vertel-
len over de speciale locatie waar 
het evenement plaatsvindt – de 
voormalige koekjesfabriek aan 
de Wouwsestraat – en over diens 
oud-bewoners. Erik van Turnhout 

komt met een bijzonder reisver-
haal, Paul Asselbergs brengt co-
lumns, Dasja Abresch leest voor 
uit haar puberdagboek en Riet 
Brusselaars vertelt waar ze soms 
letterlijk en figuurlijk allemaal te-
genaan loopt omdat ze blind door 
het leven gaat.  

Interview
Ook Willem Jongeneelen levert 
een eigen bijdrage: hij vertelt over 
zijn nog te verschijnen boek ‘De 
Verzwegen Oorlog’ en leest een 
poprecensie voor. De journalist 
interviewt vervolgens ex-prof-

wielrenner en huidig bondscoach 
Koos Moerenhout. Zangeres Elly 
Kellner begeleidt zichzelf op de gi-
taar en zingt een aantal persoon-
lijke liedjes. 

Aanvangstijd
Om 15:00 uur start de inloop, tus-
sen 15:30 en 17:30 uur worden de 
verhalen verteld. Bezoekers be-
talen vijf euro entreegeld en ont-

vangen daarvoor ook een drankje 
en een hapje. Vanwege de corona 
maatregelen is het aantal plaatsen 
helaas beperkt. Voor een plaats-
je is reserveren noodzakelijk. Dit 
kan via witteda@hotmail.com. 
Toewijzing geschiedt op volgorde 
van aanmelding.

Steenbergse verhalen 
beloven interessante 
zondagmiddag
STEENBERGEN – Zondag 5 juli is het theatercafé van Myra 
Ceti het decor van de eerste editie van ‘Witte da?’ een zon-
dagmiddag vol vertelsels over wetenswaardigheden die een 
gemêleerd gezelschap vertellers zullen brengen. De samenstel-
ling is gemaakt door de Steenbergenaren Claudia de Groen en 
Willem Jongenelen. Het belooft een interessante en zeker ook 
geanimeerde middag te worden. Reserveren is noodzakelijk, 
het aantal stoelen is beperkt.

Foto: Willem Jongenelen, Claudia de Groen en Menno Ooms.

STEENBERGEN – Corona zet voor 
dit jaar ook een streep door de 55e 
editie van de Steenbergse wandel-
4daagse. Die zou normaliter be-
gin september worden gehouden, 
maar verschuift nu door naar vol-
gend jaar.

Vorig jaar blies een team vrijwil-
ligers van Albert Heijn Achter-
berg nieuw leven in het wandele-
venement nadat Wandelsportve-
renging De Blaar na 53 jaar aan-
gaf niet langer voor de organisatie 
te kunnen zorgen. Toch kwam er 
een 54e editie door dat Simone de 
Kock, Tanna de Kock-Verkouter, 
Dyllan Lucassen, Michelle van der 
Kuip en Martin Achterberg hun 
schouders hier onder zetten. Die 
inspanning werd een waar suc-
ces. Er waren meer dan 550 offici-
ele inschrijvingen en ook vele ou-
ders en begeleiders liepen mee, 
waardoor het aantal deelnemers 

nog groter was. De vier avonden 
werden opgeluisterd door diver-
se muziekbandjes en er werden 
lekkernijen uitgedeeld die goed in 
de smaak vielen. De avond4daag-
se naast door Albert Heijn Achter-
berg ook ondersteund door ook 
SNS Bank, Vermeulen Steenber-
gen, Dawn Foods, Verbeek Fruit, 
Bakhuys, gemeente Steenbergen, 
EHBO Steenbergen, vv Steenber-
gen, buurtvereniging �t DrieVier-
de, Ontspanningsvereniging Wel-
berg, activiteitencomité Gum-
maruskerk en alle muziekbandjes. 

Volgend jaar
Martin Achterberg, namens de or-
ganisatie: “We betreuren het dat 
we tot deze beslissing hebben 
moeten komen. We hopen met 
elkaar dat we volgend jaar de 55e 
editie wel kunnen organiseren. We 
kijken er nu al naar uit!”

 Home edition KWBN
Dit jaar dus geen Albert Heijn 
Achterberg Avond4daagse. Wie 
toch een avond4daagse wil lo-
pen kan dit doen door de Home 
edition te wandelen. Die de Ko-

ninklijke Wandelbond Nederland 
(KWBN) organiseert. Er kan van-
af het eigen huisadres worden ge-
start voor een afstand van 2,5 km, 
5 km of 10 km. De kosten bedra-
gen 5 euro per persoon, wande-
laars ontvangen een medaille na 4 

avonden wandelen en meer infor-
matie is te vinden op www.avond-
4daagse.nl/deelnemers/avond-
4daagse-home-edition. 
De home edition van KWBN staat 
geheel los van Albert Heijn Ach-
terberg.

Dit jaar helaas geen 55e 
editie van Steenbergse 
Wandel4daagse

DE HEEN – Weliswaar is het aan-
tal deelnemers dit maal beperkt, 
maar wie er op tijd bij is kan deel-
nemen aan de ‘Vroege vogelwan-
deling’ die Natuurmonumenten op 
zondagochtend 5 juli organiseert. 
Onder begeleiding van natuurgids 
Wim van Vliet struinen de natuur-
liefhebbers over de prachtige Gor-
zen.

“In de vroege ochtend is de natuur 

op haar mooist”, verzekert Wim 
van Vliet van Natuurmonumen-
ten.  “Het sluierende licht van de 
opgaande zon kleurt de voorma-
lige schorren en slikken goudgeel. 
Geniet van de rust en stilte terwijl 
heel Nederland nog ligt te slapen.” 
Na het wegvallen van het zoutwa-
tergetij door de komst van de Phi-
lipsdam is het gebied in de afgelo-
pen decennia veranderd. “Nu kom 
je tijdens het wandelen duinriet, 
koninginnenkruid en zeldzame 

orchideeën zoals de keverorchis 
tegen”. De vrijwillige boswachter 
vertelt de deelnemers tijdens de 
wandeling alles over de Dintelse 
Gorzen en de planten en dieren.

Tips en tijden
Hij heeft wel een aantal tips: “Trek 
stevige schoenen of laarzen aan, 
neem je verrekijker mee en con-
troleer jezelf na afloop goed op te-
ken”.
Het wandelen start om 07:00 uur 
vanaf de parkeerplaats van de 
Dintelse Gorzen aan de Vlietdijk 
2-4 in Dinteloord. De wandeling 
duurt ongeveer 2,5 uur. Wie ver-
koudheids- of griepverschijnselen 
heeft wordt verzocht om thuis te 
blijven. Aanmelden is verplicht en 
kan via www.nm.nl/agenda.

Vroege vogelwandeling 
van Natuurmonumenten 
over de Dintelse Gorzen
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( door Michelle Douw )

Steenbergen – Het zal niemand 
zijn ontgaan; er is krapte op de 
woningmarkt. ‘‘Terwijl juist nu een 
goed moment is om je woning te 
verkopen. De rente is laag en de 
woningen die op de markt komen 
zijn door de grote vraag vaak bin-
nen veertien dagen verkocht’’, ver-
telt Clemens Suijkerbuijk. 

Bij Koetsenruyter Makelaardij, 
waar Clemens Suijkerbuijk eige-
naar van is, hebben ze het de laat-
ste maanden enorm druk gehad. 

‘‘Wij konden niet voorspellen 
dat, ondanks het coronavirus, de 
woningen als warme broodjes 
over de toonbank bleven vliegen. 
Vooral woningen onder de drie 
ton werden razendsnel verkocht. 
Maar nu zie je dat het aanbod van 
woningen heel klein is geworden’’.

