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Geen Bruenaar die de jaarlijkse Visserijdagen kan missen. Dit geweldige familie 
evenement behoort ten slotte tot de tradities die stevig in de gemeenschap van 
Bruinisse verankerd zijn. Sterker nog, Bru en de Visserijdagen zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Dat is al ruim 50 jaar zo en dat zal nog tot in lengte van 
dagen zo blijven. Daar ben ik stellig van overtuigd.

Onder toeziend oog van de fraaie miss Visserij, viert het dorp aan de Oosterschelde van 
donderdag tot en met zaterdag dit fantastische feest. Een feest waarin de mossel een 
prominente rol speelt en waar bezoekers uiteraard volop van kunnen genieten. Verser 
dan hier zijn de mosselen niet krijgen. Iets wat ook ver buiten de grenzen van onze pro-
vincie welbekend is. Van heinde en verre komen duizenden bezoekers om te genieten 
van deze lekkernijen, de gezelligheid en gastvrijheid waar Bruinisse om bekend staat. 

Voor de ‘landrotten’ onder ons zijn de Visserijdagen een prima gelegenheid om uit te 
testen hoe het met de zeebenen gesteld is. In de haven ligt de versierde mosselvloot 
klaar om de liefhebbers voor een tochtje op het water. Maar, wie liever op het vasteland 
blijft, hoeft zich ook zeker niet te vervelen. In de straten van Bru zijn overal kraampjes 
en attracties te vinden, uiteraard muzikaal opgeluisterd met verschillende optredens. 
Kortom, de Visserijdagen zijn een ware belevenis!

De organisatie van zo’n groots feest is natuurlijk een hele 
uitdaging. Ik ben bijzonder onder de indruk van het 
enthousiasme waarmee de Stichting Festiviteiten Bruinisse 
met vele vrijwilligers ieder jaar dit geweldige evenement
weet neer te zetten. Een evenement dat bekend staat 
als een gezellig familiefeest en dat voor velen een 
hoogtepunt is van (hopelijk) een mooie zomer.

Ik wil u dan ook graag dit jaar weer bedanken 
voor uw inzet en wens u allen een geweldige 
drie dagen toe!

Gerard Rabelink
burgemeester van Schouwen-Duiveland

VOORWOORD
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NIX18, OOK TIJDENS DE VISSERIJDAGEN
Drank en jongeren gaan niet samen. Daarom 
heeft de overheid sinds 1 januari 2014 de leef-
tijdsgrens 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 Visserijdagen zal betrokken horeca 
werken met polsbandjes. Om een bandje te krij-
gen moet je eerst aantonen hoe oud je bent. Als 
je een polsbandje hebt hoef je je bij het bestel-
len van alcohol niet meer te legitimeren. De ge-
meente zal er dit jaar extra goed op letten dat er 
niet wordt geschonken aan jongeren onder de 
18 en zo nodig ook boetes uitdelen. 
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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
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Krelloprint

www.krelloprint.nl

info@krelloprint.nl

Tel. 0610929382

Eindredactie en  
Verspreiding:
Stichting Festiviteiten Bruinisse

info@visserijdagen-bruinisse.nl

Jaap de Waal, Tel. 0610927046



Tsja, daar sta je dan met je goeie gedrag. 

Ben je net koud voorzitter van de Visserijdagen, komt de gemeente met de boodschap 
dat we toch maar een C status moeten krijgen gezien het aantal bezoekers en het voor-
werk wat er gedaan moet worden om zo’n “ feestje “ te kunnen organiseren.

Eerlijk gezegd stonden we daar niet op te wachten: C-status. Want betekende dat niet 
ineens veel meer veiligheidsmaatregelen, veel meer ambulances, veel meer overleg, veel 
meer mankracht, kortom veel meer kosten?
Tot nu toe klopt dat veel meer overleg wel, met de Gemeente, de Provincie Zeeland, het 
GHOR, de Veiligheidsregio, de Brandweer, Politie, Rijkswaterstaat, de Reddingsbrigade, 
Staatsbosbeheer en de KNRM,  maar de rest valt eigenlijk wel mee.
We hadden en hebben natuurlijk al het één en ander aan maatregelen genomen in 
de loop van de jaren en we hebben al van alles en nog wat geregeld en natuurlijk 
denken we na over risico’s betreffende brandveiligheid, aanrijroutes, parkeerproblema-
tiek, EHBO, BHV, protocollen, regels, wetgeving, algemeen welzijn, overmatig alcohol-
gebruik, plotselinge weersomslag etc. Alleen…. is het toch wel goed dat we op deze 
manier een spiegel voorgehouden hebben gekregen en het leuke is dat blijkt dat we het 
zo slecht nog niet deden!

