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Ceremoniemeester
aan het woord
Let's Party!
Het lijkt wel of alles losgebroken is. De evenementen vliegen
je om je oren. Alles wat 1- 2 jaar is uitgesteld is, staat nu
allemaal op de kalender. Dat levert Zeeuwse Evenementen
leuk werk op. We klagen zeker niet!
Maar het laat ons beseffen dat het ook anders kan zijn. Laten
we er dus nu van genieten! Leef je mooiste leven door juist
die dingen te doen die je graag wil doen.
We geven je in dit nummer een aantal ideeën voor festivals
in Zeeuws Vlaanderen die wij het bezoeken waard vinden.
Maar we lichten er ook een paar uit waar Zeeuwse
Evenementen bij betrokken is.
We lichten de Hap en Stap beleving uit en nemen je mee in
de geschiedenis van het oude PSD gebouw in Breskens.
Maar we spraken ook kort met twee van onze medewerkers.
En dat allemaal in dit zomernummer.
Veel leesplezier!
Karin Boerman
Zeeuwse Evenementen
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ZOMER

DE ZOMER VAN 2022
Het is weer zomer en dat
betekent dat we er weer op
uit mogen! Er zijn zoveel
dingen te doen in Zeeuws
Vlaanderen dat we een
aantal evenementen graag
onder je aandacht brengen.
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Natuurlijk is het slechts een beperkte

Wil jij een volledig beeld van alle festivals en

selectie van de mogelijkheden. Laat je

mogelijkheden? We verwijzen je graag naar

inspireren op de volgende pagina’s!

de website van VVV Zeeland:

We vertellen je onder andere meer over
Weitjerock, het Festival Bakken en
klakken, de Matheus Passion en nog veel
meer Zeeuws Vlaamse Festivals.

www.zeeland.com.

WEITJEROCK, 29 JULI 2022

WeitjeRock. Al sinds 2013 hét muziek- en cultuurfestival van
West Zeeuws Vlaanderen. De laatste zaterdag in juli, word je
verrast met opzienbarende acts en een geweldige ambiance.
Er zijn talentvolle acts te zien, maar ook gevestigde namen in
uiteenlopende genres.
Kortom, een familiefestival wat zijn weerga niet kent. Na een korte
afwezigheid weer terug van weg geweest.
Zeeuwse Evenementen draagt dit festival een warm hart toe als
IJzendijkenaar en sponsort dit evenement met een aantal
citymobiels. Zien we jou ook op vrijdag 29 juli 2022?
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FESTIVAL BAKKEN EN KLAKKEN,
25 JUNI 2022

Op 25 juni aanstaande zal het Bakken en Klakken Festival weer
plaats vinden. Ook dit is even geleden dat het georganiseerd is,
maar op 25 juni zal het er weer een gezellige boel zijn in de tuin
van de Mauritskerk in IJzendijke. Er staan verschillende
foodtrucks. Hoewel Zeeuwse Evenementen geen officiële
foodtruck meer heeft, zijn wij er toch aanwezig. We zullen jullie
er weer voorzien van heerlijke bijzondere hapjes uit Azië.
Naast de foodtrucks is er ook muziek aanwezig zijn. Op deze
pagina een impressie in foto’s van een eerdere editie. Zien we
jou ook op 25 juni in IJzendijke?
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MATTHÄUS PASSION,
9 APRIL 2022

Het was van 2019 geleden dat dit jaarlijkse evenement
georganiseerd werd. Wat was het leuk om er weer te zijn!
Zeeuwse Evenementen mocht ook dit jaar weer dit prachtige
klassieke muziek evenement met heerlijke catering omlijsten.
Dit jaar vond een deel van de catering activiteiten op drie
plaatsen plaats. In de St Baafskerk verzorgden wij de koffie en
thee voor de bezoekers. Ook werd de gemeenteraad hartelijk
ontvangen op de locatie van Lef Marketing voor koffie en thee.
In het nieuwe museum in Aardenburg verzorgden wij de
buffetlunch voor de musici. Deze konden kiezen uit een
uitgebreid buffet met salades, brood, quiche, vispannetje, vega
gehaktballetjes en nog veel meer.
Na de Matthäus Passion verzorgden wij de borrel met hapjes
voor de VIP's, ook weer op de locatie van Lef Marketing.
Dit alles verzorgden wij met een jong en vrij nieuw team, maar
alles liep op rolletjes! De foto's laten dat goed zien.