4, 5, 6 procent rente over 
de oude hypotheek
‘‘We zouden de woningbezitters 
wel wakker willen schudden! We 
zien oude hypotheken voorbij ko-
men met 4, 5, 6 procent rente. Je 
bent een dief van je eigen porte-

monnee als je niet overweegt om 
nu een andere woning te kopen 
waardoor je een hypotheek tegen 
een veel lagere rente kunt afslui-
ten. Op dit moment ligt dit per-
centage rond de 1,5 procent. Als 
je een woning van dezelfde waar-
de terugkoopt verminderen je 

maandlasten drastisch. Het maxi-
maal te lenen hypotheekbedrag 
ligt nu door de lage rente hoger. 
Een grotere woning terugkopen is 
dus ook een serieuze optie’’.
 

Toekomst
Het drastisch versoepelen van de 
maatregelen rondom het corona-
virus biedt kansen volgens Cle-
mens Suijkerbuijk. ‘‘Door de ver-
soepelingen kan de economie 
weer steeds beter gaan draaien en 
het geeft de burger ook vertrou-
wen voor de toekomst. Wij ho-
pen dat dit er voor zorgt dat men-
sen niet langer twijfelen om hun 
woning te koop te zetten. Mocht 
je woning niet door ons verkocht 
worden dan hanteren wij het ‘no 
cure no pay’ principe. Verkopen 
via Koetsenruyter Makelaardij is 
dus verkopen zonder risico’’. Voor 
meer informatie: www.koetsen-
ruyter.nl.  

‘‘Krapte op de woningmarkt biedt zeker kansen’’

Proficiat!
Jasmijn, gefeliciteerd met 
jouw diploma VWO. Heel veel 
succes met jouw verdere studie.

Van oma Lidwien, 
Martijn, Herman & Annemarie
Steenbergen

Wereldse finale voor 
X-landers 10.0

(Door Dasja Abresch)
KRUISLAND – Zaterdagmiddag om 17.00 uur zal de spanning te snij-
den zijn bij zaal Koch in Kruisland. Daar verzamelen de leden van het 
First Lego League team X-landers 10.0 zich voor de prijsuitreiking van de 
Global Innovation Award die zij via live-stream volgen. Het team van de 
Zonnebergschool is een van de 20 kanshebbers voor de award. Afgelopen 
maandag kregen de kinderen de Benelux Award die zij eerder al wonnen, 
overhandigd. Dat was er door de corona-crisis nog niet van gekomen. Es-
kil Buijzen, Ruby van Vliet, Nick van den Bosch, Luuk van Tiggelen, Thijs 
Jansen, Maike Cobelens en Ellemieke van Osta vormen samen met coa-
ches meneer Ruud van Kaam en meneer Mario von Banniseht het First 
Lego League Team. De prijsuitreiking gebeurde door Irene Hulsen en Ani-
ta Smits van de Stichting Techniekpromotie die de First Lego League in 
Nederland organiseert. “We hebben de Benelux Innovation Award zelf in 
het leven geroepen om meer aandacht te geven aan de innovatieve projec-
ten,” legt Smits uit. Dat de winnaar vervolgens zo hoog zou scoren bij de 
GIA, was een grote verrassing. “Het is volkomen terecht. De X-landers 10.0 
bieden met hun Mud Master een echt technische oplossing voor een we-
reldwijd probleem. Ook onze vier juryleden waren het unaniem eens over 
de kwaliteit van het project.” Wie mee wil kijken kan dat via de volgende 
link doen: https://bit.ly/2VhR2BJ

STEENBERGEN – Ruim tien jaar nu 
maakt Mart Iriks het programma 
‘Ratjetoe’ voor SLOS-Radio. Hierin 
draait de presentator en radiotech-
nicus een breed scala aan metal- 
en hardrock. Hij reageerde samen 
met helper Marieke van Poelgeest 
op een oproep van het hardrock en 
metal vakblad ‘Aardschok’ dat een 
overzicht wilde plaatsen van ra-
diostations die speciale aandacht 
besteden aan deze muziek. En tot 
groot genoegen werd hun inzen-
ding beloond met plaatsing.

“De Nederlandse promotor van 
The Rock Onlin – die mij regelma-
tig nieuwe releases stuurt en pla-
tenmaatschappijen en uitgeverij-
en vertegenwoordigt als AFM Re-
cords en MetalVille – wees mij op 
de oproep van ‘Aardschok. Daar-
om heb ik de gegevens en inhoud 
van Ratjetoe doorgestuurd naar 
de hoofd redacteur van dit blad. 
Blij verrast was ik dan ook dinsdag 
toen ik ‘Aartschok’ in de winkel 
ging halen dat we erin stonden”, 
zo laat Mart Iriks trots weten. “Ik 
maak het programma Ratjetoe al 
ruim 10 jaar voor Slos-Radio . Ik 

doe de presentie en techniek alle-
maal zelf. Ook onderhoud ik een 
inmiddels flink netwerk met pla-
tenmaatschappijen , promotors , 
en natuurlijk de muzikanten. Dat 
we geselecteerd zijn voor de Aard-
schok voelt voor ons toch als een 
blijk van waardering voor het pro-
gramma”.

Hulp
Sinds een jaar krijgt Mart Iriks 

hulp van Marieke van Poelgeest. 
Die hulp gebeurt geheel op af-
stand. Marieke woont in het Gel-
derlandse Rheden. Ze kwam bij 
toeval in aanraking met Ratjetoe 
en werd een fan van het program-
ma. “Ik ken Mart via Facebook nu 
drie jaar. Het bijzondere is dat we 
elkaar nog nooit in levende lijve 
hebben ontmoet. Ik bood Mart 
aan om de Facebookpagina van 
Ratjetoe te gaan bijhouden en be-

dacht ook de items ‘Toptip’, ‘De 
onvergetelijke maar vergeten Al-
bumklassieker’ en ‘Classic Rock 
track of the week’. Alle drie wor-
den deze veelvuldig bekeken en 
we zagen de pagina-likes toene-
men. Zodoende is Ratjetoe nog 
verder uitgegroeid tot een vol-
waardig programma. Met de er-
kenning van Aardschok zijn we 
dan ook heel blij”.

Afstemmen
Het programma Ratjetoe is elke 
vrijdagavond tussen 20:00 en 
22:00 uur te beluisteren via SLOS 
radio. Liefhebbers van onder meer 
black-, death- en doom metal en 
hardrock komen aan hun trekken. 
SLOS radio kan worden beluister 
via 87.5 FM, via Ziggo kabel, via 
107.4 FM en het programma is te 
streamen via www.slos.nl.

De bijdrage van Marieke van Poel-
geest is te vinden op facebook.
com/pages/category/ Radio-Sta-
tion/Ratjetoe - 873496576102039.

Programmamaker Mart Iriks van ’Ratjetoe’ vereerd met 
selectie door Metal magazine ‘Aardschok’

Nieuws van ondernemers uit de gemeente Steenbergen
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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

www.vishandeldemeerpaal.nl

Blauwstraat 77 • 4651 GB Steenbergen • 0167 564 470

- 500 gram Paëlla 
          € 7,50 
-  500 gram zeebaarsfi let 
                               € 9,95 
- Zomersalade 100 gram 
                               € 2,49
 100 + 50 gram gratis
    Geldig in de winkel en op vrijdagmorgen bij de 
 viskar op het Floraplein.

geldig van 26 juni a.s. 
t/m 4 juli 2020

STANDPLAATS
VERKOOPWAGEN

STEENBERGEN

Vrijdag van 
09:15 tot 13:00 uur

Floraplein

€€ 7,50€ 7,50€ 7,50

aanbiedingen

lekker 
gezond 
met de 
fiets

back to school

Westzijstraat 4, 
4671 CG Dinteloord
0167-524 597

Westzijstraat 4, 4671 CG Dinteloord
0167 - 524 597

Maak nu een proefrit! 