Een heel positief effect van het goede onderling overleg tussen de diverse overheden, de 
plaatselijke horeca en de SFB heeft ervoor gezorgd dat we nu meer het gevoel hebben: 
we doen het met z’n allen. Het blijft toch wel het feest van Bru, maar het saamhorig-
heidsgevoel gaat verder dan Bruinisse en is zelfs merkbaar vanuit Zierikzee.

En als je als evenement net zo serieus genomen wordt als Concert at Sea is dat toch zo 
gek nog niet, toch?

Iedereen die aan de voorbereiding mee doet en heeft gedaan alvast hartelijk dank.

Ik wens u allen wederom 3 heerlijke, zonnige en 
gezellige Visserijdagen en pas goed op uzelf.

Henk Gravestein
voorzitter

NAMENS HET BESTUUR
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Een bijzondere ervaring…

Als dochter van een mosselkweker bestaat er natuurlijk altijd de kans dat je gevraagd 
wordt om Miss Visserij te zijn. Toch kwam het als een totale verrassing toen mij gevraagd 
werd of ik Miss Visserij 2017 zou willen zijn. Wel als een hele leuke verrassing en na het 
zien van de glunderende gezichten van mijn ouders twijfelde ik ook geen moment. Ik 
vond het een ontzettende eer om de visserijsector op deze manier te mogen vertegen-
woordigen! 

Er volgden een aantal maanden waarin “het best bewaarde geheim van Bruinisse” 
bewaard moest worden. Zodra de Visserijdagen in zicht kwamen ging het speculeren 
beginnen. Wie zou er dit jaar Miss Visserij zijn? Ik vond het dan ook heel bijzonder om 
deze periode vanuit deze positie te mogen ervaren, wetende dat ik Miss Visserij 2017 
zou worden!

De aankomst was een spannend moment, het was een ontlading voor mijzelf maar ik 
kon dan ook eindelijk delen waar ik de afgelopen maanden zo vol van was. Ik vond 
het erg leuk om samen met de Miss Visserij 2016, Mirja Olree, op het podium te mo-
gen staan. Tijdens het varen naar de haven, voor het grote moment, hebben wij nog 
gelachen om de leuke momenten die zij heeft mogen beleven het afgelopen jaar. De 
spanning verdween hierdoor gelukkig al snel en kon ik alleen nog maar genieten van 
de ontzettend mooie aankomst op het havenplateau. Een moment waarop ik mijzelf of-
ficieel mocht voorstellen als Miss Visserij 2017. Ik mocht mijn speech voordragen waarin 
ik de actualiteiten welke op dat moment speelden binnen de mosselsector, onder de 
aandacht kon brengen.

Tijdens de Visserijdagen was er een uitgebreid en divers programma samengesteld waar 
ik als Miss Visserij bij aanwezig mocht zijn. Het openen van de kermis en de braderie, het 
bezoeken van diverse (horeca)gelegenheden, het bijwonen van verschillende activiteiten 
en het uitreiken van diverse prijzen. Het hoogtepunt van de Visserijdagen was voor mij 
de vlootshow, waar ik aan boord mocht stappen van het vlaggenschip bij mijn vader op 
de Bru 27. Samen met familie, vrienden, kennissen en genodigden heb ik hier dan ook 
echt volop van genoten.

De Visserijdagen waren voorbij gevlogen, na deze dagen drong pas echt tot mij door 
wat voor een geweldige ervaring en belevenis dit is geweest. Ik ben nog steeds aan het 
nagenieten van alle leuke en mooie momenten tijdens, en waar ik na de Visserijdagen 
als Miss Visserij aanwezig mocht zijn. Al met al kan ik met een brede glimlach terugkij-

Miss Visserij 2017
ken op een prachtig jaar waarin ik de rol mocht vertegenwoordigen als ambassadrice 
van de 56ste editie van de Visserijdagen in Bruinisse.

