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Samen maken we geschiedenis
,,Iedereen van harte gefeliciteerd!” sprak burgemees-
ter Ruud van den Belt bij de officiële opening van ons 
Jubileumjaar en zo is het natuurlijk ook. Dankzij de 
viering van 750 jaar Steenbergen en 25 jaar één ge-
meente zijn we allemaal een beetje jarig. Dus hang de 
vlag maar uit en dompel je lekker onder in het feestge-
druis. Dat doen we onder het motto “Samen maken we 
geschiedenis!”

dat komen we al sinds 1359 tegen in de geschiedschrij-
ving. Bovendien weten ze daar - ook anno 2022 - prima 
hoe ze een feestje moeten bouwen.

Tijdmachine
Het belooft een Jubileumjaar te worden boordevol be-
staande activiteiten met een jubileumsausje, maar ook 
allerlei nieuwe festiviteiten, veelal met een kernverbin-
dend karakter. De titel van het openingsfestijn luidde 
daarom ook “Verenigd & Vereeuwigd”. Met het Jubileum-
boek als de ultieme tijdmachine, werd onze rijke historie 
muzikaal vertaald én bleek eens te meer hoeveel talent 
onze gemeenschap in huis heeft.

[lees verder op pagina 3]

Oudere inwoners van onze gemeente kunnen zich vast nog wel herinneren hoe in 1958 
“500 jaar Nassaustad” werd gevierd en in 1972 het 700-jarig bestaan van Steenbergen. 
In 1987 bestond Kruisland 500 jaar, heel 2005 stond in het teken van 400 jaar Dinte-
loord & Prinsenland, in 2014 tikte De Heen de 400 jaar aan, en in 2017 was het 450 jaar 
Nieuw-Vossemeer. Maakt u zich in dit rijtje vooral geen zorgen over de Welberg, want 

750 jaar Steenbergen

25 jaar één gemeente
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Steenbergsche Courant,
30 maart 1881
eerste editie 1e jaargang 

Steenbergse Courant,
25 maart 2022
laatste editie 141e jaargang

Steenbergse Courant:
Na 142 jaar lokale nieuwsvoorziening
nog immer betrokken bij de gemeenschap

Steenbergse Courant is een uitgave van Vermeulen Steenbergen, een Steenbergse onderneming opgericht in 1877 waarin inmiddels de 4e en 5e generatie Vermeulen actief is.
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Samen maken we geschiedenis Vervolg van de voorpagina

Hiermee is de toon gezet en zijn we in de stemming ge-
komen om onze gezamenlijke verjaardag uitgebreid te 
gaan vieren. Ruim twee jaar van voorbereidingen zijn er 
aan vooraf gegaan en inmiddels begint het weer volop 
te bruisen in alle hoeken en gaten van onze samenle-
ving. Na een oproep stroomden de evenementen voor 
deze Jubileumkrant zelfs in overvloed binnen.

Bestaansrecht
Inwoners van de gemeente Steenbergen zijn over het 
algemeen sowieso geen stilzitters, zo is in de loop der 
eeuwen ook wel gebleken. Ze weten van aanpakken. 

Dat begon al bij de turfstekers die zich hier ooit vestig-
den in de toen nog bescheiden nederzetting en in 1272 
van de Heer van Breda de eerste zogenoemde “keur” 
kregen, waaraan we nog altijd ons bestaansrecht ont-
lenen. 
Uit turf werd zout gewonnen, dat al gauw de naam “het 
witte goud” kreeg, vanwege de hoge handelswaarde. 
Zodoende groeide Steenbergen uit tot een voorname 
handelsstad in het toenmalige Brabant. Later werd het 
een belangrijke vestingstad, in de verdediging van de 
Zuiderwaterlinie, die het Holland van de Gouden Eeuw 
moest beschermen. Maar we zijn ook een Nassaustad, 

dankzij onze eeuwenlange betrekkingen met het Huis 
van Oranje. Zodoende draagt Koning Willem-Alexander 
- ook nu nog - de titel “Heer van Steenbergen”. 

Goud in handen
In de omliggende polders van Steenbergen ontstonden 
gaandeweg de dorpen Welberg, Kruisland, Nieuw-Vos-
semeer, Dinteloord & Prinsenland en De Heen. Zes 
schitterende parels aan de kroon van ons Jubileumwa-
pen, waardoor we volgens onze burgemeester ook nu 
weer goud in handen hebben. En dat gaan we zeker in 
dit Jubileumjaar, maar ook daarna, samen verzilveren.

Beste inwoners,

Na twee jaar van beperkingen, zijn de evenementen 
in heel onze gemeente weer als paddenstoelen uit de 
grond geschoten en maakt iedereen zich op voor een 
onvergetelijk jubileumjaar. 

Het is te veel om op te noemen wat er allemaal op het 
programma staat. Voor iedereen, in al onze kernen. Ook 
na het verschijnen van deze speciale krant zullen er 
vast nog allerlei activiteiten bij komen. Want, er staat 
vrijwel geen maat op de vrijwillige organisatiekracht in 
onze gemeenschap. Na zes jaar verbaas ik me daar - in 
positieve zin en vol trots - nog steeds wel eens over. 

Graag haal ik dan ook het woord “Chapeau!” weer 
eens aan en geef ik iedereen die zijn steentje heeft 
bijgedragen nu alvast een dikke pluim voor het vele 
werk dat de afgelopen ruim twee jaar al is verzet om 
de viering van 750 jaar Steenbergen en 25 jaar één 
gemeente mogelijk te maken. 

Ik twijfel er bovendien niet aan, of de waardering zal 
ook blijken uit de publieke belangstelling bij de talrijke 
festiviteiten die vanuit het hart van onze samenleving 
zijn georganiseerd. ’Verenigd & Vereeuwigd’ was 
een meer dan grandioze opmaat en maakt dat we 
reikhalzend uitkijken naar alles wat nog op stapel 
staat. 

U bent hiervoor allemaal van harte uitgenodigd. 
Dus doe mee, vier mee, feest mee, geniet en ben trots. 
Maak samen (nieuwe) geschiedenis, dan wordt 2022 
gegarandeerd een jaar met een gouden randje, dat we 
op 20 december – precies 750 jaar nadat de Heer van 
Breda aan Steenbergen de “Oude Keur” verleende - op 
passende wijze gaan afsluiten. Gelukkig is het nog lang 
niet zover.

Veel plezier en heel graag tot ziens!

Uw burgemeester, 

Ruud van den Belt

 Burgemeester Van den Belt, blij verrast 
met de ‘Oscar’ die hij kreeg voor zijn  rol 
in het promotiefi lmpje van “Verenigd & 
Vereeuwigd”.     Foto: Dennis Wennekers

Doe mee, vier mee, feest mee, 
geniet en ben trots!

Onder de noemer “Verenigd & 
Vereeuwigd” kon op 19 en 20 
maart dan eindelijk het Jubile-
umjaar Steenbergen 2022 wor-
den ingeluid. Hiervoor hadden 
muziekvereniging Volharding 
Steenbergen en de projectorga-
nisatie van de gemeente de han-
den al geruime tijd geleden in-
een geslagen. De coronapande-

mie gooide vervolgens roet in 
het eten, zoals bij veel evene-
menten, maar gelukkig kwam 
van uitstel geen afstel. 

In een volle sporthal van ’t Crom-
wiel kwam burgemeester Ruud 
van den Belt tevoorschijn uit de 
tijdmachine waarmee hij een kijk-
je in het verleden had genomen, 

om vervolgens het officiële start-
sein te geven voor een festijn dat 
zijn weerga niet of nauwelijks ken-
de. Waarbij Volharding, ook bij het 
zondagmiddagprogramma voor 
de jeugdleden van de muziekver-
eniging, in grote lijnen vasthield 
aan het beproefde concept van 
haar jaarconcerten. 
Dankzij de combinatie met de 
start van het Jubileumjaar, ont-
stond er een wervelende show met 
optredens van alle orkesten en 
muziekgroepen van Volharding, 
aangevuld met muzikale en voca-
le talenten uit heel de gemeente 
en omlijst met dans van Sjappoo, 

(historische) beelden en verha-
len uit alle kernen. Die werden zo-
doende ‘verenigd & vereeuwigd’. 

Polonaise
De toeschouwers genoten zater-
dagavond – met volle teugen – 
onder meer van een  indrukwek-
kend optreden van Sasso Monta-
nari en het Concertkoor, de Per-
si Swing Collective Bigband, het 
gierende gitaarspel van Jack Lam-
bregts en René Smout (die in vroe-
ger jaren in Nieuw-Vossemeer 
Borstrock organiseerde), de Mu-
za-medley van Duo Window, en 
de plaatselijke zangeressen Nan-

cy Adamo, Lidka Marshall en Mar-
tine Westenbroek, die in de huid 
kropen van de legendarische Star 
Sisters. Ook barstte er op de car-
navalsmuziek, onder aanvoe-
ring van het Strienestadse gevolg, 
een onvervalste polonaise los.
De stadsherauten Hanneke Meul-
blok en Ad van Sittert en presen-
tator Coen Embregts regen het ge-
heel op historisch verantwoorde 
wijze aaneen.

Beide concerten zijn terug te zien 
op het YouTube-kanaal van de 
SLOS .

Foto: Thomas Weezenbeek 

 Met ‘Verenigd & Vereeuwigd’ 
daverend uit de startblokken



Samen klaar voor de toekomst
Cosun Beet Company en haar voorgangers Suiker Unie en CSM hebben een rijke historie in de 
gemeente Steenbergen. In 1908 besloot een groep suikerbietentelers om de krachten te gaan 
bundelen en de eerste suikerbietencoöperatie in Noord-Brabant op te richten. Ruim een eeuw 
later kunnen we rustig stellen dat hun plan slaagde. Anno 2022 is de opvolger van de 
gezamenlijke suikerbietencoöperaties, Cosun Beet Company, de meest efficiënte en groenste 
suikerbietenverwerker in Europa, met klanten over de hele wereld.  

Steeds nieuwe innovatie 
De suikerfabriek zoals die rond 1908 werd 
gebouwd, zag er natuurlijk heel anders uit 
dan de moderne fabriek die er nu staat.  
Net zoals de gemeente Steenbergen in  
de loop van de eeuwen is veranderd en 
ontwikkeld, is ook de verwerking van de 
suikerbieten steeds grootschaliger, slimmer, 
duurzamer en innovatiever geworden.  
Zo gaat er tijdens het productieproces niets 
verloren en worden alle componenten uit de 
suikerbiet benut. Daarvoor ontwikkelen we 
steeds weer nieuwe, innovatieve oplossingen. 
Voeding, diervoeding, bestanddelen van 
cosmetica, papier: het is allemaal mogelijk 
met de suikerbiet. Uiteraard werken we zo 
duurzaam mogelijk. Door de recente 
ontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw 
Prinsenland proberen we ook bij te dragen 
aan de verdere economische versterking van 
de gemeente Steenbergen en de regio.

Gedeelde historie,  
kansrijke toekomst 
Cosun Beet Company en de gemeente 
Steenbergen zijn al generaties lang onlos-
makelijk met elkaar verbonden.  
Bijna iedere inwoner van deze gemeente  
kent wel iemand die hier heeft gewerkt,  
werkt, of stage heeft gelopen. Op en rondom 
de suikerfabriek is er veel bedrijvigheid en 
activiteit, zeker tijdens de suikerbieten- 
campagne aan het einde van het jaar.  
We delen dus een mooie historie, die ruim 
honderd jaar teruggaat. Maar nog veel 
belangrijker: we delen ook een kansrijke  
en mooie toekomst.  
 
Daarom is Cosun Beet Company er trots op 
om als hoofdsponsor onderdeel te zijn van de 
jubileumactiviteiten in het kader van 750 jaar 
Steenbergen!  

Een betere 
woontoekomst 
Rabobank helpt met verduurzamen
Een betere woontoekomst begint met verduurzamen. Als coöperatieve bank willen 
we daar een bijdrage aan leveren. Rabobank heeft meer dan 1.000 
hypotheekadviseurs die  opgeleid zijn tot ‘Adviseur Duurzaam Wonen’ en zij helpen je 
graag met je duurzame woonwens. Ook denken ze mee over welke 
energiebesparende maatregelen voor jou interessant kunnen zijn. En om het je zo 
makkelijk mogelijk te maken kun je voor advies ook terecht bij onze erkende 
tussenpersonen. 

Doe je mee? Kijk op rabobank.nl/wonen voor meer informatie en het maken van een 
afspraak.  

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor
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“Zoals de twee legendarische meer-
minnen het schild van ons ge-
meentewapen al eeuwenlang met 
hun ziel en zaligheid bewaken, 
zullen wij in U te allen tijde trou-
we en onverschrokken metgezel-
len vinden, die de trots en de eer 
van onze gemeenschap hoog in 
het vaandel hebben staan. Zulks 
is onontbeerlijk nu wij - met ieder-
een, in al onze kernen - het 750-ja-
rig bestaan van onze heerlijke ves-
tingstad Steenbergen én het 25-ja-
rig bestaan van onze parelrijke ge-
meente willen gaan vieren”. 

Ambassadeurs 
Trots en vereerd werden de kop-
pen bij elkaar gestoken en de 
mouwen opgestroopt, om van 
het Jubileumjaar écht een jaar 
van, voor en door onze inwoners 

te maken. Als gevolg van de coro-
namaatregelen kon er het groot-
ste deel van de voorbereidingstijd 
vrijwel alleen maar online worden 
overlegd. 
Des te knapper was het om te mer-
ken, hoe serieus de leden van het 
Genootschap hun ambassadeurs-
rol oppakten en het verenigings-
leven warm maakten om zich te 
gaan voorbereiden op het Jubile-
umjaar. Ze voelden zich overdui-
delijk als vissen, of beter gezegd 
als meerminnen in het water, dus 
daar bleef het niet bij. 

Het Genootschap voelde zich ook 
verantwoordelijk om het initiatief 
te nemen voor meerdere kernver-
bindende evenementen. En zo ge-
schiedde… 

Heeft u vragen?
Dus u gaat ze ongetwijfeld over-
al tegenkomen bij de vele activi-
teiten die zij zelf hebben georga-
niseerd of mede mogelijk hebben 
gemaakt door het vuurtje aan te 
wakkeren. 

Heeft u vragen aan of ideeën voor 
het Genootschap, dan kunt u het 
beste contact opnemen met de 
coördinatoren van de verschillen-
de kernen:

Giscard van Tilburg
nieuw-vossemeer2022@hotmail.com

Martijn Hagens en Wietse Visser
2022steenbergen@gmail.com

Rob Rijshouwer
2022kruisland@gmail.com

Natasja Smout
2022deheen@gmail.com 

Ingrid van Bezooijen
2022dinteloord@gmail.com

Ingrid van Wesel
welberg2022@gmail.com

Alle leden van het Genootschap 
van de Meermin stellen zich voor 
op www.steenbergen2022.nl

Het Genootschap 
van de Meermin . . . 
als vissen in het water

 Colofon
Deze Jubileumkrant is een co-productie van de Stichting Jubileumjaar Steenber-
gen 2022 en Vermeulen Steenbergen, uitgever van de Steenbergse Courant en het 
 online platform KijkopSteenbergen.nl, hoofdsponsor(s) en mediapartner(s) van het 
Jubileumjaar Steenbergen 2022. 

De oplage van 17.500 exemplaren wordt met medewerking van sponsor Business 
Post huis aan huis gratis bezorgd bij alle inwoners van onze gemeente en gebruikt 
voor promotiedoeleinden in Steenbergen en omgeving.

