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KijkopSteenbergen.nl

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN  - Voor jongeren en 
hun ouders zorgt de corona-crisis 
voor de nodige uitdagingen. De 
kinderen zitten thuis, maar hebben 
geen vakantie. Ze mogen niet naar 
school, maar moeten wel leren. 
“Hoe houden we het leuk?”, is de 
vraag die veel ouders bezighoudt. 
Het digitale spel ‘Weet Waar Je 
Woont’, kan hier een beetje hulp 
bij bieden. 

Het digitale spel is vijf jaar geleden 
ontstaan, naar een idee van het 
Kunst- en Cultuurplatform Steen-
bergen. Sindsdien zijn er al vele 
vragen aan toegevoegd en wordt 
er jaarlijks een finale gehouden 

tussen de scholen in de gemeen-
te Steenbergen, ‘De Schoolstrijd’ 
genaamd. Het spel is het hele jaar 
door voor iedereen bereikbaar via 
https://spel.kijkopsteenbergen.
nl/game/  (of www.weetwaarje-
woont.nl) Je hoeft alleen een ac-
count aan te maken en je kunt be-
ginnen. 

IJskraam of reuzenrad? 
In het spel zitten honderden vra-
gen over alle zes de kernen van 
de gemeente Steenbergen: De 
Heen, Dinteloord, Kruisland, 
Nieuw-Vossemeer, Steenbergen 
en Welberg.  Na iedere vraag kan 
de speler kiezen uit vier antwoor-
den. Na de beantwoording kun er 

gekozen worden om gelijk naar de 
volgende vraag te gaan of om eerst 
nog een stukje achtergrondinfor-
matie te lezen. 
Tijdens het spelen, verdient de 
speler punten voor het klas-
sement. Ook krijgt hij voor ie-
der goed antwoord bouwstenen. 
Daarmee kunnen allerlei leuke 
dingen gekocht worden voor in 
de plattegrond van de eigen plaats 
zet. Bijvoorbeeld een ijskraam of 
een reuzenrad. 

Het spel is ontwikkeld voor kinde-
ren die in groep 7/8 zitten, maar 
ook voor oudere jongeren en vol-
wassenen valt er, met plezier, veel 
van te leren. 

Eerste Hulp Bij Educatie in eigen huis

Digitale spel ‘Weet Waar Je Woont’ is 
leerzaam tijdverdrijf tijdens de crisis

‘De coronacrisis 
vergt het uiterste 
van ons allemaal’
Burgemeester Ruud van den Belt schreef de afgelopen maanden in 
de huis aan huis-edities van de Steenbergse Courant een column 
over zijn werk en zijn leven in onze gemeente. 
Vandaag staat hij hier op uitgebreide wijze bij stil, naar aanlei-
ding van de coronacrisis. 
”Deze ellende raakt iedereen en vergt het uiterste van ons alle-
maal. Onvoorstelbaar dat we na 75 jaar vrijheid alsnog worden 
beperkt in onze bewegingsvrijheid en de regie op ons eigen leven 
kwijt zijn. Maar het moet, om te voorkomen dat we de strijd van 
deze dodelijke tegenstander gaan verliezen.’’

Aan het verhaal van de burgemeester heeft de redactie van  
Steenbergse Courant persoonlijke reacties toegevoegd van inwo-
ners uit alle geledingen van onze samenleving.

Lees verder op pagina 5 tot en met 9

Foto: De zesjarige Naomi Kool wil iedereen een hart onder de riem steken in deze lastige tijd. Vooral de ouderen 
die geen bezoek krijgen in de zorgcentra waar zij verblijven. “Maar ook oudere mensen die bijvoorbeeld in de 
flats aan de Molenweg in Steenbergen wonen, moeten we niet vergeten!”

(Door Dasja Abresch)
STEENBERGEN – De zesjarige Nao-
mi Kool is klaar voor de volgende 
stap in haar actie ‘Harten voor ie-
dereen, door iedereen’.  Achter 
heel veel ramen van woonhuizen 
zijn al prachtige, papieren harten 
geplakt. Die missie lijkt dus te sla-
gen. Nu verlegt zij haar aandacht 
naar de ouderenvoorzieningen in 
de hele gemeente Steenbergen. 

“Ik hoop dat iedereen harten voor 
deze mensen wil maken en die 
dan daar in de brievenbus wil 
doen. Dan kunnen de verpleeg-
sters of de mensen zelf die har-
ten achter hun raam plakken. Dat 
is leuk om door naar buiten te kij-
ken.” De welbespraakte Steen-
bergse jongedame hoopt dat het 
nog een effect heeft: “Wanneer de 
mensen buiten die hartjes zien, 

denken ze er vast aan om even te 
zwaaien naar de mensen binnen. 
Dat vinden ze leuk want die oude 
mensen zijn nu ook maar alleen.” 

Een beetje beroemd
Naomi vindt het fantastisch dat 
de hartjesactie zo enthousiast 
ontvangen wordt. Wat haar be-
treft gaan we ermee door tot coro-
na helemaal voorbij is. “Misschien 
word ik er ook wel een beetje be-
roemd door?,” vraagt de Steen-
bergse zich af. In Steenbergen ben 
je dat al hoor Naomi, zeker nadat 
je aanstaande zondag om 13.00 
uur te zien bent in het SLOS pro-
gramma Thuisblijvers van presen-

tator Sieb Martens.

Leuk tijdverdrijf
Wie mee wil doen met de Hart-
jesactie hoeft alleen maar mooie 
harten uit te knippen, eventueel 
te versieren of er een leuke tekst 
op te zetten. Doe ze in een enve-
lop en zet daarop de vraag aan het 
personeel van het zorgcentrum of 
men de hartjes ze achter de ramen 
van bewoners wil plakken. 

Stop de envelop vervolgens in de 
brievenbus van het zorgcentrum 
naar keuze. Niet alleen voor kin-
deren een leuk tijdverdrijf, ook 
voor volwassenen een aanrader!

Een hart voor iedereen, door iedereen: 

Naomi schaalt Hartjesactie 
op naar zorgcentra

Vredeskerk zamelt
levensmiddelen  in   
en opent kerk
STEENBERGEN – Nu alle vieringen 
in de Annaparochie tot nader be-
richt zijn afgelast heeft de PKC van 
de Vredeskerk besloten om iedere 
dag tussen 10:00 en 12:00 uur de 
kerkdeuren open te zetten voor ie-
der die behoefte heeft aan een be-
zoek. Ook kunnen dan houdbare 
levensmiddelen voor voedselbank 
Steenbergen worden ingeleverd.

Hoewel de voedselbank vorige 
week goed is doorgekomen, kan 
de bank giften goed gebruiken. De 
aanvoer is door de hamsterwoede 
van supermarktklanten namelijk 
sterk terug gelopen. 
Bezoekers van de Vredeskerk wor-
den strikt gehouden aan de regels 
van het RIVM. Dat betekent zon-
der meer 1,5 meter afstand van el-
kaar aanhouden. Mocht er veran-
dering komen in de regelgeving, 
dan zal De Vredeskerk zich hier be-
slist aan houden. Vooralsnog zijn 
mensen ook welkom voor een ge-
bed, een stiltemoment of het op-
steken van een kaarsje.

Alvast een 
bedankje van  
de Voedselbank
STEENBERGEN – REGIO – De Voed-
selbank kreeg goede steun in af-
gelopen dagen en Jacques Snep-
vangers van ‘Goed Ontmoet 
West-Brabant’ meldt dat men de 
eerste week goed is doorgeko-
men. 

“Hierdoor konden wij onze klan-
ten een volledig pakket aanbie-
den in deze voor hen ook moeilij-
ke tijden”.

Namens alle collega’s bedankt 
hij alle ondersteuners en zegt hij 
niet te zullen schromen wanneer 
hij wederom een beroep op hen 
moet doen. Want de voedselbank 
wil op hun beurt met alle giften 
en goederen de armlastigen zo 
goed mogelijk blijven helpen.



“Langzaam vervaagden jouw 
herinneringen”

Van zijn liefde en humor hebben wij 
tot het laatst toe dankbaar mogen 

genieten.

Op de stralende lentedag is 
heengegaan mijn allerliefste man, 

onze papa en opa

Piet de Kock
echtgenoot van 

Jeanne de Kock-Deelen

*13 september 1942      
Steenbergen         

† 21 maart 2020

 Jeanne

 Amanda
    Emiel
    Pleuni en Jelle
 Robbie 
 Simone en Leo
    Rijk

Grote Kerkstraat 35
4651 BA  Steenbergen 

Wij als gezin hebben op intieme 
wijze afscheid genomen.

Dankbaar voor de mooie jaren die 
zij ons heeft gegeven hebben wij

afscheid moeten nemen van 
mijn lieve vrouw, ons ma 

en trotse oma

Lena 
Brusselaars - Sebregts

* 28-8-1947               † 25-3-2020

Echtgenote van

Ad Brusselaars
 Ad

 Jolanda en Margie
 Mitch en Maaike

 Marijke en Jack
 Levi

Nicolaas Peckstraat 56
4651 DH Steenbergen

Gezien de maatregelen rondom het 
coronavirus vindt de crematie 

in besloten kring plaats.

Voor info: Uitvaartverzorging Leeuw 
0167 566104

Bedroefd, maar met mooie en dierbare 
herinneringen, hebben we na een lang 

leven, afscheid moeten nemen van 
onze moeder, schoonmoeder en oma

Nel Mulders - Schetters
* 9 oktober 1926       † 20 maart 2020

sinds 1998 weduwe van

Koos Mulders
 Wim en Helma
  Kelly en Frank
  Nick
 Corné en Hanneke
  Matthijs en Lonneke
  Jasper
  Wouter

De begrafenis op de  Parochiebegraaf-
plaats te Welberg heeft op woensdag 
25 maart j.l. in kleine familiekring 
plaatsgevonden.

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle 
verzorging die zij de laatste jaren 
van haar leven heeft gehad in 
Verzorgingshuis De Lindenburgh en 
later Hof van Nassau.

Correspondentieadres:
Wim Mulders
Watergang 39
4303 BA Zierikzee

Corné Mulders
Milsbeeksingel 19
5045 LR Tilburg

Kennisgeving wijzigingsbesluit
Windturbines Karolinapolder Steenbergen
Op 29 oktober 2019 hebben gedeputeerde staten een omgevingsvergunning verleend ter realisatie 
van windturbines in de Karolinapolder te Dinteloord aan Innogy Windpower Netherlands B.V. De 
omgevingsvergunning betreft de oprichting van Windpark Karolinapolder Steenbergen, gelegen op 
de percelen bekend onder sectie A, nummers 417, 700, 701, 737 gemeente Dinteloord, gemeente 
Steenbergen.
Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Een van de  beroepen geeft aanleiding om de omgevingsvergunning van 29 oktober 2019 te 
wijzigen.

Het wijzigingsbesluit wordt op grond van artikel 6:19 Awb onderdeel van de beroepsprocedure bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar kunt u de stukken inzien?
Het wijzigingsbesluit ligt vanaf 23 maart 2020 tot en met 4 mei 2020 ter inzage. De omgevingsver-
gunning kan digitaal en op papier worden ingezien. Digitaal via www.brabant.nl. Op werkdagen 
kunnen de stukken van de omgevingsvergunning worden ingezien bij de gemeente Steenbergen op 
de daar gebruikelijke openingstijden.

Hoe kunt u reageren?
Belanghebbenden kunnen tot en met 4 mei 2020 beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit. 
Belanghebbenden die beroep willen instellen tegen het wijzigingsbesluit kunnen, binnen de genoemde 
termijn, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA, Den Haag. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de inhoud van het wijzigingsbesluit.
Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep 
instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum.

Belanghebbenden die reeds beroep hebben ingesteld tegen de omgevingsvergunning van 29 
oktober 2019, en het wijzigingsbesluit niet aan het beroep tegemoet komt, dan wordt het beroep op 
grond van artikel 6:19 Awb geacht onderwerp te zijn van het door de belanghebbende ingestelde 
beroep tegen de eerder verleende omgevingsvergunning. Dit betekent dat door hem niet opnieuw 
beroep hoeft te worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Het wijzigingsbesluit zal onverwijld ter 
beschikking worden gesteld aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tevens wordt hiervan een kennisgeving in de Staatscourant geplaatst.
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw H. Christophe, 
tel. 073 - 680 87 22 van de provincie Noord-Brabant.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien spoed dit vereist, kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningen-
rechter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500EA Den Haag. 
Aan deze procedure is het kenmerk 4662546 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te 
vermelden.
Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van een 
beroepschrift en of verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet
Omdat Windpark Karolinapolder Steenbergen een project betreft als bedoeld in het eerste lid van 
artikel 9e van de Elektriciteitswet, is op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a in samenhang met 
categorie 1.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet, de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 
brengt onder meer met zich mee dat:
• de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, een 

termijn van 6 maanden heeft voor het doen van een uitspraak op een beroep;
• dat het beroepschrift meteen de gronden van beroep moet bevatten. Het indienen van een 

pro-forma beroepschrift of het aanvullen na afloop van de beroepstermijn zijn niet mogelijk.

‘s-Hertogenbosh, maart 2020. 18238

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

Senioren 
appartement 

te huur in 
de Tilleborg in 
Steenbergen

Voor inlichtingen bel 
06 - 53738550

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

UITVAARTVERZORGING

LEEUW
TELEFOON (0167) 566 104

        www.uitvaartleeuw.nl

Vertrouwd

Persoonlijk

Ervaren

Transparant

”Ons betrokken
en ervaren team
zorgt voor een

waardig afscheid.
Daar kunt u

op vertrouwen”.

Alfred Leeuw
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 Het team van Uitvaartverzorging Leeuw bestaat uit: 
Gerard en Alfred Leeuw, Ineke van Middendorp

 en Sandra van Poortvliet.

 

• Het recht van erfpacht van een perceel bouwland met een oppervlakte 
van ruim 20 ha gelegen in De Heen, per direct te aanvaarden

Neem contact op met Arno Huysmans (06-13893841 of a.huysmans@overwater.nl)

TE KOOP AANGEBODEN

Overwater
Rentmeesterskantoor
Kerkstraat 54
3291 AM  STRIJEN
078-6749494
www.overwater.nl
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Het nieuws dat 
tot 1 juni alle bijeenkomsten ver-
boden worden vanwege de coron-
acrisis, is als een mokerslag aange-
komen bij de organisatie van het 
festival Steenbergen Live!. Tot af-
gelopen maandagavond had het 
team nog een sprankje hoop dat 
het feest op 22 mei door zou kun-
nen gaan, maar er gaat nu defi-
nitief een streep door het evene-
ment wat voor velen het feestje 
van het jaar is.

“Natuurlijk weet je ergens wel 
dat het eraan zat te komen, maar 
je wil het gewoon niet geloven. 
Strengere maatregelen had ik wel 
verwacht, maar ineens hoor ik 
minister Grapperhaus tijdens de 

persconferentie het zinnetje over 
1 juni zeggen. Mijn mond viel 
open en toen ontplofte mijn te-
lefoon van de reacties. Het is een 
behoorlijke emotionele klap”, ver-
telt Erik Scherpenisse, een van de 
organisatoren.

