
PROGRAMMA  

Waterpoort Weekend 
Zondag 18 juni 2017 

 

 

 

Wie: Kersen by Voorbraak 

Wat: Kersenproeverij 
Als klein familiebedrijf dragen wij onze provincie en de natuur een warm hart toe. In het Waterpoortweekend willen wij dan ook graag 
meewerken aan de bekenbaarheid van de bedrijven binnen die provincie. Naast de verkoop van onze volrijpe, zoete, zwarte kersen, houden wij 
aan straat een proeverij om onze heerlijke Kersenproducten te proeven bij een stukje van de BBQ. Onze kersenproducten worden buiten het 
plukseizoen om, handmatig vervaardigd met alleen natuurlijke ingrediënten. Ook zullen wij deze dag ons Kersenijs en Kersen / Aardbeien 
SlowJuice aanbieden. Kom gezellig langs om eens te proeven van onze eerlijke kersenproducten.  
Waar: Veerkensweg 36, Oud Gastel 

Wanneer: tussen 12.00 -18.00 uur 

Hoeveel: gratis entree 

Meer informatie en aanmelden: monique@byvoorbraak.nl, tel: 06-259445159. Aanmelden is niet nodig. 

 

Wie:  Zorghoeve Kakelbont 

Wat: De alles over suiker ontdekkings tentoonstelling 

Op Hoeve Kakelbont staan allemaal kraampjes met doe-opdrachten rondom het thema suiker.  

Waar: Boompjesdijk 11 in Dinteloord 

Wanneer: tussen 11.00 -16.00 uur 

Hoeveel: gratis 

Meer informatie en aanmelden: www.zorghoevekakelbont.nl, 0167-567811. Aanmelden is niet nodig, kom gezellig langs. 

mailto:monique@byvoorbraak.nl
http://www.zorghoevekakelbont.nl/


Wie: Fort Sabina 

Wat: Ontdek en beleef Fort Sabina 

Fort Sabina maakt deel uit van de Zuider Waterlinie. Bijzonderheden van dit fort zijn de Tour Modèle uit de tijd van Napoleon, de onderaardse gangen en de 

grote kazerne die nu gebruikt kunnen worden als vergaderlocaties. Er is een lunchroom en een terras, waar u terecht kunt bij dorst en kleine trek. 

Activiteiten die u kunt doen zijn oa. een rondleiding met een gids (€5,- pp), een kinderspeurtocht, een foto-expositie over het fort en een film uit 1936 over 

het fort.  

Waar: Fortweg 1, Heijningen 

Wanneer: tussen 11.00 -17.00 uur 

Hoeveel: gratis entree; rondleiding € 5 pp 

Meer informatie en aanmelden: www.fortsabina.nl. Aanmelden is niet nodig. 

 
Wie:  Frisia Rondvaarten 
Wat: Zeehondensafari met bezoek Zierikzee 
Vaar mee van Sint-Annaland (Tholen) naar Zierikzee aan de Oosterschelde. In Zierikzee heeft u 2 uur de tijd om 
de historische stad te bekijken. Winkels zijn op zondag gesloten, maar terrassen en horeca is er in overvloed. 
Fietsliefhebbers kunnen evt. de fiets meenemen om vanuit Zierikzee een fietstochtje te maken.  Het is 
mogelijk om deze vaarexcursie te combineren met een zeehondensafari.  
Waar: Boulevard, Sint Annaland 
Wanneer: vertrek 13.00,  terug 19.00 uur 
Hoeveel: €18,- , kinderen 4 t/m 11 jaar €13-; 0-3 jaar gratis (fiets gratis) 

Meer informatie en aanmelden: www.frisiarondvaarten.nl,  Info over zeehondensafari : 06-53 47 03 30 

 

 

Wie:  Stichting Beleef de Keenesluis 

Wat: Beleef de Keenesluis 

De sluis is in 1769 gebouwd als keersluis. Een keersluis heeft tot doel bij vloed het hoge water tegen te houden en bij eb het water uit de polder te spuien. In 

1892 is de Keenesluis omgebouwd tot een schepradstoomgemaal. Dat is gedaan door een extra muur in de sluis te bouwen. Tussen deze extra muur en de 

oostelijke sluismuur is een scheprad geplaatst. Naast de sluis stond een gebouw met daarin een stoommachine die het scheprad aandreef. De 

doorvaartbreedte van de sluis is door de toevoeging van muur en scheprad versmald. De constructie van een scheprad in een sluis is uniek in Nederland en 

mogelijk in de gehele wereld. 

Waar: De Keenesluis is gelegen in de Barlaaksedijk, tussen Fijnaart en Standdaarbuiten. 

