
 
 
 
 

   
 
 
   

     

Nieuwsbrief Bergen op Zicht 
Mei 2018 

Aanmeldingen  

Op zaterdag 15 september 2018 wordt voor de derde keer 
Bergen op Zicht georganiseerd door Stichting Bergen op 
Zicht, ondersteund door Rotaryclub Bergen op Zoom. Het 
evenement wordt gehouden van 12.00-17.00 uur en vindt 
plaats in de binnenstad, langs het traject: de Grote Markt, 
de Fortuinstraat, een gedeelte van de Steenbergsestraat, het 
Markiezenhofcomplex, de Hofstraat, het Sint-Catharinaplein 
en de Kremerstraat.  
 
De aanmeldingen lopen inmiddels vlot binnen en op dit 
moment hebben alweer 65 organisaties opgegeven mee te 
willen doen. In 2016 waren het 120 instanties en organisaties 
die deelnamen. Ons streven is om ook in 2018 dit aantal 
weer te bereiken. Doet ook uw vereniging of club mee?  
 
Heeft u zich nog niet aangemeld, doe dat dan nu zo snel 
mogelijk. Dan wordt ook Bergen op Zicht in 2018 een  
groot succes!!!! 
 
 

Waarom Bergen op Zicht?  

Ons doel is om het mogelijk te maken elkaar te ontmoeten 
en te laten zien wat wij in de Bergse samenleving allemaal 
doen in onze vrije tijd, vanuit ons hart.  
 
Samen muziek maken, sporten, zorg verlenen, de 
maatschappij versterken en mensen dichter bij elkaar 
brengen. Het is een dag om te laten zien dat we veel doen 
zonder dat daar iets anders tegenover hoeft te staan. Het 
enige waar het om gaat is het beleven van plezier en het 
krijgen van voldoening. 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
  

 

 
 

TOB is top!  

Een mooi voorbeeld van hoe vrijwilligers elkaar kunnen 
helpen is Stichting TOB. 
Stichting TOB is een enthousiaste club vrijwilligers die 
technische ondersteuning verleent op het gebied van 
energieverdeling en belichting bij culturele en sociale 
evenementen in Bergen op Zoom en omstreken. Ook bij 
Bergen op Zicht. 
Dankzij de inzet van de vrijwilligers van Stichting TOB 
kunnen wij het voor elke vereniging mogelijk maken deel 
te nemen en hun locatie of kraam te voorzien van 
stroom. 
Wilt u meer weten over de activiteiten van Stichting 
TOB, zie www.tob-evenementen.nl. 
Het bestuur van Stichting Bergen op Zicht bedankt vanaf 
deze plaats Stichting TOB voor hun bereidwillige inzet. 
 

Samenwerking  

Naast Bergen op Zicht vinden er op 15 september nog 
andere evenementen in de binnenstad plaats. De 
organiserende instanties werken onderling nauw samen. 
Zo zullen Stichting Samen in de Regio en het Vrijwilligers 
Informatie Punt gratis workshops organiseren op diverse 
locaties. De Leutige Krabben organiseren hun Bergs 
Krabbenfestival waarbij verschillende blaaskapellen hun 
kunsten zullen vertonen op de Grote Markt en op het 
Beursplein. In de Potterstraat vindt het jaarlijkse Bergs 
Bierfestival plaats met ruime keuze voor de liefhebbers. 
 

Kosten  

Voor deelname worden geen kosten in rekening gebracht, 
maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.  
U kunt een zelf te bepalen bedrag storten op 
bankrekeningnummer NL56 RABO 0184 1430 71 t.n.v. Bergen 
op Zicht. Alvast zeer bedankt voor uw steun. 
Bergen op Zicht wordt ondersteund door Rotaryclub Bergen 
op Zoom. Uiteraard zijn meer sponsors van harte welkom. 
 
 

Aanmelden kan tot uiterlijk 15 mei. Als u zich inschrijft voor Bergen op Zicht 2018 ontvangt u binnen drie 
weken een bevestiging hiervan. Uiterlijk 1 september ontvangt elke deelnemer een uitgebreid 
informatiepakket. 
 
Meer informatie over het evenement Bergen op Zicht zult u de komende maanden kunnen zien op de website 
www.bergenopzicht.nl, op de facebookpagina van Bergen op Zicht, in de plaatselijke pers en via flyers. 
Berichten kunnen verstuurd worden naar info@bergenopzicht.nl. We hopen van harte dat u mee wilt doen! 
 


