44

R E G I O
< B R E E D >
44

o
f
n
i
a
r
t
Ex tsroutes, uitzicht-

44

es, fie
t
rsies,
u
o
u
r
c
l
x
e
e
d
,
n
n
a
e
t
w
activitei
e
o
d
,
n
regio!44
e
e
d
n
punt
i
r
e
me
musea en

I N C L U S I E F

TIENTALLEN
uitgave 8 - 2020

KORTINGSVOUCHERS
OM VOORDELIG LOKAAL
TE KOPEN EN RECREËREN!
ZIE PAGINA

6 en 7

3
Elke dag anders....
Nationaal Park
Oosterschelde

9

Pluktuinen!
44

44

11

Mosselboulevard

12

Plattegronden, routes,
uitzichtpunten

19

Agenda, kunst

44

Foto’s: SPY A. Jumelet, www.inenout.nl

44

www.proefyerseke.nl

Yerseke
– een bruisende vissersplaats
Nationaal en internationaal geroemd
om de voortreffelijke kwaliteit van
alles wat het zilte water biedt zoals:
mosselen, oesters, kreeften, garnalen, allerlei schaal- en schelpdieren,
zeegroente en verse vis.
De levendige haven nodigt uit voor
een wandeling of rondleiding langs de
oester- en kreeftenputten of voor een
rondvaart over de Oosterschelde; daar
proef je het zilt op je lippen.

Rond het havenplateau en in de gezellige straten zal de horeca en personeel
in de gespecialiseerde winkels je
meer dan welkom heten en je graag
adviseren bij uw aankopen. En vergeet
niet! de belangrijke prijskortingen. Voor
fietsers en wandelaars is dwalen door
de Yerseke Moer, ook wel genoemd,
‘De tuin van Zuid Beveland’, met vele
kronkelige weggetjes, schorren, vogels
en inheemse plantensoorten een
verademing.

Een bezoek aan Yerseke: voor elk wat
wils en de moeite waard! Daarnaast is
Yerseke een prima basis om vanuit te
vertrekken voor een fiets of wandeltocht in de regio Reimerswaal, Kapelle
en Wemeldinge. Rust en natuur gegarandeerd!
Stichting Promotie Yerseke wenst je
een bijzonder prettig verblijf toe
in ons vissersdorp en de regio daar
omheen!

Deze brochure is een uitgave van
Stichting Promotie Yerseke, meer info
over onze missie en verrichtingen:
www.proefyerseke.nl
Realisatie en vormgeving: inenout.nl
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Een onderwater-opname in de Oosterschelde

Beleef het grootste Nationaal
Park van Nederland

en dieren leven in het water en in de
brakwater natuurgebieden eromheen.
De Oosterschelde is een thuis, een
Nationaal Park Oosterschelde is een uniek overwinterplaats, een kraamkamer en
natuurgebied. Duizenden vogels vinden
een wegrestaurant tegelijk.
hier ruimte om te eten, te rusten en te
broeden. Bijzondere planten en dieren
Er zijn planten die tegen zout water
hebben onder water, op de dijken en in
kunnen zoals lamsoor en zeekraal.
de aangrenzende gebieden een plekje
En als je goed kijkt naar het schorrengevonden. En wie kent niet de Zeeuwse
zoutgras kun je de zoutkristalletjes zien
mosselen, oesters en kreeften!
schitteren. Zeekraal is door zijn zilte
smaak een heerlijke delicatesse.

Getijdennatuur

Het grootste Nationaal Park van
Nederland is vanwege zijn getijdennatuur een uniek gebied. Twee keer
per dag stroomt 800 miljard liter
zout water het gebied in en uit. De
slikken en zandplaten die bij vloed
onder water staan, vallen bij eb weer
droog. Honderden soorten planten

Schor bij de Rattekaai, ten noorden van Rilland

Wegrestaurant

Bij laag water zoeken veel vogels
voedsel op de drooggevallen zandplaten en slikken. Bij hoogwater rusten ze
in de binnendijkse gebieden. Sommige
vogelsoorten, zoals de tureluur, komen
speciaal naar het Oosterscheldegebied
om er te broeden. Andere verblijven er

een korte periode tijdens de trektocht
naar het zuiden (om daar te overwinteren) of naar het noorden (om daar
te broeden).
Er is ruimte, rust en voedsel gedurende
het hele jaar. Dit komt door de combinatie van binnendijks gelegen natuurgebieden en de buitendijkse schorren,
slikken en platen. Langs de internationale vogeltrekroute zijn maar weinig
gebieden die dit allemaal hebben.

(W)onderwaterwereld

De Oosterschelde is niet alleen voor
zeilers een waar eldorado. Het unieke
zoutwaterbekken herbergt ook een
fascinerende onderwaterwereld. Dankzij het voedselrijke water wemelt het
van de dieren en planten in de Oosterschelde! Op en in de zandige bodem
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Vierbannen te Ouwerkerk, eiland
Neeltje Jans vlakbij Proef Zeeland en
bij het Dijkhuisje te Wissenkerke.

Kraamkamer

Lepelaar

leven brokkelsterren, platvissen,
sepia’s, weduwerozen, garnalen,
schelpdieren en allerlei soorten
wormen.
Paardenanemoon

Talloze anemonen, felgekleurde
kolonievormende zakpijpjes en naaktslakjes toveren de grijze stenen van
de dijken om in een kleurrijk tropisch
aandoend rif. Behalve de naaktslakjes leven er nog honderden andere
soorten dieren tussen de begroeide
basaltblokken.

De Oosterschelde wordt ook wel
de kraamkamer van de Noordzee
genoemd. Van veel vissen, zoals geep,
ansjovis en puitaal, worden de jongen
hier geboren. Sepia’s komen speciaal
van de Engelse zuidkust hierheen om
hier te paaien.

Zeehonden

Zeehonden houden van helder water,
maar er moet ook voldoende rust zijn.
In de Oosterschelde voelen ze zich

Er komen twee verschillende soorten
zeehonden in de Oosterschelde voor.
Het verschil kun je goed zien aan hun
kop. De gewone is wat kleiner en
heeft een platte snoet. Ze hebben een
lievere uitstraling. De grijze zeehond
heeft een langere neus en lijkt op de
kop van een hond. Ze zijn ook een stuk
robuuster en groter.

Zeehonden op een zandplaat, in de buurt van de Zeelandbrug

Bruinvissen

Bruinvissen zijn in de Oosterschelde
regelmatig te zien. Met een beetje
geduld en speurwerk moet het lukken.
Wel opletten, deze kleine walvissoort
komt maar heel even boven water.
Je ziet alleen een glimp van een stuk
rug, met een driehoekige vin. Op een
aantal plekken kun je ze zelfs vanaf de
dijk zien. Aan de Oosterschelde liggen
de beste spotplekken van Europa:
Burghsluis, Plompe Toren, Zierikzee,
Wemeldinge, Goese Sas, Colijnsplaat
en Wissenkerke.

