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Kantoor Bruinisse/Tholen
Nieuwstraat 18, Bruinisse
Tel. 0111-420020

Kantoor Heinkenszand
Kerklaan 1, Heinkenszand
Tel. 0113-548896

info@zeeuwslandgoed.nl
www.zeeuwslandgoed.nl

Op 16 juli gaat het weer van start, de driedaagse 

Visserijdagen van Bruinisse. Een familiefestijn 

om trots op te zijn! Want, laten we wel wezen, 

dit evenement trekt al ruim 50 jaar duizenden 

bezoekers en heeft daarmee zowel Bruinisse als 

heel Schouwen-Duiveland op de kaart gezet. 

Dat dit dorpsfeest aan de grevelingen een echte publiekstrekker is, is natuurlijk niet zon-

der reden. De aankomst van miss Visserij, de braderie met de gezellige kraampjes, de vele 

uiteenlopende optredens, de kermis en natuurlijk het vuurwerk als geweldige afsluiter; het 

is maar een kleine greep uit de vele activiteiten en bezienswaardigheden die van de Vis-

serijdagen een ware belevenis maken. 

Vanzelfsprekend is er gedurende deze drie dagen een prominente rol voor de mossel weg-

gelegd. meevaren op één van de mosselkotters, het kijken naar de spectaculaire mossel-

race of gewoonweg genieten van een overheerlijk bakje mosselen, deze Zeeuwse lekkernij 

staat synoniem aan de bruse Visserijdagen. 

Ik realiseer me dat een evenement van deze omvang alleen mogelijk is dankzij de tome-

loze inzet van de organisatie en de vele vrijwilligers. Ik dank iedereen hartelijk voor hun 

bijdrage aan dit bruse feest waar veel bezoekers elk jaar enorm naar uitzien en na afloop 

met ontzettend veel plezier op terugkijken. Ikzelf was, ben en blijf een groot fan en trouw 

bezoeker van dit fantastische evenement. 

Ik wens iedereen een geweldige en vooral gezellige drie dagen toe!

gerard rabelink

burgemeester van Schouwen-Duiveland

voorwoord
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Specialist in betimmering van visserijschepen!
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Brasserie Sailor's Inn
Jachthavenweg 61 A
4311 NC Bruinisse

Tel.: 0111482902
    Brasserie-Sailors-Inn
    @SailorsinnBru

Schilder en spackspuitbedrijf voor 
plafond- en wandafwerking

Mart Duinhouwer
Weststraat 18
4311 EH Bruinisse

Telefoon: 0111-481989
             06-23590574

mart@spackspuitbedrijfduinhouwer.nl
www.spackspuitbedrijfduinhouwer.nl

Schilder en spackspuitbedrijf

Duinhouwer
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duivelandsmeubelhuis.nl

Oosterland
Wilgenstraat 1

tel: 0111 641213

Bruinisse
Dreef 14

tel: 0111 484012
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De jaarmarkt tijdens
de visserijdagen 

wordt verzorgd door 
F. Marcelis’
Jaarmarkten!

De jaarmarkt tijdens
de visserijdagen 

wordt verzorgd door 
F. Marcelis’
Jaarmarkten!

www.jaarmarkten.org

Binnenkort staat één van de oudste en gezelligste evenementen van Schouwen-Dui-

veland op de agenda: de Visserijdagen in Bruinisse! Drie dagen lang draait in Brui-

nisse alles om dit groots opgezette dorpsfeest, dat in het teken staat van de opening 

van het Zeeuwse Mosselseizoen. 

Tienduizenden bezoekers uit alle windstreken komen af op de unieke smaak van het zwar-

te goud! op het Havenplateau worden dagelijks verse mosselen gekookt en uitgeserveerd. 

maar dat is nog lang niet alles! Voor jong en oud is er in de dorpskern, bij de haven en op 

het water van de oosterschelde van alles te beleven. Zo staat in de dorpsstraten een gezel-

lige braderie opgesteld en is er in het centrum kermis met vertier voor jong en oud. op de 

terrasjes is het goed toeven! onder het genot van een drankje kan men de eerste mosselen 

van het seizoen of andere zilte lekkernijen proeven en bij de dorpscafés klinkt muziek tot 

in de late uurtjes.

op donderdag 16 juli wordt het feest geopend door burgemeester rabelink en miss Visse-

rij. Wie in 2015 deze eer heeft, is nog niet bekend en dat blijft tot die tijd een goed bewaard 

geheim! De opening wordt voorafgegaan door een optreden van het welbekende bruinis-

ser Visserskoor en ook na het formele optreden zullen zij de proeverij van de eerste mos-

selen muzikaal omlijsten. aansluitend staat de dag in het teken van de kinderactiviteiten 

en zullen de leerlingen van de bruse basisscholen een originele voorstelling geven met o.a. 

