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(zie elders  in deze editie)

( door Peter Vermeulen )

DINTELOORD – “Al meer dan 20 
jaar ben ik trotse boer en verbouw 
ik onder meer aardappels. Met lief-
de voor het vak en passie voor dit 
prachtige product. Helaas is het in 
deze tijd niet makkelijk om de pie-
pers te verkopen en er een boter-
ham mee te verdienen. Momenteel 
ligt er ruim 1.400.000 kilo aardap-
pels te verpieteren in onze loods. 
Dus vandaar: aardappels voor aan-
dacht! En daarom deel ik op zater-
dag 30 mei tussen 9.00 en 14.00 
uur gratis aardappels uit. Kom bij 
ons langs!”, zo luidt de oproep van 
Erik van der Heijden. In verband 
met corona verzoekt hij belang-
stellenden met de auto te komen 
en de richtlijnen van het RIVM in 
acht te nemen. Per auto geldt een 
maximum van 25 kilo gratis aard-
appelen.

Erik van der Heijden legt uit dat 

hij deze gratis weggeefactie doet 
om aandacht te vragen voor de 
lage aardappelprijs die hij zeer 
oneerlijk vindt: “Dat er zo’n berg 
aardappels in de loods ligt, heeft 
ermee te maken dat de prijs voor 
aardappels oneerlijk laag is. Van 
de 1,25 euro die de consument in 
de supermarkt betaalt voor een 
kilootje aardappels, krijg ik nog 
geen 6 cent. Terwijl wij als land-
bouwers toch diegene zijn die dit 
product echt maken.
En gezien de kosten van grond, 
gebouwen, machines, arbeid, 
plantgoed, bemesting en gewas-
bescherming, komt de kostprijs 
op 13 cent per kilo en die kostprijs 
stijgt elk jaar weer”.

Prijsval
“Dit komt erop neer dat we weer 
een jaar geld moeten toeleggen. 
Zo blijven wij geen boer. Dit jaar 
brengt covid – 19 een prijsval van 

14 cent naar 1 cent Door een com-
pensatie regeling vanuit de over-
heid wordt de prijs aangevuld tot 
5 cent”.

“Andere manieren  
zouden mogelijk  

moeten zijn”
“Bovendien zouden we als land-
bouwers onze grond ook op een 
andere manier moeten kunnen 
inzetten om inkomsten te ge-
nereren. Bijvoorbeeld door een 
deel van onze grond in te zetten 
voor het opwekken van duurza-
me energie via windmolens en of 
zonnepanelen om groene energie 
op te wekken. 
Helaas staat de gemeente de in-
zet van landbouwgrond voor een 
zonnepark (vooralsnog) niet toe. 
Ze vinden dat landbouwgrond al-
leen voor landbouw gebruikt mag 

worden. Terwijl het voor ons fijn 
zou zijn om met ons land op een 
andere manier inkomsten te ge-
nereren. Want momenteel leve-
ren mijn aardappels nauwelijks 
iets op”.

Oproep:  
‘Kom langs voor gratis 

aardappels’
“Om hiervoor aandacht te vragen 
– van jullie als buren maar ook van 

onze lokale politici – heb ik een 
actie bedacht. Komende zaterdag 
30 mei – tussen 9:00 en 14:00 uur - 
kun je bij mij gratis aardappels op-
halen. Gewoon even langskomen, 
dan geef ik je een zak/kratje mee. 
Dan worden mijn heerlijke aard-
appelen in ieder geval gegeten en 
hoop ik dat we met elkaar aan-
dacht vragen voor een ander be-
leid van de gemeente en een eer-
lijke prijs voor aardappels”, aldus 
Erik van den Einden. Zijn boer-
derij is gevestigd aan de Tweede 
Kruisweg 2A in Dinteloord. 

Om aandacht te krijgen voor een fors probleem:

Dinteloordse boer deelt deze zaterdag 
gratis aardappelen uit

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Geldig van wo 20 mei t/m di 16 juni 2020

Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen. kijk voor de deelnemende
biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding.

**
 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

GATO NEGRO WIJNEN 
3 flessen à 750 ml
Land van herkomst: Chili

 3 VOOR

10.–
a14,37 - a15,51

Geen 18, geen alcohol

JUMBO BOEKET LARGE
Per stuk

999
a12,99

Geen 18, geen alcohol

HEINEKEN, HEINEKEN 0.0, 
AMSTEL OF BRAND*
Alle combinaties mogelijk 
De deelnemende kratten 
staan afgebeeld.

3 KRATTEN

PER STUK
835

3 KRATTEN

PER STUK
760

3 KRATTEN

PER STUK
735

3 KRATTEN

3 KRATTEN

PER STUK
845

BIJ AANKOOP VAN

50%
KORTING***

3 KRATTEN

BIJ AANKOOP VAN

2 KRATTEN

2e
HALVE
PRIJS**

***Bij aankoop van  
3 kratten: 50% korting 

op de totaalprijs  
van 3 producten.

Nog geen herstart 
voor de Plusbus
STEENBERGEN – Omdat de af-
stand van 1,5 meter niet te realise-
ren is in de Plusbus kan deze voor-
ziening helaas nog niet herstar-
ten. Wel zal de Plusbus regelmatig 
in het straatbeeld verschijnen. De 
bus wordt namelijk ingezet bij het 
bezorgen van maaltijden voor se-
nioren. Aan een boodschappen-
service – die samen met WijZijn 
en de supermarkten was opgezet – 
blijkt vooralsnog geen behoefte te 
zijn. De hulp en creativiteit van de 
mantelzorgers blijkt hiervoor vol-
doende. Zodra het verantwoord is 
voor passagiers en chauffeurs gaat 
de bus weer rijden.  

STEENBERGEN – In januari dit jaar 
doneerde Lions Steenbergen een 
bedrag van vierduizend euro aan 
Stichting Ankie. Dit was de op-
brengst van de Kunst en Kerst-
markt die de Lions eind 2019 in 
de Gummaruskerk hielden. Stich-
ting Ankie koos voor het Prinses 
Maxima Centrum als einddoel voor 

deze donatie. Inmiddels is bekend 
geworden dat dit bedrag via de 
LCIF-verdubbelaar op achtduizend 
euro komt.

“Wanneer een project aan bepaal-
de voorwaarden voldoet, kunnen 
we het voordragen bij de Lions 
Club International Foundation 

(LCIF) ”, aldus Mario von Bannis-
seht, president van de Lions club 
Steenbergen en omstreken. “De 
LCIF is de charitatieve stichting 
van de Lions clubs wereldwijd. 
Jaarlijks schenken ze ca. 20 mil-

joen US dollars aan grootschalige 
humanitaire projecten en hulp bij 
natuurrampen. De LCIF heeft ons 
project gehonoreerd met een ex-
tra subsidie. De gelden hiervoor 
worden bijeengebracht door con-

tributie van de Lions en vele vor-
men van schenkingen. Het extra 
bedrag aan de ‘Stichting Ankie’ is 
een fantastische manier om onze 
‘We Serve’-gedachte in deze moei-
lijke tijd een eigen gezicht  te ge-
ven.”

Foto: In januari overhandigde Ma-
rio von Bannisseht namens Li-
ons Steenbergen een cheque van 
vier duizend euro aan Shirley van 
Overveld van Stichting Ankie. Om-
dat deze het geld voor het Prin-
ses Maxima Centrum bestemde, 
wordt het bedrag verdubbeld door 
Lions Club International Founda-
tion (LCIF).

Lions verdubbelen 
Ankie-donatie aan  
Prinses Maxima Centrum



Hij genoot van Gods schepping,
had overal belangstelling voor.

Vogels, planten, bloemen en dieren,
alle waren zijn geluk.

Na een arbeidzaam leven is op Hemel-
vaartsdag, toch onverwacht van ons 
heengegaan, mijn zorgzame man, ons 
pa en opa

Peet van Lakwijk
echtgenoot van

Riet Uijtdewilligen

in de leeftijd van 92 jaar.

 Lepelstraat:  Riet van Lakwijk-
  Uijtdewilligen
 Lepelstraat:  Fons
 Steenbergen:  Henriëtte en Kees
   Sacha, Marijn en Anouk, 
   Elske

4664 RJ Lepelstraat, 21 mei 2020
Slotweg 3b

Het afscheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving. Gezocht: 

60+ of scholier 
voor hulp in zeer grote 

tuin/park ten westen van 
Steenbergen

06 43 05 00 09

Aangeboden:

Luxe appartement 
penthouse te huur met 
360 graden uitzicht op 
Vliet en Steenbergen. 

Gemeubileerd 1700 euro p/m

Bel 06 54 34 04 09

GARAGEBOX 

met elektra te 
huur in Dinteloord

Telefoon: 06-16254708

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

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

UITVAARTVERZORGING
LEEUW

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

”Uw helpende hand
in tijden van afscheid nemen”

Alfred Leeuw

Poelier Vugts
Blauwstraat 63 • Steenbergen

www.poeliervugts.nl

Ben jij op zoek naar een bijbaantje
voor op de zaterdagen en in de schoolvakanties?

En vind je het leuk om klanten te helpen en het 
maken van versproducten in onze poelierswinkel?

Stuur dan je sollicitatie naar info@poeliervugts.nl 
of bel naar: 0167 - 530 265.

Motorbanden?
Korstbanden.nl - Fijnaart -    0168 - 462244

diverse
TUIN

PLANTJES
€1,95 per stuk

3 stuks
€5,-

Planten duurzaam gekweekt

KAAISTRAAT 31 STEENBERGEN 0167 563123
www.bloemsierkunstbonton.nl

€5,-

Aangezien onze collega 

per 1 februari a.s. zijn deuren sluit hebben wij
ons assortiment vanaf heden aangepast.

Dat wil zeggen dat u vanaf nu ook bij ons terecht 
kunt voor dat bosje tulpen of roosjes 

voor een scherpe prijs.

Uiteraard ook voor luxere boeketten, 
cadeau-artikelen en een ruim assortiment 

groene en bloeiende planten
voor zowel binnen als buiten.

Wat betreft bruidsboeketten en rouwarrangementen
hebben wij de afgelopen 27 jaar 

onze naamsbekendheid wel opgebouwd.

Onze bedoeling is dat we iedere klant 
in elke prijsklasse tevreden kunnen stellen, 

waarbij kwaliteit en service
hoog in het vaandel blijven staan.

Wij willen Peet en zijn familie langs deze weg 
bedanken voor hun fi jne collegialiteit 

en veel geluk en gezondheid
voor de toekomst wensen.

vr gr team Bonton Bloemsierkunst

PEET’S BLOEMENSHOP

KAAISTRAAT 31  STEENBERGEN  0167 563123
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lekker 
gezond 
met de 
fiets

back to school

Westzijstraat 4, 
4671 CG Dinteloord
0167-524 597

lekker 
gezond 
met de 
fiets

back to school

Westzijstraat 4, 
4671 CG Dinteloord
0167-524 597

back to school
lekker 
gezond 
met de 
fiets

Westzijstraat 4, 4671 CG Dinteloord
0167 - 524 597
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( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Raadslid Dasja 
Abresch (48) dient haar ontslag als 
raadslid in. “Ik heb het laatste half 
jaar goed nagedacht en uitein-
delijk de balans opgemaakt. Het 
raakt me diep dat mijn integriteit 
steeds in twijfel wordt getrokken, 
zelfs door raadsleden waarmee we 
een coalitie vormen. Mijn inzet via 
het raadswerk levert me geen po-
sitieve energie meer op en door 
de aantijgingen waarmee ik ge-
regeld word geconfronteerd ont-
staat juist veel negatieve energie. 
De balans is doorgeslagen. Ik heb 
mijn beslissing genomen”.

“Mijn integriteit wordt direct en 
indirect en ook via social media 
in twijfel getrokken. Door mijn 

werkzaamheden voor Steenberg-
se Courant – ik ben zelfstandig 
tekstschrijver en word door de 
Courant ingeschakeld - wordt in 
de kritiek op mij gesuggereerd dat 
ik invloed uitoefen op de politie-
ke verslaggeving. Mijn partij Ge-
woon Lokaal! zou worden bevoor-
deeld ten opzichte van de andere 
raadspartijen. Wanneer ik mij in-
zet voor bijvoorbeeld Dorpsraad 
Welberg en andere lokale initi-
atieven wordt mij dat verweten. 
Dat gebeurt openlijk – daar heb ik 
de minste problemen mee – maar 
ook achter mijn rug”. 

Dat mijn integriteit steeds in twij-
fel wordt getrokken raakt mij diep 
in mijn hart en doet me zeer. Ik 
heb geen behoefte om debat over 
mezelf te voeren en me steeds 

te moeten verdedigen tegen 
Trump-achtige aantijgingen die 
werkelijk niet waar zijn. 
En nu de verkiezingen op komst 
zijn, verwacht ik dat dit alleen 
maar heftiger wordt”, vertelt Das-
ja Abresch.

“Ik wil graag iets  
voor de gemeenschap  

betekenen”

“Daarbij komt ook dat het raads-
lidmaatschap enorm veel energie 
kost. Ik constateer daarbij dat  je 
als raadslid niet echt aan de knop-
pen kunt draaien. Het is sturen 
in de marge. Als ik afweeg wat ik 
als raadslid voor de gemeenschap 
kan bereiken, dan kom ik tot de 
conclusie dat ik buiten de raad 
meer kan doen dan er binnen. Ik 
wil me graag blijven inzetten voor 
onze gemeenschap en er ook iets 

voor betekenen. 

Overigens heb ik er nooit een ge-
heim van gemaakt dat het raads-
werk niet mijn passie is. Maar ik 
heb dit met veel inzet en gedre-
venheid gedaan. 

Ik neem nu ontslag en krijg meer 
vrijheid om te blijven doen wat ik 
ook graag wil doen”. 

Raadslid Dasja Abresch dient 
haar ontslag in voor gemeenteraad:

“Ik heb er genoeg van dat 
mijn integriteit mede door 
raadscollega’s steeds in 
twijfel wordt getrokken”

Foto: Met ingang van 11 juli maakt raadslid Dasja Abresch (Gewoon Lokaal!) geen deel meer uit van  
de Steenbergse gemeenteraad. Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse  Courant

OPINIE

Integriteit
Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 kregen kandidaten op de di-
verse kieslijsten voorkeurstemmen. 
Zo ook Dasja Abresch, die een plaats-
je (positie 19) had op de lijst van Ge-
woon Lokaal! en met 131 stemmen 
moest overwegen om een raadsze-
tel te aanvaarden. Plichtsbesef en 
verantwoordelijkheidsgevoel dreven 
haar tot het besluit om dat te doen.

