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3e editie - 13 okt 2022  

       Organisatie Jubileumjaar Steenbergen 2022 

 

 

Nieuwsbrief  

Jubileumjaar Steenbergen 2022 

 

Beste lezer! 

Na een mooie, ietwat warme zomer is de herfst in volle hevigheid losgebarsten. We zijn in het 

laatste kwartaal van ons Jubileumjaar terechtgekomen. Er valt terug te kijken op volop mooie 

momenten en happenings maar er ligt ook nog van alles voor ons. In juli concludeerden we al: 

Jubileumjaar Steenbergen 2022 kan nu eigenlijk al niet meer stuk. Dat hebben de maanden 

daarna alleen maar bewezen. 

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. 

 

Vuelta 2022 

De doorkomst van het internationale wielerevent La Vuelta 

mag in het rijtje hoogtepunten van dit Jubileumjaar natuurlijk 

niet ontbreken. 

Grote namen reden in de veelbekeken en goedbezochte 

wielerkoers, die ook onze regio en gemeente doorkruiste. Eén 

van de eyecatchers daarbij was de aangeklede Watertoren, die 

voor de gelegenheid een heus wielershirt droeg. Zelfs 

internationaal had de media volop aandacht voor die stunt.   

 

Klik hier voor een mooie online video-impressie van hoe 

dat feestelijke weekend er in Steenbergen uitzag. 

https://www.youtube.com/watch?v=4PyQOgaL-SE
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Burendag 2022 werd in onze 

gemeente uitgebreid gevierd 

dit jaar. In Kruisland zelfs al 

op 11 september, omdat 

daar in het ‘officiële’ 

Burendagweekend de kermis 

stond. Welberg, De Heen en 

Dinteloord waren op 24 september 

aan de beurt. Een dag later was er 

volop gezelligheid in Nieuw-

Vossemeer en meerdere wijken en 

buurten van Steenbergen. We 

mogen terugkijken op een hoop 

geslaagde bijeenkomsten waar 

heel wat 

mensen 

veel plezier 

aan 

beleefden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BN De Stem schreef er nog een leuk 

artikel over. Dat lees je hier! 

 

Een geslaagde Burendag 

e 

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/in-steenbergen-snappen-ze-hoe-je-burendag-moet-vieren-je-gunt-het-elkaar~acb8dc43/
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organisatie heeft nog een flinke kluif aan het 

nakijken van de oplossingen. 

 

De gemeente Steenbergen is maar liefst vier 

hengelsportverenigingen rijk. In een unieke 

samenwerking hielden die op 17 september een 

speciale jubileum-viswedstrijd aan de Bovensas. 

Wethouder Maurice Remery gaf die ochtend het 

startschot. Hier zie je wat screenshots van de 

reportage uit het jubileumjournaal dat enige 

weken geleden werd gemaakt. De hele 

aflevering kijk je via deze link. Ook andere 

edities terugkijken? Dat doe je op het YouTube-

kanaal van SLOS TV. 

1 Oktober 2022 mag de 

geschiedenisboeken in. Nooit eerder 

heeft de gemeente Steenbergen zo’n 

groots spelprogramma meegemaakt, 

inhoudelijk geheel door inwoners 

opgesteld. 

De uitvoering werd een co-productie met de SLOS maar 

het hele quiz- en spelaanbod is van A tot Z door een 

club superfanatieke vrijwilligers tot stand gekomen. 

Honderden inwoners, verdeeld over tientallen teams 

gingen uiteindelijk de strijd aan met elkaar en kregen de 

meest uiteenlopende opdrachten voor hun kiezen. Vijf 

uur lang was de regio in rep en roer. Een deel van het 

spel werd online en live via de SLOS uitgezonden, 

andere onderdelen vonden op locatie plaats of konden 

de teams op hun ‘thuisbasis’ oppakken. En wat werd er 

fanatiek gespeeld! Iedereen kon achteraf, moe maar 

voldaan, slechts één ding concluderen: Wat een enorm 

succes! De grote vraag is alleen nog wie er gewonnen 

hebben. Dat wordt op 15 oktober bekend want de  

 

Beelden terugkijken van de quiz? 