De Visserijdagen in Bruinisse komen er niet vanzelf. Bijna een heel jaar door zijn er men-
sen volop bezig om dit geweldige evenement op ons prachtige dorp te organiseren. Dit 
alles wordt mogelijk gemaakt door Stichting Festiviteiten Bruinisse en lokale onderne-
mers, ik wil dan ook mijn grote complimenten en dank uitspreken naar alle mensen die 
deze dagen ieder jaar weer tot een groot succes weten te maken.

De 57ste editie van de Visserijdagen in Bruinisse staan alweer bijna voor de deur, ik zal 
dan afscheid nemen en mijn titel overdragen aan de nieuwe Miss Visserij. Via deze weg 
wil ik Miss Visserij 2018 alvast heel veel succes en plezier wensen de aankomende Vis-
serijdagen. Ik hoop dat zij er net zo van geniet en plezier heeft als ik dat heb gehad.

Ook wens ik iedereen alvast hele gezellige Visserijdagen!

Met vriendelijke groet, 

  Iris de Ronde

6 7



Correspondentieadres: Nieuwstraat 15, 4311 AM  Bruinisse

Tel. 06 - 14 389 205 / 06 - 532 598 23   E-mail: info@visserijdagen-bruinisse.nl 

Bezoek ook eens onze website www.visserijdagen-bruinisse.nl 

of onze Facebook-pagina!

Vragen, opmerkingen, suggesties en ideeën zijn altijd welkom!

Tijdens de Visserijdagen is de organisatie bereikbaar via 06 – 53132776 
of kom naar de SFB-unit op het havenplateau.

Bru zou Bru niet zijn zonder de Visserijdagen!

Om dit ook in de komende jaren zo te houden en jaarlijks in het 3e week-

end van juli een waar “durpsfeest” onder de titel Visserijdagen in Bru te 

kunnen blijven organiseren is uw hulp onmisbaar! Elke (financiële) bijdra-

ge is van harte welkom en kan gestort worden op bankrekeningnummer  

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 opnemen via 

bovenstaand mail- of postadres.

Het bestuur bestaat uit:e
H. (Henk) Gravestein, 

voorzitter

W.C.J. (Wim) Borsje, 

penningmeester

M. (Marjolein) Knikkenberg-Padmos, 

secretaris

F. (Freddy) Boluyt

A.M. (Ad) Cornelissen

H.R. (Hans) Hoek

J. (Jos) van Tuyl

J.J. (Jaap) de Waal

ST. FESTIVITEITEN BRUINISSE

Noteer alvast in uw agenda:
58e editie Visserijdagen Bruinisse op 18, 19 en 20 juli 2019
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Wij denken met u mee en 
werken samen aan 

innovatieve oplossingen 
met standaard producten.

www.wellnessbruinisse.nl
Jachthavenweg 61f, Bruinisse • 06-19009614

Dreef 14  •  Bruinisse  •  0111 484012 
Wilgenstraat 1  •  Oosterland  •  0111 641213

www.duivelandsmeubelhuis.nl

de complete interieurspecialist

Barbecueën 
wordt pas 

echt een feest 
als je bij ons 
bent geweest 

Elke vrijdag 08.00-17.30 uur 
op het Kerkplein in Bruinisse

Tel. 0187-601487

www.slagerijvanzuidland.nl
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Visserijdagen vier je bij... ‘t Kombuis!
donderdag 17 juli

aanvang 20.30 uur

vrijdag 18 juli

aanvang 20.30 uur

zaterdag 19 juli

aanvang 15.00 uur

Jeelz De Maffooos

en J&J 2 men 

company

Feestjes & Partijen
Koude- en warme buffetten / vergaderingen
Clubavonden & Biljarten

Korte Ring 5 - Bruinisse - Tel. 0111 48 12 71

RON

Peter Spelt
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Ook onderhouden wij

de hele Bruse mosselvloot 

electro-technisch!