Reserveer één van onze Gazelle demo fi etsen & 
ervaar het plezier van fi etsen met een E-Bike.

Kaaistraat 51, 4651 BM Steenbergen

Meesters
In groenten en fruit

Aanbiedingen van de week
Pasta pesto salade heerlijke italiaanse 

pastasalade met rucola, per 100 gram 1,19
Tagliatelle schotel  met kippedijen 

in een heerlijke paprikasaus, per stuk 4,25
Tomaat  & truff el burrata

 Zomerse salade gegarneerd met 

basilicum, per stuk 4,25

Actie is geldig 
tot 4 juli 2020

We leveren ook aan huis of bij uw bedrijf!

Vernieuwde website voor recepten, 
assortiment en weekaanbiedingen:  
www.meesters-groenten.nl
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Vieringen in de kerken van de St. 
Annaparochie zijn dit weekend 
nog voor maximaal 30 personen 
per viering toegestaan, vooraf 
aanmelden verplicht zie hiervoor de 
berichtgeving bij uw parochiekern. 
Vanaf 1 Juli zij er 100 aanwezige 
per viering toegestaan en vervalt 
het vooraf aanmelden. 
27 Juni om 17.00 wordt voor de 
laatste keer de Eucharistieviering 
vanuit de Gummaruskerk 
uitgezonden via Slos TV, KPN 
kanaal 1402 en Ziggo kanaal 411. 
Vanaf 1 juli alleen via de radio 
KPN kanaal 1102 en Ziggo kanaal 
916.
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: het secretariaat is gesloten 
en alleen bereikbaar via   e-mail 
par.secretariaat@sintannaparochie.
com of via de telefoon 0167-
561671                                                                                
Contactpersonen:   
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Coby Schoonen tel: 0167-566322, 
cobyschoonen@gmail.com
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103                                                                                                        
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jongh, 0167-522909, 
g d j o n g h h 6 8 @ g m a i l . c o m  
Mariakapel en begraafplaats 
dagelijks geopend van 9.00 -20.00 
uur.                                                           
Parochiekern H. Georgius: 
Ad Huijsmans, 06-53424810 
huijsmans4756@gmail.com
Parochiekern H. Joannes de 
Doper, Corrie van Tilburg, 
cvtilburggeers@home.nl, 0167-
502335                                                                                                                       
Parochiekern St. Gummarus Els 
Verbeek secr. PKC 0167-566886, 
Bram Hommel voorz. PKC 06-
53802394, a.a.j.hommel@gmail.com                                                            
Parochiekern Vredeskerk: Petra 
Geers, 0167-565994, petrageers@
hotmail.nl 
Pastoraal woord
Voor de coronacrisis waren we in 
ons bisdom nogal sterk bezig met 
de vraag hoe we als parochies meer 
mensen in contact kunnen brengen 
met het christelijk geloof. In onze 
parochies hadden we boeken 
aangeschaft o.a. van de Canadese 
priester Mallon (Als God renoveert) 
die we zijn gaan lezen. In maart 
zou er o.a. door Father Mallon een 
grote conferentie gegeven worden 
in Oudenbosch over het thema 
parochievernieuwing.
Deze conferentie is nu uitgesteld 
tot het najaar van 2021. Father 
Mallon heeft wel de afgelopen 

week twee zgn. webinars gegeven. 
Via de computer was hij live te 
volgen en vertelde hij over zijn 
ervaringen in de Canadese kerk. 
We hebben in ieder geval in de tijd 
van de pandemie nog eens extra de 
waarde ingezien van de moderne 
communicatiemiddelen om ons 
geloof uit te dragen. In de boeken 
over parochievernieuwing wordt 
hiervan de waarde ook ingezien, 
ofschoon deze middelen het 
persoonlijke contact niet kunnen 
vervangen. De brieven van de 
apostel Paulus waren belangrijk 
bij de groei van de kerk in de 
beginjaren, maar zijn optreden en 
preken waren dat zeker ook.   
Via kranten als deze, via onze 
website en facebook konden we 
kerkberichten en  bezinnende 
woorden verspreiden. Via de 
lokale omroep konden we 
wekelijks Missen uitzenden 
vanuit de Gummarus. We danken 
alle vrijwilligers die aan onze 
communicatie binnen onze 
parochies werken en aan de 
medewerkers van de SLOS en 
het Filmcollectief die voor de 
tv-uitzendingen zorgden. Vanaf 
het eerste weekend van juli is de 
Mis om 17.00 uur op zaterdag 
zoals vroeger alleen via de radio 
te volgen. We mogen dan weer 
maximaal 100 mensen toelaten 
tot de vieringen. We hopen dat 
degenen die in staat zijn, zich  
veilig genoeg voelen om te komen. 
U bent van harte welkom. pastoor 
Hans de Kort

Voor de eucharistieviering van 
27 Juni dient u nog vooraf te 
reserveren bij Petra Geers via 
e-mail jgeers@home.nl / per 
telefoon 0167-565994. Vanaf 1 Juli 
is het aantal aanwezige per viering 
vastgesteld op maximaal 100 
personen en is reserveren vooraf 
niet meer nodig. De richtlijnen van 
het RIVM inzake, het ontsmetten 
van de handen, de 1,5 meter 
afstand onderling en bij koorts of 
verkoudheid blijf thuis dienen ook 
dan nog steeds  in acht te worden 
genomen.
Zaterdag 27 Juni om 19.00 
uur Eucharistieviering met als 
voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor.  
Woensdag 1 Juli om 9.30 
uur: Eucharistieviering met als 
voorganger Pastor Sebastian 
Chazhoor. 
Opgeven van een misintentie kan 
bij Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 
Telefoonnummer 0167-565612,       

e-mail r.gelten@home.nl 

Kerkdiensten:  jaarcyclus A.
Zaterdag 27 juni 17.00: pastoor 
H. de Kort en pastor L. Robijn. 
Jeanette v.d. Riet; Rob Madou; 
Corry de Groot van Tilburg; Peet 
van Lakwijk echtgenoot van Riet 
Uijtdewilligen; Janus van Loon; 
Jan Schetters en dochter Christine; 
Zondag 28 juni 9.30 uur: pastoor 
H. de Kort. Jeanette v.d. Riet; Rob 
Madou; Corry de Groot van Tilburg; 
Peet van Lakwijk echtgenoot van 
Riet Uijtdewilligen; Janus van 
Loon; Maria de Baar; Jenny van 
Overveld-Tiberius; 
Maandag 29 juni 19.00 uur: 
pastor S. Chazhoor.

De kerkdiensten mogen weer 
doorgaan. U moet zich wel 
aanmelden voor deze vieringen, 
want er mogen maar 30 personen 
in de kerk. Voor onze parochie 
kunt u dit doen bij Piet van Schilt, 
telefoon 06  11793653 op per 
email: pietvanschilt@ziggo.nl. 
Zondag 28 juni 09.00 uur: 
Woord Gebed Communieviering, 
voorganger pastor Lenie Robijn.
Maandag 29 juni 18.00 uur: H. 
Mis.
Woensdag 1 juli 19.00 uur: H. 
Mis.
Doinderdag 2 juli 19.00 uur: 
Medjugorjeviering en Rozen-
kransgebed.

Zaterdag 27 juni 19.00 uur 
Euch.: In deze viering gedenken 
wij: Cor van Osta - Laanen; Jaan-
tje de Booij; Peet van Lakwijk e.v. 
Riet Uijtdewilligen; jrgt. Jo Mer-
tens; Voorganger: Past. H. de Kort, 

Lector: A. Blom. Dinsdag 30 juni 
19.00 uur Euch.: Ter ere van de H. 
Antonius voor onze gezinnen.  