De SLOS heeft vijf uur live live televisie terug 

gemonteerd tot een sfeerreportage van 

ongeveer een kwartier. 

 

Veel kijkplezier! 

 

 

Viswedstrijd 17 september aan bij de Bovensas 

Een spannende en zeer geslaagde Kern&Kwis 

https://www.youtube.com/watch?v=NgmPVQAjPg0&t=537s
https://www.youtube.com/c/SlosNL
https://www.youtube.com/c/SlosNL
https://www.youtube.com/watch?v=g5ist2VDbw0
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We zijn al een eind op weg met ons jubileumjaar. Maar 

gelukkig liggen er ook nog een aantal bijzondere momenten 

in het verschiet. Dit zijn highlights die in geen enkele agenda 

mogen ontbreken. 

 

Bietentocht 

Al heel wat jaren wordt het vervoeren van suikerbieten van 

de boer naar de fabriek symbolisch in ere hersteld met deze 

vaartocht. Dit jaar begint en eindigt die tocht in de gemeente 

Steenbergen. Op zondag 23 oktober is het zeer de moeite 

waard om te gaan kijken naar hoe paarden de klassieke platbodems Steenbergen binnentrekken 

langs de Vliet en het havenkanaal bij Fort Henricus. Een uniek schouwspel dat zijn gelijke in de 

wereld niet kent. Eenmaal in de haven aangekomen worden de schippers welkom geheten door 

burgemeester Ruud van den Belt. 

Maar dit jaar is er meer te beleven, en wel in 

Dinteloord. Op donderdag 27 oktober eindigt de 

Bietentocht in Dinteloord. Dan meren de 

indrukwekkende platbodems daar aan in de 

jachthaven Waterkant en vanwege het jubileumjaar 

wordt er een extra feestelijke middag van gemaakt. 

Museumboot Terra Nova ligt er ook en is te 

bezoeken. Er zijn op de kade live optredens met 

onder meer zeemansliederen en een heel bijzondere 

DJ draait er bakelieten 78 toeren platen. Er staan 

foodtrucks en speciaal voor kinderen zijn meerdere 

spellen en activiteiten bedacht die met suikerbieten 

te maken hebben. 

Parkeren is bij de jachthaven die 

dag niet mogelijk maar ook daar is 

iets leuks op gevonden. Een oude 

Engelse Bedford bus rijdt als 

pendeldienst in Dinteloord heen 

en weer tussen de jachthaven, de 

voormalige bushalte aan het Zuideinde en de 

parkeerplaats van sportpark Molenkreek.  

Herdenking 2022: een seminar en de traditionele ceremonie bij het Bevrijdingsmonument 

Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Steenbergen wordt op zondag 6 november 2022, 

in het gemeentehuis, een seminar georganiseerd over het herdenken van oorlogsslachtoffers. De 

titel van het seminar is Verbinden door herdenken, herdenken door verbondenheid.  

Gespreksleider Willem-Jan Joachems, journalist-presentator bij Omroep Brabant, gaat de 

bijeenkomst in goede banen leiden. Die krijgt deels een forumvorm. Sprekers krijgen de ruimte 

voor een korte voordracht over een thema dat met herdenken te maken heeft.  

 

Evenementenkalender 

Foto: Nelly Mangelaars © 
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Vervolgens worden die onderwerpen samen met de andere deelnemers besproken. Het zal 

natuurlijk gaan over hoe herdenkingen lokaal tot stand kwamen en zich ontwikkelden maar ook 

wordt er gekeken naar hoe het buiten de gemeentegrenzen verloopt. Het programma start om 

13:30 uur en duurt tot 15:00 uur.  