Voor haar journalistieke werkzaamhe-
den bij Steenbergse Courant en Kijkop-
Steenbergen.nl had deze beslissing ge-
volgen: politieke verslaggeving over de 
gemeenteraadsvergaderingen kon niet 
langer meer en collega Nicole van de 
Donk nam deze taak van haar over.

Als eindverantwoordelijke kreeg ik ver-
volgens van een aantal gemeenteraads-
partijen te horen dat het beter zou zijn 
om Dasja te vragen om volledig te stop-
pen met haar redactionele werkzaamhe-
den. “Om elke schijn te vermijden”, zo 
was daarbij het argument.

Geen gehoor
Ik heb aan deze verzoeken zeer bewust 
geen gehoor gegeven en uitgelegd waar-
om. Dasja Abresch ken ik al vele jaren en 
ik heb haar integriteit immer ervaren. Ze 
is bijzonder betrokken bij de gemeen-
schap, is recht door zee, beschikt over 
een gouden hart, is schrander en heeft 
geleerd om alle kanten goed te bekijken. 
Ze is heerlijk kritisch en neemt geen 
blad voor de mond bij het verkondigen 

van haar mening. Precies de zaken waar 
ik onze teamleden zo voor waardeer. 
Daarbij is ze een uitstekend journaliste.
 

Complottheorieën
En ik heb nog meer argumenten. De re-
sultaten van haar werkzaamheden zijn 
immers transparant en letterlijk lees-
baar voor iedereen. Bedenkers van com-
plottheorieën zijn er altijd. Niet zelden 
geldt voor hen met de grootste fantasie-
en helaas het gezegde ‘Zoals de waard 
is, vertrouwt hij zijn gasten’. 
Betrokkenheid bij onze lokale gemeen-
schap zie ik als een zeer groot goed. Be-
langen hebben hoort daar bij en het dra-
gen van meerdere petten is geen pro-
bleem. Tenminste als de drager integer 
is. Dat is bij Dasja Abresch – zo durf ik te 

stellen – zeker het geval.

Verlies
Haar vertrek uit de gemeenteraad is 
jammer. De raad verliest een kritisch, 
intelligent, gedreven en gemotiveerd 
raadslid. 
De kritiek op Dasja Abresch wordt he-
laas ook mede gevoed door partijpoli-
tiek. Juist in een raadsperiode waar-
in die naar de achtergrond zou moeten 
verdwijnen om plaats te maken voor het 
werkelijk samen doen met een breed 
raadsakkoord, zonder coalitie en opposi-
tie, zonder het ‘wij’ tegen ‘zij’ en louter 
op basis van argumenten en de meer-
derheid. 

Peter Vermeulen

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Nu de woonwijk 
Couveringepark – aan de Molen-
weg – zo langzamerhand richting 
voltooiing gaat vraagt het CDA 
Steenbergen aandacht voor verbe-
teringen die ontevredenheid over 
de inrichting en de veiligheid bij 
de bewoners moeten wegnemen.

Het CDA vraagt het college van 
burgemeester en wethouders om 
de toezegging voor de aanleg van 
een ‘fatsoenlijke speelplaats’ waar 
te maken. “Er zijn diverse contact-
momenten geweest tussen de ge-
meente en bewoners. Helaas voe-
len zij zich niet gehoord en wij 
vragen u hierbij om spoedig con-
tact te zoeken met de bewoners 

zodat er op korte termijn verbe-
teringen worden aangebracht”, al-
dus fractievoorzitter Jeroen Weer-
denburg namens de fractie van 
CDA Steenbergen. 

Bouwafval
Ook vraagt de CDA fractie aan-
dacht voor de berg bouwafval en 
bouwhekken die al maandenlang 
aan de achterzijde van de woon-
wijk liggen. 
“Hier gebeurt thans niets mee 
maar leidt wel tot gevaarlijke situ-
aties nu kinderen daar gaan spe-
len. Kunt u er voor zorgen - wel-
licht in overleg met de aannemer 
- dat de hekken weer staan waar 
ze moeten staan en dat u er blijft 
toezien dat de veiligheid aldaar 
gewaarborgd blijft?”, zo vraagt het 
CDA aan het college.

CDA Steenbergen 
vraagt aandacht 
voor Couveringepark

STEENBERGEN – De gemeente Ber-
gen op Zoom kijkt tegen een enor-
me schuld aan. Er is een akkoord 
opgesteld onder de naam ‘Fo-
cusakkoord 2020-2022’ met een 
enorm aantal bezuinigingen. PvdA 
Steenbergen maakt zich zorgen 
over de effecten van de aangekon-
digde maatregelen op gezamenlij-
ke afspraken en stelt een aantal 
vragen aan het college van burge-
meester en wethouders.

Namens zijn fractie wil voorzit-
ter Nadir Baali van het college on-
der meer horen of het verwacht 
dat de maatregelen in Bergen op 
Zoom gevolgen heeft voor bepaal-
de dienstverlening in de gemeen-
te Steenbergen. En ook wat de ge-
volgen zijn de gemeente Steen-
bergen nu Bergen op Zoom meer 
woningbouw wil claimen. Vooral 

voor jongeren, alleenstaanden en 
mensen met minder hoge inko-
mens moeten hier kunnen blijven 
wonen, zo vindt de partij.
 

Brabantse Wal
De PvdA-fractie wil graag weten 
of het college zich zorgen maakt 
of de bezuinigingen op cultuur en 
toerisme gevolgen heeft voor de 
Brabantse Wal en dus ook Steen-
bergen. Zo ook voor een bedrij-
venterrein voor de Brabantse Wal. 

De PvdA vraagt verder naar de 
bereidheid van het college om in 
overleg te treden met gemeen-
te Bergen op Zoom en met Bra-
bantse Wal-partner Woensdrecht. 
Daarnaast wil de partij dat de 
gemeenteraad periodiek op de 
hoogte wordt gehouden.

PvdA Steenbergen bezorgd 
over schuldenprobleem 
gemeente Bergen op Zoom

Volkspartij stelt 
vragen over 
regelgeving 
zwembaden
STEENBERGEN – Namens zijn frac-
tie stelt raadslid Danker Kouwen 
van de Volkspartij artikel 40-vra-
gen aan het college van burge-
meester en wethouders over de 
regelgeving bij de zwembaden 
in deze coronatijd. De Volkspartij 
wil weten wie hierbij het laatste 
woord heeft.

En de partij wil van het college 
horen of de regels die thans wor-
den opgedragen aan AquaDintel 
en De Meermin in lijn zijn met de 
landelijke regelgeving, wat nu de 
norm is en als er een verzwaring is 
waarom dit gebeurt en vanuit wel-
ke organisatie deze komt.
Verder heeft de Volkspartij vragen 
over de financiële gevolgen voor 
onze gemeentelijke zwembaden 
en over ‘de communicatie tussen 
overheden, de zwembaden, de ge-
meente en de bevolking’. 



Poelier Vugts
Blauwstraat 63 • Steenbergen

www.poeliervugts.nl

Wij zijn op zoek naar een 

enthousiaste medewerker
voor 32 tot 36 uur

Ligt jouw passie bij het werken met ambachtelijke versproducten, met als 
doel om te zorgen dat het voor de klanten telkens weer een belevenis is 

om van onze producten te genieten, dan zijn we wellicht op zoek naar jou!

Dit kan o.a. een heerlijk stukje vlees zijn tot aan diverse salades, hapjes 
(schalen), gegrilde producten, BBQ- en Gourmetschotels, verse soepen en 

verschillende kant en klaar maaltijden en producten. Allemaal ambachtelijk 
bereid in eigen keuken met zoveel mogelijk ingrediënten uit onze regio.

Een afwisselende baan, waarbij de werkzaamheden o.a. bestaan 
uit het portioneren, verkoop klaar maken en het bereiden van 

onze producten. Maar ook het presenteren in de toonbank, 
adviseren van klanten en het verkopen van onze producten 

behoren tot de werkzaamheden. Ervaring is gewenst, maar zeker 
geen vereiste. De motivatie om te leren is het belangrijkste.

Heeft deze vacature je interesse gewekt en wil jij graag ons 
team komen versterken, mail dan je sollicitatie met C.V. 

naar info@poeliervugts.nl of bellen mag ook naar 
tel.nummer 0167 - 530 265.

Nu de zwembaden weer open gaan.....
bent u vast op zoek naar een passend badpak of bikini.....

Rosemary’s Lingerie heeft een 
grote collectie badmode

Badpakken 
 vanaf maat 36 t/m 56

Bikini’s 
vanaf maat 36 t/m 46-48

Tankini’s 
vanaf maat 36 t/m 48-50

Ook voor heren-
badkleding of 

kinderbadkleding 
bent u bij ons aan 
het juiste adres.

Kom een langs en 
neem een duik in 
onze badmode.

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
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Geldig van wo 20 mei t/m di 16 juni 2020

Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen. kijk voor de deelnemende
biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding.

**
 Jumbo, Steenbergen, Floraplein 2

GATO NEGRO WIJNEN 
3 flessen à 750 ml
Land van herkomst: Chili

 3 VOOR

10.–
a14,37 - a15,51

Geen 18, geen alcohol

JUMBO BOEKET LARGE
Per stuk

999
a12,99

Geen 18, geen alcohol

HEINEKEN, HEINEKEN 0.0, 
AMSTEL OF BRAND*
Alle combinaties mogelijk 
De deelnemende kratten 
staan afgebeeld.

3 KRATTEN

PER STUK
835

3 KRATTEN

PER STUK
760

3 KRATTEN

PER STUK
735

3 KRATTEN

3 KRATTEN

PER STUK
845

BIJ AANKOOP VAN

50%
KORTING***

3 KRATTEN

BIJ AANKOOP VAN

2 KRATTEN

2e
HALVE
PRIJS**

***Bij aankoop van  
3 kratten: 50% korting 

op de totaalprijs  
van 3 producten.
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Burgemeesters
COLUMNBurgemeesters
COLUMN

Mooiste baan 
van de wereld

Het afgelopen half jaar heeft u op deze plek een nieuwe 
serie columns kunnen lezen, waarin ik u weer even heb 
meegenomen in de wereld van het burgemeesterschap, 
de verschillende “rollen” die ik vanuit mijn ambt vervul, 
en soms ook een kijkje heb gegeven in mijn privéleven. 
Een burgemeester kan en mag zijn functie met een 
hoge mate van eigenheid inkleuren. Natuurlijk heb je 
een aantal vaste taken, zoals het voorzitten van de raad 
en college en het bewaren van de openbare orde. In 
moeilijke tijden zoals we die nu helaas beleven hoort 
daar ook het voorzitterschap bij van de gemeentelijke 
crisisorganisatie. 

Tegelijkertijd heb je als burgemeester te maken met 
de nodige “beperkingen”. Je wordt vaak gezien als de 
belangrijkste man of zelfs de baas van de gemeente. 
Binnen het college zijn het echter de wethouders die – 
vanuit de coalitie – de inhoudelijke lijn bepalen. In de raad 
– het hoogste besluitvormende orgaan in de gemeente – 
ben je vooral technisch voorzitter. 

De vrijheid die je hierbij krijgt, hangt af van wat de 
raad toelaat, en voorop staat dat ik te allen tijde boven 
de partijen moet blijven staan. Politiek onafhankelijk 
moet ik toezien op de correctheid van het proces en de 
besluitvorming. Want je bent burgemeester van iedereen.
Als burgemeester ben je ook nog eens een zelfstandig 
bestuursorgaan en dat klinkt u misschien heel “machtig” 
in de oren, maar in de praktijk sta je er eigenlijk best 
vaak alleen voor. Heb je geen beleidsmedewerkers om op 
terug te vallen en kun je met niemand overleggen als je 
’s nachts uit bed wordt gebeld omdat er iemand 
problemen veroorzaakt, en het aan jou is om te beslissen 
over een uit huis plaatsing of gedwongen opname.

Tja, mensen, burgemeester zijn houdt nu eenmaal niet 
op buiten kantoortijden. Dat ben je elke dag van de 
week, elk uur van de dag. Ik prijs me dan ook gelukkig 
met de onvoorwaardelijke én onmisbare steun van mijn 
thuisfront en op het werk word ik gelukkig omringd door 
tal van trouwe professionals. 

Wat niet wegneemt dat het takenpakket en de 
verantwoordelijkheden van ‘de burgemeester’ 
voortdurend in zwaarte toenemen, terwijl je niet altijd 
over de bijbehorende bevoegdheden of de benodigde 
middelen beschikt.  

Boven alles doe ik dit echter met alle passie die ik in 
me heb en voel ik me, in al mijn “rollen”, als een vis in 
het water. Vind ik het een grote eer om uw boegbeeld te 
mogen zijn, in goede en in slechte tijden. Dus maakt u 
zich vooral geen zorgen, want voor mij is dit zonder meer 
de mooiste baan van de wereld, die ik nog lang hoop te 
mogen vervullen. Hier, in deze prachtige gemeenschap.  

Dat brengt mij bij de afsluiting van de laatste van deze 
reeks columns. Ik hoor graag of u ze met net zoveel 
plezier heeft gelezen als dat ik ze heb geschreven; des te 
groter is mettertijd de kans op een vervolg. 

Voor nu wens ik u alle goeds en graag tot ziens!

Gegroet, Ruud 

Burgemeester Ruud van den Belt schrijft - in de huis aan huis-
edities van Steenbergse Courant - een column over alles wat 
hem bezighoudt in onze gemeenschap. Reageren kan via 
burgemeester@gemeente-steenbergen.nl. 

Dit was de laatste column van deze serie.

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – “Dit is een strijd 
die we voorlopig nog niet hebben 
gewonnen. Het duurt zeker nog 
een paar jaar. Maar we geven ze-
ker niet op. Vooral de, wat wij noe-
men, Processierups snelweg – de 
Franseweg - Halsterseweg – krijgt 
extra aandacht. Dit is de fietsroute 
voor de jeugd die naar school rijdt 
en tevens een route die veel fiet-
sers nemen. Aan alle fietsers geef 
ik het advies: neem een vestje of 
jasje met lange mouwen mee. En 
doe dit aan wanneer je onder ei-
kenbomen moet fietsen”, zegt Fre-
derique Jansen van de gemeente-
lijke buitendienst.

