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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

2

�� ������������
�� ������������
�� ��������������
�� �������������

Specialist in betimmering van visserijschepen!

�� ������������
�� ������������
�� ��������������
�� ������������� �������

������
����

����
���

�����������
������

�����
������

�����
�

www.ijtama.nl

������������������������������
����������������������

��������������������������

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 2016!

www.ijtama.nl

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

... je proe�  h�  
aan de vangst!



Net zoals ik kijken duizenden mensen elk jaar weer uit naar het derde weekend 

van juli. Want dat is het weekend wat volledig in het teken staat van één van de 

leukste en gezelligste evenementen die Schouwen-Duiveland rijk is: de Bruse 

Visserijdagen. 

Dit jaar is het de 55e editie van dit fantastische feest. Een jubileum om trots op te zijn 

want in die 55 jaar zijn de Visserijdagen uitgegroeid tot een traditie. Een driedaags fes-

tijn met een enorm aanbod aan activiteiten en bezienswaardigheden. Vanzelfsprekend 

staan een groot deel van die activiteiten in het teken van de opening van het Zeeuwse 

Mosselseizoen. Mensen van heinde en verre komen dan ook genieten van deze typische 

Zeeuwse lekkernij. Ook zijn er tal van andere dingen te doen, te zien of te horen. De 

braderie met haar gezellige kraampjes, de verschillende muzikale optredens of het mee-

varen op één van de mosselkotters; je vervelen is tijdens de Visserijdagen onmogelijk! 

Een evenement zoals de Visserijdagen is een ware aanwinst 

voor Schouwen-Duiveland. En daar ben ik enorm trots op. 

Ik ben de mensen van Stichting Festiviteiten Bruinisse dan 

ook zeer dankbaar voor de organisatie en hun inspannin-

gen. Dankzij deze mensen zijn de Visserijdagen elk jaar weer 

een feest om nooit te vergeten. Het derde weekend van juli 

staat in ieder geval in mijn agenda genoteerd!

Ik wens iedereen, zowel bezoekers als organisatie, een 

plezierige, veilige en vooral gezellige 3 dagen toe! 

Gerard Rabelink,
burgemeester van Schouwen-Duiveland

Voorwoord
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Binnenkort staat één van de oudste en gezelligste evenementen van Schou-

wen-Duiveland op de agenda: de Visserijdagen in Bruinisse! Drie dagen lang 

draait in Bruinisse alles om dit groots opgezette dorpsfeest, dat in het teken 

staat van de opening van het Zeeuwse Mosselseizoen. Tienduizenden bezoe-

kers uit alle windstreken komen af op de unieke smaak van het zwarte 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 14 juli wordt het feest geopend door burgemeester Rabelink en Miss 

Visserij. Wie in  2016 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 Bruinisser Visserskoor en ook na het formele optreden zullen zij de proe-

verij van de eerste mosselen muzikaal omlijsten. Aansluitend staat de dag in het teken 

van de kinderactiviteiten en zullen de leerlingen van de Bruse basisscholen een originele 

circusvoorstelling geven waar ze hard voor geoefend hebben op school! In de namid-

dag kunnen zij aanschuiven bij het Bourgondisch Friet-met-Worst Festijn en uiteraard is 

er ’s avonds weer de Kinderplaybackshow. Daarna volgt een gezellige feestavond met 

Hollandse en après-ski hits in de feesttent bij de haven. Bij de cafés treden leuke bands 

en dj’s op.

Namens het bestuur
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Vrijdag 15 juli staat in het teken van muziek aan het water met afwisselende optredens 

van de shantykoren Barend Fox en de Vlaerdingse Maatjes en het eilandelijke popkoor 

Popwave! Ook staan er diverse extra attracties opgesteld, zoals een surfsimulator, de 

Waterballen en springkussens in de vorm van een reuze-mosselpan en een vissersboot. 

Bij de cafés en terrassen klinkt muziek tot in de late uurtjes. De vrijdag wordt in het kader 

van “The best of 55 jaar Visserijdagen” in de feesttent afgesloten met een spetterend 

optreden van de nationaal en internationaal bekende Hermes House Band! 