braziliaanse drums en dans! In de namiddag kunnen zij aanschuiven bij het bourgondisch 

Friet-met-Worst Festijn en uiteraard is er ’s avonds weer de kinderplaybackshow. bij de ca-

fés treden bands op en wordt muziek ten gehore gebracht.

namens het bestuur



W. Bouwman Marine Service BV
BMSTowing BV
International Rental Services for River Seagoing Multi Purpose Pusher Tug and Icebreaking Workboats

Contact: Wout Bouwman T: +31 (0)653125323 F: +31 (0)111421203
PO Box: 55, 4300 AB  Zierikzee, The Netherlands
E: info@bms-towing.nl W: www.bms-towing.nl

4 Multi PurposeTugs for Hire,
 9.6Tbp, 10Tbp, 11Tbp and 50Tbp
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Vrijdag 17 juli staat in het teken van muziek aan het water met afwisselende optredens van 

jazzy Combo maarten bruijnes, het koor rodoni’s en Ierse volksmuziek van The Six beg-

gars! ook staan er diverse extra attracties opgesteld, zoals de waterballen, krat-stapelen 

en een uitdagende klimwand. bij de cafés en terrassen klinkt muziek tot in de late uurtjes. 

De vrijdag wordt traditiegetrouw afgesloten met een spetterend feest in de tent met een 

unieke coverband, niemand minder dan Hottown!! Hits van nu, maar ook 80s, 90s, Soul, 

motown en Classics zullen de revue passeren. over deze show zal weer lang nagepraat 

worden: zorg dat je erbij bent!

op zaterdag 18 juli staan uiteraard de bruse Palingrookwedstrijd en de mosselrace cen-

traal! Dankzij de enorme inzet van de bruse sloeproeivereniging Snoque Deux komen en-

thousiaste deelnemers van heinde en ver om er in bruinisse een sportieve en gezellige dag 

van te maken. ondertussen wordt het publiek overal vermaakt door diverse looporkesten. 

Wederom is er bij de cafés tot laat in de avond live muziek. begin van de middag kan ie-

dereen gratis inschepen aan boord van de bruse vissersvloot. Tijdens de grote vlootshow 

wordt een rondje gevaren over de prachtige oosterschelde. Tegelijkertijd en bij terugkeer 

in de haven zal bob en de blue band het podium beklimmen en een weergaloos gezellig 

feestje bouwen! Strak in het pak vertolkt deze band rock-’n-roll in de breedste zin van 

het woord. Dit mag je niet missen! ook staan dan de prijsuitreikingen van de Palingrook-

wedstrijd en de mosselrace gepland. De Visserijdagen worden ’s avonds traditiegetrouw 

afgesloten met een schitterend vuurwerkspektakel bij de haven. 

op last van de politie is het dorp op vrijdag voor automobilisten niet bereikbaar via de 

Noorddijk (wel via de rotonde > Parallelweg en Dorpsweg). op de zaterdag is de dorps-

kern om dezelfde reden vrijwel geheel afgesloten voor alle verkeer. Het dorp is dan voor 

automobilisten alleen toegankelijk via de Dorpsweg en uitsluitend op vertoon van de zo-

genaamde ‘P-kaart’. Deze P-kaart is een speciale parkeerkaart voor bewoners van bruinisse, 

welke alleen op de zaterdag nodig is. Deze wordt kort voor het evenement huis aan huis 

verspreid. 

Wij wensen alle bezoekers van het evenement veel plezier en graag tot ziens tijdens de 

Visserijdagen in bruinisse!

Stichting Festiviteiten bruinisse



De dagen van de 53e editie  van de Visserijdagen  waren voor mij onvergetelijk. Zo 

beleef ik de Visserijdagen nooit meer. Blij verrast was ik toen mij werd gevraagd Miss 

Visserij 2014 te worden.  Het antwoord op deze vraag wist ik al snel. Ik vond het een 

hele eer dat ik gevraagd werd. Zelf kom ik uit een oud mosselgeslacht. 