Onder de genodigden in het publiek bevinden zich onder meer dhr. Van de Donk als voorzitter 

van het 4 en 5 mei comité, een vertegenwoordiging van de Canadese Ambassade, collegeleden 

van de Brabantse Wal gemeenten, een afvaardiging van de in 1944 bevrijdende Canadese 

regimenten, nabestaanden van de lokale burgerslachtoffers, veteranen en vertegenwoordigers 

van andere herdenkings-initiatieven. Vanzelfsprekend 

kunnen belangstellenden zich eveneens aanmelden 

voor het bijwonen van dit seminar. Wie er bij wil zijn 

belt uiterlijk 21 oktober het nummer 0167-543488 of 

stuurt een e-mail naar kabinet@gemeente-

steenbergen.nl. De toegang is gratis, maar vol is vol. 

Aansluitend op het seminar vindt om 15.30 uur bij het 

Bevrijdingsmonument van Welberg de herdenking 

plaats van de bevrijding in 1944 en de slachtoffers die 

toen vielen. Ook daar zijn bezoekers vanzelfsprekend 

welkom en iedereen die dat wil mag hier zelf de bel 

mag luiden en bloemen leggen. Er zal ook een Canadese afvaardiging aanwezig zijn en in het 

Canadese Edmonton wordt tegelijkertijd de Liberty Bell geluid.   

Aansluitend is er in het Welbergse gemeenschapshuis De Vaert een voor iedereen vrij 

toegankelijke meet & greet, waarbij historicus Robert Catsburg doorlopend een lezing geeft en 

unieke filmbeelden worden vertoond van de bevrijding. 

Een feestelijke afsluiting van een mooi jubileumjaar 

We naderen langzaam de korte en vaak wat donkere decemberdagen. Een periode waarin we het 

juist wat extra sfeervol en feestelijk proberen te maken met lichtjes, versiering, lekker eten en 

vooral samenzijn. Dit jaar maken we van die dagen een extra vrolijke en gezellige tijd. Op 20 

december is het immers officieel, dan bestaat Steenbergen exact 750 jaar. Dat gaat die dag en in 

de dagen ervoor op verschillende manieren gevierd worden.  

In het centrum van Steenbergen zijn traditiegetrouw de ijsbaan en een 

kerstmarkt te vinden. Die decembersfeer wordt doorgetrokken naar de 

Markt, die deels wordt overdekt met een feestelijke tent.  

Van 16 tot en met 20 december zijn het IJsfestijn (de ijsbaan), de kerstmarkt en de overdekte 

Markt plekken waar volop festiviteiten plaatsvinden: 

17 december - Een groots muziekfeest voor alle inwoners van de gemeente  
18 december - Een feestelijke middag voor ouderen 
19 december - Kinderfestijn 
20 december - Een avond voor iedereen die meehielp het jubileumjaar mogelijk te maken 

 

Het exacte programma per dag blijft nog heel even een verrassing maar reken er  

gerust op dat het de moeite waard gaat zijn. Jubileumjaar 2022 wordt feestelijk 

en onvergetelijk afgesloten!  

mailto:kabinet@gemeente-steenbergen.nl
mailto:kabinet@gemeente-steenbergen.nl
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Kijkje in de media 

 

We blijven met het Jubileumjaar volop de media halen. Graag lichten wij er een publicaties aantal 

uit. Klik op de titels van de artikelen om het betreffende artikel te openen. En neem bij het 

scrollen door die links gerust ook een petje af voor al onze sponsoren die deze activiteiten 

mogelijk maken. 

 

Een verkenning van de Vuelta-etappe in West-Brabant: klimmen, wind én Bredase historie  
Bron: BN De Stem - 14 augustus 2022 
 
Brabantse Wal rolt rode loper uit voor Vuelta: ‘Sportief en cultureel feestje’  
Bron: BN De Stem - 16 augustus 
 
De grootste quiz van Steenbergen: ‘Er kan zomaar een cameraploeg voor je deur staan’  
Bron: BN De Stem - 19 augustus 
 
Jong en oud geniet van alles wat de Vuelta en het plein bij de ‘Torre de agua’ te bieden 

hebben  
Bron: BN De Stem - 21 augustus 
 
52e Kleine Tour Steenbergen gestart met puzzeltocht  
Bron: BN De Stem - 22 augustus 
 