16 

Het ‘voorprogramma’ van de Visserijdagen is ook dit jaar weer ons eigen 
Bruinisser Visserskoor op het podium bij de haven. Geniet van onze 
trots, terwijl u wacht op Miss Visserij 2018.

Aankomst van Miss Visserij 2018 in de vissershaven voor de opening 
van de Visserijdagen door de burgemeester van Schouwen-Duiveland, de 
heer G.C.G.M. Rabelink.

Kleinschalige braderie in de Oudestraat.

Start van de kermisattracties in het dorpscentrum en op de dijk bij 
de haven.

Verkrijgbaar op het havenplateau de enige echte Zeeuwse Mosselen. 
Tegen een aantrekkelijke prijs haal je hier de lekkerste gekookte mosselen.

Het Bruinisser Visserskoor zorgt voor de muzikale omlijsting na de 
opening.

Start van de kinderactiviteiten op het havenplateau, georganiseerd 
door de Pretplanner. Laat je meenemen in Hawaiiaanse sferen met 
Vaiana. Aloha!

Miss Visserij 2018 bezoekt de (kleinschalige) braderie en kermis in 
het dorp.

Bourgondisch Friet met Worst Festijn in de feesttent op het ha-
venplateau. Kom gezellig mee eten, het is gratis voor de kinderen!

In Café-Restaurant Storm zorgen de DJ en 2 zangeressen van de band 
‘Kink’, bekend uit Utopia voor een onvervalst avondje uit.

Bij Petit trapt af met oude bekende DJ Carlo. Hier ga je uit je dak op de  
lekkerste mix van de beste oldies, feest, dance en/of après ski nummers.

Heb je zin in stevige rock, disco, rock & roll, Nederlandstalige hits, dance 
classics en/of ballads kom dan naar café ’t Veerhuis. De band Copy Cat
trakteert je op dit alles te samen met een hoop lol en energie. Stil zitten, is 
er dus niet bij.

De Bruse dames Jeelz zorgen voor een muzikale, energieke avond in café
’t Kombuis. 

DONDERDAG 19 JULI
13.30u

14.00u

14.00u

14.00u

14-17u

14.20u

15-17u

16-17u

17-18u

17-22u

19.00u

19.30-23u

20-01u

11
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Op het havenplateau beleef je een levensechte Formule 1 race ervaring 
in de F1 Race Simulator met virtual reality.

De Pretplanner zet op het havenplateau een heus Piratenplein 
neer met echte Zeelieden! Laat je verrassen en kom gezellig meedoen.

Verkrijgbaar op het havenplateau de enige echte Zeeuwse  
Mosselen. Tegen een aantrekkelijke prijs, haal je hier de lekkerste  
gekookte mosselen, zo lang de voorraad strekt.

Gezellige braderie in het dorpscentrum met voor elk wat wils.

Start van de kermisattracties in het dorpscentrum en bij de haven.

Rond de haven en in het dorp klinkt de swingende muziek van de bands 
‘Rythmo’ en ‘Alacarte’.

Op het havenplateau zijn er diverse straattheater acts terug te vinden. 
Twee vlinders op metershoge stelten laten je verstelt staan. 
De Mosselman laat de oude kunst van het mosselvangen zien en 
De Vallende Ober veroorzaakt de meest komische situaties. 

Food lovers opgelet! Op het havenplateau staan diverse food trucks 
garant voor een heerlijke lunch of gewoon omdat het kan.

Miss Visserij doet de braderie, kermis en de diverse cafés / restaurants 
aan, dus als je haar van dichtbij wil zien en meemaken, dan is dit je kans! 

VRIJDAG 20 JULI
10-17u

10-17u

10.30-16u

10.30-17u

10.30-17u

11-17u

11-17u

12-00u

12-17u
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Afwisselende optredens op het grote podium aan de haven gedurende 
de middag door de shantykoren ‘De Batraven’ en ‘Op Volle Kracht’ 
en popkoor ‘Popwave’.

Bij café-restaurant Storm zorgen Anita en Ed voor een muzikale 
noot op het buitenterras.

