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Op de foto; 

Bovenste rij: Arnoud Vooijs, Kees Bakker, Patrick Vonder

Onderste rij: Astrid Keijzer-Kaan, Daphne Grin, Maarten Cornelissen, Joke Wigbout-Tijsen en Marjolein Koster

We gaan samen voor een 
         Flora & Visserijdagen 
             van topkwaliteit!
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Voor het organiseren van de Flora en Visserijdagen zijn de Vlootschouwcommissie en de Koninklijke Bloemenvereniging Flora samen ver-

antwoordelijk. Voor het vierde jaar is de samenwerking tussen deze twee organisaties nog meer versterkt. Ieder voor het eigen onderdeel 

verantwoordelijk, maar samen verantwoordelijk voor het gehele evenement. De Vlootschouwcommissie houdt zich bezig met de activiteiten 

buitendijks en de Koninklijke Bloemenvereniging Flora voor de activiteiten binnendijks.  Vanaf het najaar in 2014 en naar aanleiding van de eva-

luatie werden de plannen voor de komende Flora en Visserijdagen gesmeed. We denken met elkaar mee en vullen elkaar waar mogelijk aan. 

samen in een bootje

We gaan samen voor een 
         Flora & Visserijdagen 
             van topkwaliteit!
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Nog een paar weken, dan is 
het alweer zover! De Flora & 
Visserijdagen staan weer voor 
de deur. Als Vlootschouw 
Commissie zijn we na afgelopen Flora & Vis-
serijdagen meteen weer begonnen met de 
voorbereidingen van dit jaar. Er is enorm 
veel werk verzet door het bestuur en vrij-
willigers om er dit jaar, net als voorgaande 
jaren, weer een feest voor iedereen van te 
maken!  Dit jaar hebben wij gekozen om 
‘de garnaal’ te promoten tijdens de Flora 
& Visserijdagen. Wieringen heeft de groot-
ste garnalenvloot van Nederland, en daar zijn we erg trots op! Tijdens de proeverij op de zaterdag en zondag kan de garnaal dan ook in verschillende bereidingen geproefd worden.

Voorgaande jaren hebben wij veel aandacht gegeven aan de restauratie van het Skuutje “WR 60”. Het Skuutje stond 2 voorgaande edities van de Flo-ra & Visserijdagen op de kade tijdens het restauratie proces. Ook dit jaar zal het Skuutje een belangrijke rol vervullen, alleen op een andere manier. In 1962 werden de Flora & Visserijdagen met dit schip geopend. Iets soortge-lijks gaan we ook dit jaar doen. De opening van de Flora & Visserijdagen zal plaatsvinden bij “de Coupure” op vrijdag 21 augustus om 19:30. 
Het programma is zoals elk jaar weer uitgebreid en bevat voor ieder wat wils! Een paar voorbeelden zijn onder andere: visproeverij, markt op en om de visafslag, op de zondag met oude ambachten, diverse optredens in de feesttent en op de haven, dit jaar op zondag het Univé pannatoernooi, de visshowtafel en nog veel meer. Op maandag weer het hoogtepunt de traditionele Vlootschouw, waar iedereen gratis kan mee varen op een van de vele versierde vissersschepen voor een rondje over de Waddenzee. Ook worden er op maandag natuurlijk weer heerlijke scholfilets gebakken die u gratis kunt komen proeven. 

Het volledige programma is terug te vinden in dit schitterende magazine, wat ook dit jaar weer in goede samenwerking gemaakt is met Burghout Design & Druk of op onze website www.visserijdagen.nlNamens de voorzitter en het gehele Vlootschouw Commissie bestuur wen-sen wij iedereen een schitterend weekend toe! En hopen dat u de komen-de Flora & Visserijdagen volop geniet van hetgeen er in Den Oever te zien en te doen is!

Voorzitter Vlootschouw Commissie Den Oever

Beste mensen,

Ieder jaar rond eind augustus, mogen wij in Den 

Oever dat prachtige feest: Flora & Visserijdagen 

vieren. Het bestuur van De Koninklijke Bloemen-

vereniging Flora en het bestuur van de Vloot-

schouwcommissie hebben er weer een jaar van 

voorbereidingen aan besteed en hebben samen met een hele vloot aan 

vrijwilligers er weer vele uren in gestoken om dat voor elkaar te krijgen. 

Het thema van dit jaar is: wie wil er mee naar Wieringen varen. Met deze slo-

gan willen we het eiland Wieringen weer eens goed op de kaart zetten. Als je aan 

Wieringen denkt, dan denk je aan de kotters in de haven, de bedrijvigheid op de 

kade, maar ook aan een lekker vissie eten, aan de wind, aan de frisse zeelucht, 

het landelijke karakter, de vogels, de ganzen, de landerijen, de rust en de ruimte. 

Geen wonder dat menig toerist graag hier zijn rondje fietst of wandelt. Een uniek 

stukje natuur. 

In de bloementent hebben we dit jaar dan ook het eiland als maquette neer-

gelegd. De kinderen van de basisscholen hebben alle bezienswaardigheden 

van het eiland nagebouwd en op de maquette geplaatst. Als plant van dit jaar 

hebben we naast de petunia nu ook een echte garnalenplant mogen uitdelen 

onder de leden. In een vissersdorp waar we o.a. garnalen op zee vissen kan een 

garnalen plant in de tuin niet ontbreken! Hoewel het niet de makkelijkste plant 

is! Als deze ‘s winters binnenstaat dan kan deze plant uitgroeien tot een forse 

blijvende plant.  De keuze hiervan sluit dan ook weer mooi aan bij het thema van 

de visserij: de garnaal.  

Naast de bloementent met petunia’s en garnalenplanten is dit jaar de markt te-

rug op de dinsdag. De organisatie is in handen van de twee Flora bestuursleden 

Joke en Regina. Zij hebben alle kramen zelf geselecteerd waardoor er een veel-

zijdig assortiment is. Tijdens de markt is er ook een verloting met drie trekkingen.

Nieuw dit jaar  is de bloemenverkoop. Bij de tent kan iedereen de bestelling van 

een gladiolenpakket ophalen om zo met elkaar in het dorp de bloemetjes let-

terlijk buiten te kunnen zetten. Kortom de 109e keer Flora in Den Oever gaat 

weer hand in hand met bloemen, vis en veel gezelligheid. Wij als bestuur van 

Koninklijke Bloemenvereniging Flora wensen u dan ook een prachtig feest toe.

Jac van der Geer 

Voorzitter Koninklijke Bloemenvereniging Flora

Voorwoord
Vlootschouw commissie

Voorwoord
Koninklijke Bloemen-

vereniging Flora

Jac van der Geer

Astrid Keijzer-Kaan

Daphne Grin

Joke Wigbout-Tijsen

Maarten Cornelissen

Regina de Pau-Hoekstra

Maaike Tijsen

Bestuursleden Koninklijke  

Bloemenvereniging Flora:

Peter Jeeninga

Kees Bakker

Erik Rotgans

Marjolein Koster

Patrick Vonder

Arnoud Vooijs

Bestuursleden  

Vlootschouw Commissie
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HANDEL, ONDERHOUD EN REPARATIE 
VAN KLASSIEKE MOTOREN

Molenveld 9 - 1777 HN  Hippolytushoef 
tel 0227 593690 - info@nubomotors.nl 

www.nubomotors.nl

168 Nubo.indd   1 08-07-13    10:03

IETS TE VIEREN?
T  06 51 80 65 81  WWW.DEGROOTRECREATIE.NL

EEN HUWELIJK, JUBILEUM, VRIENDENWEEKEND, FAMILIE 

OF BEDRIJFSFEEST? INFORMEER NAAR DE VELE MOGELIJKHEDEN!

GA NAAR ONZE SITE  WWW.DEGROOTRECREATIE.NL

aannemersbedrijf

den oever

Hofstraat 79-81
1779 CB Den Oever

Tel. 0227 511281
www.bakkerdenoever.nl
info@bakkerdenoever.nl

Voor al uw nieuwbouw-,
Verbouw- en onderhoudswerkzaamheden

Uw AFICOM-Adviseur doet meer

Haventerrein 3-A  1779 GS Den Oever
(0227) 51 15 29  |  info@aficom.nl  |  www.aficom.nl
Met vestigingen in Amsterdam, Callantsoog, Haarlem & Purmerend.

Uw AFICOM-Adviseur doet meer

www.degreefinstallaties.nl

Wij wensen u gezellige Flora- en Visserijdagen!

079 De Greef.indd   1 15-07-13    10:48
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“Wie wil er mee naar Wieringen varen!” Hoe toepasselijk is het thema 
van dit jaar als we het hebben over de Flora & Visserijdagen... Wieringen 
heeft veel te bieden. Wist u dat visafslag Hollands Noorden Den Oever 
heeft aangewezen als hoofdaanvoerhaven voor de garnalen? U leest er 
alles over in het verhaal van Sander van Rijswijk over de verduurzaming 
van de garnalenvisserij.

De garnaal, daar draait het om deze keer. Er is geen familie in Nederland 
die zó veel met garnalen doet als de familie van der Burg. We namen een 
kijkje in de keuken van Ans, Rein, Rik en Jelle. Beleef het mee!

Genoten hebben we van Burgemeester Nawijn die, zonder aarzeling, een 
reddingspak van de KNRM aantrok voor een spectaculaire reddingsactie 
op het water, want veiligheid staat hoog in het vaandel wanneer je naar 
Wieringen vaart... 

Wij hopen dat u, door het lezen van het magazine alvast een beetje in de 
stemming komt voor het feest, of zo mooi verwoord in de column van 
Henk Cornelissen:  

‘Een mens moet doen weer-ie goed in is. 
Liit ongs er maar weer een mooi feest van make!’

Geniet van ons magazine wat mede weer tot stand kon komen door de 
enthousiaste reactie’s van de adverteerders. Hierdoor is het magazine 
kostendekkend en kunnen we zelfs nog een financiële bijdrage leveren 
aan het feest!  

Hayke Burghout

Nicole Rienstra
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Nico Bakker
PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE

0 6 - 1 0 9  1 4  1 4 7
Steunzolen voor voet- en houdingsklachten

B e l t s t r a a t  7 9  H i p p o l y t u s h o e f
w w w . b a k k e r p o d o l o g i e . n l

ZERE VOETEN ?

026 Bakker Podologie.indd   1 03-07-14(week27)   17:22

van brood tot gebak
is BEN die het bakt

bakkerij Ben Idema
Voorstraat 2 - Tel. 0227-511382

033 Bakkerij Idema.indd   1 09-07-13    09:37

Bekend om zijn vlees- en visspecialiteiten!
Rijksweg N99 - Den Oever

0227-511235 / 512030

Kijk ook eens op www.zingendewielen.com

Hippolytushoef en Wieringerwerf

DE VOORDELIGSTE BOUWMARKT
VAN HOLLANDS KROON

074 Formido.indd   1 24-07-13    09:16

Polar Koeltechniek - De Stek 8a - Wieringerwerf

Namens alle medewerkers frisse
flora- en visserijdagen toegewenst

Telefoon 0227 - 720 368

•	Nieuwbouw

•	Onderhoud

•	Airconditioning

•	24-	uursservice

RESTAURANT BASALT
Haventerrein 6 -  Den Oever
Telefoon: (0227)-511599
E-mail: info@restaurantbasalt.nl

U bent burgemeester van de zeer waterrijke Gemeente Hollands Kroon, 

wat betekent dit voor recreatie, toerisme het bedrijfsleven?

,,De ligging aan het  IJsselmeer en de Waddenzee biedt heel veel 
mogelijkheden voor bedrijven, recreatie en toerisme. Als voorbeeld 
noem ik de tochten op het Wad. Je kunt mooi fietsen langs het water en 
je kunt hier volop zeilen en surfen. Er is behoefte om vanuit Amsterdam 
toeristen naar ons waterrijke gebied te halen. Het voormalige eiland 
Wieringen is daarvoor een uniek en zeer geschikt gebied.’’

Voor de veiligheid op het water is vanuit Den Oever de KNRM inzetbaar 

voor zowel het IJsselmeer als de Waddenzee. 

Hoe kijkt u als beschermheer naar deze diensten?

,,Het is fantastisch dat dit station van de Koninklijke Nederlandse 
Reddings Maatschappij er is. Sinds 2003, geïnitieerd door de toenmalige 
burgemeester Jan Baas. Het was tot die tijd een stuk nog niet door de 
KNRM bemenst gebied. Ik zeg bemensing, want er zijn ook vrouwen bij. 
Er zijn al veel mensen geholpen die op het water in nood verkeerden.’’

Hoe heeft u de Flora en Visserijdagen in Den Oever in eerdere jaren beleefd?

,,Ik vind het een ontzettend mooi evenement, het zegt ook iets over de 
historie. Hoe de Floravereniging is ontstaan voor vissersvrouwen die thuis 
achterbleven als hun mannen naar zee waren. Dat het Florafeest samen 
met de Visserijdagen gevierd wordt, is een mooie combinatie. Het is het 
feest van Wieringen. Ik heb het een paar keer mogen meemaken. Het is 
fantastisch om met veel mensen bij Café Tante Pietje gezellig op de dijk 
te zitten. De haven ziet er die dagen top uit met alle versierde kotters. Ik 
verheug me er op het evenement wederom te mogen openen. Dit keer 
niet bij de bloementent, maar op de haven bij de coupure.’’

Kent u het lied ‘Wie wil er mee naar Wieringen varen?’ 

,,Het is heel leuk. Ik heb het lied uit de tijd dat Wieringen een eiland in de 
Zuiderzee was wel eens gehoord, maar ik kan het niet zingen.’’

Heeft u zelf ervaring om vanaf het water een bezoek aan het 

geheime Waddeneiland Wieringen te brengen? 

,,Die ervaring heb ik niet, maar ik heb wel diverse malen een tocht op de 
Waddenzee gemaakt, waarbij ik ben gestart en weer ben aangekomen 
in Den Oever. Er zijn veel mogelijkheden voor recreatievaart binnen 
Hollands Kroon, bijvoorbeeld om richting de haven van Kolhorn te varen.’’

Welk plekje aan het water moet iemand die naar Hollands Kroon 

komt beslist bezoeken?

,,De haven van Den Oever. Maar ook een stukje verderop langs ‘t Wad bij 
Vatrop. Zo kan ik nog veel meer mooie plekjes noemen. De Haukeshaven 
is ook schitterend.’’

Welke wensen wilt u graag in de toekomst zien uitkomen 

wat betreft Den Oever.

,,Wij willen als gemeente heel graag zien dat Den Oever een havenplaats 
wordt waar je niet voorbij rijdt, maar waar je het dorp binnenrijdt. We 
zijn daar actief mee bezig, onder andere in samenwerking met plannen 
voor De Nieuwe Afsluitdijk. Het dorp moet meer tot leven komen. Wij 
willen zo veel mogelijk initiatieven ondersteunen. Het is doodzonde dat 
velen zeggen dat lukt niet. Er zijn diverse voorzieningen verdwenen, 
waar we graag weer iets voor terug zien. De Flora en Visserijdagen zijn 
een prachtige promotie om te laten zien wat hier allemaal mogelijk is.’’
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Burgemeester van Hollands Kroon Jaap Nawijn blikt met Marion Lont bij Zuiderhaven op station Den Oever van de KNRM 
vooruit op de Flora en Visserijdagen. Als burgemeester is hij voorzitter van de commissie van het plaatselijke KNRM station.

(Kijk voor de hele reportage met de KNRM op pagina 45)
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HERINDELING HAVENS 
EN DIJKVERSTERKING 

RECREATIE 
EN TOERISME 

BINNENDORPSE 
ONTWIKKELINGEN 

DE STRIP
 

NATUUR 

• Dijkversterking Den Oever 
• Ontwikkeling Vissershaven

•

 

Ontwikkeling Noorderhaven
• Peilschaalhuisje

• Verplaatsing vuurtoren

• Ontwikkeling Zuiderstrand
•  Verbetering Bebording

 Ontwikkeling camperplaatsen•
  

• Herinrichting Voorstraat/Zeestraat
• Invulling omgeving oude Dekamarkt

• 
 

•  Ontwikkeling nieuwe supermarkt
•  Ontwikkeling informatiecentrum

• Waddenbelevingspunt
• Promotie werelderfgoed 
 Waddenzee
• 

Waddenpoort
Den Oever

Werken aan Waddenpoort Den Oever
Duurzame economische en recreatieve versterking van Den Oever.

• Ontwikkeling Waddenhaven

 Het Schor

• Verkoop kavels
Ontwikkeling horeca/retail

,,Den Oever wordt het garnalencentrum van Nederland.’’ 
Wethouder van de gemeente Hollands Kroon Theo Meskers, 
is er van overtuigd dat dit gaat gebeuren. ,,Als vloot kunnen 
de Wieringer vissers een heel goed product leveren. Met de 
vernieuwingsplannen voor Visafslag Hollands Noorden én de 
uitvoering van het project Waddenpoort, kan de haven van Den 
Oever landelijk meer gaan betekenen.’’

De slogan die de samenwerkende ondernemers in Den Oever 
gebruiken loopt daar al een beetje op vooruit: ‘Den Oever, de 
hoofdstad van de ZeeVerse Vis’. Een mooie passende slogan, 
aldus bestuurslid van de Zakenclub Den Oever en garagehouder 
Ed den Das. 

Zonnige toekomst
Zowel de wethouder Economische Zaken als de garagehouder 
zien de toekomst van het oude Zuiderzeedorp aan de voet van 
de Waddenzee en het IJsselmeer, zonnig tegemoet. 
De mogelijkheid om naast de handel in vis, ook vis te verwerken 
op de visafslag kan nieuwe banen opleveren. Eveneens wordt 
volop ingezet op toerisme en recreatie.
Onderdeel van het plan Waddenpoort is onder andere een 
herindeling van de schepen in de haven. Hierbij krijgen de ge-
restaureerde Wieringer aken, andere historische schepen en de 
bruine vloot die veel in de haven van Den Oever te vinden is, 
een prominentere plek. Zij komen te liggen in het zicht van de 
Coupure. De Coupure is de doorgang in de dijk van de haven 
naar het dorp. Er zijn plannen om het bestaande peilschaalhuisje 
in ere te herstellen. Allemaal trekkers voor een breed, landelijk 
en internationaal publiek dat naar de havenplaats aan de 
Waddenzee komt.

Verhaal van de vis
Den Das: “In alle economische plannen komt steeds meer naar 
voren dat de visserij moet worden behouden voor Den Oever. 
Nu en in de toekomst.” Het verhaal achter de vis is belangrijk. Het 
gaat niet alleen om de kilo’s die aangevoerd worden, maar om de 

vis als kwalitatief product. De handel én het verhaal zijn niet alleen 
goed voor de visserijsector en aanverwante bedrijven, maar ook 
voor de recreatie en het toerisme.’’  Voor de garagehouder lijkt er 
geen economische band te bestaan met de visserij, maar die is 
er wel degelijk. ,,Ik verkoop auto’s dankzij de ZeeVerse vismarkt in 
de visafslag op de haven. Dat verband wordt niet door iedereen 
gezien. Er komen regelmatig klanten uit het hele land die wel 
eens op zaterdag naar de vismarkt gaan. Een stel vertelde dat zij 
telkens langs mijn bedrijf aan de Havenweg reden en veel mooie 
occasions zagen staan. Op het moment dat zij een andere auto 
zochten, kozen ze er voor om er bij ons een te  kopen. Zo zie 
je dat je er met elkaar beter van wordt als er iets georganiseerd 
wordt. Zo is alles met elkaar verweven.’’ Den Das is evenals 
wethouders Meskers nauw betrokken bij de toekomstplannen 
voor het dorp. Den Das: ,,Ik wil de boel graag op de rit zetten, 
ik heb vier kinderen, het is prettig als die hier ook een toekomst 
hebben. Vroeger was Den Oever een bruisend dorp, we hadden 
een mooie winkelstand en de loyaliteit van de inwoners lag meer 
bij de ondernemers in het dorp. Dat is veranderd, overigens 
niet alleen bij ons. De horizon van iedereen wordt verbreed, 
mede door internet. Omdat er geen grote ontwikkelingen zijn 
geweest, heeft Den Oever een achterstand opgelopen ten 
opzichte van veel omliggende plaatsen. Daar wordt nu met alle 
plannen een inhaalslag mee gemaakt. Ik heb zelf een boot en 
kom in havenplaatsen waar veel reuring is. Wij zitten hier op de 
scheiding van zout en zoet water. Dat is uniek.’’
 
