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Willemstad 
•  Beleef de historische Stelling van 

Willemstad (15 en 16 juni vanaf 10.00u)
  De Zuiderwaterlinie, waarvan de Stelling 

van Willemstad onderdeel is, is de oudste 
en langste waterlinie van Nederland. In de 
Stelling van Willemstad is twee dagen lang 
van alles te beleven: 

    •  Fort Sabina: speciaal Landkunst-project, 
Zuiderwaterlinie door de ogen van 
schrijvers; historische videoprojecties en 
wandel-/fietsroute naar Willemstad; 

    •  Waterverbinding: rondje Fort Sabina -  
Ooltgensplaat/Fort Prins Frederik -  
Galathese Haven - Benedensas -  
Jachthaven Waterkant met de 
Waterpoortpont;

    •  Mauritshuis: primeur van een nieuwe 
Canonkamer voor Willemstad en 
omgeving;

    •  Mauritshuis: levensgrote reproducties 
van de bijzondere Gastelse kaart en 
Mauritskaart (1565/1590).

   (Fort Sabina, Staatsbosbeheer, BKKC, 
Gemeente Moerdijk, Mauritshuis, 
Waterpoort Rondvaarten) 

 Heijningen 
Willemstad 
Klundert 
Oudemolen

•  Watersnoodroute Moerdijk  
(16 en 17 juni, 11.00 - 17.00u)

  Deze fietsroute, die tijdens het 
Waterpoortweekend voor het eerst kan 
worden gefietst, leidt langs zichtbare 
sporen en monumenten van de 
Watersnoodramp 1953. De route kan 
vooraf worden gedownload via  
www.waterpoortweekend.nl en is gratis te 
verkrijgen bij de Gastheren langs de route. 
Bij hen kunt u ook halt houden voor een 
bezichtiging, een verhaal en eventueel een 
drankje of een hapje:

   •  Museum Watersnoodwoning (Heijningen) 
   •  Fort De Hel (Willemstad)
   •  Vlasserij-Suikermuseum (Klundert)
   •  B&B Floris & Sabina (Heijningen) 
   •  De Prullenkast (Oudemolen)
  De route is na het Waterpoortweekend het 

gehele jaar af te leggen; let in dat geval wel 
op de openingstijden van de Gastheren. 

  (Museum Watersnoodwoning, Vlasserij-
Suikermuseum/ZLTO, Fort de Hel, De 
Prullenkast, B&B Floris & Sabina) gratis

Fijnaart
•  Open huis fruitbedrijf Roks (15 juni (9.00 - 

16.00u) en 16 juni (9.00 - 14.30u)
  In de polder de Oude Appelaar ligt 

Fruitdrijf Roks en Roks Streekwinkel. Hier 
kunt u tijdens het Waterpoortweekend 
rondlopen door de fruitboomgaard, de 
streekwinkel bezoeken en iets nuttigen op 
het terras. Ook geven de eigenaren graag 
een rondleiding. 

  (Fruitbedrijf Roks & Roks Streekwinkel) 
gratis

Dinteloord
•  Salsa op het water  

(16 juni, 20.00/21.45u - 3.00u)
  Salsa op het water biedt de mogelijkheid 

om varend in Waterpoort te dansen op 3 
dekken van partyschip De Prinsenlander. 
Er zijn diverse dj’s met verschillende 
muziekstijlen. De trossen (en heupen) 
gaan los om 20.15 uur. Om ca. 21.45 uur 
meert de Prinsenlander weer aan in de 
haven, waarna u tot in de kleine uurtjes 
welkom bent om te dansen met riant 
uitzicht over de haven.

  (Bosma Rental Ships, Sabaki Events) 
aanmelden

•  Suikerstadmars (16 juni, starten tussen 
7.00 en 10.00u)

  Wandeltocht door de wijde en weidse 
omgeving van Dinteloord. Afstanden 5, 
10, 15, 25 en 40 km. Onderweg kan op 
verschillende plekken worden gepauzeerd. 

 (Stichting Suikerstad Sportief)

•  Aftrap fietsroute’ Rondje Brabantse Sas’ 
(17 juni, 13.00u)

  De fietsroute ‘Rondje Brabantse Sas’ wordt 
feestelijk afgetrapt zaterdag 17 juni om 
13 uur bij Hoeve Kakelbont in Dinteloord. 
Het is een informatieve, cultuurhistorische 
fietsroute van 57 km en brengt je door 
weidse polders en langs een aantal 
historische Brabantse sluisjes (sluis = sas).