Ook deze week is de buitendienst 
flink in actie geweest in de strijd 
tegen de processierups. “De eitjes 
van deze rupsen zijn eind februa-
ri, begin maart uitgekomen en de 
rupsen zijn nu zo’n vijf millimeter 
groot. Ze hebben nog geen brand-
haren, maar gaan nu het derde 
stadium in, waarbij dat wel het ge-
val zal zijn. Ze vormen nu nesten 
en gaan verpoppen”, weet buiten-
dienst medewerker Jeroen Luijkx. 
De buitendienst bestrijdt de rup-
sen door ze af te zuigen. De hoop 
is daarnaast gevestigd op de me-
zen die inmiddels al wel een aan-
tal mezenkasten bevolken. “Ze 
moeten alleen nog leren om de 
rupsen op te eten”, glimlacht hij.

“We moeten niet de illusie heb-
ben dat we snel van dit probleem 
af zijn”, waarschuwt Frederique 
Jansen. “Dit kan zeker nog een 
paar jaar voor overlast gaan zor-
gen. Er wordt zelfs gezegd dat 
de haartjes acht jaar later nog 
voor irritatie kunnen zorgen”. 

Geen gazonnetje
Ze vertelt dat de bestrijding niet 
alleen plaatsvindt door de nesten 
weg te zuigen. “We laten nu rond 
de eiken het gras ook hoger groei-
en. Het blijkt namelijk dat een 
gemaaid ‘gazonnetje’ rond een 
boom door de rupsen wordt ge-
waardeerd. Bij hoog gras zijn er 
minder problemen”.

Buitendienst gemeente opende 
de strijd tegen de processierups

STEENBERGEN – Het was geen be-
lofte van Wielercriterium Steen-
bergen, maar slechts hoop. Nu is 
bekend geworden dat er dit jaar 
definitief geen wielerwedstrijden 
in Steenbergen zullen worden ge-
houden. Overleg met KNWU en 
verkeerspolitie maakte duidelijk 
dat er na september dit jaar geen 
ruimte is op de wielerkalender.

Eerder was al duidelijk dat alle 
wieleractiviteiten rond de Vuelta 
kwamen te vervallen nu de ron-
de van Spanje niet in Nederland 

start. Geen Dikke Bandenrace dus 
(5 juni) en geen wielercafé (7 au-
gustus) met wieleractiviteiten op 
de carpoolplaats tegenover res-
taurant De Watertoren (16 augus-
tus).

Wielerklassiekers
De wielerklassiekers voor junioren 
jongens en meisjes van zondag 17 
mei zullen dus pas plaatsvinden 
in 2021. Dat geldt ook voor de wie-
lerwedstrijden voor de jeugd cate-
gorieën 5, 6 en 7, renners met een 

leeftijd van 12, 13 en 14 jaar.
In het laatste kwartaal van dit 
jaar begint de Steenbergse wie-
lerstichting met de voorbereidin-
gen voor de wedstrijden van 2021. 
Zodra bekend is op welke datum  
de wedstrijden in 2021 kunnen 
plaatsvinden wordt dit doorge-
geven. Het bestuur van de Wie-
lerstichting spreekt haar dank uit 
aan de sponsoren die de activi-
teiten wilden ondersteunen en 
hoopt dat zij volgend jaar alsnog 
voor ondersteuning willen zor-
gen.

Dit jaar definitief geen  
wielerwedstrijden in Steenbergen



Kies voor het 
glasvezel Flexpakket 

Wil je echt súpersnel internetten, online gamen of eindeloos series kijken? Of alles tegelijk? Kies voor het glasvezel 
Flexpakket van DELTA. Je zet aan wat je wilt en uit wat je niet nodig hebt. Wil je bijvoorbeeld sneller internet of minder 
tv-zenders? Dan pas je dat maandelijks aan zonder extra kosten. Dat is pas echt internet, tv en bellen zoals jij het wilt. 
Ga voor je persoonlijke aanbod naar onze website, bel 0188 22 55 71 of neem contact op met een lokaal verkooppunt.

deltaglasvezel.nl  |  0188 22 55 71

zoals jij het wilt
internet  |  tv  |  bellen  |  mobiel

+ Gratis installatie tot in de nok
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23°
Het weerbericht van onze lokale 
weerman Ger Roedelof

Het weer met 
Pinksteren: zonnig ! 

Het pinksterweer ziet er zonnig en 
droog uit.  
Dat wordt genieten maar houd de 
anderhalve meter regel wel in acht, dan 
blijft het voor iedereen leuk.  
Goed insmeren is ook zaterdag het 
devies.  
Het wordt stralend weer en de 
temperatuur loopt in onze regio op tot 
23 graden. De wind waait uit het oosten 
of noordoosten en is meest matig. 
Zondag, Eerste Pinksterdag: nauwelijks 
verandering. Die dag verandert 
er nauwelijks iets in de gemeente 
Steenbergen. Mogelijk komt alleen de 
temperatuur net iets lager uit, maar nog 
wel (ruim) boven 20 graden.  
Ook nu laat de wind hetzelfde patroon 
zien, die is boven onze regio matig. 
Maandag, 2e Pinksterdag, minder 
wind en nog wat warmer. Dit wordt 
de warmste dag van het lange vrije 
weekend. In een groot deel van onze 
regio wordt het 25 graden. 
De wind waait iets minder krachtig en 
bewolking is er weinig, we zien slechts 
wat wolkensluiers.  
En mocht je er na Pinksteren nog een 
paar dagen aan vastplakken dat kan ik 
alvast verklappen dat het nog warmer 
wordt.

 
Weerspreuk: 

”Roept de houtduif keer op keer, dan 
komt er vast en zeker mooi weer”.

Reageren?:
gercelsius@gmail.com

(Door Dasja Abresch)

STEENBERGEN – Met smaak peu-
zelt Corrie Machielse de aardbei-
en-met-suiker op die haar dochter 
Wilma voor haar meenam. Straks 
nog een bakje koffie met een spe-
culaasje en dan is het weer tijd om 
afscheid te nemen. Het lijkt niet 
direct aanleiding voor een artikel 
in de krant, ware het niet dat het 
tafereeltje bijna een wonder ge-
noemd mag worden. Een paar we-
ken geleden leken Corrie’s dagen 
nog geteld toen het corona-virus 
zijn klauwen in haar sloeg. Nu ziet 
het er naar uit dat zij binnenkort 
haar 85ste verjaardag mag vieren. 

“Kijk hier maar eens naar,” zegt 
Wilma Rens terwijl zij op haar te-
lefoon twee foto’s toont. Eén van 
haar moeder op 3 april, blakend 
van gezondheid en met een fris-
se lach om rode appelwangen. De 
tweede foto is elf dagen later ge-
nomen. Dezelfde vrouw, maar nog 
slechts een schim van zichzelf. 
Het ergste deel van de ziekte was 
toen nog lang niet achter de rug. 
“Ik had nooit verwacht dat ik hier 
nog een keer bij haar zou zitten. 
Eej moedertje?”, betrekt Wilma de 

aardbei-smikkelende Corrie bij 
het gesprek. “Ja!”, antwoordt moe-
der Corrie in een vlaag van her-
kenning. Tranen van blijdschap 
wellen op in Wilma’s ogen. 

Handkus over het hek
Ook in die slechte periode sprak 
de Steenbergse Courant met 
Wilma. In haar rol als voorzitter 
van de Cliëntenraad van Hof van 
Nassau en als dochter van een 
moeder die er al verzorgd werd 
toen het Hof nog De Lindenburgh 
heette. “Vijf jaar is ze nu hier en ik 
hoop dat er nog zeker vijf jaar bij 
komen,” vertelt Rens met overtui-
ging. In die periode is haar moe-
der steeds verder afgereisd naar 
het land van verdwenen herinne-
ringen. De corona heeft dat proces 
geen goed gedaan. “Voor mensen 
wiens ouders nog gezond zijn, is 
dat moeilijk te begrijpen. Die den-
ken dat het niet zoveel uitmaakt 
wanneer iemand sterft omdat zij 
al heel oud en dement zijn. Maar 
zo werkt het niet. Je hebt maar één 
moeder en die wil je graag zo lang 
mogelijk bij je houden. Ook al kun 
je niks meer bij haar kwijt. Wan-
neer zij mij bij vertrek een hand-

kus over het hek blaast, dan ben ik 
even de gelukkigste mens ter we-
reld.”

Spannend
Wilma realiseert zich terdege dat 
niet alle families van cliënten van 
het Hof van Nassau dit geluk nog 
mogen ervaren. In totaal raakten 
vijfentwintig bewoners besmet 
met het corona-virus. Acht van 
hen overleden aan de gevolgen. 
Inmiddels lijkt het ergste achter 
de rug en is zijn alle groepswonin-
gen uit isolatie. Sinds enkele we-
ken kunnen cliënten en naaste fa-
milie elkaar weer zien in de speci-
ale Kletstenten �slechts� geschei-
den door een transparant scherm.
Dit weekend vinden de eerste be-

zoeken plaats in het restaurant 
van het Hof van Nassau. Zonder 
tussenwand, maar natuurlijk wel 
met anderhalve meter tussen-
ruimte. “Ik kijk er naar uit, maar 
vind het ook enorm spannend,” 
geeft Wilma toe. “We weten wat 
het virus aan kan richten, maar we 
weten helemaal niet wat er gaat 
gebeuren nu de maatregelen wor-
den afgebouwd.” 

Weerstand
‘Stapje voor stapje’, is het credo 
waar Wilma naar leeft. “En dan 
ook nog babystapjes. De afgelo-
pen periode was afschuwelijk, 
maar de gedachte dat we daar 
over een poosje weer naar terug 
moeten omdat het aantal besmet-

tingen toeneemt…Ik weet niet of 
ik dat geestelijk aan zou kunnen.”
Toch neemt in de maatschappij de 
weerstand tegen ‘de 1,5 meter sa-
menleving’ snel toe. Aanhangers 
van die beweging noemen met 
name de oudere in zorgcentra als 
voorbeeld van een schrijnende en 
onwenselijke situatie die zo snel 
mogelijk voorbij moet zijn. 

Wilma Rens is het er niet mee 
eens.  “Als we nu te snel gaan, dan 
kunnen we daar alleen maar spijt 
van krijgen.” Ze schaart zich om 
die reden volledig achter de keu-
zes die het management maakt 
om het zorgcentrum voorzichtig 
uit de lockdown te halen. “Laten 
we niet vergeten dat corona ster-
ker is dan eenzaamheid. Boven-
dien, deze mensen zijn niet een-
zaam. Ja, ze missen hun familie 
natuurlijk, maar ze hebben een 
hele dag mensen om zich heen en 
krijgen de beste verzorging die er 
is. Ik ben zó trots op de personeel-
seden en ik zeg dat wel honderd-
duizend keer tegen ze.”

Nu pas verwerken
Nicole de Ruiter, dagbestedings-
coach in Hof van Nassau, bege-
leidt Corrie Machielse op deze dag 
in de Kletstent en sluit zich bij de 
woorden van Wilma aan. Als acti-
viteitenbegeleidster heeft zij aan 
de zijlijn meegekeken: �Ik heb ge-
zien wat het virus met de cliënten 
deed, maar ook met mijn collega’s. 
Die hebben het echt zwaar gehad 
en kunnen nu pas een beetje gaan 
verwerken wat er is gebeurd. We 
kunnen niet voorzichtig genoeg 
zijn.”

Moeder van Wilma Rens verslaat 
virus in Hof van Nassau:
“Laten we niet vergeten 
dat corona sterker is dan 
eenzaamheid”

Foto: Op Moederdag bezocht Wilma haar moeder Corrie voor de eerste 
keer in de Kletstent op het voorterrein van Hof van Nassau. Er zijn twee 
Kletstenten. Cohort 1 voor cliënten die nooit besmet zijn geweest en Co-
hort 2 voor de mensen die dat wel waren.       Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

STEENBERGEN – Liefhebbers van 
escaperooms moeten nog heel 
even geduld hebben, maar dan 
gaat ’t Snoepwinkeltje aan de 
Markt 13 in Steenbergen toch echt 
open. Eigenaren Johan Bosters 
en Diana Hendrikse kijken reik-
halzend uit naar het moment dat 
de eerste bezoekers het avontuur 
aangaan. Wie wil, kan er binnen-
kort ook blijven slapen want op 
de bovenverdieping van het his-
torische pand worden twee Bed & 
Breakfast-appartementen gereali-
seerd. 

De escaperoom is bedacht en ont-
worpen door Frank Kastelein. Een 
grote naam op dit gebied en een 
goede kennis van Johan en Diana. 
Zelf zijn zij groot fan zijn van het 
escaperoomgenre en hebben al 
menige code gekraakt. De naam 
’t Snoepwinkeltje is geïnspireerd 
door de winkel van �Torreke van 
de Velde� in de Blauwstraat waar 
Steenbergenaren in vroeger tijden 
hun snoepjes haalden. �We den-
ken nog na over de wijze waarop 
we de historie kunnen verwerken 
in het verhaal,” aldus Johan en Di-
ana.

CliniClown College
De aankoop van het pand op de 
Markt was voor het echtpaar aan-
leiding om na te denken over de 
realisatie van een eigen ‘room’ in 
Steenbergen. De timing bleek per-
fect. “Frank had net een aanbod 
gekregen om het interieur van het 
CliniClown College over te ne-
men,” licht Johan Bosters toe. Het 

college was een magische plek 
waar kinderen die ziek zijn of een 
beperking hebben met hun fami-
lie naartoe konden. In een fantas-
tisch decor met allerlei trucages 
beleefden ze er een dag vol avon-
turen. Na negen jaar waren de Cli-
niClowns echter toe aan een nieu-
we formule en werd het college 
gesloten.

Technische hoogstandjes
Daarmee kwam er 400 vierkan-
te meter decor beschikbaar. Dat 
betekende keuzes maken, want ’t 
Snoepwinkeltje bestrijkt slechts 
80 vierkante meter. ”Veel stuk-

ken zijn afkomstig uit het Verka-
de-museum en zijn dus echt au-
thentiek,” vertelt Bosters enthou-
siast. Het draagt bij aan de bele-
ving van het nostalgische snoep-
winkeltje. Het vormt ook een 
uitstekende vermomming voor de 
talloze technische hoogstandjes 
uit de koker van Kastelein.  

Fascinerend
Diana zal na de opening verant-
woordelijk zijn voor de dagelijkse 
gang van zaken. Zij kan niet wach-
ten tot het zover is. “De eerste tijd 
zal ik waarschijnlijk vooral bezig 
zijn met de goede knopjes op het 

juiste moment te bedienen. Wan-
neer dat eenmaal automatisme is, 
lijkt het me fascinerend om via het 
computerscherm te zien wat er 
precies binnen een groep gebeurd 
tijdens het spel.” 

