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DE PARELS AAN ONZE KROON

Hoofddoelen Jubileumjaar
• Gevoel van trots, (h)erkenning en verbinding stimuleren
en versterken onder onze inwoners, vrijwilligers, ondernemers,
instellingen enz.
• Inwoners en bezoekers bewust(er) maken van de rijke
geschiedenis en al het moois dat de gemeente Steenbergen

als waterrijke parel van de Brabantse Wal te bieden heeft
aan cultuur, erfgoed, recreatie en natuur.
• Blijvende (tastbare) herinneringen creëren.

Organisatie
• Stuurgroep
- gemeente Steenbergen
• Team 2022 gemeente Steenbergen
- projectleiding | ambtelijke organisatie

• Genootschap van de Meermin
- circa 40 vrijwillige ambassadeurs uit onze samenleving
• Stichting Jubileumjaar Steenbergen 2022
- financiële verantwoordelijkheid + promotie

Burgemeester
Ruud van den Belt
Voorzitter
stuurgroep
& stichting

Wethouder
Wilma Baartmans
Voorzitter
Team 2022,
lid stuurgroep
& stichting

Angelo van den Berg
Voorzitter
Genootschap
van de Meermin

Het Genootschap van de Meermin stimuleert het verenigingsleven
in alle kernen, om zoveel mogelijk bestaande en nieuwe activiteiten
in 2022 zogezegd een jubileumjasje te geven, maar heeft zelf ook
meerdere nieuwe, kernverbindende evenementen ontwikkeld.

Jubileumprogramma
• Uitgave Jubileumboek
• Hoofdevenementen
• Kernverbindende
festiviteiten
• Bestaande activiteiten
in een jubileumjasje

Hoofdprogramma
Jubileumboek
•

In het omvangrijke Jubileumboek van
maar liefst 750 pagina’s, dat eind 2021 is

verschenen wordt de rijke historie van
De Heen, Dinteloord, Kruisland, NieuwVossemeer, Steenbergen en Welberg
voor het eerst “verenigd en vereeuwigd”.

www.jubileumboeksteenbergen.nl

Hoofdprogramma
Verenigd & Vereeuwigd
• Zaterdag 19 maart 2022 staat Verenigd & Vereeuwigd opnieuw
op het programma. Deze officiële start van het Jubileumjaar kon
op 20 november 2021 helaas niet doorgaan in verband met de
coronavoorschriften, maar het lange wachten wordt beloond.

Hoofdprogramma
Verenigd & Vereeuwigd
• Na het startsein van burgemeester Ruud van den Belt

trakteert muziekvereniging Volharding Steenbergen - in
samenwerking met acts uit heel de gemeente - het publiek
in de sporthal van ‘t Cromwiel op een muzikale tijdreis door

onze 750-jarige geschiedenis.
• Dit bijzondere festijn is dankzij de SLOS ook
thuis voor iedereen live te volgen op televisie.

Vestingfeest
• In het Paasweekeinde herleeft de vestingtijd van weleer met
een even uitgebreid als feestelijk programma voor ‘boeren,
burgers en buitenlui’.
• Op zaterdag 16 april is de aankomst van de Vestingstedenroute
van de Zuiderwaterlinie, de eerste toeristische autoroute ontstaan
uit het samenwerkingsverband van de Koninklijke Nederlandsche

Automobiel Club en de Vereniging Nederlandse Vestingsteden.
• Een keur aan oldtimers, zelfs van (ver) voor de oorlog, een haven vol
varend historisch erfgoed, een nautische markt, muziek, rondleidingen…
er is meer dan genoeg te beleven voor iedereen.

Vestingfeest
• Stadsherauten vertellen de
bezoekers honderduit over onze
750-jarige ‘stad vol verhalen’ en
ook de Steenbergse Saluutbatterij
zal zeker van zich laten horen.

Vestingloop
• Op zondag 17 april kunnen jong en oud op sportieve
wijze de eeuwenoude vesting (her)ontdekken door,
wandelend of hardlopend, mee te doen aan de Vestingloop.