Jaartje overslaan meest 
waarschijnlijke scenario
Behalve de emotionele klap, bete-
kent het ook een financiële dreun 
voor de organisatie. Al maanden 
zijn ze bezig met de voorbereidin-
gen voor het festival aan het Wa-
terhoefke en natuurlijk zijn daar 
al kosten voor gemaakt. Ook zijn 
er in de voorverkoop al behoorlijk 
wat kaartjes verkocht. Over de af-
handeling daarvan gaat de orga-
nisatie zo snel mogelijk een be-
richt naar buiten brengen.

“We gaan als team eerst alles op 
een rijtje zetten. In feite zij er twee 
scenario’s: of we proberen het te 
verplaatsen naar het najaar, of we 
slaan dit jaar over. Verplaatsen is 
lastig, want de festivalkalender is 
dan al vrij vol, en wij hebben zo-
wel Steenbergen Live! als Bass-
rulers die we dan ergens in een 
weekend kwijt moeten. Een jaar-
tje overslaan ligt dus het meest 
voor de hand, maar het staat nog 
niet 100 procent vast.”

Kleine buffer
Vorig jaar was de vijfde editie van 
Steenbergen Live! goed voor zo’n 
3000 bezoekers. Het evenement 
is binnen een paar jaar tijd uitge-
groeid tot een grote publiekstrek-
ker. “Gelukkig hebben we daarom 
wel een buffer opgebouwd, maar 

dat potje is niet oneindig. Ik hoor 
om me heen al wel allerlei initia-
tieven ontstaan om ons te steunen 
net als al in de horeca gebeurt. 

Dat is natuurlijk van harte wel-
kom, want alles wat er nu aan kos-
ten op ons bordje terechtkomt, 
kunnen we niet investeren in de 
editie van volgend jaar. Want dit 
betekent niet het einde van Steen-
bergen Live!; daar gaan we ons 

100 procent voor inzetten.
De afhandeling hiervan zal alleen 
nog maanden in beslag nemen”, 
aldus Scherpenisse. 

Foto: Een grote domper voor de 
organisatie en fans van het festi-
val Steenbergen Live!: er wordt in 
mei geen feestje gebouwd op het 
terrein aan het Waterhoefke. 

Grote verslagenheid bij organisatie 
Steenbergen Live!

 (Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Terwijl de om-
zetten van de supermarkten de-
cember-hoogtes bereiken, kijkt de 
agrarische sector die de levens-
middelen levert met grote zorgen 
naar de toekomst. Boeren kun-
nen hun voorraden niet kwijt en 
dat zal ook gelden voor een groot 
deel van de oogst later dit jaar. In 
de glastuinbouw en de fruitteelt 
voorziet men vooral problemen 
met de oogst nu veel arbeidsmi-
granten ervoor gekozen hebben 
om terug naar huis te gaan. 

Pieter Korst, voorzitter van de 
ZLTO Steenbergen/Bergen op 
Zoom-Noord, is van nature geen 
doemdenker, maar de huidige re-
aliteit is volgens hem zeker niet 
om vrolijk van te worden. “De 
vraag valt weg. Met name bij sec-
toren die afhankelijk zijn van ho-
reca en evenementen zoals de te-
lers van aardappelen voor de ver-
se friet.” De situatie voor deze sec-
tor is bijzonder zorgelijk. Van de 
verwachte opbrengst van vier mil-
joen ton aardappelen zal waar-
schijnlijk één miljoen ton uit de 
handel moeten worden genomen 
. 

Onzekerheid
Op kleigronden, zoals in de ge-
meente Steenbergen, komt daar 
nog bij dat de voorraden geen 
weg naar de handel vinden. Korst: 
“De oogst van september en ok-
tober vindt geen bestemming. De 
aardappelprijs is in een paar we-
ken tijd van 15 cent per kilo naar 0 
cent per kilo gegaan. Ook voor de 
suikerbieten en de tarwe ziet het 
er niet goed uit.”
Alleen groenten als ui, knolsel-
derij en wortelen lijken voorals-
nog niet veel last te hebben van de 
crisis. “Maar dat kan morgen an-
ders zijn,” waarschuwt de voor-
zitter. “Bijkomstig probleem is dat 
het transport over de grens ernstig 
bemoeilijk wordt door grenscon-
troles. Binnen de EU zoekt men 
naar een oplossing, maar voor nu 
heerst er onzekerheid.”

Liever in eigen land ziek
Hoewel voor veel producten uit 
de glastuinbouw en fruitteelt nog 

een afzetmarkt is, zitten deze sec-
toren wel met een andere zorg. 
“Tijdens de oogst hebben de be-
drijven veel mensen in dienst,” 
licht Pieter Korst toe. “De vraag 
is of zij straks nog genoeg hand-
jes hebben.” De arbeidsmigran-
ten waar deze sectoren op drijven, 
besluiten namelijk in grote geta-
le naar huis te gaan nu de gren-
zen sluiten. “Logisch, wanneer je 
ziek wordt, lig je liever in een zie-
kenhuis in je eigen land. Wanneer 
je familie ziek wordt, wil je in de 
buurt zijn. Het neemt niet weg dat 
er personeel nodig is.”

Help ons oogsten!
Inmiddels zijn er al diverse cre-
atieve oplossingen ontstaan. Zo 
zijn er uitzendbureaus die het 
horecapersoneel in hun bestand 
vragen om in de agrarische sec-
tor aan het werk te gaan. Ook is er 
vanuit de Land- en Tuinbouwor-
ganisatie (LTO) de actie ‘Help ons 
oogsten’ opgestart. “Iedereen is 
van harte welkom om zich te mel-
den via www.helponsoogsten.nl!,” 
roept Korst op.

Gezondheid voorop
De preventieve maatregelen heb-
ben zeker ook hun weerslag op 
het dagelijks werk. “Het schou-

der-aan-schouder planten mag 
niet meer, dus werken we nu met 
schotten tussen de mensen. De 
adviezen van de overheid worden 
echt wel doorgevoerd in de agra-
rische sector. De gezondheid van 
onze medewerkers staat voorop.” 

Niet bij de pakken neer
Hoe ziet de toekomst er na corona 
uit? “Dat is koffiedik kijken. Hoe 
lang gaat het duren? We weten dat 
het met aan aantal gewassen op 
korte termijn niet goed gaat ko-
men. Het is vreselijk triest om te 
zien hoe mooie producten waar 
hard voor gewerkt is nu vernietigd 
moeten worden.” 
Ondanks de onzekerheid gaat de 
boer niet bij de pakken neer zit-
ten, maar probeert om daar waar 
hij kan te helpen. Zo hebben we 
voedselpakketten geleverd aan 
de voedselbank en hebben we be-
schermingsmiddelen ingezameld 
voor de ziekenhuizen. “

Elkaar vasthouden
De ZLTO Steenbergen onder-
houdt regelmatig overleg met de 
gemeente Steenbergen. “We hou-
den elkaar inhoudelijk goed op de 
hoogte van wat er speelt. De ge-
meente neemt een erg proactie-
ve rol in en belt regelmatig. Om te 

vertellen wat er speelt en of men 
nog iets voor ons kan betekenen. 
Het is er prettig want we moeten 
elkaar juist in deze tijd goed vast-
houden. “

Help de boer!
STEENBERGEN - Inwoners van de 
gemeente Steenbergen kunnen 
helpen om de grootste nood bij de 
agrariërs te ledigen. Koop lokaal 
groente en fruit bij de boer roept 
ZLTO-voorzitter Pieter Korst op. 
“Het is misschien een druppel op 
de gloeiende plaat maar daarmee 
kunnen we onze boeren wel een 
beetje helpen om nog wat geld in 
het laatje te krijgen.” Bij onder-
staande bedrijven zijn producten 
verkrijgbaar voor particulieren:

Verbeek Fruit- en tuinplanten 
(fruit): Afgeslechtedijk 25, Steen-

bergen; Biologische melkveehou-
derij De Jong (biologische zuivel): 
Mariadijk 4 te Dinteloord;
Moors VOF (aardappelen): Zee-
landweg-oost 16, Steenbergen;
De Hooidijk (aardappelen): Oude 
Heijdijk 53A, De Heen;
Mts. van Merriënboer-Bovée 
(aardappels en uien).
Vanaf half april ook Ooms asper-
ges, Zonnekreekseweg 4.

Net over de gemeentegrens:
Boerderijwinkel Hoogerwerf (zui-
velproducten): Kladseweg 1, Le-
pelstraat; Govers VOF (champig-
nons en oesterzwammen): Tho-
lenseweg 22, Halsteren;
Aspergekwekerij Van Tiggelen, 
(asperges, aardbeien, eieren, ra-
barber): Steenbergseweg 21, Hal-
steren;

Agrarische bedrijven die zichzelf 
missen in dit rijtje kunnen hun 
naam, adres en de producten 
die zij aanbieden doorgeven via  
redactie@steenbergsecourant.nl

Geen afzetmarkt voor de oogst en veel arbeidsmigranten gaan naar huis:

Agrarische sector verkeert in onzekerheid

HELPT’ 
‘HEEL HOLLAND

De Nederlandse bloemensector heeft het moeilijk. 
Daarom dit bijzondere boeket. Je vrolijkt het huis er mee op, helpt de 

bloemenkwekers én worden er minder bloemen weggegooid.

BOEKET

349

A4-Bloemenposter-press.pdf   1   20-03-20   17:36

Foto: Pieter Korst, voorzitter ZLTO Steenbergen/Bergen op Zoom Noord, 
ziet grote onzekerheid bij de leden van de organisatie. Wat de toekomst 
brengt, is nog erg onzeker. 



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

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

BIJ AANKOOP VAN EEN ALULUX
CD 135 OF CD 942 ROLLUIK KRIJGT U

TIJDELIJK TOT @197,- KORTING!

Voorjaarsactie rolluiken

Bezoek onze showroom 
aan Leerlooierij 17 

te Steenbergen 
Openingstijden zaterdagen van 
10.00 - 16.00 uur of op afspraak.

VAN NIEUWENHUYZEN

Ook voor 
vrijblijvend advies 

en informatie

	Grondwerken
	(Sier-)bestratingen / erfverharding 
	Rioleringswerken 
	Aanleg paardenbodems 
	Verhuur van bemande mini- en midigravers,  
 mobiele kranen 
	Verhuur van trilplaten en stenenknippers
	Levering / af te halen: zand, zwarte tuingrond en 
 champignonmest
	Levering anti-worteldoeken, PVC-materialen en  
 bestratingsmaterialen 
	Gladheidsbestrijding

Grondwerk    Verhuur    Handelsonderneming
Kapelaan Kockstraat 1  4651 XB Steenbergen  Tel. (0167) 561 561  info@vannieuwenhuyzen.nl 

www.vannieuwenhuyzen.nl

Prins Reinierstraat 18E 
4651 RZ Steenbergen
06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl

Bezoek ons ook op:

yournewkitchen.nl
facebook.com/YNKitchen

UW KEUKEN, ONZE PASSIE!

Warwickstraat 2c 
4651SX Steenbergen

06 241 62 893
marcel@yournewkitchen.nl 

 Bezoek ons ook op: 
yournewkitchen.nl

facebook.com/YNKitchen

WijZijn Steenbergen is er voor 
iedereen die ondersteuning nodig 
heeft. We helpen mensen om (weer) 
zelfredzaam te worden. Door de 
veerkracht van mensen te vergroten. 
Mensen in de wijk met elkaar te 
verbinden.  Of soms alleen door  
naar ze te luisteren.
 

De professionals van het sociaal 
team helpen als u
•  het even niet meer ziet zitten
•  zich zorgen maakt over iemand
•  moeite heeft om rond te komen 
•   iets voor een ander wilt betekenen
•  zelfstandig wilt blijven wonen
•    of gewoon wilt meedoen in de 

buurt...

Welkom bij

Bel 167 – 750 850  
of mail uw vraag naar  
welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl

BEREID JEZELF VOOR OP
HET NIEUWE TUINSEIZOEN!

Mangnus Park en Tuin Machines B.V. 
Bronkhorststraat 14, 4651 SZ Steenbergen 
0167 541102 | info@parkentuinmachines.nl
www.parkentuinmachines.nl

Profi teer van de voorjaarsacties 
van STIHL: hoge kortingen op 
veel machines!

STIHL 
heggenschaar 
vanaf € 99,-

STIHL 
verticuteermachine
vanaf € 179,-

STIHL 
tuinfrees 
vanaf € 699,-

STIHL 
hogedrukreiniger
vanaf € 149,-
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Tsja, beste mensen, waar moet je 
beginnen? Zo stonden we nog car-
naval te vieren en was onze groot-
ste zorg het wel of niet doorgaan 
van de optocht. Achteraf bezien 
zou je dit een storm in een glas 
water kunnen noemen. Hadden we 
zulke “problemen” nog maar, dan 
zag de wereld er vandaag de dag 
ongetwijfeld een stuk beter uit. 

Hoe? Dat weet niemand, want 
de toekomst kent geen zekerhe-
den. Als de dag van gisteren staat 
me mijn nieuwjaarstoespraak bij, 
waarin ik aangaf hoe graag we wel 
eens tien of twintig jaar vooruit 
zouden willen kijken. En mezelf 
afvroeg wat het nieuwe decenni-
um ons gaat brengen. Ik refereer-
de aan de “Roaring Twenties” van 
de vorige eeuw, met de opmerking 
dat een beetje leven in de brou-
werij geen kwaad kan, zolang het 
onze gemeenschap maar ten goe-
de komt. 

Vinger aan de pols
Helaas zijn het meer dan roeri-
ge tijden geworden, voor ieder-
een, en is het aan mij als uw bur-
gemeester om de crisis in onze ge-
meente beheersbaar te houden 
en mijn verbindende “rol” te ver-
vullen. Ik sta er zeker niet alleen 
voor hoor. Onze organisatie kent 
een sterk en betrokken team van 
bestuurders en ambtenaren die - 
op alle fronten - paraat staan om 
onze inwoners en ondernemers 
waar nodig te ondersteunen. Om 
de rust te bewaren en de vinger 
aan de pols te houden in onze sa-
menleving. Iedereen ís iemand in 
de gemeente Steenbergen, dus ze-
ker in zulke zware tijden moet ie-
dereen op ons kunnen rekenen en 
vertrouwen. 

Zorgen
Zorgen heeft ieder voor zich al 
meer dan genoeg. Voor de één 
zijn het misschien nog kleine er-
gernissen als gevolg van de be-
perkende maatregelen, bij de an-
der heeft het coronavirus al aan 
de deur geklopt en kunnen na-
bestaanden geen afscheid nemen 
van hun dierbaren zoals ze dat het 
liefst hadden gedaan. Je moet er 
niet aan denken en we konden het 
ons tot voor kort niet voorstellen, 
maar het is de keiharde realiteit. 
Laten we met name niet on-
derschatten wat deze crisis te-
weegbrengt bij alle opa’s en om-
a’s die geen bezoek meer krij-
gen, niet meer op hun klein-
kinderen kunnen passen of 
hun pasgeboren kleinkind en-
kel vanachter glas kunnen zien.  