Het zijn drie erg leuke dagen geweest! De ontvangst was allerhartelijkst. ontzettend ge-

spannen was ik toen ik op het Havenplateau stond en mij aan u voorstelde. Zeker het hou-

den van een kleine toespraak vond ik heel spannend. Toen deze toespraak erop zat waren 

de spanningen over en konden 3 mooie dagen beginnen!

echter, wat was het warm. Het waren de warmste dagen van het jaar. enkele program-

mapunten moesten daardoor vervallen. maar er bleef genoeg over: de rondgang door 

het dorp met de heren ketting en burgemeester rabelink, opening van de kermis met 

een rondje in de rups met de burgemeester, bezoek aan de braderie, jureren bij de mini 

playbackshow, een mosselavond in het bejaardencentrum In ‘t opper en de aftrap bij de 

voetbal bruse boys - NaC breda. 

Miss visserij 2014

Vooral ook niet te vergeten de vlootshow op zaterdagmiddag. ‘s avonds was er voor mij 

ontspanning in het dorp, maar niet tot in de late uurtjes want de andere dag moest ik fris 

en fruitig aan de slag als miss. 

De feestdagen werden op zaterdagavond afgesloten met een druk bezochte vuurwerk-

show. In de loop van 2014 en 2015 zijn er nog wat activiteiten geweest waarbij ik werd 

uitgenodigd. bijv. de bruse Wielerronde en natuurlijk de onlangs gehouden Haringparty. 

Nu komt er een definitief afscheid als miss Visserij 2014 en komt er een einde aan onverge-

telijke dagen. graag wil ik iedereen nogmaals bedanken die mij deze dagen en het verdere 

jaar geholpen hebben. Zonder jullie zouden deze dagen minder succesvol zijn geweest!

 

miss Visserij 2015 wens ik veel plezier toe. ook veel plezier voor de bezoekers en fijne zon-

nige Visserijdagen voor iedereen. geniet er met zijn allen van!

Tineke de Waal

miss Visserij 2014



WWW.MAASKANT-SHIPYARDS.NL MEMBER OF THE DAMEN SHIPYARDS GROUP

DESIGN &
INNOVATION

WIJ ONTWIKKELEN SCHEPEN 
VAN DE TOEKOMST!
DE  BELANGRIJKSTE  ACTIVITEIT  VAN  MAASKANT  SHIPYARDS  STELLENDAM  
IS  HET  OP  MAAT  BOUWEN  VAN  KOTTERS.  DAARNAAST  ONTWERPEN  
EN (VER)BOUWEN  WE  ZEEGAANDE  WERKSCHEPEN.

De Stichting Festiviteiten bruinisse organiseert jaarlijks de Visserijdagen in bruinisse. 

Het postadres is Nieuwstraat 17, 4311 am  bruinisse.  

Telefonisch zijn we bereikbaar via 06 -14 389 205 / 06 – 532 598 23).  

Per e-mail zijn we te bereiken via info@visserijdagen-bruinisse.nl 

bezoek ook eens  www.visserijdagen-bruinisse.nl of onze Facebook-pagina!

Vragen, opmerkingen, suggesties en ideeën zijn altijd welkom!

Bru zou Bru niet zijn zonder de Visserijdagen.
om dat ook in de komende jaren zo te houden en jaarlijks in het 3e weekend van juli een 

waar “durpsfeest” onder de titel Visserijdagen in bru te kunnen blijven organiseren is uw 

hulp onmisbaar!  

Elke (financiële) bijdrage is van harte welkom en kan gestort worden op bankreke-

ningnummer NL95 RABO 0349 7572 59 ten name van de SFB te Bruinisse. Mocht u als 

bedrijf benaderd willen worden voor sponsoractiviteiten, dan kunt u contact opne-

men via bovenstaand postadres.

Het bestuur van Stichting 

Festiviteiten bruinisse bestaat uit:

• Th. M. (Theo) Ketting
  voorzitter

• W.C.J. (Wim) Borsje,
   penningmeester

• Y. (Yvonne) van den Berge-van der Spek,
   secretaris

• F. (Freddy) Boluyt

• A.M. (Ad) Cornelissen

• H.R. (Hans) Hoek

• M. (Marjolein) Knikkenberg-Padmos

• L. (Lindi) Geelhoed-Olree

• F. (Frank) Polak

• J.J. (Jaap) de Waal

Noteer alvast in uw agenda:  
55e editie Visserijdagen Bruinisse op 14, 15 en 16 juli 2016!

stichting 
Festiviteiten Bruinisse



Nieuwstraat 1
4311AM Bruinisse
www.kamsing.nl

Totaal oplossingen voor vis, schaal- en 
schelpdieren verwerking

Zuidweg 18-20, 4413 NM Krabbendijke, The Netherlands    +31 (0)113 - 503080
www.murre.nl 

donderdag 16 juli
13.30u In afwachting van de opening is er een optreden van het 

 Bruinisser Visserskoor op het podium bij de haven

±14.00u Aankomst van Miss Visserij 2015 in de vissershaven voor de opening 

 van de Visserijdagen door burgemeester g.C.g.m. rabelink. 

 aansluitend een vervolgoptreden van het Bruinisser Visserskoor: 

 altijd weer een hoogtepunt!