VISSERIJFEESTEN BRESKENS
6 & 7 AUGUSTUS 2022

In het eerste weekend van augustus vindt traditioneel de
Visserijfeesten in Breskens plaats. Van 5-7 augustus is er
traditioneel gezelligheid in en rond de haven van Breskens.
Veel gezelligheid met overdag kraampjes en kermis en ’s avonds
muziek op diverse plaatsen.
Zeeuwse Evenementen organiseert dit jaar met nog 7 andere
foodtrucks het Lekker Anders Plein.
De andere 7 foodtrucks die meedoen aan dit plein zijn:
·

Panas foodtruck: Indonesische gerechten

·

Burger Hustler: hamburger en hotdog

·

De Wafelwagen: wafels

·

Traiteur Friso: broodje spareribs

·

Mike van Dierendonck: kibbeling

·

Vito: pizza

·

Cocktail King: cocktails

Dat wordt dus beregezellig maar natuurlijk ook heel lekker! Het
Lekker Anders plein is open op 6 augustus van van 9.00 – 21.00
uur en op 7 augustus van 10.00 - 21.00 uur. . Zien wij jou daar?
Volg de laatste informatie op de Facebookpagina:
@foodanddrinkslekkeranders
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Agenda evenementen
Zeeuws Vlaanderen
Jaaaa, we mogen weer, de evenementenkalender is weer goed gevuld.
Op www.zeeland.com staan heel veel evenementen vermeld. Je kunt er een selectie maken op basis
van deel van zeeland of het soort evenement.
Wij lichten er hier een paar uit van Zeeuws Vlaanderen. Uiteraard zijn we niet volledig, maar dit zijn
onze aanraders.

Zeeland Jazz
Datum: 10-19 juni 2022
Categorie: muziek
Locatie: Terneuzen & Middelburg

Oldtimer weekend Groede
Datum: 11 juni 2022
Categorie: auto’s
Locatie: Groede

Brocante langs de waterkant
Datum: 12 juni 2022
Categorie: markten
Locatie: Sluis
6 | Zeeuwse Evenementen
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Agenda evenementen
Zeeuws Vlaanderen

Havendagen
Datum: 24-26 jun 2022
Categorie: markten
Locatie: haven en centrum Terneuzen

Festival de Ballade
Datum: 8-10 juli 2022
Categorie: muziek
Locatie: Nieuw Neuzenweg Terneuzen

Festival van Zeeuws
Vlaanderen
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Datum: 7-29 oktober 2022
Categorie: klassieke muziek
Locatie: Zeeuws Vlaanderen