Laat je verrassen door Duo Anytime bij café-restaurant Storm. 
Anytime is van alle markten thuis, voor jong en oud en brengt voor ieder 
wat wils.

Eten, drinken, dansen op het terras voor restaurant de Meeuw onder 
het genot van de gezellige muziek van DJ Rick van Poortvliet.

Never change a winning team! Vanavond wederom DJ Carlo bij Petit.  
Carlo draait speciaal voor jou de lekkerste mix van de beste oldies, feest, 
dance en/of après ski nummers.

In café ’t Veerhuis zorgt Plunck ervoor dat bekende meezingers en mee 
dansers en de lekkerste soul- en popcovers je om de oren vliegen. Leef je uit 
bij deze vijfkoppige band!

Ben je in voor een drankje en een lekker muziekje, zorg dan dat je in café-
restaurant ’t Kombuis bent. Trio leuk swingt hier de pan uit!

Ze hebben al op vele grote podia een feestje mogen vieren, maar vanavond 
staan ze in de feesttent in Bruinisse! The Rich and Famous is een 
energieke, aantrekkelijke en professionele coverband bestaande uit een 
sensationeel zangduo en geweldige muzikanten. 

12-18u 

13-17u

17-22u

18-22u

19.00u

19.30-23u

20-01u

21-24u
 

Tijdens het evenement zijn er op het havenplateau - zo lang de voorraad strekt - 
gekookte mosselen verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding, welke gedeeltelijk 

ten goede komt aan CJV Bruinisse. Donderdag van 14.00 tot 17.00 uur, 
vrijdag van 10.30 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur



bruinisse
industrieweg 9

www.suncircle.nl
06-22231186

officieel dealer

Terrasschermen 
Uitvalschermen 
Screens & Rolluiken
Onderhoud en Onderdelen
Somfy Motoren en Besturingen
Aluminium Terrasoverkappingen  

zonwering

14 15

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

WWW.PADMOS.NL

nieuwbouw

renovatie

scheepsonderhoud

dieselmotoren
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krelloprint

Vee leut bie de Visseriedagen!

VAN DEN ABEELESTRAAT 7, 4307 BM OOSTERLAND • TEL. 06-10929382 • INFO@KRELLOPRINT.NL

MAANDAG T/M VRIJDAG AANWEZIG VAN 10.00 TOT 13.00 UUR, BUITEN DEZE TIJDEN OP AFSPRAAK MOGELIJK IN BRUINISSE



Ooit weleens meegevaren op een echte mosselboot? Iedereen kan insche-
pen in de haven voor de vlootshow en zo een rondje meevaren met de 
Bruse vissersvloot over de Oosterschelde (gratis en op eigen risico). Mis niet 
de boot, dus zorg dat je tijdig op het havenplateau aanwezig bent.

Vergezeld door muziek wordt Miss Visserij 2018 ingescheept op het 
vlaggenschip. 

Vlootshow vanaf de Bruse vissershaven.

Inleveren van de ambachtelijk gerookte paling waarna een 
deskundige jury op het podium in de feesttent deze zilte zaligheid gaat 
beoordelen op geur, kleur en smaak.

Eten, drinken, dansen op het terras voor restaurant de Meeuw onder het 
genot van de gezellige muziek van DJ Rick van Poortvliet.

De DJ’s van 538 on Tour verzorgen de vetste beats, de dikste show en 
de leukste 538-dj’s op het havenplateau (podium).

Prijsuitreiking door Miss Visserij aan de winnaars van de 20e  
palingrookwedstrijd. In de feesttent op het havenplateau  
kunnen zij de Mosselprijzen en de wisselbeker in ontvangst nemen.

Prijsuitreiking van de Mossel-awards aan de winnaars van de 11e Mos-
selrace door Miss Visserij. Op het podium op het havenplateau 
worden de winnaars groots geëerd. 

Het ijzersterke Bruse duo Jeelz zet café-restaurant Storm met hun 
dansbare, moderne, populaire muziek en meezingers voor jong en oud, op 
z’n kop.

DJ Little sluit de Visserijdagen af met nog eenmaal een vette party bij Petit.

