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Onderwerp: Herdenking zondag 6 november

Steenbergen, 2 november 2022.

Beste (burger)raadsleden,

Wellicht ten overvloede wil ik u hierbij graag nogmaals attenderen op de speciale 
herdenkingsdag van zondag 6 november a.s. waarvoor u eerder een uitnodiging heeft 
ontvangen.

Op de eerste zondag van november wordt traditiegetrouw de Slag om Welberg 
herdacht, maar 78 jaar geleden werden in deze week al onze kernen bevrijd.

Vandaar ook dat de organisatie - de Stichting Bevrijdingsmonument Welberg - juist in 
dit jubileumjaar heeft gekozen voor een uitgebreider programma rondom deze jaarlijkse 
herdenking.

Het programma begint dan ook met een seminar, getiteld: "Verbinden door herdenken, 
herdenken door verbondenheid". Diverse gastsprekers zetten het herdenken hierbij in 
historisch perspectief en zullen ons ongetwijfeld met hun voordrachten ook aan het 
denken zetten.

Geen herdenking staat immers op zichzelf. Herdenken overbrugt verschillen en brengt 
mensen samen. Zeker ook met het oog op de toekomst, dragen wij bovendien allemaal 
de niet lichtzinnig op te nemen verantwoordelijkheid om te blijven herdenken en het 
belangrijke doel hiervan over te dragen op volgende generaties.

Die verantwoordelijkheid nemen we ook als gemeente, onder meer met de ontwikkeling 
van het klaproosveld bij bevrijdingsmonument "De Klok" aan de Canadezenweg op de 
Welberg, waar eind 1944 fel gestreden is en helaas veel burger- en militaire slachtoffers 
zijn gevallen. Voor onze vrijheid. Ook in andere kernen van onze gemeente, Dinteloord 
in het bijzonder, heeft een groot aantal inwoners daarvoor het hoogst mogelijk offer 
gebracht.

"Opdat wij nooit vergeten"... vindt na het seminar de herdenkingsceremonie plaats bij 
"De Klok", aanvang 15.30 uur, waar u eveneens van harte welkom bent.
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Vanuit het gemeentehuis gaan we hier bij voorkeur gezamenlijk, met bussen, naartoe. 
Dit mede in verband met de beperkte parkeermogelijkheden in de omgeving van "De
Klok'

Na de herdenking is er - tot besluit van deze speciale herdenkingsdag - voor alle 
medewerkers, genodigden en belangenstellenden nog een "meet 8i greet" in 
gemeenschapshuis De Vaert. Zowel na de herdenkingsplechtigheid als na de "meet 8* 
greet" kunt u ook weer met de bus mee terug naar uw auto bij het gemeentehuis.

Wanneer u zich alsnog wilt aanmelden voor het seminar, graag z.s.m. even een berichtje 
aan mijn kabinet via (0167) 543488 of kabinet@gemeente-steenbergen.nl

Heel graag tot zondag.

Met vriendelijke groeten,

Uw burgemeester,
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