Locatie Breskens en
Nieuwvliet in de kijker

Na een eerste jaar met de nieuwe vestiging in
Breskens zijn we met enthousiasme begonnen
aan het tweede jaar. Uiteraard hebben we niet
stil gezeten en hebben we deze winter van
allerlei voorbereidingen gedaan om
veranderingen en vooral vernieuwing aan te
brengen op beide vestigingen.
Horeca Breskens
Inmiddels hebben we er voor gekozen om
vooralsnog geen uitgebreide take away en
broodjes gerechten te verkopen in Breskens.
Dat vindt zijn oorsprong in de planning. In het
geval van een uitgebreide take away en
broodjes hebben we zeker 2 mensen nodig om
alles te kunnen bemannen. Ook voor ons is
personeel schaars en dus hebben wij hiervoor
gekozen.
Wel zijn de mogelijkheden in Breskens
uitgebreider dan in Nieuwvliet. In Nieuwvliet
beschikken wij alleen over koffie en thee, fris
en ijs.
Nieuwe voertuigen
Eén van de nieuwere voertuigen is de Goccia.
De Goccia is een andere versie van een
scooter. Deze elektrische scooter is er in één
model en wordt alleen verhuurd op de
vestiging in Breskens. Dit model rijdt heerlijk
voor een tocht door west Zeeuws Vlaanderen.
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De zwarte E-chopper 6.0 is ook vrij nieuw in
ons assortiment. Het stoere uiterlijk van dit
model zorgt ervoor dat het net lijkt op een
echte chopper. Doordat deze elektrisch
aangedreven is mag je met deze chopper op
het fietspad rijden.
Daarnaast hebben wij ook een E-chopper 4.0
met een extra zitje achterop. Hiermee
kunnen kleinere kinderen of een volwassene
ook meegenomen op de E-chopper. Heel
handig als je met een grotere groep bent in
verschillende leeftijdscategorieën.
Gastheren en -vrouwen
Onze gastheren en -vrouwen kun je op beide
locaties tegen komen. Ze zijn multi inzetbaar
en zorgen ervoor dat je op beide locaties
gastvrij te woord wordt gestaan en die
informatie krijgt, die je vraagt.
Extra mogelijkheden
Naast het huren van funvoertuigen kun je
ook van allerlei extra’s erbij huren, zoals
kinderzitjes, helmen, huisdier- en
kinderkarren etc. In Nieuwvliet hebben we
slechts een beperkte voorraad hiervan gezien
de beperkte grootte van de locatie. In
Breskens bieden wij meer mogelijkheden
daarin.
Wil je zeker zijn van jouw extra accessoires?
Reserveer ze dan op voorhand.

ARRANGEMENT

HAP EN STAP TOUR

𝙃𝙚𝙩 𝙗𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙫𝙖𝙣 𝙩𝙬𝙚𝙚 𝙬𝙚𝙧𝙚𝙡𝙙𝙚𝙣: 𝙣𝙖𝙩𝙪𝙪𝙧 𝙚𝙣 𝙪𝙞𝙩𝙯𝙞𝙘𝙝𝙩 𝙚𝙣 𝙘𝙪𝙡𝙞𝙣𝙖𝙞𝙧 𝙜𝙚𝙣𝙞𝙚𝙩𝙚𝙣.
Dit arrangement is te boeken
bij Zeeuwse Evenementen.
Maar hoe ervaar je dat
eigenlijk. We vroegen onze
klanten hun ervaring op te
schrijven.

Op een best aardige zaterdag in maart

Wij vertrokken vanaf de verhuurlocatie

besloten wij een (ietwat aangepaste)

in Breskens met een stoere e-chopper

Hap en Stap toer bij Zeeuwse

en een Goccia, een soort van scooter.

Evenementen te boeken. Hoewel het

Beide voertuigen zijn elektrisch

nog vroeg in het voorjaar was, was de

aangedreven. Het fijne van vertrekken in

temperatuur aangenaam. De bedoelding

Breskens vinden wij de ruime

van de Hap en Stap toer is dat je geniet

parkeergelegenheid die er is. Als je met

van het West Zeeuwse Landschap in al

het fiets-voetveer komt, hoef je zelfs

zijn verscheidenheid, maar ondertussen

geen 100 meter te lopen om je

ook culinair geniet.

voertuigen op te halen.
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Strijd met het water

Daarnaast vinden wij een van de belangrijkste pluspunten het feit
dat je direct kunt starten op de wandel- en fietsroute die bovenop de
Westerschelde dijk ligt. Je hebt aan beide kanten overzicht over het
water en de polders.