  (Zorghoeve Kakelbont, Jachthaven 
Steenbergen, Stichting Beleef de 
Keenesluis) gratis

Hoeven
•  Workshop bier brouwen: van water  

naar bier (16 juni, 10.00 - 17.00u)
  Tijdens een dagvullend programma leer 

je alles over bier. Na een korte introductie 
nemen de brouwers van ’t Meuleneind 
je mee in het gehele brouwproces. 
Tussendoor moet het bier regelmatig 
doorverwarmen. Dan is er tijd voor een 
lunch en rondleiding.

  (Hotel & Brasserie Bovendonk, Brouwerij ’t 
Meuleneind) aanmelden

•  Rondleiding Klooster Bovendonk  
(17 juni, 14.00u)

  Klooster Bovendonk bestaat als sinds 
1907 en was toen zijn tijd ver vooruit. 
De eerste CV installatie van Nederland 
werd hier aangelegd, toiletten werden 
doorgespoeld met regenwater. Ontdek het 
hele verhaal tijdens een rondleiding door 
een enthousiaste gids.

 (Hotel & Brasserie Bovendonk)

•  ‘High-beer’ (17 juni)
  Speciaal voor vaderdag (maar ook voor 

andere liefhebbers) kan in Brasserie 
Bovendonk een ‘high-beer’ worden 
gereserveerd. Dit is eventueel te combineren 
met de rondleiding door het klooster. 

  (Hotel & Brasserie Bovendonk) aanmelden

Oudemolen
•  ‘High-tea’ met de kano  

(15, 16 en 17 juni, 11.00 - 17.00u)
  Een unieke kans om de kreek ’t Breede Gat 

te verkennen! Op het water kunt u genieten 
van allerlei zoete en hartige hapjes. Het 
kabbelen van het water en het rustig 
deinen van het bootje dragen bij aan deze 
unieke beleving. Verder in de Prullenkast 
brocante, curiosa, theetuin en tearoom.

  (De Prullenkast) aanmelden

De Heen
•  Kanoën op de Steenbergse Vliet  

(15, 16 en 17 juni, hele dag)
  Met speciale Waterpoortweekend-korting 

kunt u kano’s huren om het water en 
de natuur van de Steenbergse Vliet te 
verkennen. De schitterende rietkragen 
en een diversiteit aan (water)vogels in de 
buurt maken het  kanovaren in Waterpoort 
een unieke beleving. 

  (Akkermans Leisure & Golf) aanmelden

 

Overnachten
Wilt u meerdere dagen genieten van 
het Waterpoortweekend, dan zijn er 
tal van overnachtingsmogelijkheden 
in het gebied. Een aantal Gastheren 
van Waterpoort hebben een speciaal 
aanbod of Gastheerverhaal voor u. Kijk 
op de websites van de betreffende 
accommodaties:
•  De Heen camping, chaletpark  

& pannenkoekenboerderij De Uitwijk 
www.campingdeuitwijk.nl 

•  Willemstad Camping Bovensluis 
www.bovensluis.nl 

•  Hoeven Conferentiecentrum &  
Hotel Klooster Bovendonk 
www.bovendonk.nl 

•  Oud-Gastel Camping Park  
De Nieuwe Riet 
www.denieuweriet.nl 

•  Den Bommel Camping De Lage Werf 
www.campingdelagewerf.nl 

•  Anna Jacobapolder Hotel Oosterschelde 
www.hoteloosterschelde-
restaurantveerhuis.nl 

•  Tholen Waterrijk Oesterdam 
www.waterrijkoesterdam.nl



Tholen
•  Bergse Diepsluis: Avondvaartocht 

Verdronken Land van Reimerswaal  
(15 juni, 17.30 - 20.30u) 

  Tijdens deze vaartocht varen wij naar het 
Verdronken Land van Reimerswaal en 
Tholen-stad. Onze gids vertelt u er van 
alles over. Aan boord is een gezellige bar 
waar u iets kunt eten en drinken. 
(Rondvaart-sportvisbedrijf Zwerver3) 

aanmelden

•  Eiland Tholen: open atelierroute  
(16 juni, 11.00 - 17.00u)  
Negen ateliers op Tholen bieden u een 
zeer divers beeld van wat er aan kunst 
wordt gemaakt op Tholen: keramiek, 
portretkunst, etsworkshops, zeefdruk, 
olieschilderijen, botanische tekeningen, 
glaskunst, outsider Art. Loop binnen, kijk 
en geniet! 
(Open Atelierroute Tholen, Cultuurplein 
Tholen) gratis