Vorig jaar werd een start gemaakt met een heus Foodfestival in een leuke setting op 

het Havenplateau. Daar wordt dit jaar een vervolg aan gegeven, zowel op de vrijdag als 

op de zaterdag. Verder staan op zaterdag 16 juli uiteraard de Bruse Palingrookwedstrijd 

en de Mosselrace centraal. Dankzij de enorme inzet van de Bruse sloeproeivereniging 

Snoque Deux komen enthousiaste 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 en bands. Wederom is er bij de cafés tot laat in de 

avond live muziek. Begin van de middag kan iedereen 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 wederom in het 

kader van “The Best of 55 jaar Visserijdagen” de Nederlandstalige coverband Ruizzz 

het podium beklimmen en een weergaloos gezellig feestje bouwen! Ook staan dan de 

prijsuitreikingen van de Palingrookwedstrijd 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 

dorpskern 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 zogenaamde ‘P-kaart’. Deze P-kaart is een speciale parkeerkaart voor bewoners van 

Bruinisse en 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
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2015 een jaar om nooit meer te vergeten. 

Met mijn 27 jaar had ik nooit verwacht ooit nog Miss Visserij te mogen zijn. 

Maar natuurlijk kon ik niet weigeren toen de Stichting Festiviteiten Bruinisse 

mij vroeg deze taak op me te nemen. Het uitzoeken van de jurk, het schrijven 

van de speech, bezoekjes aan de kapper, de voorpret was al heel leuk. En toen 

eindelijk was het zover, 16 juli 2015, DE dag!

De aankomst in de haven van Bru was overweldigend. Wat een 

mensen en wat een enthousiasme, om nooit te vergeten. Na-

tuurlijk was ik gespannen voor de speech, maar nadat het hoge 

woord eruit was, kon de pret beginnen. Traditiegetrouw mocht 

ik met burgemeester Rabelink de kermis openen (voor de bur-

gemeester was dit het spannendste moment ). 

Na een rondje over de kermis was het alweer tijd om de 

mosselmaaltijd in ’t Opper bij te wonen. Aansluitend 

mocht ik plaatsnemen in de jury van de playbackshow.

Miss Visserij 2015
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Vrijdagochtend vroeg de radio al aan de lijn, 100% NL wilde weten hoe het voelt om de 

Miss te zijn. Wat een verrassing en een goed begin van de dag. Natuurlijk werd ook mijn 

haar en make-up weer vakkundig gedaan door Valerie. Nadat ik weer toonbaar was, 

gingen Theo Ketting en ik weer op pad. Deze dag bestond uit bezoek aan de verschil-

lende horecabedrijven en een rondleiding door Brusea. ’s Morgens bij de koffie stond 

een taart klaar met mijn foto erop. Weer zo’n leuke verrassing. In de avond ben ik nog 

even in de tent op het Havenplateau geweest, waar een super band speelde. 

Na een korte nacht zaterdag weer vroeg uit de veren. Het weer was net zoals op de an-

dere twee dagen weer fantastisch. Na de traditionele visserijvergadering, het startschot 

bij de Mosselrace en de heerlijke lunch werd ik door de dweilband Liever Ier As Tuus 

opgehaald bij De Meeuw. Vanuit daar in fanfare naar de “koaje” voor het inschepen 

voor de vlootshow. De vlootshow was voor mij echt het hoogtepunt en een prachtige 

afsluiting van de Visserijdagen. 

Ik wens de Miss Visserij 2016 ontzettend veel plezier en geluk toe. En graag bedank ik 

iedereen die mij heeft geholpen in de voorbereiding en tijdens de dagen zelf. 

Erika Schot
Miss Visserij 2015
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Occasions • APK- Onderhoud en reparatie alle merken • Banden

Nijverheidsweg 1, 4311 RT Bruinisse • Tel. 0111-481993 • www.garagemarkusbru.nl
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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 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 – 53 132 776 
of kom naar de SFB-unit op het Havenplateau.

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 onmis-
baar! Elke (financiële) bijdrage 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
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

St. Festiviteiten Bruinisse

Noteer alvast in uw agenda:
56e editie Visserijdagen Bruinisse op 13, 14 en 15 juli 2017

11



Nieuwstraat 1
4311AM Bruinisse
www.kamsing.nl

Oudestraat 4-6
Bruinisse

Hotelbru.nlhotellunchroombru
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In afwachting van de opening is er een optreden van het Bruinisser 
Visserskoor op het podium bij de haven: altijd weer een hoogtepunt!