WATER EN LANDSCHAP
Zeeland is een provincie met veel water en ook het Zeeuws Vlaamse
landschap is in de loop der eeuwen ontstaan door mensenhanden.
Door dijken te bouwen wonnen ze land van het water en
beschermden zich tegen het water. De eeuwige strijd met het water
blijft voor altijd verbonden met het (West-) Zeeuws Vlaamse
landschap.
Maar Zeeuws Vlaanderen is het deel van Nederland wat tegen België
aan vast zit en niet aan Nederland. De Belgische, meer
bourgondische inslag is hier dan ook zeker terug te vinden.
Als je start in Breskens kun je bijna overal op de dijk naar Cadzand
rijden, een tocht van 16 km. Ondertussen kom je ruim 15
strandpaviljoens tegen waar je die bourgondische inslag terug kunt
vinden.
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Dichtbij de zee

25 KM/UUR
Wij starten vanaf Breskens om tot aan Strandpaviljoen Puur
heerlijk te genieten van het fijne weer, het uitzicht over de
Westerschelde en aan de linkerkant het ingepolderde
Zeeuws Vlaamse landschap. Met onze elektrische
voertuigen gaat dat niet harder dan 25 km/uur en ondanks
het vroege voorjaar zijn er toch al wat toeristen bovenop de
dijk te vinden om net zoals wij te genieten van het uitzicht.
Net buiten Breskens vind je de Panoramaweg. Dat is de
enige weg waar je met je vierwielige voertuig zo dicht
mogelijk het strand en de zee kunt benaderen. Op alle
andere wegen rij je met je auto onderaan de dijk en zie je
niets van de zee.
Omdat wij pas gestart zijn rond 13.00 uur hebben wij bij
strandpaviljoen Puur ervoor gekozen om een soepje te
nuttigen. Je kunt er heerlijk zitten achter het glas waardoor
het er bijna altijd aangenaam is.

Be so happy that when
others look at you, they
become happy to.

BBQ

BBQ TIJD
Het is er weer BBQ tijd.
Natuurlijk zijn er genoeg
redenen om te genieten van
heerlijk vlees of vis van de
BBQ.

Bij Zeeuwse Evenementen hebben we

Uiteraard zijn er meer mogelijkheden,

de volgende mogelijkheden als het gaat

vraag ons erna. We stellen graag jouw

om BBQ schotels:

meest perfecte BBQ schotel samen.

alleen vlees

Bestellen kan vanaf 10 personen via

alleen vis

www.zeeuwseevenementen.nl

combinatie
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Hapjespannen
Zeeuwse Evenementen heeft al even iets nieuws. En het is ontzettend leuk: de Hapjespannen.
De hapjespannen zijn pannen waarin je het gerecht aangeleverd krijgt, die je gemakkelijk met een
stekker kunt opwarmen. Je voorgemaakte gerecht wordt dan langzaam warm en staat heel leuk
op tafel.
Uiteraard krijg je bij de Hapjespan ook extra ingrediënten aangeleverd zoals dat volgens ons bij
het gerecht hoort. Bij Indonesische nasi hoort natuurlijk ook kroepoek. Maar die wil je liever niet
warm eten. ;-)
Zo maak je thuis eten leuk en gezellig. Het is tenslotte een leuke afwisseling op het traditionele
gourmetten. Maar wel net zo leuk.
Diverse gerechten
De hapjespannen kan Zeeuwse Evenementen verzorgen in diverse wereld gerechten. Wat dacht
je van:
·
·
·
·
·
·
·

Griekse souvlaki
Mexicaanse taco
Indonesische saté
Turkse Shoarma
Amerikaanse pulled pork
Hollandse snackbox
Vegetarische pulled jack fruit

Kijk in onze webshop voor meer
informatie en maak je keuze!
Bestellen kan per 4 personen.
Mexicaanse taco