Warmte, liefde  
en eenzaamheid
Ook voor alle ouders is het een 
ware uitdaging, om werk en ge-
zin goed te combineren, nu vaste 
structuren van school, clubjes en 
uitstapjes weggevallen zijn. Het 
zijn vooral de alledaagse dingen, 
waar we zelden bij stilstonden, 
die we node missen. Vooral bij 
onze ouderen ligt eenzaamheid 
op de loer, laten we daar met z’n 
allen alert op zijn. Een belletje kan 
al wonderen doen. 

Tussen de warmte, de aandacht en 
de liefde voor elkaar, waar we on-
mogelijk zonder kunnen, is mini-
maal 1,5 meter afstand gekomen. 
Maar nog vaker een beeldscherm, 
waarbij we nog van geluk mogen 
spreken dat we over zoveel digita-
le hulpmiddelen beschikken. 

Doen wat goed voelt
Op een pandemie van deze om-
vang was niemand voorbereid. 
Natuurlijk zijn er allerlei crisis-
draaiboeken, maar dit overtreft 
onze ergste nachtmerrie. Sinds 
het eerste besmettingsgeval in Ne-
derland een feit was, hebben we 
bij de gemeente voortdurend op-
geschaald en gaan we pro-actief te 
werk. Niet afwachtend. Dus moe-
ten we ook vertrouwen op ons ge-
zond verstand én ons gevoel. Niet 
aarzelen of bang zijn om fouten 
te maken, maar doen wat goed is 
voor u. Denken in kansen, niet in 
bezwaren. 

Petje af voor  
onze zorghelden
Het is alle hens aan dek. Mou-
wen omhoog, stap vooruit. Met 
alle respect, uiteraard, voor dege-
nen die om gezondheidsredenen 
een stapje terug moeten doen en 
daarmee ook hun bijdrage leveren 
aan de bestrijding van het virus. 
Zo wordt er op tal van plaatsen, 
waarvan je het van tevoren soms 
niet had kunnen bedenken, door 
velen een stap vooruit gezet. De 
zorgsector uiteraard voorop. Pet-
je af voor al deze helden, die het 
zo zwaar voor hun kiezen krijgen, 
maar geen krimp geven.

Applaus
Van mijn vrouw Angela krijg ik 
dagelijks de enorme impact mee 
vanuit het ziekenhuis waar zij 
werkt. Als burgemeester sta ik 
continu ‘aan’ en draag ik niet al-
leen de nodige verantwoordelijk-
heden, maar voel ik me ook ver-
antwoordelijk voor uw welzijn. 
Toch zou ik niet graag ruilen met 
een dokter of verpleger, los van 
het mooie en belangrijke werk dat 
je dan doet. Zoals deze crisis nooit 

meer uit ons collectief geheugen 
zal verdwijnen, mogen we ook 
nooit meer vergeten hoezeer we 
op deze mensen kunnen bouwen 
én vertrouwen. Denk daar alstu-
blieft ook aan, voordat u de laat-
ste broodjes hamstert in de su-
permarkt… En het applaus voor 
het zorgpersoneel, geldt wat mij 
betreft ook voor alle vakkenvul-
lers, caissières, krantenbezorgers, 
vuilnismannen, buurtpreventie-
teams, brandweerlieden, politie-
agenten, onderwijskrachten, me-
dewerkers in de kinderopvang, 
ambtenaren en ga zo maar door. 

Geen computerspelletje
Toen ik tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie “vertrouwen” meegaf als 
thema voor 2020, kon niemand 
van ons bevroeden dat we am-
per drie maanden later een kei-
harde, ongelijke strijd van leven 
en dood zouden voeren. Tegen 
een onzichtbare vijand, met als 
sterkste wapen onze eigen disci-
pline om geen enkel risico te ne-
men. Het coronavirus maakt geen 
onderscheid in jong of oud, goed 
of kwaad, of wat dan ook. Dus 
iedereen zal zich aan de regels 
moeten houden. Alleen dan ma-
ken we een kans, wees daar alstu-
blieft van doordrongen. Het is aan 
alle ouders om onze kinderen en 
jongeren ervan bewust te maken 
dat corona geen computerspelle-
tje is, waarbij je meerdere levens 
hebt… Vertrouwen in elkaar én op 
de goede afloop is noodzakelijker 
dan ooit. 

Aantal besmettingen
Op ongenadige wijze leren we 
dat alles betrekkelijk is, zolang 
we maar gezond zijn, en worden 
we allemaal op de proef gesteld. 
In het ergste geval als patiënt. Ik 
hoop uiteraard van harte dat u 
deze heftige ziekte bespaard mag 
blijven, maar de realiteit is dat al 
meerdere inwoners van onze ge-
meente getroffen zijn. Stijgende 
cijfers over het aantal besmettin-
gen en slachtoffers leren ons dat 
het hier niet bij zal blijven. Dat al 
veel meer mensen het coronavi-
rus onder de leden hebben, staat 
buiten kijf, laten we geen andere 

illusie hebben. 

Heel veel sterkte
Gelukkig blijven de ziektever-
schijnselen in verreweg de meeste 
gevallen binnen de perken, maar 
het hakt er hoe dan ook stevig in, 
weet ik van één van de patiënten 
in onze gemeenschap. Graag zou 
ik hen allemaal persoonlijk een 
hart onder de riem steken, dat 
wordt echter steeds lastiger naar-
mate er minder wordt getest. Bur-
gemeesters krijgen als enigen de 
namen nog wel door, maar wor-
den al lang niet meer als eersten 
geïnformeerd, zoals in het be-
gin gebeurde. Dat maakt het voor 
mij onmogelijk om in te schatten 
wanneer iemand ziek is gewor-
den en hoe zijn of haar persoonlij-
ke omstandigheden zijn. Bij deze 
mijn welgemeende medeleven 
voor iedereen die het coronavirus 
aan den lijve of in z’n omgeving 
ondervindt. Heel veel sterkte en 
beterschap! 

Maximale controle
Onze regering heeft op basis van 
deskundige adviezen voor een 
strategie van “maximale controle”. 
Ik kan me hier helemaal in vin-
den, alleen al omdat je moet dur-
ven vertrouwen op die deskundig-
heid. Maximale controle is boven 
alles een voorwaarde om de zorg 
aan coronapatiënten te kunnen 
waarborgen en een piek te voor-
komen in het aantal besmettin-
gen, die een te grote ontwrichting 
van onze maatschappij zou ver-
oorzaken. 

Zware klappen
De economie loopt onmisken-
baar zware klappen op, zo bleek 
al bijna vanaf dag één. Toen de 
eerste, op dat moment nog lou-
ter op Brabant gerichte maatre-
gelen waren afgekondigd, ben ik 
onder meer meteen het gesprek 
aangegaan met het bestuur van 
Koninklijke Horeca Nederland, af-
deling Steenbergen. Doordat acti-
viteiten werden afgeblazen, voor-
zagen onze horeca-ondernemers 
meteen een groot probleem. Wat 
volgde was een landelijke horeca-

sluiting en aan ons de taak om te 
kijken hoe we deze bedrijven kun-
nen helpen. 

Leefbaarheid  
van onze kernen
Niet alleen hún voortbestaan, 
maar ook de leefbaarheid in de 
kernen staat op het spel. Want 
wat is nou Nieuw-Vossemeer zon-
der Wagenhuis of Kruisland zon-
der Zaal Koch? En het bestaande 
winkelbestand willen we ook niet 
kwijt, dus zijn we ook in gesprek 
met de plaatselijke belangenbe-
hartigers van deze sector. Sowie-
so om onze steun te betuigen en 
aan te geven dat we voor ze klaar 
staan. In navolging van het kabi-
net, dat binnen de kortste keren 
een ongekend pakket aan nood-
maatregelen heeft gepresenteerd.  
College en raad buigen zich in-
middels over een gemeentelijk 
steunfonds, om de ergste nood bij 
inwoners en ondernemers te hel-
pen lenigen. We kunnen ook zelf 
een steentje bijdragen, door eten 
te bestellen bij één van onze res-
taurants en zoveel mogelijk lokaal 
in te kopen. Alle beetjes helpen!

Ziel en zaligheid
De crisis was amper begonnen, of 
ik zat al met een aantal organisa-
ties van evenementen aan tafel. 
Om samen de juiste afwegingen te 
maken en vrijwilligers die vaak al 
maanden bezig zijn met de voor-
bereidingen een hart onder de 
riem te steken. Zo kwamen we in 
goed overleg tot de conclusie dat 
de voorstellingen van het A.M. de 
Jongtoneel in Nieuw-Vossemeer 
beter niet door konden gaan, ook 
al gold er nog geen verbod op zul-
ke activiteiten. Vergis u niet hoe 
moeilijk zo’n beslissing kan zijn 
voor mensen die vaak al tiental-
len jaren hun ziel en zaligheid leg-
gen  in het vermaken van ande-
ren.  Of voor de jonge bestuurs-
leden van KPJ Steenbergen, die 
de moed hadden om hun schuur-
feest voor alle zekerheid uit te 
stellen. In kijk er naar uit om mijn 
belofte in te lossen, door te zijner 
tijd deze feestelijke gelegenheden 
persoonlijk te bezoeken.

Lees verder op pagina 6

Burgemeester Van den Belt: Chapeau! voor iedereen die zijn steentje bijdraagt in deze onwerkelijke tijden

”We moeten er op vertrouwen dat we deze  
zware beproeving samen kunnen doorstaan”

Een gedeelte van het kernteam van de gemeente Steenbergen in bespreking over de vele maatregelen die moeten 
worden genomen.
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Bruisend Steenbergen
Hoe wrang is het dat net de eerste 
uitgave van het magazine “Brui-
send Steenbergen” verscheen en 
we het voorlopig zonder al die 
activiteiten moeten doen, die zo 
kenmerkend zijn voor al onze ker-
nen. 

In de hoop dat de crisis dan voor-
bij is, belooft het een druk najaar 
te worden, waarbij we natuurlijk 
wel moeten opletten dat de eve-
nementenkalender niet overloopt. 

Ik zeg dit met het volste vertrou-
wen in de kracht van ons rijke ver-
enigingsleven en met grote dank 
voor de tomeloze inzet van velen, 
om alle doelgroepen aan hun trek-
ken te laten komen.

Trots, (h)erkenning  
en verbinding
Ik zie overal veel veerkracht, aan-
passings- en improvisatievermo-
gen, waarvoor ik mijn hoed diep 
afneem. Chapeau! Vier jaar gele-
den vierden we onder deze noe-
mer een groot feest van trots, (h)
erkenning en verbinding. Van én 
voor iedereen in onze samenle-
ving. We hopen Chapeau! eind 
dit jaar opnieuw te kunnen vie-
ren, maar ik ben nu al trots op al-
les wat hier gebeurt om deze be-
proeving samen te doorstaan. U 
verdient wat mij betreft allemaal 
een dikke pluim. Voor alle hart-
verwarmende acties en voor alles 
wat u doet om zelf overeind te blij-
ven en anderen een steuntje in de 
rug te bieden. Ook voor de verant-
woordelijkheid die u neemt ben ik 
u bijzonder erkentelijk en laten we 
vooral de verbinding blijven zoe-

ken. Samen staan we sterk. 

Hoop en optimisme
Net als in mijn nieuwjaarstoe-
spraak, spreek ik graag nogmaals 
mijn grote vertrouwen in u uit. 
Ik reken er ook op dat het niet 
of nauwelijks nodig zal zijn om 
handhavend op te moeten treden 
tegen overtreding van de “leefre-
gels”. Ook al was het voor sommi-
gen even wennen, het geeft hoop 
om te zien hoe goed we in staat 
zijn om zulke ingrijpende maatre-
gelen op te pakken. Om onzeker-
heid om te buigen naar optimis-
me. Gezondheid boven vrijheid te 
verkiezen, voor zover dat een keu-
ze is. 

Herdenking
Hopelijk levert de coronacrisis de 
mensheid uiteindelijk meer op 

dan de offers die we moeten bren-
gen. We hebben bij de viering en 
herdenking van 75 jaar bevrijding 
afgelopen najaar gemerkt dat het 
kan: saamhorigheid de boven-
toon laten voeren, door onze me-
ningsverschillen opzij te zetten, 
om onze bevrijders en onze oor-
logsslachtoffers eervol te geden-
ken. En samen nadrukkelijk stil te 
staan bij de onschatbare waarde 
van onze vrijheid. 

Met de kennis van nu, wordt de 
herdenking van 4 mei aanstaande 
nóg belangrijker, hoe we deze ook 
gaan inrichten. 

Vanuit de gemeente houden we u 
steeds op de hoogte van alle ont-
wikkelingen en kunt u ons altijd 
benaderen met uw vragen en zor-
gen. Ik hoop dat ik daar  met deze 
“column” ook een bijdrage aan 
heb mogen leveren. 

Sint Joris
Tot slot herhaal ik graag de wens 
uit mijn nieuwjaarstoespraak, dat 
we onze toekomst tegemoet tre-
den in de geest van St. Joris, aan 
wie in Kruisland niet alleen de 
kerk maar sinds vorig jaar ook een 
standbeeld en een speciaal wan-
delpad zijn gewijd. Moed en dap-
perheid hielpen St. Joris om de 
schier onoverwinnelijke draak te 
verslaan. 

Dus houd moed, vertrouwen én 
voldoende afstand, dan zullen wij 
deze verschrikkelijke crisis over-
winnen. 
Pas goed op u zelf én help elkaar. 

Uw burgemeester,

Ruud van den Belt

Reacties zijn welkom via 
burgemeester@gemeente-steenbergen.nl

Vervolg van pagina 5: ”We moeten er op vertrouwen dat we deze  zware beproeving samen kunnen doorstaan”

Foto: Maria Theresia van Dijk-van Wijk , An Ooms-van Rosendaal en Toos de Groen van Hecke, gefotografeerd op de dag 
dat koningin Máxima het Hof van Nassau opende.

Maria Theresia van Dijk-van Wijk | bewoonster Hof van Nassau

 Kuun de Boer | lid Dorpsraad Dinteloord
“We leven op het moment in een surrealisti-
sche wereld en daarin moet ieder het er het beste van 
maken. In Dinteloord worden naar wat ik constateer de 
instructies goed nageleefd. Neem de marktkoopman die 
de groenten verpakt in een plastic zak levert, op een ta-
feltje met een pinautomaat en zo dat de klanten keurig 
afstand kunnen houden. Ook in de winkels en op straat 
houden de mensen rekening met de anderhalve meter 
die ze uit elkaar moeten blijven.
De gezamenlijke dorpsraden stemmen de hulpverlening 
op elkaar af en komen in samenwerking met de gemeen-
te op korte termijn met een aanpak. We hebben hier een 
buurtapp die gebruikt wordt als er echt wat aan de hand 
is. Er is aandacht voor elkaar. Je voelt daar er nu een 
sterkere sociale verbondenheid is, konden we die maar 
blijven vasthouden, ook na de coronacrisis. We hebben 
overigens nog zo’n tien weken te gaan, dat is lang. Ho-
pelijk houden we het allemaal goed vol. Overigens is Din-
teloord een dorp met een rijk verenigingsleven en ken-
nen veel mensen elkaar. Ik woon hier nu twintig jaar heel 
prettig en helemaal naar mijn zin”.