Zondag 28 juni 11.00 uur: Eucha-
ristieviering. Muziek: organist en 
cantor.   
Als u naar de dienst wil 
komen moet u dat wel vooraf 
doorgeven aan:  Ad Huijsmans tel. 
0653424810
Mailadres: huijsmans4756@gmail.
com Misintenties: Cor van Etten-
v.d. Poel, Jgt. Cornelis van Etten, 
Dina Reijnders-Suijkerbuijk, Jo de 
Jongh-Dingemans. Voorganger: 
pastoor Hans de Kort; Lector: 
Josephine Dingemans; Koster: Ad 
Huijsmans.
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Zondag 28 juni  10.00 uur: Mevr. 
v.d. Leeuw, Oud-Gastel. I.v.m. 
coronaregels mogen 30 per-
sonen bij de kerkdienst aanwezig 
zijn. Wilt u bij de dienst aanwezig 
zijn moet u zich aanmelden bij 
Conny Bom, tel. 0167-564745 
of connybom@autobom.nl. Aan-
melden kan tot donderdag 20.00 uur.

Zondag 28 juni leidt Mevr. B. 
de Waal de digitale kerkdienst. 
Aanvang 10.00 uur. De dienst is 
live te volgen of terug te kijken via 
de link: www.pkn-oudenbosch.nl/
diensten/ geluidsdiensten/video-
kerkdienst. 
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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

Toegift van Pater Bertus

Weg met die rommel!
Met al die thuiszittende en 
thuiswerkende mensen tijdens 
de lockdown  staan er files in 
de milieustraat. Velen houden 
opruiming in huis en in de 
schuur. “Weg met die rommel”. 
Opgeruimd staat netjes! In minder 
grote getallen maken mensen in 
deze coronacrisistijd gebruik om 
hun geweten te onderzoeken. Het 
kwaad moet weg;  het goede kan 
verbeterd worden. Het sacrament 
van de biecht is voor een gelovige 
katholiek de “Milieustraat”, 
waar je aan de voeten van het 
kruis van Jezus al je kwaad mag 
deponeren in tegenwoordigheid 
van een priester, die aan jou na 
een eerlijke belijdenis en oprecht 
berouw de barmhartige vergeving 
van  de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest zal uitspreken. In 
een “schoon huis”, verzoend met 
God en met de mensen, mag je 
verder met je leven te beteren en 
niet meer te zondigen. “Heer, wees 
mij, zondaar, genadig”. In deze 
“Toegift”, lieve mensen, wil ik 
nog eens bekend maken, dat het 
heilzame sacrament van de biecht 
mogelijk is. Een afspraak met 
een biechtvader is snel gemaakt. 
Er staan geen files voor zijn deur. 
Durf de nederigheid op te brengen 
te gaan biechten. Het kwaad: weg 
met die rommel!  Je voelt je als een 
bevrijd mens. Pater Bertus.    

H
er

vo
rm

de
 G

em
. D

in
te

lo
or

d

Zondag 28 juni 10.00 uur: Ds. 
A. Vastenhoud. 18.30 uur: Ds. A. 
Vastenhoud.

Open Deur Steenbergen

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

STEENBERGEN – Monirah Schep, 
de coördinator van TaalSteenber-
gen nam eveneens deel aan de 
landelijke actie ‘Geef een Pren-
tenboek cadeau’. Deze actie is op 
12 juni van start gegaan. Zestig 
gezinnen in de gemeente Steen-
bergen kregen het prentenboek 

‘Woeste Willem’ cadeau.

‘Woeste Willem’ is een leuk voor-
leesboek. Het handelt over de 
voormalige kaptein Woeste Wil-
lem. Die komt in contact met een 
aardige jongen die er uiteindelijk 
voor zorgt dat Willem terug de zee 

op gaat, op zoek naar een bijzon-
der avontuur. 
Het prentenboek is cadeau ge-
daan aan kinderen van de ‘Voor-
leesexpress’, gezinnen met jonge 
kinderen bij de Voedselbank en 
gezinnen met kinderen via Vluch-
telingenwerk Steenbergen. ‘Woes-
te Willem’ is ook in 26 talen en di-
alecten te beluisteren op www.
prentenboekeninalletalen.nl Per-
fect dus voor meertalige gezinnen 
of mensen die graag een andere 
taal leren. Bij de boekhandel is het 
prachtige prentenboek te koop 
voor 2,50 euro.

Taal Steenbergen 
gaf prentenboek 
‘Woeste Willem’ cadeau



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

BBQ,
feestje?

Westvoorstraat 4-6 | 4671 CD  Dinteloord
0167 - 52 85 77 / 06 - 47 46 85 31 | info@hotelrestaurantthuis.nl

www.hotelrestaurantthuis.nl

Ons achterterras is compleet 
vernieuwd en omgetoverd tot 
een super locatie voor een 
BBQ of feestje!

BBQ,
feestje?

Tot ziens!

Dagelijks 
geopend 
DE HELE ZOMER

Haarstudio jean pierre Haarstudiojeanpierre www.haarstudiojeanpierre.nl

Molenstraat 5 Kruisland
Tel: 0167532423

Openingstijden:
 Dinsdag  08:30  17:30
 Woensdag  08:30  17:30
 Donderdag  08:30  17:30
 Vrijdag  08:30  17:30
 Zaterdag  07:30  14:30



 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

15

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Sinds de er-
ven Veraart besloten om het voor-
malige bedrijf en woonhuis aan 
de Berenstraat/Simonshaven te 
verkopen, komt er steeds meer 
van het bedrijvige verleden boven 
water. Van de zolder van de voor-
malige tapperij zijn al de nodige 
schatten onder het stof vandaan 
gehaald door Chiel Veraart. Doz-
en vol documentatie van diverse 
generaties liggen nog op hem te 

wachten. Informatie over bier-
brouwen, bottelen, slijten en stri-
jken, maar ook over de oorlogs-
jaren en de rol van de familie Ver-
aart daarin. Genoeg om een muse-
um te vullen, al ontbreekt het nog 
aan een locatie. 

Chiel Veraart ijvert er al jaren 
voor om een stuk landbouwgrond 
naast Fort Henricus, tevens fa-
miliebezit, in te mogen richten 
als natuurcamping. Hij zou daar-
bij samenwerking zoeken met de 
toekomstige eigenaar van de na-

bij gelegen loodsen die nu nog in 
eigendom van de gemeente zijn. 
Die gedachte is inmiddels gewij-
zigd aangezien Chiel tot de slot-
som is gekomen dat hij de lood-
sen net zo goed zelf kan kopen. 
Het gebouw kan dan dienen als 
receptie voor de camping, er kan 
horeca in gevestigd worden, een 
museum, het kan als startpunt 
voor excursies dienen enzovoort. 
De dagelijkse werkzaamheden op 
de camping en in de loods zouden 
verricht worden door cliënten van 
de dagbesteding van de SDW waar 
Veraart werkzaam is. 

Gibson en Warwick
De toevoeging van een museum 
waarin onder meer de historie van 
het bierbrouwen en het verloop 
van de oorlogsjaren wordt toege-
licht, maakt een belangrijk deel 
uit van de plannen.  De vader van 
Chiel en zijn zussen was geduren-
de de oorlogsjaren zeer actief in 
het Steenbergse verzet. “Mijn va-
der praatte bijna niet over de oor-
logsjaren. Misschien dat hij dat op 
latere leeftijd wel was gaan doen, 
maar hij is helaas jong gestorven.” 
Tussen de overblijfselen van het 

verleden trof Veraart veel docu-
menten en objecten uit de oor-
logstijd aan, waaronder zaken die 
te maken hebben met Guy Gibson 
en Jim Warwick die wat hem be-
treft een prominente plek in het 
museum krijgen.
Binnenkort zal Veraart zijn plan-
nen rond het fort uitleggen aan 
de diverse raadsfracties. Ook een 
vertegenwoordiger van de Heine-
ken-brouwerij (tevens eigenaar 
van Amstel) heeft zich deze week 
uitgebreid laten informeren in de 
oude brouwerij. 

