
Vrijdag  

14 juni 2019

Eiland Tholen:
Markt Sint-Maartensdijk, 16 - 21u

  Stands, muziek en hapjes uit  
Tholen en diverse windstreken

   Creatieve workshops en optredens 
Thoolse verenigingen

  Pop-up streekproductenveiling
  Openstelling Oranjekamer  

en Maartenskerk
  Levend Ganzenbord over water
   Exclusieve vaar- en wandelexcursies 

naar de Pluimpot, schorren en slikken  
bij Sint Annaland en verdronken  
stad Reimerswaal

   Na 21u is er nog een sfeervolle 
‘afterparty’ op de Markt.

Bergen op Zoom:
Stadsboerderij De Kleine Kievit,  
12 - 17u

  Streekproductenmarkt met onder  
andere sappen, soepen, oesterzwammen, 
vlees en groenten uit de streek

  Speurtochten in het bos en  
waterdiertjes scheppen 

 Waterproeverij op het Natuurpodium
  Kinderen kunnen zelf zaaien en mee-

doen met een hindernisbaan 
  Excursie Zoomland-Zeezuiper  

met Brabants Landschap
  Luisteren naar een verhalenverteller  

en muziek van de lokale Country 
folkband Hobo’s Hope

14, 15, 16 juni 2019
Drie dagen vol grenzeloze belevingen  

rondom het Volkerak - Zoommeer

waterpoortweekend.nl

Ontdek  
Waterpoort

Zaterdag  

15 juni 2019

Halderberge:
Gastels Sfeer en diverse locaties  
in Oud Gastel, 11 - 17u

  Ritje met de paardentram tussen  
Gastels Sfeer en Markt, diverse haltes

  Streekproductenmarkt met heerlijke 
proeverijen van onder andere vlees van 
de BBQ, honing en kersen uit de streek

  Gezellige terrassen Gastels Sfeer aan het 
water en Onder de Toren op de Markt

  Gratis openstelling en diverse rond-
leidingen in musea en monumenten: 
Museum In De Drie Snoeken, Mastboom-
huis, Laurentiuskerk en Waterstaatskerkje. 

  Laat jouw museumfoto maken,  
je kunt je laten fotograferen in kleding  
uit de historie

  Gastels speelbos en natuurbeleving  
voor de kinderen

  Waterdiertjes scheppen met IVN

Zondag  

16 juni 2019

Steenbergen:
Jachthaven Steenbergen, 11 - 17u

  Stands, kunst, workshops,  
muziek en pop-up terras op  
de kade aan de haven

  Vaarpendel met gids op de Merijntje 
Gijzen tussen jachthaven  
en Fort Henricus

  Vaartocht op een van de jachten die 
meedoen met de Hiswa Meevaardag

  Verhuur luxe sloepen voor 1 à 2 uur
  Natuurexcursies met gids
  Open dag van de stadsarcheologie  

en activiteit heemkundekring

Moerdijk/Goeree-Overflakkee:
Fort Sabina, 11 - 17u

  Natuurlab met natuurexcursies  
en onderzoekjes naar de natuur  
in de fortgracht en op de gebouwen  
van het fort

  Verbinding over de weg met  
Fort de Hel, het Watersnoodhuis  
en Vesting Willemstad

  Verbinding over het water met  
Fort Frederik op Ooltgensplaat  
en Fort Buitensluis te Numansdorp

  Diverse exposities over de historie  
van het fort

  Fortengame in een stoere munitiekist
  Expositie Suiker- en Vlasmuseum
  Kano-excursie met de boswachter  

in de Buitengorzen

alle  
activiteiten
programma 2019

Op diverse locaties vind je  

vijf bruisende minifestivals, 

ieder met zijn eigen karakter!

Deze folder bevat een greep 

uit alle activiteiten tijdens  

het Waterpoortweekend.  