Aankomst van Miss Visserij 2016 in de vissershaven voor de opening 
van de Visserijdagen door burgemeester G.C.G.M. Rabelink

Kleinschalige braderie in de Oudestraat/Nieuwstraat

Opstarten van de kermisattracties in het dorpscentrum en 
op de dijk bij de haven

Het Bruinisser Visserskoor betreedt opnieuw het podium bij de haven 
voor een muzikale omlijsting van de opening! 

Openingsceremonie verzorgd door de leerlingen van de Bruse 
basisscholen op het Havenplateau. Na een circuscursus op de scholen 
vloeit alles vanmiddag samen in een spetterende circusshow in 
samenwerking met Jeugdcircus Woenzini. Kom en geniet mee van 
deze unieke voorstelling!

Miss Visserij 2016 brengt een bezoek aan de kleinschalige braderie in het dorp

Duo Anytime zorgt voor een gezellige namiddag en avond bij 
café-restaurant Storm

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

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

Bij cafe ’t Veerhuis is het deze avond leuk stappen. Huis DJ Henk en 
The Billy’s verzorgen de muziek.

Donderdag 14 juli
13.30u

14.00u

14.00u

14.00u

14.20u

14.45u

15.45u

17-22u

17.00u

19.00u 

19-23u
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Tijdens het evenement zijn er op het Havenplateau gekookte 

mosselen verkrijgbaar (zolang de voorraad strekt) tegen een kleine 

vergoeding welke ten goede komt aan het CJV Bruinisse.



DJ Carlo maakt er een gezellig feestje van bij café Petit

Zangduo Jeelz zorgt voor een gezellige avond in café-restaurant 
’t Kombuis. Kom gezellig meezingen of een dansje wagen!

Pret voor iedereen bij Flugelized in de feesttent op het Havenplateau: een 
gezellige avond met veelal Hollandse, apres-ski en feestmuziek met Feest 
DJ Mike 

20.00u

20.30u

21.00u

Vrijdag 15 juli
Altijd al eens je kunsten willen vertonen op een Surfsimulator? 
Ooit een keertje willen lopen over het water in de Waterballen? 
Of grote reuzensprongen willen maken op een Vissersboot of in 
een grote Mosselpan? Grijp je kans op het Havenplateau: voor 
groot en klein, jong en oud, beleef gratis een unieke ervaring!

Gezellige braderie in het dorpscentrum met voor elk wat wils

Start van de kermisattracties in het dorpscentrum en bij de haven

Sambaband XammeRamme brengt een verrassende mix van muziek 
en show met hun wervelende ‘Samba Rock’. Optredens op het Havenpla-
teau en de braderie

Onthulling van het ‘gepimpte’ viaduct aan de Noorddijk door 
wethouder Van Burg & Miss Visserij. De leerlingen van de Bruse 
basisscholen hebben samen met graffiti artiest Micha Radojewski 
het ‘saaie’ viaduct een nieuwe uitstraling gegeven! 

Rond de haven en in het dorp klinken de vrolijke noten van 
Dixielandband/looporkest ‘ALACARTE’

Start van het 2e Foodfestival: proef en geniet van de heerlijke producten 
welke worden aangeboden in een sfeervolle setting bij de haven! 

De middag staat volop in het teken van muziek aan de haven. 
Met beurtelingse optredens van Shantykoor ‘Barend Fox’, 
Shantykoor ‘De Vlaerdingse Maatjes’ en eilandelijk 
Popkoor ‘Popwave’ belooft het supergezellig te worden 
bij het grote podium aan het water!

10-17u

10.30u

10.30u

11-17u

11.00u

11-17u

12.00u

12-18u

14
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BRADERIE MET
       LIVE MUZIEK

COVERBAND

HAVENPLATEAU
BRUINISSE

DONDERDAG 14 JULI

VRIJDAG 15 JULI

ZATERDAG 16 JULI

WWW.WEES-EVENTS.NL/BRUINISSE

FEESTTENT
VISSERIJDAGEN

BRUINISSE

AANVANG: 21:00 UUR - ENTREE GRATIS
HeT GeZeLlIgStE ApReS-SkI FeEsT In De ZoMeR! 