Don & the usual suspects laat café ‘t Veerhuis schudden. Deze vijf 
heren hebben een voorliefde voor het spelen van toffe maar niet volledig 
uitgekauwde covers. Een echt feestje dus.

Café-restaurant ‘t Kombuis sluit spetterend af met het geweldige duo 
J&J 2 men company. 

Ter afsluiting van de Visserijdagen kunt u vanaf de dijk bij de vissersha-
ven genieten van een spetterend vuurwerkspektakel! 

13.30u

13.45u

14-15u

15.00u

15-22u

15-18u

16.45-17u

17.00u

17-22u

19.00u

19.30 – 
22.45u

20-01u

22.45u
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Op het havenplateau beleef je een levensechte Formule 1 race ervaring 
in de F1 Race Simulator met virtual reality.

De Pretplanner neemt je op het havenplateau mee in de onderwater-
wereld van Zeemeermin Ariël! Zeemeerminnen en -mannen daar moeten 
jullie bij zijn!

Verkrijgbaar op het havenplateau de enige echte Zeeuwse Mosselen. 
Tegen een aantrekkelijke prijs haal je hier de lekkerste gekookte mosselen, 
zo lang de voorraad strekt.

Start van de 20e Bruse Palingrookwedstrijd. De palingrokers gaan op 
ambachtelijke wijze de strijd met elkaar aan. Loop gerust langs, want er is 
genoeg te zien en te consumeren.

Food lovers opgelet! Op het havenplateau staan diverse food trucks 
garant voor een heerlijke lunch of gewoon omdat het kan.

Gezellige braderie in het dorpscentrum met voor elk wat wils.

Start van de kermisattracties in het dorpscentrum en bij de haven.

Op het havenplateau zijn er diverse straattheater acts terug te vinden. 
Twee vlinders op metershoge stelten laten je verstelt staan. De Mos-
selman laat de oude kunst van het mosselvangen zien en De Vallende 
Ober veroorzaakt de meest komische situaties. 

Rond de haven en in het dorp wordt het publiek vermaakt door de dweil-
bands ‘Van Alles Wa’, ‘ut Kliekske’, het Marching Drumkorps ‘Con 
Affezzione’ en  het lopend feestorkest Liever Ier As Tuus (LIAT)’. Én 
voor de Samba Rock liefhebbers hebben we dit jaar ‘Xammeramme’. 

Miss Visserij geeft in de Bruse vissershaven het startschot voor de 
11e Bruse Mosselrace. Deze parel in het programma is een spannende 
sloeproeirace voor zowel dames- als herenteams uit alle windstreken van 
Nederland. Er wordt gestreden om de felbegeerde Mossel-awards en om de 
wisselbekers! 

ZATERDAG 21 JULI
10-17u

10-17u

10.30-16u

10.30-16.45

10.30-18u

10.30-17u

10.30-00u

11-17u

11-17u

11.30-13u

EHBO telefoonnummer: 06-51384797
Aan de Oudestraat opent Brusea de deuren en zijn het Visserijmuseum  
en de Oudheidskamer te bezoeken. Donderdag van 10.00 tot 17.00 uur,  

vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur



Havenkade 2, 4311 BA Bruinisse

Tel. 0619 647226

tveerhuis@zeelandnet.nl

18 19

Marin van der Wekken

Noordstraat 16 • 4311 EG Bruinisse • T 0111 482 549

E info@marinvanderwekken.nl • I www.marinvanderwekken.nl

M 06 5341 5986 

Nijverheidsweg 10
4311 RT Bruinisse

0111-484065
info@bouwbedrijfmol.nl

www.bouwbedrijfmol.nl

Bouwers met 
kwaliteit

Nijverheidsweg 10, 4311 RT Bruinisse
Tel. 0111-484065 • info@bouwbedrijfmol.nl

www.bouwbedrijfmol.nl
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Specialist in betimmering van visserijschepen!
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www.ijtama.nl
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Deltahaven 13  |  3251 LC  Stellendam

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

op de Vi� erijdagen 2018!

www.ijtama.nl

De kwaliteit van een
degelijke duurzame
b� immering....

... je proe�  h�  
aan de vangst!
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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
���rdd��� �� � ���� �� �ru�n�sse � ����������� � de�eeuw��ee�andnet�n�

www�restaurantde�eeuw�n�

22 

- 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!
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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!