Heel dit jaar verschijnen er aanvullende artikelen over het jubileumprogramma in 
de edities van de Steenbergse Courant en op KijkopSteenbergen.nl

Voor nadere informatie over het Jubileumjaar kunt u ook terecht op: 
www.steenbergen2022.nl en onze Facebookpagina.

Voor contact met de organisatie kunt u het contactformulier gebruiken op deze website, 
mailen naar info@steenbergen2022.nl of bellen via 14 0167

 ‘Schout’ Ruud van den Belt en ‘schepen’ Wilma Baartmans bij de online start van het Genootschap van de 
Meermin in augustus 2020. Foto: gemeente Steenbergen

Blijf bij de tijd met
het Jubileumjournaal
Elke zondag om 13.00 uur is er een nieuwe aflevering te zien van het 
Jubileumjournaal op SLOS TV. Er schuiven telkens weer nieuwe gasten 
aan tafel in de studio van de SLOS,  om meer te vertellen over de ver-
schillende activiteiten van het Jubileumjaar. Dit zijn organisatoren, le-
den van verenigingen, betrokkenen of enthousiaste deelnemers. Naar-
mate het Jubileumjaar vordert en er meer evenementen plaatsvinden, 
wordt daarop natuurlijk ook teruggeblikt. 
Uitzending gemist? Geen nood, alle afleveringen kunnen teruggekeken 
worden op het YouTube-kanaal van de SLOS. 
Met het Jubileumjournaal over 750 jaar Steenbergen en 25 jaar één ge-
meente blijf je helemaal op de hoogte én bij de tijd!

Met elkaar kregen wij de vraag 
mee om als Genootschap het 
voortouw te nemen bij het organi-
seren en/of faciliteren van tal van 
activiteiten gedurende het jubile-
umjaar 2022: het jaar waarin onze 
gemeente 25 jaar bestaat en de 
stad Steenbergen 750 jaar geleden 
zijn keur mocht ontvangen. 

Inmiddels is het feestjaar aange-
broken en staan tal van prachtige 
hoofd-, kernverbindende en ker-
nactiviteiten op de planning die 
in het teken staan van ons jubile-

umjaar. Als voorzitter van het Ge-
nootschap heb ik veel waardering 
voor het enthousiasme vanuit alle 
kernen. En wat zijn er veel leuke 
initiatieven genomen om dit bij-
zondere jaar met elkaar goed te 
vieren. Voor iedereen biedt ons 
feestjaar leuke activiteiten op het 
gebied van cultuur, sport, muziek, 
historie, enzovoorts. 

Wij mogen trots zijn op de ge-
meente waar wij met elkaar wo-
nen, werken en beleven. Zes 
prachtige kernen met ieder een 

eigen – uniek – karakter. Heel veel 
mooie plekjes om te koesteren. 
Waar wij onszelf thuis voelen. Hoe 
mooi is het dat wij dit jubileum-
jaar weer met elkaar kunnen vie-
ren, iets wat de afgelopen twee 
jaar nauwelijks mogelijk was door 
de COVID-19 pandemie. 

Laten wij, nu alle puzzelstukjes 
dit jaar in elkaar vallen, samen ge-
schiedenis maken. Ik wens ieder-
een een geweldig jubileumjaar 
toe.  

Angelo van den Berg
voorzitter Genootschap
van de Meermin 

Alle puzzelstukjes 
vallen in elkaar
In de zomer van 2020 ontving ik, evenals ruim 40 
andere gemeentegenoten, een doosje met hierin 
een puzzelstukje. Op het puzzelstukje werd een 
zeemeermin afgebeeld en volgens het doosje 
werd ik uitgenodigd voor het bijwonen van een 
bijeenkomst. Deze bijeenkomst bleek de start te 
zijn van het Genootschap van de Meermin. Ruim 40 
ambassadeurs uit alle kernen van onze gemeente 
nemen zitting in het Genootschap. 

 Voorzitter Attie Pot van de Stichting Veteranen Steenbergen aan tafel in 
het Jubileumjournaal. Hij vertelt over het Veteranenconcert van 13 mei.

Bij zo’n 40 hooggewaardeerde ingezetenen van “Stad 
en Land van Steenbergen” viel in augustus 2020 een 
geheimzinnige uitnodiging in de bus. Zonder het van 
elkaar te weten, werden zij door ‘schout’ Ruud van 
den Belt en ‘schepen’ Wilma Baartmans gevraagd om 
zitting te nemen in het “Genootschap van de Meer-
min”. In de uitnodiging viel onder meer het volgen-
de te lezen:
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Waar Steenbergen in de Tachtigjarige Oorlog eerst een speelbal was van de Staatse en Spaan-
se troepen, werd het later dankzij ingrijpen van Prins Maurits een onneembare vesting, die 
van cruciaal belang was in de verdediging van de West-Brabantse en de Zuiderwaterlinie. Op 
paaszaterdag 16 april en eerste paasdag 17 april, gaan we terug naar die tijd met een groots 
Vestingweekend, dat werkelijk bol staat van de historische activiteiten. 

Woensdag 13 april is er eerst een ‘voorproefje’ op Fort 
Henricus, waar dan 1000 basisschoolkinderen uit heel de 
gemeente het vestingleven uit de Middeleeuwen gaan er-
varen, met activiteiten op het gebied van kunst, cultuur 
en geschiedenis.

Blikvangers
De vestingstad van weleer gaat twee dagen lang her-
leven, om te beginnen dankzij de aankomst van de 
Vestingstedenrit van de Zuiderwaterlinie. Rond twee 
uur die middag arriveert een unieke stoet met tiental-
len vooroorlogse en andere bijzondere klassieke auto-
mobielen in Steenbergen voor een ereronde door het 
stadshart, die uiteindelijk eindigt op een speciaal po-
dium voor de Gummaruskerk, waar ze één voor één 
worden ontvangen en gepresenteerd. Deze ‘blikvan-
gers’ beloven op voorhand veel belangstelling te trek-
ken. 

Met deze Vestingstedenrit wordt alsnog de Vesting-
stedenroute van de Zuiderwaterlinie officieel gemar-
keerd, die in 2020 werd gelanceerd. Het initiatief hier-
voor is genomen door de Koninklijke Nederlandse 
Automobiel Club (KNAC), de Vereniging Nederland-
se Vestingsteden (waarvan Steenbergen ook lid is), de 
Alliantie Zuiderwaterlinie, Visit Brabant en de ANWB. 
Tot de eregasten van deze dag behoort onder anderen 
ook de hoofddirectie van de ANWB.

Aantrekkingskracht
Het vestingverleden terug op de kaart zetten als katalysa-
tor voor toeristisch/recreatieve ontwikkelingen, is één van 
de speerpunten waarop de gemeente Steenbergen inzet. 
De Vestingstedenrit, en de route die je altijd kunt rijden, 
bieden hiervoor uitstekende kansen. Van oudsher gaat er 
ook veel aantrekkingskracht uit van de Gummaruskerk, 
die van heinde en verre boven het landschap uitsteekt en 
publiek uit heel de wereld trekt. In het door de vermaarde 
architect Cuypers ontworpen Rijksmonument worden tij-
dens het Vestingweekend rondleidingen gehouden. Openlucht museum

Bezoekers zullen ogen en oren tekort komen, want hartje Steenbergen verandert tijdens het Ves-
tingweekend in één groot openlucht museum. In en om het havengebied draait alles om het va-
rend erfgoed, hier zijn meerdere historische schepen te bewonderen en herleeft de ook bedrij-
vigheid uit de tijd van de suikerfabriek, bijvoorbeeld met het demoschip ‘Door Gunst Verkregen’. 
Op de tribune van de oude havenkom is het heerlijk toeven, dankzij een zeemanskoor en een 
troubadour die zich laten horen vanaf ‘De Vrijbuiter’, en op de parkeerplaats achter Albert Heijn 
Achterberg verzorgt Lions Club Steenbergen e.o. een Nautische Markt met toepasselijke ambach-
ten en muziek. De Lions tekenen ook voor de organisatie van ‘Optimist on tour’, een zeilclinic voor 
kinderen. Wie het water op wil, kan ook opstappen voor een gratis rondvaart over het havenkanaal 
en de Steenbergsche Vliet, die elk half uur vertrekt vanaf de steiger net voorbij het Hof van Nassau 
aan de Lindenburghlaan. 

Rondritten
De Kade en het Kerkplein zijn de opstapplaatsen voor de 
gratis rondritten - met historisch mobiel erfgoed zoals een 
‘Jan Plezier’ en een paardentram - rondom de oude ves-
ting, met een tussenstop in de Krommeweg bij de onlangs 
opgerichte Steenbergse Saluutbatterij, met ter plaatse 
tekst en uitleg over het vestingverleden van de Stichting 
Stadsherauten Steenbergen. Bij alle rondleidingen zijn 
het de stadsherauten van heemkundekring De Steenen 
Kamer die ‘het verhaal van Steenbergen’ vertellen.

Het grote Vestingweekend: 
ga ook mee terug in de tijd!
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Ken je klassiekers
In het stadscentrum staat het rijdend mobiel erf-
goed deze dag centraal, dankzij de honderden his-
torische en klassieke auto’s, brommers, tractoren, 
legervoertuigen en motoren die hier te bewonde-
ren zijn. Afkomstig van de leden van de Klassieker 
Club Steenbergen en de Oude Trekker en Motoren 
Vereniging Noord-Brabant.

De liefhebbers van al dit moois zullen hun ogen 
ongetwijfeld uitkijken en hoe leuk is dit als uit-
stapje voor heel het gezin? Met opa en oma, die 
een en ander vaak nog wel zullen (her)kennen uit 
het straatbeeld van hun jeugd, waarover ze hun 
kinderen en kleinkinderen al kuierend door het 
verleden honderduit kunnen vertellen. Bij alle 
deelnemers is informatie te vinden over de her-
komst en de bijzonderheden van de tentoonge-
stelde ‘museumstukken’. 

Theaterschool Myra Ceti is bovendien actief met 
dansgroepjes in de stijl van de jaren waaruit de 
oldtimers dateren. Voor het nodige entertainment 
op het parcours zorgt zeker ook het gezelschap 
TukkersConnexion met de ‘Classic Rally Ride’. 

Genieten
Op de Markt staan de meest exclusieve klassieke automodellen opgesteld en moet het 
verder vooral lekker relaxt genieten zijn op de terrassen, met muziek van de lokale for-
maties Phonecall en Stichting De Tol. 

Winkeliers die zich zogezegd historisch verantwoord willen presenteren zijn van har-
te uitgenodigd om dit te doen. De VVV Brabantse Wal/Steenbergen is sowieso van de 
partij, samen met de Vereniging Nederlandse Vestingsteden, de Zuiderwaterlinie en 
 VisitBrabant. 

Zet je beste beentje voor bij de Vestingloop
Ook op eerste paasdag is er voor jong en oud meer dan genoeg te zien en te bele-
ven. Voor de sportievelingen is er een monumentale Vestingloop en de circa duizend 
deelnemers die hun beste beentje voor gaan zetten, kunnen uiteraard ook wel wat 
aanmoediging gebruiken op hun tocht door de vesting, langs de bolwerken en de 
schootsvelden, met start en finish op de Markt. Steenbergen hoort hiermee voortaan 
bij het officiële circuit van Vestinglopen. Op het programma staan een kids/familie-
run van 1 kilometer, een 10 kilometer lange wandeltocht en prestatielopen van 5 en 
10 kilometer. Inschrijven kan via www.vestinglopen.nl en bij de eindstreep ligt een 
speciale medaille te wachten op de vestinglopers.

Kampementen
De vesting komt deze zondag bovendien helemaal tot leven dankzij de kampementen 
van verschillende historische gezelschappen zoals de Bergsche Batterij uit Geertrui-
denberg, de Steenbergse Saluutbatterij en borgerij Berghen opden Zoom en het muzi-
kale getinte ‘Merck toch hoe sterck’, ook uit buurgemeente Bergen op Zoom. Een ab-
solute aanrader om te gaan bekijken zijn beslist ook de historische kostuumshows van 
de Stichting Oud-Oranje. Ook zijn er ambachtslieden en musici uit vervlogen tijden. 
Net als zaterdag kunnen er weer gratis rondvaarten en rondleidingen worden gemaakt 
en zijn ook de Nautische Markt en ‘Optimist on tour’. 

Programma Vestingweekend
Het programma duurt beide dagen van 12.00 tot 
18.00 uur en speelt zich af in het haven gebied, 
de Westdam, Kaaistraat, Grote Kerkstraat, Markt, 
Blauwstraat, Kleine Kerkstraat en het Kerkplein.

Inwoners uit (de gemeente) 
Steenbergen wordt geadviseerd 
zoveel mogelijk te voet en met de 
fiets te komen. Routes naar par-
keerplaatsen worden met borden 
aangegeven. 
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’De sportiefste gemeente van Nederland’
Met een keur aan bestaande én nieuwe sportieve evenementen in alle 
kernen zou Steenbergen in de maanden mei en juni zomaar eens de 
‘Sportiefste Gemeente van Nederland’ kunnen worden. Op het uit-
gebreide programma staan – onder veel meer – de 10de editie van de 
Koos Moerenhout Classic, de Golfwedstrijd 750 jaar Steenbergen, de 
Suikerstadmars in Dinteloord en de doorkomst van de Roparun. Om 
alvast warm te lopen, lichten we op deze pagina de Vestingspelen voor 
de basisschooljeugd, de Mega 
Zeskamp en het Sportgala eruit. 

Vestingspelen worden een 
sportieve strijd tussen 

de gemeentelijke scholen
De werkgroep ‘Sportdag basisscholen’ met Martijn Hagens, 
Jan Knuit, Natasja Smout en Ruud van Kaam, bedacht dat de 
sportdag voor deze scholen in dit jubileumjaar in het teken 
gaan staan van de ‘Vestingspelen’. Die gaan zorgen voor 
een sportieve onderlinge strijd tussen alle basisscholen 
in de gemeente Steenbergen en de eerste, tweede en 
derdejaars leerlingen van ’t Ravelijn.

De sport- en spelonderdelen die voor dit evenement 
bedacht zijn vinden plaats op 13, 14 en 15 juni. Maandag 13 
en dinsdag 14 juni is zwembad De Meermin het decor voor 
de sportdag voor leerlingen van de basisschoolgroepen 
7 en 8 en de eerste, tweede en derdejaars leerlingen van 
’t Ravelijn. Zij krijgen een uitdagend spellenparcours 
voorgeschoteld. Hierbij moeten zowel op ‘land’ als in het 
water hindernissen worden overwonnen. 

Vestingspelen
Tijdens de sportdag van de leerlingen uit de groepen 1 
tot en met 6 van de basisscholen zullen de allerkleinsten 
kunnen deelnemen aan diverse spelletjes die een 
hoog amusementsgehalte hebben. De kinderen uit de 
hogere groepen gaan strijd leveren bij de Vestingspelen, 
waarbij ze moeten proberen om de verschillende kernen 
te overwinnen om zo de gehele gemeente bijeen te 
sprokkelen. Daarbij hebben de groepen 3 en 4 hoofdzakelijk 
samenwerkingsspelen op het programma, terwijl de 
groepen 5 en 6 strijd leveren bij de Highland Games. Deze 
Vestingspelen vinden woensdagochtend 15 juni plaats op 
het sportpark in Kruisland voor de basisscholen van Nieuw-
Vossemeer (Merijntje), Welberg (Pius X) en Kruisland 
(Zonnebergschool). De Steenbergse basisscholen treffen 
elkaar op het sportpark in Steenbergen, de Dinteloordse 
basisschooljeugd gaat de strijd aan op het sportpark in 
hun kern.Teams uit de zes kernen 

nemen deel aan de 
‘Mega Zeskamp’

Teams uit de kernen Steenbergen, Dinteloord, Nieuw-
Vossemeer, Kruisland, Welberg en De Heen zullen 
per kern gaan strijden om een finaleplaats bij de 
Mega Zeskamp die op zaterdagmiddag 2 juli wordt 
gehouden. 