Getijdenbakken

In de getijdenbakken is de onderwaterwereld even dichtbij, tot het weer
hoog water wordt. Bij laag water zie
je deze betonnen bakken liggen aan
de voet van de dijk. Het water blijft
erin staan waardoor je makkelijk een
kijkje in deze onderwaterwereld kunt
nemen. En dat zonder nat te worden.
Waar: Ter hoogte van camping de
Heel leerzaam zo’n getijdenbak
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thuis: er zijn er ruim 150 te vinden.
Met laag water liggen ze te zonnen op
de platen. De jonge zeehonden drinken hier ook bij hun moeder. Je kunt
ze het beste zien vanaf een boot, dus
ga een keer mee. Vanuit de haven van
Yerseke vertrekken regelmatig tochten.

Bruinvissen

Haaien en roggen

Er zijn meer dan 600 soorten haaien
en roggen ter wereld en zeker 15
soorten komen in de Nederlandse
kustwateren voor. Een aantal hiervan
zwemt ook in de Oosterschelde.
Sommigen planten zich voort door
het leggen van taaie, leerachtige
eikapsels, die soms ook zeemeermintasje worden genoemd. De eikapsels
van ongeveer acht roggen- en twee
haaiensoorten kan je zelf vinden op de
strandjes. Met de app “eggcase hunt”
kan je ze op naam brengen en help je
met onderzoek naar de verspreiding
van deze soorten.

TIP!

DOEN!
Krabbetjes vangen?

Hondshaai

Stekelrog

gebonden. Ook dat patroon is tot op de
dag van vandaag nog goed te zien.
Yerseke Moer is in beheer bij stichting
Het Zeeuwse Landschap, meer informatie: www.hetzeeuwselandschap.nl

Nodig: stok, touw, knijper, oester
(of iets anders zwaars), stukje vlees
(mossel/spek) en een emmer. Maak
het touw aan de stok en aan de oester
vast. Laat een stukje over, daar moet
Wandeltip!
de knijper komen. Het stukje vlees gaat Tussen 15 juli en 15 oktober kun je
aan de knijper. Klaar, en vangen maar! dwars door dit natuurgebied wandelen. Onderweg geven tekstpaneeltjes
uitleg.

Yerseke Moer

De Yerseke Moer, gelegen ten westen
van Yerseke, vormt een landschap waar
de sporen van menselijke activiteiten
uit vele eeuwen terug te vinden zijn.
Het in het veen aanwezige zout was
gedurende vele eeuwen een kostbare

ONTDEK
Jutten over het strand, banjeren door
het slik met de natte laarzentocht,
op ontdekking naar het wondere
onderwaterleven met de snorkel,

Ga eens op je buik op een steiger liggen en kijk over het randje. Net onder
de waterlijn groeit en leeft van alles.
Als je goed kijkt zie je vast een zakpijpje zijn water rondpompen, verstopt
een garnaaltje zich tussen het wier
en laat een anemoon zijn kleurrijke
tentakels zien.

grondstof, en zout lag hier als het ware proeven van zilte zaligheden, kajakken
voor het oprapen. Men groef over grote naar een zandplaat, speuren naar
bruinvissen en nog veel meer! Kijk op
oppervlakten het zoute veen weg.
np-oosterschelde.nl voor wat allemaal
Eerst gebeurde dat tamelijk ongeorga- kan.
niseerd, slordig bijna; er was immers
zout in overvloed. Het was de tijd van
Foto’s: Nationaal Park Oosterschelde,
de ‘wilde moernering’. Wat daar nu
Chiel Jacobusse, Janny Bosman,
van rest is een ‘hollebollig’ landschap.
Dennis Barendse, Rijkswaterstaat en
Later werd de moernering aan regels
Annuska Barentsen
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mogelijkheden
Beauty Hair
by Sharon
hair.beautybysharon
en Beauty
bySharon
Sharon
hair.beautybysharon
Damstraat 99

Damstraat 99

Hair en Beauty by Sharon

hair.beautybysharon

Damstraat 99 06 107
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by
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693 53 en
4401AS
107
693Sharon
53
• Wij knippen ook aan huis
Damstraat
99, 4401
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06 10706693
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en snorren)hairbysharonsteketee@gmail.com
- 10753
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YERSEKE
• Diverse schoonheidsbehandelingen YERSEKE
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Impressie van de collectie? Check onze website www.purebody-yerseke.nl
hair.beautybysharon

WIJ VERWELKOMEN JE MET EEN

FLES heerlijke wijN
NAAR KEUZE EN EEN
BORRELPLANKJE
ALS JE RECHTSTREEKS EEN KAMER
BOEKT IN ONZE B&B
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Geldig op vertoon van deze bon, t/m 31-12-2020
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Hair en Beauty by Sharon



LOCATIE

Bij inlevering van deze coupon krijgt u

27

€ 5 korting

LOCATIE

op een dag (deel) scooteren.
Online reserveren, gebruik de volgende code: zomer2020

Janneke en Marnix | Damstraat 19-21 | 4401 AA Yerseke
contact@benbhetoudepostkantoor.nl | +31 (0)6-38487761

LOCATIE

Landwinkel – Terras – Camperplaats
Kaasgat 4a Kruiningen

KORTINGSVOUCHER
KORTINGSVOUCHER

39

(geldig tot 17 oktober 2020)

50% korting
op 1000 gram

gebraden kluifjes
of vlerkjes
Geldig tot 31 augustus 2020

Alleen geldig bij inlevering coupon

www.deplantagefruit.nl

Zeker Zeeuws appelsap 20cl 1+1 gratis
(maximaal 1 per klant; geldig t/m 31-10-2020)

Elke vrijdagmorgen op de Yersekse weekmarkt!

Gratis stofzuigerzakken twv. € 13,99

MARSTRAND RONDVAARTEN
een beleving op een vissersschip!

LAMPER

38

Oude Torenstraat 23-B / Dreef 4401 EC YERSEKE
Weststraat 13 4421 AC KAPELLE

6
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Bij aanschaf van een Miele stofzuiger
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www.rondvaartenyerseke.nl
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Persoonlijke

ADVIES
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VERKOOP

service
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Goed, snel
en betaalbaar
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BELEEF HET AUTHENTIEKE YERSEKE, PROEF YERSEKE

luxury spa & skin improvement

Voor wie ons nog niet kent hebben we een
speciale kennismakingsbehandeling van
60 minuten nu voor € 50,- bestaand uit:

26
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*
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*
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reiniging + diepte reiniging
Peeling
Masker + massage decolleté en nek
Afsluitende verzorging

Knip deze advertentie uit, neem hem mee de salon
om gebruik te maken van deze aanbieding.
- Niet icm met andere acties of cadeaubonnen! -

Lepelstraat 11 4401 EB Yerseke T. 0113-700280

E. info@beautify-luxuryspa.nl
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+31 630620743
Culisteps by Suzanne
Culisteps_by_suzanne

TRENDY FASHION
- uit PARIS & MILANO -
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Niet geldig op SALE en andere akties

NICKY NOE

Noordzandstraat 28 - Yerseke
7

Geniet nú

van verse mosselen...
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Zeeland’s Roem is een product van

MOSSELEN, OESTERS EN GARNALEN
NATUURLIJK VAN ZEELAND’S ROEM
www.zeelandsroem.nl
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Pluktuinen!
Een leuke, plezierige middag midden in
de gezonde buitenlucht? Lekker struinen
tussen de bloembedden, de mooiste
bloemen zoeken voor een vers gesneden
(veld)boeket, door jou zelf samengesteld? En als afsluiter een heerlijke
lunch of een lekker kopje koffie of
thee? Dat kan in een van de hieronder
genoemde pluktuinen. In Reimerswaal
zijn er op dit moment twee te vinden. In
de pluktuinen kun je bloemen plukken tot
medio oktober.

