Wie mee wil denken over de fondsenwerving, pr en marketing of zich als aan wil melden voor de ¬-schilderploeg kan dit doen via info@dorpsraadwelberg.nl. Bellen kan ook: Ilja Bos (06) 51095183; Brigitte Wisse (06)
40234755; Dasja Abresch (06) 51742572.

NIEUWSBRIEF
Maart 2018

Bankjes in het bos
In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat er in het Krabbenbos en
Slingerbos twee bankjes zijn geplaatst dankzij de inzet van het
echtpaar Gerard en Thea Heck uit Steenbergen. Daarmee waren
we iets te voortvarend want de bankjes zijn er pas twee weken
geleden daadwerkelijk gekomen. Daar staat wel tegenover dat
Staatsbosbeheer en Brabants Landschap besloten hebben niet
twee maar drie banken te plaatsen.
Veel wandel- en zitplezier!

Geboortes
Sinds de laatste nieuwsbrief zijn er weer twee nieuwe Welberg-baby’s geboren. Lize en Denzel van harte
welkom op het dorp!
Misschien missen wij wel eens een geboortebordje in de tuin dus wil je er zeker van zijn dat jouw kleine in de
nieuwsbrief komt? Meld hem of haar dan aan via info@dorpsraadwelberg.nl

Dorpsraad Welberg
Facebook
Om maar te beginnen met het laatste nieuws: de Dorpsraad Welberg heeft nu een eigen pagina op Facebook.
Hiermee delen wij tussen de nieuwsbrieven door de laatste nieuwtjes, dus zeker de moeite waard om in de
gaten te houden.

Nieuwe leden
Er hebben zich twee nieuwe dorpsraad-leden gemeld. De eerste is een bekend gezicht bij de raad, namelijk dat
van Hanneke Somers-Neutkens die eerder ook al voorzitter was. De tweede is Jeroen Hulhoven.
Daarmee telt de Dorpsraad Welberg negen leden: Voorzitter Ilja Bos, secretaris Brigitte Wisse, penningmeester
Corné Koenraadt en de leden Bart Mangnus, Edwin Ouwens, Koos Boer en Dasja Abresch.

Agenda
Woensdag 21 maart: Gemeenteraadsverkiezingen. Het stemlokaal in gemeenschapshuis De Vaert is van 7.00
tot 21.00 uur geopend. Voor hulp bij stembepaling: steenbergen.mijnstem.nl.
Woensdag 21 maart 14.00-16.00 uur: Lentemarkt op basisschool Pius X. Met kraampjes, lootjes trekken,
grabbelton en een veiling. Voor iedereen toegankelijk
Zaterdag 24 maart 8.30-12.00 uur: Landelijke Opschoondag, startpunt De Vaert (zie het bericht in deze
nieuwsbrief ).
Zaterdag 24 maart 9.30-11.30 uur: Paasinstuif MJW De Klup voor alle kinderen van 4-12 jaar.
Zaterdag 24 maart vanaf 20.00 uur: Karaoke night met loterij van popkoor The Sparrows bij zaal Koch.
Maandag 26 maart: De ondergrondse containers voor het omgekeerd inzamelen gaan open voor gebruik.
Vanaf 2 april worden de containers geleegd via een nieuw afvalschema. De papiercontainer blijft wel gewoon
op de eerste maandag van de maand geleegd. Behalve dan op 2 april want dat is Tweede Paasdag.
Maandag 2 april : Kinder-Paasactiviteit van de stichting Ontspanning Voor Welberg. Om 12.15 uur Paasbrunch
voor kinderen tot en met groep 8 in De Vaert; 13.15 uur melden bij De Vaert voor de Paastocht (vertrek 13.30
uur). Daarna: Bingo!

Contact
Secretariaat Dorpsraad Welberg: Boomdijk 6, 4651 VK Welberg.
Telefoon: (0167) 567312 * E-mail: info@dorpsraadwelberg.nl * Internet: https://dorpsraadwelberg.nl
* Facebook: Dorpsraad Welberg
De eerstvolgende vergadering van de dorpsraad is op maandag 14 mei vanaf 19.30 uur in De Vaert.