14.00u kleinschalige Braderie in de oudestraat/Nieuwstraat

14.00u opstarten van de Kermisattracties in het dorpscentrum en op de dijk 

 bij de haven

±14.45u Multiculturele openingsceremonie verzorgd door de leerlingen van de 

 bruse basisscholen op het Havenplateau. Na intensieve workshops op 

 de scholen vloeit alles vanmiddag samen in een show vol ritme, muziek 

 en dans. kom en geniet mee van deze unieke voorstelling!

15.45u Miss Visserij 2015 brengt een bezoek aan de kleinschalige braderie in 

 het dorp

16.30 - 22.00u Feestband What-ever zorgt voor een gezellige namiddag en avond bij 

 café-restaurant Storm

17.00u Bourgondisch Friet-met-Worst Festijn, voor de kinderen in de feest-

 tent op het Havenplateau. kom gezellig mee eten, het is gratis!

 27

Bruinisse
T 0111 48 40 65
F 0111 48 25 20

uitvalschermen terrasschermen

markiezen rolluiken screens

industrieweg 9, Bruinisse tel 06 - 222 311 86     www.suncircle.nl

industrieweg 9
Bruinisse

tel. 06 22 23 11 86
www.suncircle.nl

Zuidweg 18-20
NL-4413 NM  Krabbendijke
The Netherlands

Phone +31 (0) 113 - 50 30 80
Fax +31 (0) 113 - 50 38 85
Email info@murre.nl
Website www.murre.nl

Zuidweg 18-20
NL-4413 NM  Krabbendijke
The Netherlands

Phone +31 (0) 113 - 50 30 80
Fax +31 (0) 113 - 50 38 85
Email info@murre.nl
Website www.murre.nl



vrijdag 17 juli
10.00 - 17.00u Waterballen: lopen over het water.... wie wil dat nou niet? grijp je kans 

 op het Havenplateau: voor groot en klein, jong en oud, stap gratis in een 

 van de waterballen en beleef een unieke ervaring!

10.30u gezellige Braderie in het dorpscentrum met voor elk wat wils

10.30u Start van de Kermisattracties in het dorpscentrum en bij de haven

11.00 - 17.00u Krat-stapelen: bereik door middel van het opstapelen van kratten veilig 

 de top in de unieke attractie op het Havenplateau. Telkens wanneer er 

 een kratje wordt aangereikt plaatst men deze op de staande toren en 

 klimt vervolgens zelf één kratje hoger. een spectaculaire attractie van 

 tien meter hoog!

11.00 - 17.00u Voor iedereen die altijd al eens een berg heeft willen beklimmen maar 

 daar als een berg tegenop zag staat er een uitdagende Klimwand 

 op het Havenplateau. met z´n vieren tegelijk beklim je de wand tot aan 

 de top. Deze 8 meter hoge klimwand is een uitdaging: alle 4 de klim-

 routes variëren in moeilijkheidsgraad zodat er voor jong en oud een 

 klimroute naar de top is

11.00 - 17.00u rond de haven en in het dorp klinken de vrolijke noten van Dixieland-

 band/looporkest ‘ALACARTE’

12.00 - 18.00u De middag staat volop in het teken van muziek aan de haven. met 

 beurtelingse optredens van Jazzy Combo Maarten Bruijnes, het koor 

 Rodoni’s en de Ierse volksmuziek van The Six Beggars belooft het 

 gezellig te worden bij het grote podium aan het water

13.00 - 17.00u bij café-restaurant Storm zorgen Anita en Ed voor een muzikale noot op 

 het buitenterras

15.00 - 21.00u eten, drinken en dansen in de pergola voor café-restaurant De meeuw

 met gezellige muziek van de Jukebox Drive-in show 

17.00 - 22.00u  Het Duo Any Time zorgt voor een gezellige namiddag en avond bij 

 café-restaurant Storm

19.00u ook dit jaar ontbreekt de Kinderplaybackshow niet. Wie wordt dit jaar 

 de beste van allemaal? een jury met o.a. miss Visserij zal dit bepalen. 

 geef je snel op bij Yvonne (Nieuwstraat 17) of per mail via 

 info@visserijdagen-bruinisse.nl of kom vooraf even langs in de feesttent 

 op het Havenplateau

20.00u bij café Petit is het feest met muziek van DJ Carlo

20.00 - 23.00u bij cafe ’t Veerhuis is het deze avond leuk stappen. een DJ verzorgt de 

 muziek

20.30u Zangduo Jeelz zorgt voor een gezellige avond in café-restaurant 

 ’t kombuis. kom gezellig meezingen of een dansje wagen!