Pluktuin Bloemenzee

Perfect uitje voor een doemiddag!
Hier vind je behalve een pluktuin een
breed scala aan (begeleide) activiteiten. Je kunt er een mooie wandeling
maken tussen de bloembedden,
genieten van de rust en ruimte, een
heerlijke vers bereidde Capuccino of
thee drinken in de prachtige tuin. Een
lunch op het zonnige terras? Het is
allemaal mogelijk. Sta versteld van
de bloempracht en de mooie tuin.
Zeeuwse streekproducten, kant en

klare kleurige boeketten, babbelaars,
droogboeketten en andere Zeeuwse
attenties vind je hier!
De smaak te pakken gekregen? dan
volg je natuurlijk graag een van de
boeiende workshops van de vakmensen bij Pluktuin Bloemenzee.

Zilte groente

Behalve de pluktuin en andere attracties is men ook druk met de kweek
van zilte groenten zoals zeekraal en
lamsoor, op natuurlijke wijze. In het
seizoen is het zelfs mogelijk om je
eigen portie zeekraal te snijden!
www.pluktuin-zeeland.nl
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Pluktuin La Fleur

In Yerseke, op een steenworp afstand
van de Oosterschelde, aan de voet
van de imposante Breedsendijk, ligt
een van de percelen van de Pluktuinen La Fleur. Verdeeld over Zuid-West
Nederland zijn er meerdere La Fleur
Pluktuinen.

Hoe werkt het?

De pluktuinen zijn op verschillende
locaties in Zuid-West Nederland aangelegd en zijn geopend van maandag tot
en met zaterdag vanaf 8.00 tot 22.00
uur. (Ook als er niemand aanwezig is).
La Fleur pluktuinen zijn gebaseerd op
volledige zelfbediening en vertrouwen
in de mens. In elke pluktuin staat een
werktafel waar wat schaartjes liggen
om de bloemen netjes af te knippen.
Hierna kan de zoektocht beginnen naar
de mooiste bos bloemen!
Bij de werktafel heb je de mogelijkheid om alles netjes bij elkaar te
binden en natuurlijk reken je af bij de
kassa!
De prijzen staan vermeld op een bord
bij de kassa. Je betaalt wat je hebt
geplukt. Pluktuinen La Fleur gaat bij de
betaling uit van uw eerlijkheid!
www.pluktuinlafleur.nl
58
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KORTINGSVOUCHER

CAMPING
U bent van harte welkom
in onze taveerne en op

ons terras met speeltuin.

AANBIEDING: KIJK OP ONZE SITE
Kerkplein 1 - 4401 ED Yerseke
info@oosterscheldemuseum.nl

3

18

www.oosterscheldemuseum.nl
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Camping Zon & Zee
Burenpolderweg 30 a
4401 KX Yerseke

tel.: 0113 571860
info@campingzonenzee.nl
www.campingzonenzee.nl

LOCATIE

In het hart
van Yerseke, op loopafstand
Oosterschelde,
van de unieke Oosterschelde, kraamkamer van de Zeeuwse oesters en
mosselen, en natuurlijk de Oosterschelde
S kreeften, kunt u ons vinden.
Samen met een fantastisch team,
gastvrijheid, creativiteit en regionale
seizoensproducten is het onze inzet van
woensdag tot en met zondag uw lunch of
diner tot een mooie beleving te maken.
Graag ontvangen wij u,
Maurice Mulder
esterbeurs
Restaurant Oesterbeurs
Wijngaardstraat 2, 4401 CS Yerske
0113-572211 - www.oesterbeurs.nl
0113 572211
www.oesterbeurs.nl

7
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u kunt ook bij ons eten met groepen tot 20 personen

WATER RESORT

UW VAKANTIEWONING
AAN DE OOSTERSCHELDE

ONTSPANNEN AAN
DE OOSTERSCHELDE

www.waterresortoosterschelde.nl

www.stelhoeve.nl | info@stelhoeve.nl
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Techno West Services
T

vorkheftrucks - verreikers - terminaltrekkers

Avia Tankstation Steketee
Tanken-Wassen-Lunchroom
Tankstation Steketee
Kreeft 1 4401NZ Yerseke
Techno West Services B.V.
Weihoek 6
4416 PX Kruiningen

E-mail : verkoop@technowestservices.nl
Tel. : +31 (0) 113 312 186
Mob. : +31 (0) 654 774 755

verkoop - verhuur - onderhoud

www.technowestservices.nl

10

info@tankstationsteketee.nl
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Mosselboulevard....
iedere week een beetje Mosseldag
Bron: Kapelse en Reimerswaalse Bode - Door: Britta Janssen
De Mosseldag kan dit jaar door het
coronavirus niet doorgaan. Maar er is
nog steeds veel te zien, proeven en leren
van de visserij in en om Yerseke. Daarom
krijgt het dorp een Mosselboulevard met
activiteiten voor het hele gezin. Tot en
met september is er elke woensdag een
speciaal programma rondom de schaalen schelpdiersector.

Ontdekken

In Yerseke is het brede scala aan
schaal- en schelpdieren te bestellen in
de restaurants. Daarnaast is er bij de
havens en oesterputten veel te zien en
te leren over de wereld van de visserij
en wat er allemaal bij komt kijken
om bijvoorbeeld de mossel te kunnen
serveren. “Mensen vinden het interessant om te weten waar hun voedsel
vandaan komt en dat kun je in Yerseke
De teleurstelling dat grote evenemen- goed laten zien en uitleggen.” Met
ten deze zomer niet doorgaan, wilden bijvoorbeeld rondvaarten, proeverijen
de samenwerkende partijen in Yerseke en demonstraties kunnen bezoekers
graag omzetten naar iets positiefs,
de visserijsector ontdekken. Ook voor
vertelt Tilly Sintnicolaas van het Nede kinderen is er van alles te doen. De
derlands Mosselbureau in Yerseke. “Zo boulevard voert met vrolijke vlaggen
is de Mosselboulevard ontstaan”, licht ook door de winkelstraten. Daar haken
Sintnicolaas toe, “want Yerseke is nog ondernemers op hun eigen manier
steeds het mosselhart van Nederland.” aan, zoals met een modeshow.

Foto’s: De Bode (Mosselbureau), SPY A. Jumelet, www.inenout.nl

Woensdag (8 juli) opende oud-voetballer, tv-analist en bourgondiër Jan
Boskamp, net als vorig jaar, het mosselseizoen in Yerseke. Een dag later was
de officiële opening van de Mosselboulevard, waarvoor de provincie Zeeland
en gemeente Reimerswaal subsidie
verleenden. Er zijn activiteiten die vaker
terugkomen en ook iedere week deels
nieuwe activiteiten.
De Stichting Promotie Yerseke helpt
mee met de uitvoering en realisatie.