Vrijdag 20 juli en Zaterdag 21 Juli
Eten, drinken, dansen op het terras voor De Meeuw

met gezellige muziek vanaf 15.00 uur tot ca 22.00 uur.
Vrijdag(18.00) en Zaterdag: DJ Rick van Poortvliet

Gezelligheid, Kwaliteit en Betaalbaarheid

Noorddijk 32, Bruinisse, Tel. 0111 - 482214
www.restaurantdemeeuw.nl

Mosselen 
in De Meeuw

Sint Philipsland | 0167 57 7200
Bruinisse | 0111 48 3200
www.gelukgroep.nl

onderhoud
zonder
zorgen

is

21

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?

johnny’s taria
Cafetaria - Lunchroom

www.johnnystaria.nl

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag: 10.00 - 23.00 uur

Korte Ring 16  •  4311 AR Bruinisse
0111-481440  •  info@johnnystaria.nl

BESTELLIJN
0111-481440

Lunchgerechten • koffie • gebak 
friet • snacks • schepijs • softijs



22

www.rubikautos.nl  |  0111 - 769 025  |  info@rubikautos.nl
APK  |  Airco Service  |  Banden  |  In- en verkoop auto’s  |  Onderhoud & Reparatie

Gegarandeerd 
de laagste prijs

Iedere dag controleren wij bij supermarkten of onze prijzen écht de laagste zijn. Ook voor 

groente en fruit. Vind je bij een supermarkt in de buurt hetzelfde product tegen een blijvend lage 

prijs? Dan passen wij onze prijs aan en krijg je het product gratis. Kijk voor de spelregels van de 

laagsteprijsgarantie op jumbo.com/7zekerheden.

 Jumbo Schot, Nieuwerkerk, Deltastraat 24
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Kantoor Bruinisse/Tholen
Nieuwstraat 18, Bruinisse, tel. 0111-420020

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

www.zeeuwslandgoed.nl - info@zeeuwslandgoed.nl

25

t i m m e r b e d r i j f

Rijksstraatweg 6, 4311 RJ Bruinisse

Kees de Bruine   |   Rijksstraatweg 6, 4311 RJ Bruinisse   |   06-54966450
info@timmerbedrijfdebruine.nl   |   www.timmerbedrijfdebruine.nl

   |   Rijksstraatweg 6, 4311 RJ Bruinisse   |   06-54966450   |   Rijksstraatweg 6, 4311 RJ Bruinisse   |   06-54966450

Tegel- en metselwerken   |   Daken   |   Dakkapellen
Onderhoud   |   Aanbouw   |   Kozijnen   |   Sterk in vakwerk!

Korte Ring 5, Bruinisse, tel. 0111-481271
feestjes en partijen - Koude en warme buffetten 
Vergaderingen - Clubavonden - Biljarten

Donderdag 19 juli

JEELZ
van 20.00 tot 01.00 uur

Vrijdag 20 juli

TRIO LEUK
van 20.00 tot 01.00 uur

Zaterdag 21 juli

J&J 2MEN COMPANY
van 20.00 tot 01.00 uur

Visserijdagen 2018



26

                     MAGNIFIEK- Nieuwstraat 6 - Bruinisse
0111-484038 - www.magnifiek.com

                     19, 20 & 21 juli 2018   

3
DWAZE 
DAGEN 

TIJDENS DE VISSERIJDAGEN

27

HOME & DECORATION  |  INTERIOR PROJECTS

INTERIEURADVIES  
VERKOOPSTYLING 

KLEURADVIES
MEUBELEN

RAAMDECORATIE 
VERLICHTING

WWOONACCESSOIRES 
KRIJT- KALKVERF 
ZIJDEBLOEMEN 

WALLPAPERS

- MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK -

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

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

www.vandenouden.nl - info@vandenouden.nl
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 ONDERHOUD • REPARATIE • ACCU’S • DISTRIBUTIE • AUTORUITEN