Ontwikkeling vissersdorp
De gemeente Hollands Kroon, waarin het voormalige eiland 
Wieringen, de Wieringermeer, Anna Paulowna en Niedorp zijn 
gefuseerd, heeft niet voor niets ingezet op de ontwikkeling 
van het vissersdorp. Wethouder Meskers: ,,Vergrijzing is een 
trend waar veel dorpen mee te maken hebben, terugloop van 
de winkelstand in dorpen eveneens. In een aantal plaatsen 
moeten scholen sluiten. Den Oever heeft een mooie nieuwe 
basisschool gekregen. Een belangrijke faciliteit. De bedrijvigheid 
aan de Havenweg is onder andere onderdeel van het project 

Waddenpoort om het dorp een nieuwe economische impuls te geven. De 
nieuwe Dekamarkt is daar onlangs met een uitgebreid assortiment geopend. 
We werken eraan om meer ondernemers te trekken zodat meer winkels en 
horeca zich hier vestigen.’’ Ook ondernemen in Den Oever? Retail en Horeca 
welkom aan de Havenweg! Mail naar projecten@hollandskroon.nl

Wandelroute met Waddenuitkijkpunt
“De Voorstraat wordt opgeknapt zodra de dijkversterking is afgerond. Op 
dit moment zijn we bezig met het zoeken van invulling voor leegstaande 
panden zoals het oude pand van de Dekamarkt.” Volgens Meskers een 
belangrijk punt. Ook met betrekking tot het toerisme zijn er initiatieven. ,,Er is 
een wandelroute vanuit de haven over de dijk gemaakt die naar een nieuw 
op te richten Waddenuitkijkpunt leidt. Mensen die het prettig vinden om in 
de natuur te zijn zullen zich hier op hun plek voelen.’’  Als pluspunten noemt 
Meskers het feit dat je vanuit Den Oever op een half uur rijden van Amsterdam 
bent en dat je vanuit het dorp zo op de Afsluitdijk met het Monument zit. ,,We 
willen iedereen er op diverse manieren meer bewust van maken dat je in onze 
gemeente naast het Werelderfgoed Waddenzee kunt wonen en recreëren. 
Den Oever is straks een van de leukste dorpen in Nederland.’’  De haven 
speelt een prominente rol in alle huidige en toekomstige ontwikkelingen. 
De havendijk moet in verband met de veiligheid voor de inwoners worden 
versterkt. 

Reuring en Rust
Den Das vult de wethouder aan: ,,De dijk is nu een scheiding tussen de haven 
en het dorp. Wij hebben met een groep betrokkenen om tafel gezeten en 
vinden dat de dijk juist een verbindend element moet zijn. Daarom is er 
voor een terrasdijk gekozen: een trapsgewijze bekleding van de versterkte 
dijk, waarop je kunt lopen en zitten. Je kunt dan al wandelend op de dijk de 
keus maken om naar de haven te gaan of het dorp in te lopen. Het tunneltje 
naar de Zuiderhaven aan het IJsselmeer en het strand langs de Zuiderhaven 
worden opgeknapt. Er gebeurt in elk geval van alles. Zo biedt Den Oever voor 
ieder wat wils, reuring en rust.’’
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Garagehouder Den Das: 
‘Ik verkoop auto’s door de ZeeVerse Vismarkt’
Goed draaiende visserijsector zorgt voor verbinding bedrijfsleven Den Oever 
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Bij de eerste poll over de vuurtoren zijn we ervan uitgegaan dat verplaatsing noodzakelijk is om de toren voor Den Oever te behouden. 
Rijkswaterstaat heeft aangegeven op dit moment nog geen plannen met de vuurtoren te hebben. Een poll van het Wieringernieuws.
nl liet zien dat een aantal inwoners vindt dat de toren op de huidige plaats moet blijven. Daarom houden we na de zomer een nieuwe 
poll voor verplaatsing naar de Oostkade of behoud op de huidige plek. 
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,,Den Oever wordt het garnalencentrum van Nederland.’’ 
Wethouder van de gemeente Hollands Kroon Theo Meskers, 
is er van overtuigd dat dit gaat gebeuren. ,,Als vloot kunnen 
de Wieringer vissers een heel goed product leveren. Met de 
vernieuwingsplannen voor Visafslag Hollands Noorden én de 
uitvoering van het project Waddenpoort, kan de haven van Den 
Oever landelijk meer gaan betekenen.’’

De slogan die de samenwerkende ondernemers in Den Oever 
gebruiken loopt daar al een beetje op vooruit: ‘Den Oever, de 
hoofdstad van de ZeeVerse Vis’. Een mooie passende slogan, 
aldus bestuurslid van de Zakenclub Den Oever en garagehouder 
Ed den Das. 

Zonnige toekomst
Zowel de wethouder Economische Zaken als de garagehouder 
zien de toekomst van het oude Zuiderzeedorp aan de voet van 
de Waddenzee en het IJsselmeer, zonnig tegemoet. 
De mogelijkheid om naast de handel in vis, ook vis te verwerken 
op de visafslag kan nieuwe banen opleveren. Eveneens wordt 
volop ingezet op toerisme en recreatie.
Onderdeel van het plan Waddenpoort is onder andere een 
herindeling van de schepen in de haven. Hierbij krijgen de ge-
restaureerde Wieringer aken, andere historische schepen en de 
bruine vloot die veel in de haven van Den Oever te vinden is, 
een prominentere plek. Zij komen te liggen in het zicht van de 
Coupure. De Coupure is de doorgang in de dijk van de haven 
naar het dorp. Er zijn plannen om het bestaande peilschaalhuisje 
in ere te herstellen. Allemaal trekkers voor een breed, landelijk 
en internationaal publiek dat naar de havenplaats aan de 
Waddenzee komt.

Verhaal van de vis
Den Das: “In alle economische plannen komt steeds meer naar 
voren dat de visserij moet worden behouden voor Den Oever. 
Nu en in de toekomst.” Het verhaal achter de vis is belangrijk. Het 
gaat niet alleen om de kilo’s die aangevoerd worden, maar om de 

vis als kwalitatief product. De handel én het verhaal zijn niet alleen 
goed voor de visserijsector en aanverwante bedrijven, maar ook 
voor de recreatie en het toerisme.’’  Voor de garagehouder lijkt er 
geen economische band te bestaan met de visserij, maar die is 
er wel degelijk. ,,Ik verkoop auto’s dankzij de ZeeVerse vismarkt in 
de visafslag op de haven. Dat verband wordt niet door iedereen 
gezien. Er komen regelmatig klanten uit het hele land die wel 
eens op zaterdag naar de vismarkt gaan. Een stel vertelde dat zij 
telkens langs mijn bedrijf aan de Havenweg reden en veel mooie 
occasions zagen staan. Op het moment dat zij een andere auto 
zochten, kozen ze er voor om er bij ons een te  kopen. Zo zie 
je dat je er met elkaar beter van wordt als er iets georganiseerd 
wordt. Zo is alles met elkaar verweven.’’ Den Das is evenals 
wethouders Meskers nauw betrokken bij de toekomstplannen 
voor het dorp. Den Das: ,,Ik wil de boel graag op de rit zetten, 
ik heb vier kinderen, het is prettig als die hier ook een toekomst 
hebben. Vroeger was Den Oever een bruisend dorp, we hadden 
een mooie winkelstand en de loyaliteit van de inwoners lag meer 
bij de ondernemers in het dorp. Dat is veranderd, overigens 
niet alleen bij ons. De horizon van iedereen wordt verbreed, 
mede door internet. Omdat er geen grote ontwikkelingen zijn 
geweest, heeft Den Oever een achterstand opgelopen ten 
opzichte van veel omliggende plaatsen. Daar wordt nu met alle 
plannen een inhaalslag mee gemaakt. Ik heb zelf een boot en 
kom in havenplaatsen waar veel reuring is. Wij zitten hier op de 
scheiding van zout en zoet water. Dat is uniek.’’
 
Ontwikkeling vissersdorp
De gemeente Hollands Kroon, waarin het voormalige eiland 
Wieringen, de Wieringermeer, Anna Paulowna en Niedorp zijn 
gefuseerd, heeft niet voor niets ingezet op de ontwikkeling 
van het vissersdorp. Wethouder Meskers: ,,Vergrijzing is een 
trend waar veel dorpen mee te maken hebben, terugloop van 
de winkelstand in dorpen eveneens. In een aantal plaatsen 
moeten scholen sluiten. Den Oever heeft een mooie nieuwe 
basisschool gekregen. Een belangrijke faciliteit. De bedrijvigheid 
aan de Havenweg is onder andere onderdeel van het project 

Waddenpoort om het dorp een nieuwe economische impuls te geven. De 
nieuwe Dekamarkt is daar onlangs met een uitgebreid assortiment geopend. 
We werken eraan om meer ondernemers te trekken zodat meer winkels en 
horeca zich hier vestigen.’’ Ook ondernemen in Den Oever? Retail en Horeca 
welkom aan de Havenweg! Mail naar projecten@hollandskroon.nl

Wandelroute met Waddenuitkijkpunt
“De Voorstraat wordt opgeknapt zodra de dijkversterking is afgerond. Op 
dit moment zijn we bezig met het zoeken van invulling voor leegstaande 
panden zoals het oude pand van de Dekamarkt.” Volgens Meskers een 
belangrijk punt. Ook met betrekking tot het toerisme zijn er initiatieven. ,,Er is 
een wandelroute vanuit de haven over de dijk gemaakt die naar een nieuw 
op te richten Waddenuitkijkpunt leidt. Mensen die het prettig vinden om in 
de natuur te zijn zullen zich hier op hun plek voelen.’’  Als pluspunten noemt 
Meskers het feit dat je vanuit Den Oever op een half uur rijden van Amsterdam 
bent en dat je vanuit het dorp zo op de Afsluitdijk met het Monument zit. ,,We 
willen iedereen er op diverse manieren meer bewust van maken dat je in onze 
gemeente naast het Werelderfgoed Waddenzee kunt wonen en recreëren. 
Den Oever is straks een van de leukste dorpen in Nederland.’’  De haven 
speelt een prominente rol in alle huidige en toekomstige ontwikkelingen. 
De havendijk moet in verband met de veiligheid voor de inwoners worden 
versterkt. 

Reuring en Rust
Den Das vult de wethouder aan: ,,De dijk is nu een scheiding tussen de haven 
en het dorp. Wij hebben met een groep betrokkenen om tafel gezeten en 
vinden dat de dijk juist een verbindend element moet zijn. Daarom is er 
voor een terrasdijk gekozen: een trapsgewijze bekleding van de versterkte 
dijk, waarop je kunt lopen en zitten. Je kunt dan al wandelend op de dijk de 
keus maken om naar de haven te gaan of het dorp in te lopen. Het tunneltje 
naar de Zuiderhaven aan het IJsselmeer en het strand langs de Zuiderhaven 
worden opgeknapt. Er gebeurt in elk geval van alles. Zo biedt Den Oever voor 
ieder wat wils, reuring en rust.’’
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Bij de eerste poll over de vuurtoren zijn we ervan uitgegaan dat verplaatsing noodzakelijk is om de toren voor Den Oever te behouden. 
Rijkswaterstaat heeft aangegeven op dit moment nog geen plannen met de vuurtoren te hebben. Een poll van het Wieringernieuws.
nl liet zien dat een aantal inwoners vindt dat de toren op de huidige plaats moet blijven. Daarom houden we na de zomer een nieuwe 
poll voor verplaatsing naar de Oostkade of behoud op de huidige plek. 

13FLORA EN
VISSERIJDAGEN 2015



14 FLORA EN
VISSERIJDAGEN 2015

127 KNRM.indd   1 08-07-13    14:43

www.janrotgans.com
uw gids & gastheer op het Wad

Tuinaanleg
Tuinontwerp

Tuinonderhoud

Frank Bakker
Koningsweg 31

1778 JN Westerland
telefoon 06 55320631 

www.bakkertuinbestrating.nl

Wieken 50
1777 HT Hippolytushoef
Tel.  0227-592272
info@bouwbedrijfhollandskroon.nl
www.bouwbedrijfhollandskroon.nl

✓ ✓

✓ Gratis levering in de Gemeente Hollands Kroon
✓ Altijd 5% korting
✓ Levering binnen 2 dagen* (mits voorradig)

✓ Nieuwe woning
✓ Verbouwing woning
✓ Aanbouw woning
✓ Onderhoud woning
✓ Veranda op maat
✓ Dakkapel
✓ Trap
✓ Kozijnen (hout/kunstof)
✓ Schuur
✓ Carport
✓ Gevelbekleding

Zoek ons eens op!
Bouwbedrijf Hollands Kroon

vele handen maken...
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beleef de Vrijdagbeleef de Vrijdag
21
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20:00 – 01:00
Kermis met kortingsbonnen 
avond in het centrum van 
Den Oever

16:00 – 19:00
Vlaggenbier, 
Feest voor genodigden 
in de Tent op de Haven

19:30 – 21:30 
Feestelijke opening bij de 
coupure en start expositie 
in de Bloementent

20:30 – 03:00 
Diverse optredens in 
de feesttenten en de 
diverse cafés

Wie wil er mee naar Wieringen varen 

‘s morgens vroeg al in de dauw?

Met een mooi meisje van achttien jaren, 

dat zo graag naar Wieringen wou.

Schipper ik hoor de hanen kraaien, 

schipper ik zie de vlaggetjes waaien.

Stuurman laat je roer maar gaan.

Dan zullen we spoedig op Wieringen staan.

Wie wil er mee naar Wieringen varen?    1e couplet
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VISSERIJDAGEN 2015

..wie wil er mee?
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Een aandeel in elkaar

Wij wensen alle bezoekers veel plezier!

Kunst, cultuur, lokale landbouw; we dragen ons steentje bij. Door trotse sponsor te zijn van
vele evenementen. Groot, klein, professioneel en recreatief. 
Zoals de Flora- en Visserijdagen in Den Oever.

Flora- en Visserijdagen, gesponsord door Rabobank Kop van Noord-Holland

en Den Oever een 
mooi evenement.

Visserij een 
podium geven

Koop bij Nan, 
       die ook 
          repareren kan!

Den Oever

HOFSTRAAT 64 • DEN OEVER • 0227 511207

           

 

Voor m
eer inform

atie: 

w
w

w
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ebonaam
borden.com

 

Haventerrein 5 | 1779 GS Den O
ever         

| Tel. 0227-511909 | 
info@

w
ebonaam

borden.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

www.webonaamborden.com 

Haventerrein 5 | 1779 GS Den Oever         
| Tel. 0227-511909 | 

info@webonaamborden.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

www.webonaamborden.com 

Haventerrein 5 
1779 GS Den Oever

Tel. 0227 511909

info@webonaamborden.com 

        

 

282 Webo.indd   1 08-07-13    11:26

Beleef de ZaterdagBeleef de Zaterdag

Meisje, jij hebt er heus niets te vrezen,

Varend op de Zuiderzee.

Weldra zul jij op Wieringen wezen

Want de wind waait met ons mee.

Refrein:

Wie wil er mee naar Wieringen varen?    2e couplet
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09:00  
ZeeVerse Vismarkt 
in de visafslag

10:00 – 03:00 
Vlaggenbier bij 
Café Tante Pietje

10:30 – 12:00 
Kinderbingo in de 
Tent op de Kermis

10:00 – 17:00
Diverse activiteiten op 
het haventerrein en in de 
afslag van Den Oever: 
o.a. modelbouwbootjes, 
springkussen, visproeverij, 
expositie Historische 
Vereniging, Lichtschip Texel

12:00 – 01:00 
Kermis in Centrum 
van Den Oever

12:00 – 20:00 
Bloementent geopend 
voor bezichtiging

13:00 – 03:00 
Diverse optredens in 
de Tent op de Haven

14:00 – 03:00 
Diverse optredens in 
de Tent op de Kermis

19:00 – 21:00
Wielerronde, start en
finish op de Gesterweg
in Den Oever
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EGES,héél speciaal voor
dyslexie en rekenen

in Basis- en Voortgezet Onderwijs, Frans/Duits/Engels/Nederlands.

Bekned om de relustaten 
zlefs bij zeer erngiste dylsexie

Wij werken alleen met effectieve compenserende leerstrategieën. 
Dus geen zinloze oefeningen, automatisering en herhalingen.
Voor alle Wieringer scholen geldt: geen extra reiskosten !!
Laan Bloys van Treslong 27, 1779 BA Den Oever
Tel. 0227512285 fax. 0227512286 - www.eges.nl

066 Eges.indd   1 04-07-13    15:45

     

Molenaar 
Rietdekkersbedrijf

Fijne Flora- en Visserijdagen

■	 Nieuw werk

■	 Onderhoud

■	 Het verwijderen van mos

■	 Isoleren

■	 Maken en herstellen van kapconstructies

Koningsweg 83 | 1777 JR | Hippolytushoef
Tel. 0227-591473

Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw rietendak!

414 Molenaar.indd   1 10-07-13(week28)   13:31

plate service,diverse luxe broodjes,
huisgemaakte soep & softijs!

De beste plek, 
voor uw snack

hofstraat 46, 1779 CD Den Oever
Tel 0227 512340 Fax 0227 512488

222 Smultaria.indd   1 04-07-13    14:35

Waddencruise 
met de TX44

Bij ons aan boord

beleef je de Waddenzee!

www.tx44.nl

Medisch Pedicure
Anita Pijnacker

Pedicurepraktijk
Anita Pijnacker

Wenst u fijne 
Flora & Visserijdagen

Hippolytushoef 
0227 592515

georganiseerd door de 
vlootschouw commissie 
in samenwerking met 
off the MAP events en:

WIERINGEN

V.V.
F t/m B2 <tegen> 2

Op Zondag 23 augustus zullen wij twee absolute toppers op het 
gebied van straat- en freestyle voetbal verwelkomen. Hun namen zijn 
Tom Vegter en Jeand Doest.
 
Tom V is een 22-jarige freestyler die zijn kunsten zowel nationaal 
als internationaal al vaak heeft vertoond. Hij heeft onder meer Dubai, 
Frankrijk, Portugal en Bahrein al bezocht. De controle waarmee hij 
zijn trucs uitvoert zal vele monden open laten gaan van verbazing. Tom is één van de 4 ambassadeurs van het KNVB-
straatvoetbal in Nederland. Meer informatie over Tom V check www.tomvegter.com
 
Jeand Doest is een ware Pannakoning die met zijn kenmerkende dreadlocks een bekend gezicht is voor veel jongeren. In een 
partijtje 1 tegen 1 is het bijna onmogelijk om deze kunstenaar te verslaan. Dit heeft hij al bewezen in de VS, Parijs, Bahrein, 
Denemarken en onlangs nog in Mexico. Zijn karakter zit in het Playstation spel FIFA STREET en net als Tom V is ook Jeand 
Doest ambassadeur van het KNVB-straatvoetbal. www.jeanddoest.com
 
Iedereen krijgt op deze dag de kans om deze jongens uit te dagen en ook zeker om van ze te leren. Zij zullen zowel shows 
als workshops geven.

ZONDAG 23 AUGUSTUS

PANNA 
TOERNOOI

wedstrijd duurt 3 minuten
oF stopt als er een 
panna is geweest

iedereen speelt minimaal 
3 wedstrijden

nummer 1 en 2 van de 
poule spelen Finales

Het programma is als volgt

10:00-12:00 uur F- en E-pupillen

12:00-13:30 uur  clinic Dr. WOOOW!

13:00-15:00 uur D-pupillen (jongens en meisjes)

15:00-17:00 uur C- en B-junioren

21FLORA EN
VISSERIJDAGEN 2015



22 FLORA EN
VISSERIJDAGEN 2015

Wij wensen iedereen fijne
Flora en Visserijdagen

Mariska’s Hairshop
Terpstraat 9 - 1771 AC Wieringerwerf

0227 - 603008

Maandag gesloten
Dinsdag  8.30 - 18.00
Woensdag 8.30 - 18.00
Donderdag 8.30 - 21.00
Vrijdag 8.30 - 18.00
Zaterdag 8.00 - 13.00

150 Mariska's Hairshop.indd   1 08-07-13    11:17

068 ESW.indd   1 08-07-13    11:03

wenst iedereen gezellige Flora- en Visserijdagen toe!

Butterhoek 3
1779 GN  Hippolytushoef
Tel.: 0227-512801
Mobiel: 06-10170555

031 Beer Schilderwerken.indd   1 09-07-13    09:58

chinees specialiteiten restaurant

“sun’s garden”
Origineel Chinees 

en Cantonese keuken
heeft u een feest?

Wij verzorgen graag de catering!