Meer informatie

Het volledige programma staat op
website www.mosselboulevard.nl.
De Mosselboulevard wordt gepromoot
via de VVV en sociale media.
Yerseke verwelkomt je graag!

11

Plattegrond Yerseke
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Winkelen:

Kaaistraat, Noordzandstraat,
Paardenmarkt, Wijngaardstraat,
Lepelstraat, Kerkplein, Dreef,
Oude Torenstraat, Vierstraat.
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Fietsveer
Huisarts | Apotheek
Postkantoor
Rondvaarten/sportvissen
Supermarkt
VVV
Parkeren
Camperplaatsen
Laadpaal elektr.auto
Laadpunt e-bikes

Breeweg
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Fiets veerdienst
Yerseke - Gorishoek
(juli en augustus)
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Beroepshaven
Mosselveiling
Museum
Oesterputten
Oosterschelde
Yerseke Moer
Damse Strandje
Mosselmannetje
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Eten & drinken
Winkelen
Overnachten
Activiteiten
Wandelpaden
Uitzichtpunten
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Vlissingen - Rotterdam - Antwerpen, en deze adressen buiten het dorp:

20

Lunchroom Tankstation Steketee (Kreeft 1, Yerseke)

31

G & B Pop-Up store (Kreeft 35, Yerseke)

39

© SPY | www.inenout.nl

Landwinkel De Plantage (Kaasgat 4A, Kruiningen)

45

Pluktuin Kruiningen

48

van der Poel dier en verblijf (Weihoek 16, Kruiningen)

Er op uit in onze regio
Het ene moment voel je de frisse, zilte zeewind met
zicht op vissende kotters of grote zeeschepen! Op een
ander moment verbaas je jezelf over de weidse akkers
en boomgaarden, sluizencomplexen, oude getijdenhaventjes en meer! Bij de plaatselijke VVV in Goes en
Yerseke vind je mooie wandel- en fietsroutes op kaart.

54
55

Op een aantal websites zijn ook prachtige routes te
downloaden, zoals op www.route.nl, deze heeft ook een
mooie app. Op beide plattegrond en kaart hebben wij de
mooiste uitzichtpunten én de plaatsen waar je je dorst
kunt lessen, of iets lekkers kunt eten aangegeven.

53
51
50
52
58

Yerseke Moer

Fruitteeltmuseum

Veel plezier op je
verrassende ontdekkingstocht!

20
31
39
48

45

Zwembad Den Inkel

Rattekaai

56

57

Foto’s: SPY A. Jumelet, www.inenout.nl
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Ook op vakantie
Ook op
een goed gevulde
vakantie
een goed
Ook op koelkast.
vakantie

Genieten van de Oosterschelde

op vakantie
Heijn Yerseke
eenAlbert
goed
gevulde Ookgevulde
Oude Torenstraat 37, 0113-572931
een goed gevulde
koelkast.
Openingstijden
koelkast.
Maandag t/m donderdag en zaterdag 08.00koelkast.
- 20.00 uur.
Albert Heijn Yerseke
Oude Torenstraat 37, 0113-572931

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur.

Ook op vakantie
een goed gevuldeGewoon bij Albert Heijn.
22 koelkast.
Openingstijden
Maandag t/m donderdag en zaterdag 08.00 - 20.00 uur.
Vrijdag 08.00 - 21.00 uur.

Albert Heijn Yerseke
Oude Torenstraat 37, 0113-572931

Openingstijden
Maandag t/m donderdag en zaterdag 08.00 - 20.00 uur.
Vrijdag 08.00 - 21.00 uur.

Gewoon bij Albert Heijn.

53
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Openingstijden
Maandag t/m donderdag en zaterdag 08.00 - 20.00 uur.
Vrijdag 08.00 - 21.00 uur.

Nieuw in Yerseke
Naast onze prachtige collectie woonaccessoires

F

Gewoon bij Albert Heijn.

tie scafé

De winkel voor mode,
sfeer, gezelligheid

& meer!

NU ook heel veel kleding voor moeders
en dochters vanaf maat XXS-XXXL!

Volg ons!

Hoekman Lifestyle, Noordzandstraat 34, Yerseke
T: 0113 - 57 29 07, www.hoekmancadeau.nl , vrijdagavond koopavond tot 20:30 uur

Havenstraat 40 - 4414 AZ Waarde - Tel 0638243016
- Grote groepen graag van te voren reserveren -

33

56
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Kom naar De Kruik en proef het échte Yerseke

Café Restaurant “De Kruik”
Kaaistraat 7, 4401 CH Yerseke
Tel. 0113 57 17 21

5

Kom gezellig mosselen of spareribs eten !

Ook op vakantie
Ook op
een goed gevulde
vakantie
inspirerend
koelkast.
eenvergaderen
goed
Ook op vakantie

LOCATIE

op vakantie
Heijn Yerseke
eenAlbert
goed
gevulde Ookgevulde
Oude Torenstraat 37, 0113-572931
een goedlunches
gevulde
koelkast.
Openingstijden
koelkast.
Maandag t/m donderdag en zaterdag 08.00koelkast.
- 20.00 uur.
Albert Heijn Yerseke
Oude Torenstraat 37, 0113-572931

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur.

diners

Ook op vakantie
recepties
een goed gevuldeGewoon bij Albert Heijn.
koelkast.
overnachten
Openingstijden
Maandag t/m donderdag en zaterdag 08.00 - 20.00 uur.
Vrijdag 08.00 - 21.00 uur.

Albert Heijn Yerseke
Oude Torenstraat 37, 0113-572931

Openingstijden
Maandag t/m donderdag en zaterdag 08.00 - 20.00 uur.
Vrijdag 08.00 - 21.00 uur.

Gewoon bij Albert Heijn.

Gewoon bij Albert Heijn.

Albert Heijn Yerseke
Oude Torenstraat 37, 0113-572931

25
Openingstijden
14

Maandag t/m donderdag en zaterdag 08.00 - 20.00 uur.
LOCATIE
Vrijdag 08.00 - 21.00 uur.

44
0113-6214
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Gewoon bij Albert Heijn.

Albert
Heijn Yerseke
LOCATIE
Oude Torenstraat 37, 0113-572931

Wijngaardstraat 16, Yerseke
Telefoon 0113-571592
2

www.hoekjevanyerseke.nl

U kunt bij ’t Hoekje van Yerseke terecht
voor de lekkerste gerechten, zowel vlees
als natuurlijk vis, schaal en schelpdieren.
Ook voor de lunch of een bakje kofﬁe
met gebak bent u van harte welkom. U
vindt ons in het centrum van Yerseke op
de hoek van de Wijngaardstraat. Wij zijn
5 dagen per week open vanaf 11:00 uur,
keuken doorlopend geopend. Maandag
en donderdag gesloten. We hebben
plaats voor ongeveer 65 personen, ook
beschikken wij over een gezellig terras
met plaats voor ongeveer 30 personen.
Voor reserveringen graag even bellen.
Graag tot ziens bij ‘t Hoekje van Yerseke.

