
Het grote Jubileumfeest komt eraan! 
In 2022 vieren we 750 jaar Steenbergen | 
25 jaar één gemeente

Genoeg reden om er een groot feest 
van te maken. Samen met alle inwoners 
uit al onze kernen. 



FEESTELIJKE
AFTRAP

HOOFDPROGRAMMA
Het programma bestaat uit een keur 
aan activiteiten. De feestelijke aftrap 
is op 20 november 2021 met een 
muzikale tijdreis in ’t Cromwiel. Op 
20 december 2022 staat ter afsluiting 
de offi  ciële viering van het 750-jarig 
bestaan van Steenbergen gepland. 
Daartussen zijn er bijna iedere maand 
hoofdevenementen op het gebied van 
amusement, cultuurhistorie en sport 
én een groot aantal lokale activiteiten.

Zaterdag 20 november 2021 – Verenigd & Vereeuwigd
Het grote Jubileumjaar gaat van start met een bijzonder 
aftrapmoment, meer hierover op de volgende pagina.

Zaterdag 26 maart 2022 – Megazeskamp in Nieuw-Vossemeer
Strijd jij met je team mee om de zeskamp-titel? 

Zaterdag 16 april 2022 – Vestingstedenroute van de 
Zuidwaterlinie

Zondag 17 april 2022 – Vestingfeest & 
Historische Vestingloop
Een weekend vol geschiedenis! Op zaterdag is de fi nish van 
de Vestingstedenroute voor historische automobielen. Op 
zondag vinden allerlei activiteiten plaats in het kader van 
geschiedenis en cultuur, met onder andere een Vestingloop 
door Steenbergen. 

Woensdag 27 april 2022 – Megazeskamp Steenbergen, de 
Heen, Welberg en Kruisland
Strijd jij met je team mee om de zeskamp-titel? 

Mei en juni 2022 – Sportfeest
Een ware marathon van uiteenlopende sportactiviteiten. Niet 
1 dag of avond, maar 2 maanden lang  is Steenbergen de 
sportiefste gemeente van Nederland!

Zaterdag 21 mei 2022 – Megazeskamp Dinteloord
Strijd jij met je team mee om de zeskamp-titel?

Zondag 22 mei 2022 – Groot muziekfeest met recordpoging
Met elkaar brengen we een speciaal voor het Jubileumjaar 
gecomponeerd lied ten gehore. Doet u ook mee? Alle 
muziekverenigingen en -bands van de gemeente presenteren 
zich op deze dag.

Zaterdag 11 en zondag 12 juni 2022 – Poldertocht
Een fi etstocht voor het hele gezin langs de 6 kernen met 
vele bezienswaardigheden die onze gemeente rijk is, met 
onderweg veel extra’s. 

Zaterdag 2 juli 2022 – Sportfestival 
Het sportfeest wordt feestelijk afgesloten. Dit doen we 
samen met alle sportverenigingen en verschillende 
sporticonen. En… er is een sportverkiezing! 

Het Jubileumjaar wordt een aaneenschakeling van activiteiten en evenementen, 
georganiseerd door en voor onze inwoners, in alle kernen. Een greep uit het (hoofd)programma:

Vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 september 2022 – Jaarmarkt 
& Jubileumfestival Steenbergen
Een groot jubileumfeest in de kern Steenbergen met muziek 
en amusement op verschillende podia in de stad. 

Zondag 11 september 2022 – Burendag Kruisland

Zaterdag 24 en zondag 25 september – Burendag de Heen, 
Welberg, Steenbergen, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer
Tijdens de Burendag organiseren alle kernen leuke activiteiten 
voor de bewoners.

Zaterdag 1 oktober 2022 – Kern & Kwis
Teams uit heel de gemeente nemen het tegen elkaar op! Doe 
jij ook mee met jouw team?

Dinsdag 20 december 2022 – De Parels aan de Kroon 
Op de datum dat Steenbergen offi  cieel z’n 750ste verjaardag 
viert, vindt het slotakkoord van het Jubileumjaar plaats. 

Op zaterdag 20 november 2021 maken we het hele 
programma verder bekend. Kies de activiteiten waar u zeker 
bij wilt zijn en schrijf ze met de bijgeleverde Jubileum-pen op 
de stippellijntjes in de kalender. Zo heeft u een persoonlijke 
kalender voor het Jubileumjaar!