Een spannende maar zeker ook gezellige strijd 
tussen teams in de zes kernen is het idee achter 
deze Mega Zeskamp die de werkgroep heeft bedacht 
onder leiding van Natasja Smout uit De Heen samen 
met Diana Bosman en Pascal Martens (Welberg), 
Marvin Kil en Richard Houtekamer (Steenbergen, 
Lidia Uitdewilligen (Kruisland), Luuk Hommel 
(Nieuw-Vossemeer) en Jurgen Clarijs (lid van Team 
2022 van de gemeente Steenbergen).

Traditionele zeskamponderdelen
“Voordat de finale plaatsvindt zullen eerst de 
deelnemende teams in de zes kernen via een 

onderlinge strijd uitmaken welk team de betreffende kern 
gaat vertegenwoordigen”, vertelt Natasja Smout. 

“Daartoe worden op verschillende tijdstippen in elke 
kern zeskampen gehouden. Die zullen traditionele 
zeskamponderdelen bevatten met onder meer stormbanen, 
waterspelen en verschillende spelonderdelen”.

Deelnemende teams
De ambassadeurs van het ‘Genootschap van de Meermin’ 
betrekken hierbij de verschillende evenementencomités 

uit de kernen. Die roepen in hun eigen kern deelnemers op 
om teams te formeren. De zeskampen per kern zullen op 
diverse tijdstippen worden georganiseerd. “Bijvoorbeeld op 
Koningsdag”, aldus Natasja Smout. Ze roept inwoners op om 
de communicatie over de zeskamp in hun eigen kern in de 
gaten te houden. 

STEENBERGEN – Zater-
dagmiddag 2 juli bruist 
het sportpark aan de 
Seringenlaan van de 
sportactiviteiten die in 
het kader staan van 750 
jaar Steenbergen en 25 
jaar één gemeente. Niet 
alleen vindt die middag 
de finale plaats van de 

‘Mega Zeskamp’ en wordt 
de finale gespeeld van het 
jongerenvoetbaltoernooi 
dat door het jongerenwerk 
is georganiseerd, er is ook 
een presentatie van diverse 
sportverenigingen en de 
dag wordt afgesloten met 
het grote sportgala.

Sportcoach Lucas Herrings is de 
kartrekker van dit evenement. 
Hij krijgt steun van zijn collega 
sportcoaches Lieke van Dongen, 
Chris Snepvangers en Emma 
van Mourik. Daarnaast is er on-
dersteuning van de werkgroep 
waarvan Claudia de Groen de 
projectleider is met vertegen-
woordigers van jongerenwerk 
WijZijn Steenbergen en diverse 
ondersteunende afdelingen van 
gemeente Steenbergen, terwijl 
de vrijwilligers die de helpende 
hand bieden ook zeker niet mo-
gen worden vergeten.

De middag voor 
actief sporten
“De middag staat geheel in het 
teken van actief sporten. Daar-
naast hebben de verenigingen 
uit de gemeente Steenbergen 

de gelegenheid zich te presen-
teren. Dat gebeurt vanuit diver-
se kraampjes van waaruit ze in-
formatie geven, leuke activitei-
ten laten plaatsvinden en moge-
lijk ook workshops geven. Span-
nend wordt het zeker ook bij de 
finale van de ‘Mega Zeskamp’ 
en die van het jongerenvoetbal-
toernooi. 

Sportgala in 
ere hersteld
’s Avonds vindt het sportgala 
plaats. Dit wordt voorafgegaan 
door de mogelijkheid om een 
hapje te eten en elkaar gezel-
lig te ontmoeten. Dj Bob, die al 
eerder deze dag actief is, zal ook 
dan voor de muzikale sfeer zor-
gen. 
Tijdens het sportgala, dat in elk 
geval voor deze dag weer even 

terug is van weggeweest, wor-
den een sportman, een sport-
vrouw en een sportploeg geko-
zen. Daarvoor wordt teruggeke-
ken naar de afgelopen vijf jaar. 
Ook wordt een keuze gemaakt 
voor een bijzondere sportsenior, 
een sportvrijwilliger, een sporter 
met een beperking en een spor-
ter die opviel door een bijzonde-
re prestatie. En er komt een aan-
moedigingsprijs voor een opval-
lende sportondersteuner. 

Dit alles gebeurt door een vak-
jury die naast zich een pu-
blieksjury heeft, want ook alle 
inwoners kunnen de kandi-
daten van hun keuze bepalen. 
Inwoners worden opgeroe-
pen om kandidaten voor de ge-
noemde titels in te sturen naar 
2022@gemeente-steenbergen.nl

Sportgala terug van weg geweest:

Sportfeest in jubilerende 
gemeente Steenbergen 

wordt afgesloten 
met het sportfestival
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Foto-expositie 
‘Vereeuwig 

de gemeente’
‘Vereeuwig de gemeente’. Dat was de opdracht voor de foto-expo-
sitie die rondreist door de gemeente Steenbergen. Leden van Foto-
club Steenbergen en Fotoclub Brabantse Wal gingen met deze op-
dracht aan de slag, maar het stond iedereen vrij om fraaie plaatjes in 
te sturen en die bleken er meer dan genoeg te maken. 

Wethouder Wilma Baartmans toonde zich bij de opening, in novem-
ber in gemeenschapshuis ‘t Cromwiel, onder de indruk van de ex-
positie. ”Ik ben getroffen door de kwaliteit van de foto’s. Alle kernen 
zijn in beeld gebracht en samen geven ze een prachtig beeld van 
onze gemeente. Het is eigenlijk pure reclame, een marketingbureau 
had het niet beter kunnen verzinnen.” 

De tentoonstelling telt 24 foto’s en was na ’t Cromwiel te bewon-
deren in gemeenschapshuis De Vaert op de Welberg. Tot en met 24 
april kunnen belangstellenden terecht in de Petrus en Pauluskerk in 
Dinteloord, elke zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. 
De data en locaties daarna zijn alsvolgt:

25 apr t/m 5 juni  - Dorpshuis Siemburg, Kruisland (openingstijden 
Siemburg); 11 jun t/m 4 sept - kerk De Heen (elke zaterdagmiddag); 
9 sept t/m 30 okt - De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer (openings-
tijden De Vossenburcht); 4 nov t/m 22 dec – Gummaruskerk, Steen-
bergen (openingstijden Gummaruskerk).

 De winnende foto van Roel Looijen, die op originele wijze het oude 
peilhuisje bij het Benedensas wist te vereeuwigen.

Een Jubileumvlag was er al, maar vanuit het Ge-
nootschap van de Meermin kwam ook de wens 
voor een evenementenvlag. Uit ervaring met 
de Kruislandse vlag die in 2014 het levenslicht 
zag, nam Rob Rijshouwer het initiatief voor een 
vlagontwerpwedstrijd. Aan inzendingen geen 
gebrek, dus er viel wat te kiezen voor zowel de 
vakjury als de publieksjury, die samen uitein-
delijk kozen voor het ontwerp van Nieuw-Vos-
semeerder Niek Perdaems. ,,Ik pruts graag 
een beetje op m’n pc”, vertelde Niek - zoals al-
tijd bescheiden – bij de bekendmaking tijdens 
“Verenigd & Vereeuwigd”. Hij slaagde er in ie-
der geval met vlag en wimpel in om de belang-

rijkste voorwaarden tot uiting te laten komen, 
want alle kernen moesten duidelijk zichtbaar 
zijn én er was gevraagd om een kleurrijk geheel. 
,,Ik heb gekozen wat me het eerste te binnen 
schoot, zoals een bootje als symbool voor het 
water bij De Heen, en niet voor gebouwen zoals 
kerken.” Rob Rijshouwer benadrukte dat door 
de tijdloze evenementenvlag te laten wapperen 
ook na 2022 de kernen met elkaar verbonden 
blijven. Het dundoek is voor 14,- euro te koop 
bij de VVV in Steenbergen. 

 Winnaar Niek Perdaems met de winnende 
vlag die hij ontwierp. Foto: Thomas Weezenbeek

Een evenementenvlag voor eeuwig 

Jubileumbanieren sieren de Markt
Maar liefst 36 kunstenaars uit heel onze gemeente gaven gehoor aan de oproep 
van het platform Kunst en Cultuur Steenbergen om een kunstwerk in te sturen, 
waarin één kern centraal staat, voor de nieuwe kunstbanieren op de Markt. Uit 
alle inzendingen werden zes winnende ontwerpen gekozen, die sinds half maart 
de moeite van het bekijken meer dan waard zijn en uiteraard heel dit Jubileum-
jaar blijven hangen. 

De afbeeldingen zijn afkomstig van Rina Valkhoff (‘Peilhuisje Benedensas’, De 
Heen), Karla van Kakerken (‘Klaprozen keramiek’, Welberg), Hans Hanssen (‘Sui-
kerpee’, Dinteloord), Henk Braat (‘De handen ineen’, Nieuw-Vossemeer), Conny 
Jansen (‘Brug over de Kruisbeek’, Kruisland) en Cisca Gramsma (‘Meermin’, Steen-
bergen). Komt dat zien! 

De mooiste plekjes in één kunstwerk
De deelnemers aan de cursus tekenen, schilderen en keramiek 
van Kunstcentrum Steenbergen zijn gevraagd gezamenlijk een 
‘kunstwerk’ te maken voor het 750-jarig bestaan van Steenbergen. 
Het werk is onthuld tijdens de open dag van het Kunstcentrum op 
zaterdag 26 maart.
Wethouder Esther Prent wilde dit graag doen met de voorzitter van het Cromwiel-bestuur Jan 
Flameling. “Want dit ‘kunstwerk’ is niet van de gemeente en blijft in het Cromwiel hangen”, 
zo stelde de wethouder.  Marianne van der Meer, die haar cursisten bij de vervaardiging heeft 
begeleid, gaf na de onthulling uitleg over het gezamenlijke ‘kunstwerk’: de mooiste plekjes in 
Steenbergen zijn nu verenigd. Het is een cadeau voor de gemeenschap ter gelegenheid van 
750 jaar Steenbergen en 25 jaar één gemeente. Foto: Jan de Langen © Steenbergse Courant



Aquavia

De kleintjes kunnen dit weekend
naar hartelust springen . . .

Dit weekeinde – zaterdag 7 en zondag 8 november –
kunnen alle kinderen zich naar hartelust uitleven
op het springkussen dat naast het reuzenrad op de 
Markt in Steenbergen staat opgesteld.
Gratis toegang.

KWS infra
KWS Infra is marktleider in de wegenbouw van Nederland. 
KWS Infra is zowel actief met de aanleg van grote, 
gecompliceerde en multidisciplinaire (infrastructurele) 
projecten als met kleinschalige projecten voor lokale 
overheden en particulieren. De reconstructie van de 
N257 is een project dat wordt uitgevoerd door KWS infra.

www.kws.nl

Aquavia
Wij zijn gevestigd in Sas van Gent (Zeeland) en werken tevens vanuit het kantoor 
van ons moederbedrijf te Roosendaal. De werkzaamheden omvatten ontwerp, 
realisatie en onderhoud van kades, loswallen, remmings- en geleidewerken. 
Daarnaast voeren wij kleinschalige betonwerken uit, richten we jachthavens in 
en zijn we actief in de industriële civiele werkzaamheden. De herinrichting van de 
Steenbergse haven is een project dat wordt uitgevoerd door Aquavia.

www.aquavia-kws.nlO
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Werken aan de infra bij jou in de buurt!
Dat kan bij KWS Infra Roosendaal én M.J. Oomen Riooltechniek. 
Wil jij samen met ons, Steenbergen en de omliggende kernen 
mooier, duurzamer en veiliger maken, stuur dan een mail naar 
HRMRoosendaal@kws.nl of bel naar 0165-584000.

Benieuwd naar ons bedrijf, bezoek ons op:
 Website:  www.kws.nl   
 Twitter:  @KWS_infra
 Facebook:  KWS Infra  
 Instagram:  KWS_Infra

Ben jij degene die ons team 
komt versterken?
We komen graag met 
je in gesprek, 
de koffie staat klaar.

KWS Infra Roosendaal

Assurantiekantoor Nico van Peer B.V.

alle verzekeringen • hypotheken • financieringen • sparen • vastgoed

Grote Kerkstraat 24-A • 4651 BB Steenbergen • Tel. 0167 563920

www.vanpeerassurantien.nl
info@vanpeerassurantien.nl

tien tegen één dat wij méér kunnen bieden
Bij ons vind u de:

Sponsor

Sponsor

lyfter.service www.lyfter.nl Kleine Kerkstraat 4a, Steenbergen

WEBSITE NODIG?

David van Orliënsstraat 40, 4651 AJ Steenbergen
T. 0167 561 571 | E. info@rowac.eu | I. www.rowac.eu

A D M I N I S T R A T I E -

E N  B E L A S T I N G A D V I S E U R S

R O WA C

Steenbergen,
Gefeliciteerd met het 

750 jarig jubileum!

Betaal niet voor reklame!
Laat je logo betaald rondlopen - maak van jouw logo "fashion".

Swag....

Jij hebt swag, je vriend heeft swag.
Jullie hebben allemaal swag.
Swag is een antwoord voor cool of vet.
Iemand kan swag hebben, 
maar een outfit kan niet zijn swag zijn. 
Wel dope.

Elk bedrijf zou er een moeten hebben.
Bel nu  voor een gratis advies gesprek.

heb jij al een

0653179422

Swag,
what the...
 is swag ?

allesistebedrukken.nl
strijkletters.nl

Dan zijn wij op zoek naar jou!
 
Florensis is een toonaangevend familiebedrijf in de internationale
sierteelt. Onze visie is om de meest betrouwbare, innovatieve en duurzame 
veredelaar en vermeerderaar te zijn. Naast ons hoofdkantoor in Hendrik-Ido-
Ambacht, hebben wij verkoop- en productielocaties in Europa en Afrika. Sinds 
eind 2019 produceren wij ook jonge planten op onze nieuwe hightech locatie in 
Dinteloord. Met ruim 2500 medewerkers, waarvan 240 in Nederland, leveren we 
jaarlijks een assortiment van 4000 plantvariëteiten aan professionele kwekers in 
voornamelijk Noordwest Europa.

florensis.com/nl-nl/
werken-bij-florensis

ZET JIJ GRAAG
DE BLOEMETJES BUITEN?