REMMEN • APK • OCCASIONS • VELGEN • BANDEN

Nijverheidsweg 1, 4311 RT Bruinisse • Tel. 0111-481993 • www.garagemarkusbru.nl

OCCASIONS

29

Margrietstraat

Toilet  Organisatie  EHBO Braderie e.a.  activiteiten Kermis

PLATTEGROND

LET OP:  Vrijdag 20 juli 2018 is het dorp NIET via de Noorddijk bereikbaar, wel via 

alle overige wegen. Op zaterdag 21 juli 2018 is het dorp afgesloten (behalve via de 

Dorpsweg op vertoon van de speciale P-kaart). Via borden wordt u naar parkeerplaatsen 

geleid. 
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HOOFDSPONSORS
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OVERZICHT SPONSOREN
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Platina
Visserijvereniging Algemeen Belang
Stichting Renesse
Gemeente Schouwen-Duiveland

Goud
ABN-AMRO
M en M Padmos BV, BRU 6 BV, 
BRU 8 BV, BRU 36 BV, BRU 40 BV
Dorpsraad Bruinisse
De Elf Boompjes B.V.
JMC Signmakers

Zilver
Roompot Vakantiepark Aquadelta
Baker, Tilly Berk Goes
Bouwbedrijf Boogert BV
Jachthaven Bruinisse
Bru 17
BVT Bakery Services BV
Damen Maaskant Shipyards Stellendam
Esmeralda Sieraden atelier
Hanse Staalbouw BV
Auto Legemaate
Padmos Stellendam BV
Petit Kitchen & Bar
Prince Helicopters
Rabobank Oosterschelde
Café ‘t Veerhuis
Visser & Visser Breda
Vivars

Brons
Hotel Bru
Scheepswerf V Duivendijk BV
Habo Hoveniers
Hofman Productions
Autobedrijf Hoogerwerf
Oosterschelde Jachtwerf 
Renewi
TGS
Veldsink Adviesgroep Bruinisse
Krijn Verwijs

Onderhoudsdienst ACO 
Aquavitesse Zeilschool
Machinefabriek W. Bakker
Bal Watersport
Gebr. Beije BV
Bestevaer Opleidingen
G.A. Boomgaards Nederland
Bouwspil
Fa. Bout
Timmerbedrijf De Bruine
BTL
Timmerbedrijf Capelle
Casbo
C.I.V. Den Oever
Delta Mossel BV
Aannemersbedrijf A. Deurloo
Duivelands Meubelhuis
Zanger Frank!
Geluk Scheepsbetimmering
Restaurant Grevelingen 
Vereniging van Beroepsvissers ‘de Grevelingen’
ETB Huibers
IJtama BV
Autobedrijf Ista
Johnny’s Taria
Fotografie Jaap Jonker
Jumbo Schot
Bakkerij-Slijterij Jumelet-Otte
Jumpzz
JB Kik Oosterland
Kik Mosselen
V.O.F. Mossel- en Kokkelvisbedrijf Kik
Kapsalon ‘t Knip-uus
Koekeloere
Café ‘t Kombuis
Lena’S Tabakshop
Loonbedrijf Van der Maas
Taartjes by Madelon & Marielle
Magnifiek Mode
Magnolia
Marketplaza
Garagebedrijf Markus
Schilders van der Meer
Van der Meer Autoschade
Café-restaurant De Meeuw
VOF Wassalon Meijer
Bouwbedrijf Mol
Multimate
Murre Technologies
Omoda Schoenen BV
Schilder- en afwerkingsbedrijf Otte
Prins & Dingemanse
Rijnberg Klussen/Rijnberg Verf
Rubik Auto’s
Saman Groep
Splash Baby- en kindermode
Café-restaurant Storm
Jeugdherberg De Stoofpolder
Slagerij en Verswinkel B. Timmers
Mosselhandel Triton BV
Van de Velde Groenverzorging
Veth Propulsion B.V.
WEA Accountants en Adviseurs
Schildersbedrijf Marin van der Wekken
Wereldregio
Wees Events 
Witte Amusement

ALGEMEEN BELANG
VISSERIJVERENIGING

W W W. S T I C H T I N G R E N E S S E . N L

WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL
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Tel. 0111 - 48 31 21
www.mosselhandelbout.nl