Openbaar groen in de Pastoor Ermenstraat
Met de herbeplanting van het openbaar groen in de Pastoor Ermenstraat wordt deze maand begonnen.
De Dorpsraad Welberg heeft in samenspraak met de gemeente een groot aantal van de door de
bewoners ingebrachte ideeën kunnen realiseren. Het was verheugend dat ruim een derde van de
aangeschreven bewoners heeft gereageerd op het schrijven van de dorpsraad, waardoor het plan van
aanpak kan rekenen op een breed draagvlak. Tevens wil de dorpsraad bewoners van andere straten van de
Welberg de gelegenheid bieden om hun wensen ten aanzien van het openbaar groen kenbaar te maken,
zodat hierover contact kan worden opgenomen met de gemeente. Uw wensen of opmerkingen kunt u
schriftelijk indienen bij Koos Boer, Pastoor Ermenstraat 4 of via info@dorpsraadwelberg.nl.

Boomvaart
De werkzaamheden aan de Boomvaart gaan in volle vaart verder. Momenteel wordt er nog voornamelijk
gebaggerd met een zogenaamde schuifboot. Als de baggerwerkzaamheden zijn afgerond worden de waterbodem en de taluds onderzocht op de aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Is dit eenmaal
achter de rug, dan kan er een begin gemaakt worden met het vervangen van de beschoeiing. Al bij al een hele
klus die pas in juni klaar is.

Voormalig voetbalveld onder een vergrootglas
Het voormalige voetbalveld achter gemeenschapshuis De Vaert is al wekenlang gesloten.
Ter voorbereiding op de woonwijk die er in de toekomst komt, worden er tal van onderzoeken uitgevoerd.
Allereerst het explosievenonderzoek waaruit duidelijk naar voren kwam dat de Welberg eind 1944 het toneel
van zware gevechten was. Vier granaten en de nodige
munitie werden uit de bodem opgediept. Toen het
terrein eenmaal veilig was, kwamen de archeologen met
graafmachines, peilstokken en hooggespannen
verwachtingen. Het is namelijk niet ongebruikelijk dat
er op wat hoger gelegen zandgronden restanten van de
eerste bewoning worden gevonden. Op het veld was dat
helaas niet het geval. Meer dan een waardeloos stukje
aardewerk werd er niet opgediept. Inmiddels zijn ook de
uitkomsten van het flora- en faunaonderzoek bekend.
Hieruit is gebleken dat de bomen langs het veld gebruikt
worden als oriëntatieroute voor de vleermuizen die in de Corneliuskerk wonen. Hoewel het in de
gemeentelijke planning lag om alle bomen langs het veld te ruimen, is het nu nog maar de vraag of dit
wettelijk mag. Met andere woorden: wordt vervolgd….

Grote schoonmaak op de Welberg
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart gaat de Welberg met vereende krachten aan de grote schoonmaak. In
het kader van de landelijke opschoondag roept de dorpsraad Welberg jong en oud op om met prikstok en
vuilniszak de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan.
Op vrijdag 23 maart maken de kinderen van groep 7/8 van
basisschool Pius X een eerste ronde door het dorp. De volgende
morgen, zaterdag 24 maart, verzamelen vrijwilligers van alle
leeftijden zich vanaf 8.30 uur in gemeenschapshuis “De Vaert”. Na
een kopje koffie/thee en uitleg over de actie worden de
deelnemers in teams ingedeeld die om 9.00 uur op pad gaan in
het buitengebied. De opruimactie duurt ongeveer tot het middaguur. Voor handschoenen, grijpstokken, veiligheidshesjes en
vuilniszakken wordt gezorgd.
Na afloop krijgen de vrijwilligers als dank soep en broodjes aangeboden in gemeenschapshuis “De Vaert”. Ook ontvangen zij een
kleine attentie van de gemeente Steenbergen.