Zaterdag 18 juli
10.00 - 17.00u Waterballen: lopen over het water.... wie wil dat nou niet? grijp je kans 

 op het Havenplateau: voor groot en klein, jong en oud, stap gratis in een 

 van de waterballen en beleef een unieke ervaring!

10.00 - 17.00u Start van het mini Foodfestival: proef en geniet van de heerlijke 

 producten welke worden aangeboden in een sfeervolle setting met 

 zogenaamde Living Statues (Levende Standbeelden) bij de haven! 

10.00u Start van een gezellige fair bij café-restaurant De meeuw

10.30u Start van de 17e Palingrookwedstrijd door het uitreiken van de 

 wedstrijdpaling op het Havenplateau en om de haven. De palingrokers 

 gaan op ambachtelijke wijze de strijd aan om de prachtige mosselprijzen 

 en de welbekende wisselbeker!

10.30u gezellige Braderie in het dorpscentrum met voor elk wat wils

10.30u Start van de Kermisattracties in het dorpscentrum en bij de haven

11.00u rond de haven en in het dorp wordt het publiek vermaakt door de 

 brabantse ‘Tivoli-Band’, dweilorkest ’Ut Kliekske’, looporkest

  ‘Van alles Wâ’,  ‘dweilband ‘Krak oe noot’ en het lopend feestorkest  

 Liever Ier As Tuus (LIAT)’

11.00 - 17.00u Krat-stapelen: bereik door middel van het opstapelen van kratten veilig 

 de top in de unieke attractie op het Havenplateau. Telkens wanneer er 

 een kratje wordt aangereikt plaatst men deze op de staande toren en  

 klimt vervolgens zelf één kratje hoger. een spectaculaire attractie van 

 tien meter hoog!

11.00 - 17.00u Voor iedereen die altijd al eens een berg heeft willen beklimmen maar 

 daar als een berg tegenop zag staat er een uitdagende Klimwand op 

 het Havenplateau. met z´n vieren tegelijk beklim je de wand tot aan de 

 top. Deze 8 meter hoge klimwand is een uitdaging: alle 4 de klimroutes 

 variëren in moeilijkheidsgraad zodat er voor jong en oud een klimroute 

 naar de top is

11.30u miss Visserij geeft in de bruse vissershaven het startschot voor de 8e 

 Bruse Mosselrace. Deze parel in het programma is een  spannende 

 sloeproeirace voor zowel dames- als herenteams uit alle windstreken 

 van Nederland en neemt inmiddels ook een prominente plaats in op de 

 landelijke sloeproeikalender. er wordt gestreden om de felbegeerde 

 mossel-awards en om de wisselbekers! Na de finish (rond 13.00 uur in de 

 haven) gaat de jury de uitslag berekenen en kunnen de roeiers bijkomen 

 van de zware omstandigheden als gevolg van het Zeeuwse getij!

20.00u DJ Carlo en party DJ Willem maken er een gezellig feestje 

 van bij café Petit

20.00 - 24.00u met heerlijke rock ‘n roll en blues covers maken The Willies er een 

 swingende avond van bij café ‘t Veerhuis

20.30u Zanger Ron houdt wel van een feestje! Hij viert dit vanavond in 

 café-restaurant ‘t kombuis en iedereen is welkom!

21.00u Coverband Hot Town zet de feesttent 

 op het  Havenplateau compleet op 

 z’n kop! onvergetelijke muziek, licht, 

 choreografie en live entertainment 

 worden gebundeld tot een spetteren-

 de show! Hits van nu, maar ook 80s, 

 90s, Soul, motown en Classics zullen 

 de revue passeren. over deze show zal 

 weer lang nagepraat worden! Zorg 

 dat je erbij bent!