•  Sint-Annaland: Thoolse Streekproducten-
veiling (16 juni, 14.00 - 16.00u)

  Beleef de enige streekproductenveiling in 
Nederland. U kunt zelf uw prijs bepalen voor 
een groot aantal Thoolse streekproducten 
via het afmijnen op de origine veilingklok. 
Leuk voor het hele gezin! 
(Stichting Thoolse Streekproductenveiling) 
gratis

•  Sint-Annaland / Stavenisse: Rondje 
Krabbenkreek (16 juni, 15.30 - 19.30u)

  Varend van Sint-Annaland naar Stavenisse 
en heerlijk langs het water weer terug 
fietsen, of andersom. Bij het opstappen aan 
boord ontvangt u een consumptiemunt voor 
een drankje bij ’t Packhuys te Stavenisse. 
(Frisia Rondvaarten, ’t Packhuys eten  
+ drinken)

•  Sint-Maartensdijk: Pluumpot-wandeling  
(16 juni, 9.30u)

  Wandeltocht van 6 of 10 km door 
natuurgebied de Pluumpot en langs de 
Oosterschelde. Storytelling onderweg. 
Aansluitend in Dorpshuis Haestinge een 
lekkere streekgerechtenhap: stoofvlees 
(van Thools dikbilrund) of Thoolse 
‘wosteballen’ met friet. 
(Haestinge Sint-Maartensdijk) aanmelden

•  Sint-Annaland: arrangementen met 
Solextocht, schietsport of Boerengolf  
(16 juni, hele dag)

  Op de Solex het eiland Tholen verkennen, 
schieten bij een schietvereniging of 
gezellig samen Boerengolf spelen. 
Alle arrangementen in combinatie 
met een heerlijke lunch of diner met 
streekproducten in Brasserie De  
Deu-Braek.  
(Brasserie De Deu-Braek, Solexverhuur 
Tholen, SSV Prinses Juliana) aanmelden

•  Sint Philipsland: Parelroute ‘Flipland in 
Beweging’ (16 juni, hele dag)

  Leer aan de hand van filmpjes in de app 
over de historie van dit mooie dorp. De 
parelroute gaat ook langs speeltuinen, dus 
ook leuk voor de kinderen! Combinatie 
met gezonde lunch of diner bij Cafe ’t 
Durp, aan het einde van de route waar u 
de parel kunt ophalen.  
(VVV Tholen, Café ’t Durp) aanmelden

•  Sint-Annaland: Zeehondensafari  
(16 juni, 11.30 - 14.00u)

  Door de Krabbenkreek varen we naar een 
zandbank waar wij zeehonden kunnen 
spotten. Bij de zandbank vragen wij stilte 
zodat u in alle rust van dit natuurschoon 
kunt genieten. Bij rustig weer kunt u 
mogelijk ook bruinvissen zien. 
(Frisia Rondvaarten) aanmelden

•  Sint-Annaland: vaartocht Zierikzee  
(met optioneel zeehondensafari om 
13.00u) (17 juni, vertrek heentocht 11.00u / 
vertrek terugtocht 15.00u)

  Vaartocht over het Nationaal Park 
Oosterschelde naar Zierikzee. In Zierikzee 
is de mogelijkheid aansluitend een 
Zeehondensafari te doen, of een bezoek 
te brengen aan het stadje Zierikzee. 
(Frisia Rondvaarten) aanmelden

•  Anna Jacobapolder: Kreeften kijken  
en eten (17 juni, 15.30u)

  Rondvaart over Oosterschelde langs 
de kreeftengronden. Aansluitend een 
overheerlijk driegangen-kreeftendiner in 
Restaurant ’t Veerhuis. 
(Restaurant ’t Veerhuis, Hotel 
Oosterschelde) aanmelden

Steenbergen 
Kruisland 

•  Blauwe Sluis: Proef en beleef de 
Cruijslandse Kreken (16 en 17 juni vanaf 
10.00u)