Wanneer: 14.00 uur 

Hoeveel: Rondleiding €5 pp ten gunste van de restauratie van de Keenesluis 

Meer informatie en aanmelden: www.keenesluis.nl  en  www.facebook.com/Keenesluis  of 0614447575 

http://www.fortsabina.nl/
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http://www.keenesluis.nl/
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Wie:  Natuurmonumenten en Restaurant Benedensas 
Wat: Vroege wilderniswandeling door de Dintelse Gorzen, met vooraf koffie en na afloop ontbijt. 
Ervaar de wildernis van de Dintelse Gorzen tijdens deze wandeling. Sta oog in oog met de Schotse hooglanders en geniet van de zingende vogels. We 
wandelen over vlaktes vol grassen en bloemen, langs ruige struiken van vlier en lijsterbes. Begin met koffie en sluit  na de wandeling af met een heerlijk 
ontbijtje bij restaurant Benedensas. Het prachtige landschap van de Dintelse Gorzen is niet door mensenhanden ontworpen. Vlaktes vol grassen en bloemen 
worden afgewisseld door ruige struiken van vlier en lijsterbes. De vrijwillige boswachter kent de Dintelse Gorzen op zijn duimpje en voert je mee door 
mooiste natuurgebied van het Krammer-Volkerak. Ongetwijfeld zullen fitis, tjiftjaf, merel en roodborst je tijdens deze wandeling begeleiden met een gratis 
concert. Tip: trek hoge schoenen of laarzen aan, neem verrekijker mee en controleer na afloop op teken.  
Waar: Vlietdijk 2-4 (parkeerplaats Dintelse Gorzen), Dinteloord 

Wanneer:  van 7.00 tot 10.30 uur (wandeling 7.15 - 9.15 uur) 

Hoeveel: € 15 pp (leden Natuurmonumenten € 12,50) 

Meer informatie en aanmelden:  www.natuurmonumenten.nl/activiteiten, tel:  A.de Wit 06 45666898 
 

Wie:  Restaurant ‘t Veerhuis 
Wat: Kreeft Experience 
De kreeft is één van de culinaire hoogstandje uit de Oosterschelde. Een eerste ervaring hiermee krijgt u al bij het 
ontvangst. Hierna gaat u aan boord van de Diana Afina voor een tocht over de Oosterschelde naar de 
kreeftenfuiken. Er is aan boord ruimte voor maximaal 12 personen, dit geeft een persoonlijke sfeer aan de tocht. 
Tijdens het varen krijgt u van alles te horen over de kreeftenteelt in de Oosterschelde. Na de vaartocht kunt 
u heerlijk aanschuiven bij het driegangen diner met wederom kreeft als hoofdpersoon. 
Waar: Rijksweg 5 in Sint-Philipsland 

Wanneer:  12.00 uur en 16.00 uur 

Hoeveel: Euro 55,00 per persoon (excl. drankjes en gerechten buiten het arrangement om) 

Meer informatie en aanmelden: www.hoteloosterschelde.nl, info@restaurantveerhuis.nl, tel: 0167 - 576046  

 

Wie: Nationaal Visserij & Suikermuseum 

Wat: Van zaad tot suiker 

Beleef, met een gids of audiofoon, de hele historie van zaad tot suiker. Authentieke gereedschappen en machines laten zien hoe vroeger gezaaid, gerooid en 

geproduceerd werd. Ook is er een  expositie over suikerzakjes met een bijzonder paneel over de vroegere suikerfabriek van Steenbergen. Bijzonder is oa. de 

collectie oude suikerverpakkingen. 

Waar: Stoofdijk 1a in Klundert 

Wanneer: tussen 11.00 – 17.00 uur 

Hoeveel: €4,50 / kinderen 7 t/m 12 jaar €2,50 / gratis met Museumjaarkaart 

Meer informatie en aanmelden:  www.vlasserij-suikermuseum.nl, aanmelden niet nodig.  

http://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten
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Wie: Nationaal Visserij & Suikermuseum 

Wat: Kuieren door Klundert 
Wandeling (ca. 3,5 km) vanaf het museum door Klundert langs  22 routeborden, die de weg wijzen langs de mooiste plekjes en de historie tot leven brengen. 
De wandelroute nodigt bezoekers uit tot bewegen, tot kijken en genieten. Tijdbalken en teksten prikkelen De route is geschikt voor alle leeftijden, ook voor 
hen die minder mobiel zijn, en voor rolstoel of scootmobiel. Onderweg zijn voldoende rustplaatsen. Route is volledig bewegwijzerde wandelaar tot 
mijmeren over het verleden en de toekomst. 

Waar: Stoofdijk 1a in Klundert 

Wanneer: tussen 11.00 – 17.00 uur 

Hoeveel: gratis 

Meer informatie en aanmelden: www.vlasserij-suikermuseum.nl, aanmelden niet nodig.  

 

 
 
Wie:  Camping Bovensluis 
Wat:  10% korting op overnachting en diner. 
Camping Bovensluis ligt centraal gelegen in het gebied Waterpoort. Een ideale uitvalsbasis in dit weekend boordevol activiteiten. En zelf koken hoeft ook 
niet. Het restaurant biedt een uitgebreide kaart voor de innerlijke mens. Zowel overnachten  (kampeerplaats/chalet/trekkershut) als dineren kunt u speciaal 
voor dit weekend met 10% korting. Ook niet gasten zijn welkom in het restaurant.  
Waar: Oostdijk 22, Willemstad 
Wanneer:  Gedurende het hele Waterpoort Weekend 
Hoeveel:  10% korting 
Meer informatie en aanmelden:  www.bovensluis.l, camping@bovensluis.nl, tel: 0168 - 472568 
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