Authentieke sfeer
Johan houdt zich op dit moment 
vooral bezig met de realisatie van 
de Bed & Breakfast-appartemen-
ten die de naam ‘Op de Markt’ 
krijgen. Het is de derde B&B-loca-
tie van het echtpaar dat ook al het 
voormalige havenkantoor (‘Aan 
de Haven’) en de appartemen-
ten bij watertoren (‘Onder de To-
ren’) exploiteert. “Het pand was 
enorm gedateerd, maar we pro-
beren tijdens de renovatie de au-
thentieke sfeer vast te houden. Ui-
teraard voorzien van alle moderne 
gemakken. De gevel en de ramen 
zijn extra geïsoleerd om geluid 
vanaf de Markt buiten te houden.� 
De appartementen zijn afzonder-
lijk van elkaar te huur voor 2 of 4 
personen, maar ook gezamenlijk 
voor 6. 
Over enkele dagen is reserveren 
voor de escaperoom mogelijk via 
https://www.escaperoom-snoep-
winkeltje.nl/ Vanwege de coro-
na-maatregelen is de beleving op 
dit moment alleen toegankelijk 
voor mensen die samen een gezin 
vormen. 

Foto: Kaneelbrokken, kalkblok-
ken en zure stengels in glazen 
potten lonken naar de bezoekers 
van ’t Snoepwinkeltje van Johan 
Bosters en Diana Hendrikse aan 
de Markt 13 in Steenbergen. Het is 
echter geen koopwaar, maar de-
cor. De werkelijke handelswaar is 
beleving want ’t Snoepwinkeltje 
is in een escaperoom waar men 
binnen een uur uit moet ontsnap-
pen. 
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

Escaperoom en Bed & Breakfast-appartementen ‘Op de Markt’: 

De wondere wereld van ’t Snoepwinkeltje 
bijna open voor publiek

(Door Dasja Abresch)
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Wij denken ruimhartig mee met onder-
nemers om de mogelijkheid te bieden 
de terrassen die zij hebben aan te pas-
sen aan de 1,5 meter economie. Dit 
betekent dat wij hun wensen hebben 
geïnventariseerd, tekeningen, foto’s 
hebben bekeken waarin hun voorstel-
len te zien zijn. De gemeente verleent 
soepel toestemming om meer ruimte 
in beslag te nemen om aan de 1,5 
meter te kunnen voldoen, zodat meer 
inwoners van een terras kunnen ge-
nieten, maar wel rekenening houdend 
met doorgang voor hulpdiensten.
We maken het voor de horecasector 
mogelijk ook om de markt in Steen-
bergen en de Westvoorstraat (bij het 
water) in Dinteloord te faciliteren als 
groot terras. Ondernemers en de Ko-

ninklijke Horeca Nederland afdeling 
Steenbergen zijn hiervan op de hoogte.
De eerste algemene reactie is om eerst 
eens te zien hoe het op de eigen loca-
tie gaat in de 1,5 meter economie. 

Met Koninklijke Horeca Steenbergen 
is afgesproken om na 2  weekeinden 
te evalueren,  omdat wellicht dat dan 
meer ondernemers hier toch  gebruik 
van willen maken. Vooralsnog blijven 
de aanmeldingen hiervoor beperkt, 
maar als gemeente Steenbergen 
blijven wij hierover in contact met de 
horeca ondernemers. In ieder geval 
kunnen wij ons verheugen om weer 
eens van een terras te genieten buiten 
de deur. Niet helemaal als vanouds, 
maar toch.

BINNENKORT WEER GENIETEN
VAN EEN TERRASJE

AANGEPASTE DIENSTVERLENING

Op SLOS TV is tijdens het Pinkster-
weekend een speciale aflevering te 
zien van de talkshow “Hilde”,  met 
aan haar interviewtafel burgemeester 
Ruud van den Belt. In dit programma 
blikt presentatrice Hilde Jans met de 
burgemeester terug op het verloop 
van de coronacrisis tot nu toe in onze 
gemeenschap, maar wordt ook voor-
uit gekeken naar de nieuwe fase die 
is aangebroken. Het belooft sowieso 
een openhartig gesprek te worden.  

De uitzending – met aan het eind een 
bijzondere verrassing – is zondag 31 
mei om 13.00 uur voor het eerst te zien 

op SLOS TV en wordt aansluitend elk 
uur herhaald, ook op maandag 1 juni.  
SLOS TV is te vinden op kanaal 41 van 
Ziggo en kanaal 1402 van KPN, maar 
ook via andere kabelaars en de web-
site van de lokale omroep te bekijken.

HILDE AAN
TAFEL MET 
BURGEMEESTER 
OP SLOS TV

EIKEN-
PROCESSIE-
RUPS

In verband met Tweede Pinksterdag zijn het gemeente-
huis en de Vraagwijzer (Fabrieksdijk) op maandag 1 juni 
gesloten en telefonisch niet bereikbaar. 

De dienstverlening van de gemeente aan de balies is op 
dit moment alléén op afspraak mogelijk. U maakt 
telefonisch een afspraak via nummer 14 0167.     Wij zijn 
telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 
8:30 -17:00 uur en op  vrijdag tussen  8:30 -12:00.

Ophaalschema afval containers
Op maandag 1 juni (tweede Pinksterdag) wordt de PMD 
route niet gereden. De containers PMD (plastic verpak-
kingen,  metalen (blik) verpakkingen en drankenkartons) 
worden op vrijdag 29 mei geleegd.

HET AANVRAGEN VAN EEN
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Het lijkt nog ver weg, de Lintjesregen 
van 2021, maar als u iemand wilt 
voordragen voor een Koninklijke On-
derscheiding, kunt u daar beter niet te 
lang mee wachten. Aanvragen moeten 
uiterlijk 1 augustus bij de gemeente 
binnen zijn. 

Het toekennen van een Koninklijke 
Onderscheiding is een zorgvuldig pro-
ces, dat de nodige maanden in beslag 
neemt. Het is tenslotte ook niet niks 
om een dergelijke erkenning te mo-
gen ontvangen van onze Koning.

Burgemeester Ruud van den Belt: ,,Ik 
kijk er altijd reikhalzend naar uit om 
deze onderscheidingen namens Zijne 
Majesteit uit te mogen reiken aan 
mensen uit onze gemeenschap en 
daarmee te benadrukken hoe waar-
devol zij voor onze samenleving zijn. 
Ik nodig iedereen dan ook van harte 
uit om kandidaten voor te dragen. 
Als burgemeester mag ik dit zelf niet 

doen, maar ik weet wel dat er in al 
onze kernen volop mensen zijn die 
zich langdurig en belangeloos hebben 
ingezet of dat nog steeds doen in het 
belang van onze samenleving. 

Vaak treden zulke mensen uit zichzelf 
niet op de voorgrond. Dus is het aan 
u allemaal om ze in het zonnetje te 
helpen zetten. Kijk nog eens goed 
om u heen, dan ziet u ze ‘vanzelf’. Ik 
vertrouw hierbij op uw medewerking, 
want: ere wie ere toekomt!”

Alle benodigde informatie over het 
Nederlandse decoratiestelsel en hoe 
u een Koninklijke Onderscheiding 
kunt aanvragen, inclusief het daar-
voor benodigde formulier, is te vinden 
op www.lintjes.nl.  
Ook kunt u met vragen hierover altijd 
terecht bij John Nijssen, kabinetschef 
van de burgemeester, via kabinet@
gemeente-steenbergen.nl of (0167) 
543 313. 

In onze gemeente zijn al verschillende 
nesten van de eikenprocessierups ont-
dekt. Onze buitendienst is samen met 
een gespecialiseerd bedrijf bezig om de 
nesten te markeren en op te  ruimen. 
Op sommige plaatsen zijn meerdere 
nesten gevonden, zoals langs de Hal-
sterseweg in Steenbergen. 

We raden fietsers met klem aan om in 
de gebieden waar nesten van de eiken-
processierups bekend zijn te zorgen 
voor bedekking. Neem een vestje of jas 
mee en trek deze bij het zien van een 
aanwijzingsbord of de rode lintjes even 
aan. Zo voorkomt u hevige klachten 
van de haartjes van de eikenproces-
sierups.

Ziet u een nest van de eikenprocessie-
rups? Meld dit dan via ons meldsysteem 
op de website, de mijngemeente-app 
of bel met 140167.
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – Iets simpels als 
een drankje drinken op het terras 
heeft in het huidige coronatijdperk 
een compleet andere lading gekre-
gen. Vanaf aanstaande maandag, 
Tweede Pinksterdag, zijn gasten 
weer welkom op de terrassen op 
de Steenbergse Markt. Dat heeft 
behoorlijk wat voeten in de aarde 
voor gemeente en horecaonder-
nemers. Gelukkig is er voldoende 
ruimte om de tafels en stoelen ver 
genoeg uit elkaar te zetten.

De tijd dringt voor de medewer-
kers van de gemeente nu alle 
plannen van de horecazaken voor 
1 juni moeten worden beoordeeld 
of ze �coronaproof� zijn. Toch gaat 
het lukken om alle cafés en restau-
rants goed van start te laten gaan, 
zo verzekert Saskia Speelman van 
de gemeente Steenbergen. “Het is 
echt super hoe alle ondernemers 

hebben gereageerd op onze op-
roep. We hebben volop tekenin-
gen, plattegronden en foto’s ont-
vangen. We gaan daar ruimhartig 
mee om, zolang het veilig is. Het 
moet bijvoorbeeld goed toegan-
kelijk blijven voor scootmobielen 
en hulpdiensten.”

“Markt in z’n geheel 
opengooien”

Cafés zoals Het Hoofdkantoor 
en de Babbelaar mogen hun ter-
ras verder uitbouwen om zo al 
hun stoelen en tafels kwijt te kun-
nen. Dan blijft er nog meer ruimte 
over, maar of die benut gaat wor-
den is op dit moment nog ondui-
delijk. “We hebben als suggestie 
geopperd dat de Markt in zijn ge-
heel wordt vrijgegeven voor alle 
horecaondernemers die er wil-
len staan, maar daar blijkt voor-
alsnog weinig animo voor te be-

staan. Je zou dan kunnen denken 
aan foodtrucks of iets dergelijks. 
Maar de meeste café- en restau-
ranthouders geven aan eerst twee 
weekenden te willen draaien om 
te kijken hoe het in deze bijzon-
dere omstandigheden gaat lopen”, 
aldus Speelman.

Uitdaging om een café-
bezoek leuk te houden

Voor de ondernemers zelf is het 
een soort spagaat waar ze in ver-
keren. Enerzijds willen ze dol-
graag open, maar door de opge-

legde coronamaatregelen wordt 
er soms wel met de wenkbrauwen 
gefronst of een café- of terrasbe-
zoek nog wel leuk is. “Natuurlijk 
gaan we een terras opbouwen en 
kunnen de mensen gezellig wat 
komen drinken. Maar zeker bin-
nen is het moeilijk om het café zo 
te houden waar het voor bedoeld 
is. Mensen mogen niet staan of 
dansen. Alleen zitten aan een ta-
feltje en dan met maximaal twee, 
als die geen huishouden vormen. 
Echte feesten met een DJ die wij 
normaal gesproken hebben, zit-
ten er sowieso niet in�, zegt Rob 
Lapien, van de Marinabar en café 

D�n Overkant. Ook Patrick Bos van 
de Babbelaar zal maandag zijn 
terras wat ruimer gaan neerzetten 
op de Markt en is daar in ieder ge-
val blij mee. �Wat betreft de overi-
ge maatregelen voor cafés sluit ik 
me aan bij Rob. Onmogelijk is het 
niet, maar wel een enorme uitda-
ging.�

“Hopelijk over paar 
maanden weer naar oude 

situatie”
Overbuurman Peter Jongenelen 
van Het Hoofdkantoor kijkt ernaar 
uit om na elf weken zijn deuren 
weer te openen voor zijn gasten. 
”Het is toch je levenswerk wat bui-
ten jouw schuld om, in één keer 
stil komt te liggen. Gelukkig heb 
ik geen vast personeel in dienst en 
heb ik daardoor mijn vaste lasten 
goed onder controle. 

De maand juni beschouw ik zelf 
als proefmaand om te kijken of we 
met z’n allen goed gehoor kun-
nen geven aan de nieuwe regels. 
Hopelijk kunnen we dan over een 
tijdje terug naar de oude situatie, 
want anders voorzie ik dat er veel 
zaken gaan omvallen.”

Vanaf maandag weer  
een biertje drinken op  
de Steenbergse Markt

Foto: Peter Jongenelen van café Het Hoofdkantoor is blij met de mogelijk-
heid die de gemeente biedt om zijn terras vanaf maandag te verruimen 
om zo 1,5 meter afstand te garanderen. Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant.nl

( door Peter Vermeulen )
DINTELOORD – De jonge onder-
neemster Anne van Tilburg (27) 
laat zich door de coronacrisis niet 
uit het veld slaan. “Net na het uit-
breken van de crisis en de intelli-
gente lock down viel het hier even 
stil. Ik wilde me geen zorgen ma-
ken en niet denken aan hoe het er-
ger kon zijn. Deze tijd heb ik ge-
bruikt om mijn winkel extra mooi 
te maken. Gelukkig werkt het 
weer prettig mee en heb ik leuke 
kleding die met deze temperatuur 

heel leuk kleedt. De omzet trekt al 
wat aan, dus ik blijf positief den-
ken”.

Anne van Tilburg vertelt hoe ze 
toen alles stil viel haar wekelijkse 
inkopen in Amsterdam ‘on hold’ 
zette. Wel stroomde de zomercol-
lectie binnen. “Die moet altijd al 
maanden tevoren worden besteld. 
En vorige week kwam de hoog-zo-
mer collectie. Leuke kleding die 
het met dit mooie weer zeker 
goed zal doen. En vrouwen blij-

ven vrouwen hè. Die willen er leuk 
uit zien, zeker ook wanneer nu de 
terrassen opengaan en we er alle-
maal wat meer op uit trekken”.

Aanbouw
Heel sneu is dat de aanbouw die 
eind vorig jaar werd gerealiseerd 

en die de winkel met zo’n 50 m2 
nog groter maakte niet uitbundig 
kon worden gevierd. 
“Hier heb ik nu de herencollec-
tie gepresenteerd. Die hangt er 
prachtig bij. Maar ik wacht nu tot 
volgend jaar om een flink uit te 
pakken”.