Turkse Shoarma

Griekste souvlaki

indonesische nasi

IN DE KIJKER

Op deze pagina's willen we een aantal
medewerkers van ons bedrijf in de kijker
zetten. We stellen hen een paar korte
vragen en brengen hen in beeld.
In dit nummer zijn we het gesprek
aangegaan met Madeleine Scherbeijn en
Lars Bus.
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Madeleine
Scherbeijn
Madeleine Scherbeijn werkt al langer voor
Zeeuwse Evenementen. Inmiddels is zij
verantwoordelijk voor de planning van het
personeel op evenement en de
verhuurvestigingen. Daarnaast regelt zij
organisatorisch een aantal dingen voor
evenementen en activiteiten. Een voorbeeld:
zij schrijft de routes uit voor een
teambuildingsactiviteit. Met een bepaalde
regelmaat staat zij ook zelf in de
verhuurvestigingen om de klanten te woord
te staan.
Op de vraag wat zij nu het leukste vindt van
alle activiteiten, moet ze even nadenken.
“Het is niet zozeer één ding wat ik leuk vind.
De combinatie van de verschillende

activiteiten maakt het voor mij leuk. Ik vind
het leuk dingen te organiseren, maar ook
leuk om in de verhuur te staan. Het beste
van alles is, dat ik bijna alleen maar vrolijke
mensen tegenkom, omdat ze iets leuks gaan
doen en dat maakt dat ik veel plezier heb in
mijn werk.”
Op de vraag of de planning lastig is geeft ze
aan dat dat wel meevalt. “Ik heb ervaring
met een heel groot team bij een oude
werkgever. Soms is het makkelijk, maar
soms zijn er ook veel veranderingen. Van
sommige groepen weten we 3 maanden van
tevoren dat ze komen, van andere groepen
is het soms maar een week van tevoren.
Dan is het even schakelen. Dat vraagt van
onze medewerkers wel wat flexibiliteit.
Ik denk dat het werken bij Zeeuwse
Evenementen voor de jongere
leeftijdscategorie ook leuk is.
Zeeuwse Evenementen | 26

Ze krijgen van ons een hoop
verantwoordelijkheid. Ze moeten zelfstandig
kunnen werken of dat willen leren. Dat maakt
het voor die categorie erg leuk om bij ons te
werken. We geven ze een hoop vertrouwen
in hun werk. We proberen een team op te
bouwen van jonge mensen waar gezelligheid
en teamwork voorop staat."
Op dit moment is het nog goed te doen om
de planning voor alle teams rond te krijgen.
Echter voor de extra drukke periode in de
zomer hebben we echt nog wel extra mensen
nodig. Bij voorkeur met een rijbewijs. Als er
iets gebeurt en iemand moet er op uit, dan is
het fijn dat die persoon een rijbewijs heeft. In
de planning let ze er op dat er vooral in het
weekend iemand beschikbaar is met een
rijbewijs om te kunnen assisteren, al was het
maar van huis uit.

Als je Madeleine tegenkomt op een vestiging
of evenement, dan weet jij dat zij dit allemaal
piekfijn geregeld heeft.

Lars Buss
Lars Buss werkt ook bij Zeeuwse
Evenementen en neemt de inkoop voor
zijn rekening.
Wat houdt dat eigenlijk in?
“Voor Zeeuwse Evenementen neem ik
binnen de verhuur van de voertuigen de
inkoop van allerlei horecazaken voor
mijn rekening. Bij onze vestigingen in
Breskens en Nieuwvliet verkopen wij
koffie, thee, chocolademelk, maar ook
fris, ijs en zijn er benodigdheden voor
het toilet nodig. Ik zorg ervoor dat dat in
orde blijft en alles gevuld blijft. Laten we
hopen op warm weer, dan kan ik de
ijsvriezer gevuld houden.
Daarnaast zorg ik ervoor dat er contact
gelegd wordt met Store 24 en Neptunus
als er mankementen of gebreken aan
een van de
28 | Zeeuwse Evenementen

funvoertuigen is. Ik coördineer het
herstel, maar doe natuurlijk zelf geen
reparaties.”
Naast zijn werk bij Zeeuwse
Evenementen heeft Lars ook nog zijn
eigen bedrijf: The Cocktail King.
Daarmee staat hij op evenementen of
privé feestjes om heerlijke cocktails te
maken. Tijdens de pandemie was daar
niets in te verdienen, maar gelukkig
komen de aanvragen nu weer binnen.
“Maar mijn bedrijf is wat ik naast mijn
vaste inkomen doe. Wie weet kan het in
de toekomst verder groeien”, voegt Lars
er nog aan toe.