Zwinstraat 61
1779 Be den Oever
Tel. 0227 51 16 57

232 Sun's Garden.indd   1 04-07-13    16:06

 

MEER DAN 6000 ARTIKELEN 

– ZWEMVESTEN

– GEREEDSCHAP

– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING

– VEILIGHEIDSLAARZEN, -SCHOENEN EN -KLOMPEN

– HUISHOUDELIJK: O.A. PANNEN

– VERF: VOOR UW HUIS EN BOOT

– TOUW

– FENDERS

– KETTING, STAALDRAAD, SLUITINGEN

– SCHOONMAAKBENODIGHEDEN

– WATERSPORTKAARTEN, OOK DIGITAAL

– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...

      TEGEN DE SCHERPSTE PRIJZEN!
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OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG: 07.30 UUR TOT 12.30 UUR
EN VAN 13.30 UUR TOT 17.00 UUR.
ZATERDAG: 09.00 UUR TOT 12.30 UUR
(BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSHOP)

CIV WENST U EEN

PRETTIGE FLORA TOE!

Vrij. middag v.a. 16.00 uur,

Zat. 22/8 en Ma. 24/8

zijn wij gesloten!

 

MEER DAN 6000 ARTIKELEN 

– ZWEMVESTEN

– GEREEDSCHAP

– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING

– HUISHOUDELIJK: O.A. PANNEN

– VERF: VOOR UW HUIS EN BOOT

– TOUW

– FENDERS

– KETTING, STAALDRAAD, SLUITINGEN

– SCHOONMAAKBENODIGHEDEN

– WATERSPORTKAARTEN, OOK DIGITAAL

– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...

      TEGEN DE SCHERPSTE PRIJZEN!

W
W

W
.C

IV
.N

L

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG: 07.30 UUR TOT 12.30 UUR
EN VAN 13.30 UUR TOT 17.00 UUR.
ZATERDAG: 09.00 UUR TOT 12.30 UUR

Havep moet  
je hebben... TEL MAAR OP

Bescherming

Draagcomfort 

Duurzaam 

Visitekaartje 
voor bedrijf

werner
Constructiebankwerker

CNC-Draaier/Frezer

T  NL +31 (0)13 531 32 56  BE +32 (0)14 30 07 37  E verkoop@havep.com

PAUL

MEER WERKKLEDING OPLOSSINGEN ? KIJK OP WWW.HAVEP.COM/MACHINEINDUSTRIE

Voor ons is er geen twijfel mogelijk als het 

om werkkleding gaat. Wij werken er elke dag 

in, dus wij weten waar we het over hebben. 

Als je alle kwaliteiten van HaVeP bij elkaar 

optelt en je kijkt ook naar prijs, service en 

levering, kom je tot maar één conclusie: HaVeP 

moet je hebben.
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Zaterdag 24 aug. en maandag 26 aug. zijn wij gesloten.
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Haventerrein 3

1779 GS
Den Oever

0227 - 512705
winkel@civ.nl

Wk actie: Bram`s Spijkerbroeken!
Nu per 2st. 7.50 euro korting!
Stone van 27.50,  per 2 nu 47.50
Stretch van 33.50, per 2 nu 59.50

Hemelvaartsdag 28-5

GESLOTEN

(vrijdag en zaterdag

normaal geopend)
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MEER DAN 6000 ARTIKELEN 

MEER DAN 6000 ARTIKELEN 

– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING

MEER DAN 6000 ARTIKELEN

– ZWEMVESTEN

– GEREEDSCHAP

– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING

– HUISHOUDELIJK: O.A. PANNEN

– VERF: VOOR UW HUIS EN BOOT

– TOUW
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Haventerrein 3

1779 GS
Den Oever

0227 - 512705
winkel@civ.nl

Wk actie: Bram`s Spijkerbroeken!
Nu per 2st. 6.00 euro korting!
Stone van 27.50,  per 2 nu 49.00
Stretch van 33.50, per 2 nu 61.00

Hemelvaartsdag 28-5

GESLOTEN

(vrijdag en zaterdag

normaal geopend)

Actie:

CIV WENST U EEN 

PRETTIGE FLORA TOE!

Vrij.middag v.a 16.00 uur,

Zat. 22/8 en Ma.24/8

zijn wij gesloten!

Ook voor diverse vlaggen en pavoiseervlaggetjes!!!          

 

MEER DAN 6000 ARTIKELEN 

– ZWEMVESTEN

– GEREEDSCHAP

– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING

– HUISHOUDELIJK: O.A. PANNEN

– VERF: VOOR UW HUIS EN BOOT

– TOUW

– FENDERS

– KETTING, STAALDRAAD, SLUITINGEN

– SCHOONMAAKBENODIGHEDEN

– WATERSPORTKAARTEN, OOK DIGITAAL

– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...

      TEGEN DE SCHERPSTE PRIJZEN!
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OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG: 07.30 UUR TOT 12.30 UUR
EN VAN 13.30 UUR TOT 17.00 UUR.
ZATERDAG: 09.00 UUR TOT 12.30 UUR

Havep moet  
je hebben... TEL MAAR OP

Bescherming

Draagcomfort 

Duurzaam 

Visitekaartje 
voor bedrijf

werner
Constructiebankwerker

CNC-Draaier/Frezer

T  NL +31 (0)13 531 32 56  BE +32 (0)14 30 07 37  E verkoop@havep.com

PAUL

MEER WERKKLEDING OPLOSSINGEN ? KIJK OP WWW.HAVEP.COM/MACHINEINDUSTRIE

Voor ons is er geen twijfel mogelijk als het 

om werkkleding gaat. Wij werken er elke dag 

in, dus wij weten waar we het over hebben. 

Als je alle kwaliteiten van HaVeP bij elkaar 

optelt en je kijkt ook naar prijs, service en 

levering, kom je tot maar één conclusie: HaVeP 

moet je hebben.
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– ZWEMVESTEN

– GEREEDSCHAP

– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING

– HUISHOUDELIJK: O.A. PANNEN

– VERF: VOOR UW HUIS EN BOOT
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– FENDERS

– KETTING, STAALDRAAD, SLUITINGEN

– SCHOONMAAKBENODIGHEDEN

– WATERSPORTKAARTEN, OOK DIGITAAL

– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...

      TEGEN DE SCHERPSTE PRIJZEN!
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OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG: 07.30 UUR TOT 12.30 UUR
EN VAN 13.30 UUR TOT 17.00 UUR.
ZATERDAG: 09.00 UUR TOT 12.30 UUR

MEER DAN 6000 ARTIKELEN
 TEGEN DE SCHERPSTE PRIJZEN!
– ZWEMVESTEN
– GEREEDSCHAP
– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING
-  VEILIGHEIDSLAARZEN, - SCHOENEN EN –KLOMPEN
– HUISHOUDELIJK: O.A. PANNEN
– VERF: VOOR UW HUIS EN BOOT
– TOUW
– FENDERS
– KETTING, STAALDRAAD, SLUITINGEN
– SCHOONMAAKBENODIGHEDEN
– WATERSPORTKAARTEN, OOK DIGITAAL
– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG: 07.30 UUR TOT 12.30 UUR EN VAN 13.30 UUR TOT 17.00 UUR.

ZATERDAG: 09.00 UUR TOT 12.30 UUR [BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSHOP]

Havep moet  
je hebben... TEL MAAR OP!

Bescherming

Draagcomfort 

Duurzaam 

Visitekaartje 
voor bedrijf

werner
Constructiebankwerker

CNC-Draaier/Frezer

T  NL +31 (0)13 531 32 56  BE +32 (0)14 30 07 37  E verkoop@havep.com
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MEER WERKKLEDING OPLOSSINGEN ? KIJK OP WWW.HAVEP.COM/MACHINEINDUSTRIE

Voor ons is er geen twijfel mogelijk als het 

om werkkleding gaat. Wij werken er elke dag 

in, dus wij weten waar we het over hebben. 

Als je alle kwaliteiten van HaVeP bij elkaar 

optelt en je kijkt ook naar prijs, service en 

levering, kom je tot maar één conclusie: HaVeP 

moet je hebben.

MEER DAN 6000 ARTIKELEN 

– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING

– VEILIGHEIDSLAARZEN, -SCHOENEN EN -KLOMPEN

– KETTING, STAALDRAAD, SLUITINGEN

– WATERSPORTKAARTEN, OOK DIGITAAL

– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...

MAANDAG T/M VRIJDAG: 07.30 UUR TOT 12.30 UUR

ZATERDAG: 09.00 UUR TOT 12.30 UUR

15-07-13    09:04

Zaterdag 24 aug. en maandag 26 aug. zijn wij gesloten.

Havep moet  
je hebben... TEL MAAR OP!

Bescherming

Draagcomfort 

Duurzaam 

Visitekaartje 
voor bedrijf
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MEER WERKKLEDING OPLOSSINGEN ? KIJK OP WWW.HAVEP.COM/MACHINEINDUSTRIE

Voor ons is er geen twijfel mogelijk als het 

om werkkleding gaat. Wij werken er elke dag 

in, dus wij weten waar we het over hebben. 

Als je alle kwaliteiten van HaVeP bij elkaar 

optelt en je kijkt ook naar prijs, service en 

levering, kom je tot maar één conclusie: HaVeP 

moet je hebben.

MEER DAN 6000 ARTIKELEN 
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– KETTING, STAALDRAAD, SLUITINGEN

– WATERSPORTKAARTEN, OOK DIGITAAL

– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...

 TEGEN DE SCHERPSTE PRIJZEN!

MAANDAG T/M VRIJDAG: 07.30 UUR TOT 12.30 UUR

ZATERDAG: 09.00 UUR TOT 12.30 UUR

Zaterdag 24 aug. en maandag 26 aug. zijn wij gesloten.

Havep moet  
je hebben... TEL MAAR OP!

Bescherming

Draagcomfort 

Duurzaam 

Visitekaartje 
voor bedrijf

werner
Constructiebankwerker

CNC-Draaier/Frezer
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MEER WERKKLEDING OPLOSSINGEN ? KIJK OP WWW.HAVEP.COM/MACHINEINDUSTRIE

Voor ons is er geen twijfel mogelijk als het 

om werkkleding gaat. Wij werken er elke dag 

in, dus wij weten waar we het over hebben. 

Als je alle kwaliteiten van HaVeP bij elkaar 

optelt en je kijkt ook naar prijs, service en 

levering, kom je tot maar één conclusie: HaVeP 

moet je hebben.

MEER DAN 6000 ARTIKELEN 

– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING

– VEILIGHEIDSLAARZEN, -SCHOENEN EN -KLOMPEN

– VERF: VOOR UW HUIS EN BOOT

– KETTING, STAALDRAAD, SLUITINGEN

– SCHOONMAAKBENODIGHEDEN

– WATERSPORTKAARTEN, OOK DIGITAAL

– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...

 TEGEN DE SCHERPSTE PRIJZEN!

MAANDAG T/M VRIJDAG: 07.30 UUR TOT 12.30 UUR
EN VAN 13.30 UUR TOT 17.00 UUR.
ZATERDAG: 09.00 UUR TOT 12.30 UUR

15-07-13    09:04

Zaterdag 24 aug. en maandag 26 aug. zijn wij gesloten.

 

– ZWEMVESTEN

– GEREEDSCHAP

– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING

– HUISHOUDELIJK: O.A. PANNEN

– VERF: VOOR UW HUIS EN BOOT

– TOUW

– FENDERS

– KETTING, STAALDRAAD, SLUITINGEN

– SCHOONMAAKBENODIGHEDEN

– WATERSPORTKAARTEN, OOK DIGITAAL

– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...
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1779 GS
Den Oever

0227 - 512705
winkel@civ.nl

Wk actie: Bram`s Spijkerbroeken!
Nu per 2st. 7.50 euro korting!
Stone van 27.50,  per 2 nu 47.50
Stretch van 33.50, per 2 nu 59.50

Hemelvaartsdag 28-5

GESLOTEN

(vrijdag en zaterdag

normaal geopend)

 

MEER DAN 6000 ARTIKELEN 

– ZWEMVESTEN

– GEREEDSCHAP

– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING

– HUISHOUDELIJK: O.A. PANNEN

– VERF: VOOR UW HUIS EN BOOT

– TOUW

– FENDERS

– KETTING, STAALDRAAD, SLUITINGEN

– SCHOONMAAKBENODIGHEDEN

– WATERSPORTKAARTEN, OOK DIGITAAL

– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...

      TEGEN DE SCHERPSTE PRIJZEN!
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OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG: 07.30 UUR TOT 12.30 UUR
EN VAN 13.30 UUR TOT 17.00 UUR.
ZATERDAG: 09.00 UUR TOT 12.30 UUR

Havep moet  
je hebben...

CNC-Draaier/Frezer

T  NL +31 (0)13 531 32 56  BE +32 (0)14 30 07 37  E verkoop@havep.com

PAUL

MEER WERKKLEDING OPLOSSINGEN ? KIJK OP WWW
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– KETTING, STAALDRAAD, SLUITINGEN

– SCHOONMAAKBENODIGHEDEN

– WATERSPORTKAARTEN, OOK DIGITAAL

– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...

      TEGEN DE SCHERPSTE PRIJZEN!
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MEER DAN 6000 ARTIKELEN
 TEGEN DE SCHERPSTE PRIJZEN!
– ZWEMVESTEN
– GEREEDSCHAP
– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING
-  VEILIGHEIDSLAARZEN, - SCHOENEN EN –KLOMPEN
– HUISHOUDELIJK: O.A. PANNEN
– VERF: VOOR UW HUIS EN BOOT
– TOUW
– FENDERS
– KETTING, STAALDRAAD, SLUITINGEN
– SCHOONMAAKBENODIGHEDEN
– WATERSPORTKAARTEN, OOK DIGITAAL
– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG: 07.30 UUR TOT 12.30 UUR EN VAN 13.30 UUR TOT 17.00 UUR.

ZATERDAG: 09.00 UUR TOT 12.30 UUR [BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSHOP]

Havep moet  
je hebben... TEL MAAR OP

Bescherming

Draagcomfort 

Duurzaam 

Visitekaartje 
voor bedrijf

werner
Constructiebankwerker

CNC-Draaier/Frezer

PAUL
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– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...

– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING

– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING

– VEILIGHEIDSLAARZEN, -SCHOENEN EN -KLOMPEN

– ZWEMVESTEN

– GEREEDSCHAP

– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING

– HUISHOUDELIJK: O.A. PANNEN

– VERF: VOOR UW HUIS EN BOOT

– TOUW
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1779 GS
Den Oever

0227 - 512705
winkel@civ.nl

Wk actie: Bram`s Spijkerbroeken!
Nu per 2st. 7.50 euro korting!
Stone van 27.50,  per 2 nu 
Stretch van 33.50, per 2 nu 

Hemelvaartsdag 28-5

GESLOTEN

(vrijdag en zaterdag

normaal geopend)

Havep moet  
je hebben... TEL MAAR OP!
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Hemelvaartsdag 28-5

GESLOTEN

(vrijdag en zaterdag

normaal geopend)

 

MEER DAN 6000 ARTIKELEN 

– ZWEMVESTEN

– GEREEDSCHAP

– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING

– HUISHOUDELIJK: O.A. PANNEN

– VERF: VOOR UW HUIS EN BOOT

– TOUW

– FENDERS

– KETTING, STAALDRAAD, SLUITINGEN

– SCHOONMAAKBENODIGHEDEN

– WATERSPORTKAARTEN, OOK DIGITAAL

– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...

      TEGEN DE SCHERPSTE PRIJZEN!
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OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG: 07.30 UUR TOT 12.30 UUR
EN VAN 13.30 UUR TOT 17.00 UUR.
ZATERDAG: 09.00 UUR TOT 12.30 UUR

Havep moet  
je hebben...

CNC-Draaier/Frezer

T  NL +31 (0)13 531 32 56  BE +32 (0)14 30 07 37  E verkoop@havep.com

PAUL

MEER WERKKLEDING OPLOSSINGEN ? KIJK OP WWW
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MEER DAN 6000 ARTIKELEN
 TEGEN DE SCHERPSTE PRIJZEN!
– ZWEMVESTEN
– GEREEDSCHAP
– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING
-  VEILIGHEIDSLAARZEN, - SCHOENEN EN –KLOMPEN
– HUISHOUDELIJK: O.A. PANNEN
– VERF: VOOR UW HUIS EN BOOT
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– WATERSPORTKAARTEN, OOK DIGITAAL
– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG: 07.30 UUR TOT 12.30 UUR EN VAN 13.30 UUR TOT 17.00 UUR.

ZATERDAG: 09.00 UUR TOT 12.30 UUR [BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSHOP]

Havep moet  
je hebben... TEL MAAR OP
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Visitekaartje 
voor bedrijf

werner
Constructiebankwerker

CNC-Draaier/Frezer

PAUL
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– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...

– VRIJETIJDS- WATERSPORT- EN WERKKLEDING
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Haventerrein 3

1779 GS
Den Oever

0227 - 512705
winkel@civ.nl

Wk actie: Bram`s Spijkerbroeken!
Nu per 2st. 7.50 euro korting!
Stone van 27.50,  per 2 nu 
Stretch van 33.50, per 2 nu 

Hemelvaartsdag 28-5

GESLOTEN

(vrijdag en zaterdag

normaal geopend)
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– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...
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OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG: 07.30 UUR TOT 12.30 UUR
EN VAN 13.30 UUR TOT 17.00 UUR.
ZATERDAG: 09.00 UUR TOT 12.30 UUR

Havep moet  
je hebben...

CNC-Draaier/Frezer

T  NL +31 (0)13 531 32 56  BE +32 (0)14 30 07 37  E verkoop@havep.com

PAUL

MEER WERKKLEDING OPLOSSINGEN ? KIJK OP WWW.HAVEP.COM/

 

MEER DAN 6000 ARTIKELEN 

– ZWEMVESTEN

– GEREEDSCHAP
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MEER DAN 6000 ARTIKELEN
 TEGEN DE SCHERPSTE PRIJZEN!
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OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG: 07.30 UUR TOT 12.30 UUR EN VAN 13.30 UUR TOT 17.00 UUR.

Havep moet  
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MEER DAN 6000 ARTIKELEN 
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– WATERSPORTKAARTEN, OOK DIGITAAL

– CADEAU ARTIKELEN EN NOG VEEL MEER...

MEER DAN 6000 ARTIKELEN 

MEER DAN 6000 ARTIKELEN 
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MEER DAN 6000 ARTIKELEN

– ZWEMVESTEN
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Haventerrein 3
1779 GS

Den Oever
0227 - 512705
winkel@civ.nl

Wk actie: Bram`s Spijkerbroeken!
Nu per 2st. 6.00 euro korting!
Stone van 27.50,  per 2 nu 49.00
Stretch van 33.50, per 2 nu 61.00

Hemelvaartsdag 28-5

GESLOTEN

(vrijdag en zaterdag

normaal geopend)

Actie:

CIV WENST U EEN 

PRETTIGE FLORA TOE!

Vrij.middag v.a 16.00 uur,

Zat. 22/8 en Ma.24/8

zijn wij gesloten!

Ook voor diverse vlaggen en pavoiseervlaggetjes!!!          

Ook voor diverse vlaggen 
en pavoiseervlaggetjes!!

Actie: Bram’s Spijkerbroeken!
Nu per twee stuks 6.- euro korting!
Stone van 27.50, per twee nu voor 49.-
Stretch van 33.50, per twee nu 61-

Inrichting Bloementent
De inrichting van de Bloementent tijdens de Flora & Visserijdagen 2015 wordt ook dit 
jaar weer in samenwerking met Thea de Nooijer en Miralda Berghorst gedaan.  De eerste 
brainstormsessie vond al plaats tijdens de evaluatie van Flora & Visserijdagen van 2014. 
Nadat het thema “Wie wil er mee naar Wieringen varen” bekend was, kwamen de ideeën 
vanzelf.  Voor dit jaar is er gekozen voor een grote maquette van het voormalig eiland 
Wieringen. Deze maquette wordt ingevuld door de kinderen van de basisscholen van 
Wieringen.  Ook de senioren zullen een inbreng in de inrichting verzorgen. De bewoners 
van Kapellehof zullen een bijdrage leveren in de vorm van vissen die gebreid, geknutseld 
of op een andere manier creatief vorm worden gegeven. 