Geen topomzet  
voor Pasen

“Het is dus zeker geen gemakke-
lijke periode geweest. De week 
voor Pasen bijvoorbeeld, normali-
ter een topomzet, die heb ik moe-
ten missen. Maar gelukkig heb ik 
geen personeel in dienst en zijn 
de kosten daardoor een stuk lager. 
Ik draai nu voor het achtste jaar en 
heb een vaste klantenkring opge-
bouwd. Dat zou heel anders zijn 
geweest in de beginjaren”.

Accessoires
“Het is ook een jaar zonder leu-
ke spulletjes uit Amsterdam, slip-
pers, tasjes. Leuke accessoires en 
zo meer. Dat missen we nu. Maar 
er zijn gelukkig al veel items bin-
nen die de collectie ook aantrek-
kelijk maken. Dus wat mij betreft, 
ik moet niet te klagen. En volgend 
jaar wordt vast weer een beter 
jaar”.

Anne van Tilburg, For More Fashion:

“De mei-omzet is al weer 
een stuk beter. Voor dit 
weer heb ik hele leuke  
kleding voor in de winkel”

( door Peter Vermeulen )

STEENBERGEN – Het was beslist 
een grote zorg. Na een goede start 
in januari, februari en de eerste 
twee weken van maart stortte de 
verkoop in. “Blijf thuis, zo was het 
advies. En de klanten bleven thuis. 
Je zag niemand meer, de straten 
waren leeg. Ook nu nog is er bij 
heel wat mensen angst, maar meer 
en meer komen de klanten weer. 
En er is belangstelling. Je merkt 
dat er een grote groep inwoners 
is die begaan is met het stadshart. 
Dat stimuleert. De klanten willen 
graag dat de winkels in Steenber-
gen blijven”.

José Szrama van LinFina Lingerie 
in de Grote Kerkstraat blijft opti-
mistisch. Ze heeft geen gemakke-
lijke tijd doorgemaakt nadat de 
klanten wegbleven. “Er was dui-
delijk ook angst bij de mensen. 
Ze werden geadviseerd om zo-
veel mogelijk thuis te blijven en 
dat deden ze ook. De straten en de 
winkels bleven leeg. Toch hadden 
gelukkig sommige branches juist 
een goede tijd”.

Even de draad kwijt
“Tijdens en na de vorige financi-
ele crisis wist je nog wat te doen 
en hoe je moest reageren. Actief 

blijven en proberen om de men-
sen weer naar de winkel zien te 
krijgen. Maar deze keer raakte ik 
even de draad kwijt. Ik richtte me 
op ‘personal shopping’ en hoop-
te het tij daarmee te keren. Maar 
de mensen bleven gewoon weg. 
Ze waren bang om naar de winkel 
te komen. Niet vreemd als je zag 
hoeveel mensen problemen kre-
gen en moesten worden opgeno-
men op de IC afdelingen”.

Belangstelling en  
bezorgdheid

“Gelukkig werd de situatie eind 
april wat positiever en kwamen 
er andere geluiden van het RIVM. 
En langzaamaan kwamen er wat 
meer klanten. En wat ik heel lief 
vond: ze toonden belangstelling, 
waren bezorgd en staken je een 
hart onder de riem. En wij be-
dachten een leuke actie: verwen-

tasjes met Moederdag. Nou daar is 
echt heel leuk op gereageerd. Dat 
was een succes. Het was ook goed 
om positief naar buiten te treden. 
Zo van: ‘We zijn er allemaal nog!’. 
Het enthousiasme van de klanten 
werkt stimulerend. “Als zij zo posi-
tief zijn, dan moet ik zeker niet bij 
de pakken gaan neerzitten”.

Tweede golf  
hopelijk vermijden

”Voor de komende periode hoop 
ik dat alles weer aantrekt. Ik merk 
dat het in mei al beter gaat. Wel 
hoop ik dat iedereen voorzich-
tig blijft en zich aan de regels en 
adviezen houdt. We moeten een 
tweede coronagolf zien te vermij-
den. Maar winkelen met gepaste 
afstand en maatregelen kan ge-
woon. 
Dus klanten zijn zeker welkom. 
Zoals het nu gaat vind ik dat ze 
zeker aan me denken. Dat sterkt 
me”.

José Szrama, LinFina Lingerie:

“Dat klanten zo positief 
zijn, daar voel ik me echt
door gesterkt”
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Beste inwoners,

Het is bijna niet te geloven dat de 
coronacrisis ons alweer drie maanden in 
z’n greep houdt. De realiteit is ook, dat 
we met het virus zullen moeten (leren) 
leven zolang er geen vaccin is. Voor 
nog onbepaalde tijd moeten we onze 
samenleving dusdanig inrichten dat we 1,5 
meter afstand tot elkaar kunnen houden. 
En natuurlijk ons gezonde verstand blijven 
gebruiken, bij alles wat we doen, om 
een nieuwe uitbraakgolf te voorkomen. 
Slachtoff ers zijn er immers al veel te veel.    
Gelukkig drijft deze crisis ons niet uit elkaar, 
maar brengt zij ons zelfs dichter bij elkaar. 

We zijn in staat gebleken, een beperkt 
aantal uitzonderingen daargelaten, 
om strenge regels op te volgen en een 
stukje van onze vrijheid op te geven. 
In het belang van de volksgezondheid 
moeten we wel volhouden en blijven we 
zelf het beste “medicijn” dat in deze fase 
van overgang en herstel voorhanden is. 
Ondertussen komt de leefbaarheid 
namelijk weer op gang. Dankzij talloze 
jongeren, verenigingsmensen en 
ondernemers die zich hiervoor veelal 
vrijwillig hebben ingezet, kunnen onder 
meer onze kinderen hun energie weer 
kwijt bij het (buiten)sporten. Ik hoor, zie 
en ervaar daarbij heel veel positiviteit 

en maatschappelijke betrokkenheid. 
Samen zijn we er volgens mij meer dan 
aardig in geslaagd om de gevolgen van de 
coronacrisis zoveel mogelijk te beperken 
voor onze gemeenschap. Dat geeft 
“de burger” moed en rechtvaardigt het 

vertrouwen in de volgende stap die ons 
langzaam maar zeker uit de intelligente 
lockdown brengt: de heropening van 
de horeca op tweede pinksterdag, 
zij het onder strikte voorwaarden. 
Ik zal vast niet de enige zijn die er naar 
uitkijkt om weer met vrienden af te 
kunnen spreken in z’n stamkroeg, 
lekker uit eten te gaan in één van onze 
plaatselijke restaurants of gezellig een 
terrasje te pakken. Het aanhoudende 
zomerse weer nodigt hiertoe nadrukkelijk 
uit, maar dwingt ons ook om voorzichtig 
te zijn. Laat alles wat we tot nu toe hebben 
bereikt niet voor niets zijn geweest. 
Met veel trots, vertrouwen en dank voor 
alle medewerking, wens ik u een mooi 
pinksterweekend.    

Uw burgemeester,
Ruud van den Belt

VERTROUWEN IN FASE VAN OVERGANG 
EN HERSTEL VAN DE LEEFBAARHEID

(Door Michelle Douw)

Steenbergen – Terwijl het corona-
virus en de bijbehorende maatre-
gelen zijn intrede deden in Neder-
land, veranderde het koopgedrag 
in de supermarkten direct. Martin 
Achterberg, eigenaar van Albert 
Heijn Achterberg in Steenbergen, 
is samen met zijn team in een nieu-
we wereld terechtgekomen. 
‘‘Het is al wekenlang op hoog tem-
po schakelen en het houdt voorlo-
pig niet op’’. 

‘‘Het is een heel dubbel gevoel; het 

is al weken extra druk in de winkel, 
maar ik weet ook dat medeonder-
nemers het erg zwaar hebben. Ik 
wilde iets met dit gevoel. Toen ik 
hoorde van de actie ‘Sparen voor 
Elkaar’ heb ik Albert Heijn Achter-
berg direct aangemeld. Zo kunnen 
we lokaal iets teruggeven’’. 

”Alleen win je 
geen wedstrijd”

‘‘Juist nu is het belangrijk dat on-
dernemers elkaar helpen. We 
moeten samen vorm geven aan 
het nieuwe normaal’’. Martin Ach-
terberg noemt enkele voorbeel-

den: ‘‘Denk aan Bloembinderij 
Bloemweegen die na het teruglo-
pen van klanten in zijn winkel zijn 
producten voor onze winkel aan-
biedt. Het assortiment van Nefs 
Aardappelhandel uit Halsteren 
die hier de groenteafdeling ver-
rijkt nadat de horecazaken wer-
den gesloten. Deze initiatieven zie 

je op veel plekken ontstaan en dit 
onderstreept alleen maar dat je al-
leen geen wedstrijd kunt winnen.’’ 

Hoe werkt 
‘Sparen voor Elkaar’?

Martin Achterberg legt uit: ”Vanaf 

afgelopen maandag, 25 mei, krij-
gen klanten zes weken lang één 
spaarzegel per tien euro bood-
schappen. Na het inleveren van 
een volle spaarkaart (vijfentwin-
tig zegels) bij Albert Heijn Achter-
berg en bijbetaling van twee euro 
vijftig ontvangt de klant een ‘Spa-
ren voor Elkaar-voucher’ van tien 
euro. De voucher kan geheel 2020 
worden besteed bij alle deelne-
mende lokale winkeliers bij een 
besteding van minimaal vijfen-
twintig euro.’’ 

Deelnemers
De deelnemers zijn terug te vin-
den op de website www.alberthe-
ijnachterberg.nl. Mocht een win-
kelier zich willen aanmelden als 
deelnemer dan kan dit via info@
albertheijnachterberg.nl. 

Martin Achterberg: 
‘‘We willen lokaal 
iets teruggeven’’  

STEENBERGEN – De gemeen-
schapshuizen in de gemeente 
Steenbergen zullen zelf contact 
leggen met verenigingen en overi-
ge gebruikers over de wijze waar-
op een veilige opstart van de acti-
viteiten kan plaatsvinden. Vanaf 1 
juni mogen de gemeenschapshuis-
deuren weer open.

Er zijn nog forse beperkingen. Al-
lereerst is voor elke locatie een 
maximum van 30 personen. Hier-
bij is het personeel niet inbegre-

pen. Bezoekers met verkoud-
heidsklachten of met sympto-
men zoals benauwdheid of koorts 
moeten thuisblijven. Alle activi-
teiten – op binnensportactivitei-
ten na – kunnen weer plaatsvin-
den. Als het gemeenschapshuis 
ook een sportlocatie heeft, zoals 
bijvoorbeeld een sporthal – dan 
dient de horeca gesloten te blij-
ven. Is dat niet het geval, dan kan 
de horeca open vanaf 1 juni. Ook 
hier conform de richtlijnen van de 
Overheid.

Gemeenschapshuizen 
vanaf 1 juni weer open

STEENBERGEN – Hoewel de Zon-
nebloem afdeling Steenbergen – 
Welberg in deze coronatijd geen 
activiteiten en bezoeken organi-
seert willen de vrijwilligers toch 
graag ouderen en zieken bedenken 
met leuke presentjes en zoeken ze 
tevens telefonisch contact.

Om de presentjes te bekostigen 
en om toekomstige bootreisjes, 
barbecues en muziekmiddagen te 
kunnen organiseren is de afdeling 

afhankelijk van donaties. Daar-
naast is een loterij opgezet met 
geldprijzen van 15 tot 15.000 euro 
en tal van aantrekkelijke prijzen. 

De loten hiervoor kunnen thans 
online worden gekocht via 
www.zonnebloem.nl/loten/p/
steenbergenwelberg. 

Deze kosten 2 euro per stuk, ze 
kunnen ook worden besteld als 
boekje met tien loten.

Oproep van 
burgemeester
De lotenactie wordt ondersteund 
door burgemeester Ruud van den 
Belt, die zich als eerste donateur 
in deze actie aanmeldde. 

Hij roept inwoners op om hetzelf-
de te doen en motiveert waarom 
hij steun geeft: 
“Vooral onze ouderen kunnen de 
hulp van u, inwoners van de ge-
meente Steenbergen, goed ge-
bruiken. Zowel tijdens deze perio-
de van sociaal isolement, als daar-
na. Ik draag dan ook graag mijn 
steentje bij aan het werk van De 
Zonnebloem.”

Loten van de Zonnebloem-
loterij nu online te bestellen
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(Door Nicole van de Donk)

STEENBERGEN – De Gummarus-
kerk is de parel van Steenbergen 
en moet worden behouden voor 
de toekomst. Voor Steenbergenaar 
Ad Vermeulen staat dit als een 
paal boven water en daarom heeft 
hij besloten om in actie te komen. 
Binnenkort vergadert de gemeen-
teraad over de plannen die er lig-
gen om ‘De Gum’ nieuw leven in te 
blazen, en in aanloop naar dat de-
bat heeft Vermeulen een brief naar 
de raad gestuurd die is onderte-
kend door 120 mensen bij wie de 
kerk een speciaal plekje in het hart 
heeft. 

“Dat zijn Steenbergenaren, maar 
ook oud-inwoners die via via van 
het initiatief hebben gehoord en 
graag hun naam onder de brief 
wilden hebben. Ze zijn blij met de 
positieve aandacht want het zijn 
allemaal mensen die dierbare her-
inneringen hebben aan de kerk”, 
vertelt Ad Vermeulen.

“Kopje koffie drinken 
in centrale punt 
van ons stadje”

Onlangs bracht de gemeente het 
rapport van bureau KAAder naar 
buiten, waarin een nieuw toe-
komstbeeld voor de kerk wordt ge-
schetst. In het rapport wordt voor-
gesteld om het sacrale gedeelte af 
te scheiden van de rest van het 
gebouw, waardoor er ruimte ont-
staat voor maatschappelijke en 
commerciële functies. �Er zijn in 
Nederland zoveel prachtige voor-
beelden van kerken die op die ma-
nier zijn heringericht. Als we bij-
voorbeeld de Heemkundekring en 
de archeologenclub erin zetten, 
maar ook een restaurant waar je 
een kopje koffie kan drinken, dan 
wordt de Gummaruskerk echt het 
centrale punt in ons stadje.”

Wethouder blij 
met initiatief 
Wethouder Wilma Baartmans is 
naar eigen zeggen “superblij” met 
de brief namens de inwoners. “Ik 
heb die groep een beetje gemist. 
Terwijl we het rapport niet hebben 
laten uitvoeren voor de gemeente, 
maar voor de gemeenschap. De 
Gummaruskerk is als monument 
van belang voor alle inwoners en 

voor iedereen die voorbijrijdt en 
er een kijkje wil nemen. Ik hoop 
dat door dit initiatief het echt gaat 
leven in onze gemeente.”

