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Geachte Veteranen, in deze nieuwsbrief een hart onder de riem en enkele (goede) voornemens.


Kerstgroet december 2021. 
Wij brengen u allereerst een groet door u en uw naasten een warme Kerst met elkaar toe te wensen. Voor vele 
Veteranen die mogelijk een Kerst -of meerdere!- tijdens een uitzending hebben meegemaakt, is een Kerst mèt familie 
en vrienden dierbaar. Zij weten namelijk wat ontbering is, of om een kameraad te verliezen en genieten van elk 
moment van samenzijn. Deze tijden met anti-Corona maatregelen komen voor veteranen ook met herkenbare 
gevoelens qua beperkte bewegingsvrijheid. Dat maakt een samenzijn met familie en vrienden des te waardevoller. 
Geniet er dus van als dat mogelijk is, haal herinneringen op, heb indien mogelijk telefonisch- of zelfs video-contact 
met elkaar en deel die gevoelens! 

 
Lichtjesavond 2021. 
Helaas is de vorming van twee Veteranendetachementen voor het uitbrengen van een ere-groet op zowel het Britse 
als de Canadese begraafplaats gecanceld. Wegens anti-Corona maatregelen is er geen publiek, zijn er geen 
leerlingen en dus ook geen veteranen. Het plaatsen van de lichtjes wordt door de organisatieleden zelf gedaan.  

Na afloop van het plaatsen zijn de erevelden ‘normaal' toegankelijk. 


Nieuwjaars Veteranenbijeenkomst.

Het is ons plan om op 15 januari een gezamenlijke lunch te organiseren. Dit natuurlijk onder de dan geldende RIVM 
maatregelen. Gedacht wordt om van 12:00u tot ca. 1430u met vaste plaatsen, twee consumptiebonnen en een lunch 
(keuze uit vis, vlees, vega of ei) te genieten. Inschrijven wordt dus verplicht, introducees kan (met een eigen bijdrage) 
en reken maar op verplichte QR- code en mondkapjes totdat we (ruim) zitten. Inschrijven (wie het eerst komt wie het 
eerst maalt) kan via het contactformulier op onze website tot 8 januari 2022. U krijgt dan (e-mail) bericht.


Lokale Veteranendag 2022. 
In het nieuwe jaar moeten we zeker ook nog met anti-Corona maatregelen rekening houden bij de planning en 
uitvoering van o.a. de Lokale Veteranendag. Ook is bij de planning het Jubileumjaar nu al van invloed. We zijn 
enthousiast over het plan: een lekkere nasi-maaltijd, met elkaar verhalen en ervaringen delen, een drankje / borrel 
drinken en een groot(s) concert in de avond. Groter dan gepland in 2021 en mogelijk samenvallend met een concert 
als onderdeel van de viering van het Jubileumjaar van de Gemeenste Steenbergen. We gaan dan zorgen voor 
voorrang bij de kaartverkoop tegen -voor u als veteraan- gereduceerde prijzen. De geplande datum voor zo’n concert 
door een militair orkest is juni/juli 2022.  
T.z.t. hoort u meer over reserveren, kaartverkoop etc. in een e-mailuitnodiging, via Facebook of via onze web-pagina.  


Herdenkingen. 
Voor de diverse herdenkingen op 4 mei (WO-II slachtoffers), 15 augustus (NL-Indie slachtoffers), 19 en 20 september 
(Guy Gibson en gecrashte Vliegeniers) en begin november (Slachtoffers Welberg) worden alle veteranen nu al 
uitgenodigd. Veteranen bij herdenkingen geven voor het publiek nèt iets extra’s en we worden zeer op prijs gesteld. 
Dit blijkt o.a. uit het feit dat er veelal (rode, witte en blauwe) anjers als bloemen worden gelegd.  
Indien u meedoet: kom dan ook herkenbaar als veteraan: V-speld, baret, veteranenpak of indien actief dienend ook in 
uniform. Breng een (ere-)groet voor de slachtoffers. Mogelijk dat er in het Jubileumjaar nog extra aandacht aan 
herdenkingen wordt gegeven, dit zullen we via FaceBook en onze web-pagina toelichten.
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Veteranenwensen 2022. 
Wij zijn altijd bezig met plannen om de aandacht voor veteranen zinvol en in maatschappelijk verband te verhogen. 
Zo denken we b.v. aan een Veteranenbankje, een Witte-anjerplantsoentje, of een Plaquette met specifieke 
Steenbergse NL-Indië slachtoffers. 

Waar zou uw voorkeur naar uit gaan? Reageer op onze contactpagina of met een mail. 


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


Beste mede-veteranen, 

Er is alweer een jaar voorbij gegaan sinds mijn vorige kerstgroet en helaas bevinden we ons opnieuw in een periode 
van onzekerheid en beperkingen, die we zeker afgelopen zomer niet voor mogelijk hielden.  
Naarmate de besmettingen echter weer sterk opliepen, ontstonden er wederom grote dilemma’s en helaas ook 
tegenstellingen in onze maatschappij, die wij veteranen niet zelden herkennen van onze missies en uitzendingen. 
Waarbij de scheidslijn tussen goed en kwaad soms moeilijk valt te trekken en het lastig kan zijn om een situatie 
objectief te beoordelen. Terwijl er toch à la minute een cruciale, ja zelfs levensbepalende beslissing van je wordt 
verwacht.  
Voor zulke dilemma’s werden ook de leerlingen van het keuzevak “geüniformeerde diensten” van vmbo-school ’t 
Ravelijn in Steenbergen gesteld, tijdens de lokale Veteranendag die daar op 8 oktober plaatsvond. Het was boeiend 
om te horen en te zien welke afwegingen onze jongeren maken en uit de gesprekken hieruit voortvloeiden - met 
degenen van jullie die hierbij aanwezig waren - sprak wat mij betreft boven alles een groot wederzijds respect. 
Ik heb deze ontmoeting later daarom in november ook nog aangehaald bij de jaarlijkse herdenking van de burger- en 
de (Canadese) militaire slachtoffers, die eind 1944 gesneuveld zijn bij de Slag om Welberg. Veelal jonge mensen, die 
zich ook toen voor de onmogelijke keuze tussen leven en dood zagen geplaatst.  
Als je daaraan denkt, mogen we misschien niet klagen over de coronavoorschriften waaraan we ons moeten 
conformeren, om ervoor te zorgen dat we allemaal gezond blijven. Maar ik snap ook heel goed dat het niet altijd 
meevalt om het positieve te blijven zien.  
Gelukkig ligt er weer een nieuw jaar voor ons, waarin we bovendien het 750-jarig bestaan van de stad Steenbergen 
en 25 jaar één gemeente gaan vieren. De Stichting Veteranen Steenbergen laat zich hierbij ook niet onbetuigd, 
waaruit eens temeer jullie grote betrokkenheid blijkt. Met heel veel dank daarvoor, wens ik u en uw dierbaren het 
allerbeste, fijne feestdagen en een in alle opzichten voorspoedig 2022.


Jullie burgemeester en kameraad, 

Ruud van den Belt 
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