Florensis groeit en bloeit. Heb je een passie voor de sector en wil je werken in 
een internationale, snelgroeiende organisatie? Scan dan de QR code

  

K r u i s l a n d s e d i j k  3 8 ,  4 7 5 6  S G  K r u i s l a n d

u i t s l u i t e n d  g e o p e n d  o p  z a t e r d a g  v a n  1 0 u  t o t  1 4 u  o f  o p  a f s p r a a k

 T  0 6 - 2 7  2 2  6 2  6 1  -  l a y l a . s o f i e @ h e e n w e r f . n l  

M O U S S E R E N D E

K W A L I T E I T S W I J N

G i s t i n g  o p  d e  f l e s  v o l g e n s

d e  t r a d i t i o n e l e  m e t h o d e

W i j n g a a r d  I  W i j n m a k e r i j

W I J N  V A N  K R U I S L A N D

Sponsor Sponsor

Sponsor

Sponsor

Sponsor

Sponsor
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1 Vr Friss Feest Open Deur Steenbergen | Geert Vinckestraat 2, Steenbergen Feest voor 10 tot 15 jaar

2 Za Jeugd visdag H.S.V. De Kruisweel, Buiten aan de Baak Jeugd event, open dag

2 Za Boekenmarkt voor Oekraïne Vredeskerk | Magnoliastraat, Steenbergen Voor noodhulp Oekraïne

3 Zo Expositie geschiedenis Kruisland Museum de Holle Roffel | Markt 20, Kruisland Middels foto's en documenten

3 Zo Stadhuisconcert Duo ‘Da Capo’ | Oude Stadhuis, Kaaistraat Steenbergen Klassieke muziek

6 Wo Knutselmiddag Open Deur Steenbergen | Geert Vinckestraat 2, Steenbergen Knutselen voor 4 tot 12 jaar

7 Do Start Expositie 750 jaar Steenbergen Museum de Holle Roffel | Markt 20, Kruisland T/m oktober. Verschillende openingsdagen

7 Do Lezing over tradities Vrouwen van Nu | De Vaert, Welberg Waarom een Kerstboom of eieren met Pasen?

8 Vr Optreden AWOEI! Brasserie op de Mart | Markt, Steenbergen Doe-Maar Tribute Band

9 Za Optreden Vuist tegen Kinderkanker Myra Ceti | Wouwsestraat, Steenbergen Hollandse avond

9 Za Opening expositie Bulletje en Boonestaak A.M. de Jongmuseum | Nieuw-Vossemeer T/m 24 september 

9 Za Snuffelmarkt Stichting Fancy Fair | Gymzaal, Achterstraat, Nieuw-Vossemeer Met tweedehands goederen en curiosa

10 Zo Paasbingo ‘t Hart van Welberg Laat de ballen maar vallen!

10 Zo Cruel Moon ’t Wapen van Steenbergen Sunday Afternoon sessions

13 Wo Historische jeugddag Fort Henricus | Schansdijk, Steenbergen Activiteiten voor alle basisscholen op het fort

13 Wo Bingomiddag KBO Nieuw-Vossemeer | De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer Gezellige bingo, iedereen is welkom

14 Do Het Laatste Avondmaal ’t Wagenhuis, Nieuw-Vossemeer Pre Passion Diner

14 Do The Passion Nieuw-Vossemeer Semper Crescendo | Joannes de Doperkerk Met lokale en regionale zangers, acteurs en musici

15 Vr Dartavond N.V.S. | Kantine 't Kotje, Nieuw-Vossemeer Gratis toegang

16-17 Za-Zo Vestingweekend Haven en centrum Steenbergen Historische activiteiten

16-17 Za-Zo Nautische markt Lionsclub Steenbergen e.o. | Havenpad en haven Steenbergen O.a. zeilclinic voor kinderen, ambachten en muziek

16-17 Za-Zo Steenbergse Saluut Batterij Krommeweg (locatie Levensbos) Uitbeelding van historie (o.a. kampement, infanterie)

16-17 Za-Zo Live muziek en entertainment op de Markt Horeca op de Markt, Steenbergen In de middag en avond

16 Za Vestingstedenrit Zuiderwaterlinie Centrum Steenbergen Unieke historische automobielen

16 Za Open dag Stadsarcheologie Steenbergen Stichting Stadsarcheologie | Doornedijkje 50, Steenbergen Gratis toegang

16 Za Grandioze Paasbingo CV Dun Dubbel Dees | Dorpshuis, Westvoorstraat 3, Dinteloord Hoofdprijs 2x een virtueel varken t.w.v. 125 euro

16 Za Opening Museum De Stadsheraut Fort Henricus, Schansdijk, Steenbergen Gratis toegang

17 Zo Vestingloop Centrum Steenbergen 5 of 10 km. Start en fi nish op de Markt.

17 Zo Payne en Hendrikse Het Wapen van Steenbergen Blues/roots muziekmiddag

 EVENEMENTENKALENDER
In alle kernen bruist het dit jaar van de (jubileum)activiteiten. Voor alle doelgroepen, want: iedereen 
ís iemand in de gemeente Steenbergen! De keuze is reuze, zo valt duidelijk te zien in deze evenemen-
tenkalender. Handig om te bewaren, zodat je heel het jaar door weet wat er waar te doen is. Benieuwd 
naar de altijd actuele agenda? Kijk dan op www.steenbergen2022.nl of scan de QR-code. Nieuwe eve-
nementen kunnen altijd nog worden aangemeld voor zowel de jubileumwebsite als de evenementen-
kalender van KijkopSteenbergen.nl via www.kijkopsteenbergen.nl/evenementen

The Passion | 14 April - Nieuw-Vossemeer 
Semper Crescendo uit Nieuw-Vossemeer bestond in 2021 welgeteld 100 jaar en zet die mijlpaal op Witte Donderdag, 14 april, luister 
bij met een eigen uitvoering van de alom bekende Passion. Onder muzikale begeleiding van de harmonie vertolken bekende Nieuw- 
Vossemeerse gezichten de (hoofd)rollen in dit eeuwenoude verhaal, maar dan in een eigentijds jasje. The Passion begint om 19.30 uur 
in de Joannes de Doperkerk. Kaarten à 10 euro zijn te koop bij de Spar, Bij Marieke en ’t Wagenhuis. 

APRIL

Steenbergse Saluut Batterij, 16-17 aprilVestingstedenrit Zuiderwaterlinie, 16 april Vestingloop, 17 april
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APRIL (vervolg)

MEI

18 Ma Eddy Y Los Gradodos Het Wapen van Steenbergen Waan je in de jaren ‘50

23-24 Za-Zo Expositie Fotoclub Steenbergen Gummarusschool | Esdoornstraat, Steenbergen Meer dan 100 foto’s, gemaakt door eigen leden

23 Za Shake the 90’s and 00’s Het Wapen van Steenbergen Muziek uit voorgaande decennia

24 Zo Survivalrun Steenbergen Sportpark, Seringenlaan, Steenbergen (start en fi nish) Sportieve wedstrijd met hindernissen

24 Zo Muziekbingo Het Wapen van Steenbergen Presentatie Sieb Martens

26 Di Lintjesregen Gemeente Steenbergen Ere wie ere toekomt

26 Di Koningsnacht Het Wapen van Steenbergen Met het Don Diego Trio

27 Wo Koningsdag De Heen Terrein Van Trier, Dorpsweg Straatfeest

27 Wo Koningsdag Dinteloord Oranjevereniging Dinteloord | Raadhuisplein en Dorpshuis Diverse activiteiten in Dinteloord

27 Wo Koningsdag Kruisland incl. Beachvolleybal Stichting Oranje Feestcomité Kruisland Diverse activiteiten in Kruisland

27 Wo Koningsdag Steenbergen Feestcomité Steenbergen Diverse activiteiten in Steenbergen

27 Wo Koningsdag Welberg Ontspanning voor Welberg (OVW) Diverse activiteiten op de Welberg

27 Wo Megazeskamp In de kernen De Heen, Dinteloord, Kruisland, Steenbergen en Welberg Spannende en gezellige strijd tussen teams in de gemeente

27 Wo Koningsbingo KBO Nieuw-Vossemeer | De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer Gezellige bingo op Koningsdag

27 Wo Koningsdag Oranjevereniging Nieuw-Vossemeer Beachvolleybal op het Kreekplein

28 Do Middagbingo (iedere 4e donderdag vd maand) ’t Cromwiel, Steenbergen Speel gezellig mee!

30 Zo Lezing Herman Pleij HKK De Steenen Kamer | 't Cromwiel, Steenbergen Over confl icten, alg. belang en compromissen

30 Za Rock Solid Het Wapen van Steenbergen Muziekavond

1 Zo Golfwedstrijd 750 jaar Steenbergen Akkermans Golf | Heensemolenweg, de Heen Voor (oud)-inwoners uit de gemeente Steenbergen

4 Wo Dodenherdenking Dinteloord Oranjevereniging Dinteloord | Raadhuisplein, Dinteloord Opdat wij niet vergeten…

4 Wo Dodenherdenking Steenbergen Kerkplein, Steenbergen Opdat wij niet vergeten…

4 Wo Dodenherdenking Welberg Stichting Bevrijdingsmonument Welberg | Canadezenweg, Welberg Opdat wij niet vergeten…

4 Wo Openstelling Gummaruskerk Parochiekerncommissie | Gummaruskerk, Steenbergen T/m 31 augustus woensdag t/m zaterdag geopend

4 Wo Knutselmiddag Open Deur Steenbergen | Geert Vinckestraat 2, Steenbergen Knutselen voor 4 tot 12 jaar

8 Zo Gentl Giants Het Wapen van Steenbergen Sunday Afternoon sessions

Lezing Herman Pleij | 30 April - Steenbergen 
De bekende TV-historicus Prof. Dr. Herman Pleij komt naar Steenbergen. Op uitnodiging van heemkunde-
kring De Steenen Kamer vertelt hij meer over de historie van sociale, religieuze en immigratieproblematiek 
in Nederland. Pleij gaat daarvoor 750 jaar terug in de tijd en blikt vooruit op de nabije toekomst. Een bijzon-
dere lezing voor alle inwoners van de gemeente. De lezing is op zaterdag 30 april van 13.00 tot 15.00 uur in 
de theaterzaal van ’t Cromwiel. Kaarten à 5 euro zijn te reserveren via secretariaatsteenenkamer@gmail.com

Foto: Historicus Herman Pleij door Ilja Keizer

Vieringen Koningsdag, 27 april Golfwedstrijd 750 jaar Steenbergen, 1 mei
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11 Wo Lezing Frans van Eekelen HKK De Steenen Kamer | Lourdeskapel, Gummaruskerk, Steenbergen Over het jubileumboek 750 jaar Steenbergen

13 Vr Veterandag Stichting Veteranen Steenbergen | ’t Cromwiel, Steenbergen Anjerconcert Orkest Koninklijke Marechaussee

13 Vr Meekrap: Steenbergs rode goud op het Canvas HKK De Steenen Kamer | Bibliotheek Steenbergen Interactieve presentatie van historicus Frans van Eekelen

13 Vr Friss Feest Open Deur Steenbergen | Geert Vinckestraat 2, Steenbergen Feest voor 10 tot 15 jaar

14 Za Zonnebloem-middag: Picknick De Zonnebloem | De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer Afdeling Nieuw-Vossemeer/De Heen

15 Zo Open dag Stadsarcheologie Steenbergen Stichting Stadsarcheologie | Doornedijkje 50, Steenbergen O.a. met Curiosamarkt en presentatie Steentijdtechnieken

15 Zo Aspergeconcert met Arian van den Dries Aspergeboerderij Ooms | Zonnekreekseweg 4, Steenbergen i.s.m. iNQ Events

15 Zo Wielerronde Grote Prijs van Steenbergen Start en fi nish: Kap. Kockstraat, Welberg (t.h.v. Hart van Welberg) Jaarlijkse wedstrijd voor junioren, dames en heren

15 Zo Optreden De Derde Band N.V.S. | Kantine 't Kotje, Nieuw-Vossemeer De voetbalversie van de Vossemeerse Band OSB

15 Zo Optreden Tribute To The Fanfare West-Brabants Fanfare Orkest | 't Cromwiel, Steenbergen Nieuw projectorkest o.l.v. dirigent Junior Huigen

15 Zo No Shoes Het Wapen van Steenbergen West-Brabantse band

20 Vr Steenbergen Live Waterhoefke Steenbergen Muziekfestival met meerdere podia en muziekstromingen

20 Vr Steenbergse Saboteur Het Wapen van Steenbergen 1ste première-avond

21-22 Za-Zo Frans weekend Kruisland De Commerce | Markt, Kruisland Allerlei Franse activiteiten

21 Za Bassrulers Outdoor Waterhoefke Steenbergen (Hard)dancefestival met meerdere podia

21 Za 10e Koos Moerenhout Classic Wielerclub De Fatuur | start en fi nisch op Markt Steenbergen Fietstoertocht door West-Brabant en Zeeland

21 Za Bingomiddag KBO Nieuw-Vossemeer | De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer Gezellige bingo, iedereen is welkom

22 Zo Missverkiezing Kleine Tour Stichting Kleine Tour | Sportpark, Seringenlaan, Steenbergen Inclusief gezellige sport-en spelmiddag voor de rennertjes

22 Zo 65 Jaar Stadspark Steenbergen Vrienden van het Stadspark | Stadspark, Steenbergen Jubileumfeestje

22 Zo Muziekfestival Fortissimo ’22 Centrum van Steenbergen Muziek door verenigingen, bandjes en solisten uit de gemeente

25-27 Wo-Vr Kampweekend Voetbalvereniging NVS, Nieuw-Vossemeer Jeugdactiviteit

26 Do Megazeskamp In de kern Nieuw-Vossemeer Spannende en gezellige strijd tussen teams in de gemeente

26 Do Tentoonstelling ‘Waterspiegel’ Kerk De Heen | Dorpsweg 134, De Heen Groepstentoonstelling van 12 lokale kunstenaars 

26 Do Modeshow Ons Steenbergen | Centrum Steenbergen I.s.m. diverse modewinkels uit Stadshart Steenbergen

26 Do Zero Friction Het Wapen van Steenbergen Rock & Roll van eigen bodem

27 Vr Steenbergse Saboteur Dorpshuis Dinteloord 2de première-avond

29 Zo Matinee tussen Thee en Diner Het Wapen van Steenbergen Ouderwetse gezelligheid. Gratis toegang

1 Wo Start Zomerchallenge Tennisvereniging Steenbergen Loopt tot september

1 Wo Knutselmiddag Open Deur Steenbergen | Geert Vinckestraat 2, Steenbergen Knutselen voor 4 tot 12 jaar

3 Vr Steenbergse Saboteur De Commerce, Kruisland 3de première-avond

4 Za Tentoonstelling ‘Waterspiegel’ Kerk De Heen, Dorpsweg 134, De Heen Groepstentoonstelling van 12 lokale kunstenaars 

4 Za Crazy Little Things Het Wapen van Steenbergen Tribute to Queen

5 Zo Beachvolleybaltoernooi Diomedon | Markt, Steenbergen Jaarlijks toernooi op Eerste Pinksterdag

6 Ma Roparun Doorkomst in Steenbergen en Dinteloord Estafetteloop voor het goede doel

6 Ma Open Kerkendag Parochiekerncommissie | Gummaruskerk, Steenbergen Gratis te bezoeken

8 Wo Lezing Marco Vermunt HKK De Steenen Kamer | Lourdeskapel, Gummaruskerk, Steenbergen Over Archeologie in het Oudland: De Lantaarn

9 Do Lezing Jos Cuijpers HKK Ambachtsheerlijkheid | De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer Auteur van de Erfgoedvisie van de Zuiderwaterlinie (2019)

10 Vr Steenbergse Saboteur Bistro Bar DOK, Steenbergen  4e première-avond

Frans Weekend | 21-22 mei - Kruisland 
Leven als God in Frankrijk, dat kunnen ze wel in Kruisland. Op zaterdag 21 en zondag 22 mei wordt de 
Markt in het dorp weer helemaal in Franse sferen gebracht, met een groot terras en muziek in de stijl 
van La Douce France. Speciaal voor het Jubileumjaar wordt deze editie uitgebreid met kramen waar 
 typisch Franse producten in aangeboden worden, maar sta er ook niet van te kijken als je Asterix en 
Obelix, Franse lakeien en zelfs Napoleon tegen het lijf loopt.