Brouwen, bottelen en bommen:

Chiel Veraart wil museum in loodsen bij Fort Henricus 

Voedsel 
tussen 
de bierkratten 
Gedurende de oorlogsjaren bleef 
slijterij Veraart de flessen bier voor 
de Amstel-brouwerij bottelen. 
De kratten vertrokken vanuit de 
Steenbergse haven per boot naar 
Rotterdam. Onder het oog van de 
bezetter werd de lading vervolgens 
naar Amsterdam vervoerd. 
Wat de Duitsers niet wisten, was 
dat oma Adriana Veraart tussen 
de kratten voedsel verstopte. Na de 
oorlog kreeg zij uit handen van het 

personeel van de Amstel Brouwerij 
als dank een pentekening van een 
brug in het centrum van Werken-
dam. 
“Je kunt je afvragen waarom, 
maar men had toen niets anders,” 

licht Chiel Veraart toe. Alles was 
weg en dat maakt dit geschenk ex-
tra bijzonder.” Wat het helemaal 
speciaal maakt is een gedicht dat 
door het personeel in de hoeken 
werd geschreven. 

“U gaf veel. Aardappelen en meel. 
Ook olie, bruine boonen. Hoe kun-
nen wij u beloonen.
Wij hadden zoo gedacht. Het was 
van u een pracht. Wij zijn nu allen 
blij. Want Nederland is vrij.
Nooit was u wat teveel. Een ieder 
kreeg zijn deel. Nu ons aller dank. 
Bieden wij u, dit ter hand.
Rozen verwelken. Geuren vergaan. 
Maar den waren vriendschap. 
Blijft immer bestaan.“

Vrouwenwerk
Het pronkstuk uit de hele collectie is de meterslange bierwagen waar-
mee einde 19e/begin 20ste eeuw de vaten bier bij de afnemers werden ge-
bracht. Voor het buitengebied werd de kar achter een paard gespannen, 
maar in de stad werd hij handmatig voortgeduwd. �Wanneer hij goed ge-
laden was, kon hij makkelijk door één persoon, meestal een vrouw, ge-
duwd worden,� vertelt Veraart. 

Een zegen voor de één,  een vloek voor de ander
Wie de ruimte heeft, kan het zich permitteren om niet snel afscheid te nemen van spullen. Zodoende 
verdwenen veel gebruiksvoorwerpen uit decennia bedrijvigheid naar de zolder boen de tapperij. Zo-
als bijvoorbeeld de flessenspoelmachine links van Chiel Veraart. Een ingenieuze constructie uit het be-
gin van de vorige eeuw die aangesloten werd op de waterleiding waarna de flessen onder hoge druk 
schoongespoeld werden. “Daar zit een leuk verhaal aan vast,” zegt Chiel, zoals bij iedere bezienswaar-
digheid in het museum. “Mijn oma, Adriana Veraart-Nooren, spoelde de flessen altijd handmatig. Die 
stond dus uren aan een stuk flessen te schudden. Toen ze het aan haar hart kreeg, zei de dokter dat ze 
daar maar eens mee moest stoppen en werd de machine aangeschaft.” Een zegen voor oma maar een 
bron van ergernis voor opa Martien, zo vertelt de overlevering. “Wanneer een fles niet goed in het appa-
raat werd geklemd, vloog hij er tijdens het proces uit. Het resultaat was een kapotte fles, een hoop rot-
zooi en een foeterende Martien.” Rechts op de foto staat ook nog de flessenstopper waarmee vroeger de 
kurken in de kruikjes werden gestopt. Mogelijk heeft het apparaat ook nog gediend om de kroonkurken 
op de flesjes te zetten. Op het gevaarte middenin werden vroeger de flessen gedroogd. 



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

Hoe het werkt
Met hulp van vrijwillige buurtbe-
middelaars brengt u de commu-
nicatie tussen u en uw buren weer 
op gang. Samen maakt u afspraken 
om een einde te maken aan de 
overlast. Buurtbemiddeling is 
gratis inzetbaar voor elk conflict 
of probleem dat nog op te lossen 
is met een gesprek.

Contact
Buurtbemiddeling bereikt u via 
het telefoonnummer van WijZijn 
Steenbergen, 0167 - 750 850. 
U kunt ook mailen naar 
buurtbemiddeling steenbergen@
wijzijntraversegroep.nl. 

Buurtbemiddeling Steenbergen wordt mogelijk gemaakt door gemeente Steenbergen, 
Stadlander en de politie en is ondergebracht bij WijZijn Steenbergen.

Maak een 
einde aan 
burenoverlast

Bent u de harde muziek of het geschreeuw van uw buren zat? Hee�  
u last van overhangende takken, rommel of de auto van de buren? 
Buurtbemiddeling Steenbergen helpt u om problemen met de 
buren zelf goed op te lossen. 

Nog meer 
aandacht 

voor
KijkopSteenbergen.nl

In de afgelopen 5 maanden 
van 2020 hebben bezoekers

682.525 pagina’s
van KijkopSteenbergen.nl 

bezocht. 
Dit zijn er 221.104 meer dan 

in dezelfde periode van 2019.
Een toename van 47%.

Nu al meerdan 80.000bezoekersper maand
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Nieuws van ondernemers uit de gemeente Steenbergen

( door Michelle Douw )

Steenbergen - Als keeperstrainer 
werd Leo Donkersloot regelmatig 
om advies gevraagd over de aan-
schaf van sportkleding en acces-
soires. ‘‘Vanuit onze zolderkamer 
hielp ik mijn pupillen aan de juis-
te materialen. Dit verliep zo goed 
dat de zolderkamer al snel te klein 
werd. Mijn vrouw was op een ge-
geven moment alle dozen in huis 
ook wel beu’’. Leo Donkersloot 
verhuisde zijn showroom en kan-
toor daarom naar een andere lo-
catie, breidde zijn collectie uit en 
begon ook met het bedrukken van 
het textiel.

Inmiddels is BKS Sport- en Be-
drijfskleding een gevestigde naam 
in sport- en bedrijfskleding. Zoon 
Michael Donkersloot besloot bij 
de passie van zijn vader te gaan 
helpen. Sinds 2019 zijn ze de trot-
se eigenaren van hun showroom 
en textieldrukkerij aan de Graaf 
Hendrikstraat 3C in Steenbergen.

Bedrijfs-, sport- en 
promotionele kleding
‘‘Bij ons kun je terecht voor be-
drijfskleding, sportkleding, pro-
motionele kleding en textielbe-
drukking. De sportmerken Errea, 

Erima, Rogelli, Mikasa, Molten 
en Derbystar zijn ruim vertegen-
woordigd in onze showroom. Ook 
hebben we een ruim assortiment 
bedrijfs- en veiligheidskleding’’, 
vertelt Michael Donkersloot. ‘‘Wij 
onderscheiden ons in het maat-

werk wat wij kunnen leveren en 
de services die wij bieden, vertelt 
Leo Donkersloot: ”De sporttenues 
voor de voetbalverenigingen leve-
ren wij bijvoorbeeld per team aan. 
Dat is een verschil met grote web-
shops waarbij de clubs avonden 

bezig zijn om alles te sorteren’’.  

Direct bedrukken 
van textiel
Het bedrukken van de textiel 
doen Michael en Leo Donkersloot 
zelf. Zij weten na al die jaren pre-
cies welke soort folie, afbeeldin-
gen en kleuren er moeten worden 
gebruikt. Michael Donkersloot: 
‘‘Wij bedrukken textiel uit onze 
showroom, maar ook items die 
de klant zelf meeneemt. Samen 
met de klant kijken we eerst of het 
ontwerp goed aansluit op het kle-
dingstuk en welk materialen en 
kleuren we moeten gebruiken. Wij 
kunnen indien nodig het drukken 
direct voor de klant uitvoeren’’.
Voor meer informatie: www.bks-
sport.nl, www.bksbedrijfskleding.
nl.