AANVANG: 21:00 UUR - ENTREE GRATIS

AANVANG: 10:00 UUR - ENTREE GRATIS
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Bij café-restaurant Storm zorgen Anita en Ed voor een muzikale noot 
op het buitenterras

Het Duo de Dellenoy Brothers zorgt voor een gezellige namiddag en 
avond bij café-restaurant Storm

Met heerlijke rock ’n roll, soul en rhythm & blues covers maken 
The Willies er een swingende avond van bij café ‘t Veerhuis

Party DJ Willem en een feestzanger maken er een gezellig 
feestje van bij café Petit

Zanger Ron houdt wel van een feestje! Hij viert dit vanavond in 
café-restaurant ‘t Kombuis en iedereen is welkom!

In het kader van “The best of 55 jaar Visserijdagen” zet de Hermes 
House Band de feesttent op het Havenplateau weer eens compleet op z’n 
kop! Al bijna 30 jaar speelt deze band elke zaal in binnen- en buitenland 
plat en nog altijd staan zij aan de top. Iedereen kan hun klassiekers  mee-
zingen en de aanstekelijk danspasjes zorgen dat niemand stil kan blijven 
staan. Kortom: in de feesttent op het Havenplateau is het  gegarandeerd 
feest!

13-17u

17-22u 

19.30-23u

20.00u

20.30u

21.00u

EHBO telefoonnummer: 06-30833284



Zaterdag 16 juli
Altijd al eens je kunsten willen vertonen op een Surfsimulator? 
Ooit een keertje willen lopen over het water in de Waterballen? 
Of grote reuzensprongen willen maken op een Vissersboot of in 
een grote Mosselpan? Grijp je kans op het Havenplateau: voor 
groot en klein, jong en oud, beleef gratis een unieke ervaring!

Fair bij Café-restaurant De Meeuw

Start van het 2e Foodfestival: proef en geniet van de heerlijke producten 
welke worden aangeboden in een sfeervolle setting bij de haven! 

Start van de 18e Bruse Palingrookwedstrijd door het uitreiken van 
de wedstrijd-paling op het Havenplateau en om de haven. De palingrokers 
gaan op ambachtelijke wijze de strijd aan om de prachtige Mosselprijzen en 
de welbekende wisselbeker!

Gezellige braderie in het dorpscentrum met voor elk wat wils

Start van de kermisattracties in het dorpscentrum en bij de haven

Laat je verrassen door de originele Living Statues (Levende 
Standbeelden) op het Havenplateau 

Rond de haven en in het dorp wordt het publiek vermaakt door dweil-
band ‘Krak oe noot’, Marching Drumkorps ‘Con Affezzione’ en 
het lopend feestorkest Liever Ier As Tuus (LIAT)’

Alle kinderen kunnen zich laten Schminken of een mooie Glitter-
tattoo laten zetten en voor de kleintjes is er een Ballonnenartiest 
op het Havenplateau: gratis!

10-17u

10-17u

10.30u

10.30u

10.30u

10.30u

11-16u

11-17u

11-16u

17
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Miss Visserij geeft in de Bruse vissershaven het startschot voor de 9e Bruse 
Mosselrace. Deze parel in het programma is een spannende sloeproei-
race voor zowel dames- als herenteams uit alle windstreken van Nederland 
en neemt inmiddels ook een prominente plaats in op de landelijke sloep-
roeikalender. 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 omstandig-
heden als gevolg van het Zeeuwse getij!

DJ Carlo, zanger Robbie, kees en Jan Duits vermaken het publiek met 
muziek en zang bij café Petit.

Gezellige Ierse volksmuziek van The Six Beggars bij 
café-restaurant Storm op het buitenterras

Iedereen kan inschepen op de mosselkotters en in de haven voor de 
Vlootshow en zo een rondje meevaren met de Bruse vissersvloot 
over de Oosterschelde (gratis en op eigen risico) 

Vergezeld door muziek wordt Miss Visserij ingescheept op het vlaggenschip 

Afvaart van de Vlootshow vanaf de Bruse vissershaven

In het kader van “The best of 
55 jaar Visserijdagen” zal de 
Nederlandstalige coverband 
‘Ruizzz’ het podium beklimmen en 
opnieuw een gezellig feestje bouwen op 
het Havenplateau! Dat is deze heren wel 
toevertrouwd!