MEI (vervolg)

JUNI
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11 Za Braderie Dinteloord Stichting Braderie Dinteloord | Centrum Dinteloord Gezellige braderie met meer dan 100 kramen

11 Za Albert Heijn Achterberg Jeugdvoetbaltoernooi v.v. Steenbergen | sportpark, Seringenlaan, Steenbergen Voetbaltoernooi voor pupillen uit binnen- en buitenland

11 Za Opening Kunstatelier Petrus en Pauluskerk, Dinteloord Beeldende kunst

11-12 Za-Zo Poldertocht Langs alle zes de kernen van de gemeente Steenbergen Fietstocht. Starten is mogelijk vanuit elke kern.

12 Zo Merijntje Gijzen Braderie Nieuw-Vossemeer Stichting Culturele Produkties | centrum Nieuw-Vossemeer Diverse marktkramen en live muziek op diverse podia

13-15 Ma-Wo Vestingspelen Zwembad de Meermin in Steenbergen en Sportpark Kruisland Sportdagen basis- en voortgezet onderwijs

16 Do Start Autoschade Van Gils zomeravondvoetbal v.v. Steenbergen | sportpark, Seringenlaan, Steenbergen Voetbaltoernooi 7 x 7 senioren. Loopt tot 8 juli

16-18 Do-Za Wandel-3-Daagse Stichting Suikerstad Sportief | start en fi nish De Buitelstee, Dinteloord Elke dag 5 km wandelen

17 Vr Steenbergse Saboteur Brasserie Stella Maris, Welberg 5de première-avond

18 Za 58e Suikerstadmars Stichting Suikerstad Sportief | start en fi nish De Buitelstee, Dinteloord Wandelen: 5, 10, 15, 25 of 40 km

18 Za 27e Suikerstadtour Stichting Suikerstad Sportief | start en fi nish De Buitelstee, Dinteloord Fietsen: 25 of 40 km

18 Za Middeleeuws Wallenburg spektakel Scouting Steenbergen | Oude Vest 9, Steenbergen Middeleeuws spektakel voor basisschooljeugd

18 Za Feestavond 50 jaar TVS Tennisvereniging Steenbergen | Tennispark, Wipstraat, Steenbergen Voor alle leden en oud-leden

19 Zo Nationale archeologiedag Stichting Stadsarcheologie Steenbergen | Doornedijkje 50, Steenbergen Gratis bezoek museum met lokale archeologische vondsten

19 Zo Mr Sloane Het Wapen van Steenbergen Muziekmiddag

20-26 Ma-Za Open Toernooi TVS Tennisvereniging Steenbergen | Tennispark, Wipstraat, Steenbergen Jaarlijks open zomertoernooi

23 Do Haringparty Lionsclub Steenbergen e.o. | Grand Café de Keuning, Steenbergen Voor goede doelen

24 Vr Reünie KPJ Steenbergen t.g.v. 100-jarig bestaan

24 Vr Friss Feest Open Deur Steenbergen | Geert Vinckestraat 2, Steenbergen Feest voor 10 tot 15 jaar

24 Vr Steenbergse Saboteur ’t Wagenhuis, Nieuw-Vossemeer 6de première-avond

24 Vr The Cocktail Slippers Het Wapen van Steenbergen Female rockband uit Oslo

25 Za Schuurfeest KPJ Steenbergen Dinteloordseweg 16, Steenbergen Jubileumeditie vanwege 100-jarig bestaan

25 Za Viswedstrijd OVW Welberg | Vijver Hoogstraat Welberg Forellen vangen voor jong en oud, opgave verplicht

25 Za Bingo en Barbecue KBO Nieuw-Vossemeer | De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer Gezellige bingo, iedereen is welkom

26 Zo BMW Roadsterdag Start en terugkomst: Markt Steenbergen Samenkomst i.c.m. tourtocht

26 Zo OTMV Maai & Hooi evenement OTMV afd. Noord-brabant | Franseweg 9, Steenbergen 10e editie met oude tractoren en machines

28-30 Di-Do Avond fi ets 3-daagse Steenbergen Martyparty.nl | diverse locaties Langs de mooiste plekken van de gemeente Steenbergen e.o.

30 Do Kinderkleding Ruil Steenbergen Stichting Just Grow | Geert Vinckestraat 2, Steenbergen Ruilen van kinderkleding

Strandfeest | 16 juli - De Heen 
Steenbergen aan Zee? Dat kon vroeger wel zo wezen, maar anno 2022 ligt De Heen toch echt 
dichterbij het open water. Net buiten het monumentale Benedensas, volgens menigeen hét 
mooiste plekje in onze gemeente, was er tot de aanleg van de Philipsdam zelfs nog sprake van 
eb en vloed. Dus dachten ze in De Heen, ‘laten we een strandfeest organiseren’, en geef ze eens 
ongelijk. Op deze hopelijk zomerse dag kunnen de strandgangers genieten van live muziek, een 
barbecue en beachsporten. Kortom, een gezellige aftrap van de zomer!

Zomercarnaval op de Raldal | 15-16 juli - Welberg 
Zomercarnaval op de Raldal. Al 750 jaar lang een zonnige traditie op het dorp  Welberg 
waar het leven sowieso iedere dag een feestje is. Het werd in 1272 bedacht door dweil-
band D’n Dweilberg die anno 2022 dolgelukkig is dat na twee gortdroge jaren de leut 
eindelijk weer tegen de plinten omhoog mag klotsen. Dit jaar wordt het Zomercarnaval 
op de Raldal gevierd op zaterdag 16 juli van 20.00 tot 02.00 uur. Op het spiksplinternieu-
we festivalterrein in het hart van de Welberg is iedereen gratis welkom voor een feest van 
historische afmetingen.
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AUGUSTUS
3 Wo Knutselmiddag Open Deur Steenbergen | Geert Vinckestraat 2, Steenbergen Knutselen voor 4 tot 12 jaar

7 Zo Fietstocht de Roffelroute De Holle Roffel | Markt 20, Kruisland Jaarlijkse fi etstocht door het mooie Brabantse land

20 Za Dernykoers en Dikke Bandenrace Centrum Steenbergen met start en fi nish in de Kaaistraat Activiteiten door Stichting wielercriterium Steenbergen

21 Zo Doorkomst La Vuelta Holanda Dinteloord en Steenbergen etappe 3, Breda-Breda

21 Zo Behendigheidswedstrijden op de fi ets Carpoolplaats naast N259 t.h.v. Nassaulaan/Watertorenweg O.a. fi ets-stuntshow, muziek en Spaanse hapjes (i.v.m Vuelta)

22-27 Ma-Za 52e Kleine Tour Steenbergen Stichting Kleine Tour Steenbergen | Steenbergen e.o. Een kinder-fi ets-vakantie week voor 216 kinderen

23-27 Di-Za Groot Steenbergen Cup v.v. Steenbergen | sportpark, Seringenlaan, Steenbergen Voetbaltoernooi voor alle voetbalverenigingen uit de gemeente

24 Wo Quizmiddag KBO Nieuw-Vossemeer | De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer uitgebreide en gevarieerde Quiz voor iedereen

29 Ma-Vr 50 jaar Kindervakantieweek KVW Dinteloord Activiteiten voor 4 t/m 13 jaar, o.a. knutselen, disco, speurtocht

La Vuelta Holanda | 20-21 augustus 
In de Tachtigjarige Oorlog werden de stadspoorten met hand en tand verdedigd om het 
Spaanse leger buiten de vesting te houden. Eeuwen later leggen we juist de rode loper uit voor 
de Ronde van Spanje, of beter gezegd La Vuelta Holanda. Ter gelegenheid van de doorkomst 
op zondag 21 augustus in Dinteloord en Steenbergen, laat de Stichting Wielercriterium Steen-
bergen op zaterdag 20 augustus het legendarische tijdperk van de dernykoersen herleven, met 
prominente deelnemers uit het Steenbergse en wielrenners die hier in het verleden hun 
sportieve kunsten hebben vertoond. Ook zijn er voor de jeugd dikke banden-wedstrijden.  

Deze rode stier kondigt bij Dinteloord de (door)komst van La Vuelta Holanda aan. Foto: Omroep Brabant.

2 Za Sportfestival - afsluiting sportfeest Sportpark, Seringenlaan, Steenbergen o.a. Finale Megazeskamp, jongerenvoetbaltoernooi en sportgala

2 Za Expositie 78 jaar Wielercriterium Steenbergen Sportpark, Seringenlaan, Steenbergen Tijdens sportfestival

3 Zo Steenbergse Saboteur Gemeentehuis Steenbergen Live ontknoping

6 Wo Knutselmiddag Open Deur Steenbergen | Geert Vinckestraat 2, Steenbergen Knutselen voor 4 tot 12 jaar

6-11 Wo-Ma Kermis Steenbergen Markt, Westdam en Oostdam Steenbergen Familiekermis met breed scala aan attracties

8 Vr Fragment Live Het Wapen van Steenbergen Muziekavond

8-10 Vr-Zo Musicals Romeo en Julia Myra Ceti | Wouwsestraat 49, Steenbergen Gespeeld op diverse tijden dit en volgend weekend

9 Za Jubileum havenconcert Volharding Dinteloord | Havenkom Dinteloord Zomerse muziekavond

9 Za Bingomiddag KBO Nieuw-Vossemeer | De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer Gezellige bingo, iedereen is welkom

9 Za Highway Chile Het Wapen van Steenbergen Roemruchte Nederlandse hardrock

10 Zo Bier- en trekkerfestival Kruisland Partycentrum Koch, Kruisland O.a. tractortoertocht en live muziek

15 Vr Worstenbal De Buitelstee, van Oldenbarneveldstraat 2, Dinteloord Onderdeel van Jubileum Weekend CV Dun Dubbel Dees

15-17 Vr-Zo Musicals Romeo en Julia Myra Ceti | Wouwsestraat 49, Steenbergen Gespeeld op diverse tijden dit en vorig weekend

16 Za Dinteloords Kampioenschap Trekker Trekken De Buitelstee, van Oldenbarneveldstraat 2, Dinteloord Onderdeel van Jubileum Weekend CV Dun Dubbel Dees

16 Za Jubileum feestavond 11-jarig bestaan De Buitelstee, van Oldenbarneveldstraat 2, Dinteloord Onderdeel van Jubileum Weekend CV Dun Dubbel Dees

16 Za Zomercarnaval op de Raldal Dorpsplein Welberg Een avond vol muziek, dans, feest en plezier

16 Za Feest met Radio 538 N.V.S. | Kantine 't Kotje, Nieuw-Vossemeer Muziek door twee DJ's van Radio 538

16 Za Brandweer Doe Dag Kruisland Brandweer Kruisland | Markt, Kruisland Leuke (mid)dag voor jong en oud vanwege 200-jarig bestaan

16 Za Beachparty De Heen Terrein Van Trier, De Heen Strandfeest met muziek en BBQ

17 Za Zomerconcert Semper Crescendo | Nieuw-Vossemeer Vakantievoorpret tijdens het zomerconcert

17 Zo Frühshoppen De Buitelstee, van Oldenbarneveldstraat 2, Dinteloord Onderdeel van Jubileum Weekend CV Dun Dubbel Dees

22 Vr AC/SHE-C Nr. 1 Het Wapen van Steenbergen All Girl AC/DC Tribute

23-24 Za-Zo Jubileumevenement FC Lattentrappers | De Buitelstee, Dinteloord Sportieve activiteit

25-31 Ma-Zo Jeugd Tennisweek TVS Tennisvereniging Steenbergen Spel en plezier voor alle jeugdleden TVS

26-28 Di-Do Fiets3Daagse Dinteloord Start en fi nish De Buitelstee, Dinteloord 3 dagen fi etsen voor jong en oud

30 Za Zonnebloem-middag De Zonnebloem | De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer Gezellige zomerse middag voor deelnemers

30 Za Sweet Loraine Het Wapen van Steenbergen Semi-akoestische covers

JULI



STEENBERGEN 2022    750 jaar Steenbergen 25 jaar één gemeente                     PAGINA 16

 EVENEMENTENKALENDER

Burendag | 11, 24, 25 september 
Burendag is dé dag om samen met de buurt gezellig samen te komen. Dit landelijke 
initiatief wordt dit jaar in onze gemeente extra speciaal. Samen met lokale  (horeca)
ondernemers worden volop voorbereidingen getroffen om er voor iedereen een 
leuke dag van te maken. Inwoners worden van harte uitgenodigd om aan te schui-
ven aan één van de lange tafels die in de kernen komen te staan, om te genieten 
van heerlijke versnaperingen en een goed gesprek. Daarnaast worden er ook leuke 
 activiteiten georganiseerd. De Burendag wordt verspreid over de kernen gehouden 
op 3, 11, 24 en 25 september.  

SEPTEMBER
1-3 Do-Za MUZA-feesten Stichting MUZA feesten | Havenkom Dinteloord 3-daags muziekfeest

2-4 Vr-Zo Jaarmarkt Steenbergen met Jubileumfestival Stadshart Steenbergen Braderie, muziekfestival en nieuw groot ontmoetingsfeest

3 Za Opening Cultuurmaand September Gemeente Steenbergen Culturele evenementen in alle kernen

3 Za Zero Friction Het Wapen van Steenbergen Rock & Roll van eigen bodem

5-11 Ma-Zo Clubkampioenschappen TVS Tennisvereniging Steenbergen | Tennispark, Wipstraat, Steenbergen Voor leden van TVS

7 Wo Knutselmiddag Open Deur Steenbergen | Geert Vinckestraat 2, Steenbergen Knutselen voor 4 tot 12 jaar

9-11 Vr-Zo Opening Gummaruskerk Parochiekerncommissie | Gummaruskerk, Steenbergen Openstelling met exposities vanwege Monumentendag

10-11 Za-Zo Open Dag Museum de Holle Roffel Markt 20, Kruisland Open Monumentendag

10-12 Za-Ma Kermis Nieuw-Vossemeer Centrum Nieuw-Vossemeer met het traditionele Prijsdansen op maandag

10 Za Open Dag Stadsarcheologie Steenbergen Doornedijkje 50, Steenbergen Open Monumentendag

10 Za Monumentendag Dinteloord Open Monumentendag

10 Za Steenbergs Bierfestival Grand Café De Keuning, Wouwsestraat, Steenbergen Maak kennis met lokale en regionale bierbrouwerijen

10 Za Kermis-bingo KBO Nieuw-Vossemeer | De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer Bingo tijdens kermis, iedereen is welkom

10 Za Open viswedstrijd H.S.V. De Kruisweel Visparcours "Bovensas" Steenbergen Hengelwedstijd voor senioren

11 Zo Burendag Kruisland Voor alle inwoners

13-16 Di-Vr Avond4Daagse Steenbergen Diverse routes start- en fi nishlocaties. Organisatie: AH Achterberg Diverse afstanden en routes

14 Wo Lezing Robert W. Catsburg HKK De Steenen Kamer | Lourdeskapel, Gummaruskerk, Steenbergen Over de bevrijding van de Steenbergse polders

17 Za Zonnebloem-middag De Zonnebloem | De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer Afdeling Nieuw-Vossemeer/De Heen

18 Zo Gummarusdag Centrum van Steenbergen Herleving van de jaarlijkse processie ter ere van St. Gummarus

18 Zo Jumbo Fietstocht Steenbergen e.o. Voor het hele gezin

22 Do Kinderkleding Ruil Steenbergen Stichting Just Grow | Geert Vinckestraat 2, Steenbergen Ruilen van kinderkleding

23-25 Vr-Zo Kermis en Jaarmarkt Kruisland Centrum Kruisland Jaarlijkse kermis en braderie