Sportfeest
• In de maanden mei en juni komt alles en iedereen in beweging tijdens een ware
marathon aan sportieve activiteiten, die van Steenbergen dan de sportiefste
gemeente van Nederland maken.
• De start hiervan is al op Koningsdag met een Megazeskamp.
• De grote finale wordt gehouden op zaterdag 2 juli met een sportfestival,
waarbij alle sportclubs zich kunnen presenteren, verschillende sporticonen uit

onze geschiedenis hun opwachting maken én een sportverkiezing wordt
gehouden.

Fortissimo’22
Muziekfeest mét recordpoging
• Het speciale Jubileumlied dat door plaatselijke componisten is
geschreven ter gelegenheid van het Jubileumjaar 2022 wordt op

zondag 22 mei massaal ten gehore gebracht.
• Iedereen die een instrument kan bespelen is welkom bij
deze muzikale recordpoging, waarbij bovendien alle muziek-

gezelschappen uit heel onze gemeente zich kunnen presenteren.

Poldertocht
• Steenbergen is van oudsher een agrarische gemeente met
uitgestrekte polders, waar het heerlijk fietsen is.
• Vandaar ook de Poldertocht, die op de kalender staat in

het weekeinde van 11 en 12 juni.
• Een uitgelezen activiteit voor het hele gezin.
• De route voert de deelnemers langs de vele
bezienswaardigheden in en rond al onze kernen.
• Met onderweg de nodige extraatjes.

Jaarmarkt & Jubileumfestival
• De Jaarmarkt is onlosmakelijk verbonden met de
eeuwenlange geschiedenis van Steenbergen.
• In z’n huidige vorm bestaat dit evenement ook alweer
zo’n 50 jaar.

• Redenen genoeg dus om er in het weekeinde van
2, 3 en 4 september een extra groot feest van te maken.
• Mét een Jubileumfestival dat bruist van de muziek en het

amusement, op meerdere podia in het stadshart.

Burendag
• Ook de landelijke Burendag gaat in het Jubileumjaar 2022
niet onopgemerkt voorbij, integendeel.
• In alle kernen worden op 11, 24 en 25 september allerlei

activiteiten georganiseerd in het kader van Burendag.
• Gezelligheid verzekerd én wijkbewoners kunnen elkaar
(nog) beter leren kennen.
• Belangrijk om onze kernen
vitaal te houden.

Kern & Kwis
• Kern & Kwis nodigt alle inwoners uit om heel het
Jubileumjaar activiteiten in de verschillende kernen te

bezoeken.
• Op zaterdag 1 oktober is de uiteindelijke wedstrijddag,
waarbij de deelnemers in teamverband een reeks kennis-,
puzzel-, knutsel- en doe-opdrachten gaan afwerken.
• Leuk, leerzaam én kernverbindend tegelijk.

De parels aan de kroon
• Op dinsdag 20 december 2022 is het precies 750 jaar geleden dat
de Heer van Breda, Arnoud van Leuven, met de “Oude Keur” als
het ware de geboorte-akte van Steenbergen tekende.
• Geen betere dag dus om het
Jubileumjaar officieel af te sluiten
met het slotakkoord: “De parels aan
de kroon”.
• Samen met alle betrokkenen kijken
we terug op wat op voorhand een
onvergetelijk feestjaar belooft te

worden.
• En… het is Vlagdag!

Uitgebreid programma
• In de gemeente Steenbergen worden normaal gesproken jaarlijks al ruim

150 activiteiten en evenementen georganiseerd - voor alle denkbare doelgroepen
- door een “vrijwilligersleger” om U tegen te zeggen.
• Het zijn er teveel om op te noemen, maar denk o.a. aan de eerste carnavalsoptocht

in De Heen, de Muza in Dinteloord, de Kerststallentocht in Kruisland, Halloween
op de Welberg, het Prijsdansen op kermismaandag in Nieuw-Vossemeer en
de Kleine Tour in Steenbergen.