BKS Sport- en Bedrijfskleding: 
“Maatwerk en echt
onderscheidende service”

Dinteloord – Als er één team is wat 
alles weet over glasvezel, dan is 
dit het team van te lecommunica-
tiebedrijf Vandenhil.com. Al weken 
adviseren de medewerkers geïnte-
resseerde inwoners uit Steenber-
gen en de Welberg. Vandenhil.com 
is namelijk één van de lokale ver-
kopers van de verschillende glas-
vezelaanbieders. Als 25% van de 
inwoners zich aanmeldt voor het 
glasvezelnetwerk, gaat het project 
door.

Eigenaar Pieter van den Hil vertelt 
graag waarom het glasvezelnet-
werk de toekomst is: ‘‘Op het ge-
bied van internet zijn en worden 
hoge snelheden en een grote sta-
biliteit steeds belangrijker. In me-
nig huishouden of bedrijf wordt 
er gestreamd van HD en 4K beel-

den en werkt men in de ‘Cloud’. 
In de toekomst zullen de huidige 
telefoon- en televisiekabels hier-
voor niet voldoende meer zijn. 
Het glasvezelnetwerk is stabie-
ler, er kunnen hogere snelheden 
mee gehaald worden en de up- en 
downloadsnelheid is in tegenstel-
ling tot ADSL of kabel voor beiden 
even snel. Met glasvezel is men 
echt klaar voor de toekomst’’.

Eerlijkheid duurt 
het langst
De medewerkers van Vandenhil.
com hebben jarenlange ervaring 
met de huidige internetproduc-
ten. Daarnaast hebben tijdens de 
glasvezelcampagne in Dinteloord 

ruim 400 ondernemers en consu-
menten zich via Vandenhil.com 
aangemeld. 
‘‘Al deze opgedane kennis en er-
varing zorgt ervoor dat we iede-
re klant een onderbouwd advies 
kunnen geven. En als blijkt dat 
glasvezel niet voordeliger is dan 
zeggen we dit ook eerlijk’’. Van-
denhil.com installeert regelma-
tig professionele WiFi oplossin-
gen bij bedrijven maar ook steeds 
vaker bij particulieren, ze kunnen 
dus ook prima adviseren bij WiFi 
problemen.

Coronamaatregelen en 
financiële voordelen
Naast het ontvangen van een on-
afhankelijk advies biedt inschrij-
ven via Vandenhil.com ook finan-
ciële voordelen. ”Een actie om de 
clubkas van de eigen vereniging te 
spekken en de gratis opzegservice 
zijn twee voorbeelden van finan-
ciële voordelen waaruit onze klan-
ten kunnen kiezen. We hebben de 
website www.glasvezel-steenber-
gen.nl uitgebreid, waarop alles 
helder wordt uitgelegd. Via onze 

website houden wij onze klan-
ten ook op de hoogte hoe wij, on-
danks de coronamaatregelen, 
onze dienstverlening uitvoeren. 
Het inzetten van videogesprekken 
is ook een prachtig voorbeeld van 
hoe belangrijk stabiel en snel in-
ternet voor onze maatschappij is’’, 
zo licht Pieter van den Hil toe. 

Informatieavonden
Op 2 juli, van 18.30 uur tot 21.00 
uur is er een informatieavond 
over het glasvezelnetwerk in ’t 
Cromwiel. En op zaterdag 4 juli 
vindt er een informatiedag plaats 
van 09.00 tot 16.30uur, eveneens 
in ’t Cromwiel. Iedereen die vra-
gen heeft kan op deze momen-
ten vrijblijvend langskomen en 
zich eventueel inschrijven voor 
het glasvezelnetwerk. Inschrijven 
voor het glasvezelnetwerk kan nog 
tot en met 6 juli. 
Heel veel duidelijke informa-
tie is te vinden via www.glasve-
zel-steenbergen.nl. Hier kan men 
zich direct aanmelden of een (vi-
deo)gesprek met een adviseur in-
plannen. De contactgegevens van 
Vandenhil.com zijn er eveneens te 
vinden. 

Dinteloords Vandenhil.com: 
“Wij geven professioneel, 
onafhankelijk en eerlijk advies 
over glasvezel”

( door Michelle Douw )

Steenbergen – ‘‘Overstappen op 
het glasvezelnetwerk is een stap 
die we moeten gaan maken’’, dat 
verkondigen alle in de afgelo-
pen periode gesproken deskundi-
gen tenminste. Er is er een groot-
se campagne opgezet in Steenber-
gen en de Welberg om de inwo-
ners hiervan te overtuigen. Leo de 
Rooy, eigenaar van GS-Telecom/Te-
lecombinatie Steenbergen juicht 
deze ontwikkelingen toe. 

�Telecombinatie Steenbergen is 
één van de tien verkooppunten 
van het glasvezelnetwerk. Maar 
als ik geen eigenaar van deze win-
kel was geweest had ik het aanleg-
gen van het glasvezelnetwerk ook 
toegejuicht’’, licht Leo de Rooy toe. 

‘‘Dit netwerk is de toekomst. Al-
leen met glasvezel kunnen huis-

houdens en bedrijven de toe-
komst in. De snelheid is enorm 
hoog en het internet is heel sta-
biel’’. 

Vraagbaak
Iedere dag komen er geïnteres-
seerden de winkel binnen. ‘‘Alle 
informatie over de aanleg van 
glasvezel en de verschillende net-
werkaanbieders is online te vin-
den. Maar een advies, face-to-fa-
ce, daar kunt u altijd op terugval-
len. Als er problemen ontstaan 
dan kunnen wij u verder helpen. 
En dat is voor veel mensen een 
hele geruststelling’’. 

E-mailadressen
‘‘Tegenwoordig komt de meeste 
post niet meer door de brieven-
bus maar via een e-mail. Daarom 

is het voor veel mensen enorm be-
langrijk dat hun e-mailadres blijft 
bestaan. Wij kunnen de klanten 
precies vertellen of dit mogelijk is. 

Ook de wijze waarop het glasve-
zelnetwerk wordt aangelegd in en 
rondom huis zorgt voor vragen. 
Hierin heeft u een grote mate van 
vrijheid. Dit weten veel mensen 
niet’’. 

Overstappen is spannend
Slechte bereikbaarheid of het niet 
werken van het internet kan voor 
enorme frustraties zorgen. Leo de 
Rooy: ‘‘Overstappen op een an-
der netwerk, terwijl nu alles in 
huis goed werkt, doen mensen 
niet graag. Dat snap ik heel goed. 
Maar in de toekomst zal het hui-
dige netwerk niet meer afdoende 
zijn door de enorme vraag. Daar-

naast is het netwerk veel duurza-
mer en verbruikt het veel minder 
energie’’.

SV Welberg
Leo de Rooy is één van de sponso-
ren van SV Welberg. ”Als de aanleg 
van het glasvezel doorgaat stort ik 
voor iedere aansluiting via Tele-
combinatie Steenbergen tien euro 
op de rekening van SV Welberg. 
Op woensdag 1 juli en vrijdag 3 
juli zal ik van 18.30 tot 21.00 uur 
aanwezig zijn bij SV Welberg voor 
geïnteresseerden”. 

Vragen? 
Kijkersvragen over het glasvezel-
netwerk worden behandeld tij-
dens de uitzending van Hilde 
op de SLOS, zaterdag 27 juni om 
19.00 uur. Op 2 en 4 juli worden 
er info- en aanmeldbijeenkom-
sten gehouden van DELTA Fiber 
Netwerk in ’t Cromwiel. Voor meer 
informatie over de bijeenkom-
sten en de verschillende verkoop-
punten kunt u terecht op www.
gavoorglasvezel.nl.  