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

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!

11.30u

12.00u

13-17u

13.30u

13.45u

14.00u

14.15u &
15.45u &
17.30u

15.00u

15.00u



Eten, drinken, dansen op het terras voor café-restaurant De Meeuw
met gezellige muziek van DJ Rick van Poortvliet  

Prijsuitreiking door Miss Visserij aan de winnaars van de 18e Paling-
rookwedstrijd. Nabij de haven kunnen zij de Mosselprijzen en de wis-
selbeker in ontvangst nemen

Prijsuitreiking aan de winnaars van de 9e Mosselrace door Miss 
Visserij. Nabij de haven kunnen zij de Mosselprijzen en de wisselbeker in 
ontvangst nemen

De dames van Zangduo Jeelz zorgt voor een gezellige namiddag en 
avond bij café-restaurant Storm

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

Party DJ Willem en een feestzanger maken er een gezellig feestje 
van bij café Petit

De Maffooos en J&J 2men Company treden nog afwisselend op tot 
in de late uurtjes

Als afsluiting van de Visserijdagen kunt u vanaf de dijk bij de vissershaven 
genieten van het Fantastische Vuurwerkspektakel! 

15-22u

16.45u

17.00u

17-22u

19-23u

20.00u

20.00u

22.45u
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Aan de Oudestraat opent het Brusea de deuren en zijn het 
Visserijmuseum en de Oudheidkamer 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).

A3

Huwelijkskaarten
Geboortekaartjes
Z a k e l i j k  d r u k w e r k

Adres (op afspraak): 
van Hertsbekestraat 34
4311GT Bruinisse

Tel. 06-10929382
info@krelloprint.nl
www.krelloprint.nl



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�
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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
���rdd��� �� � ���� �� �ru�n�sse � ����������� � de�eeuw��ee�andnet�n�

www�restaurantde�eeuw�n�
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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!

Zaterdag 16 juli
Eten, Drinken, Dansen op het terras 

voor De Meeuw met gezellige muziek 

vanaf 15.00 uur tot ca 22.00 uur.

Zaterdag: DJ Rick van Poortvliet

Zaterdag 16 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

20

Mosselen zijn
onze specialiteit!
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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

Zin in zo’n lekkere Bruse bolus?
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
���������������������

�������������������������
����������������������������
�������������������������

�������������
������������������

Ook onderhouden wij

de hele Bruse mosselvloot 

electro-technisch!

16 

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

onderhoud
zonder
zorgen

is

21



Visserijdagen 2016 

                       Zaterdag 16 juli 

     DE MAFFOOOS 
                                    en 

 J&J 2 MEN COMPANY 
                aanvang 15.00 uur 

22

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

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

www.vandenouden.nl - info@vandenouden.nl



Roggestraat 23 - Bruinisse - 06 52 83 29 44 - info@bouwspil.nl - www.bouwspil.nl 
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3 dagen
Donderdag
16.30u  |  Duo Anytime

Vrijdag  13.00u  |  Anita en Ed 
17.00u  |  Duo de Dellenoy Brothers

Zaterdag  13.00u  |  The Six Beggars 
17.00u  |  Jeelz

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

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!
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O p e n i n g s t i j d e n
Maandag 13.00 - 17.00 uur
Dinsdag t /m Zaterdag
0 9 . 3 0  -  1 7 . 0 0  u u r

www.boeksfeerenmeer.nl
info@boeksfeerenmeer.nl
   0 1 1 1  -  4 8 1  1 4 8
Like   ons   ook   op

Bij aankoop van een mosselbestek GRATIS het e-book 
’De Mosselvisser’ van Gerda van Wageningen per email!

Mossels eten in style...