24 Za Exile Het Wapen van Steenbergen Rolling Stones Tribute band

24-25 Za-Zo Burendag Meerdere kernen Gezamenlijke activiteit voor alle inwoners van iedere kern

25 Zo Tour de Komwei – zeskamp – dweilbandfestival ’t Drievierde: Emma-, Juliana-, en Wilhelminastraat in Steenbergen Op ludieke wijze rondje door de wijk (vanwege 30-jarig bestaan)

25 Zo Kledingverkoop voor ouderen KBO Nieuw-Vossemeer | De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer Verzorging door Hoffmans mode

25 Zo Matinee tussen Thee en Diner Het Wapen van Steenbergen Ouderwetse gezelligheid. Gratis toegang

MUZA aan de haven | 1-2-3 september - Dinteloord 
Een traditie om te koesteren, dat is in Dinteloord onbetwist de MUZA. Een afkorting van muziek 
& zang. Ontstaan in 1950 en in de loop der jaren aan wel aan veranderingen onderhevig geweest 
en bijna kopje onder gegaan, maar gelukkig weer boven komen drijven aan de haven. Van het oor-
spronkelijke spektakel rondom de Kreek, groeide de MUZA in de jaren ’80 en ’90 uit tot een begrip in 
West-Brabant, met optredens van bekende (inter)nationale artiesten. Aan de haven is het meer een 
happening geworden waarbij de Dinteloordse bevolking elkaar na de zomervakantie weer gezellig 
kan ontmoeten, onder het genot van dito muziek en een lekker drankje.
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 EVENEMENTENKALENDER

OKTOBER
1 Za Kern&Kwis Locatie mag elk team zelf bepalen (thuis, in de kroeg of in de kantine) Grootste spel ooit gespeeld binnen de gemeente Steenbergen

5 Wo Knutselmiddag Open Deur Steenbergen | Geert Vinckestraat 2, Steenbergen Knutselen voor 4 tot 12 jaar

5 Wo Dag van de ouderen KBO Nieuw-Vossemeer | De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer Aantrekkelijk programma voor ouderen

8 Za Lucky Luck Reünie Het Wapen van Steenbergen Herbeleef de legendarische tijd van “de Luck”

12 Wo Lezing Han Leune HKK De Steenen Kamer | Lourdeskapel, Gummaruskerk, Steenbergen Over Steenbergen 1590-1795; een turbulente periode

12-16 Wo-Zo Najaarskermis Steenbergen Markt, Westdam en Oostdam Steenbergen Familiekermis met breed scala aan attracties

14 Vr Feestmiddag huwelijksjubilarissen Gemeente Steenbergen 60-, 65- en 70 jaar getrouwden

19 Wo Bingo en Mosselmaaltijd KBO Nieuw-Vossemeer | De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer Eerst bingo en dan mosselen eten

22-23 Za-Zo Bietentocht Steenbergse Vliet en de haven van Steenbergen Geschiedenis herleven van transport suikerbieten per zeilschip

22 Za Ouderenmiddag De Heen De Stelle, De Heen Middag voor ouderen in De Heen

22 Za Oktoberfest BC De Vlaojestààmpers | Hoogstraat 25, Welberg Vier het leven!

22 Za Waterloo 74 Het Wapen van Steenbergen Tribute to ABBA

29 Za Halloweenviering Stichting OVW | Welberg Kom lekker griezelen op de Helberg

30 Zo Najaarsconcert Accordeonvereniging OSIVEO De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer Jaarlijkse najaarsconcert. Toegang is gratis

30 Zo Jubileumconcert Oud Bruin & Jong Belegen, Het Wapen van Steenbergen Muziek en zang

Najaarskermis, 12-16 oktober Oktoberfest Vlaojestààmpers, 22 oktober

Jubileumconcert Oud Bruin & Jong Belegen, 30 oktober

Bietentocht | 23 oktober - Steenbergen 
Voor het eerst in lange tijd werden er voor de campagne van afgelopen winter ook weer over water bie-
ten aangevoerd bij de suikerfabriek van de Cosun Beet Company in Dinteloord, één van de hoofspon-
soren van het Jubileumjaar. Dankzij de Bietentocht van de Stichting De Zeeuwse Beurtvaart is elk jaar 
nog te zien hoe er dat vroeger aan toe ging. Ronduit spectaculair om te zien is het zogeheten jagen met 
trekpaarden van de boten langs de Steenbergsche Vliet en het havenkanaal. Ook dit jaar gaan we dat 
schouwspel weer zien, rondom het ‘Grand Depart’ van de Bietentocht 2022 op zondag 23 oktober. 

Halloweenviering Welberg, 29 oktober
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 EVENEMENTENKALENDER

7 Wo Knutselmiddag Open Deur Steenbergen | Geert Vinckestraat 2, Steenbergen Knutselen voor 4 tot 12 jaar

9 Vr Wintertour (koopavond) Dinteloord Winkeloord | Centrum Dinteloord Koopavond met een leuk thema

20 Di Offi ciële afsluiting 750 jaar Steenbergen Locatie nog nader te bepalen 750 jaar Steenbergen/25 jaar één gemeente

30 Vr Oliebollenverkoop Kleine Tour Steenbergen Stichting Kleine Tour Steenbergen: Steenbergen, Welberg en de Heen Verkoop verse oliebollen door rennertjes

NOVEMBER
2 Wo Knutselmiddag Open Deur Steenbergen | Geert Vinckestraat 2, Steenbergen Knutselen voor 4 tot 12 jaar

2 Wo Allerzielen begraafplaats Nassaulaan Steenbergen ‘Rituelen helen’ 

4 Vr Dorpsquiz Nieuw-Vossemeer HKK Ambachtsheerlijkheid | De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer Maximaal 13 teams van 6 personen

5 Za Live Vuist tegen Kinderkanker Vuist tegen kinderkanker | Hart van Welberg, Kap. Kockstraat, Welberg Live muziek met de Mannen van Gastel. Alles voor Ankie Stoer

6 Zo Herdenking bevrijding WO II Bevrijdingsmonument, Canadezenweg, Welberg Samen herdenken en luiden van de klok, ook in Canada

6 Zo Open dag Stadsarcheologie Steenbergen Stichting Stadsarcheologie | Doornedijkje 50, Steenbergen Gratis toegang

6 Zo Diomedoncross SV Diomedon | Heivelddreef, Moerstraten Cross vanaf 12 jaar

9 Wo Bingomiddag KBO Nieuw-Vossemeer | De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer Gezellige bingo, iedereen is welkom

11 Vr 11/11-viering SKS, Het Wapen van Steenbergen Start carnavalsseizoen

12 Za Intocht Sinterklaas Haven De Heen Zie ginds komt de stoomboot!

12 Za 11/11-viering Carnavalsvereniging ’t Vosse-ol Start carnavalsseizoen

12 Za 11/11-viering Stichting Carnaval Peeloofdurp Start carnavalsseizoen

12 Za 11/11-viering Stichting Kruislands Karnaval, Siemburg Start carnavalsseizoen

13 Zo Intocht Sinterklaas Steenbergen, Kruisland, Nieuw-Vossemeer Hij komt, hij komt! 

16 Wo Lezing Jan Gelten HKK De Steenen Kamer | Lourdeskapel, Gummaruskerk, Steenbergen Over de geschiedenis van het geld

19 Za Intocht Sinterklaas Haven Dinteloord Sinterklaas is aangekomen!

20 Zo Intocht Sinterklaas Hoogstraat Welberg Sinterklaas, wie kent hem niet?

20 Zo Bingo HSV De Kruisweel Zaal Koch, Molenstraat 120, Kruisland Bingo t.g.v. jeugdactiviteiten

24 Do Kinderkleding Ruil Steenbergen Stichting Just Grow | Geert Vinckestraat 2, Steenbergen Ruilen van kinderkleding

25 Vr Dinnershow TV Souffl é ….Met de tijd mee TV Souffl é | Dorpshuis Siemburg, Kruisland Reünie dinnershow door (oud-)leden

26 Za Zonnebloem-middag: Sinterklaasfeest De Zonnebloem | De Vossenburcht, Nieuw-Vossemeer Afdeling Nieuw-Vossemeer/de Heen

27 Zo Sinterklaasshow Sint- en Pietengroep Steenbergen | 't Cromwiel, Steenbergen Grootse show voor alle kinderen uit de Gemeente Steenbergen

27 Zo Matinee tussen Thee en Diner Het Wapen van Steenbergen Ouderwetse gezelligheid. Gratis toegang

DECEMBER

11/11-viering, 11-12 november Intocht Sinterklaas, 12,13,19,20 december Dorpsquiz Nieuw-Vossemeer, 4 november

Matinee tussen Thee en Diner, 27 november Wintertour Dinteloord, 9 december
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Ben je hier geboren
Of ben je net hierheen verhuisd
Dat maakt hier niets of niemand echt wat uit 
In een van de 6 kernen
Ieder uniek in haar eigen soort
Met middenin de Gum die aan de hemel gloort
Iedereen, van groot tot klein
Zou wat trotser mogen zijn
Want we hebben ’t hier echt heel erg fijn
Woh.. Ons Steenbergen is jarig
Woh.. we vieren feest
Woh.. want Steenbergen is jarig
Hier kom ik thuis en dat is altijd zo geweest
Zevenhonderdvijftig
En een zilver jubilee
Zo’n unicum maak je maar één keer mee
We gaan dit samen vieren
En neem dan ook je buren mee
Dan heffen we het glas en proosten op dit jaar

 Jubileumlied klinkt als een klok
Met zang van Caroline van Campenhout en muziek van het har-
monieorkest van Volharding, ging in de finale van “Verenigd & 
Vereeuwigd” het speciale Jubileumlied in première. Een com-
positie van Niels van Willegen, Caio Bouwens en Junior Huigen, 
die klinkt als een klok en staat als een huis. ‘Hier kom ik thuis’, 
is de kernboodschap en het eigentijdse nummer ligt sowieso 
heerlijk in het gehoor. Dat we het nog maar vaak mogen ho-
ren dit jaar en kom het Jubileumlied vooral ook uit volle borst 
meezingen en spelen tijdens Fortissimo’22 op zondag 22 mei.

 Caroline van Campenhout zong de sterren van de hemel met het Jubileumlied.
 En ook Maud de Kock gaf een prachtige vertolking. 
 Foto’s: Thomas Weezenbeek en Dennis Wennekers 

 In 1972 werd het 700-jarig bestaan van Steenbergen gevierd.
 Foto: West-Brabants Archief/Ben Steffen

Jubileumfestival in de maak 
tijdens Steenbergse jaarmarkt
STEENBERGEN – “Tijdens de Steenbergse jaarmarkt – op 2, 3 en 4 september – 
willen we samen met het jaarmarktcomité en de horeca een groot jubileumfestival 
organiseren. Dat wordt een festival voor jong en oud en het krijgt ook het karakter 
van een groot ontmoetingsfeest met huidige inwoners en inwoners die in de loop 
der jaren naar elders zijn verhuisd”.

Angelo van den Berg vormt samen met Wietse Visser, Martijn Hagens, Ruud van 
Kaam, Dennis Vermeulen en Vienna de Koning de werkgroep die dit grote jubile-
umfestival voorbereidt. 

Een groot ontmoetingsfeest
“Het wordt naar ons idee een groot ontmoetingsfeest. Met activiteiten op 
het gebied van cultuur en sport. Maar het zal bovenal een gezellig feest wor-
den met als rode draad dat inwoners met elkaar ontspannen kunnen buur-
ten, een potje bier drinken en elkaar (weer)zien; heel laagdrempelig dus. Om-
lijst met muziek van lokale bands, met theater, met activiteiten ook voor de 
kleintjes. Kortom één groot feest,” zo schetst Angelo van den Berg het idee. 
In de komende maanden krijgt het jubileumfestival verder gestalte en zal er nog 
voldoende over bekend worden gemaakt.

STEENBERGEN – Zondag 22 mei 
vindt in het centrum van Steen-
bergen een groot muziekfestival 
plaats. Tijdens dit festival kunnen 
alle koren, muziekverenigingen, 
bandjes, solisten en ensembles 
uit de gehele gemeente Steenber-
gen zichzelf presenteren. Hoogte-
punt van het festival belooft de 

gezamenlijke uitvoering van het 
Jubileumlied te worden door alle 
(bij voorkeur 750) muzikanten en 
zanglustigen die aan het festival 
deelnemen.

Fortissimo ’22 vindt plaats van 
11.00 tot 18.00 uur. Koren, muziek-
groepen of orkesten uit de gemeen-

te Steenbergen die aan willen slui-
ten hebben zich in januari van dit 
jaar al ingeschreven. Naast het leve-
ren van hun muzikale prestatie krij-
gen de deelnemers de gelegenheid 
om gratis een kraampje in te richten 
waarin zij hun vereniging kunnen 
promoten of waar ze bijvoorbeeld 
een workshop kunnen geven.

Al meer dan 
700 deelnemers
Voor het muziekfestival hebben zich 
al meer dan 700 deelnemers inge-
schreven. Zij zijn lid van de bekende 

muziekverenigingen uit Steenber-
gen, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer 
en Kruisland, van zangkoren, van 
bandjes en ander soortige muziek- 
en zanggezelschappen.

Jochem van der Graaf licht namens 
de werkgroep Fortissimo toe: “Op 
dit moment hebben we een dertig-
tal optredens aangemeld gekregen. 

We zijn bezig met de keuze van zo’n 
zes of zeven locaties in het centrum 
van Steenbergen. Zo kunnen we 
vermoedelijk gebruik maken van de 
tent die voor de Koos Moerenhout-

classic op de Markt wordt opgezet. 
Op het plein voor het gemeente-
huis zullen we met zo’n 750 men-
sen – zingend en spelend – het spe-
ciale jubileumlied ten gehore bren-
gen. En zo worden nog een vijftal 
locaties tegen het licht gehouden. 

Belangrijk voor alle belangstel-
lenden is het om te weten dat toe-
gang tot het muziekfestival geheel 
gratis is. Alle details zijn overigens 
nog niet bekend, de voorbereidin-
gen voor het festival zijn nog in vol-
le gang”.

Gezamenlijke uitvoering van 
Jubileumlied bij Fortissimo ’22
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ACH T E R B E RG

Wij zijn trots op:

• Onze levendige gemeente
     Waar wij als lokaal betrokken supermarkt met diverse 
     sponsoracties graag een bijdrage aan leveren.  • Onze kwaliteitsupermarkt 
     Waar wij elke dag met hart en ziel werken om de 
     klanten te voorzien van betaalbare topkwaliteit.  

• En natuurlijk ons team
     Waar jij ook deel van uit kan maken!
     Kom jij bij ons werken?

Solliciteer nu!
albertheijnachterberg.nl/vacatures

Wij wensen alle inwoners

van de gemeente Steenbergen

een fantastisch jubileumjaar! 

Sponsor

“Wij feliciteren Steenbergen en haar zes 
kernen met 750 jaar Stad Steenbergen 

en 25 jaar één gemeente. 

Samen vormen we een bloeiende 
en groeiende gemeenschap”

Kruislandsedijk 13 • 4651 RH  Steenbergen • 0167-566924 • info@verbeek.nu • www.verbeek.nu   

Sponsor

De Stichting Jubileumjaar Steenber-
gen 2022, verantwoordelijk voor de 
financiële huishouding en de pro-

motie, kreeg evenwel de opdracht 
mee om de bijdrage vanuit de ge-
meente minimaal te verdubbelen. 