Sanne Bouma | teamleidster woonzorgcentrum de Vossemeren

“Omgaan met het corona-virus en met besmettingsgevaar, dat kunnen wij wel. 
Wat het moeilijk maakt, is om tegen familie te moeten zeggen dat zij niet welkom 
zijn. Of om aan bewoners uit te leggen dat familieleden niet komen, vooral wan-
neer zij het niet meer zo goed begrijpen. Dat maakt het werk momenteel zwaar, 
maar als team gaan wij er supergoed mee om. Er is saamhorigheid en we steunen 
elkaar door dik en dun. Daardoor ontstaat er ook veel moois. We genieten veel 
meer van kleine dingen die we met elkaar beleven. Zo proberen we met z’n allen 
wat meer activiteiten te bedenken om het voor de bewoners leuk te houden. Ie-
dere dag hebben we een extra lekkernij. Vandaag stuurde Dawnfoods koeken en 
kregen we tulpen. Ook krijgen we heel veel kaartjes vanuit de buurt. Onze mede-
werkers sporen de mensen in hun omgeving echt aan om dat te doen. Het gebrek 
aan bezoek proberen we op te lossen door te ‘face-timen’. Dat gaat goed en de 
mensen vinden het leuk. Soms komen familieleden of buurtbewoners even zwaai-
en voor het raam. Hartverwarmend is het.” 
[ foto gemaakt voor de coronacrisis ]

Wethouder Willy Knop | Economische Zaken

“Ik maak me grote zorgen. Als voormalig ondernemer weet ik heel goed hoe nu bedrijven en 
ZZP-ers getroffen worden. Dit is echt rampzalig en we zetten als gemeente nu de schouders 
eronder om het bedrijfsleven te ondersteunen. En dan bedoel ik extra steun bovenop even-
tuele landelijke regelingen. Denk daarbij aan teruggave van onroerend zaakbelasting, stand-
plaatsheffing een dergelijke. Hier hebben we dan wel de goedkeuring van de gemeenteraad 
voor nodig. Ik merk al wel dat hier draagvlak voor is. En terecht. Stel je maar voor dat je als 
bedrijf forse investeringen hebt gedaan, of tegen zware loonkosten aankijkt. Dan kan je het 
geen maanden uitzingen. Zeker niet als je net de vorige economische crisis ternauwernood 
hebt overleefd. En wat denk je van de verenigingen, waarbij de kantine inkomsten de begro-
ting sluitend moeten maken? En de ZZP-ers die zonder werk zitten?”. 
Wethouder Knop noemt de namen van zijn ambtenaren waar ondernemers met hun vragen 
terecht kunnen: voor het MBK en de bedrijven is dat Bram van de Lande, voor de agrarische 
en de recreatiesector Laura van de Goor. 

Met haar 94 lentes (in april 95) behoort mevrouw Van Dijk tot de zoge-
naamde ‘kwetsbare doelgroep’. Zij laat zich echter niet bang maken en 
geniet van de dingen die nog wel kunnen. “Het is gelukkig al dagen mooi 
weer. Dan ga ik lekker naar het binnenpleintje om een boek te lezen. Voor 
de rest is het natuurlijk wel saai. We kunnen niet even een blokje om, we 
krijgen geen bezoek. Ik ga ook niet naar de brasserie voor een kopje kof-
fie, want dat risico vind ik te groot. Ik ben niet bang, maar ik zoek het 
ook niet op.”
In de groepswoning is het gezellig en doet het personeel er volgens haar 

alles aan om het zo leuk mogelijk te maken. “Bij de bewoners in onze wo-
ning werkt het brein nog prima. Het grootste deel van de bewoners in het 
Hof van Nassau is echter dementerend en die begrijpen het niet zo goed. 
Dat is triest om te zien.”
Gedurende de dag volgt mevrouw Van Dijk het nieuws op de voet. ”Ik wil 
het allemaal weten.” Het nieuws dat Koningin Máxima deze week tante-
Louise spontaan opbelde om bewoners en medewerkers een hart onder 
de riem te steken, had haar nog niet bereikt. “Wat ontzettend leuk dat zij 
dat doet!,” reageert mevrouw Van Dijk enthousiast.
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• In deze crisistijd zijn er ook hartverwarmende gebeurtenissen. Inwoners die elkaar helpen en 
de saamhorigheid die ontstaat. Maar ook kleine zaken, zoals het engeltje dat burgemeester Ruud 
van den Belt ontving, geplakt op een envelop “voor mijn burgemeester - van Noor Koenraadt. Dat 
vond hij ontroerend en hij bedankt er heel hartelijk voor. Alleen had Noor haar adres niet vermeld 
en kan de burgemeester niet persoonlijk reageren. Op deze manier dan maar Noor: hartelijk dank 
voor deze opsteker!

Inge Kats | voorzitter Dinteloord Winkeloord

“Ik heb het idee dat het hier op het dorp naar omstandigheden nog 
redelijk verloopt. De horeca, de kapsalons en schoonheidsspecialis-
ten daargelaten, die worden hard getroffen. De horeca reageert cre-
atief en is goed bezig met afhaalmaaltijden, al voorkomt dat niet dat 
er flink wordt ingeleverd op de omzet. Ik hoop ook dat ons een lock 
down bespaart blijft, al houd ik wat dat betreft mijn hart vast. Als je 
ziet dat nog steeds veel mensen – waaronder ook veel jongeren – 
de noodzaak om de regeltjes te volgen niet inzien. 

De winkels hebben wat maatregelen betreft hun zaken steeds beter 
op orde. Bijvoorbeeld door te desinfecteren. Wij doen dat in onze 
eigen zaak ook. De werkplaats blijft dicht, fietsen nemen we bui-
ten aan en dan ontsmetten we die. We hebben vakjes gemaakt en 
beperken het aantal bezoekers. Iedere branche neemt hier toch wel 
zijn maatregelen. Je ziet op het dorp ook veel mensen nog steeds 
een praatje met elkaar maken. Daar blijft behoefte aan, maar ze 
doen dat wel op 1,5 meter afstand van elkaar. 

En heel prettig ook: je proeft meer samenhorigheid. Het ik-gevoel 
gaat een beetje weg en er ontstaat een Wij-gevoel. Dat is belangrijk, 
we zullen elkaar steeds harder nodig hebben, zeker als het moeilij-
ker gaat worden, dan moeten we elkaar blijven ondersteunen”, zegt 
de voorzitter van Dinteloord Winkeloord Inge Kats. 

Thom van der Riet | voorzitter KPJ Steenbergen
Het schuurfeest dat KPJ Steenbergen op zaterdag 14 maart zou geven, was het eerste grote evenement dat als gevolg 
van de corona-uitbraak werd afgelast. Een moeilijke beslissing voor het bestuur, zo geeft voorzitter Thom van der Riet 
(22) toe:  “We werden in de week voor het feest plotseling gebeld door de gemeente met een officieel verzoek om op 
gesprek te komen bij de burgemeester. Hij vertelde ons niet wat we moesten doen, maar legde ons wel goed uit wat de 
risico’s waren. Gelijk na het gesprek heb ik samen met bestuurslid Milou Testers overlegd en hebben we een paar men-
sen gebeld voor advies. Daarna hebben we de knoop doorgehakt om het feest af te gelasten. De reacties waren eigenlijk 
allemaal positief. Iedereen vond het natuurlijk jammer, maar had er begrip voor. Ik heb er slecht van geslapen die nacht, 
maar nu ik er op terugkijk ben ik heel blij dat we de keuze gemaakt hebben. Ik ben de burgemeester echt dankbaar voor 
zijn hulp bij het maken van de beslissing.”

Naomi Kool | 
bedenker van ‘Een hart voor iedereen, door iedereen’ 

Naomi is nog maar 6 jaar oud, maar bedacht zelf een super-ac-
tie: ‘Een hart voor iedereen, door iedereen’. Ze knipte tientallen 
hartjes, versierde ze en liet haar moeder Danielle er een mooie 
tekst op zetten. Daarna plakte ze de hartjes achter het raam, 
zodat iedereen ze kon zien. “Ik wilde dat mensen er vrolijk van 
zouden worden,” vertelt Naomi. “Vooral de oudere mensen.” 
Via Facebook riep haar moeder iedereen op om het voorbeeld 
te volgen en dat gebeurt inmiddels steeds vaker. Nu heeft Nao-
mi een vervolgplan. “Het zou leuk zijn wanneer iedereen harten 
zou maken voor de bejaardenhuizen. Die stoppen we daar in de 
bus en de mensen die er werken kunnen de harten dan tegen 
de ramen van de kamers van de bewoners plakken. Dan is het 
leuker om naar buiten te kijken. De mensen die buiten voorbij 
lopen, denken er dan aan om even te zwaaien naar de oude 
mensen binnen.” 

Wethouder Esther Prent | Sport Zaken
“Het coronavirus zorgt voor een forse crisis. Ook voor het verenigingsleven in onze gemeente. Hoe zwaar de 
verenigingen worden getroffen is nog niet helemaal duidelijk. Je kunt al wel bedenken dat verenigingen die 
zonder bijvoorbeeld kantine inkomsten komen te zitten een flink probleem hebben. En ook wanneer lidmaat-
schappen worden opgezegd door leden die financieel getroffen worden. Belangrijk is nu om eerst goed te in-
ventariseren wat de gevolgen voor elke vereniging, club of stichting zijn. En om te zien welke hulp vanuit het 
rijk komt. Hiermee is met name de vereniging Sport en Gemeente in overleg. 

En ook binnen onze gemeente wordt dit op alle niveaus opgepakt. Belangrijk voor de getroffenen is dat we 
kijken hoe we hier samen doorheen komen. Er is een brief in de maak die naar alle verenigingen wordt ge-
stuurd waarin zij worden gevraagd om de gevolgen aan te geven. Daarnaast wil ik graag kwijt dat ieder zich 
vrij moet voelen om contact met ons op te nemen. Dat kan via de reguliere algemene telefoonnummers”.
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Angela van den Belt | verpleegkundige en echtgenote van de burgemeester

Als verpleegkundige in het Amphia Molengracht Ziekenhuis in Breda ziet Angela van den Belt da-
gelijks van dichtbij wat corona inhoudt. Zeker sinds gisteren toen haar team werd ingezet op de 
Cohort-afdelingen waar de corona-patiënten verblijven. Als moeder van een zoon bij de politie 
en echtgenote van de burgemeester van Steenbergen, is corona nog bijna het enige onderwerp 
van gesprek in huize Van den Belt. Het nieuws wordt op de voet gevolgd. “We willen alles weten 
en alles horen, maar soms zijn we er ook even klaar mee. Dan zetten we een film op om onze ge-
dachten te verzetten.”
Net als velen maakt zij zich vooral zorgen over haar hoogbejaarde ouders. “Het is allemaal dubbel. 
Ik wil zo graag naar ze toe om te helpen en gewoon een praatje met ze te maken, maar ik weet dat 
het niet verstandig is. Nu het allemaal nog veel langer gaat duren, maak ik me steeds meer zorgen 
over hoe ze het gaan redden.” 

Sieb Martens | presentator van het SLOS-programma ‘Thuisblijvers’

De kijkers van lokale omroep SLOS werden afgelopen zondag aangenaam verrast door een nieuw programma: 
Thuisblijvers. Bedacht door presentator Sieb Martens (16) “Bij de SLOS moeten we nu ook improviseren. We kun-
nen niet zomaar op pad gaan en mensen een microfoon onder de neus steken. Daardoor kwam ik op het idee om 
een programma voor en door de Thuisblijvers te maken. We vragen de mensen thuis om zoveel mogelijk video’s, 
foto’s en andere berichten naar ons te sturen (thuis@slos.nl). Inmiddels hebben we al tien aanmeldingen binnen, 
maar dat mogen er nog veel meer worden.”
De eerste aflevering was vooral op de jongere doelgroep gericht, maar het is de bedoeling dat Thuisblijvers zich 
ontwikkelt tot een programma voor de hele familie. Sieb: “Dat zullen de kijkers aanstaande zondag om 13.00 uur 
al kunnen zien bij de SLOS en vanaf die dag ook op YouTube.” 

Wietse Visser | 
directeur basisschool Gummarus
“Vorige week moesten de scholen in alle 
haast bedenken hoe er voortgang in het on-
derwijs kon zijn. Dat leidde tot wisselende 
maatregelen. Nu zie je dat er veel beweging is 
in onderwijsland, er zijn prachtige initiatie-
ven. Ook is het een stuk gemakkelijker op het 
gebied van digitale content. Dat betekent dat 
er eenvoudiger kan worden geschakeld en er 
zijn daarnaast diverse platformen om in con-
tact te komen met de ouders. We zoeken nu 
naar de juiste afstemming. Wat mag je wel en 
wat niet van de ouders verwachten. 

We merken veel positiviteit en er is prettige 
samenwerking. De ouders zijn ook blij met 
de inzet die de leerkrachten tonen. De rela-
tie ouder en school is naar mijn mening nog 
beter geworden. Wel onderzoeken we hoe 
we extra aandacht kunnen geven aan ouders 
waarbij het allemaal nog niet vanzelfspre-
kend gaat. Dat gebeurt in samenwerking met 
het Centrum Jeugd en Gezin. De lijntjes lo-
pen hier gelukkig goed en we houden goed 
de vinger aan de pols”, vertelt Wietse Visser, 
de directeur van de Gummarusschool. 

Hij verwacht overigens niet dat de situatie 
voor 6 april is veranderd. “Ik verwacht dat het 
zeker tot de meivakantie duurt”.

Fanny Schrauwen | eigenaresse Coop Supermarkt Kruisland Schrauwen
“We krijgen momenteel iedere dag nieuwe maatregelen vanuit het hoofdkantoor. Afgelopen dinsdag mochten de 
klanten bijvoorbeeld geen broodproducten meer zelf pakken, maar moesten wij alles voorverpakt aanbieden. Zelf 
hebben we ook een aantal maatregelen doorgevoerd zoals desinfecterende spray bij de ingang die klanten zelf ge-
bruiken om hun handen en het winkelwagentje schoon te maken.”
Hoewel ook de Kruislandse supermarkt te maken heeft met tekorten, valt het over het algemeen nog mee. “We 
lossen veel lokaal op. Laatst hadden we te weinig vlees en toen hebben we contact gezocht met partyservice Jo-
vel van het dorp. Ook boeren uit de omgeving leveren artikelen.” Vooralsnog doen zich geen vervelende kwesties 
voor bij de supermarkt. maar wanneer de zaak in de toekomst nijpend mocht worden, weet Schrauwen dat zij de 
gemeente kan bellen. “Er werd al direct aan het begin van de crisis contact opgenomen door de gemeente. Wan-
neer wij iets nodig hebben, bijvoorbeeld dranghekken, dan hoeven we maar te bellen en het wordt geregeld. Dat 
geeft een gerust gevoel.”
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Toine Koch | voorzitter  
Koninklijke Horeca Nederland  
afdeling Steenbergen

“Op zondagavond 15 maart kregen we om 
half zes te horen dat we om zes uur dicht 
moesten. Dat was een vreemd tijdstip; de 
klanten van die avond stonden al bijna voor 
de deur. Een paar dagen later hadden we 
gelukkig al een eerste gesprek bij de bur-
gemeester. Vanuit de gemeente is er in die-
zelfde week een brief verzonden waarin fi-
nanciële steun voor ondernemers werd aan-
geboden. Dat was een buitengewoon snel-
le actie. Het contact is sindsdien gebleven. 