17.00 - 22.00u De dames van Zangduo Jeelz zorgen voor een gezellige namiddag en 

 avond bij café-restaurant Storm

16.45u Prijsuitreiking door miss Visserij aan de drie besten van de 17e Paling-

 rookwedstrijd. op het podium op het Havenplateau kunnen zij de 

 mosselprijzen en de wisselbeker in ontvangst nemen

17.00u Prijsuitreiking aan de winnaars  en winnaressen van de 8e Mosselrace 

 door miss Visserij.  op het podium op het Havenplateau kunnen zij de 

 mossel-awards en de wisselbekers in ontvangst nemen

19.00 - 23.00u De Haagse reggaeband Offshore & Vince Irie (hun leadzanger, bekend 

 van The Voice of Holland) brengen dansbare, catchy songs en mixen op 

 eigenzinnige wijze reggae, rock, funk, ska en punk en maken de boel 

 gezellig bij café ‘t Veerhuis

20.00u DJ Carlo en party DJ Willem zetten de boel op z’n kop bij café Petit 

22.45u als afsluiting van de Visserijdagen kunt u vanaf de dijk bij de 

 vissershaven genieten van een fantastisch Vuurwerkspektakel! 

13.00 - 17.00u gezellige Ierse volksmuziek van The Six Beggars bij café-restaurant 

 Storm op het buitenterras

13.30u Iedereen kan inschepen op de mosselboten in de haven voor de Vloot-

 show en zo een rondje meevaren met de bruse vissersvloot over de 

 oosterschelde (gratis en op eigen risico) 

13.45u Vergezeld door muziek wordt Miss Visserij 2015 ingescheept op het 

 vlaggenschip 

14.00u afvaart van de Vlootshow vanaf de bruse vissershaven

14.00u 15.30u Bob en de Blue Band zorgt deze middag maar liefst 3x voor een unieke act

en 17.15u die u niet mag missen! kom het vooral zelf beleven bij het podium op

 het Havenplateau! Strak in het pak vertolkt de band rock-’n-roll in de 

 breedste zin van het woord. Vele classics en medleys worden afge-

 wisseld met de knallers van nu, zowel engels- als Nederlandstalig

15.00u Inleveren van de ambachtelijk gerookte paling waarna een deskun-

 dige jury op het podium in de feesttent deze zilte zaligheid gaat 

 beoordelen op geur, kleur en smaak

15.00 - 24.00u Tot in de late uurtjes is het gezellig bij café-restaurant ‘t kombuis waar 

 afwisselend optredens zijn van De Maffooos en J&J 2men Company. 

 ben je in voor een drankje en een dansje dan kun je hier prima terecht!

15.00 - 21.00u eten, drinken en dansen in de pergola voor café-restaurant De meeuw

 met gezellige muziek van DJ Rick van Poortvliet

Tijdens het evenement zijn er op het Havenplateau Gekookte Mosselen verkrijgbaar (zolang de 

voorraad strekt) tegen een kleine vergoeding. 

aan de oudestraat opent het Brusea de deuren en zijn het Visserijmuseum en de Oudheid-
kamer te bezoeken (op donderdag van 11.00-17.00 uur, op vrijdag van 14.00-17.00 uur en op 

zaterdag van 10.00-17.00 uur).  In het Visserij-museum is de nieuwe stuurhut en de wissel- 

collectie van de Weervisserij te bezichtigen en in de oudheidkamer hangen schilderijen over 

de Weervisserij, vervaardigd door annie Scheermeijer. 

aan de Deestraat kan een privécollectie Klassieke Auto’s bezichtigd worden 

(op vrijdag en zaterdag van 9.30-13.30 uur).



Uw vervoer onze zorg!

Autoverhuur
0517 43 3666

Taxi
0517 41 5555

Voordelig 
een auto huren?
Natuurlijk bij Van der Pol!

kijk voor meer informatie op

www.polharlingen.nl

2 

duivelandsmeubelhuis.nl

Oosterland
Wilgenstraat 1

tel: 0111 641213

Bruinisse
Dreef 14

tel: 0111 484012
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De jaarmarkt tijdens
de visserijdagen 

wordt verzorgd door 
F. Marcelis’
Jaarmarkten!

De jaarmarkt tijdens
de visserijdagen 

wordt verzorgd door 
F. Marcelis’
Jaarmarkten!

www.jaarmarkten.org

Zin in zo’n lekkere Bruse bolus?

Dé leverancier van:

- Schelpdier verwerkingsmachines

- MZI materialen

www.wbakker.com   •   YERSEKE HOLLAND   •   +31 113 571521

Mosselen zijn
onze specialiteit!

Programma Visserijdagen:
Vrijdag 19 Juli en Zaterdag 20 Juli

Twee dagen Bourgondische gezelligheid!

