NIEUWSBRIEF
Maart 2020

Dorpsraad Welberg

Beste dorpsgenoten,
Een paar weken gelegen begonnen we met de voorbereidingen voor de nieuwsbrief. We wilden terugblikken
op het afgelopen herdenkingsjaar en vooruitkijken naar alle leuke dingen die we dit jaar zouden gaan doen.
Toen veranderde de wereld ineens en kwamen we allemaal vast te zitten in de ijzeren greep van het
corona-virus. Dan kun je net doen of er niks aan de hand is en over leuke dingen en koetjes en kalfjes schrijven,
maar dat past nu gewoon even niet.
We zijn allemaal nog een beetje op zoek naar onze eigen rol in deze
unieke, rare tijd. Waar doe je goed aan? Hoe kan ik helpen? Hoe
kom ik aan hulp? De burgemeester heeft de dorpsraden gevraagd
om mee te denken over de vraag hoe we de hand naar elkaar uit
kunnen steken. Dat hebben we gedaan.
Deze speciale corona-editie van de nieuwsbrief is er onder meer uit
voortgekomen.
De komende weken zullen we, zolang de maatregelen het toestaan,
wat vaker met een nieuwsbrief komen. Dan is er ook weer ruimte
voor andere onderwerpen dan corona. Maar nu even niet.
Namens de Dorpsraad Welberg wensen wij jullie alle goeds toe.
We hopen dat je niet ziek wordt, en als dat wel zo is, dat je snel weer
beter bent. We kijken er naar uit om jullie weer gewoon op straat te
ontmoeten!

Hulp aangeboden/hulp gevraagd
“Wat valt er nu toch in mijn brievenbus?”, heb je misschien gedacht toen de poster bij deze nieuwsbrief op
de mat viel. Het antwoord is: een hulplijn. Eén die je kunt bieden en één die je kunt vragen. DWC Print uit
Groningen verzon de actie ‘Samen sterk tegen corona’ en maakte deze posters. De dorpsraad vroeg of we er
misschien een paar konden krijgen toen kregen we er spontaan zeshonderd. Een prachtig gebaar!

Ieder doet wat hij kan
De poster is één van de manieren die we inzetten om alle mensen te benaderen. We denken dat er op de
Welberg al heel veel vanzelf goed geregeld is. We kennen allemaal ons buren en houden de mensen die het
in deze tijd moeilijk hebben, extra in de gaten. We willen echt álles proberen om iedereen te benaderen die
hulp nodig heeft of wat wil doen. Deze poster helpt daarbij, maar voel je zeker niet verplicht om hem op te
hangen. Ieder doet wat hij kan op zijn eigen manier.

Ik kan je helpen
Zoals je ziet staat aan de groene kant van de poster “Ik kan je helpen”.
Wanneer je de poster met de groene kant naar voren achter het raam hangt,
zien, mensen in de buurt dat ze contact met je op kunnen nemen.
Je kunt er je telefoonnummer op zetten, maar het hoeft niet!
De Dorpsraad heeft door het hele dorp contactpersonen die de raamposters
in de gaten houden. Zodra er eentje wordt gespot, neemt deze persoon
contact met je op om te vragen wat je wilt doen. Je kunt ook al met grote
letters op de poster zetten, of je iets specifiek wilt doen.
Bijvoorbeeld de hond uitlaten of een boodschap doen. Wil je liever geen
poster ophangen, maar wel helpen, dan kun je altijd bellen met
(0167) 566577 of (06) 51742572.

Ik kan wel wat hulp gebruiken
Aan de rode kant van de poster staat “Ik kan wel wat hulp gebruiken”. Als
dat zo is, hang dan de poster met de rode kant naar voren achter het raam.
Mensen in de buurt kunnen daar dan op inspelen. Ook hier geldt: Je kunt er
je telefoonnummer op zetten, maar het hoeft niet! De contactpersonen
in het dorp houden de raamposters goed in de gaten. Zodra ze een rode
poster zien, nemen ze direct contact op om te vragen waar je hulp bij nodig
hebt. Wil je liever geen poster ophangen, maar heb je wel ergens hulp bij
nodig, bel dan met (0167) 566577 of (06) 51742572.

Blijf wel alert!
Alle hulpacties die op gang komen, zijn geweldig en hartverwarmend. Er zijn helaas ook altijd weer mensen
die er misbruik van maken. Zo zagen we in het nieuws berichten van verpleegkundigen die ‘op corona kwamen controleren’ en van banken die mailden dat zij ‘de pinpassen corona-bestendig gingen maken’. Zelfs de
facebookpagina van André Rieu werd gebruikt door criminelen om zogenaamd geld voor patiënten op te
halen. Allemaal niet waar!
Op de Welberg hebben we nog geen meldingen gekregen van dit soort oplichting. Dat willen we graag zo
houden. Daarom de volgende tips:
•
Doe voor niemand open, tenzij je ze kent en vertrouwt. Bij twijfel: niet opendoen!