Zoektocht en corona
De ‘zoektocht’ naar sponsoren, 
fondsen en subsidieverstrekkers 
was amper begonnen, of het co-
ronavirus brak in alle hevigheid uit, 
wat betekende dat er noodgedwon-
gen een stevige pas op de plaats 
moest worden gemaakt met de wer-
ving. Pas tegen de zomer van 2021 
kon de Stichting Jubileumjaar hier-
mee verder aan de slag; gelukkig 
niet zonder succes. 
Dankzij de toezeggingen van een 

vijftal hoofdsponsors, waarbij zich 
gaandeweg steeds meer sponsoren 
hebben aangesloten, is er inmiddels 
een groot aantal activiteiten en eve-
nementen financieel ondersteund. 
Er liggen echter nog meerdere aan-
vragen op de plank, dus bedrijven 
die interesse hebben zijn onvermin-
derd van harte welkom. 

Het Jubileumjaar biedt onmisken-
baar ook kansen voor lokale onder-
nemers om zich te profileren hun 

maatschappelijke betrokkenheid te 
tonen. 
Ook hiervoor geldt: Samen maken 
we geschiedenis! 

Meedoen? 
Bekijk de sponsorbrochure op
www.steenbergen2022.nl/
wie-doet-mee/sponsoren
of scan de QR-code.

Met dank aan onze sponsoren en partners
Er leek nog geen vuiltje aan de lucht toen de gemeente-
raad in 2019 een substantieel bedrag vrijmaakte voor de 
organisatie van het Jubileumjaar Steenbergen 2022. 

Naast het 750-jarig bestaan van de stad Steenbergen, 
werd bij dit besluit de viering van 25 jaar één gemeente 
zwaar meegewogen. Hoe meer verbinding tussen de ker-
nen, hoe liever immers ook de gemeenteraad het heeft. 

Albert Heijn Achterberg
Madri Install Service

Rijk Zwaan
Goodmorning
TanteLouise
Saver
Business Post
BKS Sport- en bedrijfskleding

Van Peer Assurantiën
KWS Infra
Lyfter
Fujifilm
Verbeek Boomkwekerijen
Databyte

Florensis
Rowac Accountants
Heenwerf Winery
Allesistebedrukken.nl
Drukkerij Van Dijke
Samen in de Regio

Steenbergse Courant

Interieur signage
Privacy folie

Renovatie folie
Wand doeken

W W W . A B S - R E C L A M E . N L

Outdoor Signage
Zonwerende folie

Lichtreclame
Vlaggen - Banieren

Special Signage
Projecten
Switchfilm

Clarkson folie

Like ons op facebook en Instagram
STEENBERGEN

webwinkel: www.kaaistraat50.nl • www.marskramersteenbergen.nl

Wij feliciteren alle inwoners 
van de gemeente Steenbergen 

met het 750-jarig jubileum 
en 25 jaar één gemeente!
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De inmiddels welbekende Sieb 
Martens uit Welberg bedacht met 
zijn vader Pascal een lokale ver-
sie van het even beroemde als po-
pulaire televisieprogramma ‘Wie 
is de Mol?’: de ‘Steenbergse Sa-
boteur’. Het wordt een spannen-
de zoektocht waarin acht (beken-
de) inwoners van onze gemeente 
opdrachten uitvoeren om daar-
mee ‘geld te verdienen’, terwijl 
ze  meteen ook hun best doen om 
de saboteur in hun midden te ont-
maskeren. 

De opnames van het spectaculai-
re spelprogramma zijn vorig jaar 
zomer al gemaakt. Hoewel dat 
gewoon in de zes kernen van ge-
meente gebeurde, zal dit lang niet 
iedereen toen zijn opgevallen. De 
identiteit van de deelnemers is tot 
nu toe dan ook goed geheim ge-
bleven. 

Première-avonden
Des te groter wordt de verras-
sing als de ‘Steenbergse Sabo-
teur’ op vrijdag 20 mei officieel 

van start gaat, met de eerste pre-
mière-avond in het Wapen van 
Steenbergen. De tweede avond 
vindt plaats op vrijdag 27 mei in 
het Dinteloordse Dorpshuis. Ver-
volgens gaat het op vrijdag 3 juni 
naar De Commerce in Kruisland.  
Bistro Bar DOK is de volgende hal-
te op vrijdag 10 juni, gevolgd door 
een première-avond op vrijdag 17 
juni bij brasserie Stella Maris op 
de Welberg en een bijeenkomst 
in ’t Wagenhuis in Nieuw-Vosse-
meer op vrijdag 24 juni. Daags na 

de premières, waarbij de kandida-
ten uiteraard aanwezig zijn en pu-
bliek van harte welkom is, wordt 
de aflevering van de ‘Steenbergse 
Saboteur’ steeds uitgezonden op 
SLOS TV.

Live ontknoping

De grote ontknoping, waarbij 
de saboteur ontmaskerd wordt 
en de winnaar van het program-
ma bekend wordt gemaakt, 
vindt op zondag 3 juli plaats 
in het gemeentehuis en is dan 
ook live te volgen op de SLOS. 
Presentator en bedenker Sieb Mar-
tens kan bijna niet meer wachten 
tot het zover is: “Het wordt een 

prachtig mooi amusementspro-
gramma dat door alle kernen heen 
loopt. Er zijn zaken te zien uit 
deze kernen die wellicht nog nooit 
gezien zijn. Het wordt ook heel 
spannend en mystiek. Iedereen 
kan namelijk de saboteur zijn…’’

Een tipje van de sluier wordt op-
gelicht in de trailer die te zien is 
via het speciale YouTube-kanaal 
en de Facebookpagina van de 
‘Steenbergse Saboteur’.

De ‘Steenbergse saboteur’ belooft 
volop spanning en verrassing

Houd jouw woonplaats levendig
KOOP LOKAAL



STEENBERGEN

Graaf  Hendrikstraat 3C

4651 TB Steenbergen

info@bksgroep.com

06-55776439

www.bksbedrijfskleding.nl

www.bkssport.nl

 

 

Sportshop Steenbergen
Alles voor uw sport!

Kleding 
Schoenen 

Accessoires

BedrijfsKleding Steenbergen
Workwear dat werkt!

Kleding
Schoenen

PBM’s

Textieldrukkerij
Uw kleding ons visitekaartje

Zeefdruk
Stickers

Eigen kleding aanleveren mogelijk

Sponsor

Sponsor Sponsor

Sponsor
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Het jubileumboek is verkrijgbaar bij Boekhandel Vermeulen, Kaaistraat 17, Steenbergen

Om de lat nog een beetje hoger 
te leggen, werd er wel een extra 
uitdaging toegevoegd: het boek 
moest net zoveel pagina’s tellen 
als de stad Steenbergen in jaren: 
namelijk 750. Het plan werd een 
project, het project een monster-

klus en het eindresultaat een lust 
voor het oog.  
Het persoonlijke voorwoord dat 
de Heer van Steenbergen, Zijne 
Majesteit de Koning Willem-Al-
exander, eraan toevoegde, maakt 
het extra bijzonder.

Complete geschiedenis
750 jaar Steenbergen, 25 jaar één 
gemeente is de titel die het boek 
kreeg. Een productie waaraan ve-
len een steentje bijdroegen. 

Twee daarvan prijken terecht en 
trots op de kaft: Frans van Eekelen 
en Willem Jongeneelen. 

De eerste tekende voor het com-
plete verhaal van de geschiede-
nis van de gemeente Steenber-
gen. Hoewel ‘compleet’ een zeer 
relatief begrip is wanneer er uit 
7,5 eeuw aan informatie te put-
ten valt. 

Kleurrijk pallet
Willem Jongeneelen, popjour-
nalist en boekenschrijver, stortte 
zich op het samenstellen van een 
kleurrijk pallet van vele tiental-
len inwoners van deze gemeente 
die er op welke wijze dan ook een 
stempel op hebben gedrukt. 

Vanuit de gemeente Steenbergen 
gaven John Nijssen en Mark Koen-
raadt kleur en inhoud aan het Ju-
bileumboek. Daarnaast hebben 
tientallen inwoners en oud-inwo-
ners op verschillende manieren 
een bijdrage geleverd.

Jubileumboek 750 jaar Steenbergen, 25 jaar één gemeente

Monsterklus met een indrukwekkend resultaat
STEENBERGEN – Een werkbezoek van burgemeester Ruud van 
den Belt en wethouder Wilma Baartmans aan de gemeente 
Tholen ontstak in 2019 een vonk die een ambitieus plan 
deed ontvlammen. Het oog van de beide bestuurders viel op 
een duimendik boek waarin de volledige geschiedenis van 
de gemeente Tholen en talloze verhalen van haar inwoners 
samenkomen. ‘Dat willen wij ook’, spraken de burgemeester 
en de wethouder naar elkaar uit. En zo geschiedde.



Tijdens de Jubileumdagen in Steenbergen is de Zuiderwaterlinie 
zichtbaar aanwezig. Zo vindt er een exclusieve rit met vooroorlogse 
auto’s dwars door de linie plaats. Brabantse gezelligheid en mobiel 
erfgoed komen samen in Heusden, Geertruidenberg, Willemstad en 
Steenbergen. 

Bij het eindpunt in Steenbergen worden er volop festiviteiten 
rond historische schepen, auto’s, motoren, fietsen en koetsen 
georganiseerd. Daar vind je de Zuiderwaterlinie ook terug met 
een kraam, waar je meer informatie kunt krijgen over de oudste 
waterlinie van Nederland. En, voor de kleintjes is het mogelijk om 
daar de Zuiderwaterlinie-kleurplaat ingekleurd af te geven om kans 
te maken op een mooie prijs.

Als kers op de taart brengt troubadour Noud Bongers het 
Zuiderwaterlinie-lied die dag ten gehore. Al met al reden om je 
richting Steenbergen te begeven op 16 april 2022!

De Zuiderwaterlinie is een unieke ketting van 12 
vestingsteden en hun ommeland, verbonden door het 
typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met het 
water. Het is de oudste, langste én meest gebruikte 
waterlinie van Nederland.

www.zuiderwaterlinie.nl

ZUIDERWATERLINIE ZUIDERWATERLINIE

ZUIDERWATERLINIEZWLBRABANT

Fort Henricus

Benedensas

Tel. 088 – 562 6000
info@stadlander.nl
www.stadlander.nl

Stadlander feliciteert Steenbergen met het 

jubileumjaar
De gemeente Steenbergen viert dit 
jaar groot feest. 
Stadlander is al jarenlang verbonden   
aan Steenbergen, waardoor ze een 
lange historie met elkaar hebben. 
We zetten graag een paar mijlpalen 
op een rij. 

Hoe het begon
De R.K. Steenbergsche Bouwvereniging 
werd officieel geregistreerd in 1913. In 
1962 besluiten de Bouwvereniging en 
West-Brabantse gemeentebestuurders 
om een regionale woningstichting op 
te richten: Stichting Regionaal Woning-
bezit, met woningen in Steenbergen, 
Nieuw-Vossemeer, Wouw, Huijbergen, 
Putte en Ossendrecht. 
Na een fusie met Spectrum ontstond 
Wonen West Brabant, dat in 2011  samen 
met Castria Wonen en  Woningstichting 
Soomland doorging als Stadlander.  

 
De Witte Villa
Stichting Regionaal Woningbezit was eerst 
in het gemeentehuis van Steenbergen  
gevestigd. In 1980 verhuisde de  stichting 
naar de ‘Witte Villa’, op de kop van de 
Kaaistraat, en in 1985 naar een nieuw  
eigen kantoor aan de Molenweg. Hierna 
heeft Stadlander zich op de Fabrieksdijk  
gevestigd. 

 

Een andere mentaliteit
Déon Schuurbiers, al 30 jaar werkzaam 
bij de woningstichting, ziet een verschil 
tussen huurders van toen en nu. 
Huurders pakten vroeger meer zelf 
aan, terwijl ze nu de weg naar de 
 woningstichting makkelijker weten te 
vinden. Dat verschil vindt Déon juist 
aantrekkelijk: ‘Die afwisseling maakt 
het werk leuk en boeiend. Je komt alle 
soorten huurders tegen, van jong naar 
oud. Bij Stadlander proberen we het 
woningaanbod af te stemmen op de 
behoefte die er is. Onze doelstelling is 
dat huurders prettig wonen, nu en in de 
toekomst.’

Steenbergen en Stadlander: 
een lange historie

Projectleider Déon Schuurbiers
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Vorig jaar startten de zes leden 
van de werkgroep ‘Poldertocht’ 
met het plan voor het uitzetten 
van een bijzondere fietstocht die 
voert langs alle de zes kernen 
van de gemeente Steenbergen. 
Het zestal kreeg bijval van in 
deze gemeente gevestigde 
supermarkten en van de lokale 
horeca. Het is een bijzondere 
tocht geworden, waarvan de 
eerste start gepland is in het 
weekend van 11 en 12 juni.

“Het is een leuke fietstocht 
langs en door alle kernen. Een 
belangrijk punt hierbij is dat 
deelname geheel vrijblijvend 
is. Niets moet, al zitten er hele 
leuke elementen in. Maar de 
deelnemer bepaalt zelf waaraan 

hij of zij een bezoekje brengt. 
De Poldertocht kan ook in 
gedeelten worden gereden, 
de totale lengte van de tocht 
is 62 kilometer. Deelnemers 
kunnen starten in de eigen 
kern. Mochten ze onderweg 
het gevoel hebben dat het voor 
dat moment wel even goed is 
geweest en het terras lonkt om 
er een lekker drankje te nuttigen 
of een hapje te eten, dan is dat 
helemaal geen probleem”. 

Giscard van Tilburg is een van de 
leden van de werkgroep, waarin 
ook Ad Vermeulen, Ingrid van 
Wesel, Peter Manders, Gijsbert 
Bos en Jan Knuit zitting hebben. 
Hij vertelt namens de werkgroep 
enthousiast over de Poldertocht.

Stempel-
kaarten
“Bij de super-
markten zijn van-
af de maand april 
stempelkaar-
ten verkrijgbaar. 
Klanten verza-
me len op de ze kaart de 
stempels die ze bij het afrekenen 
van hun bood schappen krij-
gen. Iedere tien euro besteding 
is goed voor een stempel. Wan-
neer de kaart vol is krijgt men 
een Poldertocht-routeboekje 
mee en een gratis lunchpakket.” 

“Ook diverse deelnemende kas-
teleins hebben stempelkaarten 
voor hun gasten. Die ontvangen 
stempels bij hun bestedingen. 
En volle kaarten zorgen voor 
een leuke attentie.”

Aansluitende 
evenementen
“Diverse organisaties hebben al 
aangegeven dat ze graag aanha-

ken bij de Polder-
tocht. Een voorbeeld is het A.M. 
de Jongmuseum, dat dan door 
de deelnemers bezocht kan 
worden. 

Of een ander voorbeeld hier in 
Nieuw-Vossemeer: de Joannes 
de Doperkerk, waar vrijwilligers 
rondleidingen geven. Dat ge-
beurt ook in de andere kernen. 

Maar ik benadruk: alles is voor 
de deelnemers geheel vrijblij-
vend, ze bepalen zelf wat hun 
belangstelling heeft. Het is ook 
mogelijk om op de route van de 
tocht bijvoorbeeld een kroegen-
tocht te houden, of gewoon een 
heel andere invulling.”

Braderieën
Voor de eerste start in het 
weekend van 11 en 12 juni 
is bewust gekozen. “Op za-
terdag 11 juni is het brade-
rie in Dinteloord en zon-
dag 12 juni wordt hier in 
Nieuw-Vossemeer de brade-
rie georganiseerd. Dat zijn 
al twee leuke evenementen 

waaraan men tijdens de Polder-
tocht een bezoekje zou kunnen 
brengen.”