Deze week staat er ook weer een gesprek 
met de gemeente op de agenda. Dat is pret-
tig, want er heerst een behoorlijke onzeker-
heid onder de horecaondernemers. Zij lopen 
met hun ziel onder de arm en weten niet 
wat er gaat gebeuren.”

Stadsraad is op zoek naar contactpersonen in iedere straat
Stadsraad Steenbergen roept inwoners uit de kern Steenbergen op die willen fungeren als contactpersoon in hun straat. Hier kunnen oudere en kwets-
bare mensen die hulp nodig hebben in deze coronatijd aankloppen voor een hulpvraag.

Als de hulpvraag klein is, kan deze wellicht meteen worden uitgevoerd. Andere vragen worden doorgespeeld. Stadsraad Steenbergen werkt samen met de facebookgroep 
‘Coronahulp Steenbergen’ en met WijZijn Steenbergen. Deze laatste organisatie heeft een coördinerende rol bij alle acties en burgerinitiatieven. Zo blijft er overzicht en kan 
er goed worden samengewerkt.

Overigens geeft de Stadsraad tips ingeval er misbruik plaatsvindt door mensen die gebruik maken van de situatie. 
• Doe voor niemand open, tenzij je degene kent en vertrouwt. Bij twijfel: niet opendoen! 
• Geef geen contant geld of een pinpas mee voor boodschappen. 
• Open niet zomaar ieder mailbericht want ook op deze manier proberen criminelen binnen te komen. Ook hier geldt: bij twijfel niet openen!

Vertrouw je het niet? Bel de politie: 0900 8844 of voor doven en slechthorenden: 0900 1844.
In andere gevallen: Bij een noodsituatie: bel 112 en bij vragen over Corona, zorgen, praktische hulp, of gewoon behoefte een praatje: WijZijn Steenbergen, op werkdagen: 
0167-750850, welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl voor een vraag die geen haast heeft.

Jeroen Weerdenburg | fractievoorzitter CDA

“Het is duidelijk dat de maatregelen rond het coronavirus een enorme impact heb-
ben. Voor wat onze gemeenteraad betreft ligt ook alles stil. We komen niet bij elkaar. 
Samenkomen is namelijk geen optie, wij hebben tenslotte ook een voorbeeldfunc-
tie. Onze gemeenschap is zwaar getroffen. Het is een zeer serieus virus dat we wel-
licht aanvankelijk wat onderschat hebben. Nu moeten we alles doen wat in ons ver-
mogen ligt om onze burgers te helpen”. 
Jeroen Weerdenburg noemt naast het bedrijfsleven ook de verenigingen. “Die mis-
sen inkomsten. Daar mogen ze niet aan ten onder gaan. Dat geldt ook voor de prach-
tige gemeenschapshuizen die we in onze gemeente hebben”.
Wel vindt Weerdenburg dat er goed moet worden gekeken naar aanvullende maatre-
gelen, naast die waar de landelijke overheid en de provincie mee komen. “De over-
heid komt met een noodpakket. De uitvoering daarvan laat echter nog even op zich 
wachten. Daarom sta ik achter het idee om gemeentelijke belastingen uit te stellen 
om zo de lastendruk even weg te halen. Het is nu aan de gemeenteraad om te beslis-
sen welke lokale maatregelen worden genomen”.

Voorlopig nog geen Plusbus
Had het bestuur van de Plusbus voor de afgelopen week al 
beslist dat de bus niet zal rijden, ook voor de komende twee 
weken is dat het geval. 

Het bestuur zegt dat het onmogelijk is om de noodzakelijke afstand 
van anderhalve meter te bewaren. Dat gaat bij de Plusbus niet luk-
ken. “We beseffen dat we juist onze doelgroep met dit besluit treffen. 
Maar de veiligheid van onze passagiers en van onze vrijwilligers die 
zelf ook tot de risicovolle groep behoren is de belangrijkste reden om 
niet te rijden”.

Wie vragen heeft kan zich wenden tot de voorzitter van de Stichting 
PLUSBUS: Roel Geers op telefoonnummer 06 51 357 826.

Wethouder Wilma Baartmans | ‘Designated Survivor’

Wethouder en eerste loco-burgemeester Wilma Baartmans is binnen het col-
lege van burgemeester en wethouders de zogenoemde ‘Designated Survivor’ 
– vertaald: de aangewezen overlevende. Dat betekent dat zij de taken van de 
burgemeester en haar collega’s over moet nemen, mochten deze onverhoopt 
uitvallen, zodat de continuïteit van het bestuur gewaarborgd blijft. Ze heeft 
overigens een flinke portefeuille en neemt er een van de zaken uit die haar 
bijzondere aandacht heeft. “We moeten in onze gemeente zeker ook zorgen 
voor onze Arbeidsmigranten. Dat is inmiddels een forse inwonersgroep, die 10 
procent van onze bevolking uitmaakt. Belangrijk is dat ook deze groep inwo-
ners ergens naar toe kan. Nu zitten ze vaak dicht op elkaar. Wij zijn in contact 
met ondernemers die arbeidsmigranten in dienst hebben en met uitzendbu-
reaus. We moeten kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Hoe dat moet weet ik 
nog niet, maar onder druk worden mensen vaak inventief. 
Omdat ze is aangewezen als ‘Designated Survivor’ is de wethouder extra voor-
zichtig. “Ik pas heel goed op. Kom dagelijks slechts een paar uur naar het 
gemeentehuis om te worden bijgepraat en neem alle voorzorgsmaatregelen 
goed in acht”.

Gemeente Steenbergen steunde de voedselbank na berichten dat deze behoorlijk in de knel kwam door 
het gehamster van klanten van de supermarkten. Poelier Vugts kreeg de opdracht om 400 vleespakketten 
te leveren. En zo konden klanten van de voedselbank onverwachts genieten van topkwaliteit producten. 
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Vanwege de coronacrisis is het werk 
van de raad aangepast. Alle vergade-
ringen en activiteiten zijn geannuleerd 
en worden waar mogelijk verzet. De 
burgemeester informeert de raadsle-
den regelmatig. 
Dat er niet wordt vergaderd betekent 
niet dat het werk van de gemeenteraad 
stil ligt. De raadsleden zijn de ogen en 
oren van de samenleving, geven signa-
len door aan het college en trekken aan 
de bel als er zorgen zijn. Het werk van 
de raad gaat door; zij het nu niet in de 
raadzaal.
 
Kijk www.raadsteenbergen.nl voor het 
laatste nieuws.

Al ruim een week zijn de verzorgings- en 
verpleeghuizen gesloten voor bezoek. 
Dit om verspreiding van het corona-
virus zoveel mogelijk te voorkomen. 
Deze maatregel geldt voor alle mantel-
zorgers, familieleden en alle mensen 
van buitenaf en in elk geval tot en met 
6 april. Ook adviseren we het bezoek 
aan opa’s en oma’s die kwetsbaar zijn 
en niet in een zorginstelling wonen, 

voorlopig even uit te stellen. We doen 
er alles aan om de verspreiding van het 
virus te beperken, maar tegelijkertijd 
maken we ons wel zorgen over het wel-
zijn van deze ouderen. 

Gelukkig   willen veel organisaties en 
inwoners zich inzetten voor de zorg 
van ouderen en kwetsbaren in onze sa-
menleving. Er ontstaan prachtige initia-

tieven om die mensen een hart onder 
de riem te steken die het zo hart nodig 
hebben. We willen u blijven oproepen, 
jong en oud, om er   waar mogelijk 
voor hen te zijn. Een kaartje sturen, 
iets vaker bellen, een filmpje maken of 
wellicht heeft u een veel beter idee! Blijf 
met elkaar in contact en laten we goed 
voor elkaar blijven zorgen!  

BLIJF IN CONTACT MET ONZE KWETSBARE OUDEREN
27 maart 2020 
DE HEEN    |    DINTELOORD    |    KRUISLAND    |    NIEUW-VOSSEMEER    |    STEENBERGEN    |    WELBERG

Fantastisch hoe onze inwoners klaar 
staan voor de voedselbank. Zij ont-
vingen vierhonderd kilo aardappelen, 
vijfentwintig   broden, kratten vol uien 
en afgeladen tassen met houdbare 
levensmiddelen. Wilt u ook uw steentje 
bijdragen? Dat kan nog steeds! 

Winkelwagens bij  
de supermarkten
Er staan winkelwagens bij de uitgangen 
van de supermarkten Jumbo en Albert 
Heijn Achterberg in Steenbergen, Spar 
Prop in Nieuw-Vossemeer en Albert 
Heijn in Dinteloord. Hier kunnen men-
sen boodschappen doneren voor de 
voedselbank. Een fenomeen dat we al 
kennen van de kerstdagen.

Voedingsmiddelen dienen ongeopend, 
voorverpakt en niet over de datum te 
zijn. De meeste behoefte is er aan 
houdbare levensmiddelen zoals kof-
fie, thee, pastasaus, blikjes vis, rijst, 
vleesconserven, groente of fruit in blik 
of pot, volkoren pasta, couscous, zilver-
vlies- of meergranenrijst, peulvruchten 
uit blik of pot (bijvoorbeeld: bruine/
witte/kidney bonen, linzen, kikkererw-
ten), olie.

En hygiënische producten zoals sham-
poo, waspoeder, deodorant, tandpasta 
of toiletpapier.

Donatie
Wilt u de voedselbank met een donatie 
steunen, dan kan dit door een bedrag 
naar uw wens over te maken op: Dona-
ties vanaf 1 euro kunnen overgemaakt 
worden op het rekeningnummer: 
NL 85 SNSB 0785577572 van Stichting 
de Ontmoetingswinkel onder vermel-
ding van ‘Sponsor Voedselbank’. 

Het rekeningnummer blijft gedurende 
de hele coronacrisis actief. 

UITSTEL EN PLANNING VAN EVENEMENTEN 
In onze gemeente worden jaarlijks heel 
veel evenementen georganiseerd, voor 
alle doelgroepen in onze samenleving. 
Daar zijn we blij mee en trots op. Helaas 
heeft de coronacrisis ook een enorme 
impact op deze evenementen, die 
vanwege de op dit moment geldende 
maatregelen tot 1 juni 2020 verboden 
zijn.

Veel organisaties hebben hun evene-
menten in april en mei al afgelast of tot 

nader order uitgesteld. De gemeente 
vraagt alle organisatoren en exploitan-
ten van (horeca)gelegenheden waar 
activiteiten plaatsvinden hun geplande 
bijeenkomsten die t/m 1 juli op het pro-
gramma staan – al dan niet meldings- 
of vergunningsplichtig – zo spoedig 
mogelijk door te geven. Alsook om aan 
te geven of zij voor later dit jaar al een 
nieuwe datum voor ogen hebben. 

Deze inventarisatie is nodig om metter-

tijd in goed overleg tussen de organisa-
ties, de gemeente en het Evenementen 
Platform Steenbergen tot een nieuwe 
evenementenkalender te komen. Op 
die manier wordt voorkomen dat er 
wellicht te veel activiteiten tegelijkertijd 
worden gehouden. 

Voor vragen over dit onderwerp, kunt 
u contact opnemen met Marije Busse 
via m.busse@gemeente-steenbergen.nl 
of 14 0167.

We krijgen veel vragen binnen van 
verontruste ouders of de kinderen 
buiten mogen spelen. We hanteren 
hierbij de richtlijnen van het RIVM. Dat 
betekent dat buiten spelen mag, maar 
houd hierbij goed rekening mee dat de 
kinderen:
• altijd 1,5 meter afstand houden van 

elkaar. Voor kinderen is dit lastig en 

we vragen ouders om hier toezicht 
op te houden. 

• hun handen goed wassen na het bui-
ten spelen!

• die ziek verkouden of ziek zijn, echt 
thuis blijven tot ze beter zijn. 

• we adviseren kinderen (tot 12 jaar)  
in kleine groepjes, van maximaal vier 
kinderen, buiten te laten spelen.

De jongerenwerkers en BOA’s die in de 
wijk rondlopen letten hier ook op. Zij 
zullen kinderen die zich niet aan deze 
regels houden aanspreken. 

Ook vragen we ouders hier goed op te 
letten, en als toezicht niet mogelijk is, 
hierover afspraken te maken met hun 
kinderen.

AANLEG ZEBRAPAD 
FABRIEKSDIJK
Bij de Fabrieksdijk in Steenbergen 
is een onoverzichtelijke bocht waar 
onveilige situatie ontstaan omdat au-
tomobilisten de bocht afsnijden. Zowel 
bewoners als bezoekers van Albert 
Heijn geven aan dat ze graag een over-
steekplaats willen. Op 4 februari heeft 
het college besloten om een witte mar-
keringsstreep op de weg aan te bren-
gen en een oversteekplaats te maken.
Vanaf maandagochtend 30 maart 2020  
start de aanleg van een zebrapad aan 
de Fabrieksdijk. De werkzaamheden 
duren naar verwachting 3 dagen. In 
deze periode is de Fabrieksdijk volledig 
afgesloten en is er een omleiding inge-
steld. 

BUITENSPELEN TOP, MAAR LET GOED OP!

VOEDSELBANK KRIJGT FANTASTISCHE 
HULP VAN INWONERS
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Dreigt u in de problemen te komen 
omdat door het Coronavirus uw (da-
gelijkse) ondersteuning wegvalt? Dan 
kunt u contact opnemen met WijZijn 
Steenbergen via telefoonnummer 0167 
750 850. WijZijn heeft extra telefoonlij-
nen geopend, zodat er geen wachtrijen 
ontstaan. WijZijn Steenbergen is er voor 
al onze inwoners die vragen of zorgen 
heeft. Ook als u hulp nodig heeft bij het 
opzetten van een initiatief denken de 
professionals van WijZijn Steenbergen 
graag mee. 

Heeft u zelf hulp nodig? 
 
Stel, het lukt even niet meer met de da-
gelijkse beslommeringen. Bijvoorbeeld 
de boodschappen, u heeft behoefte 
aan een luisterend oor of u wilt mis-
schien tijdelijk gebruik maken van de 

maaltijdservice. Dan kunt u bellen met 
WijZijn Steenbergen. 

Deze welzijnsorganisatie brengt u in 
contact met iemand die kan helpen. 
Soms is dat een professionele zorgver-
lener. Maar het kan ook een van de vele 
vrijwilligers in onze gemeente zijn, die 
graag de helpende hand wil bieden.

Wilt u een activiteit organiseren en 
heeft u daar hulp bij nodig? 
 