Ook op www.steenbergen2022.nl
vindt u alle informatie over het programma 
en het Jubileumjaar.

Het Jubileumjaar 2022 wordt één 
groot feest en dat doen we allemaal 
samen! Ook het lokale bedrijfsleven 
helpt ons daarbij. 
Onze hoofdsponsoren zijn:



PLOF LEKKER OP DE BANK
Bij dit pakket heeft u vouchers ontvangen. Stap op de fi ets, in de auto of ga te voet om de producten 
met korting alvast in huis te halen. Zo kunt u op de bank ploff en voor Verenigd & Vereeuwigd en 
hoeft u er die avond niet meer af te komen! U kunt met de overige vouchers genieten van 
vele kortingen bij winkels en bedrijven in onze gemeente. 

HET JUBILEUMBOEK
Een gemeente vol verhalen. Dat is Steenbergen nu al (bijna) 750 jaar. Van 
gerenommeerde handelsstad in de vroege Middeleeuwen ontwikkelde 
Steenbergen zich in de Tachtigjarige Oorlog tot een strategisch belangrijke 
vestingstad. Wist u dat  Koning Willem-Alexander Heer van Steenbergen is, 
zoals ook zijn voorouders dat al meer dan 500 jaar zijn geweest? Tegelijkertijd 
vieren we in 2022 het 25-jarig bestaan van onze gemeente, sinds de herindeling 
van Steenbergen, Nieuw-Vossemeer en Dinteloord en Prinsenland in 1997.  

Bij twee van zulke mijlpalen in onze geschiedenis hoort een groots Jubileumboek, waarin de rijke historie van stad 
en land wordt verenigd en vereeuwigd. Van de oorsprong van al onze kernen, de gouden jaren, de rampspoed die 
ons onvermijdelijk ook is overkomen, tot en met de mensen die onze gemeente in het recentere verleden hebben 
gemaakt tot wat ‘ie nu is. Bestuurders, inwoners die tot ver buiten de gemeente Steenbergen bekend zijn geworden, 
drijvende krachten achter ons bruisende culturele leven, maar ook kleurrijke persoonlijkheden en niet te vergeten 
ondernemers die zich hier nadrukkelijk hebben gemanifesteerd; ze komen allemaal aan bod.

Het boek ligt vanaf de week voor Kerstmis in de boekhandel. Op www.steenbergen2022.nl/jubileumboek vindt u 
alle informatie over het Jubileumboek. Een must-have voor elke inwoner van onze mooie gemeente.

vieren we in 2022 het 25-jarig bestaan van onze gemeente, sinds de herindeling 

VERENIGD & VEREEUWIGD
Op zaterdag 20 november 2021, om 19.30 uur is het zover. Het grote Jubileumjaar gaat van start, met een 
bijzondere muzikale tijdreis én de presentatie van het Jubileumprogramma 2022. Dit alles in samenwerking met 
muziekvereniging Volharding Steenbergen. 

Volharding Steenbergen neemt samen met andere muziekgroepen en artiesten uit onze gemeente iedereen mee in 
750 jaar Steenbergen. Speciale gebeurtenissen uit alle kernen worden omlijst door bijpassende livemuziek en visuele 
eff ecten. Een historische gebeurtenis die u niet wilt missen! Naast het concert wordt de fototentoonstelling voor 
het Jubileumjaar voor het eerst getoond. Deze tentoonstelling is samengesteld door de beide fotoclubs uit onze 
gemeente en zal de komende maanden gaan rondtrekken langs alle kernen. 

Live in ’t Cromwiel of vanuit uw huiskamer. Tickets zijn te verkrijgen via verschillende verkooppunten in onze 
gemeente. Alle informatie over Verenigd & Vereeuwigd en de verkooppunten vindt u op de website van Volharding:
www.volhardingsteenbergen.nl. Is het niet gelukt om een kaartje te bemachtigen of kijkt u liever thuis naar dit 
feestelijke spektakel? Geen probleem, want u kunt ook afstemmen op de SLOS. De SLOS is in heel onze gemeente en 
ver daarbuiten te ontvangen. De kanalen vindt u op www.slos.nl. 

Bent u er ook bij op zaterdag 20 november?