mogelijk mee te laten doen in hun eigen, vertrouwde omgeving. Alleen in de gemeente Steenbergen wonen
er al 450 mensen met de diagnose dementie. Dat aantal stijgt de komende jaren naar 600. Het grootste deel
van hen woont thuis. Daar komen de mensen bij wie de diagnose nog niet gesteld is, nog eens bij. De kans is
dus groot dat er ook bij u in de straat of in de vereniging iemand (beginnende) dementie heeft.
Het begint vaak met het gevoel dat er ‘iets niet pluis’ is en voor u het weet bent u mantelzorger. U kunt uw
gevoel bespreken met de omgeving, huisarts en casemanager dementie. Ook al is er misschien niet meteen
sprake van dementie, dan toch is het verstandig al eens uit te zien naar ondersteuning. Via ‘Vraagwijzer’ aan
de Fabrieksdijk kunt u uw zorgvraag voorleggen. Er kan dan bekeken worden waar u behoefte aan heeft en
hoe dat vorm kan krijgen. Het Mantelzorg steunpunt, SWOS en Alzheimercafé kunnen al de nodige informatie geven en u kunt mensen ontmoeten met dezelfde problemen.
Op 4 april aanstaande organiseert de Katholieke Bond voor Ouderen afdeling Steenbergen een informatieavond over langer thuis wonen met dementie. Geïnteresseerden zijn daar van harte welkom.

Klaproos-viaduct
Op de Welberg vieren we de vrijheid. Onder dit thema is de Dorpsraad Welberg druk bezig met het project
viaduct. We hebben hiervan in de vorige nieuwsbrief ook al uitgebreid melding gedaan. We willen van het
naargeestige viaduct een warme en vrolijke welkomstpoort tot de Welberg maken. De klaprozen waarmee
de Welberg inmiddels regionale bekendheid kreeg, staan daarbij in de hoofdrol. Zij staan lokaal symbool
voor de burgers en militairen die op de Welberg om het leven kwamen tijdens de Slag om de Schelde die
hier in november 1944 bevochten werd. Het waren de laatste en zwaarste oorlogsdagen op de Welberg. Ze
brachten veel verdriet maar ook vrijheid na jarenlange onderdrukking. Het Bevrijdingsmonument aan de
Canadezenweg is de plek waar we naartoe gaan als we willen herdenken en gedenken. Het gevoel van
zomerse blijdschap dat gepaard gaat met de vrijheid willen we dagelijks benadrukken met een viaduct dat
van de grond tot het plafond vol vrolijke klaprozen of ‘poppies’ is beschilderd.

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de dorpsraad,
mevrouw B. Wisse, e-mail: info@dorpsraadwelberg.nl.
Dit is niet verplicht want iedereen die op 24 maart spontaan opdaagt wordt met open armen ontvangen.

Vier plaatselijke kunstenaars (Angelo Somers, Hanneke Somers-Neutkens, Ilja Bos en Jaap Groenedijk) werken
samen om één ontwerp voor het hele viaduct te maken. De gemeente Steenbergen is erg enthousiast over
het idee en verleent medewerking waar mogelijk. Voor de financiering maken we onder meer gebruik van
het geld dat de gemeente Steenbergen beschikbaar stelt om de kernen te verfraaien met een kunstwerk.
Daar zit een maximum van 10.000 euro aan en om daarvoor in aanmerking te komen, moeten we 20.000
euro zelf opbrengen. Gelukkig kan dit bedrag verdiend worden door middel van zelfwerkzaamheid.

Samen omgaan met dementie

Voor de uitvoering van het project hebben we dan ook heel veel helpende handen nodig. Schilderstalent is
daarbij geen vereiste want de klaprozen zullen door middel van mallen en/of stempels op het viaduct
aangebracht worden. De ondergrond wordt in een bijpassende basiskleur gespoten.

Onlangs kreeg de Dorpsraad Welberg tijdens haar maandelijkse vergadering bezoek van
mevrouw Brooijmans-Tak. Zij is de Steenbergse vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland afdeling WestBrabant. Zij vertelde ons over het vrijwilligerswerk dat zij doet en vroeg of er een stukje in de nieuwsbrief
kon. Dat kan natuurlijk.
Steenbergen is een dementievriendelijke gemeente. Dit houdt in dat de gemeente zijn best doet om Alzheimer en dementie bespreekbaar te maken. Het doel is mensen die met de ziekte te maken krijgen zolang

Samen met de kinderen van basisschool Pius X willen we tot enkele dichtregels komen, die deel uit gaan
maken van het kunstwerk en de gedachte erachter extra kracht bij zullen zetten. Wanneer we de planning
halen, is het viaduct eind van dit jaar klaar. Dat betekent dat we binnenkort een afgeronde begroting moet
hebben zodat we nog voor de zomervakantie de benodigde financiën te pakken hebben. Direct na de
zomervakantie willen we gaan verven dus iedereen die zich nu reeds aan wil melden kan dit doen via
info@dorpsraadwelberg.nl.