“Stichting oprichten 
voor Gummaruskerk 

en ’t Cromwiel samen”

De brief is ook verstuurd naar het 
Bisdom Breda en naar het kerkbe-
stuur van de Sint Annaparochie. 
Vermeulen heeft in de wandel-
gangen vernomen dat het belang-
rijk is dat ook zij bepaalde princi-
pes naast zich neerleggen om de 
toekomst van het gebouw veilig 
te stellen. En hij kijkt breder dan 
alleen naar de Gummaruskerk. �Ik 
hoop dat er een stichting voor het 
beheer van de Gummaruskerk èn 
�t Cromwiel komt. De meeste ge-
meenschapshuizen worden be-
heerd door stichtingen en als dat 
ook weer voor ’t Cromwiel gaat 
gelden, kan die stichting de acti-
viteiten verdelen over beide ge-
bouwen. Dan kunnen er ook meer 
vrijwilligers ingezet worden en dat 
drukt de kosten.”

Lezers die een affiche voor het be-
houd van de Gummaruskerk voor 
het raam willen hangen, kunnen 

een berichtje sturen naar aver-
meulen@home.nl .

Steenbergenaren komen in actie 
voor behoud Gummaruskerk

( Ingezonden brief 
onder verantwoording 

van de inzender)

Binnenkort bespreekt de gemeente-
raad van Steenbergen het rapport ‘Toe-
komst Gummaruskerk’. Ondergeteken-
de Steenbergenaren voelen zich geroe-
pen om voorafgaand aan de discussie die 
gaat komen ons hart te laten spreken. 

‘De Gum’ is voor velen van ons de plek 
waar wij gedoopt zijn, onze communie 
deden, gevormd werden, trouwden en 
onze kinderen lieten dopen. Voor ons is 
het de parel van ons stadje. 

Op de een of andere manier keren we al-
tijd terug naar de Gummaruskerk. Bij-
voorbeeld tijdens een van de vele prachti-
ge evenementen die we er mochten bele-
ven. De concerten van Dana Winner, het 
evenement Chapeau! van de Gemeen-
te Steenbergen, de Karnavalsmissen, de 
kunsttentoonstellingen tijdens de jaar-
markt, de Koos Moerenhout-bijeenkomst 
met Jules Deelder, het bevrijdingscon-
cert van ABS, concerten van Volharding, 
Amicitia en ga zo maar door. 

Onze Gummaruskerk is een baken in 
het landschap. Zijn aanwezigheid alleen 
is al voldoende om toeristen nieuwsgie-
rig te maken en naar ons vestingstadje te 
lokken. Daar, in ons mooie Steenbergen, 

staat de Gummarus in het midden van de 
stad. In die kerk komt het hele leven sa-
men. Van geboorte tot overlijden en alles 
daar tussenin. Onder de gewelven van ‘de 
Gum’ krijgt ‘samen leven’ inhoud. Tijdens 
missen en diensten, maar ook door mid-
del van kunst, cultuur en het delen van 
onze historie. 

Die verbintenis van functies wordt in de 
toekomst steeds steviger, zo lezen we in 
het rapport ‘Toekomst Gummaruskerk’. 
Het sacrale deel blijft onaangetast in een 
plechtige, besloten ruimte voor het al-
taar. Een respectvolle ruimte waar de 
troostrijke tradities en plechtigheden on-
aangetast voortgezet worden.

Daarbuiten maken we van de Gummar-
uskerk een bruisend middelpunt door de 
toevoeging van kunst en cultuur, passend 
bij het karakter van de kerk. Uitvoeringen 
van harmonieën en koren, theatervoor-
stellingen, tentoonstellingen enzovoort. 
Ook is er ruimte voor tal van andere func-
ties die in dienst staan van de gemeen-
schap. We noemen als voorbeelden 
Vraagwijzer, de VVV, de Heemkundekring 
en de Stadsarcheologen, de Stadsherau-
ten. Als financiële kurk zouden kantoor-
ruimtes verhuurd kunnen worden aan 
starters, of bedrijven in de dienstensec-
tor. 

De kerk zal als baken een nog nadrukke-
lijkere functie krijgen door hem in te zet-

ten voor P.R.- en marketingactiviteiten 
rond Ons Steenbergen. De bezoeker kan 
er in een sfeervol, bescheiden restaurant 
een hapje en een drankje nuttigen. Hoe 
mooi kan het zijn!

Op dit moment zijn al die toekomstbeel-
den nog een utopie. Een fata morgana 
zelfs die wij al zo scherp voor ons zien dat 
we hem bijna aan kunnen raken. We re-
aliseren ons dat de wijzers van de Gum-
maruskerk op vijf voor twaalf staan. Dat 
betekent dat er nog tijd is voordat we de 
Gummarus voor het laatst horen slaan. 
We hebben nog tijd om die oude ‘Gum’ 
nieuw leven in te blazen en zo klaar te 
maken voor nog eens minstens honderd 
jaar. 

Laat deze kans niet voorbij gaan!
Als Steenbergenaren roepen wij de ge-
meenteraad daarom op om de plan-
nen die er zijn gefaseerd, maar gestaag 
door te voeren. Het zou een prachtig ca-
deau voor het 750-jarig bestaan van ons 
Steenbergen in 2022 zijn! 

Namens meer dan 100 
(oud) Steenbergenaren.

Ad en Helma Vermeulen, Ria en Kees de 
Neve, Frans en Jeanne van Bergen, Wim 
Visser, Ad en Marlies van Sittert, Han-
nie en Ger Helmons, John en Kittie Rom-
mers, Gerard Baten, Frans van Eekelen, An-
ton en Els van Rossum, Cees en Corrie van 

Vugt, Hans en Jannie Herselman, Jan en 
Ria Bruynseels, Hilde en Marius van Stra-
ten, Dion en Nelly Koen, Koos en Jacobi-
ne Boonstoppel, Bernd en Anneke Vroon, 
Rob en Hermien Methorst, Jacques en Ma-
riëtte Godderie, Marriete Onland van Haar-
en, Sonja Verbeek, Arie en Cisca Gramsma, 
Ineke Herselman-Leegwater, Hans en José 
de Groen, Sjaak en Ria Embregts, René en 
Yvonne Baarendse, Leon en Angeline van 
de Wal, Marjan en Jan Ooms, Bas en Lie-
neke den Haan, Jos en Joke Bolders, Ineke 
en Jan Ooms, Wim en Sjannet Ligtenberg, 
Flip en Maria de Nijs, Leny Uitdenwilligen, 
Bep en Jan Drijver, Hans en Sandra Houten-
pen, Andre en Miriam Testers, Lex en Syl-
via van Eeuwen,  Ad en Caroline de Bont, 
Astrid Shop, Corné van de Linden, Co en 
Joke Oerlemans, Ellen en Joop de Weert, 
Cees en Loes Damen, Coen Hoppenbrou-
wers, Jan en Annie Kranendonk, Sjaan de 
Ron en Petra Nagelkerke, Ineke en Jan Mid-
dendorp, Ad en Joke de Groen, Toon en Co 
van Drunen, Janny van Agtmaal, Peter en 
Corrie van Beurden, Marcel van Dam, Leo 
Adriaansen en Els van Tilburg, Jan en Mari-
anne Galema, Waling en Liesbeth v.d. Ham-
men, Chris en Jeannet Duijvestijn, Andre 
en Tanna de kock,  Ruud van Leest, Helma 
van Oers-Huijsmans, Marc en Mirelle Adri-
aansen, Leo Adriaansen namens Ons Steen-
bergen, Maria Karsdorp, Ben Estor, Theo en 
Sandra Derksen, Lisette van de Hoef, Lène 
van Haaren. 

Gummaruskerk: de parel van ons stadje

Dank namens De 
Zonnebloem
Een dikke pluim voor de klanten 
van de Jumbo-Steenbergen. Vorige 

maand hebben zij hun statiegeld-
bonnen gedoneerd aan de Zonne-
bloem afdeling Steenbergen/Wel-
berg. Dit heeft een bedrag opge-
leverd van 350,10 euro. Hiermee 
kunnen mede weer wat activitei-
ten voor mensen met een beperking 
binnen onze gemeente worden ge-

financierd. De lokale afdeling van 
de Zonnebloem is dan ook de klan-
ten dankbaar voor “hun gift” en ge-
baar voor onze medemens. 

Ger Lodder, namens Zonnebloem 
afdeling Steenbergen en Welberg

Een pluim voor Steenbergenaar 
Toon van Drunen voor het belan-
geloos aanpassen van het affiche 
‘Behoud Gummarus’. 
Ad Vermeulen, Steenbergen

Weten
wat hier
gebeurt



www.vishandeldemeerpaal.nl

Blauwstraat 77 • 4651 GB Steenbergen • 0167 564 470

 Voor de BBQ 
-  Garnalenspies 2 halen 
 plus 1 gratis
 per stuk € 2,20 
- Gevulde zeebaars 
 per stuk  € 6,95
 2 voor  € 13,00

- Verse paling
  500 gram € 12,50     
 Geldig in de winkel en op vrijdagmorgen bij de viskar
 op het Floraplein.

Geldig van 27 mei 
t/m 6 juni 2020

STANDPLAATS
VERKOOPWAGEN

STEENBERGEN

Vrijdag van 
09:15 tot 13:00 uur

Floraplein

STANDPLAATS

Ons kantoor is 
weer open voor 
huurders!
van 8.30 tot 16.30 uur
Let op onze regels i.v.m. Corona:

Meer maatregelen vindt u op onze website
of Facebook-pagina.
 
Rooseveltlaan 150, 
Bergen op Zoom
Tel. 088 – 562 6000
E-mail: info@stadlander.nl
www.stadlander.nl

Kom alleen! 
Of met maximaal 
2 personen. 

Gezondheids-
klachten?
Blijf thuis 
en bel of mail ons.

Lindenburghlaan 1a
Steenbergen

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

Lindenburghlaan 1
Steenbergen

Openingstijden: maandag t/m zaterdag  08.00 - 21.00 / zondag 10.00 - 20.00 uur.

Help mee! 
Albert Heijn Achterberg voert actie 
voor lokale collega-ondernemers.

Spaar nu voor kortingsvouchers t.w.v. ¤ 10 en profiteer! 

Bij besteding van elke € 10,- ontvangt u een ‘Sparen voor Elkaar’ 
zegel. De spaarkaart is vol bij 25 zegels. 

Voor een volle spaarkaart en € 2,50 bijbetaling in de supermarkt 
ontvangt u een ‘Sparen voor Elkaar’ waardevoucher van € 10,- 
voorzien van een unieke code. 

De waardevouchers kunnen ingewisseld worden t/m 31
december 2020 bij de onderstaande deelnemende lokale bedrijven 
bij iedere besteding van minimaal € 25,-. 

Spaar 

tot en met 

5 juli!

Binderij Bloemweegen - Bonton Bloemsierkunst - Brasserie Puur - Clara & Roxane hair face body - De Moor optiek - De Wallevis - Gall en Gall Achterberg - Grand Café de Keuning - Haer van 
den Adel - HEMA Steenbergen - Het Bakhuys - Hotel-Brasserie de Kaai - IJssalon Boon - Kruiderij Rozemarijn Steenbergen - Marskramer Steenbergen - Oerlemans Mode - 
Phonehouse Steenbergen - Restaurant de Watertoren - Sense of Style - Shoetime Steenbergen - Steenbergse Boekhandel Vermeulen - TOF & Trendy - VATA MODA - VATO MODA - WEVO Steenbergen
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Zaterdag 30 Mei  Hoogfeest van 
Pinksteren om 17.00 uur besloten 
eucharistieviering vanuit de 
Gummaruskerk met als voorganger 
pastoor Hans de Kort. Lezingen: 
Uit de Handelingen der Apostelen 
(2,1-11), uit de eerste brief van 
de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Korinte (12,3b-
7.12-13)  Evangelie: Johannes 
(20,19-23). 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. Via de website 
van onze parochie zijn opnames 
van deze kerkdienst een paar uur 
na de directe uitzending te zien, in 
de linker kolom vind u uitzending 
gemist. U kunt misintenties 
opgeven voor deze besloten 
eucharistieviering bij de eigen 
parochiekern, zoals u gewend was 
voor de Coronacrisis..
Via bovenstaand TV kanaal wordt 
op 29 Mei om 13.00 en 19.00 uur 
en op 31 Mei om 13.00 via de Slos 
een concert uitgezonden van het 
zangduo Straight en Curl, Marloes 
en Annemijn Koole. Dit is speciaal 
voor de Meimaand/Mariamaand 
opgenomen in de H. Georgiuskerk 
te Kruisland. Het bekijken meer 
dan waard. 
Bericht vanuit het St. 
Annabestuur: Voor de kerk vallen 
er nu inkomsten weg, doordat 
er bijv. geen collectes zijn in de 
vieringen. Toch hebben we nu met 
de tv-uitzendingen extra uitgaven 
en de gewone kosten gaan ook door. 
Mogen wij een beroep op u doen 
voor een extra vrijwillige bijdrage 
in deze tijd, zodat we de kerken in 
de toekomst, zodra het weer kan, 
open kunnen blijven houden en 
het pastorale werk door kunnen 
laten gaan? Het  rek. nr. van de 
St Annaparochie is: NL42 RABO 
0191849294  o.v.v. extra bijdrage. 
Bij voorbaat hartelijk dank, mede 
namens het parochiebestuur, 
Pastoor Hans de Kort
Openingstijden Parochiesecreta-
riaat: het secretariaat is gesloten 
en alleen bereikbaar via   e-mail 
par.secretariaat@sintannaparochie.
com of via de telefoon 0167-
561671                                                                                
Contactpersonen:   
Geloofsgemeenschap De Heen: 
Coby Schoonen tel: 0167-566322, 
cobyschoonen@gmail.com
Geloofsgemeenschap Welberg:  
Janny Broos tel.  06-24414076 ; 
Leo Houtman tel. 0167-566103
Geloofsgemeenschap Dinteloord. 
Ger de Jongh, 0167-522909, 
gdjonghh68@gmail.com, Mariakapel 
en begraafplaats dagelijks geopend 
van 9.00 -17.00 uur.                                                           
Parochiekern H. Georgius: 
Ad Huijsmans, 06-53424810 
adhuijsmans@hetnet.nl  
Parochiekern H. Joannes de 
Doper, Corrie van Tilburg, 
cvtilburggeers@home.nl 0167-