Vanaf 15.00 uur:
Eten, Drinken, Dansen in de pergola voor De Meeuw

met gezellige live muziek
van de bekende entertainer Ad Hagestein.

Met de visserijdagen is er een aangepaste menukaart.

Restaurant de Meeuw
����������������������������������������������������������������������
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- Programma Visserijdagen -

Vrijdag 18 en zaterdag 19 juli... twee dagen Bourgondische gezelligheid!

Eten, drinken en dansen in de pergola voor De Meeuw
met gezellige live muziek

van de bekende entertainer Ad Hagestein!

Zaterdag 19 juli vanaf 10.00 uur
is er een gezellige Fair op het parkeerterrein!

Mosselen zijn
onze specialiteit!

Programma Visserijdagen:
Vrijdag 19 Juli en Zaterdag 20 Juli

Twee dagen Bourgondische gezelligheid!

Vanaf 15.00 uur:
Eten, Drinken, Dansen in de pergola voor De Meeuw

met gezellige live muziek
van de bekende entertainer Ad Hagestein.

Met de visserijdagen is er een aangepaste menukaart.

Restaurant de Meeuw
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- Programma Visserijdagen -

Vrijdag 18 en zaterdag 19 juli... twee dagen Bourgondische gezelligheid!

Eten, drinken en dansen in de pergola voor De Meeuw
met gezellige live muziek

van de bekende entertainer Ad Hagestein!

Zaterdag 19 juli vanaf 10.00 uur
is er een gezellige Fair op het parkeerterrein!

- Programma Visserijdagen -
Vrijdag 17 Juli en zaterdag 18 Juli... 

twee dagen Bourgondische gezelligheid!

Eten, Drinken, Dansen in de pergola voor De Meeuw
met gezellige muziek vanaf 15.00 uur tot ca 21.00 uur.

Vrijdag: Jukebox Drive-in show
Zaterdag: DJ Rick van Poortvliet

Zaterdag 18 juli is er een gezellige Fair 
op het parkeerterrein vanaf 10.00 uur

Gezelligheid, Kwaliteit 
en Betaalbaarheid

Noorddijk 32   Bruinisse
Tel. 0111 - 482214

www.restaurantdemeeuw.nl



- Isolatieglas
- HR++ isolatieglas
- Glas in lood
- Veiligheidsglas
- Figuurglas
- Houtrotsanering
- Raamfolies
- Enkelglas

Schipperslaan 16
Bruinisse
06-13891856
info@glasservice-oorbeek.nl
www.glasservice-oorbeek.nl

Open: ma t/m za vanaf 10.00 u. - zo vanaf 11.00 u. - di gesloten

feestjes en partijen  koude-en warme buffetten  mosselavonden
afhaal salades (koud en warm)  vergaderingen clubavonden  biljarten 

Korte Ring 5, Bruinisse, tel. 0111-481271, www.kombuis-bru.nl

DE9007181-ONT001-CB014



Postbus 9 - 4310 AA - Bruinisse - 06 52 83 29 44 - info@bouwspil.nl - www.bouwspil.nl 

 

Nieuwstraat 26  |  4311 AN  Bruinisse
0111 48 12 62  |  info@restaurantstorm.nl

3 dagen
Donderdag
16.30u  |  What-Ever
 
Vrijdag  13.00u  |  Anita en Ed
17.00u  |  Duo Any Time
 
Zaterdag  13.00u  |  The Six Beggars
17.00u  |  Jeelz

Anno 1906

Nieuwstraat 26  |  4311 AN  Bruinisse
T 06 45 90 57 18

feesten  |  recepties  |  catering  |  warme & koude buffetten op locatie

pizza &
 pasta • pizza & pasta • pizza &

 p
as

ta
 •

 p
iz

za

 &
 pasta •

�������������

���������������
���������

��

live muziek live muziek 
en mosselen!en mosselen!



