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e Stadsherauten organiseren iedere
laatste zaterdag van de maand van
april t/m september een stadswandeling
van 13.00 tot 15.00 uur. Dit zijn algemene
wandelingen, waarin over de historie en
andere spannende verhalen over Steen
bergen wordt verteld.
De wandelingen beginnen en eindigen bij het
VVV-informatiepunt in de Gummaruskerk. Er
wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 2,50
per deelnemer. Aanmelden kan bij aanvang
van de wandeling of stuur een mail naar:

stadsherauten2019@gmail.com

naar
Ga met ons mee op pad en luister
ergen!
de prachtige verhalen over Steenb

 WITTE VILLA

 STAD VOL VERHALEN

Kijk in de Steenbergse binnenstad vooral een
beetje omhoog, naar de gevels van de winkels
en woonhuizen, die hoofdzakelijk onder eclectische stijl vallen, met invloeden uit een groot
aantal stromingen in de architectuur. Een
pareltje hiervan is zonder meer de Witte Villa, de
voormalige residentie van het burgemeestersgeslacht Van Loon, dat bovendien eigenaar was
van de vroegere suikerfabriek.

Zo zijn er heel wat verhalen, die je zullen
verrassen. De Stadsherauten vertellen je graag
alles over onze prachtige Nassaustad tijdens
een stadswandeling. Ga je mee op pad?

De Stadsherauten Steenbergen zijn in juni 2019
opgericht als onderdeel van Heemkundekring De
Steenen Kamer. Hiermee ging een lang gekoesterde
wens van Gerard Baten en Ad Vermeulen in vervulling.
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Iedere laatste zaterdag van de maand van
april t/m september van 13.00 tot 15.00 uur
Start bij het VVV-informatiepunt
Kosten per deelnemer: €2,50
Aanmelden of speciale wensen? Mail naar:
s tadsherauten2019@gmail.com
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STADSWANDELING MET GIDS!

DE STADSHERAUTEN
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 STEENBERGEN AAN ZEE

 WEST BRABANTSE WATERLINIE

 ST. GUMMARUSKERK

 OORLOGSHELDEN

Je ziet het misschien niet in een oogopslag, maar
kijk goed om je heen en je herkent in Steenbergen
nog steeds de contouren van een vestingstad,
ooit aan zee gelegen, waar de legende van de
meerminnen nog altijd voortleeft. Want het
water en de historie zijn gebleven.

In de Tachtigjarige Oorlog werd Steenbergen
herhaaldelijk veroverd door de Spanjaarden
en heroverd door de Staatse troepen van Prins
Maurits, totdat Fort Henricus werd gebouwd om
de stad te beschermen. Van de 16e tot en met
de 19e eeuw stond Steenbergen dan ook te boek
als een belangrijke vesting- en garnizoensstad,
onderdeel van de West Brabantse Waterlinie.

Beeldbepalend voor Steenbergen is de
monumentale St. Gummaruskerk, die je van

heinde en verre kunt ontwaren. Het is dan ook
de op twee na hoogste kerk van Brabant en een
van de weinige overgebleven Cuypers-kerken
in Nederland. Aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog werd de toren door de Duitsers
kapotgeschoten. De kerk werd herbouwd en in
1960 voorzien van een nieuwe toren.

Onlosmakelijk met Steenbergen verbonden is
ook het lot van de meest gedecoreerde Britse
oorlogsheld Guy Gibson, die hier samen met
zijn navigator Jim Warwick in september 1944
neerstortte, op de terugweg van een bombardement in Duitsland.

Onze geschiedenis voert terug tot het jaar 1272
(in 2022 750 jaar geleden!) toen de stadsrechten
werden verleend door de Heer van Breda.
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S T A D S WA N D E L I N G ME T G I D S !
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