Naast dit alles voegen we ook het thema van de visserij toe aan onze inrichting. De garnaal 
is zowel in de planten als ook in de inrichting terug te vinden.  De garnalenplant heeft roze 
bloemen in de vorm van een garnaal, hoe toepasselijk.  De leden hebben vanaf mei de 
twee plantjes kunnen verzorgen de petunia en de garnalenplant. De inwoners van Den 
Oever kunnen de opgekweekte planten op woensdag 19 augustus vanaf 9:00 uur tot 18:00 
uur inleveren bij de bloementent.  De leden van Hippolytushoef, Oosterland, Vatrop, Stroe 
en Westerland kunnen hun planten buiten bij de deur plaatsen. Deze planten zullen op 
dinsdag 18 augustus vanaf 16:00 uur tot 20:30 uur en woensdag 19 augustus vanaf 9:00 
uur opgehaald worden.  Ook is het mogelijk om een eigen overige plant in te leveren. Voor 
deze inlevering geldt dat u slechts 1 keer voor een prijs kan meedingen. 

In de bloementent zullen er ook weer prachtige opgemaakte stukken met gladiolen 
worden gemaakt door Thea en Miralda. Voor alle inwoners is er ook een actiepakket 
gladiolen beschikbaar om de straten tijdens het feest te versieren. 

OPENINGSTIJDEN BLOEMENTENT
Vrijdag 20:00 uur tot 21:30 uur | Zaterdag 12:00 uur tot 20:00 uur | Zondag 11:00 uur tot 20:00 uur

Maandag 11:00 uur tot 20:00 uur | Dinsdag 14:00 uur tot 19:30 uur (sluiting) 23FLORA EN
VISSERIJDAGEN 2015



24 FLORA EN
VISSERIJDAGEN 2015

Body Impact
Brink 52    1774 BD Slootdorp
T 06 28 51 41 52
         

Body Impact Slootdorp

Huidverbetering
Pedicure

Manicure

Laat je huid leven en stralen!

Strânwei 1a
8754 HA Makkum

T. 0515 543650
F. 0515 540618
M 06 51601216
info@deboerrvs.nl

Onderhoud, Reparatie 
en Nieuwbouw van

Garnalenkookketels
Garnalensorteerzeven
Spoeltrommels
Opvoerbanden
Leesbanden
Opvangbakken
Welbakken
Stortkokers visruim
Combi spoelschudzeven

Alle voorkomende laswerkzaamheden
RVS, aluminium en ijzer

050 de Boer RVS.indd   1 08-07-13    16:11

Gemeenelandsweg 57  Den Oever
0227 511200    www.autobedrijfklein.nl

lekker eten bij....

ETEN & DRINKEN
W W W . L E U K R E S T A U R A N T . C O M

N I E U W E  L A A G Z I J D E  1 1 ,  1 7 4 1  G E  S C H A G E N

T E L .  0224 -  760007

STOP OOK VOOR

VERSE 
VIS!

AVIA Den Oever • Havenweg 2

Scholenproject
De basisscholen van Wieringen hebben gewerkt 
aan een gedeelte van de maquette van Wieringen. 
Deze delen zullen in de bloementent samenge-
voegd worden. 

Dit jaar heeft de vereniging zelf de opdracht ver-
zorgd. Voorgaande jaren werkte de bloemenver-
eniging samen met kunstenares Marijke van Wijk. 
Helaas kon zij de bloemenvereniging wegens haar 
ziekte niet meer ondersteunen.

Als iemand die er altijd was er
 ineens niet meer is.

Zo vaak gehoord, gezien over zo veel 
zaken, soms even vaag, maar dan 

boeiend en de kern rakend.

Als vanzelfsprekend doorgaan met 
strijden, misschien niet anders kunnen, 

maar doorgaan met kracht.

Dat gaf hoop, dat gaf vertrouwen, 
dat gaf kracht.

Marijke, we zullen jouw warme 
persoonlijkheid en creatieve inbreng 

ontzettend missen. 

Bestuur en vrijwilligers,
Koninklijke Bloemenverening Flora

in memoriam
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Familie
van der Burg

Garnalenkroketten uit de Polder Waard 
Nieuwland, gemaakt van garnalen die door 
man en zoons zijn opgevist. Ans (59) maakt 
ze. In hun woning aan de Nieuwlanderweg 
draait bijna alles om de garnaal. Jaarlijks 
rollen er enorme hoeveelheden Wieringer 
garnalenkroketten bij Ans van de band af. 
,,Of ze lekker zijn laat ik aan anderen over, 
die mogen dat beoordelen. Wij hebben in 
elk geval veel plezier in het werk, doen veel 
met de hand en zetten zo een goed product 
op de markt waar zeker vraag naar is.”

Nadat vader Rein (53) jarenlang aan het 
roer stond van hun WR212, toepasselijk 
ook ‘Rik Jelle’ genoemd, nemen zijn zoons 
het bedrijf langzaam maar zeker over. Als 
jonge blonde jochies van een jaar of acht 
waren ze al vaak op en rond het water te 
vinden. ,,Achter het roer staan vonden ze 
toen al prachtig”, zegt Rein, die naast gar-
nalen inmiddels in de wateren bij IJmuiden 
met staandwantnetten ook op tongen vist. 
Allen hebben de Visserijschool doorlopen. 
Met hun blauwe kotter bevaren ze de Wad-
den- en Noordzee. ,,Dat ligt er een beetje 
aan waar de garnalen zich bevinden”, leggen 
de broers uit. 

Sinds een aantal jaren wordt de garnalen-
vangst bij Lenger Seafoods aangeleverd. 
Door goede afspraken komen de zilte zee-
vruchtjes van de Wieringer vissers nadat ze 
gezeefd zijn terug in de garnalenkroketten 

van moeder Ans. ,,We krijgen elke week een 
heel aantal kilo garnalen mét dop en al aan-
geleverd”, vertelt ze. ,,Die trekken we tot een 
prachtige bouillon en die bouillon is de ba-
sis van de ragout die we vervolgens maken.”
Naast de woning is tevens de ‘Kroketterie’ 
gevestigd. ,,Je ziet: we hebben behoorlijk 
wat dozen nodig”, zegt ze bij binnenkomst. 
Samen met een groep Wieringer dames 
worden de delicate kroketten én garnalen-
bitterballen hier geproduceerd. Het idee 
om de garnalenkroketten te maken ont-
stond tijdens de voorbereiding van een 
spreekbeurt van Jelle (21) op de Oosterlan-
derschool. ,,Ik wilde een spreekbeurt hou-
den over de visserij en dan specifiek over 
de garnaal. Samen kwamen we op het idee 
om de garnalen in de klas dan ook te laten 
proeven in de vorm van een kroketje”, lacht 
Jelle. Moeder Ans draaide op het aanrecht-
blad vervolgens een heel aantal kroketten. 
,,Ik had er behoorlijk wat gebakken. Het 
was een groot succes: er was er geen een 
over!”

Na dat grote succes werden de kroketten en 
bitterballen ook tijdens de wekelijkse Zee-
Verse Vismarkt gebakken. ,,Al snel kon Ans 
het op het aanrecht niet meer aan”, lacht Rein. 
Bij de Vismarkt kwam Ans in contact met 

Meesterkok Imko Binnerts, die samen met 
haar wat sleutelde aan de smaak. ,,We we-
ten precies wat er in de garnalenkroket zit, 
omdat we alles zelf maken.” Dit jaar wordt 
het tienjarig bestaan gevierd. 
Tientallen restaurants krijgen de garnalen 
via de leveranciers aangeleverd. ,,Wie bij 
Van der Valk dus een broodje garnalenkro-
ket bestelt, krijgt de onze. De dozen worden 
door groothandelaren gekocht en inmid-
dels door het hele land verkocht.”

Hoewel het de familie nog altijd voor de 
wind gaat, hangen er ook donkere wolken 
boven de garnalenmarkt. Gesloten gebie-
den, nieuwe regelgeving en andere vangst-
beperkende maatregelen zorgen soms voor 
spanningen voor een gezin dat -letterlijk- 
leeft van de rijkdom van de zee. ,,Als je álle 
nieuwe regelgeving wilt begrijpen en vol-
gen heb je daar een dagtaak aan”, zegt Rik, 
die voor zijn werk op zee ook een tijdje op 
professioneel niveau tenniste. Hij doelt op 
de technische en bureaucratische manier 
van communiceren. Belangenorganisaties, 
milieuclubs en de overheid hebben allen 
een andere rol en proberen aan de onder-
handelingstafel zoveel mogelijk op te komen 
voor de eigen belangen. 

Geen familie in Nederland die zó veel met garnalen doet als de Oeverse familie Van 
der Burg. Dit jaar staat tijdens de Flora- en Visserijdagen de Hollandse garnaal cen-
traal. Waar kunnen we dan beter een kijkje in de keuken nemen dan bij Rein, Ans, Rik 
en Jelle van der Burg?
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Vaak worden die gesprekken buiten de vis-
sers om gevoerd. Zodoende horen zij pas 
van de plannen als die al in de welbekende 
kannen en kruiken zijn gegoten. 

Zelf varen de gebroeders Van der Burg nog 
steeds met zichtbaar plezier met hun WR212 
op de Wadden- en Noordzee. Ze hebben 
daar nu al te maken met gesloten gebieden 
vanwege de Natura-2000 wetgeving. Ook 
op de Waddenzee zijn plekken aangewezen 
waar de schippers worden verbannen om de 
natuur daar haar eigen gang te laten gaan. 
De garnalen worden gevangen met een zo-
geheten garnalenkor. Dit is een actieve vis-
methode waarbij de garnalen opgeschrikt 
worden van de bodem door rollende rub-
bers. Door de trillingen die worden veroor-
zaakt schrikken de garnalen op en zwem-
men zo de netten in. In de gebieden waar de 
kleine kreeftachtigen leven kan het enkele 
centimeters grote beestje gemakkelijk van 
kleur veranderen om zich zo aan te passen 
aan de omgeving. Daardoor is hij bijna on-
zichtbaar. ‘s Nachts trekken ze foeragerend 
over de bodem en overdag verstoppen de 
kleine allesetertjes zich in de zanderige of 
slibberige bodem. 

Wanneer de garnalen zijn gevangen met de 
netten, worden ze direct aan boord gekookt. 
Eerst wordt de vangst via een opvoerband 
gesorteerd, zodat de bijvangst subiet over-
boord kan worden gezet. Door het koken 

veranderen de garnalen van een grijzige 
kleur in het kenmerkende donkeroranje. 
In het visruim onder het dek worden de 
gekookte garnalen vervolgens gekoeld. Bij 
terugkomst in de haven gaan de kisten di-
rect naar de visafslag, waar een grote zeef 
de garnalen op grootte sorteert. Vervolgens 
worden de zeebeestjes weer gekoeld naar de 
pelcentra vervoerd. 

,,De ene wetenschapper roept dat de hele 
Waddenzee voor visserij gesloten moet 
worden, de andere zegt juist dat dat niet 
moet. Naar wie moet je dan luisteren?”, 
vraagt Jelle zich hoofdschuddend af. Zijn 
werkhanden rusten op tafel. ,,We hebben 
nu al te maken met gesloten gebieden. Met 
de garnalenvangst is het momenteel wat 
zuinig: het eerste half jaar hebben we niet 
heel veel gevangen en zijn de prijzen ook 
niet om over naar huis te schrijven.” Maar, 
zo weet vader Rein, dat kan zomaar om-
slaan. ,,Je kunt er geen pijl op trekken. De 
ene maand vang je enorm veel garnalen, de 
andere bijna niets. Geen jaar is hetzelfde en 
niemand weet hoe dat komt.”

Rein vindt het wel opvallend dat er dit jaar 
in geen enkel gebied echt veel garnalen 
worden gevangen. ,,Meestal vang je ze dan 
in andere delen, bijvoorbeeld in de Duitse 
bocht, boven de eilanden of dicht langs de 
kust. Nu eigenlijk nergens.” Wetenschap-
pers zijn het er wel over eens dat garnalen 
niet overbevist kunnen worden. De zee-
diertjes worden door sommigen ook wel als 
fruitvliegjes van de zee betiteld: soms zijn 
ze er ineens in groten getale, even later zijn 
ze plotsklaps verdwenen. ,,Het is wel mooi 
dat wij de visserij én de Kroketterie heb-
ben. De ene maand draait de Kroketterie 
een betere besomming, de andere maand 
het schip. Zo houden we het thuis ook een 

28 FLORA EN
VISSERIJDAGEN 2015

beetje spannend”, lachen ze. Na de Flora- 
en Visserijdagen zijn de vangsten traditi-
oneel beter. 

Allen zijn ze het er wel over eens dat de 
Waddenzee momenteel weinig tot geen 
grote vissen meer kent. Dat kan met ver-
schillende factoren te maken hebben, 
maar juist de rol van de grijze en gewone 
zeehond moet niet onderbelicht blijven, 
vinden ze. In de gehele Waddenzee leven 
er volgens wetenschappers minimaal acht-
duizend. De populatie is de afgelopen jaren 
enorm toegenomen en elke zeehond eet 
zo’n zes kilo vis per dag. ,,Reken maar uit 
hoeveel ton vis dat op jaarbasis is. Als ik 
die aantallen opnoem schrikt iedereen. Wij 
vinden het niet zo vreemd dat er minder 
vis te vangen is, hoor”, zegt Rik. Dikwijls 

zien de zeemannen de koppen van de zee-
honden -en soms ook bruinvissen- boven 
het water komen. Rik: ,,Laatst zat er zelfs 
een in het kommetje (in de Polder Waard 
Nieuwland)! Ze zwemmen dus gewoon 
door de sluis het zoete water in om hier 
ook wat vis te vangen.” De mannen zien de 
natuur de laatste jaren met eigen ogen ver-
anderen en ondervinden aan den lijve de 
gevolgen van de groei van de zeehonden-
populatie. ,,Ze vreten de vis letterlijk uit 
de netten vandaan. Daar hoor je niemand 
over. Het is uiteindelijk de visserij die de 
schuld krijgt.”

Klagen? Nee, dat wil de familie Van der 
Burg niet. ,,Het zijn nog steeds mooie tij-
den, maar het klopt dat we ons af en toe 
zorgen maken. Ik bedoel: we zijn vissers en kunnen niet eens op het land gaan werken”, 

zegt Jelle. ,,Vissen zit in ons bloed”, beaamt 
zijn broer Rik. ,,Maar gelukkig is het nog 
lang niet zo ver. Natuurlijk zijn er soms wat 
spanningen. Trouwens, dat valt ook alle-
maal wel mee. We hebben nog steeds heel 
veel plezier in ons werk, want ‘visken’ is al-
lemachtig mooi en zit in ons bloed.” 

Naar de Flora- en Visserijdagen kijkt het 
hele vissersgezin uit. ,,Prachtig dat ieder-
een tijdens de feesten gewoon met een 
biertje in de hand gezellig een feest kan vie-
ren. We mogen soms graag wat mopperen, 
maar tijdens de Visserijdagen is alles weer 
goed. Prachtig, toch?”

E
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Bereiding:
Verhit de olijfolie en boter in een hoge, grote pan en bak de gesneden ui, 
prei en wortel licht aan. Doe de ongepelde garnalen en de steranijs erbij 
en zet het vuur hoog. Bak het geheel goed aan zodat alle garnalen mooi 
roze zijn.

Voeg de tomatenpuree, kerrie, kippenbouillonblokje en paprikapoeder 
toe, en roer door met een houten spatel. Voeg de knoflook toe en een 
borrelglas met cognac. Even omscheppen en aansteken om te flambe-
ren. Daarna afblussen met de witte wijn.

Zorg dat de visbouillon in een andere pan warm staat en voeg dit toe. 
Breng het geheel aan de kook en laat ca. 2 uur met de deksel op de pan 
zachtjes koken. Schenk het daarna door een zeef en druk het vocht er 
goed uit zodat alle smaken er goed uit komen.

De rauwe geschilde aardappelen in blokjes in de gezeefde soep doen 
en nog een half uurtje mee laten koken. Pureer de soep met een staaf-
mixer, doe de kookroom erbij en kook de soep eventueel nog iets in 
op de gewenste dikte en smaak. Voeg zout en peper naar smaak toe. 
 
Doe de soep in een kom of bord en garneer eventueel met créme fraîche 
en wat gepelde Hollandse garnalen. Serveer het met stokbrood, roombo-
ter en zeezout.

    

Verhit de olijfolie in een pan en bak de fijn gesneden bosui, de uienrin-
gen en de geraspte wortel licht aan. Zet het vuur uit en voeg direct de 
taugé en gehakte peterselie toe. Schep dit enkele malen om en laat het 
afkoelen.

Ontvel de tomaat, haal de pitjes er uit en snijd hem daarna in kleine blok-
jes. Doe de sherry, een paar fijngesneden blaadjes koriander en ragfijn 
gesneden rode peper (naar smaak) door dit mengsel en laat het even 
intrekken. Schep dit én de gepelde Hollandse garnalen bij de glazig ge-
bakken groenten en zet het, als het nog niet koud is, terug in de koeling.

Pas als het mengsel koud is kun je beginnen met het maken van de 
loempia’s (10 stuks).

Verdeel de vulling over 10 porties en vouw vol-
gens de illustratie, plak de randen met het losge-
klopte ei.

Frituur de loempia’s in frituurolie van 175 gra-
den mooi bruin (af en toe omdraaien in de olie) 
Lekker met een frissen limoenmayonaise.

Ingrediënten

2 eetlepels olijfolie

50 gram roomboter

500 gram ongepelde rauwe garnalen

1 ui
1 winterwortel

1 prei
1 kippen bouillonblokje

1 klein blikje tomatenpuree

1 theelepeltje kerriepoeder

3 stuks steranijs

1/2 eetlepel paprikapoeder

1 teentje knoflook

2 liter visbouillon

2 dl witte wijn

1 dl kookroom

1 borrelglaasje cognac

2 kruimige geschilde aardappelen

zout en peper

Ingrediënten voor 10 loempia’s
200 gram gepelde garnalen100 gram knapperige taugé1 eetlepel olijfolie1 sjalotje1 kleine winterwortel2 lente (bos)uitjes1 losgeklopt ei1 tomaat1 kleine rode peper1 el dry sherry1 takje koreander1 takje selderij of peterseliezout en peper

Deze recepten zijn beschikbaar gesteld door 

Koos Boersen van Restaurant de Dikke Bries
Het smaakte heerlijk en de gastvrijheid was top :) 

 
                     Bedankt Koos!

Bereiding:Eet smakelijk!
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Bereiding:
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borrelglas met cognac. Even omscheppen en aansteken om te flambe-
ren. Daarna afblussen met de witte wijn.

Zorg dat de visbouillon in een andere pan warm staat en voeg dit toe. 
Breng het geheel aan de kook en laat ca. 2 uur met de deksel op de pan 
zachtjes koken. Schenk het daarna door een zeef en druk het vocht er 
goed uit zodat alle smaken er goed uit komen.

De rauwe geschilde aardappelen in blokjes in de gezeefde soep doen 
en nog een half uurtje mee laten koken. Pureer de soep met een staaf-
mixer, doe de kookroom erbij en kook de soep eventueel nog iets in 
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Doe de soep in een kom of bord en garneer eventueel met créme fraîche 
en wat gepelde Hollandse garnalen. Serveer het met stokbrood, roombo-
ter en zeezout.

    

Verhit de olijfolie in een pan en bak de fijn gesneden bosui, de uienrin-
gen en de geraspte wortel licht aan. Zet het vuur uit en voeg direct de 
taugé en gehakte peterselie toe. Schep dit enkele malen om en laat het 
afkoelen.

Ontvel de tomaat, haal de pitjes er uit en snijd hem daarna in kleine blok-
jes. Doe de sherry, een paar fijngesneden blaadjes koriander en ragfijn 
gesneden rode peper (naar smaak) door dit mengsel en laat het even 
intrekken. Schep dit én de gepelde Hollandse garnalen bij de glazig ge-
bakken groenten en zet het, als het nog niet koud is, terug in de koeling.

Pas als het mengsel koud is kun je beginnen met het maken van de 
loempia’s (10 stuks).

Verdeel de vulling over 10 porties en vouw vol-
gens de illustratie, plak de randen met het losge-
klopte ei.

Frituur de loempia’s in frituurolie van 175 gra-
den mooi bruin (af en toe omdraaien in de olie) 
Lekker met een frissen limoenmayonaise.

Ingrediënten

2 eetlepels olijfolie

50 gram roomboter

500 gram ongepelde rauwe garnalen

1 ui
1 winterwortel

1 prei
1 kippen bouillonblokje

1 klein blikje tomatenpuree

1 theelepeltje kerriepoeder

3 stuks steranijs

1/2 eetlepel paprikapoeder

1 teentje knoflook

2 liter visbouillon

2 dl witte wijn

1 dl kookroom

1 borrelglaasje cognac

2 kruimige geschilde aardappelen

zout en peper

Ingrediënten voor 10 loempia’s
200 gram gepelde garnalen100 gram knapperige taugé1 eetlepel olijfolie1 sjalotje1 kleine winterwortel2 lente (bos)uitjes1 losgeklopt ei1 tomaat1 kleine rode peper1 el dry sherry1 takje koreander1 takje selderij of peterseliezout en peper

Deze recepten zijn beschikbaar gesteld door 

Koos Boersen van Restaurant de Dikke Bries
Het smaakte heerlijk en de gastvrijheid was top :) 

 
                     Bedankt Koos!