• Onze bruisende gemeenschap zet er in 2022 nog eens een tandje bij met tal van
lokale en kernverbindende festiviteiten, zoals “De Steenbergse Saboteur” (à la
“Wie is de mol?” in alle kernen), The Passion in Nieuw-Vossemeer, de Brandweer
Doedag in Kruisland en het Zomerfeest in De Heen.
• Daarnaast krijgt een groot aantal bestaande activiteiten, in alle kernen, een
jubileumtintje.

Sponsoring
• Dit unieke jubileum vieren we samen, vanuit onze (maatschappelijke)
betrokkenheid bij alle doelgroepen in de gemeenschap, in alle kernen
van de gemeente Steenbergen.
• Hiervoor heeft de gemeenteraad al in een vroegtijdig stadium de nodige
middelen beschikbaar gesteld.
• Daarnaast worden er diverse fondsen en subsidiemogelijkheden
aangesproken, ter uitbreiding van het budget dat nodig is om vooral de
activiteiten die vanuit de samenleving worden georganiseerd
financieel te kunnen ondersteunen en te promoten.
• Hier willen we ook ons lokale bedrijfsleven graag bij betrekken,
zodat iedereen de gelegenheid krijgt om zich in 2022 te profileren en
betrokken te zijn bij deze historische mijlpalen.

Samen maken we geschiedenis!

Hoofdsponsorschap
• Trots is de Stichting Jubileumjaar Steenbergen 2022 op
het selecte gezelschap hoofdsponsors, die zich vanuit hun
maatschappelijke betrokkenheid aan het Jubileumjaar
hebben verbonden.

https://steenbergen2022.nl/wie-doet-mee/sponsoren/

Hoofdsponsorpakket € 25.000

• Vermelding met logo + bedrijfsprofiel en link
naar uw eigen website op www.steenbergen2022.nl
• Eregast bij hoofdevenementen (met genodigden)
• Betrokkenheid bij de Stichting Jubileumjaar

Steenbergen 2022
• Netwerkbijeenkomst(en) van en voor sponsors
• Vrij gebruik van jubileumlogo op al uw uitingen
• Vlaggen, tafelvlaggetjes, banieren, spandoeken en
reclameborden met jubileumlogo en/of (gecombineerd

met) uw eigen bedrijfslogo

Hoofdsponsorpakket
• Naams- en/of logo-vermelding
- Jubileumboek + 5 gratis exemplaren (oplage 1.500)
- 1/2 pagina advertentie of advertorial in de speciale Jubileumkrant (oplage 17.500) die
begin april verschijnt
- programmaboekjes en -overzicht(en)
- Speciale jubileumpagina’s en –bijlagen in lokale media + advertorial(s)
- Lichtkranten bij de entrees van Steenbergen en Dinteloord
- SLOS TV + kabelkrant
- Sponsorbord(en) in de publiekshal van het gemeentehuis, bij evenementen
en persmomenten
- LinkedIn-pagina Stichting Jubileumjaar Steenbergen 2022
• Sponsorpakket met jubileumartikelen met de mogelijkheid om hier eigen producten aan
toe te voegen
• Intrinsieke waarde circa € 5.000,-

Maatwerk in overleg

Sponsorpakket 1 € 5.000 +

• Vermelding met logo + bedrijfsprofiel en link naar uw eigen
website op www.steenbergen2022.nl
• Vrij gebruik van jubileumlogo op al uw uitingen
• Eregast bij hoofdevenementen
• Netwerkbijeenkomst(en) van en voor sponsors
• Vlaggen, tafelvlaggetjes, banieren, spandoeken en reclameborden met
jubileumlogo en/of (gecombineerd met) uw eigen bedrijfslogo
• 3 gratis exemplaren van het Jubileumboek
• Naams- en/of logo-vermelding:
- 1/4 tot 1/2 pagina advertentie of advertorial in de speciale Jubileumkrant (oplage
17.500) die begin april verschijnt
- Programmaboekjes en -overzicht(en)
- Speciale jubileumpagina’s en -bijlagen in lokale media
- Lichtkranten bij de entrees van Steenbergen en Dinteloord
- SLOS TV + kabelkrant
- Sponsorbord(en) in de publiekshal van het gemeentehuis, bij evenementen en
persmomenten