HISTORIE

VAN HET VEERHAVENGEBOUW IN BRESKENS
Zeeuwse Evenementen | 29

BRESKENS

Sinds vorig jaar hebben wij onze intrek genomen in het
oude veerhaven gebouw in Breskens, als tweede locatie
voor de verhuur van funvoertuigen. Het gebouw heeft tot
2015 leeg gestaan, tot dat de natuurlijke koffie- en
theeschenkerij Centrum Qi er haar intrek in nam. Dat is
jarenlang een mooie locatie geweest om iets lekkers te
nuttigen.
In 2021 werd het gebouw verkocht aan Erik van Damme,
eigenaar van o.a. strandcamping Groede en strandhuisjes
Groede. Het is fijn dat zo’n bijzonder gebouw met zijn
historie bewaard gebleven is. Maar wat is nu die historie
van het veerhaven gebouw? We doken de archieven in.
Zeeland bestond vroeger uit eilanden. Zonder
Deltawerken, Zeelandbrug, Westerscheldetunnel of A58
was het onmogelijk om je over de weg te verplaatsen
tussen de verschillende Zeeuwse gebieden. De
veerdiensten waren dan ook de levensader van de
provincie.
De veerdiensten werden in de provincie bijna allemaal
uitgevoerd door de Provinciale Stoombootdiensten in
Zeeland (PSD), opgericht in 1866. In de periode tussen
1900 en 1930 werden nog diverse veerdiensten onder de
hoede gebracht van de PSD.
De periode na de Tweede Wereldoorlog kenmerkt zich
door het verdwijnen van de Zeeuwse veerdiensten. In
1953 slaat het noodlot toe in Zeeland tijdens de
Rampnacht. Om te voorkomen dat zo’n catastrofe zich zal
herhalen worden de Deltawerken bedacht. Over de
verschillende dammen worden ook wegen aangelegd en zo
raken de veerdiensten overbodig.
In 1965 opent de Zeelandbrug die de veerdiensten over de
Oosterschelde overbodig maken. In 2003 opent de
Westerscheldetunnel, waardoor de laatste
autoveerdiensten verdwijnen.
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Vlissingen-Breskens
Al vanaf 1828 voer er tussen Vlissingen en Breskens
een particuliere stoomboot gesubsidieerd door de
provincie. Vanuit Breskens voer deze boot (De Schelde
genaamd) nog door naar Terneuzen, dus eigenlijk was
het de dienst Vlissingen – Breskens – Terneuzen. In
1842 kocht de Provincie de boot en liet de exploitatie
over aan een particulier. Ook komt in 1842 de nieuwe
veerboot Stad Vlissingen No.1 in de vaart.
Al vanaf 1866 voeren de veerboten uit Breskens naar
de Buitenhaven in Vlissingen. De afstand tussen
Vlissingen en Breskens is ongeveer 5,5 kilometer. In
Vlissingen was er gelegenheid tot overstappen op de
trein naar de rest van Nederland, Duitsland of nog
verder. Ook vertrokken er vanuit de Buitenhaven
mailschepen naar Engeland.
In de jaren 20 van de vorige eeuw werd besloten om
van Vlissingen – Breskens een kopladingsveerdienst te
maken. De radar stoomboten van de Provincie waren
niet geschikt om veel en snel auto’s te vervoeren. De
eerste kopladingsveerboot was de Koningin
Wilhelmina, gebouwd in 1927.