Er zijn allerlei hele goede initiatieven in 
de gemeente Steenbergen die WijZijn 
omarmt en ondersteunt. WijZijn fun-
geert als aanspreekpunt, om mensen 
en partijen te verbinden, er geen zaken 
onnodig dubbel gebeuren en waar mo-
gelijk te helpen. 
 
Telefoonnummer: 0167 – 750 850
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17:00 uur
 
WijZijn Steenbergen is een brede wel-
zijnsorganisatie bij u in de buurt. Zij zijn 
er voor iedereen: jong én oud, onge-
acht sociale achtergrond of beperking. 
WijZijn werkt graag samen met u. Want 
samen krijgen we meer voor elkaar. 

WIJZIJN STEENBERGEN STAAT VOOR HAAR INWONERS KLAAR, 
OOK TIJDENS CORONACRISIS

SPORTCOACHES HOUDEN
JULLIE IN BEWEGING!
De sportbuurtcoaches van gemeente Steenbergen hebben voor iedere dag een 
leuk idee om lekker met in beweging te blijven! Ze maken zogenaamde challenges: 
voor elke dag een nieuwe sportieve uitdaging! Doen jullie ook mee?   Je vindt de 
challenges op hun Facebookpagina, Instagram en YouTubekanaal.  Zoek op sport-
coaches Steenbergen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in beweging 
blijft.

DE (WEEK-)MARKTEN 
KUNNEN AANGEPAST 
DOORGAAN
Omdat er onduidelijkheid was over het 
doorgaan van de weekmarkten is er 
een eenduidig besluit genomen door 
de 3 veiligheidsregio’s in Brabant. De 
weekmarkten in Brabant kunnen vanaf 
maandag 23 maart in aangepaste vorm 
doorgaan. 

De reden hiervoor is dat markten, als 
het gaat om het aanbieden van voed-
sel, voorzien in een primaire levens-
behoefte. Er moet wel voorkomen 
worden dat er grote groepen mensen 
tegelijk op de markt zijn en dat mensen 
1,5  meter afstand van elkaar houden.

Er zijn geen non-food kramen toege-
staan en geen kramen waar ter plekke 
eten genuttigd kan worden. Bij deze 
kramen kan alleen eten worden afge-
haald. Dit is in lijn met de maatregel die 
nu ook al geldt voor horecagelegenhe-
den.

In de gemeente Steenbergen betekent 
dit dat de markt op woensdagmiddag 
in Steenbergen en de markt op don-
derdagochtend in Dinteloord door-
gaan. De kramen die op verschillende 
momenten in de week in onze kernen 
staan  zullen dit ook blijven doen. Er zijn 
geen non-foodkramen aanwezig.

Natuurlijk gelden voor het bezoek aan 
de weekmarkt de richtlijnen die eerder 
zijn gegeven: houd 1,5 meter afstand 
en blijf thuis als je niet fit bent. 

Aan kraamhouders wordt het dringen-
de advies gegeven hun klanten hierop 
te wijzen en hier ook de ruimte voor te 
geven. Daarnaast wordt geadviseerd 
om contactloos te betalen. We plaatsen 
borden bij de markten waarop deze 
regels duidelijk worden aangegeven.

INZAMELING BLIK 
VANAF 1 APRIL 2020 
Vanaf 1 april 2020 mogen de inwo-
ners van de gemeente Steenbergen 
lege blikjes aanbieden samen met het 
plastic verpakkingsafval en dranken-
kartons. Deze gecombineerde inzame-
ling maakt het de inwoners makkelij-
ker om van het lege blik af te komen. 
Bij de sortering van het afval halen we 
het blik er uit om daarna gerecycled 
te worden. De inzameling van blik aan 
huis past bij de huidige manier van in-
zamelen, het omgekeerd inzamelen. 
Door versoepeling van een aantal re-
gels en afspraken is het nu mogelijk 
om in de gemeente Steenbergen het 
blik in te zamelen. Het blik mag in de 
oranje containers aan huis en in de ver-
zamelcontainers voor het plastic ver-
pakkingsafval en drankenkartons (PD).  
Voortaan hebben we het dus niet al-
leen over een PD inzameling maar over 
een PMD inzameling. De M staat voor 
Metalen verpakkingen, oftewel blik.

BEZOEK AAN DE
MILIEUSTRAAT
Onze milieustraat is open, maar we 
merken dat het druk is. We hanteren  
minimaal 1,5 meter afstand tussen 
bezoekers, dus laten we minder men-
sen tegelijk toe. We verzoeken u om 
uw bezoek aan onze milieustraat uit 
te stellen tot een later moment. Mocht 
een bezoek toch noodzakelijk zijn, hou 
dan rekening met wachttijden.

AANGEPASTE 
DIENSTVERLENING
GEMEENTE 
STEENBERGEN
De dienstverlening van de gemeente 
aan de balies is op dit moment alleen op 
afspraak mogelijk. U maakt telefonisch 
een afspraak via nummer 14 0167.
Alleen voor hoogst noodzakelijke zaken 
als bijvoorbeeld aangifte van geboorte 
of overlijden, paspoorten en rijbewijzen, 
indien deze op korte termijn moeten 
worden vervangen, is het mogelijk een 
afspraak te maken. 

De gemeente blijft telefonisch bereik-
baar voor vragen en ook onze digi-
tale dienstverlening via de website gaat 
door.
Heeft u gezondheidsklachten als ver-
koudheid, hoesten of koorts komt u dan 
niet naar het gemeentehuis en maak 
een afspraak op een later tijdstip. Op 
deze manier proberen wij bij te dragen 
aan het indammen van het virus. Wij 
gaan er vanuit dat u hier begrip voor 
heeft. Als de dienstverlening weer ver-
andert, laten wij dat aan u weten via 
deze website en via facebook. 

Bellen met de gemeente?
Maandag tot en met donderdag tussen 
08:30 - 17:00 uur
Vrijdag tussen 8:30 -12:00 uur op het 
nummer 14 0167



De gemeente Steenbergen heeft steunmaatregelen voor de inwoners, maatschappelijke instellingen 

en ondernemers in onze gemeenschap die door de coronacrisis in fi nanciële problemen dreigen te 

raken. Het is een lokale aanvulling op de maatregelen van de  landelijke overheid om inwoners 

en ondernemers te helpen.

Heeft u vragen over deze steunmaatregelingen?
Stuur dan een e-mail naar:  steunmaatregelen@gemeente-steenbergen.nl

De  gemeente helpt de voedselbank, 
zodat voedselpakketten beschikbaar 
blijven. 

Initiatieven van inwoners die bijdra-
gen aan verbondenheid in onze ker-
nen tijdens de coronacrisis, kunnen 
aanspraak maken op € 10.000 in 
plaats van € 5.000.

De gemeente betaalt leges terug voor 
evenementen die niet doorgaan. 

De gemeente stelt digitale hulpmid-
delen (laptop of tablet) beschikbaar 
voor thuisonderwijs aan gezinnen die 
daar niet over beschikken.

Ondernemers krijgen uitstel van 
betaling van gemeentelijke lasten: 
OZB, de afvalstoff enheffi  ng, rioolhef-
fi ng, toeristenbelasting en reclame-
belasting. Al opgelegde aanslagen 
mogen later betaald worden, andere 
aanslagen worden later opgelegd.

Horecaondernemers betalen de 
komende maanden geen huur voor 
de ondergrond van hun terrassen. 

De gemeente betaalt facturen van 
ondernemers sneller.

De gemeente levert een bijdrage aan 
gezinnen en ZZP’ers die door geld-
nood geen noodzakelijke boodschap-
pen kunnen doen.

Maatschappelijke instellingen als 
verenigingen en dorpshuizen betalen 
voorlopig geen huur voor gemeente-
lijke accommodaties. De gemeente 
gaat met hen in gesprek of zij hulp 
nodig hebben.

De gemeente betaalt marktgelden 
terug aan marktkooplieden voor wie 
de (week-)markten niet doorgaan.

De gemeente stuurt geen betalings-
herinneringen aan ondernemers. 

WijZijn (maatschappelijk werk) krijgt 
extra geld beschikbaar.
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – We spreken Ewout 
van den Berg (49) in een vreem-
de tijd. Aanleiding voor het inter-
view is dat hij na 12 jaar voorzit-
terschap bij het CDA Steenbergen 
het stokje doorgeeft aan zijn op-
volger Willem Meijer, maar omdat 
in korte tijd de dagelijkse realiteit 
vanwege de coronacrisis compleet 
is veranderd, trekken we gesprek 
wat breder. 

- Deze crisis raakt jou als onder-
nemer: je bent mede-eigenaar van 
Hotel Brasserie De Kaai en kinder-
centrum Le Garage. Wat zijn de ge-
volgen voor jou op dit moment?

“De brasserie is gesloten en voor 
de hotelkamers regent het afzeg-
gingen. Logisch, dat zijn voorna-
melijk gasten die een kamer heb-
ben geboekt vanwege een bruiloft 
of training, en dat gaat allemaal 
niet door. Bij de brasserie maken 
we van de nood een deugd door 
het restaurant een opknapbeurt 
te geven. We zijn inmiddels al 
vier jaar, 365 dagen per jaar open. 
Maar ik maak er ook geen geheim 
van dat we gebruik maken van de 
regelingen van de Rijksoverheid 
om de pijn te verzachten.
Bij de kinderopvang zitten mo-
menteel maar 20 kinderen, in 
plaats van 200.

- Zou deze coronacrisis ook de 
komst van het nieuwe hotel langs 
de A4, een mogelijke grote concur-
rent, kunnen tegenhouden?”

“Ik plaats sowieso mijn vraagte-
kens bij de komst van dat hotel, 
omdat de plannen in Bergen op 
Zoom volgens mij nog niet zijn af 
geserveerd. En in de huidige situ-
atie waarbij de financiële markt 
onder druk staat, zie ik het er he-
lemaal niet van komen.
Tja, dat is voor ons natuurlijk een 
plezierige bijkomstigheid.”

- Je bent econoom en financieel ad-
viseur. Hoe zie jij de invloed van de 
coronacrisis op de economie?

“Mijns inziens is corona niet de 
oorzaak, maar de aanleiding. Ik 
bedoel daarmee dat als het niet 
dit virus was geweest, er onge-
twijfeld iets anders was gekomen 
waardoor de economie zou gaan 
afkoelen. Dat is normaal na een 
aantal jaren hoogconjunctuur. 
Hetzelfde gebeurde in 2001 toen 
na 9/11 alles kelderde. Ik geloof 
dat er paralellen te trekken zijn: 
mensen zijn voortdurend onze-
ker. Eerst vanwege terrorisme, 
toen vanwege het klimaat en nu is 
er een virus dat zich over de we-
reld verspreid. Er is zo weinig ge-
loof in de natuur en de volmaakt-
heid van de schepping. De angst 
voor het virus is vanzelfsprekend 
terecht, maar je merkt dat ieder-
een heel gespannen is.”

- Hier spreekt natuurlijk een ech-
te CDA’er. Wordt het verschil tussen 
gelovigen en niet-gelovigen in een 
tijd als deze duidelijker?

Aarzelend: “Misschien wel. Ge-
loof, hoop en liefde zijn promi-

nente woorden bij het CDA. We 
zijn nu beland in een samenleving 
vol onzekerheid en dat is verdrie-
tig.” 

- Zouden deze waarden wat jou 
betreft door de raadsleden van het 
CDA meer moeten worden uitge-
dragen?

“Ze mogen zich inderdaad wel wat 
meer profileren. CDA-politici pro-
beren met name te verbinden en 
vriendschappen op te bouwen en 
dat is ook goed. Maar soms mag 
het wel wat uitgesprokener.”

- Zelf ben je niet bang om de knup-
pel in het hoenderhok te gooien, 
zoals toen je afgelopen september 
suggereerde dat Steenbergen zich 
maar moest afscheiden van Bra-
bant vanwege de houding van de 
provincie betreffende de windmo-
lens.

“Dat was meer om de Steenbergse 
politiek wakker te schudden. Het 
was mooi geweest als de partijpo-
litiek even opzij was gezet en alle 
contacten gezamenlijk zouden 
zijn ingezet op het provinciehuis. 
Dat vind ik wel een gemiste kans.”

- Wat vind je in het algemeen van 
het functioneren van de gemeente-
raad op dit moment?

“Het gaat stukken beter dan voor-
heen. Tot 2010 was de Steenbergse 
politiek continu een chaos, maar 
gelukkig gunnen de partijen el-
kaar steeds meer en is het min-
der pootje lichten. Aan die poli-

tieke spelletjes heb ik een hekel. 
Het vooruitkijken en besturen: 
dat vind ik het leukste aan de po-
litiek.”

- Nu stop je na 12 jaar voorzitter te 
zijn geweest van het CDA Steenber-
gen. In die tijd heb je meegewerkt 
aan meerdere verkiezingspro-
gramma’s, kandidatenlijsten en 
coalitievormingen. Waarom toch 
niet wat langer blijven om die er-
varing te kunnen benutten?

“Het zou wel vreemd zijn als ik al-
tijd praat over vernieuwing maar 
het niet op mijzelf betrek. Behal-
ve dat de statuten het voorschrij-
ven, is het gewoon genoeg. De le-
den moeten nog akkoord gaan 
met de voordracht van de kandi-
daat Willem Meijer uit Dinteloord, 

maar daar heb ik alle vertrouwen 
in. Hoewel hij relatief onbekend is 
in Steenbergen, heeft hij een grote 
staat van dienst.”

- Nog een laatste blik op de politie-
ke toekomst?

“Ik hoop dat de politici meer gaan 
kijken naar de lange termijn, in 
plaats van maar te reageren op de 
waan van de dag. De kwaliteit van 
een raadslid komt juist naar vo-
ren als de hoofdzaken van bijza-
ken gescheiden kunnen worden. 
Er wordt wel eens geroepen dat 
ambtenaren het teveel voor het 
zeggen hebben, maar ambtena-
ren vullen in wat college en raad 
laten liggen. Dat mogen ze zich-
zelf aanrekenen.”

Ewout van den Berg stopt na 12 jaar als CDA-voorzitter

“We leven in een maatschappij  
waar onzekerheid regeert”

REGIO – Het ziet er naar uit dat in-
woners in de gemeente Steenber-
gen ook hun inbreng kunnen heb-
ben bij het opstellen van een mi-
lieueffectrapportage en een in-
spraakprocedure met betrekking 
tot het langer openhouden van de 
twee kerncentrales in Doel. Dat is 

ook de wens van de gemeente-
raad.

De wet die het mogelijk maak-
te om beide kerncentrales langer 
op te houden is door het Grond-
wettelijk Hof in België begin deze 

maand vernietigd. Er moet nu een 
nieuwe wet komen en daarvoor is 
een rapportage nodig die de ef-
fecten op leefmilieu en natuur 
beoordeelt. Daarbij moet de Bel-
gische overheid een ‘grensover-
schrijdende consultatie’ houden. 

Anders twee jaar eerder 
dicht
Dat betekent dat inwoners van 
buurlanden recht hebben op in-
spraak. Wanneer dat allemaal niet 
op tijd lukt, moeten de kerncen-
trales in 2023 sluiten. In het ande-
re geval wordt dat 2025. 

