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Jong in Brouw

Colofon
Stadsblad ’t Brouwsel is een uitgave van de
Ondernemersvereniging Brouwershaven en
de Stadsraad Brouwershaven. ’t Brouwsel
wil een bindmiddel zijn tussen bewoners,
verenigingen en ondernemers. Het blad
informeert de bewoners van Brouwershaven
over zaken die spelen in de stad. Tevens
brengt het de stadsactiviteiten onder
de aandacht. Het verzamelen van de
kopij, de interviews, het schrijven van
de artikelen en advertorials alsmede het
verspreiden wordt door vrijwilligers gedaan.
Heeft u een tip voor de redactie of wilt u
meewerken aan het blad? Mail dan naar:
mail@brouwershaven.nu.
Verschijningsfrequentie en omvang
Stadsblad ‘t Brouwsel verschijnt 3x in de
wintermaanden 2020-2021. De omvang
varieert van 8 tot 12 pagina’s.
Oplage: 1.000 exemplaren. ’t Brouwsel wordt
huis-aan-huis verspreid in Brouwershaven,
exclusief het buitengebied. Woont u niet in
Brouwershaven en wilt u het ’t Brouwsel ook
ontvangen meldt u dan aan.
Redactie
Isla MacKay, Tom Stuij, Debby Hanse,
Regina Op de Beek, Hanno Canters
Speciale dank aan:
Elize IJzenbrandt (auteur artikel
Brouwershaven bruist), gemeente
Schouwen-Duiveland, havenmeester
Brouwershaven, DVDV fotografie (coverfoto)
Opmaak en technische realisatie:
TSTP b.v. | Marian van Alphen
Redactie- en correspondentieadres:
Stadsblad ’t Brouwsel
p/a Spuiweg 4
4318 AP Brouwershaven
mail@brouwershaven.nu
telefoon: 06-30281772
© 2021
Advertorials
Het is mogelijk een advertorial te plaatsen
in ’t Brouwsel op het formaat: 150 mm x
105 mm liggend. Informeer bij de redactie.

Voorwoord
Het nieuwe jaar heeft (letterlijk) in alle stilte zijn
entree gemaakt, maar na een donkere tijd gaan
de dagen eindelijk weer lengen. Al lijkt de winter
eindeloos te duren, in januari hebben veel onder
nemers van onze smalstad al dan niet nood
gedwongen een break genomen, maar langzamer
hand ontwaken zij uit de winterslaap en starten zij
de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hoe
dit seizoen eruit gaat zien blijft nog even spannend.
Eén ding is zeker, we kijken er naar uit!
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Jong zijn en al een eigen
onderneming starten, het is
voor velen een droom. Eigen
beslissingen te (durven)
nemen, de vrijheid hebben om
je eigen koers te bepalen, wie
wilt dat niet? Maar is het in
de praktijk ook echt zo mooi?
Kom je jezelf niet keihard tegen
omdat je kennis, ervaring en
wellicht ook kunde mist? En
hoe is het nou eigenlijk om
zoveel verantwoordelijkheden
te hebben? Wij geven je een
kijkje achter de schermen in
onze rubriek ‘Jong in Brouw’.

In deze editie een kijkje achter
de schermen bij Moana Six,
eigendom van Nick van Ingen en
Marika Padmos. Al 7,5 jaar een
droomkoppel en inmiddels bijna
twee jaar zakenpartners. Ook
dat laatste gaat de twee goed af.
Met hun zesentwintig (Nick) en
vijfentwintig jaar (Marika) maken
zij deel uit van de jonge generatie
ondernemers in Brouw.

In deze tweede editie van ’t Brouwsel wordt u
wederom meegenomen naar wat er speelt in en
rond onze smalstad. We hebben veel positieve
reacties op de eerste editie van ’t Brouwsel ont
vangen, waardoor we met veel plezier en energie
aan deze tweede editie hebben gewerkt.
In dit Brouwsel praten wij u bij over lopende zaken
en blikken we alvast met u vooruit op wat er
komen gaat. In het begin van dit nieuwe jaar hopen
we u ook dit keer weer op een leuke manier te
informeren.

Een unieke naam. ‘Moana betekent oceaan in het

persoonlijk advies kan geven en begeleiden in hun

Hawaiaans en Six is de persoonlijke touch’, te wijten

surf-, sup- of skateboardontwikkelingen.’