Wat zag de wereld van West-Brabant tijdens Spaanse wielerronde? 
Bron: BN De Stem - 22 augustus 
 
Dankzij de Vuelta hebben we er een toeristische hotspot bij  
Bron: BN De Stem - 22 augustus 
 
Bezoekers genieten van Brabantse Vuelta-ritten: dit zijn de mooiste verhalen en video’s  
Bron: BN De Stem - 22 augustus 
 
Wielerfeest in Steenbergen  
Bron: Internetbode - 25 augustus 
 
Gezamenlijke Jubileum viswedstrijd van de vier visverenigingen uit gemeente Steenbergen  
Bron: KijkopSteenbergen.nl - 5 september 
 
Kruisland viert zondag het belang van goede buren  
Bron: Internetbode - 7 september 
 
Sint-Gummarus trekt naar Nederland en neemt deel aan processie  
Bron: Nieuwsblad (BE) - 10 september 
 
Reizende foto-expositie ‘Verenigd & Vereeuwigd’ verhuisd naar Nieuw-Vossemeer  
Bron: Internetbode - 11 september 
 
Beter een goede buur dan een verre vriend  
Bron: Internetbode - 12 september 
 
Burendag Kruisland enorm succes  
Bron: KijkopSteenbergen.nl - 12 september 

https://www.bndestem.nl/breda/een-verkenning-van-de-vuelta-etappe-in-west-brabant-klimmen-wind-en-bredase-historie~a725a0131/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/brabantse-wal-rolt-rode-loper-uit-voor-vuelta-sportief-en-cultureel-feestje~a0c21e1a/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/de-grootste-quiz-van-steenbergen-er-kan-zomaar-een-cameraploeg-voor-je-deur-staan~aa509908/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/jong-en-oud-geniet-van-alles-wat-de-vuelta-en-het-plein-bij-de-torre-de-agua-te-bieden-hebben~a514ce69/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/jong-en-oud-geniet-van-alles-wat-de-vuelta-en-het-plein-bij-de-torre-de-agua-te-bieden-hebben~a514ce69/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/52e-kleine-tour-steenbergen-gestart-met-puzzeltocht~a79e8cb6/
https://www.bndestem.nl/breda/wat-zag-de-wereld-van-west-brabant-tijdens-spaanse-wielerronde~a28cdfcc/
https://www.bndestem.nl/columns/dankzij-de-vuelta-hebben-we-er-een-toeristische-hotspot-bij~ad06b9fa/
https://www.bndestem.nl/breda/bezoekers-genieten-van-brabantse-vuelta-ritten-dit-zijn-de-mooiste-verhalen-en-videos~a834087a/
https://www.internetbode.nl/regio/steenbergen/369527/wielerfeest-in-steenbergen
https://kijkopsteenbergen.nl/gezamenlijke-jubileum-viswedstrijd-van-de-vier-visverenigingen-uit-gemeente-steenbergen/
https://www.internetbode.nl/regio/steenbergen/370484/kruisland-viert-zondag-het-belang-van-goede-buren
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220910_96007349
https://www.internetbode.nl/regio/steenbergen/370620/reizende-foto-expositie-verenigd-vereeuwigd-verhuisd-naar-nieuw
https://www.internetbode.nl/regio/steenbergen/370825/beter-een-goede-buur-dan-een-verre-vriend
https://kijkopsteenbergen.nl/burendag-kruisland-enorm-succes/
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Sint Annaprocessie zondag afgelast, 

viering in Gummaruskerk gaat door  
Bron: Internetbode - 16 september 
 
Burendag met jubileumtintje in alle 

kernen  
Bron: KijkopSteenbergen.nl - 18 september 
 
Volop activiteiten tijdens Burendag  
Bron: Internetbode - 24 september 
 
Burendag Steenbergen, gewoon samen!  
Bron: KijkopSteenbergen.nl - 25 september 
 
Burendag liet een zonnetje schijnen in de 

kernen  
Bron: KijkopSteenbergen.nl - 25 september 
 
In Steenbergen snappen ze hoe je 

burendag moet vieren: ‘Je gunt het 

elkaar’  
Bron: BN De Stem - 25 september 
 
Burendag Nieuw-Vossemeer was een 

warm welkom voor bekende én nieuwe dorpsbewoners  
Bron: KijkopSteenbergen.nl - 27 september 
 
