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1ste editie - 17 maart 2022  

       Organisatie Jubileumjaar Steenbergen 2022 

 

 

Nieuwsbrief  

Jubileumjaar Steenbergen 2022 

 

Beste lezer! 

Met genoegen presenteren wij u hierbij de eerste nieuwsbrief met het laatste nieuws over het 

Jubileumjaar Steenbergen 2022. Het wordt een mooi jaar met veel evenementen en 

activiteiten. Op dit moment wordt er door het Genootschap en van de Meermin en organisatie  

hard gewerkt om alles te organiseren. Maar op de achtergrond gebeurt er ook vanalles, waar we 

jullie graag over informeren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 

 
Samen maken we geschiedenis! Dat is de slogan voor het Jubileumjaar. En met samen 

bedoelen we ook écht samen. Om het Jubileumjaar te organiseren, te financieren en in goede 

banen te leiden, zijn we al druk bezig met de organisatie. Maak hier kennis met alle 

organisatoren. 

 

Stichting Jubileumjaar 2022 

Het Genootschap van de Meermin 

De partners   

Projectleiding Claudia de Groen en Olav Reijers (zie foto) 

31 januari 2022: 

Vol trots hees wethouder Wilma Baartmans, portefeuillehouder van 

het Jubileumjaar, de jubileumvlag in top bij het gemeentehuis, samen 

met voorzitter Barbara Erdmann van Volharding, de muziekvereniging 

die “Verenigd & Vereeuwigd” organiseert.  

Een mooi jubileumjaar-programma werd begin dit jaar vastgesteld 

waar ze graag bij stil wilden staan. Kijk voor het complete overzicht op:  

www.steenbergen2022.nl/agenda/alle-activiteiten-op-een-rijtje.    

 

https://steenbergen2022.nl/wie-doet-mee/stichting-jubileumjaar-2022/
https://steenbergen2022.nl/wie-doet-mee/genootschap-van-de-meermin/
https://steenbergen2022.nl/wie-doet-mee/partners/
http://www.steenbergen2022.nl/agenda/alle-activiteiten-op-een-rijtje.
http://www.steenbergen2022.nl/agenda/alle-activiteiten-op-een-rijtje.
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Evenementenkalender 

 

Verenigd & Vereeuwigd 

De afgelopen tijd was het natuurlijk nog de vraag hoe en wanneer we 

uit de startblokken konden komen. Gelukkig zijn vrijwel alle 

beperkingen nu opgeheven, waardoor we de viering van 750 jaar 

Steenbergen en 25 jaar één gemeente alsnog officieel kunnen 

aftrappen met het evenement Verenigd & Vereeuwigd.  

 

Vestingfeest 

In het Paasweekend van zaterdag 16 en zondag 17 april staat 

ons grote Vestingfeest op het programma. We gaan terug in 

de tijd, maar leggen nadrukkelijk de verbinding met het heden.  

Met drie hoofdactiviteiten verwachten we dit weekend 

duizenden bezoekers uit onze gemeente en de regio. Op 

zaterdag kijk je je ogen uit. De Vestingstedenroute, in 

samenwerking met Vereniging Nederlandse Vestingsteden 

en de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club, zorgt voor een leuke dag voor jong en oud. 

Een variërend programma wat volop in het teken staat van ons mobiele erfgoed.  

Op zondag kun je ook de vesting Steenbergen tijdens het Vestingfeest onder meer 

(her)ontdekken met ambachten, historie, re-enactment en een leuke historische markt. 

Daarnaast kunnen liefhebbers actief meedoen met de Vestingloop en tijdens het parcours 

genieten van muziek en volop publiek en support uiteraard!  

 

Bruisend programma 

 

De evenementenkalender van ons Jubileumjaar wordt steeds voller, met de meest 

uiteenlopende activiteiten voor alle doelgroepen in onze samenleving. Bekijk hier een greep uit 

het programma. 

In het voorjaar een grandioos Sportfeest, dat met een ware marathon van sportwedstrijden en -

manifestaties maar liefst twee maanden lang gaat duren en van Steenbergen ongetwijfeld de 

sportiefste gemeente van ons land maakt en in juli feestelijk wordt afgesloten met alle 

sportverenigingen, lokale sporticonen en een sportverkiezing.  