Nick is professioneel surfer. Naast zijn talent

staan. Een pand in het authentieke stadje, mét

De redactie van ’t Brouwsel wenst u veel leesplezier
toe!

voor windsurfen, golfsurfen, skateboarden en

parkeerplaatsen, een tuin met eigen uitgang én

snowboarden, heeft hij door zijn ervaring enorm

ruimte om boven te wonen. Zo snel als de kans

veel kennis opgebouwd. In zijn eerdere loopbaan

zich voor deed hebben ze deze met beide handen

werkte hij al voor een grote surfwinkel met

aangegrepen. Nick ‘Het was spannend en stiekem

verschillende vestigingen. Nick ‘Dit vond ik altijd

ook een klein beetje eng, want zo’n mooie kans gaat

al leuk, maar op een gegeven moment dacht ik, dit

gepaard met onzekerheden. Is Brouwershaven klaar

wil ik voor mezelf! Een eigen winkel waar ik mensen

voor zo een winkel? Willen leveranciers zaken met

aan hun verjaardagen, op zes juli en zes december.
In 2019 kwam het pand aan de markt te koop te
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je doen? En zo ja, hoeveel koop je in?’ Hun visie was
direct duidelijk; surf en SUP aanbod, kleding voor
zowel dames, heren als kinderen en activiteiten!

Brouwers haven bruist

Doordat Marika hier is opgegroeid weet ze goed
wat er wel en vooral niet te doen is. Hier hebben ze
hun strategie op aangepast. Het prachtige natuur
gebied is de troef die zij goed inzetten. Shop. Do.
Experience! Met andere woorden; shop, doe en
beleef, het ‘doen’ staat hierbij centraal. Bij Moana Six
shop je dus niet alleen een nieuwe garderobe, maar
kun jij je opgeven voor diverse boottrips en huur je
onder andere SUP’s (stand-up-paddleboards) die
je gelijk in de haven kunt gebruiken waarna je het
mooie Grevelingenmeer op peddelt.
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Vanuit een kantoor met prachtig
uitzicht over de Brouwse haven, blikt
havenmeester Flip de Leeuw trots terug
op een bizarre zomer en vooruit op een
periode van vernieuwing. De meeste
focus ligt op het optimaliseren van
de mogelijkheden en het versoepelen
van de doorstroom. De voormalig
voorhaven van Rotterdam is nog lang
niet ingedut, integendeel.

Voor marketing en social media ben je bij Marika

buiten naar meer contact vanuit het havenkantoor.

computer precies te zien hoeveel passanten er zijn

Toch gaat hij nog wel eens de haven op als er iets

en wie al betaald heeft.

is, maar als Brouwse havenmeester zit je gebonden
aan bepaalde taken zoals de sluis, de lichten en de

In de winter is het rustig in de Zeeuwse havens, zelfs

fietsbrug. “Ja, die fietsbrug”, vertelt Flip, “dat is een

zo rustig dat de havenmeester er een ander baantje

mooie aanwinst.” Sinds afgelopen zomer is deze

bij neemt. In de zomer komen ze soms juist handen

in gebruik en mensen kunnen weer een volledig

tekort vertelt hij: “We proberen ervoor te zorgen

rondje Brouwershaven wandelen of fietsen. De

dat we genoeg personeel behouden, want je bent

Stadsraad vond dit erg belangrijk. “Dat is nog niet

tegelijkertijd ook de gastheer of vrouw van deze

alles”, voegt Flip toe, “want de passantensteiger

plaats.” Hij kreeg onlangs de kans om terug te gaan

hebben we verlengd en er zijn plannen voor nieuwe

naar Zierikzee, maar heeft het naar eigen zeggen

drijvende steigers, stroomkasten en invoering van

veel te veel naar zijn zin op zijn huidige werk: “De

de QR-code”. Zelf was hij enthousiast initiatiefnemer

Brouwenaren zijn allemaal erg aardig, collega’s zijn

aan het juiste adres. Naast duizendpoot van Moana

Dat de smalstad nog steeds erg populair is,

van de passantensteiger, welke afgelopen zomer

fijn, er komen steeds meer mooie veranderingen bij,

Six werkt zij in het bedrijf van haar ouders: Padmos

blijkt maar weer uit de recente cijfers. Afgelopen

evenals de brug een succes bleek. Het was in de

de haven gaat op de schop en ik wil hier gewoon niet

Industrial & Marine Motors. De Load Master - de

zomer was er het zelfs, ondanks de zo vervelende

zomermaanden dan ook een komen en gaan van

weg. Ik rijd met veel plezier in de zomer met mijn

boot die wordt gebruikt voor de Experience trips

Coronacrisis, vaak extra druk. Niemand had

mensen. Met het I-marina systeem valt op de

fietsje naar Brouw. Kortom: Brouwershaven bruist!”