502335                                                                                                                       
Parochiekern St. Gummarus Els 
Verbeek secr. PKC 0167-566886, 
Bram Hommel voorz. PKC 06-
53802394, a.a.j.hommel@gmail.
com                                                            
Parochiekern Vredeskerk: Petra 
Geers, 0167-565994, petrageers@
hotmail.nl 
Pinksteren - Het feest van elkaar 
verstaan
Het is me wel opgevallen dat 
het samenwerkingsverband 
tussen de verschillende Europese 
lidstaten moeizaam is, vooral in 
deze coronacrisistijd. Wereldwijd 
zien we ook niet zo’n geweldige 
samenwerking. Jammer genoeg 
wordt er ook weinig samengewerkt 
met onze buurlanden België en 
Duitsland.  Hoewel het probleem 
hetzelfde blijkt te zijn. Maar de 
aanpak is zo verschillend.  Samen 
moeten we een oplossing vinden 
om het corona-virus te bestrijden.  
Komende zondag vieren we het 
feest van Pinksteren. De komst 
van de heilige Geest!  Als we terug 
kijken naar de oorsprong van dit 
feest lezen we in de Schrift dat 
op die dag van het  Pinksterfeest 
er mensen uit een hele rits landen 
bijeen zijn in Jerusalem. Ze spreken 
allemaal hun eigen taal. Nu is de 
taal juist het symbool van eigen 
aard en haard.  Met de komst van 
de heilige Geest hoorde iedereen de 
apostelen en de andere leerlingen 
in hun eigen taal spreken en ze 
verstonden elkaar.  De onderlinge 
verschillen werden overwonnen in 
de erkenning van Gods grote daden.  
Tijdens het bouwen van de toren in 
Babel had de taalverwarring geleid 
tot uitzichtloze onenigheid. Nu met 
Pinksteren blijken al die mensen 
elkaar weer te verstaan, ieder in zijn 
eigen taal nog wel.  Op eigen kracht 
brengen mensen het nooit zo ver.  
Eenheid-in-verschil is een gave die 
we alleen van God kunnen krijgen. 
De Geest moet die in en door ons 
heen tot stand brengen.  De apostel 
Paulus spreekt helemaal in dezelfde 
zin over de ene Geest en de vele 
gaven.  Met gaven worden de 
menselijke talenten, mogelijkheden 
en vaardigheden bedoeld.  Wij 
hebben een gezamenlijk aanpak 
nodig om deze crisis overwinnen.  
Moge de komst van de heilige 
Geest leiden tot meer eenheid in 
de wereld, tot verrijking en welzijn 
van allen.  Zalig Pinksterfeest! 
pastor Sebastian Chazhoor

Misintenties sint Anna -en  sint 
Christoffelparochie vanuit de st. 
Gummaruskerk, uitgezonden 
door Tv SLOS 
Zaterdag 30 mei 17.00 uur 
(Pinkesteren): pastoor H. de 
Kort.
St. Gummaruskerk (Steenbergen): 
jaargetijde Pastoor Nieuwlaat; 
ouders Vissenberg - Tak; 
jaargetijde Lies Raaijmakers - 
Potters; ouders Vissenberg - Knop 
en zoon Kees; ouders Knop - 

Zantboer; jaargetijde Mevr. Aarden 
- Kerstens; Jaantje Looijen - van 
Vugt; Rob Madou; Frans Koolen 
en jaargetijde voor zoon Kees; 
overleden ouders Mooijekind - 
van den Berg; Ton van der Ham 
echtgenoot van Nel Mooijekind; 
familie Lanen - Dekkers; Familie 
Dekkers -Schoutens en priester 
Jan Dekkers; Willem en Dora Rijk; 
overleden ouders Van der Ham - 
van der Waard, broers en zussen; 
Levinus Koppejan; overleden 
ouders de Boer - Boot; overleden 
schoonouders Koppejan - Daanse; 
jaargetijde mw Riet Rens, 
echtgenote van Kees Bosters; 
overleden ouders Godefridus v.d. 
Malen-Klein; overleden ouders 
Krebbekx - Brocatus; Corry de 
Groot - van Tilburg.
Vredeskerk (Steenbergen): over-
leden ouders Verheijen-Rijsdijk 
en kinderen; Marijn Aarts e.v. 
Lies Aarts-Verheijen, jaargetijde 
Pastoor Eduard Nieuwlaat, Jacq de 
Bakker e.v. Clazien de Bakker- de 
Jonge.
H. Joannes de Doper kerk (Nieuw 
Vossemeer): Riet Oostvogels - de 
Hoon.
H. Antonius van Padua 
(Lepelstraat): Ella Schoonen 
Lepelstraat; Sjan Foppele - Bakx; 
Peet Lakwijk.
H. Georgiuskerk (Kruisland): 
Cor van Etten - van der Poel; Jo de 
Jongh - Dingemans.

De Vredeskerk is tot en met 5 Juni 
iedere dag geopend van 10.00 – 
11.00 uur. Iedereen is welkom, 
voor een moment van gebed, een 
moment van stilte, om een kaarsje 
aan te steken bij Maria. Uiteraard 
houden we ons aan de richtlijnen 
van het RIVM. 
Doordat de kerk voorlopig  tot 
5 Juni gesloten blijft voor de 
vieringen missen we de wekelijkse 
opbrengst van de collecte, die zo 
broodnodig is voor het onderhoud 
van de Vredeskerk en het pastorale 
werk in de parochie. 
Om toch iets van inkomsten 
te verkrijgen hebben we een 
grote gele bus achter in de 
kerk geplaatst waarin U uw 
collectegeld kunt doneren. Wilt 
u liever per bank doneren, dit 
kan op bankrekeningnummer 
NL70RABO 0148880797 t.n.v. 
Vredeskerk, graag met vermelding 
collectegeld. Alvast bedankt voor 
uw bijdrage!!!!
Opgeven van een misintentie kan 
bij Rina Gelten, Lijsterbesstraat 2. 

Telefoonnummer 0167-565612 of 
tijdens de openingstijden van 10.00  
-  11.00 uur in de Vredeskerk.  
Zaterdag 30 Mei gedenken 
wij vanuit de Vredeskerk: 
Overleden ouders Verheijen – 
Rijsdijk en kinderen, Marijn 
Aarts echtgenoot van Lies Aarts 
– Verheijen, jaargetijde Pastoor 
Eduard Nieuwlaat, Jacq de Bakker 
echtgenoot van Clazien de Bakker 
– de Jonge. 

Tijdens de Eucharistieviering in 
de Gummarus kerk te Steenber-
gen op zaterdag  30 mei gedenken 
wij : Ella Schoonen ; Sjan Foppele 
- Bakx. 
Mededelingen: Mocht u intenties 
af willen laten roepen in de SLOS 
uitzending van de Eucharistievie-
ring in Steenbergen, kunt u deze 
doorgeven aan het  Parochiesecre-
tariaat van de H. Ant. van Padua  
tel.: 0164 - 682525 of bij H. Wouts 
tel.: 0164 - 682575. 
Onze kerk is iedere dinsdag- en 
zondagochtend geopend van 
11.00 tot 12.00 uur om iedereen de  
gelegenheid te geven voor een per-
soonlijk gebed en om een kaarsje 
aan te steken. Uiteraard houden we 
ons aan de geldende richtlijnen van 
het RIVM . En natuurlijk kunt u ie-
dere dag van zonsopgang tot zons-
ondergang een kaarsje aansteken 
in de Antonius kapel naast de kerk. 
Dat geeft ons allen zeker kracht en 
sterkte. 

Zaterdag 30 mei 17.00 uur: 
Eucharistieviering in de St. 
Gummaruskerk. 
Deze dienst kunt u volgen via de 
SLOS TV. Op zondag 1 juni wordt 
de herhaling uitgezonden om 19.00 
uur. 
Misintenties: Jo de Jongh-
Dingemans, Cor van Etten-van der 
Poel waarvan we dinsdag 26 mei. 
afscheid hebben genomen in de 
H. Georgiuskerk; Dina Reijnders-
Suijkerbuijk waarvan we vrijdag29 
mei afscheid hebben genomen in 
de H. Georgiuskerk. Voorganger: 
pastoor Hans de Kort
Ook op zondag 31 mei is de H. 
Georgiuskerk weer open van 11.00 
tot 12.00 uur zodat u een kaarsje 
bij Maria aan kunt steken en een 
gebedje kunt doen.
Als alles naar verwachting 
verloopt zal er zondag 7 juni om 
11.00 uur weer een aangepaste 
eucharistieviering zijn in de H. 
Georgiuskerk te Kruisland.
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In verband met de maatregelen 
rond corona kunnen de diensten 
niet worden bezocht, maar zijn 
wel te beluisteren via onze website 
www.hervormddinteloord.com. 
De zondagse ochtenddiensten 
worden ook uitgezonden via de 
SLOS.
Zondag 31 mei 10.00 uur: Ds. A. 
Vastenhoud. 18.30 uur: Kand. J. 
Menkveld, Dordrecht.

Weekenddienst Regio
Halsteren en Steenbergen

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.

Toegift van Pater Bertus

Pinksteren: Kom Heilige Geest
Stort uw Geest uit over kinderen 
en jongeren, over volwassenen en 
ouderen. Stort uw vuur uit in het 
hart van de mensen, in de mond 
van de mensen, in de handen van 
de mensen. Zend uw adem neer 
over hen die geloven, over allen die 
twijfelen, over allen die liefhebben, 
over allen die eenzaam zijn. Kom 
Heilige Geest, stort uw Geest uit 
over mijn naaste familie en buren, 
over mensen die mij bijzonder 
dierbaar zijn… Stort uw Geest uit 
over zieken die ik vanwege het 
coronavirus niet mag bezoeken...  
Stort uw Geest uit over mensen die 
ik spijtig genoeg al maandenlang 
niet meer gezien en gesproken 
heb… Stort uw Geest uit over 
mensen die het extra moeilijk 
hebben, over mensen die geen 
steun weten te vinden in het geloof 
in God en in het vertrouwen op 
de voorspraak van Maria. Heilige 
Geest, stort uw Geest uit over 
mensen die uw hulp het dringendst 
nodig hebben… 
Tijd om concrete namen te 
noemen. Tien tot honderd 
personen of meer… Stort uw 
Geest uit over hen. Pater Bertus.   

Open Deur Steenbergen

Sinds enekele weken verzorgen 
wij, in verband met de corona 
crisis, in plaats van een 
kerkdienst op zondag met 
gemiddeld 300 mensen, een live 
stream verbinding van onze 
kerkdienst. We zien dat de live 
verbinding door ongeveer 170 
adressen wordt gevolgd, en daarna 
nog ruim 300 maal wordt bekeken. 
Ook krijgen wij vanuit allerlei 
hoeken in Steenbergen bedankjes 
van mensen met de mededeling dat 
onze kerkdienst de mensen steun 
en hoop geeft in deze bange tijden.
Op basis van bovenstaande 
hebben we besloten om de koffie 
corner in onze kerk elke maandag 
middag open te stellen van 13.30-
16.00 uur. Mensen die behoefte 
hebben aan een goed gesprek, een 
bemoediging of een gebed kunnen 
dan in onze kerk terecht.
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(Door Dasja Abresch)

DINTELOORD/NIEUW-VOSSEMEER 
– Sinds een jaar verzorgt Sportver-
eniging HMS Dinteloord ook gym- 
en turnlessen in Nieuw-Vossemeer. 
Een experiment dat voorzichtig 
begon, maar waar inmiddels vijf-
tig kinderen aan deelnemen. De 
corona-crisis blokkeert voorlopig 
nog de deur naar de gymzaal aan 
de Voorstraat, maar de vereniging 
heeft een prima alternatief gevon-
den in de riante achtertuin van Ca-
rissa Somers aan de Pelsendijk op 
Notendaal.

Aan het hoofd van de Vosmeerse 
turntak staat Conny van der Ree. 
Samen met echtgenoot Ad vormt 
zij al sinds jaar en dag de verper-
soonlijking van de turnsport in 
de gemeente Steenbergen. Aan 
de Pelsendijk verzorgt Conny sa-
men met collega’s Carissa Somers 
en Carmen Ramos de trainingen. 
Ad zorgt er in de tussentijd voor 
dat alles ordentelijk volgens de RI-
VM-richtlijnen verloopt. Met een 
flesje desinfecterende handgeld 
paraat houdt hij een scherp oog-
je in het zeil. Zonneweide Aquadintel

De tijdelijke trainingsruimte vol-
doet aan alle RIVM-eisen en dat 
is mede te danken aan het feit 

dat Carissa Somers er in het da-
gelijks leven een dagbesteding 
voor mensen met een beperking 
runt, ‘Somers Allround in Een’ ge-
naamd. Zelf is zij tevens fervent 
turnster en bood met liefde haar 
tuin aan voor de trainingen. 

Ook op de HMS-thuisbasis in Din-
teloord zijn de trainingen voor de 
kinderen weer begonnen. Met 
dank aan badmeester Stefan van 
zwembad Aquadintel die de zon-
neweide beschikbaar stelde.

 Leden kwijt
Het zijn mooie oplossingen in 
deze corona-tijden, maar het ach-
terliggende probleem baart Van 
der Ree zorgen:  “We zijn veel le-
den kwijtgeraakt die het geld van 
het lidmaatschap liever in de zak 
houden. Begrijpelijk overigens, 
maar het is de vraag of ze straks 
weer terugkomen. Bovendien ra-
ken we inkomsten kwijt, terwijl 
aan de andere kant uitgaven blij-
ven. De zaalhuur van sporthal ‘De 
Buitelstee’ gaat bijvoorbeeld ge-
woon verder.”

Houdt Moedig Stand
Gelukkig staat de afkorting HMS 
niet voor niets voor ‘Houdt Moe-
dig Stand’ en dus gaan Conny en 
Ad gewoon door. “We beleven er 
nog altijd heel veel plezier aan,” 
geeft Conny toe. “Maar, ik ben 64 
en Ad is zelfs al 70 dus er komt 
toch echt een moment dat we af 
zullen zwaaien.” 
Dat is voorlopig nog niet aan de 
orde en kunnen ouders van kinde-
ren die een proeflesje willen, zich 
gewoon melden bij Conny (06) 
20987351 of mailen naar leiding@
hms-dinteloord.nl.
Voor meer info: https://www.
hms-dinteloord.nl/

Foto: De Vosmeerse tak van gym- 
en turnvereniging HMS Dinte-
loord traint, zolang de gymzaal 
aan de Voorstraat gesloten is, aan 
de Pelsendijk op Notendaal. Ad en 
Conny van der Ree, Carissa Somers 
en Carmen Ramos (niet op de foto) 
verzorgen er de lessen.
Foto: Dasja Abresch © Steenbergse Courant

HMS Dinteloord traint in 
Notendaalse achtertuin



Maakt u zich zorgen om uw gezondheid, financiële situatie 
of spanning in huis? Of wilt u juist anderen helpen?