Kijk op waterpoortweekend.nl 

voor het complete programma.
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Eiland Tholen

Tholen ontmoet 
Waterpoort

Markt Sint-Maartensdijk,  
16 - 21u
Op het historische en knusse 
marktplein in Sint-Maartensdijk staat 
ontmoeting centraal. Ontmoeting 
tussen jong en oud, tussen Thoolse 
en andere culturen, tussen mens en 
natuur! ‘Smerdiekse’ ondernemers  
en Thoolse verenigingen bieden samen 
met de Thoolse Water poort Gastheren 
een veelzijdig programma op de Markt. 
En voor natuurliefhebbers vertrekken 
er enkele bijzondere excursies te voet 
of over water.  

Halderberge

Reis door de historie  
van Oud Gastel

Gastels Sfeer en div. locaties  
in Oud Gastel, 11 - 17u  
Neem de paardentram en beleef het 
Oud Gastel van vroeger en van nu.  
In het verleden vervoerde de tram 
bieten, zand, de post en een enkele 
reiziger van Roosendaal naar 
Willemstad en verder. Op deze dag 
zijn bezoekers van harte welkom om 
op de tram te stappen en kennis te 
maken met wat Oud Gastel destijds 
en nu te bieden heeft. Van musea en 
monumenten tot horeca en een streek-
producten markt. En niet te vergeten  
de natuur activiteiten met de kinderen.

Steenbergen

Spetterend programma  
op en rond het water

Jachthaven Steenbergen,  
11 - 17u
Voor elk wat wils rondom de jachthaven 
in hartje Steenbergen! Beleef het water, 
het rijke erfgoed, de onvolprezen 
cultuur en de mooie natuur vanuit de 
haven. Erop uit met de boot, van luxe 
jacht tot privésloep. Op excursie naar 
Fort Henricus of de stadsarcheologie. 
Of genieten van een heerlijk drankje  
of hapje op het speciale terras aan  
het water onder het genot van muzikale 
klanken. Laat je verrassen in deze  
parel van Waterpoort!

Halderberge

Moerdijk

Steenbergen

Goeree - Overflakkee

Tholen

Bergen op Zoom

Zoommeer

Krammer Volkerak

Ontdek  
Waterpoort
Vijf minifestivals in  
één weekend!
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Bergen op Zoom

Back  
2 Nature

Stadsboerderij  
De Kleine Kievit, 12 - 17u
In het hart van de Brabantse Wal,  
aan de rand van Bergen op Zoom,  
worden op natuurlijke wijze lokale 
smaakmakers verbouwd. Al het  
lekkers van de akker en uit de wei  
wordt verkocht in de winkel en op  
de streekproductenmarkt samen  
met andere producten uit de streek.  
Proef de puurheid van water,  
beleef het landschap met een gids  
en geniet samen met de kinderen  
van wat het buitenleven en de natuur  
te bieden hebben.
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Moerdijk/ 
Goeree-Overflakkee

Ontdek de Stelling  
van Willemstad

Fort Sabina, 11 - 17u
Wees welkom op het 12 hectare grote 
en sfeervolle Fort Sabina, onderdeel van 
de Zuiderwaterlinie. Bijzonderheden 
van dit fort zijn de Tour Modèle uit de 
tijd van Napoleon, de onderaardse 
gangen en kazerne die nu gebruikt 
kunnen worden als vergader locaties. 
Tijdens het Waterpoortweekend kun 
je deze prachtige plek komen bekijken 
en genieten van een uitgebreid 
programma. Ook vertrekken van  
hieruit boten en huifkarren naar 
bijzondere plekken in de omgeving.
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Van vrijdag 14 t/m zondag 16 juni zijn er vijf minifestivals met tal 

van bijzondere activiteiten in Waterpoort, het gebied rondom  

het Volkerak-Zoommeer. In elke gemeente wordt een unieke kans 

geboden aan bewoners en toeristen om kennis te maken met 

de schoonheid, de natuur, het erfgoed en het recreatief aanbod 

in de streek. Het is een gebied met een gemeenschappelijke 

geschiedenis op de grens van land en water. Eens aan zee 

gelegen, nu rondom levendig bevaren binnenwateren.  

Dus ga erop uit en ontdek Waterpoort!

een spetterend  
weekend!

Het Waterpoortweekend wordt 
aangeboden door gastheren en 
–vrouwen van Waterpoort, IVN 
Natuureducatie en Waterpoort.

waterpoortweekend.nlontwerp: huyswerk.nl