‘‘Een advies, face-to-face, daar 
kunt u altijd op terugvallen”



Ga gerust voor het 
glasvezel Flexpakket 

deltaglasvezel.nl  |  0118 22 55 71 

zoals jij het wilt
internet  |  tv  |  bellen  |  mobiel

+ Gratis installatie tot in de nok

Echt overal in huis snel internet? Geen probleem 
met gratis installatie tot in de nok.

Als je kiest voor een nieuwe internetprovider wil je 
dat het gewoon goed geregeld wordt. Dan zit je goed 
bij DELTA. Wij bieden nu in Steenbergen een extra 
service aan: installatie tot in de nok. 

Heb je sterke wifi  op zolder nodig? Geen probleem. 
We installeren zelfs gratis extra wifi  punten indien 
nodig. En wil je dat de bekabeling netjes wordt 
weggewerkt? Wij gaan voor je aan de slag. 

Persoonlijk advies

Komende weken zijn we bij jou in de wijk en bieden 
we gratis advies aan de deur. We beantwoorden 
alle vragen over het overstappen, de aansluiting in 
huis en de abonnementen. Uiteraard doen wij dit 
volgens alle richtlijnen van het RIVM. Je kunt ook 
gebeld worden door ons team van klantadviseurs, 
dan kun je telefonisch alle vragen stellen en 
besluiten welk abonnement het beste bij je past.
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( door John Rommers )

In het seizoen 1959/1960 promo-
veerde het 1e elftal van v.v. Steen-
bergen onder leiding van trai-
ner Piet Deuling naar de 2e klas 
van het amateurvoetbal. Zijn elf-
tal zou het in die klas zes seizoe-
nen volhouden om in het seizoen 
1965/1966 weer een stapje terug 
te moeten doen naar de 3e klas. 
Maar de zes seizoenen in de 2e 
klas zullen altijd een hoogtepunt 
blijven in de geschiedenis van v.v. 
Steenbergen.

Tijdperk Johan Korten
Na 4 seizoenen onder leiding te 
hebben gestaan van oefenmees-
ter Rob Hellendoorn uit Roosen-
daal, die in het seizoen 1987/1988 
met zijn elftal kampioen werd 
en promoveerde naar de 3e klas, 
brak vanaf het voetbalseizoen 
1990/1991 de periode Johan Kor-
ten aan.
In het kielzog van de Dinteloord-
se trainer kwamen drie spelers 
van zijn vorige vereniging mee 
naar Steenbergen, te weten Pe-
ter de Vos, Henk de Graaf en Wim 
Nieuwland.
En aan het eind van zijn eerste 
seizoen – precies 25 jaar nadat het 
1e elftal van v.v. Steenbergen de 
2e klas vaarwel had moeten zeg-
gen - mocht het standaardteam 
van de Blauwwitten weer promo-
veren naar de 2e klas. Eenvoudig 
was dat deze keer zeker niet, maar 
via verschillende achterdeurtjes is 
het uiteindelijk toch gelukt.

Slechte kompetitiestart
Johan Korten begon in augustus 
1990 met zijn nieuwe elftal aan 
de competitie, maar in de eerste 
wedstrijden bleven de resultaten 
nog ver achter bij de verwachtin-
gen.
Nadat zeven wedstrijden waren 
gespeeld hadden de Blauwwitten 
nog slechts 6 puntjes bij elkaar ge-
voetbald, waarmee met een 10e 
plaats op de ranglijst genoegen 
moest worden genomen.
Maar de nummer 3 op die rang-
lijst, B.S.C. uit Roosendaal, had 
slechts 3 punten meer, alleen kop-
loper v.v. Roosendaal stak er bo-
venuit met 13 punten uit 7 wed-
strijden (er waren in die tijd nog 
maar 2 punten per gewonnen 

wedstrijd te verdienen).
Geleidelijk aan ging Steenbergen 
beter draaien en werden de resul-
taten beter. Halverwege de com-
petitie gingen de mannen van Jo-
han Korten met 16 punten uit 12 
wedstrijden de winterstop in, het-
geen een tweede plaats betekende 
op de ranglijst met 4 punten ach-
terstand op koploper v.v. Roosen-
daal.

2e Periode
Direct na de winterstop stond de 
wedstrijd Internos - Steenbergen 
op het programma.
Bij winst van Steenbergen zou 
dat betekenen dat de Blauwwit-
ten winnaar zouden worden van 
de tweede periode. Het was echter 
Internos dat met 1-0 wist te win-
nen, waardoor beide ploegen aan 
het eind van de tweede periode op 
gelijke hoogte kwamen.
Ook Ves’35 uit Oudenbosch wist 
hetzelfde aantal punten bij elkaar 
te voetballen, hetgeen betekende 
dat de drie verenigingen op een 
gedeelde eerste plaats eindigden 
in de tweede periode.

Beslissingswedstrijden
Het reglement van de KNVB 
schreef voor dat er beslissings-
wedstrijden moesten worden ge-
speeld om te bepalen wie er win-
naar zou worden van de 2e peri-
ode en toen was het Ves’35 dat als 
winnaar uit de bus kwam. Steen-
bergen verloor wederom van In-
ternos met 1-0 en speelde met 1-1 
gelijk tegen Ves’35. Roosendaal 
was overigens winnaar geworden 
van de eerste periode.

Roosendaal kampioen  
in wedstrijd tegen  
Steenbergen

De resultaten van het elftal van 
Johan Korten bleven wisselend 
maar zeker niet slecht , waardoor 
zijn team goed bleef meedraaien 
in de bovenkant van de ranglijst. 
Met nog twee wedstrijden te gaan 
moest Steenbergen een thuiswed-
strijd spelen tegen –  nog steeds 
– koploper Roosendaal. Om nog 
een klein kansje te willen maken 
op een eventueel kampioenschap 
moest die wedstrijd in ieder geval 

gewonnen worden en Roosendaal 
had aan 1 puntje voldoende om 
de titel te grijpen.
En dat laatste gebeurde. De wed-
strijd eindigde in een 0-0 gelijk-
spel, Roosendaal was kampioen 
en vierde uitgebreid feest op het 
veld van Steenbergen.

Toch nog periode  
kampioen
V.V.R. uit Rijsbergen had zich via 
een sterke eindsprint aan het 
eind van de competitie veilig ge-
steld van de 3e periode. Steenber-
gen eindigde op de eindranglijst 
op een 3e plaats achter kampioen 
Roosendaal en de nummer twee: 
Ves’35.
Maar omdat Steenbergen op die 
eindranglijst de hoogst geplaats-
te ploeg was zonder periodeti-
tel mocht het de periodetitel van 
kampioen Roosendaal overne-
men.
Samen met Ves’35 (winnaar 2e 
periode en V.V.R. (winnaar 3e pe-
riode) moesten er vervolgens be-
slissingswedstrijden worden ge-
speeld om te bepalen wie er uit-
eindelijk klasse periodekampioen 
zou worden. En die klasse perio-
dekampioen mocht dan gaan pro-
beren om via promotiewedstrij-
den een promotie te gaan afdwin-
gen naar de 2e klas.

Wedstrijden tegen V.V.R. 
en Ves’35.
Voor Steenbergen betekende dat 
dat er wedstrijden moesten wor-
den gespeeld uit tegen V.V.R. in 
Rijsbergen en een thuiswedstrijd 
tegen Ves’35 uit Oudenbosch.
De wedstrijd tegen V.V.R. eindigde 
in een 1-1 gelijk spel dankzij een 
doelpunt van Ad Gladdines na-
mens Steenbergen.
De volgende wedstrijd , thuis te-
gen Ves’35 , werd vervolgens vrij 
overtuigend gewonnen met 2-0.
De doelpuntenmakers waren deze 
keer Wim Nieuwland en Ger Dog-
ge en dit resultaat betekende dat 
Steenbergen de klasse periode-
kampioen werd en promotiewed-
strijden mocht gaan spelen.