Bereiding:Eet smakelijk!
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Wij wensen iedereen een mooie flora!

SkinMoments Schoonheidsinstituut
IJsselmeerstraat 38  1779 XD Den Oever  (N-H) 

T  0227 512 602  www.skinmoments.nl

Anja Vijzelaar en Marit Schouwenaar
Wij wensen iedereen een mooie flora!

WereldWinkel Wieringen
brengt cultuur over 

zee bij je thuis!

Hoofdstraat 31
Hippolytushoef
Tel. 0227591182 – www.wieringen.wereldwinkels.nl

NAJAARS
COLLECTIE

FALL/WINTER 15

De herfst komt er aan, het wordt weer 
kouder. De hoogste tijd om je voor te 
bereiden op een nieuwe garderobe. 

H I P P O L Y T U S H O E F  /  B O V E N K A R S P E L

Molenakker 11a
1777 HS  HIPPOLYTUSHOEF

Tel.:   0227 – 591829  
Fax :  0227 – 592197  
Bgg :  06 – 23267904

e-mail : info@vanderschuur.com   
web-site : www.vanderschuur.com

boekhandel

0227 821460 - www.vondermakelaardij.nl

VERKOOP - AANKOOP - TAXATIES 
HUUR - VERHUUR - ADVIES

Full 

Service

vanaf 

1,25%

zie ook onze feestelijke occasion  
en banden aanbiedingen op 

w w w.garagedendas.nl

Zoek  ‘Garage Den Das’
in App Store of  
Google Play Store

GEZELLIGE FLORA EN VISSERIJDAGEN!

Robbenoordstraat 3   1779 BJ  Den Oever tel. (0227) 512324    info@garagedendas.nl

IJZ
ERSTERK DE BESTE!

the making off...

Koos Boersen heet ons welkom in zijn keuken van  

Restaurant de Dikke Bries, aan de jachthaven 

Robbenoordbos.
Hij heeft twee heerlijke recepten geselecteerd, die in 

het teken staan van de Hollandse Garnaal! 

 
Wij namen een kijkje in de keuken tijdens 

de bereiding van deze gerechten, Hollandse 
Garnalensoep en Garnalenloempia’s. En er werd 

natuurlijk ook nog even geproefd, het smaakte 

heerlijk!!  
De recepten zijn gemakkelijk thuis te bereiden. Zie 

pagina 30 en 31.
Succes!
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Accountants &
 Belastingadviseurs

Maandelijks onze gratis nieuwsbrief ontvangen?
Ga naar www.silvos.nl en meldt u aan.

Brugstraat 38 
1775 BG Middenmeer   

T. 0227 - 50 40 50  
 www.silvos.nl

Wij zorgen

ervoor dat u

 � scaal niet

 achter het net vist! 

Bij ons heeft u een vast  contactpersoon
die uw zaken begrijpelijk  uitlegt. 

Beleef de ZondagBeleef de Zondag

Toenne wij daar op Wieringen kwamen

zagen wij zoveel boeren staan

die hunnen spek met lepels aten.

Daarvoor zou je naar Wieringen gaan.

Refrein:

Wie wil er mee naar Wieringen varen?    3e couplet

23
 a

ug
us

tu
s

10:00 – 17:00 
Diverse activiteiten op het 
haventerrein en in de afslag 
van Den Oever:
o.a. oude ambachtenmarkt, 
oude scheepsdiesels, 
visproeverij

10:00 – 17:00 
Panna Toernooi 
op het haventerrein

12:00 – 13:30 
Clinnic Dr. WOOOW! 
op het haventerrein

11:00 – 20:00 
Bloementent geopend 
voor bezichtiging

12:00 – 01:00 
Kermis in Centrum 
van Den Oever

13:00 – 03:00 
Diverse optredens in 
de Tent op de Haven

14:00 – 03:00 
Diverse optredens in 
de Tent op de Kermis

14:00 – 03:00 
Diverse optredens 
in Café Tante Pietje
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Kotters volgen?

www.visserijdagen.nl

14

DE GARNAAL

DE KREEFT

DE GERANIUM
DE FUCHSIA

 1. ZeeVerse Vismarkt (zaterdag)
 2. Pannaveld 
 3. Springkussen
 4.  Visshowtafel & Rondleidingen  

(zaterdag, zondag & maandag)
 5. Oude Scheeps diesels (zondag)
 6. Roeiwedstrijden (maandag)
 7.  Maritieme Ambachtenmarkt  

(zondag)
 8. Vuurwerk (maandag)
 9. Sponsorvlaggen
 10. Kermis
 11. Lichtschip Texel
 12. Historische hoek
 13. Gratis gebakken vis (maandag)
 14. Jaarmarkt (dinsdag)

station De Garnaal: De Basalt
station De Kreeft: Falck Nutec
station De Geranium: VVV / Viking Informatie Centrum
station De Fuchsia: Voormalig Hotel Zomerdijk

De trein rijdt zaterdag, zondag en maandag
Van 8.00 uur tot 17.00 uur en is beschikbaar gesteld door 
de Koninklijke Bloemenvereniging Flora en Vlootschouw Commissie
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Van 8.00 uur tot 17.00 uur en is beschikbaar gesteld door 
de Koninklijke Bloemenvereniging Flora en Vlootschouw Commissie
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Dak- en zinkwerk
CV en vloerverwarming
Rioolwerkzaamheden
Badkamerverbouwing
Levering sanitair

Zuidwalstraat 2 Den Oever
Tel. 0227 511791 Mobiel: 06 20336479
www.loodgieterdeboer.nl

013 André de Boer.indd   1 09-07-13    10:00

Visserijbedrijf R.W. van der Burg
wenst iedereen gezellige 

Flora en Visserijdagen toe
&

www.wieringergarnalenkroket.nl - vanderburg.gk@mail.com - 022751 1131 - 1779 gm den oever

Iedereen een  

hele gezellige 

Flora gewenst

024 Bakkers Geluidstechniek.indd   1 08-07-13    15:14

dus ook:

Chiptuning

www.kbchiptuning.nl

software-oplossingen voor:

Roet�lters
EGR kleppen

Dorsmolen 4
1771 PA Wieringerwerf
0227 60 3183

www.koopmanbrouwers.nl - info@koopmanbrouwers.nl

Bosch Car Service 
Koopman Brouwers

Wij doen alles voor uw auto

KROONKEUKENS 
• Betaalbare Duitse kwaliteit 
• Vakmanschap en ervaring
• Complete verbouwingsservice en installatie
• Gratis advies op maat bij u thuis

Open: dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur. Zaterdag 9.30-17.00 uur. 
s Avonds op afspraak.

www.kroonkeukens.com De Wieken 2 Hippolytushoef. 0227-760 060

Prachtige keuken! 
      Wat kost zoiets Arie?

Arie Kossen: “Zo n keuken kost 
vakmanschap, ervaring en gratis 
persoonlijk advies. En dan krijgt 
u ook nog eens tot wel acht jaar 
garantie op onze apparatuur!”

KOKS KIEZEN

Roeiwedstrijden
Team Tree’s Buitenschoolse opvang
Tijdens de maandag van de Flora vonden weer 
de jaarlijkse roeiwedstrijden plaats. Zowel bij 
de heren als de dames waren de finales span-
nend tot de laatste meter. Ze waren aan elkaar 
gewaagd. Tijdens de voorrondes kwamen de 
Jornameiden uit op 1.36, de meiden van Jan de 
Wit op 1.35 en de Kasteleen op 1.39. Het werd 
dan ook een spannende finale. De tijden van 
de voorrondes waren sneller dan in de finale! 
De Jornameiden gingen net als verleden jaar 
met de wisselbeker aan de haal.
 
 1. De Jornameiden .......................... 1.39
 2. De Kasteleen .....................................................1.41
 3. De meiden van Jan de Wit .......................1.50
 4. Mieke’s eten en drinken .............................1.42
 5. Haar Hossie ........................................................1.58
 6. Tree Buitenschoolse opvang ........1.59
 7. Huisartsenpraktijk Hoge Poel .................2.00
 8. WR 123 .................................................................2.52

Bij de heren werden er tijdens de voorrondes 
de volgende tijden geroeid. Corfa Ten Brinke 
1.16, De Jorna’s 1.17 evenals GDS Beveiliging en 
Schildersbedrijf S. de Koning 1.23. Zij moesten 
in de finale uitmaken wie de nummers 1,2,3 en 
4 zouden worden. Het was een zeer spannen-
de finale, ondanks dat bij de Jorna’s een riem 
brak. Ook hier waren de tijden in de voorrondes 
sneller dan in de finale.
 

 1. Corfa Ten Brinke .......................... 1.19
 2. De Jorna’s  ..........................................................1.20
 3. GDS Beveiliging  .............................................1.22
 4. Schildersbedrijf S. de Koning  ................1.25
 5. De Kanonskogels  ..........................................1.21
 6. Lutje Buffels  ......................................................1.22
 7. De Jongens van Jan de Wit  ....................1.23
 7. Tree Buitenschoolse opvang  .................1.23
 9. Smit constructie  ............................................1.30
 10. Interflow  .............................................................1.35
 11. Las & Montage Jonkman  .........................1.37
 12. F.J. Motorsport  ................................................1.43
 13. Luyt Groep  ........................................................1.44
 14. WR 123  ................................................................1.45
 14. Bouwbedrijf Hollands Kroon  .................1.45
 16. WR 50  ...................................................................1.49
 17. Palingrokerij Wigbout  ................................1.53
 17. Sandfirden  ........................................................1.53
 19. Kenorm  ...............................................................1.54
 20. Abuco  ..................................................................1.55
 21. Ansink Accountancy ...................................1.56
 22. Gemeente Hollands Kroon  .....................1.59
 23. Zwemmend zijn we sneller ....................2.00

Team Tree 
Buitenschoolse 
opvang bestaat uit:
Petra van Duijvenvoorde, 
Mariska van Duin, 
Nanda Borgo, 
Karin Schot, 
Karin van der Laan, 
Sandra Booden, 
Wilma Jonkman, 
Theresia Singelenberg en 
stuurvrouw Anita Kaan. 
Op de foto’s zie je ook nog 
Peter Singelenberg en 
Gerrit Kater, de vaste 
trainingsmaatjes!
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Beltstraat 79 | Hippolytushoef | Tel. 0227-511925

Mob. 06-55111966 | www.feelgoodonline.nl

Wij Wensen iedereen fijne 

Flora- en visserijdagen! 

071 Feel Good.indd   1 03-07-14(week27)   18:01

418 Yousef.indd   1 09-07-13    08:50

lont technics
Revisie, reparatie en onderhoudsbedrijf

Mark Lont
Zwinstraat 38
1779 BH Den Oever

tel 0227 512558
mobiel: 06 29555499
www.lonttechnics.nl

werkzaam in de metaal,
ook laswerkzaamheden!

aangesloten bij de koninklijke metaalunie

Bezoekadres

 Nassaulaan 30, 1815 GL  Alkmaar

Postadres

Postbus 409, 1800 AK  Alkmaar

T (072) 515 55 44

W www.rensenadvocaten.nl

• Aansprakelijkheidsrecht 

 an negomrev nav nelekkiwfA  •

echtscheiding en overlijden 

• Ambtenarenrecht 

• Appartementsrecht 

• Arbeidsrecht 

• Bestuursprocesrecht 

• Bouwrecht 

• Burenrecht 

• Contractenrecht 

• Erfdienstbaarheden 

• Erfrecht en Boedelverdeling 

• Faillissementsrecht 

• Huurrecht 

• Insolventierecht 

• Mediation 

• Milieurecht 

• Ondernemingsrecht 

• Onderwijsrecht 

• Onroerendgoedrecht 

• Personen- en familierecht 

• Ruimtelijk ordeningsrecht 

• Verzekeringsrecht 

• Voorkeursrecht gemeenten

Wind tegen?
Of het nu persoonlijk of zakelijk is: in het leven kan de wind wel 
eens stevig uit de verkeerde hoek waaien. Deskundige onder-
steuning is dan heel belangrijk.
 
Rensen advocaten geldt al jaren als een gerenommeerd kantoor in 
Noord-Holland. Betrokkenheid staat voorop in onze dienstverlening. 
Duidelijk, en recht door zee.
 
U kunt bij ons terecht voor kwalitatief goede en ook betaalbare 
juridische dienstverlening. De advocaten van het kantoor zijn 
gespecialiseerd in de belangrijkste rechtsgebieden.
 
Wilt u meer weten? 
Neemt u dan contact op met één van onze advocaten 
op het telefoonnummer (072) 515 55 44.

199 Rensen Advocaten.indd   1 15-07-13    10:34

Valt er nog wat te 

Vieren?
In de feestelijke viering van het Oecumenisch Centrum 
Michaëlskerk brengt de Florawerkgroep in het 
jaarthema over het boek Esther een dienst over het 
Poerimfeest, met als titel: ‘Valt er nog wat te vieren?’ 
Als de koning van Perzië per ongeluk een nieuwe wet 
uitvaardigt om de Joodse ballingen te vernietigen, 
kan hij deze niet herroepen, het is immers een wet van 
Meden en Perzen. Dan verzint zijn vrouw Esther een 
list waardoor de uitroeiing van de Joodse ballingen 
wordt voorkomen. Om deze ontsnapping aan het 
noodlot te gedenken, wordt al zo’n 2500 jaar het 
Poerimfeest gevierd. Met behulp van tekst, theater en 
muziek wordt dit verhaal tot leven gebracht. Esther 
komt zelfs hoogstpersoonlijk naar Wieringen toe om 
te informeren naar onze feesten: wat vieren we naast 
de Flora en Visserijdagen nog meer?

In de Michaëlskerk is het belangrijk om het 
Bijbelverhaal speels te vertalen, daarom kunt u hier 
ook rustig de kinderen mee naar toe nemen of uw 
gasten die nooit in een kerk komen: ze zullen allemaal 
genieten. Het grote Museumkoor, de Kindercantorij 
en vocale en instrumentele solisten onder leiding van 
cantor Marco Mosk ondersteunen het geheel met 
uitbundige liederen, sommige speciaal voor deze 
dag gecomponeerd door Kees Klein. De dienst wordt 
gehouden op zondag 23 augustus om 10.30 uur. Na 
afloop staat de koffie voor u klaar. 

Tijdens de Flora en Visserijdagen staan de vrijwilligers 
van de Michaëlskerk iedere middag klaar om u te 
verwelkomen. De Michaëlskerk is een forse Romaanse 
kerk uit de vroege 12e eeuw. Dit prachtig gerestaureerde 
godshuis is een van de oudste Nederlandse vesting-
kerken. Bezienswaardigheden als het beroemde 
Teschemacher-orgel, het zwaard van Willem Blois van 
Treslong en een geheimzinnige crypte verstevigd met 
talloze zwerfkeien maken een bezoek absoluut de 
moeite waard. Bovendien kan de 37 meter hoge toren 
beklommen worden. Het uitzicht over het voormalig 
eiland Wieringen en de Waddenzee is onvergetelijk!

In het schip en koor exposeert Chris Wehrmann zijn 
feestelijke schilderijen en onder de titel “Linie leere 
Licht” worden in de crypte de objecten van Dagmar 
Lutz getoond. 

Openingstijden:
zaterdag 22 augustus 13.30 – 17.30 uur
zondag 23 augustus 13.30 – 17.30 uur
maandag 24 augustus 13.30 – 17.30 uur
Entreekosten kerk en expositie 2,50 euro, inclusief 
koffie of thee.

Voor verdere informatie: info@sckw.nl

foto: Remco Zwart
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www.hendrik-karssen.nl  Tel. (0227) 51 1426

BOVAG AUTOBEDRIJF & APK-KEURINGSTATION

Poelweg 56
1778 KC  Westerland
tel. (0227) 591213

Molenveld 2
1777 HP  Hippolytushoef
tel. (0227) 592061

slijkerman@quicknet.nl    •    www.slijkerman-dehaukes.nl

Wij wensen iedereen een gezellige Flora toe!

       Die van 
de enige echte Wieringer 
  Jodekoeken!

Hoofdstraat 5 • Hippolytushoef • Tel. (0227) 591594 • Fax 595472
www.bakkerijbellis.nl • info@bakerijbellis.nl

032 Bakkerij Bellis.indd   1 08-07-13    16:06

Logo 2

Bouw- en Timmerwerken
☎ 06 5155 1091

Rotgans

Nieuwbouw - verbouw
 onderhoud - renovatie

Bouw- en Timmerwerken
☎ 06 5155 1091

Rotgans

Nieuwbouw - verbouw
 onderhoud - renovatie

Bouw- en Timmerwerken
☎ 06 5155 1091

Rotgans

Nieuwbouw - verbouw
 onderhoud - renovatie

Bouw- en Timmerwerken
+31 06 5155 1091

Rotgans

Nieuwbouw - verbouw
 onderhoud - renovatie

Wij wensen iedereen gezellige 
Flora- en Visserijdagen!

203 Rotgans Bouw.indd   1 09-07-13    11:00

 

Piet Ottens
Hoofdstraat 37 - 1777 CA Hippolytushoef

T 0227-591269 

www.slagerijottens.nl

 
 

Maak hem zelf!
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Wat heb je nodig?

een bezemsteel van 150 cm
rondijzer (RVS) 72 cm (rond 5 mm)
garnalennet
tie rips (voor de bevestiging van het net)
stukje hout 44 x 4,5 x 3,5 cm (afschuinen)

alle onderdelen van dit garnalen schepnetje zijn te verkrijgen bij CIV Den Oever
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gevelreiniging
renovatie - restauratie - voegwerk

impregneren 
schoorsteentechniek

BJ SPIGT
Hoge El�  2

1777 PC Hippolytushoef
0227 591221 - 06 51657082

225 Spigt.indd   1 09-07-13    09:34

Nieuwstraat 22
Hippolytushoef

Tel. 0227 591488

Fa. Luyt

140 Luyt.indd   1 08-07-13    08:42

 

MONTAGE 

0655364226 

 
 
 
 

montage T. 06 55364226

HIPPOLYTUSHOEF - TEL 0227 592777
WWW.MOOKENBAKKER.NL

Airco • Dak- en zinkwerk • Elektra • Gas 
Luchtbehandeling • Onderhoud • Sanitair

 Verwarming • Zonne-energie

Sluisweg 1
1774 BH  Slootdorp
Tel.: 0227 - 581428
WWW.ASDEVRIES.NL

270 De vries van Hal.indd   1 08-07-13    10:55

Noordewiendveugelke 3
1777 DS  Hippolytushoef - Tel. 06-54320474

www.muldermakelaardij.nl     

De Binderij
Persoonlijk Creatief Anders Gedurfd

Het begrip voor al uw trouwarrangementen, 
bedrijfsfacilitering, vensterbankdecoratie, 

persoonlijke rouwstukken en diverse workshops!

Hofstraat 114 - Den Oever - Telefoon: 06-12875187
E-mail: tina@debinderij.com - www.debinderij.com
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Burgemeester van Hollands Kroon én 
voorzitter van KNRM station Den Oever 
Jaap Nawijn wordt door vrijwilligers van 
het reddingsstation in een overlevingspak 
geholpen. Het gaat moeizaam. Het pak 
waaraan rubberen laarzen vast zitten, is 
zwaar en de bewegingsvrijheid is beperkt. 
En het pak is erg warm, blijkt na afloop uit de 
reactie van Nawijn.

Een overlevingspak van de KNRM 
vrijwilligers biedt 8 uur lang bescherming 
in koud water.

De reddingsboot Johanna Margareta 
vaart uit voor een oefening met de 
burgemeester van Hollands Kroon aan 
boord. Het IJsselmeerwater kabbelt rustig 
op deze zomerdag. De wind komt uit het 
westen geeft een kompas in het KNRM 
boothuis aan.

Het KNRM station Den Oever voerde het 
eerste halfjaar van 2015, 16 reddingsacties 
uit. ,,Als de pleziervaart los komt, neemt 
het aantal acties vaak toe’’, aldus KNRM 
vrijwilliger Hans Spiegelaar. ,,In het voor- en 
najaar betreft het meestal reddingsacties 
tijdens slecht weer. De situaties zijn dan 

over het algemeen gelijk een stuk ernstiger.’’
Met gekleurde punaises is op een prikbord 
te zien op welke plek op het water de 
reddingsacties zijn uitgevoerd. De kleur 
geeft aan om wat voor actie het ging: 
een vastgelopen schip; materiaalpech; 
gezonken; motorstoring; zoekactie.

