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Onderwerp: Toekenning "De Heraut" aan Kindervakantieweek Dinteloord

Steenbergen; 19 juli 2022

Beste (burger)raadsleden,

In de laatste week van de komende grote school/zomervakantie wordt het 50-jarig 
bestaan gevierd van de Kindervakantieweek Dinteloord.

Op zaterdag 27 augustus is er een reünie voor alle (oud-) bestuursleden en (oud-) 
vrijwilligers die in de afgelopen vijftig jaar hun medewerking hebben verleend aan de 
organisatie van dit evenement.

De week erna zullen weer honderden kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar gaan 
genieten van het uitgebreide programma dat zij voorgeschoteld krijgen. De activiteiten 
vinden dit jaar plaats op het terrein van w Prinsenland. In het verleden heeft de 
Kindervakantieweek verschillende locaties aangedaan in het dorp, maar overal werd het 
één groot feest.

Naast heel veel sport- en spelplezier en bijvoorbeeld het bouwen van hutten, heeft de 
KVW Dinteloord - onder uiteenlopende thema's - ook een educatief karakter. Veel oud- 
deelnemers hebben zich in de loop der járen spontaan aangemeld als vrijwilliger, om 
maar betrokken te kunnen blijven bij het festijn waaraan zij zoveel goede herinneringen 
bewaren.

De Kindervakantieweek is na vijftig jaar niet meer weg te denken uit Dinteloord en mag 
van doorslaggevende betekenis worden genoemd voor het behoud en de versterking 
van de leefbaarheid in deze kern. In totaal hebben er in de loop der járen enkele 
duizenden kinderen aan meegedaan.

Dit alles overwegende, heeft het college van burgemeester en wethouders in zijn 
vergadering van 19 juli 2022 besloten om de organisatie van de Kindervakantieweek 
Dinteloord de gemeentelijke onderscheiding "De Heraut" toe te kennen. Dit op basis van 
de Verordening inzake de instelling en toekenning van de gemeentelijke onderscheiding 'De 
Heraut', zoals door de raad vastgesteld op 31 mei 2007.
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Sinds de invoering van deze onderscheiding, is het de 27ste keer dat 'De Heraut" wordt 
toegekend.

De uitreiking aan het bestuur van de KVW Dinteloord staat gepland op zaterdag 27 
augustus a.s. tijdens de voornoemde reünie.

Zoals u zult begrijpen, dient een en ander geheim te blijven tot het (definitieve) moment 
van uitreiking.

In het vertrouwen u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris,
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