Tegenstanders  
Terheyden, Wilhelmina 

Boys en Rood Wit’67.

De tegenstanders in die promotie-
wedstrijden waren verenigingen 
uit andere derde klassen, te we-
ten v.v. Terheyden uit Terheyden , 
Wilhelmina Boys uit Best en Rood 
Wit’67 uit Budel.
Steenbergen moest als eerste wed-
strijd aan de bak tegen v.v. Terhey-
den op het neutrale veld van Vir-
tus in Zevenbergen maar verloor 
dat treffen met 2-1.
Het was weer Ad Gladdines die de 
Steenbergse treffer voor zijn reke-
ning nam.
Als tweede wedstrijd moest Steen-
bergen op bezoek bij Rood Wit’67 
in  Budel en dat werd een mooie 
overwinning.
Dankzij doelpunten van Jean Paul 
de Groot (2 x) Ad Gladdines (2 x) 
en Wim Nieuwland werd er door 
de Blauwwitten liefst 5 keer ge-
scoord en omdat doelman Henk 
de Graaf twee keer werd gepas-
seerd eindigde de wedstrijd in een 
2-5 overwinning voor Steenber-
gen.

Promotie via winst op 
Wilhelmina Boys
Op zaterdagavond 8 juni 1991 
stond de alles beslissende laatste 
wedstrijd op het programma te-
gen het elftal van Wilhelmina Boys 
uit Best. Deze op het sportpark 
aan de Seringenlaan te Steenber-
gen gespeelde wedstrijd was de 
eerste wedstrijd waarbij de door 
vrijwilligers gerealiseerde tribu-
ne kon worden gebruikt en die zat 
die avond dan ook lekker vol.
Winst op de tegenstander uit Best 
zou betekenen promotie naar de 
2e klas en de ruim 1000 toeschou-
wers waren er getuige van dat er 
ook daadwerkelijk werd gewon-
nen.
Wim Nieuwland en Ad Gladdines 
zorgden voor een 2-0 voorsprong 
voor Steenbergen maar toen 
scoorde Wilhelmina Boys tegen 
en werd het toch weer spannend.
Uiteindelijk was het Ad Gladdines 
die via het benutten van een straf-
schop voor de 3-1 eindstand zorg-
de, waardoor promotie naar de 
tweede klas een feit was.
Grote vreugde natuurlijk bij spe-
lers en begeleiders van v.v. Steen-
bergen, hetgeen o.a. werd gevierd 
op de gloed nieuwe tribune ( zie 

foto).
Na 25 jaar was Steenbergen weer 
een 2e klasser rijk, niet vanwege 
het behalen van een kampioen-
schap maar via een achterdeurtje 
van periode kampioen wedstrij-
den en promotiewedstrijden.
De blijdschap was er uiteraard 
niet minder om.

Periode kampioen in 
tweede klas

In het eerste jaar in de 2e klas ein-
digde Steenbergen na een pri-
ma seizoen op een 5e plaats op 
de ranglijst en werd het team van 
Johan Korten na een goede eind-
sprint zelfs winnaar van de 3e pe-
riode.
Om klasse periodekampioen te 
worden moesten er wedstrijden 
worden gespeeld tegen de 2 an-
dere periode kampioenen, te we-
ten de teams van v.v. Goes en v.v. 
Roosendaal.
Helaas leverde dat geen promotie 
op naar de 1e klas.
De wedstrijd tegen v.v. Goes ein-
digde in een 4-2 overwinning, 
maar de wedstrijd tegen Roosen-
daal werd met 5-1 verloren  waar-
door Steenbergen ‘gewoon’ twee-
de klasser bleef.
En een jaartje later – het derde en 
laatste jaar ook van trainer Johan 
Korten – was het feest  voorbij en 
degradeerde Steenbergen na een 
tegenvallend seizoen weer naar 
de derde klas.
Neemt niet weg dat ook de peri-
ode Johan Korten een heel goede 
plaats heeft gekregen in de histo-
rie van voetbalvereniging Steen-
bergen.

Foto: een groepsfoto met daar-
op alle spelers en begeleiders die 
in 1991 promoveerden naar de 2e 
klas.
Staand v.l.n.r. Johan Korten ( trai-
ner) Tiny Schillemans (elftalleider) 
Ronald Huygens, Eric Veerman, 
Jerry Schot, Ger de Jong, Peter de 
Vos, Jean Paul de Groot, Eric Vlieg, 
Ad Gladdines en Anton Rosendaal 
(verzorger).
Geknield v.l.n.r. Martin Vais-
saire, Ger Uytdewilligen, Ro-
nald Luysterburg, Henk Smout, 
Ger Dogge, Henk de Graaf, Wim 
Nieuwland en Mark Molenaars.

Uit de ‘Oude Blauwwit-doos’ van John Rommers

v.v.Steenbergen na 25 jaar in 1991 weer 2e klasser



Hierboven staan de laatste drie van de voorgaande ledenvoordeelacties afgebeeld

 

Naam:

Datum: 

Handtekening:

Registratie lidmaatschap 
Steenbergse Courant

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

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:          Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

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

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

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

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

Betaling van het abonnementsgeld gebeurt 
via onderstaande machtiging. 

N L

Ondergetekende, houder van
bankrekeningnummer

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan  
Vermeulen Steenbergen b.v. om van boven
vermelde rekening af te schrijven al hetgeen hij of zij 
 verschuldigd is wegens lidmaatschapsgeld 
Steenbergse Courant
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LinFina LingerieMeesters Groenten en FruitRestaurant Thuis!
Akkermans leisure & golf

Exclusief voor leden van 
In samenwerking Gall & Gall
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Deze bon is geldig van
3 juli tot en met 19 juli 2020

Tegen inlevering van deze bon:

Gall&Gall Steenbergen
Lindenburghlaan 1A, 4651 TM Steenbergen, telefoon 0167 - 56 31 60
Openingstijden: maandag dinsdag woensdag donderdag en zaterdag 9:00 - 19:00 uur 
vrijdag 9:00 - 21:00 uur - zondag 10.00 - 19:00 uur

< 25 jaar? Laat je legitimatie zien! < 18 jaar verkopen wij geen alcohol.

Pommery champagne
met een gratis klantenkaart 

ter waarde van 10 euro
van € 39,99 

Voor slechts €19,99!!! 
Een frisse, levendige, fi jne en delicate champagne. 
Met de geur van citrusvruchten en witte bloemen 

gecombineerd met de geur van kleine rode vruchten. 
De wijn is rond, uitgebreid, delicaat en langdurig. 

De smaak is zuiver zonder droog te zijn. 
Winnaar van de gouden medaille 

op de International Wine Challenge. 

 Hélène Steijns  en Kees Stoker - Gall & Gall SteenbergenDeze bon is geldig van
3 juli tot en met 19 juli 2020

De smaak is zuiver zonder droog te zijn. 
Winnaar van de gouden medaille 

op de International Wine Challenge. 

 Hélène Steijns  en Kees Stoker - Gall & Gall SteenbergenEen geldige bon vindt u in de eerstvolgende Ledeneditie

word ook Lid!

Gall & Gall Steenbergen

HET KOMENDE
LEDENVOORDEEL

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

Ledenvoordeel 
Steenbergse Courant

De vorige ledenvoordeelactie was van: 
Akkermans leisure & golf gratis poffertjes bij een bezoek aan Treasure Island Adventure Golf

Pommery 
champagne

én gratis
klantenkaart
t.w.v. 10 euro

voor slechts €19.99




