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Geachte Veteranen, in deze nieuwsbrief enkele updates en twee oproepen.
Kerstgroet december 2020.
De uitgebrachte Kerstgroet met kleine attentie om iets meer licht in de duistere tijden te brengen is in goede aarde
gevallen. We hebben via diverse wegen bedankjes mogen ontvangen: dat was erg leuk!
Veteranenstatus.
Het is ons bij de Kerstgroet opgevallen dat er nog steeds veteranen zijn die hun status niet bekend hebben gesteld
via het (nieuwe Nederlandse-) Veteraneninstituut, NLVI. Als u niet dáár heeft aangegeven als veteraan te boek te
staan, wordt u in de gemeentelijke naam- & adressen-check niet meegenomen. Dan weten de gemeente -en wij- dus
niet of u veteraan bent en wat uw actuele adres is. Dat kan voor vervelende situaties zorgen.
Checkt u het zelf bij het NL VI, of moeten wij dat even doen? Graag een berichtje via de telefoon of de
contactpagina van onze website (komt bij ons binnen als een mailtje….).
Slag om de Schelde lm.
De planning van het Veteranen Ontmoetingscentrum Bergen op Zoom wil nog steeds de lm naar Bergen halen en
een speciaal weekend voor veteranen en familie organiseren. Door Corona-maatregelen is dit reeds vertraagd en
verplaatst van eind januari naar eind februari dit jaar. Houd het nieuws in de gaten, plaatsen zijn beperkt!
Corona en planning Lokale Veteranendag.
In dit nieuwe jaar worden we voorlopig ook nog door anti Corona maatregelen dwars gezeten in de planning en
uitvoering van o.a. de Lokale Veteranendag. In verhouding tot het vaccinatie schema is de planning voor een Lokale
Veteranendag in mei dit jaar waarschijnlijk niet haalbaar. Daarom hebben we in overleg met de gemeente 8 oktober
2021 als nieuwe datum gepland. Dit is reeds met diverse partijen gedeeld, of toegezegd / gereserveerd.
We proberen nog wel een netwerkbijeenkomst te plannen eind mei. T.z.t. hoort u daar meer over in een emailuitnodiging, via Facebook of via de web-site.
Herdenking WO-II en viering van de Bevrijding.
Er is nog geen zicht òf en hóe herdenkingen en vieringen rondom 4 en 5 mei plaats gaan vinden. Houd daarom de
website van zowel de gemeente als van ons in de gaten.
Veteranenverhalen met foto: een oproep!
We willen in deze tijd met beperkte mogelijkheden toch een (gedeeltelijke) on-line activiteit voorstellen, en doen een
oproep aan u om daar aan mee te doen. We willen u, samen met een foto uit uw uitzendperiode een korte anekdote
laten vertellen en dit (corona-proof) op video zetten. U kunt zelf een spannend, merkwaardig, bijzonder of
gedenkwaardig moment uitkiezen. U kunt kiezen om duidelijk in beeld te komen of anoniem te blijven. Het geheel zal
door ons worden opgenomen en met uw toestemming gepubliceerd kunnen worden op SLOS TV, op Youtube of
worden gebruikt in een lokale documentaire Oude en Jonge Helden. Daarnaast kan uw verhaal ook worden gebruikt
in ‘burgerschap’- lessen op scholen.
Uw wensen en mogelijkheden staan voorop; het wordt ùw verhaal, zoals ù wenst!
Onze oproep is: meld u aan!
via Mail, de Contactpagina van onze website, via de telefoon of Facebook. Zie onderaan deze nieuwsbrief.
Steenbergse Batterij: nog een oproep!
In het kader van de vieringen in 2022 “Steenbergen 750 jaar” en Gemeente Steenbergen 25 jaar” wordt gedacht aan
het oprichten van een Steenbergse Batterij om bij feestelijkheden rondom het Vestingverleden saluutschoten af te
kunnen (en mogen) vuren.
Onze oproep: wij zoeken veteranen om de batterij te bemensen!

Het bestuur Veteranen Steenbergen (VeSt), Attie, Henri, Rob en Robin.
website: www.veteranensteenbergen.nl, mail: info@veteranensteenbergen.nl,
telefoon: 0167-850352, facebook: veteranensteenbergen
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