Oefening baart kunst. Bij de reddingsactie 
van een drenkeling stelde KNRM vrijwilliger 
Barry Busser zich beschikbaar als drenkeling. 
Eduard Terpstra voerde de actie samen met 
burgemeester Nawijn uit. ,,Als er iemand in 
het water ligt is het belangrijk dat iemand 
voor op de boot staat die de drenkeling 
blijft aanwijzen, in dit geval Jaap. Zeker op 
het laatst, want dan verdwijnt de drenkeling 
voor de boot,  uit het zicht van de schipper.’’ 

De drenkeling wordt begeleid naar de 
achterzijde van de boot. KNRM vrijwilliger 
Eduard Terpstra: ,,Daar hebben we een 
drenkelingennet en kunnen we het 
slachtoffer horizontaal uit het water 
halen. Dat is belangrijk als iemand 
onderkoeld is. Als iemand die onderkoeld 
is rechtop uit het water wordt gehaald 
zakt het bloed weg naar de benen en 
kan iemand alsnog overlijden. Onze 

reddingsboot beschikt onder andere over 
een onderkoelingsbrancard waarin we 
onderkoelde slachtoffers warm kunnen 
inpakken.’’

Burgemeester Jaap Nawijn roept iedereen 
op tijdens de Vlootschouw gul te geven 
aan de collectanten voor de KNRM aan 
boord van de Wieringer kotters. Of om 
donateur van de KNRM te worden.“ De 
KNRM ontvangt geen overheidsgelden 
en wordt volledig gefinancierd door 
donateurs en giften”. ,,Als iemand in gevaar 
verkeert, is het belangrijk dat die geholpen 
wordt.’’ De vrijwilligers van de KNRM staan 
24 per dag, het hele jaar door en onder alle 
omstandigheden, klaar voor mensen en 
dieren in nood op het water.

De burgemeester van Hollands Kroon 
woont sinds kort op het voormalige eiland 
en in de voormalige gemeente Wieringen. 
,,Ik heb het hier naar mijn zin, de mensen 
hebben een goed karakter, ze zijn direct 
en gastvrij. Daar hou ik van. Heel Hollands  
Kroon is een enerverende energieke ge-
meente die veel te bieden heeft.”

Reddingsactie door een bijzondere 
KNRM-vrijwilliger 
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028 Bakker Woning Stoffering.indd   1 08-07-13    11:54

Bedrijfsfeesten

Openingen

Presentaties

Recepties

Evenementen

Bruiloften

Partyverhuur

Groothandel

Kerstpakketten

Nieuwjaarsrecepties

Tel: 0224-75 11 83

www.mckili.nl

Bekijk ook:

www.mobilediscovery.nl

Wine, Food & Cateringservices

The Mobile Discovery

Voor meer informatie:  
06-33643190 (Mirjam)  
06-33643191 (Edith)
info@glim-vanderdoes.nl
Postbus 317, 1780 AH Den Helder

Administratiekantoor

Glim & Van der Does

www.glim-vanderdoes.nl

Vestiging in Den Helder 

en Westerland

Uw administratie, jaarrekening en 
belastingaangiftes uitbesteden 
tegen een vaste prijs? 
 
Bij ons is dat vanzelfsprekend.

078 Glim Does.indd   1 03-07-14(week27)   18:11

Openingtijden:

di 13:00 - 21:00
wo-vr 09:00 - 18:00
za 08.30 - 14:30

Kapsalon Knipsalabim
Voorstraat 9  Den Oever
0227 51 07 57

Havenweg 14  – 1779 XT Den Oever
tel. (0227) 51 15 15  – www.autobedrijfpostema.nl

■ De garage voor alle merken
■ Occasions en nieuw verkoop
■ Reparatie van alle merken 
■ APK-keuringsstation
■ Camper en Caravan onderhoud

Flora Wielerronde
van Den Oever

PERMENANCE

Afstand: ca 60 km
Start: 19:00 uur
Finish: 20:25 uur

Permanence: kantine “vv Wiron”

Traditiegetrouw wordt op de zaterdag van de Flora- en Visserijdagen 
de wielerronde van Den Oever georganiseerd.
En ook dit jaar wordt er gespurt op de Gesterweg voor de winst in 
deze ronde. De afgelopen 2 jaar was de wedstrijd een prooi voor Ab-
bekerker Bas Bervoets, maar omdat hij dit jaar met een elite licentie 
uitkomt voor de Hoornse HRTC mag hij niet meedoen. Den Oever 
krijgt dus een andere winnaar. De wedstrijd wordt ook dit jaar weer 
georganiseerd door Stichting Vikingsport (Jan Metselaar) en staat 
open voor nieuwelingen, junioren, sportklasse & amateurs. De wed-
strijd gaat over 1 uur + 5 ronden. De start zal zijn om 19:00. De perma-
nance is bij v.v. Wiron. Voorinschrijven is mogelijk door te mailen naar 
wielersportwieringen@kpnmail.nl (naam & woonplaats). Bijschrijven 
op de dag zelf kan uiteraard ook. Meer info via Facebook.com/wieler-
sportwieringen
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Passie Fleur Bloem Sier en Kunst

Els Mostert
Gespecialiseerd Arrangeur

Voor al uw Bruids-
en Rouwarrangementen
Cursussen en Workshops

Den Oever
Tel. 0227-512774
b.g.g. 06 50427083

212 Schrier.indd   1 08-07-13    10:44

Reinigingstechniek 
heeft een ruim assortiment aan 

Dibo Cleaning Machines (ook in de verhuur)

Slootvaartweg 3 – 1774 PC  Slootdorp – Tel. (0227) 58 14 65

www.hoekengamechanisatie.nl

  Wie wil er 
        mee naar 
Wieringen varen?
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09:00 – 11:30 
Roeiwedstrijden in de 
haven van Den Oever

10:00 – 17:00 
Diverse activiteiten op 
het haventerrein en in de 
afslag van Den Oever: 
o.a. Nautilus one man 
band, demonstratie KNRM 
Wieringen, Wieringer 
blaaskapel, springkussen
visshowtafel in de afslag

10:00 – 03:00 
Diverse optredens in de 
Tent op de Haven

10:00 – 03:00 
Diverse optredens in 
Café Tante Pietje

11:00 – 20:00 
Bloementent geopend 
voor bezichtiging 

11:00 – 14:30
Vlootschouw, 
vertrek vanaf 
de haven

12:00 – 01:00 
Kermis in Centrum 
van Den Oever

14:00 – 03:00 
Diverse optredens in 
de Tent op de Kermis

21:00 – 21:30 
Vuurwerk op het 
haventerrein

Beleef de MaandagBeleef de Maandag

In de herberg ‘Het Vergulde Poortje’

daar verkopen ze brandewijn.

Een potje vol al om  één oortje,

Suiker en kaneel erbij.

Refrein:

Wie wil er mee naar Wieringen varen?    4e couplet
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Elk jaar loodsen we zo’n 90.000 schepen de Nederlandse en 

Vlaamse havens aan de Schelde in en uit. Aan boord is dan 

altijd een van onze 460 registerloodsen. Omdat na het 

mijlenwerk op zee, het centimeterwerk in de haven volgt. 

Ja, de laatste 200 meter van een reis zijn vaak hachelijker 

dan 5000 mijl op zee. Want hoe loods je een schip met een 

lengte van meer dan 300 meter veilig door een complex en 

druk bevaren havengebied? Hoe manoeuvreer je in dichte 

mist of bij windkracht 7. Alleen een registerloods heeft hier 

de juiste kennis en ervaring voor. De registerloods adviseert 

de kapitein over de te voeren navigatie. Wilt u meer weten 

over het Loodswezen? Kijk op www.loodswezen.nl 

NA HET MIJLENWERK 
OP ZEE, VOLGT 
HET CENTIMETERWERK 
IN DE HAVEN.

0747.00.160 adv. Flora en Visserijdagen 190x260.indd   1 6/13/13   3:32 PM137 Loodswezen.indd   1 04-07-13    14:07
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Café Tante Pietje

11:00 – 20:00 
Bloementent geopend 
voor bezichtiging 

11:00 – 14:30
Vlootschouw, 
vertrek vanaf 
de haven

12:00 – 01:00 
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van Den Oever

14:00 – 03:00 
Diverse optredens in 
de Tent op de Kermis

21:00 – 21:30 
Vuurwerk op het 
haventerrein

Beleef de MaandagBeleef de Maandag

In de herberg ‘Het Vergulde Poortje’

daar verkopen ze brandewijn.

Een potje vol al om  één oortje,

Suiker en kaneel erbij.
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181 1

Postbus 288 
1970 AG IJmuiden

Telefoon 
Fax  0255 519982
info@keggegarnalen.nl

www.keggegarnalen.nl

Kegge
Dé garnalenspecialist

sinds 1910

Tel kegge 236x306.indd   1 21-12-2012   13:54:56

0255 520396666

389 Vishandel Kegge Tel.indd   1 29-07-13    09:28

Wie het over garnalen heeft, heeft het 
over Gert-Jan Rotgans. De markante 
Oeverse visser is druk bezig met inno-
vatie in de garnalenmarkt. Volgens Rot-
gans heeft de garnaal uit het stikstof 
de toekomst.

Op de haven van Den Oever is Gert-Jan 
‘Keutel’ een vaak geziene gast. ,,De ko-
mende weken ben ik weer wat vaker op 
zee, maar ik ben ook een tijd lang niet te 
varen geweest. Op de wal probeer ik met 
anderen na te denken over de toekomst-
plannen.” En die heeft hij!

Samen met topkok Jonnie Boer van sterren-
restaurant De Librije doet hij méér met de 
garnaal dan koken en verkopen. ,,Jonnie wil 
bijvoorbeeld graag levende garnalen in zijn 
restaurant. Nou, dan leveren wij die toch?” 
Druk bezig is hij ook met zijn ‘Noordzee-
garnalen uit stikstof’. Boer heeft zijn naam 
al verbonden aan het unieke product.

,,Het is voor de consument straks mogelijk 
om conserveringsmiddelvrije garnalen te 

krijgen”, zegt Gert-Jan. Hij hekelt het feit 
dat garnalen nu met conserveermiddelen 
moeten worden behandeld om ze houd-
baar te houden. ,,De garnaal die net ge-
kookt is aan boord is veel lekkerder dan de 
in Marokko gepelde. Die worden ook diep-
gevroren, met vrachtwagens vervoerd en 
een tijd lang bewaard. Garnalen die wij 
vangen worden nu al aan boord automa-
tisch op grootte gesorteerd. Het is de be-
doeling dat de grootste exemplaren straks 
direct na het sorteren -nog levend- in het 
stikstof worden ondergedompeld.”

Rotgans, eigenaar van de WR181 ‘Gerritje’, 
is daar samen met Jonnie Boer al druk mee 
aan het testen. ,,De bevroren rauwe garna-
len uit het stikstof gaan daarna in doosjes 
van 500 gram. Jonnie Boer heeft een krui-
denmix samengesteld. De consument kan 
de diepgevroren garnalen dan bij de su-
permarkt krijgen, om ze vervolgens thuis 
te koken in gewoon kraanwater waar de 
zoutmix van Jonnie Boer bij wordt gedaan.”
Vervolgens kunnen de nog warme gar-
nalen thuis met de hand worden gepeld. 

,,Zonder grammetje conserveermiddel, 
dat staat als een paal boven water.” Ham-
vraag is natuurlijk of de smaak van de Hol-
landse garnaal, dikwijls betiteld als ‘het lek-
kerst van allemaal’, door het invriezen niet 
verloren gaat. ,,Integendeel”, legt Gert-Jan 
uit. ,,Door de garnalen zo snel terug te 
koelen met de stikstof blijft alle smaak be-
waard. We hebben samen met een groep 
van tien topkoks bij Jonnie Boer geproefd 
en gepeld. Ik had een zak garnalen van de 
laatste trek en de in stikstof gedompelde 
meegenomen. Geen van allen proefde 
het verschil. En het pellen ging ook nog 
eens gemakkelijk!” Wanneer de in stikstof 
gedoopte garnalen op de markt komen is 
nog niet duidelijk. ,,Het ontwerp voor de 
doosjes is al klaar, dus daar ligt het niet 
aan. We moeten aan boord nog wel het 
een en ander aanpassen. Met een beetje 
mazzel kunnen we de consument straks 
dus verblijden met een écht verse garnaal, 
die zelf gekookt en gepeld moet worden.”

Rotgans’ garnalen 
kun je straks zélf koken
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Nieuwsgierig 
geworden? 
Check deze link voor 

een mooi filmpje over 
dit unieke product!
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TIMMER- EN MONTAGEBEDRIJF

Westerlanderweg 52
1778 KL Westerland

info@mbeukema.nl
06 - 10942478

MS 0653377689
DJ 0651075750

 
www.heyblok.nl

T. 088 6699500 | eoc.nl

V O O R T V A R E N D  V E R Z E K E R D

EOC onderlinge schepenverzekering is een 
voortzetting van efm onderlinge schepen
verzekering en Oranje Scheepsverzekeringen

U 
JIJ
WIJ EOC!
De onderlinge specialist 
in scheepsverzekeringen

Robbenoordstraat  (Brede school)
Den Oever | Tel.  0227-593392

Viskiosk en Viscentre
Haventerrein 4 - Den Oever
tel. (0227) 51 04 05 www.viscentrehetwad.nl

Technische installaties
Keukens en badkamers

www.wilms.nl  -  Den Helder

Technische installaties
Keukens en badkamers

www.wilms.nl  -  Den Helder

Hollandse garnalen zijn kleine kreeftachtigen uit de infraorde Cari-

dea. Zowel in zout als in zoet water komen garnalensoorten voor, 

maar de meeste soorten leven in zee. Vele soorten leven op een 

zandbodem waarin ze zich kunnen ingraven om zich te bescher-

men tegen predatoren.

Er zijn 3.268 levende en 57 fossiele soorten garnalen bekend, zo-

wel in tropische, subtropische als koude wateren. Over het alge-

meen worden garnalen groter naarmate het water waarin ze leven 

warmer is. Garnalen eten allerlei dierlijke en plantaardige resten.

De bekendste garnaal in de Lage Landen is de grijze of Noordzee-

garnaal (Crangon crangon). Zij leven vooral ‘s zomers dicht onder 

de kust. In de winter trekken ze naar dieper water. Noordzeegarna-

len zijn vooral ‘s nachts actief.

Het woord garnaal wordt vaak gebruikt voor andere kreeftach-

tigen die niet tot de infraorde Caridea behoren. Zo zijn gamba’s 

geen echte garnalen omdat ze een andere (boomvormig vertakte) 

kieuwstructuur hebben dan de echte garnalen, die een plaatvor-

mige kieuwstructuur bezitten.

(Bron: Wikipedia)

Garnaal

Van Kooten en De Bie introduceerden in 1969 de uitdrukking zo stoned als een garnaal. 
Dit was hun carnavalskraker met dezelfde titel.
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Verkoop/Onderhoud en reparatie van alle merken fietsen ongeacht waar gekocht. 

Nieuwstraat 46 | 1777 CM Hippolytushoef | Tel: 06-18508227 | www.rlwheels.nl 
Iedere avond open van 19.00 t/m 21.00 uur en zaterdag van 9.00 uur t/m 17.00 uur

W H E E L S
F I E T S E N  V O O R  I E D E R E E N

RLwheeLs bv 
wenst 

iedeReen 
een 

gezeLLige
FLoRa!

Belterlaan 16 - 1777 HM Hippolytushoef
info@nistemontage.nl - Tel. 06 - 51 60 32 15

WIJ WENSEN IEDEREEN 
EEN GEZELLIGE FLORA!

www.nistemontage.nl

MULTISHIPS  GASTHUISWEG 9  1779 AH DEN OEVER  T +31 (0)622 247 525 

WWW.MULTISHIPS.NL

worldwide

159 Multiships.indd   1 09-07-13    09:32

PROEVERIJ LA COUPURE
wenst iedereen 
     een hele 
  gezellige flora toe!

Tijdens de Flora hebben wij broodjes &  
vanaf september hopen wij jullie in onze nieuwe zaak aan de Voorstraat 1A te mogen ontvangen.

Vlaggenschip in de haven
WR143 Frans Nan
 eigenaar: gebr. Frank en Mark Rotgans
 CasCo & afbouw: Laan & Kooy Den Oever
 afmetingen: 20,50 x 5,16 x 1,70
 bouwjaar: 1966
 motor: 256 PK Scania DI.1259.60/62M
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NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD
RENOVATIE

BOUWMATERIALEN

Molenakker 7 – Hippolytushoef
Tel: (0227) 511174

www.boersenaannemersbedrijf.nl

040 Bouwbedrijf Boersen.indd   1 09-07-13    11:18

Het team van Huisartsprakt i jk  Hoge Poel 
wenst  u  een gezonde en zonnige F lora  toe.

Vrijdag:
20:00 – 2Beat

Zaterdag:
15:00 t/m 19.00 – Kimberly

19.00 – Chiel & Stanley

Zondag:
15:00 t/m 19.00 – The Chief

19.00 – Chiel & Stanley

Maandag:
Vanaf 15:00 – Chiel & Stanley

De hele middag en avond

Dinsdag: Open vanaf 10:00 uur

Flora Programma

Den Oever moet een landelijk begrip worden!

Deze slogan heeft u de afgelopen maan-
den vast al eens gezien. Met die zin zetten 
ondernemers en vissers ons bruisende 
vissersplaatsje op de kaart. Een evene-
ment als de Flora- en Visserijdagen draagt 
enorm bij aan de goede reclame voor de 
Hoofdstad van de ZeeVerse Vis!

Wie Den Oever zegt, zegt: ZeeVerse Vis. Of 
dat nu bij de viskiosken, visafslag, de be-
roemde vismarkt of bij de restaurants van-
daan komt: Den Oever ademt ZeeVers. En 
daar komen toeristen en visliefhebbers in 
groten getale op af! Veel van de prachtige 
producten uit de zee komen in Den Oever 
aan wal. Wij hebben dan ook genoeg in 
huis om enorm trots op te zijn: de garna-
lenvloot van Den Oever is bijvoorbeeld in 
Nederland leidend, evenals de langousti-
nevloot. En wat te denken van schol, schar, 

tong, krab, tarbot, wijting, paling en kabel-
jauw? Den Oever heeft het allemaal! 
In Den Oever wordt door de vloot op 
steeds inventievere wijze gevist. Niet ie-
dereen weet hoe de Oeverse vissers met 
hun relatief kleine schepen en met groot 
respect voor de natuur de wateren bevis-
sen. De prachtige producten uit het IJssel-
meer, de Noord- en Waddenzee verdienen 
een goed en groot podium, vinden de 
ondernemers. Daarom worden de koppen 
bij elkaar gestoken en zet het Vispromotie-
fonds Den Oever op de kaart.

Dat Vispromotiefonds, dat bestaat uit vele 
ondernemers die zich op en rond de haven 
bevinden, zet zich daarom in om de pro-
ducten van de Oeverse vissers in de -liefst 
landelijke- schijnwerpers te zetten. En met 
succes! Door elke maand bijeen te komen 
en plannen te smeden komen de initiatie-
ven van de grond. Met campagnes op in-
ternet, in de landelijke en regionale media 
en het verspreiden van informatie over de 

Hoofdstad van de ZeeVerse Vis worden 
goede successen geboekt. Ook het drukbe-
zochte Vistival wordt door de ondernemers 
georganiseerd. Ook daar werden weer vele 
duizenden flyers met informatie over de 
Hoofdstad van de ZeeVerse Vis verspreid. 
Maar daarmee zijn we er nog niet: Den 
Oever moet een landelijk begrip worden. 
Iedereen die aan vis denkt, moet zeggen: 
Den Oever. Net zoals iedereen die aan 
mosselen denkt: Yerseke. En aan paling: 
Volendam. Samen gaan we Den Oever op 
de kaart zetten! Met de hulp van de vele 
vissers, inwoners, visliefhebbers en onder-
nemers gaat dat zeker lukken. 