- is hier ook onderdeel van. Geheel elektrisch, dus

verwacht dat het zo druk zou worden in havens.

niet schadelijk voor het milieu. Zelf genieten zij

Er was een run op boten, want mensen wilden

– wanneer dit kan – optimaal van de Loadmaster

toch nog even weg tijdens hun vakantie. Omdat

en wilden dit graag met andere delen en al snel

reizen naar het buitenland werd afgeraden, bleven

ontstonden de leuke trips! De Greenport, die begin

meer mensen in Nederland. Flip was aangenaam

vorig jaar is aangelegd, dient als oplaad- en opstap

verrast: “We zagen dit jaar veel verhuurjachten

plaats voor de Load Master. Een aanwinst voor

en mensen die spontaan een bootje kochten. Zo

Brouwershaven en andere bezitters van elektrische

van: we blijven in Nederland, kopen een boot en

vaartuigen!

verkopen hem dan weer, etc.” Dat is leuk, al blijft
het wel opletten geblazen. “Zo nu en dan moet er

Kijken naar de toekomst doen ze zeker, met

wel eens een bootje losgetrokken worden”, lacht

hun bewuste keuzes voor de elektrische boot,

Flip. Vanuit het kantoor hebben de havenmeesters

herbruikbare drinkflessen (Dopper) in hun

hier dan ook goed zicht op. Als de regels het

assortiment en het aanbod van ecologisch

toelaten, zal het de komende zomer waarschijnlijk

verantwoorde kleding, wordt daadwerkelijk

weer druk zijn.

rekening gehouden met het milieu. Daarnaast
promoten we de buitensporten graag en werken

Flip, die oorspronkelijk geleerd heeft voor bakker,

we er aan dat Brouwershaven meer aanbod

kreeg als havenmeester de kans om vanuit zijn

heeft en aantrekkelijk blijft voor jong en oud!

locatie in Zierikzee over te stappen naar Brouwers
haven. Het was wel even wennen, van veel contact

Van links naar rechts: de havenmeesters: Flip de Leeuw, Marjolein de Voogd en Marjolein Bokma.
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Visie Haven en Markt
In 2019 is de Stadsraad Brouwershaven in samenwerking met ondernemers en bewoners aan
de slag gegaan met de uitwerking van de Haven en Markt. In juni 2019 is het resultaat hiervan,
Visie Haven en Markt, aangeboden aan de gemeenteraad. Vervolgens is aan Felixx landschaps
architecten en planners gevraagd om deze visie uit te werken tot een concreet en uitvoerbaar
inrichtingsplan voor het openbaar gebied in Brouwershaven.

wordt natuursteen verharding aangebracht. Tevens

terrassen en uitstallingen. Eind februari 2021

wordt de muziektent het startpunt voor diverse

wordt het DO opgeleverd. Op basis van het DO

wandelroutes over de historie van Brouwershaven.

zal een aannemer worden geselecteerd, die later dit

Zo krijgen beide objecten weer een prominente plek

jaar zal starten met de uitvoering.

op het plein.
GROENE TOEKOMST
Door het verminderen van het aantal parkeerplekken
ontstaat een aantrekkelijke verblijfsruimte waar

VOORLOPIG ONTWERP

Gedurende dit proces is het ontwerp op

binnen ook plaats is voor extra zitelementen. Zo

Afgelopen jaar is gestart met het maken van een

verschillende momenten besproken met de

wordt de Markt een aangename plek voor bewoners

Voorlopig Ontwerp (VO). De ambities en uitgangs

Stadsraad en OVB. In november 2020 is het VO

en bezoekers. Bovendien blijft het mogelijk om

punten uit Visie Haven en Markt waren hierbij het

gepresenteerd en met enthousiasme ontvangen.