Plattegrond

Margrietstraat

Toilet  organisatie  eHbo braderie e.a.  activiteiten kermis



Bruinisse (NL) | Stellendam (NL) | Kilmore Quay (IRL)
tel.: +31 (0)187 49 8020

WWW.PADMOS.NL

nieuwbouw

renovatie

scheepsonderhoud

dieselmotoren
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3-S/De bruse bazaar
aannemersbedrijf a. Deurloo
abN-amro 
afval Service Zeeland
albert Heijn bruinisse
aquavitesse Zeilschool
autobedrijf Hoogerwerf
autokievit Zierikzee
baker, Tilly berk goes
bakkerij-Slijterij jumelet-otte
bal Watersport
bestevaer opleidingen
bouwbedrijf mol
bouwspil
bru 17
bru 8/bru36/bru 40
bTL
bVT bakery Services bV
C.I.V. Den oever
Café Petit
Café ‘t kombuis
Café ‘t Veerhuis
Café-restaurant De meeuw
Café-restaurant Storm
Casbo
De elf boompjes bV
Delta mossel bV
Delta rent bV
Dorpsraad bruinisse
Duivelands meubelhuis
esmeralda Sieraden atelier
Fa. bout

Fotografie jaap jonker
g.a. boomgaards Nederland
gebr. beije bV
geluk Scheepsbetimmering
Habo Hoveniers
Hofman Productions
jachthaven bruinisse
jeugdherberg De Stoofpolder
jmC Signmakers
johnny’s Taria
jooren Scheepsschroeven
jumbo Schot
jumpzz / De-zeeuw.nl
kampen Destillateurs
kapsalon bella Vita
kapsalon ‘t knip-uus
klussenbedrijf m.P. meerveld
koekeloere
krelloprint
krijn Verwijs Yerseke bV
Lena’s Tabakshop
Loonbedrijf Van der maas
maaskant Shipyards 
    Stellendam
magnifiek mode
mosselbedrijf barbé bV
mosselhandel Triton bV
multimate
murre Techniek bV
onderhoudsdienst aCo
oosterschelde jachtwerf
Padmos Stellendam bV 

rabobank Clubkas Campagne
rabobank oosterschelde
restaurant grevelingen
rijnberg klussen/rijnberg Verf
rubik auto’s
Sam electronics Nederland bV
Scheepswerf V Duivendijk bV
Slagerij en Verswinkel Timmers
Splash baby- en kindermode
Stacaravanpark bruinisse
Stadsbakkerij
Stichting renesse
t Dierenhuis
t Stikgoed
Tankservice en snoepwinkel   
     Van der Spek
V.o.F. mossel- en 
      kokkelvisbedrijf kik
Vakantiepark aquadelta
Van de Velde groenverzorging
Van der meer maatwerk
Veth Propulsion bV
Visserijvereniging 
      algemeen belang
VoF Wassalon meijer
Wea accountants en adviseurs
Wees events
www.peterspelt.nl
Ytama bV 
Zanger Frank!

Overzicht sponsoren

Bovenstaand overzicht, zoals bekend ten tijde van het ter perse gaan van dit boekje.
Op de website www.visserijdagen-bruinisse staat het actuele overzicht.

Schilders- en 
afwerkingsbedrijf Otte
Voor schilderwerk buiten en binnen, enkele 
en dubbele beglazing en wandafwerking

www.schildersbedrijfotte.nl   •   info@schildersbedrijfotte.nl   •   Tel. 06 30 565 915



Drank en jongeren gaan niet samen. Daarom heeft de overheid sinds 1 januari 2014 de 

leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. ben je jonger 

dan 18 en heb je in de openbare ruimte alcohol bij je, dan ben je strafbaar. Dat geldt ook 

op de Visserijdagen. Word je gepakt met alcohol dan riskeer je een boete, ook als de fles of 

het blikje nog dicht is. De boete is € 45,- als je jonger bent dan 16 jaar. ben je 16 of 17 dan 

is dat zelfs € 90,- .

Verkopers van alcohol zijn verplicht aan jongeren een ID te 

vragen als ze jonger zijn dan 25 jaar. Tijdens de Visserijda-

gen zal betrokken horeca werken met polsbandjes. om een 

bandje te krijgen moet je eerst aantonen hoe oud je bent. 

als je een polsbandje hebt hoef je je bij het bestellen van 

alcohol niet meer te legitimeren. 

De gemeente zal er dit jaar extra goed op letten dat er niet wordt geschonken aan jonge-

ren onder de 18 en zo nodig ook boetes uitdelen. 

niX 18, ook tijdens de Bruse Visserijdagen

Kantoor Bruinisse/Tholen
Nieuwstraat 18, Bruinisse, tel. 0111-420020

Kantoor Heinkenszand
Kerklaan 1, Heinkenszand, tel. 0113-548896

www.vandenouden.nl - info@vandenouden.nl

COLOFOn
Samenstelling, ontwerp en realisatie: krelloprint, www.krelloprint.nl

Fotografie: j.D. van der Werf en marinka bosman Photography

eindredactie: Stichting Festiviteiten bruinisse



Tel. 0111 - 48 31 21
www.mosselhandelbout.nl