De centrales zijn volgens onder-
zoekers niet echt veilig. In 2018 
werd melding gemaakt van 13.000 
scheuren, waarvan er bij zijn van 

17 centimeter groot. Er werd aan-
gekondigd dat het aantal scheu-
ren alleen maar zou toenemen.

Burgemeester Van den Belt is blij 
te zijn met deze uitspraak. “In de 
nu door België op te starten nieu-
we procedure zal ook het effect op 
het leefmilieu, en dus zeker ook 
de veiligheid  in onze gemeente, 
van groot belang zijn bij de beoor-
deling of de centrales in Doel wel 
tot 2025 open zouden mogen blij-
ven”.

Burgers kunnen zegje doen bij eventueel 
openhouden kerncentrales Doel

STEENBERGEN – Computercrimi-
nelen maken vaak misbruik van de 
actualiteit om mensen op te lich-
ten. Bijvoorbeeld nu bij corona. De 
situatie wordt gebruikt om per-
soonsgegevens los te krijgen. Via 
nep-mails, -sms’jes, nep-apps en 
malafide websites worden mensen 
om tuin geleid. In tegenstelling 
tot vroeger toen dit nog amateu-
ristisch gebeurde gaat dat nu zeer 
professioneel. 

De berichten vanuit zogenaam-
de overheidsinstanties, banken,  
(nep)bedrijven of werkgevers zijn 
haast niet van echt te onderschei-
den. In de berichten zijn besmet-
te links opgenomen en zodra daar 
op wordt geklikt, gaat het fout. 
Het dringend advies is om niet op 
deze links te klikken want die in-
fecteren de computer met een vi-
rus of ‘malware’. Een dergelijk be-
richt moet meteen worden verwij-
derd.

Het landelijk meldpunt Interne-
toplichting (LMIO) ziet de laat-
ste dagen dat meer mensen wor-
den opgelicht door malafide 
webshops die coronagerelateer-
de producten zoals bijvoorbeeld 
mondkapjes aanbieden. De pro-
ducten worden wel betaald, maar 
niet afgeleverd. 
Deze nep-webshops zijn vaak te 
herkennen doordat betaald kan 
worden via een link in plaats van 
bijvoorbeeld iDeal. 

Andere voorbeelden van crimi-
naliteit zijn babbeltrucs. Oplich-
ters bellen aan bij ouderen als ver-
pleger of met de smoes om bood-
schappen voor hen te doen. De 
waarschuwing hier is om nooit 
pinpas of pincode af te geven. 
Lokale hulpverleners zullen zich 
overigens duidelijk bekend ma-
ken. 

Burgernet waarschuwt 
voor misbruik door
Cybercriminelen rondom 
coronamaatregelen Landelijke Opschoondag 

verplaatst naar september
STEENBERGEN – Zaterdag 21 september – het begin van de Lente – was aan-
vankelijk uitgeroepen tot Landelijke Opschoondag. Die ging dus niet door en 
besloten is nu om deze dag te verplaatsen naar zaterdag 19 september.

Voor die dag is bewust gekozen, het is namelijk de ‘World Cleanup Day’, 
als zodanig benoemd door de ‘Plastic Soup Foundation’. Het is de be-
doeling dat inwoners, ondernemers, verenigingen, sportclubs en scho-
len gezamenlijk in actie komen om hun leefomgeving 100% zwerfafval 
vrij te maken. Meer informatie over de inmiddels 18e Landelijke Op-
schoondag is te vinden op www.nederlandschoon.nl en op www.sup-
portervanschoon.nl.

KOOP BEWUST
KOOP LOKAAL
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 (Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Corona treft ie-
dereen, maar voor Leontine Tji-
oe, voorzitter van de Stadsraad 
Steenbergen en haar echtgenoot 
Stephan, komt het wel heel dicht 
bij huis. Hun jongste zoon Lode-
wijk (24) zit inmiddels al tien we-
ken in quarantaine in de Chinese 
provincie Hubei. Oudste zoon Ro-
derik (28) ziet dagelijks de ver-
woestende werking van het Co-
vid19-virus op de intensive care 
van het Amphia ziekenhuis waar 
hij als basisarts werkt. Middelste 
zoon Gijsbert (26) zit gelukkig re-
latief veilig in zijn studentenkamer 
in Arnhem waar hij Multi Media 
Design studeert. Heel Nederland 
kan hem iedere zaterdagavond in 
het SBS-programma De Alleskun-
ner zien waar hij  tot de laatste 
twintig deelnemers behoort. “We 
hebben natuurlijk ook regelmatig 

contact met elkaar, maar het blijft 
toch moeilijk. We missen ze alle 
drie,” aldus Tjioe.

Vanwege de verre bestemming 
van zoon Lodewijk is het gezin 
Tjioe zich al langer bewust van de 
gevolgen van corona dan de rest 
van Nederland. Al sinds 23 janu-
ari zit Lodewijk in quarantaine in 
Hubei. Wat een uitstapje van ze-
ven dagen had moeten zijn, liep 
uit op een gedwongen verblijf dat 
nu al tien weken duurt. “Lodewijk 
studeert International Business 
in Beijing. Ter gelegenheid van de 
viering van het Chinese Nieuw-
jaar ging hij met een vriend mee 
naar diens ouders in Hubei,” ver-
telt moeder Leontine. 

Studeren onder de de-
kens
Hubei is de provincie waarvan 
we inmiddels weten dat hij het 

zwaarst getroffen is door Covid19. 
Kort na aankomst ging het ge-
bied volledig op slot en zat Lode-
wijk vast in een appartement met 
vijf personen die hij amper ken-
de. “Hij spreekt Chinees, maar 
het dialect dat de familie spreekt 
is heel anders, dus het is moeilijk 
om elkaar te begrijpen. Met zoveel 
mensen in appartement is het las-
tig om te studeren en dat wordt 
wel van hem verwacht. Daarom 
brengt hij veel tijd door in zijn 
slaapkamer. In thermokleding on-
der de dekens omdat het er hart-
stikke koud is.” 

Machteloos
“Als ouder vind ik dat China zeer 
zorgvuldig met de crisis omgaat. 
Echt, chapeau. Het wekt bij ons 
als ouders vertrouwen. Dat neemt 
niet weg dat de grote afstand en 
het totale gebrek aan invloed die 
wij erop uit kunt oefen ons heel 
machteloos maakt. Gelukkig le-

ven we in een tijd waarin we op al-
lerlei manieren contact met elkaar 
kunnen onderhouden. We leven 
in het besef dat ieders gezondheid 
voorop staat.” 

Geen haar op mijn hoofd
Inmiddels gloort er licht aan het 
einde van de tunnel voor Lode-
wijk. “Terwijl wij nog in de op-
bouwfase van preventieve maat-
regelen zitten, zijn ze in China 
heel langzaam aan het afbouwen. 
Aanstaande woensdag mag Lo-
dewijk waarschijnlijk terug naar 
Beijing. Geen haar op zijn hoofd 
overweegt om dan gelijk naar Ne-
derland te komen. Niet nu de co-
rona-crisis hier nog volop woedt. 
“Ik heb hem dat natuurlijk ge-
vraagd, waarop hij bijna veront-
waardigd reageerde: “Je denkt 
toch niet dat ik dit nog een keer 
mee wil maken? “ Hoe graag zijn 
ouders hem ook willen zien, ze 
konden hem gen ongelijk geven.

Niet snel onder de indruk
Temeer omdat zij van oudste zoon 
Roderik te horen krijgen, hoe erg 
het is op de intensive care-afde-
lingen waar de corona-patiën-
ten liggen. �De eerste keer dat hij 
daarmee geconfronteerd werd, 

belde hij ons met maar één mede-
deling: ik kom voorlopig niet naar 
huis. Daar schrok ik van want hij 
is niet het type om snel ergens van 
onder de indruk te zijn.”

Roderik Tjioe draait momenteel 
extra diensten en is daardoor ook 
op vrije dagen inzetbaar. “Dat is 
natuurlijk de keuze die je maakt 
wanneer je besluit om arts te wor-
den. Je gaat ervoor. De confron-
tatie met de Covid19-patienten 
is desalniettemin enorm ingrij-
pend.”

Minimaal naar buiten
Als voorzitter van de Stadsraad 
Steenbergen is Leontine dage-
lijks bezig met het zo soepel mo-
gelijk laten verlopen van de cri-
sis voor de inwoners van de stad. 
“Persoonlijk ben ik mij er enorm 
van bewust dat we hier het snelst 
doorheen zijn wanneer we mini-
maal naar buiten gaan. Laten we 
wel proberen om op een veilige 
manier onze naasten en anderen 
die vatbaar of zwakker zijn te hel-
pen. Met boodschappen doen, de 
kliko wegzetten of even een luiste-
rend oor te bieden.”

Eén zoon in China en één is arts op de intensive care: 

Voorzitter Stadsraad Steenbergen  
persoonlijk getroffen door gevolgen corona

Via WeChat onderhouden Leontine en Stephan Tjioe contact met Lodewijk in China. Als ervaringsdeskundige heeft hij wel een aantal tips voor de 
lezer: 1. Houd jezelf bezig; 2. Kook uitgebreid; 3. Houd contact via mobiel; 4. Speel spelletjes via Skype; 5. Eet samen via Skype; 6. Eet veel fruit en 
groente; 7. Doe aan fitness en gymoefeningen; 8. Houd het rtime, rust, reinheid, regelmaat aan. 

STEENBERGEN – Stichting Lokale 
Omroep Steenbergen (SLOS) duikt 
het verleden in en herhaalt pro-
gramma’s die eerder zijn uitgezon-
den. Dit speciaal voor alle mensen 
die door Corona zijn gedwongen 
om thuis te verblijven. 

Dat gebeurt dagelijks vanaf 13:00 
uur, telkens op het hele uur tot 
middernacht toe. Er worden ook 
nieuwe items uitgezonden, zoals 
het programma van Sieb Martens 
met de toepasselijke titel: ‘Thuis-
blijvers’.

Op de kabelkrant is de SLOS ge-
start met het programma ‘Wao-
risda?’. Dat hebben we reeds aan-
gekondigd op KijkopSteenbergen.
nl. Bij deze aankondiging gebruik-
ten we een beeld uit de gemeente 
Steenbergen. Daarop werd al ge-
reageerd en de SLOS kreeg inzen-
dingen met de locatie van dat be-
wuste beeld. Dat is heel leuk, ech-

ter de fotobeelden die worden ge-
toond in ‘Waorisda?’ zijn de loca-
ties waar het echt omgaat.

Foto’s en filmpjes  
insturen
Over inzenden gesproken: SLOS 
vraagt inwoners uit de gemeen-
te Steenbergen om foto’s en film-
pjes in te sturen waarin ze laten 
zien wat ze aan het doen zijn om 
de tijd te doden of die waarmee ze 
een bericht doorgeven aan familie 
of bekenden.

Gratis reclame  
voor ondernemers
En om de ondernemers van Steen-
bergen en zijn kernen te onder-
steunen krijgen deze de gelegen-
heid om gratis reclame te maken. 
Denk daarbij met name aan hore-
caondernemers die weliswaar ge-
sloten zijn maar hun diensten ver-
lenen via afhaalmaaltijden.

SLOS duikt het verleden in

(Door Nicole van de Donk)
STEENBERGEN – Hoewel de ge-
meenteraad op dit moment niet 
samenkomt, volgen de raadsle-
den natuurlijk de ontwikkelingen 
in de samenleving op de voet. Van-
uit verschillende fracties zijn er de 
afgelopen tijd vragen gesteld aan 
het college die allen betrekking 
hebben op de gevolgen van de uit-
braak van het coronavirus.

PvdA
De PvdA uitte vorige week al 
haar zorgen over de tekorten bij 
de Voedselbank. Fractievoorzit-
ter Nadir Baali vroeg of het colle-
ge bereid is om de Voedselbank 
financieel te ondersteunen. Ook 
wilde hij weten of het gemeente-
lijk beleid op dit moment genoeg 
mogelijkheden biedt om inwo-

ners die op korte, (en lange) ter-
mijn financieel lastig zitten, te 
helpen. Verder vroeg hij om de 
oproep tegen hamsteren expliciet 
zichtbaarheid te geven via allerlei 
informatiekanalen.

D66
De fractie van D66 maakt zich 
zorgen over de kansengelijkheid 
bij het onderwijs op afstand zoals 
dat momenteel overal plaatsvindt. 
Volgens de partij is de thuissitua-
tie van kinderen meer dan onder 
normale omstandigheden van in-
vloed op de ontwikkelingskansen 
van de leerlingen. Fractievoorzit-
ter Tim Huisman wil daarom o.a. 
weten op welke wijze de gemeen-
te vinger aan de pols houdt bij de 
organisatie van thuisonderwijs 
voor de kinderen in onze gemeen-

te. D66 wil verder de gevolgen van 
het sluiten van de scholen en kin-
derdagopvang op de leerachter-
stand van leerlingen weten.

Gewoon Lokaal!
Gewoon Lokaal! vraagt aandacht 
voor de situatie omtrent arbeids-
migranten. Onlangs is er beleid 
vastgesteld dat bepaalt dat werk-
gevers/huisvesters samen met de 
gemeente binnen 6 maanden af-
spraken moeten maken voor het 
maken van een huisvestingsplan 
voor arbeidsmigranten. 

Volgens de fractie is dat onder de 
huidige omstandigheden onhaal-
baar en ongewenst en daarom wil 
GL! van het college weten of er 
uitstel verleend kan worden. Ook 
vraagt de partij of er signalen zijn 
vanuit de arbeidsmigranten zelf of 
zij naar huis willen maar niet kun-
nen. En of deze groep voldoende 
op de hoogte is van de instruc-
ties en maatregelen van de (Rijks) 
overheid.

