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2ste editie - 21 juli 2022  

       Organisatie Jubileumjaar Steenbergen 2022 

 

 

Nieuwsbrief  

Jubileumjaar Steenbergen 2022 

 

Beste lezer! 

Wat hebben we er een paar mooie maanden op zitten. Er hebben al heel veel bruisende 

evenementen plaatsgevonden, mooie initiatieven zijn gestart, én we hebben nog een paar 

maanden te gaan. Maar het Jubileumjaar Steenbergen 2022 kan nu eigenlijk al niet meer stuk. 

Complimenten aan alle betrokkenen! 

  

Graag praten we u met deze 

nieuwsbrief even bij over wat 

er de afgelopen maanden 

zoal is gebeurd en blikken we 

vooruit op wat er nog op het 

programma staat. 

 

 

 

 

 

16 april 2022: 

Eén van de grote hoogtepunten van dit Jubileumjaar was  

de aankomst van de Vestingstedenrit van de Zuiderwaterlinie 

tijdens het drukbezochte Vestingweekend.    

 

Burgemeester Ruud van den Belt ontving de vooroorlogse 

auto’s samen met Marga de Jager, CEO van de ANWB. Eén 

voor één mochten de vooroorlogse auto’s zichzelf presenteren 

aan het publiek. Wat een plaatjes! 

 

Nagenieten van dit weekend? Kijk dan naar de 

aftermovie via onderstaande link: 

Aftermovie   

 

https://www.youtube.com/watch?v=9UTJM5RXztU
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Elke zondag om 13.00 uur is er weer een nieuwe uitzending van het Jubileumjournaal. Elke week sluiten er 

gasten aan om meer te vertellen over activiteiten en initiatieven van het Jubileumjaar. Benieuwd naar de 

opnames? Bekijk hier een paar beelden.    

 

                  
 

Kijk elke zondag om 13.00 uur naar een nieuwe aflevering van het Jubileumjournaal. Oude afleveringen 

terugzien? Kijk op het YouTube-kanaal van SLOS TV naar alle afleveringen. 

 

Evenementenkalender 

 

Doorkomst Vuelta 

Op zondag 21 augustus raast de Vuelta door de 

gemeente. Het hele weekend zijn er daarom leuke 

activiteiten, zoals een “historische”  

Derny-koers en een Dikke Banden-race voor de 

jeugd.   

Bekijk het programma van de Vuelta in één overzicht! 

 

Kijkje achter de schermen bij het Jubileumjournaal 

e 

https://www.youtube.com/c/SlosNL
https://steenbergen2022.nl/app/uploads/2022/07/La-Vuelta-Holanda-raast-door-het-Jubileumjaar.pdf


3 

 

Fototentoonstelling  

Het hele jaar reist er een fototentoonstelling door alle kernen. De 

tentoonstelling ‘Verenigd en Vereeuwigd’ laat foto’s zien van 

Fotoclub Steenbergen en Fotoclub Brabantse Wal. Daarnaast zijn 

er ook foto’s van de prijswinnaars van een fotowedstrijd te zien. 

Ga zeker eens een kijkje nemen. De tentoonstelling is op dit 

moment nog iedere zaterdagmiddag t/m 4 september te zien in de 

kerk van   

De Heen. Daarna reist de tentoonstelling door naar Nieuw-

Vossemeer.  

 

Burendag 

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. Al onze inwoners zijn van harte welkom om 

aan te schuiven 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.   

 

 

Kern&Kwis 

Wie doet er op 1 oktober mee met de Kern&Kwis? Een spannende dag! 

Vanaf 16.00 uur zullen honderden deelnemers het grootste spel ooit 

gaan spelen. Ze hebben vijf uur de tijd om met hun team een eindeloze 

reeks opdrachten uit te voeren, codes te kraken en puzzels op te lossen. 

Meer informatie: www.kernenkwis.nl  

 

Bietentocht 

Op zondag 23 oktober gaat de jaarlijkse Bietentocht 

weer van start in Steenbergen, met historische 

schepen die door trekpaarden langs de Vliet en het 

havenkanaal worden getrokken. Een uniek 

schouwspel, dat op deze schaal nergens ter wereld 

voorkomt. De finish van de Bietentocht is óók in de 

gemeente Steenbergen, op donderdag 27 oktober in 

jachthaven Waterkant in Dinteloord met een 

feestelijk programma.  

 

Benieuwd naar het volledige programma?  

Kijk op www.steenbergen2022.nl/agenda 

http://www.kernenkwis.nl/
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Op de website van het Jubileumjaar, www.steenbergen2022.nl, zijn nu ook fotoalbums te 

bekijken. Op deze manier kan iedereen nagenieten van diverse activiteiten. Nieuwsgierig?  

Kijk dan op www.steenbergen2022.nl/fotoalbums 

 

  

NIEUW: Fotoalbums 

http://www.steenbergen2022.nl/
http://www.steenbergen2022.nl/fotoalbums
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Poldertocht was een groot succes 

 
 

Op 11 en 12 juni vond de Poldertocht plaats. Een groot succes 

met zo’n 1000 deelnemers! Zij genoten allemaal van een 

leuke route, heerlijk weer, de gastvrijheid van de horeca in 

alle kernen en diverse culturele afstappunten waar meer 

verteld werd over onze historie, cultuur en erfgoed. 

 

De deelnemers kregen van AH Dinteloord, AH Achterberg, 

Jumbo Steenbergen of SPAR Nieuw-Vossemeer een heerlijk 

smulpakketje voor onderweg. Een smakelijk aanvulling op 

deze poldertocht. 

 

De reacties op social media waren erg positief. “Leuke route, 

mooie plekjes gezien”, “Het was een geweldige route. 