Wij staan 
voor u klaar
Ook tijdens de coronacrisis

Op de speciale website hebben we alle informatie over en initiatieven 
in de gemeente Steenbergen voor u op een rijtje gezet.

www.corona-infopunt.nl

Bel ons op 0167 750 850

T O TA A L I N S T A L L A T E U RCV&GAS ELEKTRA WATER ALARM DAKEN ENERGIE

ENERGIECV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELEKTRA WATER ALARM DAKEN

CV&GAS ELECTRA WATER ALARM DAKEN

ENERGIE

ENERGIE

Zilverhoek 5, 4651 SP Steenbergen | T (0167) 56 17 20 | info@madri.nl | www.madri.nl

Voor al uw duurzame installaties. Vraag naar onze mogelijkheden!

Nu nog hoger
rendement van
zonne energiezonne energiezonne energiezonne energie En:

U krijgt de betaalde btw
terug!

Het installeren van zonnepanelen is een lucratieve zaak. Het is niet alleen goed 
voor het milieu, maar levert meer rendement op dan wat spaargeld kan bieden. 
Daarnaast neemt de waarde van uw woning toe en u hebt geen last meer van 
stijgende elektriciteitsprijzen.
Sinds kort ontvangt u als huiseigenaar ook nog de btw terug over de aanschaf van 
een zonnestroominstallatie. Dat scheelt al snel zo’n 500 tot 750 euro extra!
Madri regelt dit eenvoudig voor u. En we zorgen voor een uitstekende installatie, 
waar u op kunt vertrouwen.
Tijd voor een afspraak? Laat ons u goed adviseren: telefoon (0167) 56 17 20
of e-mail: info@madri.nl

CV&GAS ELEKTRA WATER DAKEN ENERGIEWARMTEPOMPEN

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.

Te Koop Aangeboden: 
Batavus Damesfiets 

In goede staat
Met versnellingen 

Telefoon:
0167 56 58 93

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

Dagelijks nieuws & aanbod 
uit de gemeente Steenbergen

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

STEENBERGEN – Vorige week 
woensdag reikte wethouder Wilma 
Baartmans bij Bonton Bloemsier-
kunst in de Kaaistraat het zilve-
ren certificaat van de ‘Barometer 
Duurzame Bloemist’ uit. Zij deed 
dat naar eigen zeggen met trots. 

“Ook als gemeente vinden wij het 
thema duurzaamheid zeer be-
langrijk. We hebben op dat terrein 
forse doelstellingen. Die kunnen 

we als gemeente niet alleen berei-
ken, maar slechts samen met onze 
inwoners, ondernemers en maat-
schappelijke instellingen. We feli-
citeren hiermee Bonton en hopen 
dat ook de andere bloemisten in 
onze gemeente zullen volgen”, al-
dus de wethouder.

Zilver
Ton Hensdijk legt uit op welke ter-
reinen hij met echtgenote Christel 
hun bloemisterij duurzaam heeft 
gemaakt. “We hebben het zilveren 

certificaat. Dat betekent dat bijna 
50 procent van onze bloemen en 
planten duurzaam is. Daarnaast 
geldt de duurzaamheid ook voor 
de afvalscheiding en verpakkin-

gen, de energie, de milieuvrien-
delijke schoonmaak, het trans-
port en zorg voor onze medewer-
kers”. Het certificaat wordt door 
de Fleurop organisatie waar wij 

lid van zijn verplicht gesteld, maar 
wij hechten er zelf ook waarde 
aan”.

“Winkels belangrijk  
voor de leefbaarheid”
“Overigens verwacht ik ook dat 
mijn collega bloemisten hier in de 
gemeente Steenbergen – we zijn 
hier met vijf winkeliers – dit cer-
tificaat zullen gaan halen. Dan 
heeft de gemeente een keus uit 
vijf bloemenwinkels waar ze hun 
bloemen kunnen kopen. Op dit 
moment worden die niet via een 
van de winkels in onze gemeente 
gekocht. Het is belangrijk dat dit 
wel gebeurt, want winkels zijn im-
mers belangrijk voor de leefbaar-
heid”, aldus Ton Hensdijk. 

Bonton Bloemsierkunst 
gecertificeerd vanwege 
duurzaamheid

Foto: Wethouder Wilma Baartmans reikt op gepaste afstand het certifi-
caat ‘ Barometer Duurzame Bloemist’ uit aan Ton en Christel Hensdijk 
van BonTon Bloemsierkunst

(Door Michelle Douw)

Steenbergen – In de gemeente 
Steenbergen bestaat sinds kort 
een ’Ernaartoe-team’. Hulpverle-
ners van WijZijn Steenbergen bie-
den inwoners met (beginnende) 
betaalachterstanden een helpende 
hand om de financiën geldzaken 
weer op de rit te krijgen. Vroeg-
tijdig kijken naar een oplossing 
voorkomt grotere financiële pro-
blemen.

Door een wijziging in de Wet ge-
meentelijke schuldhulpverlening 
mogen woningcorporaties Stad-
lander en Woonkwartier, zorgver-

zekeraars, energie- en nutsbedrij-
ven, de gemeente, ISD Brabantse 
Wal (Sociale Dienst) en Centrum 
Jeugd en Gezin al vroeg hun zor-
gen doorgeven aan de onafhanke-
lijke maatschappelijk werkers van 
WijZijn Steenbergen. 
 

Rol maatschappelijk  
werker
Een maatschappelijk werker 
(naam bekend bij redactie) en lid 
van het ‘Ernaartoe-team’ vertelt: 
‘‘We komen normaliter aan huis, 
onze ondersteuning is gratis en 

geheel vrijblijvend. Wat ik het al-
lerbelangrijkste vind is dat wij 
naast de inwoner gaan staan. Wij 
leggen het eerste contact en on-
derzoeken wat er speelt. Vervol-
gens zoeken we uit welke route we 
samen gaan bewandelen om de 
problemen op te lossen. We focus-
sen ons niet alleen op de financi-
ele situatie maar kijken ook naar 
de omstandigheden die er de oor-
zaak van zijn”.

Erger doen voorkomen
‘‘Doordat we de signalen nu eer-
der mogen ontvangen kunnen we 
de grote gevolgen van schulden 
en de bijkomende kosten vaak 
enorm inperken. Voorheen wer-
den we vaak pas ingeschakeld als 
er bijvoorbeeld afsluiting dreigde 
van het energienetwerk. 

De huidige schuldenproblematiek 
legt ook een grote financiële last 
op onze maatschappij. Door deze 

nieuwe aanpak probeert de over-
heid dit te verkleinen’’. 

Heb je zorgen?
”Uiteraard mag iedereen zich ook 
zelf bij ons aanmelden om onder-
steuning te krijgen bij het op orde 
brengen van de financiën. Vanwe-
ge het coronavirus bieden wij op 
afstand hulp door middel van te-

lefonie, e-mail of via andere digi-
tale mogelijkheden’’. 

WijZijn Steenbergen is op werkda-
gen van 09.00 uur tot 17.00 uur be-
reikbaar op het telefoonnummer 
0167- 750 850. Het e-mailadres is 
welzijn-stb@wijzijntraversegroep.
nl.   

Het ’Ernaartoe-team’ helpt 
vroegtijdig bij financiële 
problemen van inwoners

STEENBERGEN – “Ik zie een glas-
vezelnetwerk zeker wel zitten. En 
hoop dat dit ook snel wordt aan-
gelegd”, stelt Paul Kil, de voor-
zitter van KBO afdeling Steenber-
gen. “Snel internet is belangrijk en 

wordt dat ook steeds meer”.

Paul Kil maakt al jaren gebruik van 
het internet. Zijn computer is een 
belangrijk apparaat. Als voorzit-
ter van onder meer de KBO en ze-

ker ook Tafeltennisclub Steenber-
gen communiceert hij veelvuldig. 
“Niet alleen snelheid is belangrijk, 
ook stabiliteit is noodzakelijk”. 

Contact ondanks afstand
Steeds meer ouderen maken ge-
bruik van het internet. “Familie in 

het buitenland of elders in eigen 
land. Skypen, mailen en bijvoor-
beeld WhatsApp wordt ook voor 
senioren gemeengoed. Een goede 
manier om op afstand contact te 
hebben”, vindt de KBO-voorzitter.  
In deze coronaperiode bewijst on-
line contact hebben helemaal zijn 
waarde.

Na een jaar opzegbaar
“Ik vind het ook goed dat je bij 
aanbieders van diensten via glas-
vezel de mogelijkheid hebt om na 
een jaar op te zeggen. Wanneer 
een aanbieder niet bevalt, kan 
je dan eenvoudig overstappen”, 
vindt Paul Kil.

KBO-voorzitter Paul Kil

“Het aantal ouderen dat 
gebruik maakt van het  
internet groeit nog steeds. 
Stabiel en snel internet is 
heel belangrijk”

WELBERG – NIEUW-VOSSEMEER 
– Zaterdag 6 juni om 10:00 uur 
wordt een eerste ‘besloten’ in-
loopochtend gehouden waarop in-
formatie wordt gegeven over het 
lokale initiatief van energiecoöpe-
ratie ‘Duurzaam Steenbergen’ om 
een veld met zonnecollectoren aan 
te leggen op het voormalig trai-
ningsveld van NVS in Nieuw-Vos-
semeer. 

Het woord besloten slaat op het 

feit dat aanmelden verplicht is 
via het telefoonnummer 06 18 
220 827. Op zaterdag 13 juni is er 
– eveneens om 10:00 uur – een 
tweede besloten inloopochtend 
in Dorpshuis De Vossenburcht in 
Nieuw-Vossemeer. Ook hiervoor 
dienen belangstellenden zich te-
lefonisch op te geven. Het pro-
ject is bedoeld om elektriciteit op 
te wekken voor eigen inwoners 
van de gemeente Steenbergen. Zij 
ontvangen de opbrengst.

Inloopochtenden  
Duurzaam Steenbergen

STEENBERGEN – Nu er in de maan-
den mei en juni geen afsluitende ac-
tiviteiten zijn bij de voetbalvereni-
gingen die naast gezelligheid voor 
de clubs ook inkomsten opleveren 
organiseert ‘Sportparkuitje.nl’ een 
digitale voetbalquiz waarmee de ei-
gen voetbalvereniging gesteund kan 
worden. Dat gebeurt op 5 en op 12 
juni.

Deelname staat vrij voor alle be-
langstellenden. Bij de deelname 
wordt een kleine vergoeding ge-
vraagd waarmee vervolgens de 
favoriete vereniging wordt ge-
steund. Er kan worden gedoneerd 
aan sc Welberg, vv Steenbergen, 
vv Prinsenland, vv NVS en sc 
Kruisland.

Inschrijven voor deze quiz kan 

via www.sportparkuitje.nl/voet-
balquiz. Hier wordt ook nadere in-
formatie gegeven. De quiz wordt 
digitaal aangeboden waarbij de 
deelnemers dus online spelen. 

SportparkUitje.nl verzorgt de 
quiz, die volledig uit voetbalvra-
gen bestaat, die betrekking heb-
ben op de Nederlandse eredivisie 
en ook op het Interlandvoetbal. 
Er is een grote diversiteit bij deze 
vragen. 

De bedoeling is dat deelnemers 
met familie, vrienden of teamle-
den zich inschrijven, dat is mo-
gelijk voor een quiz of voor beide 
quizen

Digitale Voetbalquiz 
ter ondersteuning van 
lokale voetbalverenigingen



Hierboven staan de laatste drie van de voorgaande ledenvoordeelacties afgebeeld

 

Naam:

Datum: 

Handtekening:

Registratie lidmaatschap 
Steenbergse Courant

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

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:          Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

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

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

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

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

Betaling van het abonnementsgeld gebeurt 
via onderstaande machtiging. 

N L

Ondergetekende, houder van
bankrekeningnummer

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan  
Vermeulen Steenbergen b.v. om van boven
vermelde rekening af te schrijven al hetgeen hij of zij 
 verschuldigd is wegens lidmaatschapsgeld 
Steenbergse Courant
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LinFina LingerieMeesters Groenten en Fruit Poelier Vugts

Resttaurant Thuis

Exclusief voor leden van 
In samenwerking met Akkermans leisure & golf
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Martin Achterberg, Steenbergen

Deze bon is geldig op alle weekdagen tot en met 
31 juli 2020. Reserveren via www.adventure-golf.nl verplicht.

Maximaal 5 personen per bon. 
Niet geldig i.c.m. andere acties en kortingen.



Robbert Akkermans – Akkermans leisure & golf

Tegen inlevering van deze bon:

Gratis een portie
heerlijke poffertjes

voor iedere Treasure Island 
avonturier (met betaald ticket)
Samen met je piratenvrienden doorloop je vijftien uitdagende holes, verstopt in een 

overweldigende setting vol begroeiing, een grot met waterval en een 
echt piratenschip. Volg de kronkelende paadjes, bruggetjes en zelfs een trekvlot

om uiteindelijk de schat te vinden!

Voor meer informatie over Treasure Island Adventure Golf:

Akkermans leisure & golf
Heense Molenweg 23 – 4655 TB De Heen – (0167) 50 26 21
info@akkermans.com  –  Reserveren Treasure Island Adventure Golf: www.adventure-golf.nl

AKKERMANS
l e i s u r e  &  g o l f

Deze bon is geldig op alle weekdagen tot en met 
31 juli 2020. Reserveren via www.adventure-golf.nl verplicht.

Maximaal 5 personen per bon. 
Niet geldig i.c.m. andere acties en kortingen.

Robbert Akkermans – Akkermans leisure & golf

echt piratenschip. Volg de kronkelende paadjes, bruggetjes en zelfs een trekvlot
om uiteindelijk de schat te vinden!

Een geldige bon vindt u in de eerstvolgende Ledeneditie

word ook Lid!

Akkermans Leisure&Golf

HET KOMENDE
LEDENVOORDEEL

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

Ledenvoordeel 
Steenbergse Courant

De vorige ledenvoordeelactie was van: 
Restaurant Thuis! Tappasbox speciaal voor vrouwen

Gratis 
poffertjes voor

iedere 
Treasure Island 

avonturier