  Rondom Blauwe Sluis (tussen 
Steenbergen en Kruisland) is het hele 
weekend van alles te doen op en rond de 
kreken. Een greep uit de activiteiten: 

    •  varen met de boswachter over de kreken
    •  sloephuur aan de Steenbergse Vliet
    •  proeverij van streekproducten 
    •  live muziek bij horecavoorziening De 

Baakermat (met streekbier Roodbaard)
    •  springkussen
    •  informatie waterschap over gemaal 

Blauwe Sluis
  (De Baakermat, Logement de Blauwe 

Sluis, Marly Mulders grafische vormgeving, 
Buro Kreek enzo, Rozeboom Watersport, 
Brabants Landschap, Waterschap 
Brabantse Delta) gratis

•  Kruisland: Expositie historische tramlijn 
Gastelsveer-Kruisland-Steenbergen 
(15/16/17 juni, 14.00 - 17.00u)  
 De tramlijn Gastelsveer - Kruisland - 
Steenbergen was ooit een belangrijke 
verbinding voor het transport van bieten, 
zand, de post en een enkele reiziger. 
De tram trok 3 à 4 keer per dag door 
Kruisland. Ontdek het historische verhaal 
van deze bijzondere tramverbinding in 
museum De Holle Roffel.

  (Marly Mulders grafische vormgeving, 
Museum de Holle Roffel)

Oud Gastel 
Oudenbosch

•  Het verhaal van het Gastels Laag 
(16 juni, 13.00 - 16.00u)

  Het Gastels Laag is een onbekend 
natuurgebiedje ten westen van 
Oudenbosch. Speciale omstandigheden 
zorgden voor de ontwikkeling van 
bijzondere flora en fauna. Enkele 
Gastheren van Waterpoort ontvangen u 
met een kop koffie om de geheimen van 
het Gastels Laag te onthullen. Daarna 
kunt u deelnemen aan een verrassende 
natuurwandeling door het gebied.

  (B&B De Luijenberg, Park de Nieuwe 
Riet, Creatieve fotografie Anita Bosker, 
E-Promotionfilms Oudenbosch) aanmelden

• Kersenpremière (17 juni, 10.00 - 15.00u)
  Hoe zouden de eerste kersen van 

2018 proeven? U bent van harte 
welkom om samen met uw familie 
de allereerste kersen zelf te komen 
plukken. U wordt ontvangen met een 
kopje koffie of iets fris en 
zoete hap. Na een 
plukinstructie kan er 
worden geoogst!  

  (Kersen 
ByVoorbraak)

Zevenbergen
•  ’n Bietje Koekoek aan de waterkant  

(16 juni (11.00-21.00u)  
en 17 juni (11.00-19.00u)

  Dit 2-daagse waterfestijn vindt plaats bij 
de voormalige suikerloods (pulphal) aan 
de Roode Vaart. Een evenement waar 
jong en oud, burgers en agrariërs elkaar 
kunnen ontmoeten en water en cultureel 
erfgoed kunnen (her)beleven. Op het 
programma staan oa.: 

    •  een drakenbootrace
    •  braderie/streekmarkt incl. 

boerenvaderdagbrunch; 
    •  speciale ‘Bietje Stoer’ 

vaderdagactiviteiten
    •  dorpsstrand met foodtrucks en 

plaatselijke bierbrouwers
    •  muzikaal en cultureel programma, 

zoals o.a. zang, ballet, oldtimers, 
heemkundekring en het Suiker- en 
Vlasserijmuseum

    •  informatie- en doemarkt rondom het 
thema water en waterberging

  (KrachtigBuiten, ZLTO Moerdijk, Roks 
streekwinkel, Theetuin Huisbrasserie ’t 
Sas, Gemeente Moerdijk, Meer Moerdijk, 
Groei en Bloei, Waterschap Brabantse 
Delta e.v.a.) gratis
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aanmelden   voor deze activiteit moet u  
zich aanmelden

  gratis  gratis activiteit www.waterpoortweekend.nl

Waterpoort
Rondom het Volkerak - Zoommeer ligt een 
gebied dat het waard is om te ontdekken. 
Een gebied met een gemeenschappelijke 
geschiedenis op de grens van land en 
water. Eens aan zee gelegen, nu rondom 
levendig bevaren binnenwateren.  
Een gebied vol Water, Erfgoed, Deltanatuur 
en Landschap. Een gebied wat leeft en 
waar je heerlijk tot rust kan komen.