•
•

Geef geen contant geld of een pinpas mee voor boodschappen.
Betaal achteraf of, nog beter, digitaal. Bijvoorbeeld via internetbankieren of een tikkie.
Open niet zomaar ieder mailbericht want ook op deze manier proberen criminelen binnen te komen.    
Ook hier geldt: bij twijfel niet openen!
Vertrouw je het niet? Bel de politie: 0900 8844 of voor doven en slechthorenden: 0900 1844.

Boodschappen
Er zijn momenteel heel veel winkels in de gemeente Steenbergen die thuis bezorgen. Ook veel restaurants
hebben een afhaal- of bezorgdienst in het leven geroepen. Op de Welberg bezorgt Stella Maris bijvoorbeeld
thuis. Op internet en Facebook (bijvoorbeeld via Ons Steenbergen) kun je al die informatie terugvinden. Je
kunt natuurlijk ook even bellen met de winkel die je nodig hebt. Boodschappen kun je bestellen via supermarkten als de Jumbo en Albert Heijn Achterberg.

Hamsteren? Nee!
Welbergenaren zijn mensen met een gezond verstand. We gaan er vanuit dat er door jullie niet gehamsterd
wordt. We hopen dat je ook vrienden en familieleden die dit wel doen, wilt vragen daar per direct mee te
stoppen. Door het hamstergedrag, blijft er niet voldoende eten over voor de voedselbanken en dus zijn hun
cliënten het slachtoffer. Gewoon niet doen dus!

Zorgzaam dorp
De Welberg is letterlijk en figuurlijk een zorgzaam dorp. Heel veel van onze dorpsgenoten werken in de
zorg. Zij moeten nu vaak extra werken en onder moeilijke omstandigheden. Daarnaast hebben ze vaak ook
kinderen die thuis zijn. Probeer het allemaal maar geregeld te krijgen! Zij zijn zeker geholpen met iemand die
een boodschapje doet, de hond uitlaat of gewoon een vriendelijk woord voor ze heeft.

Klein gebaar, groots gevoel
Laten we vooral naar elkaar omkijken in deze tijd. Denk niet: “Mijn buren hebben vast wel iemand die voor ze
zorgt”. Vraag het even voor de zekerheid bij hen na. Zeker nu de Plusbus niet meer rijdt, is het voor ouderen
moeilijker om zelfstandig boodschappen te doen. Doe het voor hen of wijs ze op al die winkels die nu een
thuisbezorgservice hebben.
Pak de telefoon zo nu en dan eens op om te bellen met een alleenstaande dorpsgenoot. Een gezellig praatje
kan de dag al snel een beetje lichter maken. Laat de kinderen doen waar ze goed in zijn: kleuren, tekenen,
knutselen, noem het maar op. Stop de resultaten bij een buurtgenoot in de bus of lever ze af bij Onze Stede
of Hof van Nassau. We kunnen allemaal wat doen. Zelfs het kleinste gebaar geeft een groots gevoel!

Welberg helpt Welberg
De Dorpsraad Welberg heeft een speciale Facebookpagina in het leven
geroepen: Welberg helpt Welberg. Op die pagina komt nieuws, zetten we
vraag en aanbod, tips en trucs. Hou hem dus goed in de gaten en deel hem
met anderen.
Je kunt ook altijd bellen met de dorpsraad: (0167) 566577 of (06) 51742572.
Via mail: info@dorpsraadwelberg.nl.

WijZijn Steenbergen
Inmiddels heeft de welzijnsorganisatie Wij Zijn Steenbergen een speciaal contactcentrum ingericht.
Dit is bereikbaar via (0167) 750850 of via mail: welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl. Hier kun je terecht met al je
vragen. Heb je boodschappen nodig, maak je je zorgen over de buren, zit je verlegen om een praatje?
Medewerkers van WijZijn Steenbergen zitten iedere werkdag aan de telefoon om te helpen. Na een kort
intakegesprek verbinden ze je direct door met een collega die kan helpen. Is de vraag niet heel erg urgent?
Stuur dan een mailtje. Je krijgt binnen 24 uur antwoord.

Het is lente!
Ondanks alles gaat het leven door. De lente is gewoon begonnen,
de bloemen gaan bloeien en de vogels maken nestjes. Laten we
daar vooral van genieten. Doe eens iets wat je misschien nog nooit
gedaan hebt: maak een wandeling door het Krabbenbos. Je loopt
er zo in via de Hoogstraat (ingang kapelletje), de Boomdijk (ingang
schuin tegenover de Canadezenweg) en de Krabbenweg (inclusief
recentelijk verharde parkeerplaats). Ook het Welbergse ommetje
Bergh en Vaert ziet je graag komen!
We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en zullen er nog wel even in
zitten. Maar ook dit gaat weer voorbij. Laten we er tot die tijd samen
het beste van maken.
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