Op 22 mei voert muziek de boventoon en gaan we ons Jubileumlied met zoveel mogelijk 

muzikanten ten gehore brengen tijdens Fortissimo ’22. Wie weet zit er een plaatsje in het 

Guinness Book of Records in? Bij dit spektakel kunnen alle muziekgezelschappen uit onze 

gemeente zich bovendien aan elkaar en het publiek presenteren. 
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Voor het hele gezin is, op 11 juni en 12, de Poldertocht dé ideale gelegenheid voor een 

(hernieuwde) kennismaking – op de fiets – met onze polders en de talrijke bezienswaardigheden 

in De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Welberg. 

In september is het Burendag in alle kernen en op 1 oktober vieren spanning en 

sensatie hoogtij als een groot aantal teams de strijd met elkaar aanbindt bij het 

grootste spel dat zich ooit binnen onze gemeentegrenzen heeft afgespeeld: 

Kern&Kwis. 

Op 20 december 1272 tekende de heer van Breda met de zogeheten Oude Keur 

als het ware de geboorteakte van Steenbergen. Welgeteld 750 jaar zal de 

sluitingsceremonie van ons Jubileumjaar zich voltrekken.  

 

Voor het complete en actuele programma: www.steenbergen2022.nl/agenda.   
 

 

Sponsors 

 

Het Jubileumjaar is absoluut niet mogelijk zonder de inzet en betrokkenheid 

van de sponsors. Zij dragen graag een steentje bij aan dit mooie feestjaar. 

Samen maken we geschiedenis!   

Kijk voor het sponsoroverzicht op de jubileumwebsite: 

www.steenbergen2022.nl/wie-doet-mee/sponsoren 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.steenbergen2022.nl/agenda
http://www.steenbergen2022.nl/wie-doet-mee/sponsoren
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Communicatie 

 

Belangrijke doelstellingen van ons Jubileumjaar zijn dat iedereen mee moet kunnen doen én dat 

de viering van 750 jaar Steenbergen|25 jaar één gemeente niemand mag ontgaan. Van de nodige 

publiciteit in onze gemeente zelf zijn we verzekerd dankzij het mediapartnerschap van 

Steenbergse Courant en KijkopSteenbergen.nl.  

Met eigenaar Vermeulen Steenbergen van deze beide media zijn we ook tot overeenstemming 

gekomen over de uitgave van een Jubileumkrant, die in de eerste helft van april zal verschijnen.  

 

Maar er gebeurt nog meer. Zo hebben we 

een tweewekelijkse rubriek in de 

Steenbergse Courant, maken we regelmatig 

een paginagrote advertorial en zetten we de 

gemeentelijke informatiepagina in als 

communicatiekanaal.  

Daarnaast staat er regelmatig een artikel in 

de lokale en regionale media. Een greep uit 

de media: 

Het feest kan beginnen: plannen genoeg voor het jubileumjaar van Steenbergen én de 

kernen  
Bron: BNDeStem – 5 januari 2022 

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/het-feest-kan-beginnen-plannen-genoeg-voor-het-jubileumjaar-van-

steenbergen-en-de-kernen~ab99b6fe/ 

 

De Officiële Jubileumvlag 2022; stem nu! 
Bron: Steenbergse Courant – 7 januari 2022 

Pagina 15:  https://steenbergsecourant.nl/wp-content/uploads/STBC07012022.pdf 

 

Foto-expositie Jubileumjaar verkast naar Welberg’ 

Bron: De Bode – 12 januari 2022 

https://www.internetbode.nl/reader/35674#p=30 

 

 

Kunstbanieren op de Markt 
Bron: Steenbergse Courant – 21 januari 2022 
Pagina 18: https://steenbergsecourant.nl/wp-content/uploads/STBC21012022.pdf 

‘Je moet hier niet te populair doen’: Jan (73) is trots op ‘zijn’ Vosmeer 
Wekelijkse rubriek 

Bron: BNDeStem – 26 januari 2022 

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/je-moet-hier-niet-te-populair-doen-jan-73-is-trots-op-zijn-vosmeer~acd7cca5/  

 

Vlag in top voor jarig Steenbergen 
Bron: PZC -  31 januari 2022 

https://www.pzc.nl/bergen-op-zoom/vlag-in-top-voor-jarig-steenbergen~a95ff010/ 

 

