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Geachte Veteraan, hierbij enkele nieuwtjes en activiteiten.


Herdenkingen en viering 75 jaar vrijheid.

Het is een druk najaar geweest met vele herdenkingen en vieringen in het kader van 75 jaar vrijheid. Ik heb vele van u 
middels berichtgevingen uitgenodigd hieraan zichtbaar deel te nemen; ook andere veteranenverenigingen c.q. 
stichtingen van de Brabantse Wal (Bergen op Zoom en Woensdrecht) hebben ons uitgenodigd, waarvoor mijn dank. 

Het aantal Steenbergse veteranen dat zichtbaar deelnam, vond ik (persoonlijk) echter tegenvallen, afgezet tegen het 
feit dat de Canadese gasten de connectie met veteranen juist erg boeiend vinden. 

Het is mogelijk dat niet iedere veteraan alle uitnodigingen kon vinden via e-mail, facebook of de website. Dus hebben 
we besloten deze nieuwsbrief -naast e-mail- ook in hard-copy (d.w.z. handmatig verspreid) in uw brievenbus te laten 
landen (geld voor postzegels hebben we niet).

NB.: heeft u een e-mailadres en wilt u dat alsnog doorgeven? Vul dan het contactformulier in op 
www.veteranensteenbergen.nl. of mail info@veteranensteenbergen.nl Wij gebruiken dat alléén om nieuwsbrieven te 
verzenden. 

Dè momenten dat veteranen aanwezig waren en in contact kwamen met leerlingen, Canadese gasten of het publiek 
hebben indruk gemaakt en hebben een duidelijk toegevoegde waarde aan de herdenkingen en vieringen gegeven.  
Ook de vrijwilligheid onder veteranen om mee te helpen bij de activiteiten hebben positieve indrukken achtergelaten. 
Die momenten hebben een behoorlijk aantal foto’s en nieuwsmomenten opgeleverd in kranten, weekbladen, internet 
en sociale media zoals Youtube en Facebook.  
We zullen trachten de beelden en filmpjes te verzamelen en de linken door te zetten op onze website. 
Dank aan de veteranen die ‘herkenbaar’ in beeld waren!


Sunsetmarch

Eerder in de maand oktober hebben enkelen van ons de SunsetMarch gelopen in Nijmegen, waarbij we de 
gevallenen van de oversteek over de Waal (1944) hebben herdacht. We hebben ’s avonds gezellig met elkaar gegeten 
en daarna de terugreis aanvaard. Mogelijk willen we dit op 20 september volgend jaar herhalen. 


5 Juni 2020 Lokale Veteranen-avond met concert.

We zijn druk bezig de Lokale Steenbergse Veteranendag 2020 een andere opzet te geven. We willen het programma 
naar de (vrijdag-)avond verplaatsen om meer veteranen de gelegenheid te geven deel te nemen. Dus eind van de 
middag verzamelen met uw partner / begeleider, samen borrelen en een blauwe hap nasi-maaltijd nuttigen. Het ligt 
ook in de bedoeling de maatschappelijke verbinding te zoeken d.m.v. een concertavond verzorgd door het 
Koninklijke Marechaussee Orkest, waarbij burgers ook kaarten kunnen kopen. Mogelijk komen er ook nog leerlingen 
om de hoek kijken om met u te ‘speeddaten’ of om ondersteuning te leveren. Noteer de datum vast in uw agenda!  


14 December a.s. Pub-Quiz.

Door het VOC BoZ wordt op 14 december a.s. een pubquiz verzorgd, waar we ook met Steenbergse Veteranenteams 
aan deel kunnen nemen. Geef uzelf op via mail “info@veteranensteenbergen.nl”. Geef aan of u mee wilt rijden of 
plaats overhebt in uw auto (denk aan BOB die nuchter terug moet rijden).


20 december Netwerkborrel VeSt.

Zelf organiseren we een netwerkborrel waarbij we nog even het afgelopen jaar de revue laten passeren en met elkaar 
gezellig samenzijn en de plannen voor 2020 doornemen. Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Plaats: NTB, dus houdt de website of Facebookpagina in de gaten en neem je agenda mee.


Veteranen Eregroet tijdens Lichtjesavond 24 dec Canadese- en Britse militaire begraafplaats.

Op Kerstavond zullen op de Canadese- en Britse militaire Begraafplaatsen in Bergen op Zoom wederom lichtjes 
worden geplaatst. Als veteraan kunt u aan een gezamenlijk kameraadschappelijke eerbetoon deelnemen door u op te 
geven voor het Brabantse Wal Veteranen Detachement. Ook hier kunt u zich via info@veteranensteenbergen.nl 
opgeven, inclusief vermelding meerijden of zelf rijden incl. opgave aantal beschikbare mee-rijd-plaatsen. 

Wij geven u dan op bij het VOC B-o-Zoom, die het Veteranendefilé coördineert.


Wij hopen u snel weer bij een van de activiteiten te ontmoeten!  
Bestuur VeSt, Attie, Henri, Rob en Robin.
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