Brouwse evenementen te organiseren op het plein.

getoetst aan het gemeentelijk beleid, de verkeer

HISTORISCH KARAKTER

DEFINITIEF ONTWERP

studie en de financiële haalbaarheid. Daarnaast is

Het historische karakter van de Markt blijft

Momenteel werkt Felixx aan het Definitief

er veel aandacht besteed aan de beheerbaarheid

behouden. Het plein wordt uitgevoerd in gebakken

Ontwerp (DO) waarbij het ontwerp vastere vorm

van het ontwerp om te garanderen dat het plein

klinkers met natuursteen accenten. De hoeveelheid

krijgt en waarin opmerkingen van de stadsraad,

aantrekkelijk blijft en ook in de toekomst goed

parkeerplaatsen wordt flink teruggebracht. Rond het

ondernemers en inwoners zijn verwerkt. Ook zal in

functioneert.

standbeeld van Jacob Cats worden trappen gemaakt

deze fase met verschillende ondernemers aan het

waarop kan worden gezeten en rond de muziektent

plein worden gesproken over de mogelijkheden voor

startpunt. Deze heeft Felixx verder uitgewerkt en

IMPRESSIE NIEUWE INRICHTING MARKT
Wegens de huidige coronamaatregelen die naar
alle waarschijnlijkheid voor het organiseren van
bijeenkomsten nog langere tijd van toepassing
blijven, kunnen we het definitieve ontwerp
voor de herinrichting van de Markt enkel met u
online delen.
Op de website www.stadsvisiebrouwershaven.nl
ziet u de verschillende projecten die voort
komen uit de stadsvisie. Via deze website kunt
u vanaf 17 maart 2021 alle informatie vinden.
We laten u de ‘nieuwe’ Markt zien en geven een
toelichting op de plannen.
We bieden u tevens de mogelijkheid om
vragen te stellen en maken de planning

Stadsvisie Brouwershaven
De kwaliteit, sociale samenhang en leefbaarheid van onze mooie
smalstad moet ook in de toekomst goed blijven voor inwoners,
ondernemers en bezoekers. De afgelopen jaren werden op basis van de
stadsvisie verschillende projecten gerealiseerd: Greenport, brug over de
sluis en de restauratie van de kademuren.
Momenteel werken we aan het project ‘Herinrichting Markt’. De basis voor deze
herinrichting is gelegd in de inrichtingsschets die stadsraad en OVB maakten samen met inwoners
en ondernemers aan de hand van marktateliers. Een prachtige start om verder uit te werken en te
verfijnen. Hiervoor hebben we de expertise van Felixx Landscape Architects & Planners uit Rotterdam
ingeschakeld. Zij werken samen met stadsraad en OVB dit ontwerp verder uit zodat de aannemer kan
starten met de uitvoering!
Jacqueline van Burg
Wethouder Leefomgeving
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inzichtelijk van het verdere
proces.
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Brug over de haven

In de eerste uitgave van

Eind van 2020 bleek dat de brug over de haven

Hulpkring.

in het laagseizoen altijd nog 25 keer per dag
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‘t Brouwsel is aandacht
geschonken aan de

Lezers hebben gevraagd

gesloten wordt. Vorige zomer was het zelfs

om meer informatie. Reden

gemiddeld 80 keer.

om Lenie van der Stelt en
Ria den Boer wat vragen

Leuk eigenlijk, deze brug gaat nooit open.

voor te leggen. Lenie is de

Zij wordt gesloten voor de voetgangers en is dan

coördinator die de telefoon

gesloten voor de pleziervaart.

aanneemt. Zodra er een
hulpvraag is zet ze die
vervolgens in de groepsapp
en een van de 25 vrijwilliger

– Advertorial –

kan hulp toezeggen.

De Fysiotheek
In 2015 begon het avontuur, na de geboorte van
haar zoon waagde ze een sprong in het diepe en
startte Loes haar praktijk voor fysio- en manuele
therapie op. Al vrij snel groeide haar bedrijf en had
ze versterking nodig. Inmiddels heeft ze een vast
cliëntenbestand en heeft ze een goede samen
werking met de huisarts opgebouwd. Twee jaar
geleden kreeg ze zelfs ruimte te kort en sindsdien
huurt ze er een kamer in de huisartsenpraktijk in
scharendijke bij.
Loes: ‘‘Je kunt er alleen maar van dromen om een
goedlopende praktijk op te zetten, maar verwachten
doe je het zeker niet.’’ Ondanks COVID-19 draait
haar praktijk overuren. ‘‘Tijdens de eerste lockdown
hebben we onze deuren moeten sluiten, nu hebben
we de praktijk – gelukkig – open mogen houden met
in acht nemen van aangescherpte hygiëneregels’’
vult Loes aan. En dat was nodig, want de drukte is
wederom toegenomen. We hopen in de toekomst
de praktijk verder uit te kunnen breiden. Hiervoor
is Loes opnieuw opzoek naar een leuke collega ter
uitbreiding van haar team! Mocht je fysiotherapeut
zijn en op zoek zijn naar een leuke baan met
gezellige collega’s, neem dan contact op via
info@defysiotheek.nl of 0111851404 en vraag naar
Loes.