LOCATIE

Schoenen & Podologie
Kerkplein 10 | 4401 ED Yerseke | 0113-571565
info@sturrisschoenen.nl | www.sturrisschoenen.nl
46
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Brasserie

Een brasserie/restaurant op een schitterende
locatie aan de havens, nabij de oesterputten,
waar u terecht kunt voor een voortreffelijke
lunch, diner met superverse (zee)producten, of
zomaar voor een vers kopje koffie met appel-

ZEEUWSE KREEFT

taart op één van onze sfeervolle terrassen met

Tijdens het seizoen serveren
wij vérse Zeeuwse kreeft uit
de Oosterschelde.

zicht op de Oosterschelde.

culinair trefpunt

’t K A A I G AT

Meerpaalweg 30
4401 KA YERSEKE
T +31(0)113-571887
E info@kaaigat.nl
I

4

www.kaaigat.nl
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arrangementen
golfcentrum Reymerswael
Zeezicht

Golf met dagschotel
• Koffie
• Greenfee
• Dagschotel keuze vis/vlees
Prijs per persoon

Westerschelde

Golf met twee gangen diner
• Koffie
• Greenfee
• Twee gangen keuzemenu
• Glas wijn
Prijs per persoon

Mosselbank

Golf met drie gangen diner
(gekookte mosselen)
• Koffie
• Greenfee
• Drie gangen keuzemenu
(hoofdgerecht mosselen)
• Glas wijn

57

Prijs per persoon

Goes

Bergen
op Zoom

Yerseke

18 holes

€ 64,00
€ 49,00

Kapelle
Kruiningen

11 holes

Krabbendijke

Hoogerheide

Rilland
Bath

Golfcentrum
Reymerswael

18 holes

Golfcentrum Reymerswael
www.reymerswael.nl

€ 72,50
€ 57,50

Grensweg 21

11 holes

4411 ST Rilland-Bath
+31(0)113 55 12 65
info@reymerswael.nl

18 holes

€ 85,00
€ 70,00

GOLF
TUSSEN
WIND EN
WATER

11 holes

• Financiële administratie

LOCATIE
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• Financiële
administratie
• Salarisadministratie
• Salarisadministratie
• Belastingaangiften voor ondernemers en particulieren
• Financiële
administratie
• Belastingaangiften
voorvoor
ondernemers
en particulieren
• Belastingadviezen
ondernemers
en particulieren
• Financiële administratie
• Financiële
administratie
• Salarisadministratie
• Belastingadviezen
voor ondernemers
• Begeleiding startende
ondernemers.en particulieren
• Financiële
administratie
• Salarisadministratie
• Financiële
administratie
• Salarisadministratie
• Belastingaangiften
ondernemers
en particulieren
• Begeleidingvoor
startende
ondernemers.
• Salarisadministratie
• Belastingaangiften voor ondernemers en particulieren
• Financiële
administratie
• Salarisadministratie
• Belastingaangiften
voorvoor
ondernemers
en particulieren
• Belastingadviezen
ondernemers
en particulieren
• Belastingaangiften
voorvoor
ondernemers
en particulieren
• Belastingadviezen
ondernemers
en particulieren
• Salarisadministratie
• Belastingaangiften
ondernemers
en particulieren
• Belastingadviezen
voor
ondernemers
en particulieren
• Begeleidingvoor
startende
ondernemers.
• Belastingaangiften voor ondernemers en particulieren
• Belastingadviezen
voor ondernemers
• Begeleiding startende
ondernemers.en particulieren
• Belastingadviezen
voorenondernemers
en particulieren
• Belastingadviezen
voor ondernemers
particulieren
• Begeleiding
startende
ondernemers.
Burenpolderweg
15
f 0113 - 574503
• Begeleiding
startende ondernemers.
• Begeleiding startende ondernemers.
• Begeleiding startende ondernemers.
4401 KW Yerseke
e info@deleeuwadvies.nl
Burenpolderweg 15
t 0113 - 571596
4401 KW Yerseke
t

0113 - 571596

Burenpolderweg 15
Burenpolderweg 15
Burenpolderweg
4401
KW
Yerseke 15
4401 KW
Yerseke
Burenpolderweg
15
0113
- 571596
4401
KW
t t 0113
- Yerseke
571596
Burenpolderweg
15
4401
KW- Yerseke
t 0113
571596
Burenpolderweg
15
4401
KW- Yerseke
t 0113
571596
4401
KW- Yerseke
t 0113
571596
t 0113 - 571596

f
e
i

f
i
e

0113 - 574503
www.deleeuwadvies.nl
info@deleeuwadvies.nl

i

www.deleeuwadvies.nl
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f 0113 - 574503
0113 - 574503
f info@deleeuwadvies.nl
0113 - 574503
e
info@deleeuwadvies.nl
f info@deleeuwadvies.nl
0113 - 574503
www.deleeuwadvies.nl
e
i www.deleeuwadvies.nl
f info@deleeuwadvies.nl
0113 - 574503
e
i www.deleeuwadvies.nl
f info@deleeuwadvies.nl
0113 - 574503
e
i www.deleeuwadvies.nl
e
i info@deleeuwadvies.nl
www.deleeuwadvies.nl
i www.deleeuwadvies.nl
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15

v i s h a n d el
Kreeft 35
4401 NZ Yerseke

Yerseke B.V.

T +31 113 57 45 48
F +31 113 57 45 49
E info@vishandelgb.nl

www.vishandelgb.nl
31

Industrieterrein Olzendepolder | Kreeft 35 | 4401 NZ Yerseke

LOCATIE

PARTY CENTRUM

DE EPEL

PARTYCENTRUM DE LEPEL
VOOR AL UW FEESTEN EN PARTIJEN

* BEDRIJFSFEESTEN * VERJAARDAGEN
VERGADERINGEN * KOUDE EN WARME BUFFETTEN
Lepelstraat 7a | 4401 EB Yerseke | T 06 53 967 797 | E info@partycentrumdelepel.nl

www.partycentrumdelepel.nl
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Drukkerij Zoeteweij
Yerseke

mossel
company.nl

Telefoon 0113 571404 - info@dzy.nl - www.dzy.nl
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FRESH,
NEW,
NICE AND
TASTEFUL
COOKING

	
  

CATERING OP MAAT HAPJES
BUFFETTEN WALKING DINNER

In	
  het	
  hart	
  van	
  Yerseke,	
  OESTERPARTY’S
op	
  loopafstand	
  vDINNER
an	
  de	
  uAAN
nieke	
  
HUIS
In het hart
van Yerseke,
op loopafstand
Oosterschelde,	
  
	
  kraamkamer	
  
van	
  de	
  	
  
van
de unieke
Oosterschelde,
kraamZeeuwse	
  
oesters	
  
en	
  mosselen,	
  
en	
  natuurlijk	
  d
e	
  
MOLENDIJKSEWEG
8B
kamer
van de Zeeuwse
oesters
Oosterschelde	
  
kreeften,	
  
kunt	
  
u	
  oen
ns	
  YERSEKE
vinden.	
  