Vlissingen – Breskens maakte de grootste verbetering in

Nieuwe veerhaven

de geschiedenis van het veer mee. Het kopladingssysteem

In de tweede wereldoorlog zijn de veerhavens en veel

werkte perfect en sloot perfect aan op het groeiende

schepen zwaar beschadigd geraakt door de bezetter. Eind

aantal auto’s in Zeeland. In 1932 kwam de veerboot

jaren 50 werd daarom een nieuwe veerhaven gegraven in

Prinses Juliana in dienst. Dit schip leek sterk op de

ten westen van Breskens, om precies te zijn tussen het

Koningin Wilhelmina, maar was zo’n tien meter langer.

voormalige fort Frederik Hendrik en het dorp in. In de

Door de komst van een tweede kopladingsveerboot kon

haven van Breskens was geen plek voor nog grotere

nu met twee veerboten worden gevaren. Ook dit kwam de

veerboten en bovendien nam de verkeersoverlast voor de

automobilist sterk ten goede. De wachttijden werden sterk

dorpsbewoners steeds verder toe. De toegangsweg naar

gereduceerd.

de veerboot liep immers dwars door hun dorp.
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Dubbeldekkers
In de jaren '90 werd besloten een vaste oeververbinding
aan te leggen in de vorm van de Westerscheldetunnel . De
veerdiensten zouden over een aantal jaar verdwijnen. Na
veel discussie werd uiteindelijk een tweede dubbeldekker
voor Vlissingen – Breskens gebouwd. Deze in 1993 bij de
Schelde in Vlissingen gebouwde Koningin Beatrix voer
samen met de Prinses Juliana tot 1997 over de
Westerschelde. In dat jaar werd namelijk nog een
dubbeldekker, de Prins Johan Friso in de vloot van de PSD
opgenomen. De laatste jaren bepaalde deze twee
veerboten het beeld tussen Vlissingen en Breskens.
15 maart 2003
Op 14 maart 2003 was het zover, de laatste auto’s werden
over de Westerschelde vervoerd. Vanaf de dag erna was
het alleen nog mogelijk de Westerschelde onder de grond
te passeren. Op 15 maart 2003 om 16u kwam de Koningin
Beatrix Vlissingen binnengevaren. De laatste overtocht
onder PSD-vlag. Daarna is het gebouw nog eventjes
gebruikt voor het nieuwe fiets-voet veer totdat de nieuwe
aanlegsteiger en het gebouw gereed waren.
Geschiedenis in beeld
Het gebouw waar wij nu in zitten is daarna gesloten en
heeft tot 2015 leeg gestaan.
Het veerhaven gebouw zoals het er nu staat is dus
gebouwd in de jaren 50. Inmiddels is in ons
verhuurkantoor de laatste 50 jaar van de geschiedenis
goed in beeld gebracht door een aantal oude foto’s aan de
binnenkant en aan de buitenkant van het gebouw.
Met deze historie zichtbaar is het dus waard om eens
binnen in het pand iets te komen drinken.

Artikel en foto’s met dank aan psdnet.nl

UPDATE NIEUW
PAND
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het nieuwe pand van
Zeeuwse Evenementen aan de Nijverheidsweg in Schoondijke. Inmiddels
is de buitekant in geschilderd en is alles betegeld.
Ook aan de binnenkant is het klaar en wordt er al veelvuldig gebruik van
gemaakt. Op deze pagina's vinden jullie er een foto verslag van.
Ons nieuwe adres: Nijverheidsstraat 1, 4507 AW Schoondijke.

Zeeuwse Evenementen wenst je een
fantastische zomer!
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EXTRA

Alle dagen open
Breskens & Nieuwvliet

Colofon

De verhuurlocaties van funvoertuigen van Zeeuwse Evenementen in

Zeeuwse Evenementen is een uitgave

Breskens en Nieuwvliet zijn alle dagen open tot 1 november 2022.

van Zeeuwse Evenementen uit
Schoondijke.

Neem van te voren even contact op over je vraag en mogelijke
reservering.

Niets uit deze uitgave mag zonder
toestemming overgenomen worden.
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