Meer over de Hulpkring
Loes van der Sluijs, Brouwenear in hart en
nieren, moeder van twee en eigenaresse
van de Fysiotheek. Dit jaar is het feest bij
Loes, want de Fysiotheek bestaat 5 jaar!

Momenteel is de praktijk in Brouwershaven van
maandag t/m vrijdag van 08:00 – 22:00 uur geopend
en op zaterdag van 09:00 – 13:00 uur. Woensdag
avond is de vaste openingsavond in Scharendijke.
Bij Loes en haar team staat de patiënt op nummer 1!
Ze zijn een vooruitstrevende praktijk die veel energie
steken in het verbreden en het up-to-date houden
van hun kennis, om zo de cliënten op de meest
effectieve manier te (blijven) helpen!
De Fysiotheek Brouwershaven
Nieuwstad 182 | 4318 BN Brouwershaven
De Fysiotheek Scharendijke			
Dijkstraat 3 | 4322 AB Scharendijke
0111851404 | info@defysiotheek.nl
www.defysiotheek.nl

KOSTEN

vrijwilliger je “klanten” beter gaat kennen. Motto bij

Als er kosten zijn, zoals een km-vergoeding voor

de Hulpkring is “afspraak is afspraak”. De vrijwilligers

het rijden of iets dat gekocht moet worden. Dan

komen hun toezeggingen na, maar ook wordt

zijn dat kosten voor rekening van de hulpvrager.

van de hulpvragers verwacht dat ze hun vraag

De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.

gestand doen. Dus niet: We zouden boodschappen
gaan doen, maar dat kan niet doorgaan want de

DIENSTVERLENING

buurvrouw komt koffiedrinken.

Er zitten zowel technische mannen als behulpzame
dames in het vrijwilligersteam. De vragen lopen

Al met al wordt er via de Hulpkring iedere week

uiteen van het vervoer naar en van de dokter, tot

wel een vraag ingevuld. Daarnaast ontstaan er

het instellen van de computer of de TV. Maar ook

vriendschappen tussen vrijwilligers en hulpvragers

het verwisselen van een lamp. Grasmaaien wordt

en dan kan de Hulpkring overbodig worden. En dat

wel eens gevraagd, maar het is niet de bedoeling

is natuurlijk eigenlijk het mooist, dat de Hulpkring

dat tuinen het hele jaar bijgehouden worden. Ook

niet meer nodig is.

worden medicijnen en boodschappen gehaald.
Maar voorlopig is het nog niet zo ver en kunnen
PLEZIERIG

hulpvragers en vrijwilligers gewoon bellen met Lenie

Vrijwilligster Ria den Boer behoort tot de “harde

van der Stelt via 06-15212397.

kern” van het team. Zij vindt het fijn dat je als
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Nieuws van de Stadsraad
De Stadsraad is van plan om het beleid
van vorige jaren voort te zetten. Er
blijft dus volop aandacht voor het wel
en wee binnen de Smalstad. Om alle
bewoners, de politiek en geïnteres
seerden op de hoogte te houden wordt
er van iedere vergadering een verslag
gemaakt. De verslagen zijn te lezen op
de website www.brouwershaven.nu

Passanten

Voormalige gemeentehuis

Ook 2020 was de haven weer een grote trekker

Er worden renovatiewerkzaamheden verricht

voor de pleziervaart. Maar liefst 4.724 keer

aan het gemeentehuis. Maar als het goed is

mochten de havenmeesters een boot van elders

kunnen de steigers weer weggehaald worden

een ligplaats aanbieden voor de nacht. Boten

voor de zomer. De gevel zal komend jaar dus

die de haven overdag even bezoeken om de

weer piekfijn op de foto kunnen.
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bemanning boodschappen te laten doen, worden
zelfs niet meer geteld zoveel zijn het er.

gevraagd om dit initiatief actief te ondersteunen
en dat doet de Stadsraad ook. Verschillende
subsidiegevers hebben al aangegeven dat zij
wel bereid zijn om dit plan te ondersteunen. De
Stadsraad zal de nodige subsidie(s) aanvragen, maar
heeft aangegeven geen eigenaar van de beweegtuin
te kunnen of willen worden. De plaats die in nu
beeld is om de beweegtuin aan te leggen is achter
de Poortershof. De tuin wordt zo samengesteld dat
zowel jong als ‘oud’ er gebruik van kan gaan maken.