Grootste spel van Steenbergen van start op 1 oktober  
Bron: Internetbode - 28 september 
 
Burendag in Welberg: ‘Dit blijven we voorlopig nog wel even doen zo’   
Bron: Internetbode - 30 september 
 
Steenbergen geniet van Kern&Kwis: ‘Het was chaos, maar die vijf uur vlogen om’  
Bron: BN De Stem - 2 oktober 
 
Kern&Kwis 2022: gekmakende, gezellige chaos  
Bron: KijkopSteenbergen.nl - 4 oktober 
 
Herdenking ‘Slag om Welberg’ wordt Jubileumversie  
Bron: KijkopSteenbergen.nl - 6 oktober 
 
Speciale herdenkingsdag tijdens jubileumjaar 750 jaar Steenbergen  
Bron: RegioOnline - 6 oktober 
 
Jubileumjaar Steenbergen krijgt speciale herdenkingsdag 
Bron: Internetbode - 7 oktober 

 

https://www.internetbode.nl/regio/steenbergen/371208/sint-annaprocessie-zondag-afgelast-viering-in-gummaruskerk-gaat
https://www.internetbode.nl/regio/steenbergen/371208/sint-annaprocessie-zondag-afgelast-viering-in-gummaruskerk-gaat
https://kijkopsteenbergen.nl/burendag-met-jubileumtintje-in-alle-kernen/
https://kijkopsteenbergen.nl/burendag-met-jubileumtintje-in-alle-kernen/
https://www.internetbode.nl/regio/steenbergen/371851/volop-activiteiten-tijdens-burendag
https://kijkopsteenbergen.nl/burendag-steenbergen-gewoon-samen/
https://kijkopsteenbergen.nl/burendag-liet-een-zonnetje-schijnen-in-de-kernen/
https://kijkopsteenbergen.nl/burendag-liet-een-zonnetje-schijnen-in-de-kernen/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/in-steenbergen-snappen-ze-hoe-je-burendag-moet-vieren-je-gunt-het-elkaar~acb8dc43/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/in-steenbergen-snappen-ze-hoe-je-burendag-moet-vieren-je-gunt-het-elkaar~acb8dc43/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/in-steenbergen-snappen-ze-hoe-je-burendag-moet-vieren-je-gunt-het-elkaar~acb8dc43/
https://kijkopsteenbergen.nl/burendag-nieuw-vossemeer-was-een-warm-welkom-voor-bekende-en-nieuwe-dorpsbewoners/
https://kijkopsteenbergen.nl/burendag-nieuw-vossemeer-was-een-warm-welkom-voor-bekende-en-nieuwe-dorpsbewoners/
https://www.internetbode.nl/regio/steenbergen/372204/grootste-spel-van-steenbergen-van-start-op-1-oktober
https://www.internetbode.nl/regio/steenbergen/372387/burendag-in-welberg-dit-blijven-we-voorlopig-nog-wel-even-doen-zo
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/steenbergen-geniet-van-kernenkwis-het-was-chaos-maar-die-vijf-uur-vlogen-om~a5f7b2f1/
https://kijkopsteenbergen.nl/kernkwis-2022-gekmakende-gezellige-chaos/
https://kijkopsteenbergen.nl/herdenking-slag-om-welberg-wordt-jubileumversie/
https://regioonline.nl/regio-roosendaal/speciale-herdenkingsdag/
https://www.internetbode.nl/regio/steenbergen/372921/jubileumjaar-steenbergen-krijgt-speciale-herdenkingsdag

