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Geachte Veteraan, hierbij enkele nieuwtjes en activiteiten. 


’t Corona-virus. 
Laat ik beginnen met de hoop uit te spreken dat geen van u -of uw dierbaren- geraakt is door het Corona-virus en 
dat u in goede gezondheid verkeert voor nu en in de toekomst.

Het Corona-virus en de tegenmaatregelen treffen echter wel onze geplande activiteiten. Hier een update


Lokale Veteranendag. 
Onze Lokale Veteranendag hebben we gepland op 5 juni. Dit is al eerder gedeeld op onze FaceBook pagina en onze 
web-site. Het plan is: een gezamenlijk samenzijn met leerlingen en andere gasten en een maaltijd op school ('t 
R@velijn), gevolgd door een concert van het Orkest van de Koninklijke Marechaussee (in 't Cromwiel).  
De gewenste 1,5m afstand kunnen we helaas niet garanderen en er is echt sprake van samenscholing, zelfs letterlijk!  
In nauw overleg met de gemeente hebben we daarom op 8 april besloten deze Lokale Veteranendag nu niet door te 
laten gaan. Het risico van wederzijdse Covid-19 besmettingen met een dergelijke grote groep is nog te groot.  

De lokale Veteranendag Steenbergen wordt verplaatst naar 2021; een datum is nog niet bekend. 
De directeur van 't R@velijn heeft gemeld dat we hoe dan ook weer welkom zijn!


Netwerkbijeenkomst najaar 2020.  
We gaan bezien of een Netwerkbijeenkomst na de zomer wèl haalbaar is; een datum is nog niet geprikt.

Ook deze planning is echter nog onderhavig aan Covid-19 ontwikkelingen. We volgen daarvoor het landelijk beleid. 

Maar: begin september komt er weer een nieuwsbrief uit, dus houd het nieuws in de gaten!


VeteranenSteenbergen op FaceBook, en Internet.  
Op onze Facebookpagina (veteranensteenbergen) en website (www.veteranensteenbergen.nl) hebben we u hulp in 
relatie tot de Corona-maatregelen aangeboden - indien dat nodig is. 

Daar heeft zich niemand voor aangemeld. Dat kan betekenen dat u zich als veteraan prima kunt redden, u heeft 
reeds voor hetere vuren gestaan. Anderszins realiseren we ons dat er diverse kanalen zijn waarop hulp aangeboden 
wordt; niet alleen fysieke hulp (b.v. boodschappen doen), maar ook geestelijke hulp (een praatje, telefoongesprek, 
video-bellen). 

Ik herhaal slechts ons kameraadschappelijke aanbod: samen kunnen we een oplossing uitwerken! 


Overige geplande activiteiten. 
• 27 mei stond een havenbezoek aan de Koninklijke Marine gepland.  

Deze dag is afgelast. 

• 27 april Koningsdag: de publieke vieringen zijn gecanceld.  

De Gemeente heeft verzocht of een veteraan de vlag kan hijsen en een eregroet uitbrengen. Zijn er liefhebbers voor 
de kernen die dat ‘herkenbaar als veteraan’ op zich willen nemen? Meld u zich dan aan via de mail 
(info@veteranensteenbergen.nl) of via de telefoon (0640262920). 


• 4 Mei Dodenherdenking. Ook hier zijn de publieke herdenkingen in de kernen afgelast.  
Per kern zullen kleinschalige herdenkingen plaatsvinden; de gemeente denkt nog over na over de uitvoering.  
Ook hier heeft de Gemeente verzocht of voor de kernen Dinteloord en Steenbergen telkens één veteraan aanwezig 
kan zijn en een eregroet uit kan brengen. Voor het Welbergse Bevrijdingsmonument zijn we al voorzien.  
Indien u interesse heeft voor een van de beide kernen verzoek ik u dat kenbaar te maken.


• 5 mei Bevrijdingsdag. Publieke vieringen zijn ook hier gecanceld.  
Wij vragen u daarom ‘herkenbaar als veteraan’ (u kunt kiezen uit de combinatie baret / hoofddeksel,  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(Veteranen-)pak, batons / medailles) zelf te vlaggen, daar een selfie van te maken en deze op te sturen zodat we 
voor de FaceBookpagina en website een parade van het vlaggen kunnen showen.


Paaswens. 
Veteranen, houd het veilig en gezond, denk aan de anti-virus maatregelen! 

Wij wensen u en uw familie een Vrolijk Pasen.


Het bestuur Veteranen Steenbergen (VeSt), Attie, Henri, Rob en Robin.


Woord van de veteraan & Burgemeester R.P. van den Belt, MBA. 
Beste veteranen,


Graag zou ik u op 5 juni weer hebben ontmoet tijdens onze lokale Veteranendag. In goed overleg met VeSt is echter 
besloten om deze speciale gelegenheid niet door te laten gaan.  
Een verstandig besluit, ook al weten we nu nog niet welke maatregelen na 1 juni gelden. Er zijn echter te veel 
onzekerheden om verdere voorbereidingen te treffen en kosten te maken.  
De realiteit is dat de coronacrisis ons nog geruime tijd parten zal spelen.  Het virus en de impact ervan op onze 
samenleving raakt ons allemaal, maar we zien gelukkig ook veel positieve initiatieven. De bereidheid om elkaar te 
helpen is groot en de saamhorigheid in onze gemeenschap groeit met de dag. We zagen dit ook bij de herdenking en 
de viering van 75 jaar vrijheid, nog niet zo lang geleden. Toen konden we ons onmogelijk voorstellen dat onze 
bewegingsvrijheid ingeperkt zou moeten worden.  
Omwille van de volksgezondheid is het de verantwoordelijkheid van iedereen om de veiligheidsvoorschriften na te 
leven. Ik hoef u niet uit te leggen hoe belangrijk het is om de regels te volgen.  
Ik kijk met vertrouwen uit naar de dag dat we elkaar weer persoonlijk kunnen treffen. Voor nu wens ik u en uw 
dierbaren alle goeds. Houd moed, pas goed op u zelf én elkaar. 


Ruud van den Belt, 
burgemeester


/2 2