Ondanks dat we hier in de buurt wonen, hebben we ook nog 

op wegen gefietst waar we nog nooit geweest waren. Wij 

hebben hem zondag in 1 keer gefietst” en “Een compliment 

aan de organisatie!”.  

 

Wilt u de route (nog eens) fietsen maar heeft u geen boekje? 

Download hier de Poldertocht. 

 

Nog even nagenieten? Bekijk hier de aftermovie van de Poldertocht. 

   

Jubileumkrant 

 

Medio april verscheen de Jubileumkrant. Met dank aan de Jubileum-sponsors Steenbergse 

Courant en Business Post is de speciale Jubileumkrant Steenbergen 2022 huis-aan-huis verspreid 

bij alle inwoners van de gemeente Steenbergen. De krant is een echt bewaarexemplaar en geeft 

een uitgebreid overzicht van de vele activiteiten - voor iedereen, in alle kernen - 

die in het Jubileumjaar op stapel staan. 

De krant telt 28 pagina’s en staat boordevol informatie over het Jubileumjaar. 

Naast interviews, foto’s en mooie beelden beslaat alleen de 

evenementenkalender al maar liefst 8 pagina’s. Een programma om trots op te 

zijn, waaruit duidelijk blijkt hoe alle kernen van de gemeente Steenbergen 

bruisen in 2022.   

 

De krant is verder onder meer te vinden de VVV in de Gummaruskerk, het 

gemeentehuis en de gemeenschapshuizen, maar ook digitaal te lezen via 

https://steenbergen2022.nl/jubileumkrant.   

 

Veel leesplezier!  

 

https://steenbergen2022.nl/app/uploads/2022/06/STB22015-Poldertocht-routeboekje-A5_concept2-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=abAoi4F63KQ
https://steenbergen2022.nl/jubileumkrant
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Kijkje in de media 
 

 
Zo’n daverend Jubileumjaar zorgt ook voor veel positieve berichten in de media. Graag lichten wij 

er een aantal uit. Klik op de link om het artikel te openen.  

 

Kinderen gaan terug naar het verleden van Steenbergen: ‘Zo’n grote kogel moet je niet op 

je hoofd krijgen’  

Bron: BNDeStem – 13 april  

 

Wapengekletter en kindergekwetter op Fort Henricus  

Bron: Steenbergse Courant – 15 april 2022, pagina 11  

 

Weergoden zijn jubilerend Steenbergen goed gezind: driedubbel feest in binnenstad  

Bron: BNDeStem – 16 april 2022  

 

Het Sportfeest gaat beginnen  

Bron: Steenbergse Courant – 29 april 2022, pagina 15  

 

Wieleractiviteiten in kader festiviteiten 750 jaar Steenbergen en doorkomst Ronde van 

Spanje  

Bron: Steenbergse Courant – 29 april 2022, pagina 15  

 

Ontdek de gemeente Steenbergen tijdens de Poldertocht Groot Steenbergen  

Bron: BN de Stem – 25 mei 2022  

 

Sieb (18) maakte De Steenbergse Saboteur, een variant van ‘Wie is de Mol?’: ‘Er wordt volop 

gespeculeerd’  

Bron: BN de Stem – 9 juni 2022  

Vanmiddag op sportpark Seringenlaan: druk programma voor het Sportfestival  

Bron: Steenbergse Courant/ KijkOpSteenbergen.nl - 2 juli  

Superfeestje in sportief Steenbergen: Kruisland wint de zeskamp  

Bron: BN de Stem – 3 juli 2022  

Volharding Dinteloord viert uitgesteld jubileum met havenconcert  

Bron: Steenbergse Courant/ KijkOpSteenbergen.nl - 10 juli  

Jubileumfestival verplaatst en een processie door Steenbergen: ‘Geweldig jubileumjaar’  

Bron: BN de Stem – 20 juli 

 

 

 

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/kinderen-gaan-terug-naar-het-verleden-van-steenbergen-zon-grote-kogel-moet-je-niet-op-je-hoofd-krijgen~a2128c7b/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/kinderen-gaan-terug-naar-het-verleden-van-steenbergen-zon-grote-kogel-moet-je-niet-op-je-hoofd-krijgen~a2128c7b/
https://steenbergsecourant.nl/wp-content/uploads/STBC15042022.pdf
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/weergoden-zijn-jubilerend-steenbergen-goed-gezind-driedubbel-feest-in-binnenstad~aed357c1/
https://steenbergsecourant.nl/wp-content/uploads/STBC29042022.pdf
https://steenbergsecourant.nl/wp-content/uploads/STBC29042022.pdf
https://steenbergsecourant.nl/wp-content/uploads/STBC29042022.pdf
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/ontdek-de-gemeente-steenbergen-tijdens-de-poldertocht-groot-steenbergen~a381818d/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/sieb-18-maakte-de-steenbergse-saboteur-een-variant-van-wie-is-de-mol-er-wordt-volop-gespeculeerd~a45309f6/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/sieb-18-maakte-de-steenbergse-saboteur-een-variant-van-wie-is-de-mol-er-wordt-volop-gespeculeerd~a45309f6/
https://kijkopsteenbergen.nl/vanmiddag-op-sportpark-seringenlaan-druk-programma-voor-het-sportfestival/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/superfeestje-in-sportief-steenbergen-kruisland-wint-de-zeskamp~aab28a25/
https://kijkopsteenbergen.nl/volharding-dinteloord-viert-uitgesteld-jubileum-met-havenconcert/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/jubileumfestival-verplaatst-en-een-processie-door-steenbergen-geweldig-jubileumjaar~afeb8181/