Mosselbestek + gratis e-book
€ 29,50

ZEEUWSE KNOP sieraden
Ruime keuze

ZEEUWS mosselbestek

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
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Margrietstraat

Toilet  Organisatie  EHBO Braderie e.a.  activiteiten Kermis

Plattegrond

27



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

WWW.PADMOS.NL

nieuwbouw

renovatie

scheepsonderhoud

dieselmotoren

12 28



3-S/De Bruse Bazaar
Aannemersbedrijf 
 A. Deurloo
ABN-AMRO
Afval Service Zeeland
Marketplaza
Aquavitesse Zeilschool
Autobedrijf Hoogerwerf
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
Jumbo Schot
Café Petit
Café-restaurant ‘t Kombuis
Café ‘t Veerhuis
Café-restaurant De Meeuw
Café-restaurant Storm
Casbo
De Elf Boompjes B.V.
Delta Mossel BV
Delta Rent BV
Dorpsraad Bruinisse
Duivelands Meubelhuis
Esmeralda Sieraden atelier
Fa. Bout
Fotografie Jaap Jonker
Gragebedrijf Markus
G.A. Boomgaards 
 Nederland
Gebr. Beije BV
Geluk 
 Scheepsbetimmering

Gemeente 
 Schouwen-Duiveland
Habo Hoveniers
Hofman Productions
Hotel Bru
Jachthaven Bruinisse
Jeugdherberg 
 De Stoofpolder
JMC Signmakers
Johnny’s Taria
Jooren Scheepsschroeven
Jumpzz 
Kampen Destillateurs
Kapsalon ‘t Knip-uus
Kik Mosselen
Klussenbedrijf 
 M.P. Meerveld
Garage Knöps BV
Koekeloere
Krelloprint
Krijn Verwijs
Lena’s Tabakshop
Loonbedrijf Van der Maas
Maaskant Shipyards 
 Stellendam
Machinefabriek W. Bakker
Magnifiek Mode
Magnolia Bloemen
Mosselbedrijf Barbé BV
Mosselhandel Triton BV
Multimate
Murre Techniek BV
Omoda Schoenen BV
Onderhoudsdienst ACO
Oosterschelde Jachtwerf
Padmos Stellendam BV
 Machinefabriek
Prins & Dingemanse
Rabobank Oosterschelde
Restaurant Grevelingen
Rijnberg Klussen/

 Rijnberg Verf
Rubik Auto’s
SAM Electronics 
 Nederland BV/Wärtsilä
Scheepswerf 
 Van Duivendijk BV
Schilder- en 
 afwerkingsbedrijf Otte
Slagerij en Verswinkel 
 B. Timmers
Splash Baby- 
 en kindermode
Stacaravanpark Bruinisse
Stadsbakkerij
Stichting Renesse
t Stikgoed
Tankservice en snoepwinkel 
 Van der Spek
Timmerbedrijf Capelle
Traas Ongediertebestrijding
V.O.F. Mossel- en 
 Kokkelvisbedrijf Kik
Vakantiepark Aquadelta
Van de Velde 
 Groenverzorging
Veth Propulsion B.V.
Visserijvereniging 
 Algemeen Belang
Vivars
VOF Wassalon Meijer
WEA Accountants 
 en Adviseurs
Wees Events
Wereldregio
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.nl staat het actuele overzicht.
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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

Rubik auto’s is al 5 jaar lang uw 
vertrouwde autogarage in Bruinisse.

Wist u dat bij ons o.a. een Airco-check altijd gratis is?

Tevens ontvangt u in de zomermaanden 
20% KORTING op het bijvullen van 
uw airco en airco-refresher.

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

Wij zijn u � aag van 
dienst!



Drank en jongeren gaan niet samen. Daarom 

heeft de overheid sinds 1 januari 2014 de leef-

tijdsgrens voor het drinken van alcohol ver-

hoogd 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 jonge-

ren een ID te vragen als ze jonger zijn dan 25 

jaar. Tijdens de Visserijdagen 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 let-

ten dat er niet wordt geschonken aan jongeren 

onder de 18 en zo nodig ook boetes uitdelen. 

NIX18, ook tijdens de Bruse Visserijdagen

COLOFON Realisatie: Krelloprint
Eindredactie & verspreiding: St. Festiviteiten Bruinisse
Fotografie: Marinka Bosman Photography
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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



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