We gaan het Jubileumjaar uitbundig vieren 
Bron: Steenbergse Bode – 2 februari 2022 

https://www.internetbode.nl/reader/35677#p=4 

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/het-feest-kan-beginnen-plannen-genoeg-voor-het-jubileumjaar-van-steenbergen-en-de-kernen~ab99b6fe/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/het-feest-kan-beginnen-plannen-genoeg-voor-het-jubileumjaar-van-steenbergen-en-de-kernen~ab99b6fe/
https://steenbergsecourant.nl/wp-content/uploads/STBC07012022.pdf
https://www.internetbode.nl/reader/35674#p=30
https://steenbergsecourant.nl/wp-content/uploads/STBC21012022.pdf
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/je-moet-hier-niet-te-populair-doen-jan-73-is-trots-op-zijn-vosmeer~acd7cca5/
https://www.pzc.nl/bergen-op-zoom/vlag-in-top-voor-jarig-steenbergen~a95ff010/
https://www.internetbode.nl/reader/35677#p=4
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Bruisend programma Jubileumjaar 2022 
Bron:  Steenbergse Bode – 9 februari 2022 

https://www.internetbode.nl/reader/35678#p=10 

 

De mooiste Steenbergse plekjes in één kunstwerk: een cadeau voor het jubileum 

Wekelijkse rubriek 
Bron: BNDeStem – 25 februari 2022 
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/de-mooiste-steenbergse-plekjes-in-een-kunstwerk-een-cadeau-voor-het-

jubileum~a2fa4381/ 

 

Waterpoort magazine 

Print en digitaal 

https://issuu.com/rsmediagroep/docs/waterpoort_werkt_2022_issuu  

 

Jubileumjaar 2022 gemeente Steenbergen Hiep hiep hoera! 
Bron: Facebook Zuiderwaterlinie Noord-Brabant – 11 januari 2022 

54 likes, 6 keer gedeeld 

Dit jaar bestaat de gezellige en historische Vestingstad Steenbergen 750 jaar 
Bron: Facebook Vestinglopen – 13 januari 

47 likes, 16 opmerkingen, 13 keer gedeeld  

Het “Jubileumkindje” is geboren 
Bron: Facebook Jubileumjaar 2022 en gemeente Steenbergen – 14 januari 2022 

26 likes, 2 opmerkingen, 1 keer gedeeld 

Terug in de tijd met de Zuiderwaterlinie 
Bron: Facebook KNAC – 31 januari 2022 

2 likes, 2 keer gedeeld 

 

Verenigd en Vereeuwigd gaat DOOR! 

Bron: Facebook Jubileumjaar 2022 en Gemeente Steenbergen  – 7 februari 2022  

15 likes, 2 opmerkingen 

Complimenten van Commissaris van de Koning 

Bron: Facebook KijkopSteenbergen.nl – 13 februari 

17 likes, 1 keer gedeeld 

Heb jij je al aangemeld voor de Vestingstedenroute van de Zuidwaterlinie op 16 april? 

Bron: Facebook Zuiderwaterlinie – 23 februari 2022 

26 likes, 2 opmerkingen, 3 keer gedeeld 

Jubileumjaar 2022: Meld je activiteit aan! 

Bron: Facebook Jubileumjaar 2022 – 24 februari 2022 

1 like, 1 keer gedeeld 

 

Daarnaast zendt de SLOS vanaf maart elke zondagmiddag het Jubileumjournaal uit. We 

brengen diverse actualiteiten onder de aandacht en willen ook graag live verslag gaan doen 

tijdens de evenementen. Benieuwd naar de vorige afleveringen? Bekijk ze hier:  

https://www.internetbode.nl/reader/35678#p=10
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/de-mooiste-steenbergse-plekjes-in-een-kunstwerk-een-cadeau-voor-het-jubileum~a2fa4381/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/de-mooiste-steenbergse-plekjes-in-een-kunstwerk-een-cadeau-voor-het-jubileum~a2fa4381/
https://issuu.com/rsmediagroep/docs/waterpoort_werkt_2022_issuu
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Aflevering 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=RuwGgdW48Hs  

Aflevering 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=LyL1AHnm9hE  

Speciale uitzending: Boekpresentatie 750 jaar Steenbergen  

https://www.youtube.com/watch?v=2ZoaLb2iLjU  

Aflevering 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=g4f1zSwnOD0  

 

Aflevering 4: 

https://www.youtube.com/watch?v=dtuY2xmZoto  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RuwGgdW48Hs
https://www.youtube.com/watch?v=LyL1AHnm9hE
https://www.youtube.com/watch?v=2ZoaLb2iLjU
https://www.youtube.com/watch?v=g4f1zSwnOD0
https://www.youtube.com/watch?v=dtuY2xmZoto