Overzicht vragen vanuit 
de gemeenteraad
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In verband met de laatste 
ontwikkelingen rondom het 
Coronavirus, worden alle publieke 
liturgische vieringen tot nader 
bericht afgelast. Ook Palmzondag, 
de boeteviering en de vieringen 
in de Goede Week komen te 
vervallen. Wij houden u van alle 
ontwikkelingen op de hoogte via 
de plaatselijke media en via onze 
website. 
Iedere zaterdag om 17.00 uur 
wordt er via SLOS radio, een live 
- eucharistieviering uitgezonden 
vanuit de St. Gummaruskerk. Dit 
is een besloten viering. De kerk 
is gesloten. U kunt deze viering 
volgen op TV kanaal 41 bij Ziggo 
en kanaal 1402 bij KPN. Op de 
radio via kanaal 916 bij Ziggo en 
kanaal 1102 bij KPN. De radio-
uitzending is ook te volgen via 
radio 107.4 FM.
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: het secretariaat is geopend 
van dinsdag t/m vrijdag van  9.15 
-11.30 uur en is gevestigd in de 
St. Gummaruskerk, Westdam 83, 
ingang marktzijde. Aanmelden 
voor de Doop, 1e H. Communie 
en het Vormsel van uw zoon of 
dochter kan via het secretariaat.                                                                                  
Contactpersonen:
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Coby Schoonen tel: 0167-
566322, cobyschoonen@gmail.
com 
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103                                                                                                        
Geloofsgemeenschap Dintel-
oord. Ger de Jongh, 0167-
522909, gdjonghh68@
gmail.com, Mariakapel en 
begraafplaats dagelijks geopend 
van 9.00 -17.00 uur. Alle 
bijeenkomsten seniorenpastoraat 
afgelast tot nader bericht.                                                           

Parochiekern H. Georgius: 
Ad Huijsmans, 06-53424810, 
adhuijsmans@hetnet.nl
Parochiekern H. Joannes de 
Doper, Corrie van Tilburg, 
cvtilburggeers@home.nl
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.com

Daar alle vieringen binnen de St. 
Annaparochie tot nader bericht 
worden afgelast heeft de PKC van 
de Vredeskerk  besloten om vanaf  
zondag 22 Maart iedere dag van 
10.00 -11.00 uur haar deuren te 
openen voor eenieder, die behoefte 
heeft aan een moment van gebed, 
een moment van stilte of om in 
deze onwerkelijke tijd een kaarsje 
aan te steken. 
Tevens is er de mogelijkheid 
om houdbare levensmiddelen te 
doneren voor de Voedselbank 
uitgiftepunt Steenbergen. Door de 
Coronacrisis en de hamsterwoede 
van vele Nederlanders is de 
aanvoer van goederen voor de 
cliënten die afhankelijk zijn van de 
Voedselbank enorm teruggelopen. 
Op deze manier krijgt het gebed 
des Heren (“geef ons heden ons 
dagelijks brood”) een nieuwe en 
geloofwaardige toepassing. De 
strikte regels die opgesteld zijn 
door het RIVM worden ook tijdens 
deze openstelling gehandhaafd, 
dus zijn er meer mensen aanwezig 
houdt u aan de afstand van 1,5 
meter tussen mensen.
De onzekere toestand waar we 
nu in zitten kan ieder moment 
weer veranderen mochten er nog 
striktere maatregelen worden 

afgekondigd, dan zullen wij ons 
hieraan houden. Maar tot dan bent 
u iedere dag tussen 10.00 en 11.00 
van harte welkom in onze kerk aan 
de Magnoliastraat. 

Op zondag 29 maart is er 
gelegenheid tot aanbidding in de 
H. Joannes de Doper kerk van 
14.00 tot 15.00 uur. U hoeft geen 
uur te blijven, maar houd in ieder 
geval gepaste afstand tijdens de 
tijd dat u in de kerk bent. Dat wil 
zeggen minstens 1,5 meter van 
elkaar.

Bemoediging
Beste Parochianen:
Elke week wordt er vanuit de Gum-
marus kerk op zaterdagavond om 
17.00 uur, in besloten kring, de mis 
uitgezonden via de SLOS radio via 
ZIGGO en de ether.

Protestantse kerkdienst vanuit 
de Sint Martinuskerk online 
meeluisteren
Vanwege het Corona-virus worden 
veel kerkdiensten afgelast, zo 
ook de protestantse diensten van 
Halsteren en het Nieuw Vossemeer. 

Het kerkbestuur van de protestantse 
kerk biedt een oplossing voor 
de grote groep gelovigen om 
toch de actuele preek te kunnen 
volgen; de internet kerkdienst. 
Vanaf komende zondag, 22 
maart, is deze te beluisteren via 
Kerkomroep. Op deze manier kan 
iedereen, juist onder de zorgelijke 
omstandigheden van dit moment, 
de kerkdienst meevieren. De dienst 
zal een aangepast karakter hebben, 
opgeluisterd met muziek.
De dienst is te beluisteren via 
www.kerkomroep.nl, iedere 
zondagmorgen om 10.00 uur.

Ongetwijfeld heeft u de bericht-
geving rondom het Corona virus 
gehoord of gezien. Landelijk 
worden alle bijeenkomsten met 
meer dan 100 personen afgelast.
Wij willen als kerk onze verant-
woordelijkheid nemen en bieden 
onze bezoekers aan om onze 
dienst op zondag om 10.30 
uur via livestream te volgen. 
Ga naar onze website: www.
opendeursteenbergen.nl en kies 
voor het menu Preken.  Deze 
maatregel geldt tot tenminste het 
einde van deze maand.

Zondag 29 maart is ons kerkge-
bouw dicht, maar u kunt de kerk-
dienst om 10 uur live meeluisteren 
via deze link: https://www.pkn-
oudenbosch.nl/diensten/geluids-
diensten. Na 11.15 uur kunt u de 
dienst ook terugluisteren. Voorgan-

ger is Ds. Ch. Inkelaar-de Mos.

Het Positieve van het 
Coronavirus
Van een politieman, die dagelijks 
met veel misdaden te maken had, 
hoorde ik, dat hij nu vanwege het 
coronavirus geen nieuwe misdaden 
tegen komt. Een tweede voorbeeld. 
Op zaterdagmiddag om vijf uur 
zond de SLOS de Heilige Mis 
uit, waarbij pastoor Hans de Kort 
de celebrant en de predikant was. 
Onze Martien van Gaans zorgde 
voor de zang en muziek. Vanaf het 
begin tot-en-met  de zegen heb ik 
zeer aandachtig meegebeden en 
met liefde geluisterd. Ook vond ik 
vannacht tijdens een pauzemoment 
een zeer positieve Boodschap van 
Maria. 
“Lieve Kinderen, vandaag roep ik 
je op, jezelf door het gebed voor 
God te openen, zoals een bloem 
zich opent voor de ochtendstralen 
van de zon. Mijn lieve kinderen, 
wees niet bang. Ik ben bij jullie en 
spreek voor elk van jullie bij God 
ten beste, opdat je hart het geschenk 
van de bekering zou verkrijgen. 
Alleen zo, mijn lieve kinderen, 
zullen jullie het belang van de 
genade in deze tijd begrijpen en zal 
God dichter bij jullie komen...”

Aanbidding met uitstelling van 
het Allerheiligste in de H.Joannes 
de Doper op zondag 29 maart 
van 14u. tot 15u. Kom vooraan 
zitten, maar houd wel de nodige 
afstand van elkaar. Wil iemand 
de H.Mis bijwonen op zondag 
of doordeweeks, bel mij even 
(502100). Pater Bertus. 

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.  
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Elke zondag 09.00 uur dienst in de Protestantse Kerk, 
Voorstraat 48 Nieuw-Vossemeer.
Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 
4717 NS Bergen op Zoom, tel. (0164) 23 19 92. 
E-mail:hcvhmaalpad@home.nl.
Voor informatie: B. van Weesep, tel. (0164) 68 39 41

Protestantse Gemeente  
Nieuw-Vossemeer en Halsteren

Open Deur Steenbergen
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Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen
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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.

                   

9°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Dit weekeinde stroomt 
er koude lucht naar 

onze omgeving
Dit weekend krijgen we een ander 
weertype. Het hogedrukgebied boven 
de Baltische Staten draagt de macht 
over aan een bolwerk ten zuidwesten 
van IJsland. Onder regie van een straffe 
noordenwind, stroomt er koudere lucht 
onze omgeving binnen maar zaterdag 
wordt het desondanks nog wel 12 
graden. Door de forse wind voelt het 
kouder aan en de zon heeft niet meer 
het ‘alleenrecht’. Zondag is het ronduit 
kil bij ongeveer 9 graden en voelt het 
door de straffe wind, kouder aan. Verder 
schijnt de zon wel af en toe maar is er 
ook stapelbewolking. In de nacht neemt 
de wind in kracht af en komt het kwik 
weer dicht bij het vriespunt. Voorlopig 
blijven de temperaturen ondermaats. 
Het hogedrukgebied boven de oceaan 
houdt een noordelijk stroming in stand. 
Het kwik schommelt in de middag 
meestentijds iets onder de 10 graden. 
Wel gaat de wind weer liggen. Maandag 
tot en met woensdag is het overwegend 
droog en is er naast bewolking toch 
ook wel enige ruimte voor de zon. In 
de nachten blijft de kans op lichte vorst 
vrij groot. Ook op de ultra lange termijn 
oog de kans op een overgang naar een 
zachter weertype klein. 

Weerspreuk : 
“Als vroege krokussen bloeien, zullen 

ze met koude stoeien.”

Reageren?:
gercelsius@gmail.com
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STEENBERGEN – Hoewel het de be-
doeling was van Stichting Neder-
lands Hervormd Weeshuis om dit 
jaar bijzondere inwoners uit de ge-
meente Steenbergen te nomineren 
voor de BCD-prijs van het Brandt 
Corstius Duijkersfonds gaat dat 
toch niet gebeuren. “Wij vinden 
het niet gepast in deze tijd van het 
Coronavirus om de BCD-prijs door 
te laten gaan. Er zijn veel belang-
rijkere zaken te organiseren. We 
schuiven dit naar volgend jaar”, 
stelt juryvoorzitter Mees Hage.

De Brandt Corstius Duijkers prijs 
werd in 1989 ingesteld. Het is een 
cultuurprijs die toegekend wordt 
aan individuele personen, groe-
pen of verenigingen die zich op 
vrijwillige basis onderscheiden in 
het culturele leven – en dat in de 
ruimste zin van het woord – in de 
gemeente Steenbergen.
De vorige keer in 2014 werd de 
prijs toegekend aan Reina en Mar-
tin Valkhoff vanwege de samen-
stelling van hun boekje ter gele-
genheid van 400 jaar De Heen. 

Twee jaar daarvoor ontving John 
Nijssen de prijs vanwege zijn inzet 
voor het Steenbergse carnaval. In 
2009 ging de BCD-prijs naar Bas 
Abbenhuis van Volharding terwijl 
De Holle Roffel in Kruisland de 
prijs in 2005 in ontvangst nemen. 
Zo gaat de geschiedenis van de 
prijs terug naar het jaar 1989 toen 
deze werd ingesteld.

Geen samenkomsten
“We vinden het vanwege de niet 
te overzienbare gevolgen van het 
Coronavirus niet gepast om de 
prijsuitreiking nu te houden. Het 
jureren eist de nodige voorbe-
reidingen waarvoor samenkom-
sten noodzakelijk zijn. En ook bij 
de prijsuitreiking met meerdere 
genomineerden is dat het geval. 
Vandaar dat we dit naar volgend 
jaar schuiven”, aldus Mees Hage.

Brandt Corstius Duijkers 
prijs doorgeschoven 
naar volgend jaar

Expositie fotoclub Steenbergen uitgesteld
STEENBERGEN – Ook fotoclub Steenbergen ontkomt niet aan de gevol-
gen van het Coronavirus. Secretaris Jan Noorlander van de fotoclub meldt 
dat de geplande jaarlijkse expositie in de Gummarusschool – altijd goed 
voor een groot aantal belangstellende bezoekers – noodgedwongen 
wordt uitgesteld. 

Normaliter is de tentoonstelling in het eerste weekend na Pasen dat zou 
dit jaar dus op 18 en 19 april zijn. De expo wordt nu uitgesteld naar dit 
najaar, vermoedelijk eind september, beging oktober. Nader bericht 
hierover volgt.

KakelSensation verplaatst 
naar 19 september
DINTELOORD – De organisatie van KakelSensation op zorghoeve Kakelbont baalt. Nu alle 
evenementen tot in elk geval 1 juni niet mogen plaatsvinden vervalt ook de KakelSensati-
on op zaterdag 16 mei.

Het evenement wordt nu verplaatst naar zaterdag 19 september en valt daarmee samen 
met de jaarlijkse ‘Plukdag’. De organisatoren vragen bij monde van Edith van der Riet om 
deze dag alvast als zodanig in de agenda te reserveren.

Drugsafval in bestelbus op carpoolplaats
DINTELOORD – Afgelopen zondag werd op de carpoolplaats aan de 
Noordlangeweg in Dinteloord een bestelbus aangetroffen. Uit foren-
sisch onderzoek van de politie is gebleken dat in de bus 3.000 liter afval 
in vaten van een synthetisch drugslaboratorium zat. De bus is in beslag 
genomen. Er is nog niemand gearresteerd.  
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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

T O TA A L I N S T A L L A T E U RCV&GAS ELEKTRA WATER ALARM DAKEN ENERGIE
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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
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( door John Rommers )

Zoals iedereen ongetwijfeld weet 
is ook de amateur voetbalcompe-
titie door de KNVB enige weken 
geleden (voorlopig) stilgelegd in 
verband met de corona perikelen.
Wat v.v. Steenbergen betreft bete-
kent dat – naast het feit dat alle ac-
tiviteiten moeten worden afgelast 
– o.a. ook dat de wekelijkse wed-
strijdverslagen die altijd in deze 
krant staan, voorlopig niet gaan 
verschijnen.
Om er voor te zorgen dat de voet-
balliefhebbers onder ons toch nog 
een beetje binding met de voet-
balvereniging blijven houden lijkt 
het ons leuk om de komende tijd 

de nodige leuke artikelen te gaan 
plaatsen uit het verleden.
v.v. Steenbergen bestaat deze 
maand 87 jaar en heeft dus een 
zeer rijke geschiedenis.

Als oud-secretaris beschik ik over 
een groot archief en dat ga ik de 
komende tijd gebruiken om wat 
artikelen uit die ”Ouwe Doos” in 
deze krant te laten verschijnen 
, zo mogelijk ook met daarbij fo-
to’s. Hopelijk zullen de vele echte 
Blauwwitters dit op prijs stellen 
en ( wat de ouderen betreft) mo-
gelijk zichzelf daarin nog herken-
nen.

Hierbij een eerste artikel uit die 
”Ouwe Doos”.

Corona virus zorgt ook 
voor stilleggen 
voetbalcompetitie 
van v.v. Steenbergen

In 1967 is v.v. Steenbergen ge-
bruik gaan maken van het huidi-

ge sportpark aan de Seringenlaan. 
Voor die tijd werden de wedstrij-

den van de Blauwwitten gespeeld 
op een veld in het Doktersdreef-
je (de huidige Gummarusvelden) 
genaamd het J.C. terrein.
J.C. stond voor jongerencentrum. 
Tegenover dit veld stond het Pa-
tronaat, een jongerencentrum 
waar de jeugd bijeen kon komen 
om o.a. te kaarten en te tafelten-
nissen.
Toen in 1967 het sportpark in ge-

bruik werd genomen waren er nog 
geen kleedgebouwen.
Vanaf 1968 – 1 jaartje later dus, 
waren die wel gereed en konden 
de spelers daarvan gebruik gaan 
maken.

Bijgaande foto is gemaakt tijdens 
een trainingsavond in 1968 toen 
zo’n kleedgebouw eindelijk kon 
worden gebruikt. We zien daarop 

de volgende personen:
Bovenste rij staand van links naar 
rechts :Leo Mangnus, Jan Geers, 
Wim Verkaart, Kees Suikerbuik, 
Kees de Jong en Piet Baselier.
Middelste rij zittend van links 
naar rechts: Harry Mangnus, Kees 
Verhoeven, Corné Damen, Ad van 
Oevelen, Ad Gommers, Piet van der 
Wegen, Koos de Bruin en Nico de 
Frel (trainer). Onderste rij zittend : 
(?), Jef Dam en Wim de Baat.

Kleedlokalen sportpark  
Seringenlaan in  

gebruik genomen