• Sponsorpakket met jubileumartikelen met de mogelijkheid om hier eigen producten aan
toe te voegen

• LinkedIn-pagina Stichting Jubileumjaar Steenbergen 2022
• Intrinsieke waarde minimaal circa € 1.000,-

Maatwerk in overleg

Sponsorpakket 2 € 2.022 +

• Vermelding met logo + link naar uw eigen website
op www.steenbergen2022.nl
• Vrij gebruik van jubileumlogo op al uw uitingen
• Netwerkbijeenkomst(en) van en voor sponsors
• Vlaggen, tafelvlaggetjes en spandoek of banier met jubileumlogo

• 2 gratis exemplaren van het Jubileumboek
• Naams- en/of logo-vermelding:
- 1/4 pagina advertentie of advertorial in de speciale Jubileumkrant (oplage 17.500)
die begin april verschijnt
- Programmaboekjes en -overzicht(en)
- Speciale jubileumpagina’s en -bijlagen in lokale media
- SLOS TV + kabelkrant
- Sponsorbord(en) in de publiekshal van het gemeentehuis,
bij evenementen en persmomenten
- LinkedIn-pagina Stichting Jubileumjaar Steenbergen 2022
• Sponsorpakket met jubileumartikelen met mogelijkheid om hier

eigen producten aan toe te voegen
• Intrinsieke waarde minimaal circa € 400,-

Maatwerk in overleg

€ 750 +

• Vermelding met logo op www.steenbergen2022.nl
• Vrij gebruik van jubileumlogo op al uw uitingen
• Netwerkbijeenkomst(en) van en voor sponsors
• Vlaggen en tafelvlaggetjes met jubileumlogo
• 1 gratis exemplaar van het Jubileumboek
• Naams- en/of logo-vermelding:

Sponsorpakket 3

- Programmaboekjes en -overzicht(en)
- Sponsorbord(en) in de publiekshal van het gemeentehuis,
bij evenementen en persmomenten

- LinkedIn-pagina Stichting Jubileumjaar Steenbergen 2022
• Sponsorpakket met jubileumartikelen met mogelijkheid om hier
eigen producten aan toe te voegen

• - 1/8 pagina advertentie in de speciale Jubileumkrant (oplage 17.500) die begin
april verschijnt
•

Intrinsieke waarde minimaal circa € 150,-

Maatwerk in overleg

Sponsoring
• Wilt u een andere bijdrage leveren, in natura en/of toegespitst op
bepaalde evenementen? Ook dan gaan wij natuurlijk graag het gesprek
met u aan voor een sponsorpakket op maat.
• Tot onze sponsors en partners behoren, tot onze grote trots, ook al deze
bedrijven en organisaties:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rijk Zwaan
Goodmorning
TanteLouise
Van Peer Assurantiën
KWS Infra
Madri Install Service
Business Post
BKS Sport- en bedrijfskleding
Vereniging Nederlandse
Vestingsteden

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rowac Accountants
Lyfter
Fujifilm
Florensis
Databyte
Landgoed Heenwerf Winery
Allesistebedrukken.nl
Samen in de Regio
De Mastboom-Brosens
Stichting

Uw bedrijf ?

• Na ruim twee jaar voorbereiden achter
de schermen, begint het Jubileumjaar in
heel onze samenleving volop te leven.

• Iedereen kan én mag meedoen,
dat is de ultieme doelstelling.
• Samen gaan we De Heen, Dinteloord,

Kruisland, Nieuw-Vossemeer,
Steenbergen en Welberg meer
dan ooit op de kaart zetten.

• We creëren blijvende herinneringen voor
de toekomst en voor nieuwe generaties.
• Gaat u ook met ons in zee?

Vragen?
Stichting Jubileumjaar Steenbergen 2022
stichtingjubileumjaar2022@gemeente-steenbergen.nl
(0167) 54 33 13

www.steenbergen2022.nl