PLUKBOOMGAARD

GROOT ONDERHOUD SLINGERBOS

Van de gemeente is een inventarisatieverzoek

DOOR GEMEENTE

ingekomen over een plukboomgaard. Niet te

Voor het Slingerbos en de overgebleven vesting

verwarren met de bloemstroken langs bermen

wallen heeft de gemeente aangegeven dat groot

en akkers. Een plukboomgaard bestaat uit

onderhoud noodzakelijk is. De Stadsraad snapt

vruchtbomen en struiken, waarvan de vruchten

dat er onderhoud moet worden gepleegd. Met de

vrij geplukt kunnen worden. Er zijn wel vrijwilligers

gemeente is al eens gesproken over een nieuw

nodig voor het onderhoud. Als locatie stelt de

inrichtingsplan, waarbij de structuur van de vesting

Stadsraad zich voor dat de plukboomgaard

werken wat beter zichtbaar wordt. Bestaande

ontwikkeld kan worden op de groenstroken in de

bomen blijven daarbij behouden, maar de

“nieuwbouw”. Daar zouden dan ook de vrijwilligers

bosschages (struiken en opschot) worden (gedeelte

vandaan kunnen komen. Naar mening van de

lijk) verwijderd. De Stadsraad vindt het mooi dat

Stadsraad is het aan de gemeente om verdere

dit gedeelte van Brouwershaven nu eindelijk die

plannen te ontwikkelen. De Stadsraad staat wel

aandacht krijgt die het verdient. Maar wil niet dat

positief tegenover het idee.

alle bosschages verloren gaan. Daarnaast fungeert
de begroeiing ook als windvanger/beschutting voor

BEWEEGTUIN DR. ROTH

o.a. het hertenkamp. De Stadsraad heeft dit aan de

Over de beweegtuin voor het afscheid van dr. Roth

gemeente laten weten en hoopt komend jaar verder

is de Stadsraad positief gestemd. Er is door dr. Roth

af te kunnen stemmen over dit groot onderhoud.

– Advertorial –

Vishandel van Beveren
Ondanks zijn goedlopende winkel weerhoudt dat
Johan niet om zichzelf te blijven ontwikkelen en zijn
vishandel te vernieuwen. Deze winter heeft Johan
een Rationnal oven aangeschaft, waarmee hij zijn
assortiment uitbreidt. Vanaf heden kun je naast
zijn ruime aanbod aan verse vis, belegde broodjes
en snacks terecht voor streekproducten, gezonde
stoommaaltijden en fonds (vers getrokken bouillons
zonder toegevoegd zout).
Alles in het nieuwe assortiment is huisgemaakt
lokaal én deels biologisch. Zo worden de groenten
geleverd door de biologische kweker Zuidbos uit
Noordgouwe. Daarnaast wordt er zonder geur-,
kleur- smaakstoffen en conserveringsmiddelen
gekookt. Wat voor soort stoommaaltijden we kunnen
verwachten van de visboer? Johan: ‘‘Natuurlijk vis,
maar ook vlees en zelfs vegetarische gerechten. Het
zijn éénpersoonsmaaltijden die je gemakkelijk in
de magnetron of oven schuift. Ik zat te denken aan
op de huid gebakken kabeljauw- of zalmfilet met
peetjes en aardappelpuree. Een lekker vispotje of
juist een gehaktbal met stamppot’’. Kortom ideeën
genoeg waar we komend seizoen lekker van kunnen
genieten!

Inmiddels is hij uitgegroeid tot een begrip
in onze smalstad én op ons eiland. Johan
van Beveren, eigenaar van Vishandel van
Beveren.
Naast de nieuwe aanwinsten blijft het ook mogelijk de
diverse varianten Tapas- en borrelboten te bestellen.
Deze zijn immers niet meer weg te denken bij een
gezellige borrelavond!
Vind je het leuk om iemand in het zonnetje te zetten
of juist een hart onder de riem te steken dan kun
je bij Johan je slag slaan in zijn ‘Zeeuwse hoekje’.
Naast de individuele streekproducten biedt hij toffe
cadeaupakketten aan.