Bedoeld als blijvertje
De werkgroep Poldertocht is er 
van overtuigd dat heel wat in-
woners plezier kunnen beleven 
aan de fietstocht. 

“Ook na het jubileumjaar blijft 
de mogelijkheid om de tocht te 
rijden. En wellicht kan deze ook 
via de VVV worden aangeboden 
aan inwoners en bezoekers van 
onze gemeente.”

“Niets is verplicht, alles vrijblijvend”

Poldertocht voert 
langs alle kernen

Sint Gummaruskerk
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“Bij de super-
markten zijn van-
af de maand april 

ten verkrijgbaar. 
Klanten verza-
me len op de ze kaart de 
stempels die ze bij het afrekenen 
van hun bood schappen krij-

ken bij de Polder-
tocht. Een voorbeeld is het A.M. 

Braderieën
Voor de eerste start in het 
weekend van 11 en 12 juni 
is bewust gekozen. “Op za-
terdag 11 juni is het brade-
rie in Dinteloord en zon-
dag 12 juni wordt hier in 
Nieuw-Vossemeer de brade-
rie georganiseerd. Dat zijn 
al twee leuke evenementen 

Dinteloord

Steenbergen

Welberg 

Nieuw-Vossemeer

Kruisland

De Heen

Jubileumjaar 2022 
www.steenbergen2022.nl

Martin Valkhoff



Steenbergen  
750 jaar!
Rijk Zwaan wenst de Gemeente Steenbergen en  
haar inwoners nog vele gezonde jaren toe.
Rijk Zwaan werkt samen met partners wereldwijd  
aan het ontwikkelen van gezonde, lekkere en 
 aantrekkelijke groenten. Zo maken we groenten  
niet alleen gezond, maar ook leuk.  
Kijk op rijkzwaan.nl.
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GOODMORNING
FELICITEERT 
STEENBERGEN 
MET RUIM 
273.500 HÉLE
GOEDE MORGENS!

Maar liefst 750 mooie jaren, dat zĳ n ruim 273.500 mooie ochtenden! 
Want het is elke dag weer prachtig wakker worden in Steenbergen, óók voor de 
ruim 400 fl exwerkers van Goodmorning. Al jaren voelen zĳ  zich hier bĳ zonder 
welkom, en met onze hele organisatie zĳ n we Steenbergen daar dan ook 
oprecht dankbaar voor. Elke morgen weer opnieuw…Namens iedereen van 
Goodmorning van harte gefeliciteerd met dit unieke jubileum!  

www.werkenbij.tantelouise.nl

Kom eens langs!
Ouderenzorg is mensenwerk. En mensen maken 
het verschil. Dat maakt het extra belangrijk dat jij 
als Verzorgende IG of Verpleegkundige op je plek 
zit. Tante leert jou daarom graag beter kennen. 
Om te ontdekken op welke locatie jij jezelf als een 
vis in het water voelt, maar ook om te vertellen 
wat we voor jou kunnen betekenen. Ook in de 
gemeente Steenbergen.

Volg tante op social media

Verzorgende IG

Verpleegkundige

Scan één van de QR-codes om direct naar de 
vacature te gaan en een afspraak te maken of 
neem een kijkje op werkenbij.tantelouise.nl.

FUJIFILM IMAGING PRODUCTS &SOLUTIONS  is het 
toonaangevende fotolab waar kwalitatief 
hoogwaardige fotoproducten worden afgedrukt. 

Voor de klanten van FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & 
SOLUTIONS wordt gebruik gemaakt van de meest 
moderne apparatuur om alle dierbare herinneringen 
vast te leggen.

Postbus 16, 4650 AA Steenbergen         Franseweg 65, 4651 GE Steenbergen
Tel: +31 (0)167 56 99 11                                        Email: info @fujiilm-imaging.nl

Sponsor Sponsor

Sponsor

www.werkenbij.tantelouise.nl

Sponsor
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Het idee voor de Kern&Kwis ont-
stond al jaren geleden tijdens een 
verjaardagsfeestje op de Welberg. 
Onderwerp van gesprek waren de 
dorpsquizzen die op steeds meer 
plaatsen in het land worden ge-
houden. Al pratende kwam men 
tot het idee om het ter gelegen-
heid van het jubileumjaar een 
tikkie ambitieuzer aan te pakken 
en alle kernen van de gemeente 
Steenbergen tegelijkertijd aan de 
slag te zetten. 

Droomaantal
Twee jaar geleden werd een voor-
zichtig begin gemaakt met de 
planvorming en inmiddels is één 
duidelijk: het bleek makkelijker 
gezegd dan gedaan. Dat neemt 
niet weg dat de Kern&Kwis met 
hulp van velen inmiddels al een 
heel eind in de steigers staat en 
de eerste elf teams zich zelfs al 
hebben aangemeld. Met nog zes 
maanden in het verschiet heeft de 
organisatie er dan ook alle hoop 

op dat het droomaantal van 100 
teams gehaald gaat worden. 

Lokaal doel
Teams die mee willen doen, kun-
nen zich al inschrijven via de web-
site kernenkwis.nl. De kosten voor 
inschrijving bedragen € 75,- per 
team. Dit geld komt volledig ten 
goede aan de prijzenpot die een 
gegarandeerde hoofdprijs heeft 
van € 1.000,- euro, maar hoe 
meer teams er mee doen, hoe ho-
ger de prijzen uitvallen. 

De gewonnen prijs moet wel ten 
goede komen aan een lokaal doel 
binnen de gemeente Steenbergen. 
Daaronder valt heel veel. Er kan 
bijvoorbeeld gespeeld worden 
voor een uitje met de vrienden-
club, een zomerbarbecue met de 
wijkvereniging, nieuwe doeltjes 
voor de kids van de voetbalclub, 
bladmuziek voor de dweilband, 
een boom in het levensbos met de 
familie, een kunstwerk voor het 
dorp of…..vul het maar in. Bij de 
definitieve inschrijving moet be-
kend zijn wat het doel is waar het 
team voor speelt. 

Basiskamp
De teams spelen vanuit een ba-
sis die zij zelf kiezen. Of dat nu 
thuis is, in de kroeg, in de kan-
tine van de sportclub, in het ge-
meenschapshuis of in een tent. 
Zolang het maar wel een plek bin-
nen de gemeente Steenbergen is. 
De gekozen speelplek is het basis-
kamp van het team, maar dat be-
tekent niet dat alle teamgenoten 
daar ook de hele tijd zullen zijn. 
De Kern&Kwis 2022 heeft name-
lijk heel wat verrassingen in petto.

Ook voor de kids
Deelname aan de Kern&Kwis 2022 
is voor iedereen. Een team be-
staat uit minimaal 6 en maximaal 
15 spelers. Dat is overigens geen 
verplichting, maar wel een advies. 
Met te weinig teamleden kunnen 
namelijk niet alle opdrachten uit-
gevoerd worden. Te grote teams 
zijn al snel onwerkbaar. In dat ge-
val is het raadzaam om twee groe-
pen in te schrijven. 
Kinderen jonger dan 12 jaar kun-
nen zeker ook meedoen. Zij tellen 
dan niet mee voor het ledenaan-

tal van het team maar krijgen een 
boek met eigen opdrachten. Deze 
opdrachten tellen mee voor een 
eigen prijs: Kern&Kids 2022.  Ook 
is er een prijs voor de kern die op 
het gebied van sportiviteit, inzet 
en teamgeest de meeste punten 
scoort: de Kern&Prijs. 

De Kern&Kwis 
2022: Je wilt ‘m niet 

gemist hebben!
Voor meer informatie: 

kernenkwis.nl - Facebook en 
Instagram (kernenkwis)

Kern&Kwis 2022: Het kan 
niet gek genoeg worden!
DE ZES KERNEN – Volgens de organisatie van de Kern&Kwis 2022 
wordt 1 oktober misschien wel de spannendste dag van het hele 
Jubileumjaar. Vanaf klokslag vier uur die middag gaan honderden 
deelnemers aan het grootste spel ooit gespeeld in de gemeente 
Steenbergen van start. Zij hebben vijf uur de tijd om met hun team een 
eindeloze reeks opdrachten uit te voeren, codes te kraken en puzzels 
op te lossen. Wat hen precies te wachten staat, wordt angstvallig 
geheim gehouden.

De organisatie van de Kern&Kwis zou de organisatie van de Kern&Kwis niet zijn, wanneer zij zich niet 
op passende wijze zou presenteren. En dus stelt het A-team zich raadselachtig voor: 
Dirigent schoolorkest Maria Regina, mede-bedenker verhalenmiddag Witte Da. Miss Kleine Tour 1988, 
juf groep 1/2A Zonnebergschool Kruisland. Redactiemedewerker Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen, 
tevens lid Dorpsraad Welberg. Broer van de redactiemedewerker, kampioen 2017 met vrijdagherenteam 
TVS,  verder onvindbaar op het wereldwijde web. Bedenker website wijkregistersteenbergen.nl, voorzitter 
Heemkundekring De Steenen Kamer. Bijnaam en bedrijfsnaam: MartyParty. Tevens van Sportparkuitje.nl. 
Voorzitter stichting Ontspanning Voor Welberg, grote tromspeler bij dweilband D’n Dweilberg. 
Deze foto en de hints vind je ook op de Facebookpagina van de Kern&Kwis. Zet in een reactie de goede 
antwoorden en maak kans op de leuke prijs!

Team Klets is één van de elf teams die zich 
inmiddels al ingeschreven hebben voor de 
Kern&Kwis2022. Ook De Kernbommen, 
Komarop!!, Kleine Tour, Ut Toeternietoe, 
’t Ravelijn, Strieneschatjes & Co, Tequi-
la Juud, Bitterzoet, Musters en Zo In Kruis-
land willen ‘m niet gemist hebben. De hoop 
is dat honderd teams op 1 oktober meedoen 
aan de Kern&Kwis 2022. 

Naast de organisatie helpen heel veel men-
sen met het bedenken van vragen en op-
drachten. Onder meer: Team Dinteloord 
met Carlo Baas, Team De Heen met Jacque-
line Pop en Anuschka van der Wulp, Team 
Kruisland met Lars Heeren, Pieter Linders, 
Judith van Osta & partners, Team Welberg 
met Sieb Martens en Robert Catsburg en 
Team Nieuw-Vossemeer met Marion en 
Nadia Laane.
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Zaterdag 
1 oktober 2022



STADSPALEIS HET MARKIEZENHOF  Bezoek de 
expositie Hoge Luchten, i.s.m. het Rijks
museum of doe een kinderspeurtocht.

STREEKPRODUCTEN  Naast de befaamde 3A’s 
(ansjovis, asperges en aardbeien) vind je op 
de Brabantse Wal nog andere producten van 
eigen bodem. Haal de attractiekaart bij de 
VVV en shop lokaal!

EEN WEEKEND WEG OP DE BRABANTSE WAL
Wie een weekend vol vertier wil, hoeft niet ver te rijden. Want langs de grens van 
Zeeland en Vlaanderen ligt dit opvallende landschap. Het is een prachtig gebied, 
rijk aan contrasten. Het gebied strekt zich uit van Putte tot aan Steenbergen en 
van Bergen op Zoom tot Roosendaal. Bossen, glooiende weilanden, vlakke polders 
en waterpartijen wisselen elkaar af. Naast de historische stad Bergen op Zoom 
vind je hier unieke natuur, bijzondere monumenten en veel cultuur. De steilrand, 
een monument van aardkundige waarde, is door het hoogteverschil een uitdaging 
voor fietsers en wandelaars.

WATERRIJK STEENBERGEN
Ook dichtbij zijn vast nog vele verrassingen. 750 jaar Steenbergen, een stad vol 
geschiedenis, maar heb je alles al gezien? De restanten van de vesting, onderdeel 
van de West Brabantse Waterlinie, zijn hier en daar nog zichtbaar. Of de natuur
gebieden met slikken, kreken, geulen en veel ruige vegetatie: de ideale plaats voor 
een leuke wandeling of fietstocht. Loop langs de populaire jachthavens aan de 
Steenbergsche Vliet of het Volkerak. Een bezoek aan Natuurpoort Benedensas en 
Fort Henricus maakt je ontdekkingsreis in eigen stad compleet!

MONUMENTAAL BERGEN OP ZOOM
Vanaf Steenbergen volg je de West Brabantse Waterlinie, dan kom je vanzelf uit  
in Bergen op Zoom. Voordat je daar bent, passeer je eerst Halsteren met Fort de 
Roovere, trotseer de 129 treden van de Pompejustoren en geniet van het prachtige 
uitzicht of loop door de wereldberoemde Mozesbrug. Aangekomen in Bergen op 
Zoom, midden op de Brabantse Wal en één van de oudste steden van Nederland. 
Het rijke verleden van de stad is af te lezen aan de vele gerestaureerde gebouwen. 
In het compacte stadscentrum staan meer dan 800 monumenten. Bezoek stads
paleis het Markiezenhof en kom erachter hoe de heren van Bergen op Zoom 
leefden in de 15e eeuw. Vanaf Natuurpoort Lievensberg start je zo een wandel, 
fiets of mountainbiketocht.

WIELERGEMEENTE WOENSDRECHT
Aan de andere van de Brabantse Wal vind je gemeente Woensdrecht, de steilrand 
is hier het meest zichtbaar. Het gelijknamige dorp Woensdrecht en het dorp 
Ossendrecht torenen hoog boven de omgeving uit, op sommige punten ruim  
20 meter! De hoogteverschillen, bossen en polders zijn een waar eldorado voor 
fietsers. Via Natuurpoort de Volksabdij stap je zo in een van de grootste natuur
gebieden van de Brabantse Wal: Grenspark Kalmthoutse Heide. De Kalmthoutse 
Heide is een goed onderhouden gebied en je vindt er tal van wandelingen, fiets  
en mountainbikeroutes van variërende lengtes.

KLIMBOS  Met negen verschillende klimroutes 
met bruggen, netten, lianen en tokkelbanen 
is het Klimbos Brabantse Wal een fantastische 
belevenis in een prachtig bosgebied. Kinder
achtig? Zeker niet! Je gaat met beide benen 
van de grond op 3 tot 5 meter hoogte.

VERBORGEN VESTING  Ga ondergronds in  
de Verborgen Vesting van Bergen op Zoom. 
Hier komen de oude vestingmuren met 
geluid en lichtshows tot leven.

STADSSTENEN FAMILIE SPEURTOCHT  Ontdek 
op een leuke manier de bijzondere plekjes 
van de stad. De route loopt dwars door het 
centrum van Bergen op Zoom, dus je komt 
ook langs alle leuke winkeltjes, speel
fonteinen, terrassen én twee ijssalons!

NATUUR  Wist je dat de Brabantse Wal wel  
18 natuurgebieden heeft? Ga mee met een van 
de wandelingen of excursies onder leiding 
van een gids. Wanneer? Kijk in de agenda  
op de website.

SUPPEN  Op een supboard genieten van het 
prachtige waterlandschap van WestBrabant. 
Op de Steenbergsche Vliet of de Binnenschelde.

FIETSEN  Kies een van de vele themaroutes, 
haal ze gratis op bij de VVV of download 
(met GPX!) de routes op de website. 

VVV Brabantse Wal
Steenbergsestraat 6, Bergen op Zoom
(in stadspaleis het Markiezenhof )

0164 277 482
info@vvvbrabantsewal.nl
www.vvvbrabantsewal.nl

VVV Informatiepunt Steenbergen
Gummaruskerk
Westdam 83, Steenbergen

VVV Informatiepunt Woensdrecht
De Volksabdij 
O.L.V. ter Duinenlaan 199, Ossendrecht

DOEN!