4401
NM
mosselen, en natuurlijk de
+31Oosterschelde
113 57 41 00 +31 64 611 47 99
kreeften,
u ons vinden.
Samen	
  
met	
  ekunt
en	
  fantastisch	
  
team,	
  gastvrijheid,	
  
WWW.TASTECULINAIR.NL
Samenemet
een fantastisch
team,
creativiteit	
  
n	
  regionale	
  
seizoensproducten	
  
is	
  het	
  onze	
  
gastvrijheid,
creativiteit
regionale
inzet	
  
van	
  woensdag	
  
tot	
  en	
  en
met	
  
zondag	
  uw	
  lunch	
  of	
  
seizoensproducten
is
het
onze
inzet
diner	
  tot	
  een	
  mooie	
  beleving	
  te	
  van
maken.	
  
woensdag tot en met zondag uw lunch of
diner tot een mooie
beleving
tewmaken.
Graag	
  o
ntvangen	
  
ij	
  u,	
  
Graag ontvangen wij u,
Maurice	
  Mulder	
  &	
  Madelon	
  Smeets	
  
Maurice Mulder & Madelon Smeets
Restaurant	
  
Oesterbeurs	
  
Restaurant
Oesterbeurs
Wijngaardstraat	
  
2	
  
Wijngaardstraat
2, 4401 CS Yerske
4401	
  
C
S	
  
Yerske	
  
0113-572211 - www.oesterbeurs.nl
0113-‐572211	
  

De lekkerste mosselsaus!
Beschikbaar bij

Bekijk het volledige gamma Didden op onze website www.diddenfood.com

50
LOCATIE
J0748

Job nr:
Client:

packaging & graphic design • brand identity

Job description:
Initial start date:

Modifications dates:

Didden

--------------------------------

Pub sauce moules

--------------------------------

23/04/48

--------------------------------

Illustrator CC

--------------------------------

no trapping

--------------------------------

Colors used:

ZONWERING OP MAAT

rue du stade • stadionstraat 11 / 10 • 1190 brussels
www.pinkzebra.be • design@pinkzebra.be
M +32 (0)478 40 53 69

Application used:
Trapping value:

cyan

magenta

yellow

black

This output is not correct for colors - only content.

This file is not a photoengraving document :
Overprinting & trapping must be managed by the photoengraver.
EAN & QR code have to be scanned for secure check.

PINKZeBRA is not responsible for content. Legal check has to be done by the client.
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Kies voor een juist advies,
vakmanschap, kwaliteit & service

OETEWEIJ-YERSEKE.NL

Restaurant Oesterput 14, hier kun je genieten van een

www.zoeteweĳ-yerseke.nl | 0113-576080

LOCATIE

Tel. +31(0)113 760 500

vissers varen voorbij en de wind blaast een heerlijke

info@oesterput14.nl

zilte lucht. Geniet en proef de heerlijke verse

zonwering | zeilmakerij

49

Havendijk 21, Yerseke

prachtig uitzicht over de oesterputten en de zee. De

www.oesterput14.nl

streekproducten uit Zeeland, op pure wijze klaar

gemaakt door chef kok Edwin Ossewaarde. Yerseke is DE

14

Openingstijden

plaats waar alle verse vis, schaal- en schelpdieren

Dinsdag t/m zaterdag:

dagelijks aan wal gebracht worden. Ervaren is beleven!

12.00 tot 20:30 uur

Zondag en maandag: gesloten

LOCATIE

logo’s & huisstijlen|advertenties|presentaties
gedrukte media - zoals dit YERSEKE MAGAZINE voertuigreklame|binnen- & buitenreklame
EEN EERSTE INDRUK? www.inenout.nl

S e p i a 8 | 4 4 0 1 P N Ye r s e k e

w w w. v a n d e w a t e r s e a f o o d . n l

logo’s & huisstijlen|advertenties|presentaties
gedrukte media - zoals dit YERSEKE MAGAZINE voertuigreklame|binnen- & buitenreklame
Binnen stappen bij Restaurant De Schelde,EEN
voelt alsEERSTE
thuiskomen. INDRUK? www.inenout.nl
De atmosfeer en de persoonlijke aandacht van eigenaar Mark de Blieck, die
samen met zijn team de zaak drijft, omarmen de gasten. Eigenlijk zoals het
altijd al is geweest, sinds de oprichting in 1945, echt een familiezaak.
Jong en oud geniet hier van de heerlijkste gerechten, bij voorkeur
op het sfeervolle tuinterras met uitzicht op de schitterende volière.
Met totaal 120 zitplaatsen is dit restaurant ook zeer geschikt voor
groepen. Kreeften, mosselen, oesters en vis.... de liefde voor de zee
serveert men hier in eetbare porties.
In juli en augustus is het restaurant elke dag geopend, en de
keuken geopend van 12:00 tot 21:30 uur. Van september tot juni op
woensdag gesloten en is de keuken open van 12:00 tot 21:00 uur.

www.rdeschelde.nl
10

Kon. Julianastraat 35 - 4401 CZ Yerseke - Tel +31 113 - 57 13 07

LOCATIE

Wij zijn dé horecaspecialist
en leveren 6 dagen per week
de beste kwaliteit verse vis
& schaal- en schelpdieren in
Nederland en België.
www.fishxl.nl

17

18
Match
Groot bestand met
woningzoekers in
uw regio

Fotografie
Eigen fotograaf, snel
inzetbaar & gebruik van
3D woningvideo

Team

Ervaren, direct,
creatief en enthousiast

45

LOCATIE

16
Adres: Pluktuin Bloemenzee
Blauwhoefseweg 2c Kruiningen
06 11 65 82 27
www.pluktuin-zeeland.nl

Voor groepen leuke wandelroutes
en andere arrangementen!
Vraag naar de mogelijkheden.

Openings�jden:

Ma: 13:00 - 17:30
Di t/m za: 10:00 - 17:30

cappuccino met
de overheerlijke
appelpunt die we
versieren met een
toef slagroom.

Proef onze

Maak een mooie
wandeling
pluk iedere bloem
die je mooi vind,
geniet van de rust,
de ruimte om u heen.

Aangesloten bij

Verrassend. Daadkrachtig.

Kocca

Comma

Parami

Geisha

Tramontana

LOCATIE

www.kaaitje.nl | Volg ons ook op

Noordzandstraat 13 | Yerseke | tel. 0113-576151

maat 34 - 46

www.knappinzeeland.nl
info@knappinzeeland.nl
T: 0113 - 622 309

Wilhelminastraat 76b
4424 BD Wemeldinge

www.knappinzeeland.nl
info@knappinzeeland.nl
T: 0113 - 622 309

Wilhelminastraat 76b
4424 BD Wemeldinge

HAIR & LIFESTYLE

HAIR & LIFESTYLE

COSMETICS & PERFUMES

MEIDEN- EN
DAMESMODE

Sylvian heach

Suzy Q

K design

Mavi jeans

Lofty manner

Jantje korten

37

LOCATIE

Tevens goedkope, leuke
high tea’s verkrijgbaar!
Verder: • kant en klare boeke�en
• kaarten • tassen • droog boeketjes
• Zeeuwse stroopbabbellaars en nog
veel meer leuke Zeeuwse a�en�es

kunt u niet alleen terecht voor een
kopje koﬃe of thee met gebak
op ons zonnige terras,
maar kunt u ook bij ons lunchen!