Een evenement als de Flora- en Visserijda-
gen helpt daar enorm bij! Vissers zetten 
hun beste beentje voor, laten zien wat zij 
in huis hebben en zorgen voor een feeste-
lijke sfeer. De vele tienduizenden mensen 
krijgen te zien hoe het leven op zee gaat. 
Daar kan geen campagne tegenop. Ook 
daarom zeggen wij:  

Wees ook tijdens de Flora
& Visserijdagen welkom in Den Oever, 
de Hoofdstad van de ZeeVerse Vis!

den oever!
hoofdstad van de zeeverse vis
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Op de foto staan: Gerbrand Smid (voorzitter) namens de Visafslag Hollands Noorden, Aard Schouten en Ronald Boersen namens Viscentre- en Viskiosk ‘t Wad, 
Esmeralda Loos-Dekker (secretaris) namens de ZeeVerse Vismarkt, Jaap Lont (penningmeester), Arie de Visser namens het VIStival en Gert-Jan Rotgans namens 
Vers uit Zee. Verder is er een vertegenwoordiging van Viskiosk Havenzicht, De Groot Recreatie, Han Ypma van de WR244, Restaurant De Basalt, de Vlootschouw-
commissie, Vis via Vrienden en café Tante Pietje. Voor meer informatie: www.zeeversdenoever.nl of de Facebookpagina Den Oever, Hoofdstad van de ZeeVerse Vis. 
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Het thema; Wie gaat ermee naar 
Wieringen varen gaan wij gebruiken 
voor de fotoexpositie!

Want wat kwamen er veel gezinnen 
naar Wieringen “varen” toen de Zui-
derzeewerken harde werkers nodig 
hadden.
Ze kwamen overal vandaan o.a. Zee-
land, Brabant, Drenthe, Groningen, 
Friesland, Zuid-Holland etc. en woon-
den in keten ( o.a. Bildtse en Zweedse ) 
en woonwagens over heel Wieringen!
Dit waren o.a. Ingenieurs, de vele 
mensen van de  MUZ ( Maatschappij 
tot Uitvoering van Zuiderzeewerken), 
Grondwerkers, Vlechters (van de wil-
gentenen matten op de bodem van 
de Afsluitdijk), Steenzetters etc.
Wieringen werd toen ook anders, het 
was goed voor de economie en de be-
volking op Wieringen werd vergroot 
door mensen van “buuten”.

De laatste woonkeet op de Gesterweg 
te Den Oever van de Fam. Kresmer 
wordt eerdaags in delen afgebroken 
en opgeslagen in afwachting van her-
plaatsing op de Stroeerdijk 1 na de 
verbouwing van de Wierschuur.

Wij wensen iedereen gezellige Flora- 
en Visserijdagen en u bent allen van 
harte welkom bij onze stand met een 
fotoexpositie van de keten en woon-
wagens op Wieringen van de Histori-
sche Vereniging Wieringen.

Historische Vereniging Wieringen
DE HAUKES, POELWEG

Woonwagen

Grote Volkskeet

Plat

Woning

De Jager
H. Luikens

A. Luikens

D. Luikens
G. LuikensJ. Walleburg

W. Hulsman
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F. IJzer
A. Bos

J. Winkel

4 woningen
zijn later verplaatst
naar Oeverdijk

Dit jaar staan we ook weer met onze boe-
kenselectie in de kraam, zie onze webshop op 

www.historischwieringen.nl of in ons blad “Op 
de Hoogte” dl.2  blz.33. 

Met onze boekenactie  dl. 1 of dl.2 Winkels op 
Wieringen + boekje Johannes Takes Wierhandelaar 

+ mapje Wieringer ansichtkaarten totaal voor € 30,-  
hopen we u blij te maken!  

We hebben nog geen nieuw boek erbij, er legt wel 
een Wieringer Woordenboek van Dirk Lont “op de 

plank” bij Drukkerij Burghout die wij in novem-
ber 2015 presenteren.
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Vereniging Aak
Wie wil er mee naar Wieringen varen, de Vereniging Aak doet 
niet anders. De vereniging die de WR 173, een belangrijk stuk 
Wieringer visserij historie, in de vaart houdt zijn er maar druk 
mee. De vrijwilligers die dit nautisch monument in de vaart 
houden wacht een druk jaar, want in 2016 is het 100 jaar gele-
den dat het schip in Workum van de helling gleed en aan zijn 
eigenaren werd overgedragen. Ter ere van deze gebeurtenis is 
een commissie druk doende een boek samen te stellen over de 
eigenaren en het reilen en vooral zeilen van het schip vast te 
leggen. Niet alleen over de WR 173 zal dit boek gaan, maar ook 
de visserij en het ontstaan van dit voor Wieringen zo belangrij-
ke scheepstype, wordt hierin voor het nageslacht vastgelegd. 
Ook wordt er door een cineast een film gemaakt over hoe er 
gewerkt wordt met en door de vrijwilligers aan het schip, om 
het voor de toekomst te behouden. Voor het zover is wordt de 
aak de aankomende winter weer gerestaureerd, dit zal vanaf 
medio oktober gaan gebeuren op de werf waar ze 100 jaar 
geleden werd gebouwd, nl. scheepswerf de Hoop in Workum. 
Voordat het zo ver is gaan we eerst genieten van deze Flora en 
Visserijdagen, hier zijn wij als Vereniging Aak uiteraard aanwe-
zig, en kunt u het schip van binnen en buiten bewonderen. De 
Vereniging Aak wenst iedereen veel plezier bij dit grote feest.

Museumboerderij Jan Lont
Voor wie na het bezoek aan de Flora wat meer wil weten van de geschiedenis 

van de visserij is aan de Stroeërweg 39 1777NE op Stroe aan het goede adres. 

Het Wieringer Eilandmuseum “Jan Lont”, laat op de taanweide zien hoe er in 

het verleden werd gevist op bv. platvis en garnaal. Tweemaal per jaar worden 

er op ouderwetse wijze de katoenen netten  getaand. 

Binnen is er nog veel meer te zien over de visserij. Inclusief de bijna vergeten 

wiervisserij. En natuurlijk veel over het alledaagse leven van de Wieringer, 

samen onder één dak levend met het vee, toen Wieringen nog een eiland was.

Een bezoek aan de website maakt je veel wijzer over dit unieke museum!
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Nieuwbouw • Verbouw
Onderhoud • 24 Uurs Dienst 

Nieuwbouw • Verbouw
Onderhoud • 24 Uurs Dienst 

Keppel Bouw
De Wieken 56 
Hippolytushoef
Tel. 0227 - 591 244  

info@keppelbouw.nl
www.keppelbouw.nl

Fijne Flora & 
Visserijdagen!

Rozenlaantje 2 Hippolytushoef

Hofstraat 114 • 1779 CG  Den Oever • info@hethuisvandewadden.nl
www.hethuisvandewadden.nl

vanhuis deWaddenh ww

het

Vertel ons hoe  
De Eerste Aanleg was
tijdens Flora 2015!

Aandrijven
Manoeuvreren

Dienstverlening

Professionals in TOP performance

www.sandfirden.nlTel.: 0227 513 613

Sandfirden houdt alles 

draaiend, ook tijdens 

de Flora & Visserijdagen.

139 LowSea.indd   1 08-07-13    11:05

Hoe kwam het zo?
Omdat in het jaar 1999 de veertigste vlootschouw werd ge-
houden, besloot men in de voorbereiding weer ‘iets bijzon-
ders te doen’. Het werd een herhaling van een soortgelijke 
tocht uit 1965. Het was in eerste instantie het plan vanuit 
Den Oever naar Amsterdam te varen, maar dat gaf te veel 
moeilijkheden. Het varen over zee werd voor de kanker-
patiëntjes en hun familie te zwaar bevonden. Daarom zet-
ten de deelnemende vissers koers naar IJmuiden, waar de       
patiënten met hun ouders, broers en zussen aan boord wer-
den ontvangen. Met een statige optocht van 21 Wieringer 
kotters werd er in konvooi over het Noordzeekanaal naar 
het IJ gevaren. Het was precies twee uur varen.

Achter het Centraal Station begroette de gemeentelijke ha-
vendienst van Amsterdam het gezelschap met forse water-
stralen vanuit een blusboot. De kotters meerden af aan stei-
ger 16 wat voor een bijzonder plaatje zorgde. De Wieringer 
delegatie werd door het Gemeentebestuur van Amsterdam 
verwelkomd. Terwijl de bemanningen op excursie gingen 
naar de brouwerij van Heineken, gingen de schippers on-

der aanvoering van burgemeester Baas en de Vlootschouw 
Commissie naar de speeltuin van het Ronald McDonald-
huis, het verblijf van de familieleden van de kinderen, die 
in het ziekenhuis hun kanker laten behandelen. Daar werd 
de symbolische cheque aangeboden voor een jaar lang gra-
tis vis voor het ziekenhuis. Ook werd tienduizend gulden 
gedoneerd voor de inrichting van een nieuwe tienerkeu-
ken. 

Vanaf deze tijd word er door de Vlootschouw Commissie elk 
jaar op de maandag van de Flora & Visserijdagen een excursie 
georganiseerd voor de kinderen die onder behandeling zijn in 
het Emma Kinderziekenhuis. 

50 keer varen met het 
Emma Kinderziekenhuis
Voor de 50ste keer worden er kinderen die in het Emma Kinderziekenhuis onder behandeling zijn uitgenodigd in de Bloemen-
tent om daarna mee te varen met de Vlootschouw op maandag. En dat niet alleen, na het varen worden de kinderen ook nog 
uitgebreid getracteerd op de kermis. Dorus Rasch van Touringcarbedrijf Rasch zorgt voor het vervoer.
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Mekkenstuinweg 35
1777 GL Hippolytushoef

T 0227 59 17 10
M 06 53 193 565

post@gdekrijger.nl
www.gdekrijger.nl

ZIT U IN DE PUT MET EEN
RIOOL PROBLEEM?

Adviesbureau, Camera-inspecties, Rioolontstopping/onderzoek, 
Stankdetecties, Reparatie, Ontwerp en Aanleg van het riool, 
aanleggen van drainages en straatwerkzaamheden.

Postbus 34    |    1730 AA  Winkel    |    Tel.: (0224) 54 14 41    
    Mobiel: 06 53 15 96 46    |    info@snipperiool.nl    |    www.snipperiool.nl

Snippe Rioolreiniging Service

Accountants en
Belastingadviseurs

Brugstraat 42a
Postbus 17
1775 ZG  Middenmeer

T (0227) 50 19 44
F (0227) 50 19 14
E info@dejong-middenmeer.nl
S www.dejong-middenmeer.nl

053 De Jong Middenmeer.indd   1 03-07-14(week27)   17:32

Oliehandel Klaas de Boer B.V.
URK - IJMUIDEN - DEN HELDER -  HARLINGEN - LAUWERSOOG - DELFZIJL - EEMSHAVEN

URK:  Tel. 0527-681343  E-mail: urk@klaasdeboer.nl
IJMUIDEN:  Tel. 0255-513240 E-mail: ijmuiden@klaasdeboer.nl
HARLINGEN:  Tel. 0517-415847 E-mail: harlingen@klaasdeboer.nl

SERVICE 
 KWALITEIT

Klaas de Boer_SVU2011_A4.indd   1 27-06-11   08:36

Adv Klaas de Boer.indd   1 09-07-13    09:30

Bezoek onze showroom 
voor inspiratie en advies.
Bakkerstraat 3
Den Oever
www.haardenenschouwen.com

Wenst iedereen een gezellige flora toe!

Visshowtafel in de afslag
De bezoekers van de Flora & Visserijdagen kunnen ook in 
deze editie weer hun ogen uitkijken in de koelcel van de 
visafslag van Den Oever. Op de goed gevulde showtafel 
is van dichtbij te zien welke soorten vis er onder andere 
door de Wieringer Vloot aan land wordt gebracht.

Rondleiding
De rondleidingen die georganiseerd gaan worden langs 
de visshowtafel duren tussen de 15 en 20 minuten. Er zal 
van alles worden verteld over de herkomst van de vis. Ook 
de leuke wetenswaardigheden zullen de bezoekers zeker 
niet onthouden worden! Kom langs en laat u informeren 
over de lokale vangst, zowel zout- als zoetwatervis.

Visshowtafel in de afslag
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Sterk in Visserijverzekeringen:
o.a. verzekeringen inzake Schepen

 Arbeidsongeschiktheid &

 Ziektekosten opvarenden

 Oudedagsvoorziening

Dokter Assurantiën
Robbenoordstraat 15, 1779 BJ Den Oever

Tel. 0227 511268, fax 0227 511071
dokter-assurantien@xs4all.nl

062 Dokter Assurantien.indd   1 04-07-13    16:02

Postadres: 

Zwinstraat 4 - 1779 BG  Den Oever
WerkPlaats: 

Nijverheidsstraat 31 - 1779 AS  Den Oever
Tel.: 0622227297

Email: info@timmerbedrijfzomerdijk.nl

Fijne Flora & Visserijdagen! 
Het Full-service autobedrijf op het voormalig eiland 
Wieringen. U wordt snel en vakkundig geholpen waar-
bij klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staat.

APK
ALL-IN

Onderhoud, Reparatie, Verkoop nieuw  
Verkoop gebruikt, APK keuring 
Airco service, Storingsdiagnose, Schadeherstel 

Molenveld 11 - 1777 HN Hippolytushoef - Tel (0227) 59 5039 - www.vakgarageverfaille.nl

€ 19,95€ 19,95

Tel 0227-593131 - www.autoschadeklink.nl

Autoschade? Wij zijn er voor u, al sinds 1937!
Autoschade Klink staat garant voor een optimale en flexibele  

bewerking van de gehele regio Noord-Holland Noord.
De werkplaats is voorzien van de meest innovatieve apparatuur die 
denkbaar is voor autoschadeherstel. Daarbij hebben wij kwaliteit en 

service hoog in het vaandel. Wij hebben dan ook een zeer  
uitgebreid pakket aan producten en diensten voor  

autoschadeherstel van het hoogste niveau.
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T

Hoto Bandencentrum
Nijverheidsweg 12
T. 0227-502710

www.hoto.nl
Email: info@hoto.nl 

 Bakker veegservice houdt 
ook de Flora schoon!  

www.bakkerveegservice.nl
Telefoon 06-10241526

advertentie flora boekje.indd   1 15-7-15   14:33:11
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Locatie Middenmeer: Poststraat 12, Middenmeer    
Locatie Den Oever: Hofstraat 30a, Den Oever 

Tel: (0227) 511 656  |  info@fysiotherapiehollandskroon.nl   
www.fysiotherapiehollandskroon.nl

Vanuit onze praktijken in Den Oever en 
Middenmeer behandelen wij lichame-
lijke klachten en blessures zoals nek-
schouderklachten, arbeid gerelateerde 
klachten, etalagebenen en Parkinson. 
Sport fysiotherapie, oedeemtherapie en 
dry needling zijn enkele specialisaties en 
behandelingsvormen die wij aanbieden. 
Wij helpen u graag verder!

Tot ziens, Lars Zeeman, Sandy Wolterman, 
Trea Vader en Dorien Wittink

  Wij helpen u 

graag verder!

Fysiotherapie
H O L L A N D S K R O O N

214406_adv_148x105_v1.indd   1 10-09-14   14:08

06-25 48 2269
Schagen

06-51 05 1270
Den Oever

213 Stukadoorsbedrijf vd Shuur/Hak.indd   1 08-07-13    15:17

KLIEFSTRAAT 49B
1777 GB  HIPPOLYTUSHOEF MOBIEL  06 51 05 69 03
TELEFOON 0227 59 15 75 WEBSITE WWW.SCHOONMAAKBEDRIJFDENOEVER.NL     
TELEFAX 0227 51 12 09 E-MAIL INFO@SCHOONMAAKBEDRIJFDENOEVER.NL

Schoonmaak en onderhoud van o.a. gebouwen, 
kantoren, woningen en scholen

Gespecialiseerd in hogedrukreiniging t/m 500 bar, 
vochtstralen, telewassen en mobiele waterzuivering.

• Onderhoud vloeren

• Industriële reiniging

• Glasbewassing

• Gevelreiniging

• Kantoren

Kijk ook op www.metaalrecyclingcorbie.nl
Sterk in al 

       uw vakwerk!

IJzer- en metaalhandel Gebr. Corbie
Sneek - T.06-25401943 / 06-20270056

Metaalrecycling - Pandonontruiming - Allround klussen

Gratis advies - Containerbak gratis Werken aan verduurzaming van de gar-
nalenvisserij is voor de vissers coöperatie 
CIV (Coöperatieve Inkoop Vereniging) 
Den Oever een uitdaging blijkt uit het ver-
haal van  bedrijfsleider Sander van Rijs-
wijk. De CIV gaat met de tijd mee. Om 
zo de eigen vissers van dienst te zijn, maar 
ook uit andere Hollandse vissersplaatsen 
en internationaal weten nieuwe klanten 
het vooruitstrevende bedrijf te vinden. 

De Garnalenvisserij is voor de havenplaats 
Den Oever van groot belang. Visafslag 
Hollands Noorden, heeft Den Oever zelfs 
als hoofdaanvoerhaven voor de garnalen 
aangewezen.

Voor de CIV als bedrijf dat materialen le-
vert voor de visserijsector, is het dus van 
belang daar op in te spelen.

Samenwerking
De CIV sloot zich zo’n 1,5 jaar geleden 
onder leiding van de Nederlandse Vissers-
bond dan ook aan bij de SVG (Stichting 
Verduurzaming Garnalenvisserij). Het 
leidde tot diverse initiatieven, samenwer-
king én een schat aan kennis.
Het vergt veel van de vissers, onderzoekers 
en leveranciers geeft Van Rijswijk aan. 
,,Gezamenlijk doen we veel onderzoek. 
Dat kost tijd. Ik ben blij dat iedereen mee-
werkt en inziet dat het echt belangrijk is.’’

Coöperatie van vissers werkt aan verduurzaming garnalenvisserij 

Klantenkring CIV door 
duurzaamheids initiatieven 
internationaal uitgebreid
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De Mercuur vaart iedere dag uit vanuit 
de haven van Den Helder. Wij bieden u een 

zorgeloos dagje uit. Hengels en visgerei kunt 
u aan boord huren en voor een hapje en een 
drankje kunt u terecht in onze gezellige 

kantine. Tevens zijn er goede sanitaire 
voorzieningen aan boord. 

 
Leuk voor het hele gezin, 

voor jong en oud!

Kijk voor prijzen en meer informatie op 
www.SportvisserijMercuur.nl

Telefoon: 0227 51 14 17
www.facebook.com/mercuur.loonstra

1e kind gratis 
2e kind t/m 12 jaar half geld

(geldig in de maanden juli en augustus en alleen voor de opstapprijs)

WWW.DIRKS.NL
AKKERWEG 6  •  DEN OEVER   

TEL. (0227) 51 13 16  •  INFO@DIRKS.NL

DIRKS WERK

IJZERSTERK!

Ard Butter
OCCASIONS

W E R K E N  M E T  S T E R K E  M E R K E N
A LT I J D  1 5 0  A U T O ’ S  O P  V O O R R A A D

W W W. A R D B U T T E R . N L 

Appelmarkt 2
1681 PE Zwaagdijk

Optiek

Winkelcentrum Dorperweerth - Julianadorp 
Hoofdstraat 18 - Hippolytushoef

www.vandijkoptiekjulianadorp.nl

Hij vervolgt: ,,Visserlui zijn vaak scep-
tisch met betrekking tot onderzoek en het 
meenemen van onderzoekers aan boord. 
Maar, het zou wel moeten om tot verduur-
zaming te komen. Elke garnalenvisser wil 
over tien jaar nog vissen.’’
Hij vindt dat de vissers heel goed bezig 
zijn. ,,Ze vissen met nieuwe methodes en 
ze zijn er van overtuigd dat het nog beter 
kan. Mede door een aantal projecten die 
goed zijn verlopen. Waaronder het zo-
geheten ‘Brievenbusproject’. De pioniers 
daarvan zijn Erik en Jan Rotgans van de 
WR 54.’’ Zij vissen met een ‘zeefkeel’, een 
trechtervormig net. ,,De vorm van het net 
zorgt ervoor dat  ondermaatse vis en bij-
voorbeeld schelpdieren en zeepieren  on-
der water worden geloosd.’’
Het project is na een succesvolle proefpe-
riode met de pionierende Wieringers  van 
de WR54, tot 1 oktober dit jaar uitgebreid 
met 13 schepen. Dit zijn: WR27, WR80, 
WR88, WR106, WR123, de LO5, ST20, 
TX33, UQ8, WON77, ZK37 en GO58. 
Van Rijswijk: ,,Wij hebben de netten geïn-
stalleerd, de vissers kunnen ze zelf afstel-
len. Er zitten een soort hokjes in de netten 
die ze strakker of losser kunnen zetten.’’