VANAF DIT JAAR:

Natuurlijk ook
bezichtigingen in
de avonduren

Yerseke - Goes - Tholen
www.neeskens.com

Bezichtigen

tot 22.00
Altijd tussen
08.00 en 22.00 uur
bereikbaar

Kwaliteit

61

Maar liefst vier
gecertificeerde makelaars

52

LOCATIE

Havendijk 25 - Yerseke • Tel. +31(0)113-296050
info@oestersbubbels.nl • www.oestersbubbels.nl

Restaurant & proeverij
van Zeeuwse zeevruchten

LOCATIE

COSMETICS & PERFUMES

SKINCARE & CITYSPA

SKINCARE & CITYSPA

bestellen@wafish.nl | www.wafish.nl

Krab 9, Yerseke | +31(0)113 572 045

beste prijs.’

kwaliteit voor de

‘Elke dag de beste

U kunt ons bereiken via www.oesterbaron.nl
info@oesterbaron.nl of +31620136446.

Tarieven Rondvaart: €18,50 p.p. (kinderen 4 t/m. 12 jaar €10,00 p.p.)
Oesterbaron-arrangement: 3 oesters met een glas wijn €8,00

Informeer naar de mogelijkheden.

Vanaf juni tot en met september organiseren wij dagelijks afvaarten om 15:00 vanuit
Yerseke. Vooraf reserveren is vereist. Het zomerschema is onder voorbehoud van
voldoende deelname en afhankelijk van de weersomstandigheden.
Groepsarrangementen (vanaf 20 personen) zijn het gehele jaar mogelijk.

Vaar mee op oesterschip YE-7
C’est la vie en neem een kijkje
in het leven van een Zeeuwse
oesterkweker. Tijdens de rondvaart varen wij naar ons eigen
oesterpark. Daarnaast verzorgen
wij een sleepvis demonstratie op een oesterperceel. Vervolgens is er de mogelijkheid om samen
met de bemanning de vangst uit te zoeken. Tijdens
de rondvaart is het mogelijk om verse oesters te
proeven!

EXCLUSIEVE RONDVAART OVER DE OOSTERSCHELDE

42

Alles in huis voor een
geslaagde deal.

Verkoop, aankoop
en taxatie

LOCATIE

Agenda
Elke....

Doe-activiteiten

Zaterdag en woensdag 11:00 - 15:00
Open deur N.H. Kerk, Kerkplein.

Fiets- veerdienst Yerseke - Gorishoek
Juli t/m Augustus. Reserveren, vaartijden en meer info: kijk altijd op 59
www.frisiarondvaarten.nl
LOCATIE

Eerste zaterdag en zondag van de nieuwe maand: VVV - Oesterrondleiding
met gids. Duur 60 minuten van 13.30
– 14.30 uur Euro 6,50 per persoon,
kinderen t/m 12 jaar Euro 3,25. Aanmelden via yerseke@vvvzeeland.nl of
via telefoon 0113 57 18 64

Woensdag (tot en met september)
Mosselboulevard, rondom oesterputten,
visserhaven en centrum. Info:
www.mosselboulevard.nl
Werkdag: Oosterscheldemuseum open,
desgewenst met rondleiding, info:
www.oosterscheldemuseum.nl locatie
op de kaart: 3
3
LOCATIE

12 september: Toer door de Moer. RondMarstrand Rondvaarten April t/m Decem- leiding / wandeling door de Yerseke
ber Kijk voor alle afvaartdatums 40
Moer met gids van Stichting Zeeuws
LOCATIE
op: www.marstrand.nl
Landschap. Start 14:00 uur.
Locatie: werkschuur aan de Reeweg
Oesterbaron Juni t/m september, afvaart bij kruising Reeweg/Schelvrijwegeling
15:00 uur. Kijk voor meer infor- 42
in Vlake.
matie op www.oesterbaron.nl LOCATIE Info: www.hetzeeuwselandschap.nl

13, 14 en 15 Augustus Kermis locatie:
parkeerplaats op de kop van de Koningin
Julianahaven (Bakenweg - Ankerweg)

Wij adviseren je om altijd
de actuele agenda’s
te raadplegen via
genoemde URL’s

5 tot en met 12 september: Oosterscheldeweek. Boeiend programma met doe-activiteiten op verschillende locaties. Info:
www.ontdekdeoosterschelde.nl

www.proefyerseke.nl

Kunst met een verhaal
Op school kon Wilma Rijkse al aardig tekenen. Ze stak al wel boven andere kinderen
uit met mooie tekeningen. Al op jonge leeftijd begon Wilma met werken en trouwde
met Jan en kreeg twee mooie dochters.
In 2008 werd Jan ziek en een tijdje daarna
werd er bij Wilma MCTD, een bindweefselziekte geconstateerd. In Zeeland waren er
destijds maar 4/5 die dat hadden. Zo ook
een mevrouw in Goes waar Wilma mee
bevriend raakte. Deze mevrouw gaf leiding
aan een schildersclubje. Ze moedigde Wilma
aan om ook eens te komen schilderen.
Wilma ging in eerste instantie alleen voor
de gezelligheid. Maar al gauw schilderde

ze haar eerste landschapje van de Yersekse
Moer. Haar tweede schilderij was het voor
bijna iedereen bekende doek “Dikke konten
boerinnen op het strand”. Wilma’s stijl is een
mix van humor, grappig en soms triest. Haar
nieuwste 10 delige serie heet “Zeeuwse
humor” met een knipoog met de leuke
grappige “tupmussen”. Ze is al druk bezig
met een tweede serie.
Een selectie van het werk van Wilma is te bekijken bij Scooter Verhuur Zeeland, Kerkplein
Yerseke, locatie 27 op de plattegrond. Daar
kun je ook reproducties bekijken en kopen,
on-line bestellen kan ook via
27
LOCATIE
onderstaande QR-code.

19

Genieten
van de zee!

20

Door het volgen van één of meerdere trainingen kunt ú én
uw organisatie alleen maar sterker worden en naar de eigen
medewerkers of (toekomstige) leden een betere uitstraling geven.

ne-Lique Mode
Mooie grote

HOEDEN

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden bij:

collectie
voor

kind-jeugd -dames en heren

Postbus 47 • 4400 AA Yerseke • Tel. 0113 - 576901 • Fax 0113 - 576903
Mobiel 06 - 512 46475 • www.alba-tao.nl • info@alba-tao.nl

Lange Ville 17 - Yerseke

Bezoekadres: Jolstraat 7 te Yerseke, na telefonische afspraak.

0113 - 57 42 57
23

www.anneliquemode.nl

LOCATIE
ante
Zolder..

ocante en antieke woonaccessoikje waard! Tot Ziens in de winkel!

oonaccessoires verkopen!

tis parkeren voor de deur.

12

48

LOCATIE

LOCATIE

Varen is altijd een feest,
zeker bij Rederij Denick!
Water biedt misschien wel het meest
afwisselende beeld, altijd en overal.
Aan boord van de schepen van Rederij Denick is het altijd goed. Dit komt
door de gastvrije ontvangst en de uitstekende service.

Naast tochten op aanvraag zijn er
ook standaard tochten, waarbij men
kan ‘aanhaken’. In de zomermaanden
heeft Rederij Denick een afwisselend
aanbod. Kijk op www.denick.nl voor de
actuele vaarschema’s.

Men kan de schepen afhuren, dan bepaalt u zelf, in overleg met kapitein
Alexander de Vries, waar u naartoe
vaart. Ook kunt u aan boord, in overleg
met gastvrouw Kirsten de Vries, een
maaltijd gebruiken. Van een eenvoudig
broodje tot en met een compleet diner,
de keuze is aan u!

E-mail: info@denick.nl

www.denick.nl
63
LOCATIE

since 1870

Oesters
Oesters&&Kreeften
Kreeftenvan
vanDe
DeMeulemeester
Meulemeester
een
eenechte
echtesymfonie
symfonieop
opde
detong!
tong!

Fresh, alive, pure & tasty, healthy seafood. That’s our passion!

Havendijk,4401
4401CZ
CZYerseke,
Yerseke,
Tel. ++ 31(0)113
31(0)113 - 571436
Havendijk,
Tel.
Havendijk
50 | 4401 NS Yerseke
www.debranding.com
info@debranding.com
www.debranding.com
||info@debranding.com
Havendijk,
4401
CZ Yerseke,
Tel. + 31(0)113 - 571436
Postadres: Koningin
Julianastraat
|Yerseke
4401
CZ
Yerseke
Donderdags
gesloten
gesloten
Havendijk
50 |Donderdags
4401 32
NS
www.debranding.com
| info@debranding.com
Koningin Julianastraat 32 || info@debranding.com
4401
CZ Yerseke
Tel. + 31 (0) 113 - 57 14 36 | Postadres:
www.debranding.com
Donderdags
gesloten
Tel. + 31 (0) 113 - 57 14 36 | www.debranding.com | info@debranding.com

Ligging tegenover
oesteren kreeftenpark
Ligging
tegenover
oester- en kreeftenpark

CERTIFIED
CERTIFIED
SUSTAINABLE
SUSTAINABLE
SEAFOOD
SEAFOOD

sales@meulemeester.nl

www.meulemeester.com

MSC
MSC

www.msc.org
www.msc.org

+31 113 57 14 40

TM

TM

1

Korringaweg
T.T.+31
Korringaweg6363- -4401
4401NV
NVYerseke
Yerseke
+31(0)113
(0)113575714144040 F.F.+31
+31(0)113
(0)113575716167373 sales@meulemeester.nl
sales@meulemeester.nl
LOCATIE

www.meulemeester.com
www.meulemeester.com

mosselen
oesters
kreeften
gamba’s
mosselen
kingkrab
oesters
kreeften
gamba’s
kingkrab

Donderdags
Donderdags
geslotengesloten

Dinsdag gesloten

21

30
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Zin in echte
Het team van Triton zorgt iedere dag
voor superverse mosselen.

9

Zeeuwse

LOCATIE

Zij voelen zich verantwoordelijk voor

VERSE BLOEMEN
ZELF PLUKKEN
Wij zoeken
percelen grond
in omgeving
MIDDELBURG EN
VLISSINGEN

Vraag

Ze worden gekoeld en getransporteerd,

TIPS OF INFO?
06-38428574

/P LUK TUIN L AF LEUR • W W W.PLUK TUINL AFLEUR.NL

58
LOCATIE

mosselen geselecteerd door vakmensen.

5 % KORTINGSVOUCHER

Sint Gillis-Waas (Groenendijkstraat, België)

Sedert vele jaren worden de beste

geldig tot en met 30 april 2021

Yerseke (Breedsendijk)
Ouddorp (Mekkersee, Hofdijksweg)
Serooskerke ( Vrouwenpolderseweg)
Noordgouwe (Brouwerijstraat)
Hoogerheide (Antwerpsestraatweg)
Bergen op Zoom (Balsedreef )
‘s Heer Hendrikskinderen (Nieuwe Rijksweg)
deze pluktuin heeft in juni/juli weer snijbloemen

de kwaliteit en de service.

mosselen?

verpakt in alle soorten verpakkingen.

naar Triton.

Wij staan garant voor ons product.

5 % KORTINGSVOUCHER

22

geldig tot en met 30 april 2021

Triton Mosselhandel

47

LOCATIE

international
featured
standards

Triton B.V.
Korringaweg 31• 4401 NT Yerseke
Postbus 58 • 4400 AB Yerseke
Tel. 0113 572169 • Fax 0113 573130
www.tritonmosselen.nl

TRANSPORT
LOGISTIC COLDS
COLDSTORES
FRANCE KOTRA
GERMANY
CZECH
KLOOS
FRANC
WAGENPARKBEHEER
CZ
TRANSPORT VOORUITFRANCE GERMANY
van MAA
TRANSP
KLOOS HOLLAND TRANSPORT VOORUIT
S
ØRE
KLOOS
HOLLANDDE KO
van MAANEN
GERMANYKLOOS
GMBH
van MAA
van MAANEN
S Ø R E N SCOLDSTORES
EN
T
YERSEKE KOTRA
S
Ø
R
E
S Ø R BRESKENS
E N S E N WAGENP
DE KOEIJER
COLDSTORES
DE KO
DE
KOEIJER
KOTRA TRANSPORT
LOGISTIC
GERMANY/AIRFREIGHT KOTRA T
LOGIS
WAGENPARKBEHEER KOTRA TRANSPORT
GERMA
WAGENP
WAGENPARKBEHEER
COLDS
GERMANY GMBH
COLDS
GERM
GERMANY GMBH GERMA
COLDSTORES YERSEKE
COLDS
COLDSTORES YERSEK
COLDSTORES BRESKENS
COLDS
COLDSTORES BRESKE
GERMANY/AIRFREIGHT
GERM
GERMANY/AIRFREIGH

IJMUIDEN

BRESKENS

Fish

BREMERHAVEN

BERLIN

URK

YERSEKE

BOULOGNE sur MER

FRANKFURT

PARIS - RUNGIS

w w w. k o t r a . n l

KOTRA LOGISTICS, met vestigingen in
Nederland (Yerseke, Breskens, IJmuiden),
Frankrijk (Boulogne sur Mer, Rungis) en
Duitsland (Frankfurt [Airfreight Services],
Berlijn, Bremerhaven) is gespecialiseerd in
het vervoer van verse en diepgevroren vis en
levende schaal- en schelpdieren. Dagelijks
distribueren zij voor verschillende opdrachtgevers uit Europa en ver daarbuiten, verse en
diepgevroren producten vanuit hun volledig
volgens HACCP-normen geconditioneerde
distributiecentra. Het wagenpark is up-todate en betrouwbaar, FRC-gecertificeerd
en voorzien van moderne koel- en vriesinstallaties zodat verse en diepgevroren
producten op de juiste temperatuur blijven, om snel én onder de juiste condities te
worden afgeleverd. Dag en nacht zijn 200
vrachtwagens onderweg in Europa.
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Moules
Frais
Mussels
Fresh
Miesmuscheln
Frische
Moules
MoulesFrais
Frais Fresh
Mussels Frische
FreshMussels
Miesmuscheln
FrischeMiesmuscheln
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