Onderzoekers
Per schip gaan onderzoekers van Imaris 
regelmatig mee om de vangst te monito-
ren. De vangst wordt gemeten, gewogen 
en bekeken. ,,Zowel vanuit de aan stuur-
boord  geïnstalleerde nieuwe netten als 

de vangst uit de traditionele netten aan de 
bakboordzijde wordt de vangst geregis-
treerd. De uitkomsten vergelijken ze met 
elkaar. Wij hopen natuurlijk op een posi-
tieve uitslag’’’, geeft Van Rijswijk aan.
Een tweede project, eveneens van de stich-
ting SVG, waarbij de CIV betrokken is, is 
er op gericht om bijvangst van kleine gar-
nalen te verminderen. Van Rijswijk: ,,De 
Helderse kotter de HD16 en de Wieringer 
kotter WR57 vissen met een traditioneel 
net aan de ene kant en aan de andere kant 
met een net dat een grotere maaswijdte 
heeft. Waarnemers die mee gaan kunnen 
hierbij eveneens twee methodes vergelij-
ken.’’ 

Ontsnappen
De eerste resultaten zien er goed uit, meldt 
hij. ,,Als je de kleine garnalen die in de net-
ten terecht komen kunt laten ontsnappen, 
is dit alleen maar goed voor de visstand. 
In Nederland lopen wij met onze visme-
thodes zelfs voor op andere landen. Veel 
schepen vissen met een maaswijdte van 
20. Nu kijken we of dit 24 tot 26 kan wor-
den.’’ Het derde project is er op gericht de 
verwerking van de gevangen vis aan dek 
te verbeteren. ,,Dit kan onder andere door 
meer water te gebruiken bij het sorteren. 
De vis komt in een overlevingsbak.’’

Prikkel
Sinds vorig jaar zijn er een aantal ‘pulsvis-
sers’, waarbij de CIV een rol heeft gespeeld 

om de netten en de installatie te maken. 
De methode is gebaseerd op elektriciteit. 
,,De garnalen krijgen een prikkel waar-
door ze een bepaalde richting op sprin-
gen. Zo kun je ze de netten in sturen. De 
resultaten van de Wieringer 40, Harlingen 
13 en de Texelse kotters TX25 en TX10 en 
twee Duitse kotters, zijn goed.’’ 
Zo blijft de sector in ontwikkeling om naar 
een duurzame visserij te streven.
,,Wij voeren uit en denken mee’’, vertelt 
de bedrijfsleider en oud-visserman. ,,We 
hopen daardoor in de toekomst werk te 
houden. De klandizie is in elk geval al met 
tientallen internationale garnalenvissers 
uitgebreid. Een flink aantal Duitse, Engel-
se en Deense klanten weet onze coöperatie 
in Den Oever te vinden.’’

Lekkerste
De Visserijdagen in Den Oever staan in 
het teken van de garnaal. ,,De Hollandse 
garnaal is de lekkerste van allemaal’’ vindt 
de bedrijfsleider van de CIV.
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Teerenstra B.V.
Het Nieuwe Diep 52
1781 AE  Den Helder
Tel. 0223-630212
Fax 0223-630041

www.Teerenstrabv.nl
info@teerenstrabv.nl
K.v.K 37038458
Lid van de MetaalUnie

• Onze kraan heeft een hijscapaciteit van 100 ton.
• Wij kunnen uw schip stralen en schilderen
•  Voor onderhoud en scheepsreparatie, stalling en eigen onderhoud 

bent u bij ons op het juiste adres.
Vakmanschap en leveracier van diverse scheeps- en indus-
trielakken, maar ook voor professionele en goede antifouling.

Bij ons voelt ú zich als
een vis in het water
Veel plezier tijdens uw bezoek!

Flora- en Visserijdagen

Financiële rust en zekerheid!www.univehollandsnoorden.nl

Univé Hollands Noorden
Kantoor Wieringerwerf
Omtaplein 1, 1771 CW  Wieringerwerf
T 0227 - 72 72 20   E wieringerwerf@unive.nl

Bij ons voelt ú zich alsBij ons voelt ú zich als

Volg en ‘like’ ons op:

twitter.com/Unive_HN

www.facebook.com/
univehollandsnoorden

Univé 
al jaren trouwe 

partner van de 

Flora- en 

Visserijdagen

Seringenlaan 17 - Hippolytushoef - www.treebuitenschoolseopvang.nl

Tree

Voor informatie kunt u bellen of 
mailen naar: Theresia Singelenberg  

Tel: 0622097305
info@treebuitenschoolseopvang.nl

Spelen en leren in de natuur,
  gezond en lekker veel bewegen

Tel: 06 205 350 45

Landbouwwerkzaamheden
Bestratingen
Paardenbak aanleg
Riolering
Beschoeiing
Leveren van zand

LOONBEDRIJF
J. de JONGH & Zns.

Voor alle voorkomende werkzaamheden

         WR12 Waddenzee
 eigenaar: Fa. D. Kranendonk & Zn.
 werf: Fa. Luyt - Den Oever
 afmetingen: 23,73 x 5,80 x 2,30
 inhoud:  73 GT
 motor: Caterpillar, bouwjaar 2002

Vlaggenschip 
   Vlootschouw
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AANBIEDING
Dit jaar organiseren de kermisexploitanten 

met elkaar een kermisactie: 

dinsdag 25 augustus 
heeft elke kraam zijn eigen dagaanbieding. 

Kijk voor de aanbiedingen op de posters bij de kramen!
Veel plezier!!!

openingstijDen:

VrijDag 20.00 - 01.00 - zaterDag 12.00 - 01.00 - zonDag 12.00 - 01.00  

maanDag 12.00 - 01.00 - DinsDag 15.00 - 22.00

74 FLORA EN
VISSERIJDAGEN 2015

Voorstraat 34 | Den oeVer | t 0227-511708
KerKstraat 24 | MaKKUM | t 0515-230253

Wij wensen iedereen prettige flora- en visserijdagen!

•	Bewezen	technologie

•	Lange	levensduur	

•	Weinig	onderhoud

•	Voorspelbare	energie

•	Kosten	efficient

•		Veelzijdig	inzetbaar	
toe te passen in rivieren, 
near-shore en off-shore

Adres: Sluiskolkkade 2, 1779 GP, Den Oever

Contact: T: 0227-726200 E: info@tocardo.com

DUURZAME ENERGIE

UIT GETIJ

Safety training

Falck Safety Services verzorgt trainingen op het gebied van veiligheid, nood-
procedures en crisismanagement voor de offshore, scheepvaart en windindustrie.
Falck Safety Services heeft trainingcentra over de gehele wereld. Om trainingen
aan te kunnen bieden zijn wij voor onze locatie in Den Oever regelmatig op zoek
naar nieuwe instructeurs. Kijk voor het actuele aanbod op: 
www.falcksafetyservices.nl 

Offshore

Maritime

Efkes Kieke

w w w . e f k e s k i e k e . n l

Hoofdstraat 2 - hippolytushoef 
www.efkeskieke.nl

Voor meer informatie:

KOM DAN BIJ ONS LANGS WANT:

de WinTergidsen 
2015/2016 Zijn Binnen!!!

  Zin in Zon 
en/oF sneeUW?

AANBIEDING
Dit jaar organiseren de kermisexploitanten 

met elkaar een kermisactie: 

dinsdag 25 augustus 
heeft elke kraam zijn eigen dagaanbieding. 

Kijk voor de aanbiedingen op de posters bij de kramen!
Veel plezier!!!

openingstijDen:

VrijDag 20.00 - 01.00 - zaterDag 12.00 - 01.00 - zonDag 12.00 - 01.00  

maanDag 12.00 - 01.00 - DinsDag 15.00 - 22.00
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Rijksstraatweg 15 | 1777 PE  Hippolytushoef | Tel. 0227-592585 | www. miekesetenendrinken.nl

Het restaurant met een huiskamer sfeer, gemoedelijk, 
kindvriendelijk en betaalbaar, wij heten u hartelijk welkom. 

370 Miekes.indd   1 08-07-13    08:22

Wij zijn aanwezig bij het Panna-toernooi

STUCADOORSBEDRIJF

H. UYTHOF V.O.F.

Mering 30 - 1777 DJ Hippolytushoef - 0227 591382
www.uythofstucadoors.nl - info@uythofstucadoors.nl

STUCPLAFONDS 
DIVERSE SIERPLEISTERS 
BUITENGEVELISOLATIE 

GIPSLIJSTEN EN 
ORNAMENTEN

126 Klein Wieringen.indd   1 08-07-13    12:15

MotoPort Hippolytushoef  |  Molenveld 7, Hippolytushoef

Motoren Kleding Onderhoud

	  
	   	  

De KUNST van het DETAILLEREN 
DEDETAILLEREN 

                                          JML Ontwerp en Tekenbureau 
                             Nieuwbouw- Verbouw- Renovaties 

	   JML Ontwerp en Tekenbureau is al 15 jaar succesvol in het ontwerpen van exclusieve 
objecten in heel Nederland. Dankzij het vertrouwen van diverse opdrachtgevers van 

particulieren tot bedrijven en aannemers in heel Nederland                                                                                                                              
Voor meer informatie ga naar www.JMLontwerp.nl of bel 0227-593159 / 06-50597183   
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Kermiskortingsbonnen
              voor vrijdag 21 augustus

Zweefmolen
3 ritten halen 

2 betalen

Autoscooter
ipv 4 nu 5 munten e 5,00

ipv 12 nu 14 munten e 10,00
ipv 30 nu 35 munten e 20,00

Hollycranes
geen 14 maar 16 munten e 5,00

geen 30 maar 34 munten e 10,00

Oliebollen
10 olie- of krenten-
bollen voor e6,00

Lijntrekspel
e 1 korting bij besteding 

van e 6,– per persoon

Vliegtuigmolen
geen e 2,– 

maar e 1,50 per rit

Bulldozer
schuifspel 

bij €5,- of meer 5 pnt. gratis
bij €2o,- of meer 4o pnt. gratis

Kip aan het Spit
50 cent korting

Eurobal
50% extra

waardebonnen

Suikerspin
van e 2,00 voor e 1,50

geldt niet voor bekers

Ballen gooien
e 1 korting bij besteding 

van e 6,– per persoon

Draaimolen
geen e 2,– 

maar e 1,50 per rit

Schietsalon 
bij besteding e 5,– 
2 schoten extra

IJS van Peer en Co
gratis slagroom bij 

aankoop van een ijsje

Eendenvissen
bij 7x eendjes vangen 

extra surprise

Snoepkraam
5 kaneel/zuurstokken 

e 5,00

Trip Temptation
3 ritten halen 

2 betalen
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Molgerdijk 71 Den Oever
Tel.nr  06 25 45 15 77, Bgg 0227 51 27 35
E-mail info@timmerbedrijftonvandenham.nl

rob Sanou
z i n k  e n  d a k w e r k

www.robsanou.nl
0227595201
06-38924474

Fijne Flora- en Visserijdagen!

ACH staat garant voor industriële kwaliteit en een 

betaalbare prijs. Wij betrekken onze artikelen van 

gerenommeerde bedrijven, met de daarbij behorende 

garantie. Oude accu’s kunnen wij voor u afvoeren via de 

officiële weg. Uiteraard bent u welkom op een van onze 

filialen. De koffie staat klaar!

start-accu’s
semi-tractie-accu’s

agm-accu’s
geL-accu’s

tractie-accu’s
deep cYcLe-accu’s

motor-accu’s

grasmaaier-accu’s
optima-accu’s

scootmobieL-accu’s
backup-accu’s

Laders t.b.v. accu’s
accessoires

De Wieken 5 • 1777 HT  Hippolytushoef • Tel. 0227-591775
Sluispolderweg 13a2 • 1505 HJ  Zaandam • Tel. 075-616 5496

INFO@ACHHIPPO.NL • WWW.ACHHIPPO.NL
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 
8.00-17.30 • zaterdag van 9.00-15.00 uur

Autocentrum Wieringen
In- en verkoop van gebruikte auto’s

Molenveld 7a

1777 Hn  Hippolytushoef

TELEFOON +31655718588

EMAIL info@autocentrumwieringen.nl

www.autocentrumwieringen.nl

autoonderhoudgertjan@hotmail.com

gert Jan van Medevoort

AUTO ONDERHOUD GERT JAN

Molenveld 7A
1777 HN HIPPOLYTUSHOEF
06 25002100

Braaf vieftig jaar leden ging ik voor het eerst naar 
de Flora. Ik zat in de twiede klas van de liigere skoel 
an Dörrep, dat ik mit mien vader naar de vlootshow 
ging. We voere mit Hemke Doesburg van de WR 76. 

Doe we weer van boord ware, luusterde 
we naar een bekende zanger uut die 
tijd: Sjakie Skram. Hij zong urreges bij 
de oelietenke van de koperasie. As ik 
het goed heaw, had-ie ròòd heer en 
een rooie snor. Hij zong over Tante 
Mien, dat-ie der puuske zien wou.

Doe we oud genog ware om uut te 
gaan, ginge we naar de oafslag, weer de Howling 
Hurricanes speulde. De manne hadde een madje 
meenomen, dat allemachtig goed zinge kon. Ze hiette 
Angela en was het zuske van Jos Groothuizen, de 
zanger van dat spul uut Alkmaar. Ze guulde dat het 
een aard had en droaide d’r lijf in allegaar bochte. 
Deer zouwe we nag wel meer van hore, dochte we. 
Hadde we maar mit alles zo’n voruutziende blik.

Nou woen ik dertig jaar an Noever. Veul is nag 
hetzelleft mit de Flora, maar ok een paar dinge 
niet. Wat docht je van die gròte bulte ròòkte èèl, 
die bij iederien op tafel lage en deer je van ete 
kon tot ze je ore uut kwame? Een tijdje leden 
sprak ik een Volledammer, die zeid dat je nou een 
hypotheek nòdig heaw, as je èèl kòpe wul. Nou 
kenne ze deer de boel aardig andikke, maar een 
beetje geliek had-ie wel. En wat je eerder niet had 
en nou wel, dat binne de feesttente. Deer is het 
ok altijd een pracht, al is het ok mooi as je bute 
staan ken bij Tante Pietje of plaas heaw op het 
terras van de Houtzolder, as je gnap weer heaw.

As muzikant heaw ik ofteg speuld op de Flora. Mit 
Walther PPK & The Bullets, de Bunzingers en mit de 
Noeverse Bietbent. Ik ken me nag een voerprogramma 
in de oafslag herinnere, van Normaal. Doe die jonges 
na ongs begonne te speule, zage we de blade bier deur 
de lucht vlien. Dat was toch zongde! En we heawe 

mit de Bunzingers in de tent welderis een nieuwe 
cd presenteerd, mit Full Circle en The Chief in de 
begeleiding. D’r is al van alles weest. Nou droaie ze meer 
van die honkebonkmuziek, weervan het liekt dat die 
in de werkplaas van Luyt opnomen is. Ik viend het 
allegaar goed, as ik er maar niet op hoef te dangse.

Zaterdag is de zweerste dag van het feest. Den ga 
je om tien uur oches om vlaggebier. De eerste moet 
je swat kauwe, want de avond ervoer hei-je der ok 
al genog had, maar ja, karnemelk heawe ze nooit, 
liekt het wel. Na een beetje deurzupe beginne de 
potte bier vezellef beter te smake en den moet je 
maar zien wie de leste is, die naar huus gaat. Zundes 
gane we naar de Oòsterlangder kerk en kriege we de 
femielje tuus. Den moet je gnap blieve en gane we 
iives meskien nag efkes. Ok op maandag ken het er 
nag deurskeure. Den begint het roeie al om negen 
uur oches en weet je, as het teugezit, ok al gauw 
nurreges meer van. Ik kiek den naar de vlootshow. 
Ik wor altijd gròòs as ik de kotters uut zie vare. En 
dinnesdag gane der ok nag heel wat heen, maar as je 
den nag tekort had heaw, hei-je wat niet goed diin.

Teugewoordig doen ik niet meer zo onwies. Eerder 
meende je dat het niet deurging, as je der niet bij waar, 
maar zo is het niet, vezellef. Nou gaan de kiendere 
naar de Flora en zette we hier tente in de tuun, dat 
de vriende en vriendinne van butenoaf hier sliipe kenne. 
En tijd heaw ik ok niet meer. Ik moet er teugewoordig 
voer zurrege dat er wat gnaps van in de Wieringer 
Courant komt. Eerder deë are dat. Nou moet ik er 
voer wake dat ze me niet naar binne skeure mit me 
skriefblok en me fototoestel. Maar as ik het werk oaf 
heaw, gaan ik nag welderis efkes kieke en den vergeet 
ik soms de tijd of ken het me gewoen niet meer 
skele hoe laat het is. Dat blieft er toch in zitte, denk. 
En soms komme ze me hale. Den wor ik ontvoerd.

Een mens moet doen weer-ie goed in is. Liit ongs 
er maar weer een mooi feest van make.

een mens moet doen 

weer-ie goed in is

Henk Cornelissen, 

journalist Wieringer Courant
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Op markten, fairs, in de winkel of  
via de website: www.uiteigenstreek.nl

Kerstpakketten: Wieringen en ‘t Wad 
Hollandse delicatessen

‘t Wieringer Pakhuis‘t Wieringer Pakhuis
WesterlandWesterland

www.luikensfysiotherapie.nl

Koningin Wilhelminalaan 2C     Hippolytushoef
e-mail: eluikens@quicknet.nl       T. 0227-593778

FAZANTSTRAAT 4
1771 CR

WIERINGERWERF
T. (0227) 60 21 85

INFO@JAAPSJEANS.NL
W W W. J A A P S J E A N S . N L

  D E  J E A N S  S P E C I A L I S T  U I T  D E  R E G I O 
•  J E A N S  & C A S U A L S
•  T O P S
•  J E A N S
•  S C H O E N E N 
•  J A S S E N 

•  S P O R T S W E A R
•  R U N N I N G
•  V O E T B A L 
•  I N D O O R
•  O U T D O O R 

E N  N O G  V E E L  M E E R ! 
K I J K  O O K  E E N S  I N  O N Z E  W E B S H O P

Rozenlaantje 4
1777 HR Hippolytushoef

Tel. 0227-591268
info@kaantransport.nl
www.kaantransport.nl

TRANSPORTTRANSPORT

Beleef de DinsdagBeleef de Dinsdag

Toenne we weer van Wieringen gingen

was ons scheepje zwaar belaan:

tonnen vol spek om van te zingen.

Daarvoor zou je naar Wieringen gaan.

Refrein:

Wie wil er mee naar Wieringen varen?   5e couplet

25
 a

ug
us

tu
s

14:00 – 20:00
Jaarmarkt in het centrum 
van Den Oever met om 
16:00, 18:00 en 20:00 
uur de trekking van de 
marktverloting bij 
de bloementent

14:00 – 19:30 
Bloementent geopend 
voor bezichtiging

15:00 – 22:00 
Kermis in Centrum van 
Den Oever

19:30 
Sluiting van de Flora 
bij de bloementent

22:00
Einde festiviteiten
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  FLORA EN VISSERIJDAGEN 2015 - 21 T/M 24 AUGUSTUS - DEN OEVER

#TodH 
#onvergetelijkbier

beachbar
LUTJESTRAND – WESTERLAND – WIERINGEN
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beachbar
LUTJESTRAND – WESTERLAND – WIERINGEN
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VRIJDAG
 DJ BERT
 TOPCOVERBAND SWITCH
 MET MARIEKE VAN DIJK & PETRA ROTGANS
 MARCEL MEIJER MET DE RUMBERU
 THE TONY TOMORROW SHOW
 FEATURING JORDIN DE JONG
ZATERDAG
 DJ BERT
 MR. POLSKA 
 SYNERGY
ZONDAG
 APOLLO IN DE TENT
 DJ BERT
 SIPKE DE BOER
 FLEUR RAATELAND
 DE WANNEBIEZZ
 D-SIGN
MAANDAG
 DJ BERT
 JUKEBOX
 SVEN THE PIANOMAN & BAND
 DJ BERT
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88:88888820:30 UUR

88:8888882 1:30 UUR

IEDEREEN
WELKOM
IN DE TENT OP DE HAVEN
GEEN BANDJE
GEEN ALCOHOL
LEGITIMATIE 
VERPLICHT

ZONDAG 6 SEPTEMBER
VANAF 16:00 UUR
DE VERJAARDAG VAN FRANK
MET DOOR FRANK UITGEKOZEN MUZIEK   

geheim!
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Een dijk  
van een vereniging,  

een dijk  
van een feest!

VISGROOTHANDEL  
  VOOR  DE  HORECA

scheepstimmerbedrijfschrier.nl

De Vereniging Industriegroep Haven Den Oever 
wenst iedereen gezellige Flora en Visserijdagen toe.

Vereniging Industriegroep Haven Den Oever


