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Algemene gegevens 
Naam:    Stichting Behoud Weervisserij 

Datum oprichting:  17 januari 1997 

KvK:    41107151 

Bank:    NL11 RABO 0106 3856 74 (Rabobank) 

Correspondentieadres:  Aak 37, 4617 GA  Bergen op Zoom 

E-mail:    info@behoudweervisserij.nl 

Telefoon:   (06) 46 25 27 20 (Marc van der Steen, woordvoering) 

Website:   www.behoudweervisserij.nl 

 
 

Bestuur stichting 

Het bestuur bestaat op 1 januari 2015 uit: 

1. Jan van Paassen, voorzitter 

2. Gijs Asselbergs, secretaris 

3. Marc van der Steen, penningmeester 

4. Piet Landa, algemeen bestuurslid 

5. Fons van den Bergh, algemeen bestuurslid 

6. Henk van Schilt, stagebegeleider 

 

Het bestuur bestaat op 1 april 2015 uit: 

1. Jan van Paassen, voorzitter 

2. Gijs Asselbergs, secretaris 

3. Marc van der Steen, penningmeester 

4. Fons van den Bergh, algemeen bestuurslid 

5. Henk van Schilt, stagebegeleider 

6. Frits Klasen, coördinator vaartochten 

 

Stichting Behoud Weervisserij 

De Stichting Behoud Weervisserij heeft als doel het bevorderen en in stand houden van de 

ambachtelijke wijze van vissen op onder andere ansjovis door middel van de weervisserij in de 

Oosterschelde en deze vorm van visserij toeristisch en educatief op de kaart zetten. 

 

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door voorwaarden te scheppen en 

omstandigheden te bevorderen waardoor het voor weervissers uit Bergen op Zoom en omgeving 

mogelijk zal blijven om de weervisserij in de toekomst te continueren op dezelfde of vergelijkbare 

wijze zoals deze reeds gedurende enkele eeuwen in de Oosterschelde plaatsvindt, zulks onder meer 

door het verlenen van immateriële, en indien de noodzaak daartoe is vastgesteld eventueel ook 

materiële steun, aan de nog werkzame weervissers, en voorts door het verzorgen van publicaties en 

anderszins promoten van het fenomeen van het op ambachtelijke wijze bevissen van de weren, 

alsmede door het bevorderen van de verkoop van de op deze wijze gevangen ansjovis, geep, makreel 

enz.   
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Verslag activiteiten 2015 
 

Behoud van de weervisserij 

In de periode 2010-2013 heeft de Stichting Behoud Weervisserij (hierna: stichting) zich gericht op het 

opknappen van de twee weervisserijen en de bouw van een derde weervisserij, die in 2013 volop in de 

vangst is gegaan. Het bijbehorend materieel heeft het noodzakelijke onderhoud gehad en een nieuwe 

vissersboot is gebouwd. De toeristische en educatieve ontwikkeling heeft een stevige impuls gekregen 

door het organiseren van 24 vaartochten naar de weervisserij in periode 2012 t/m 2014. Hierdoor 

hebben circa 1.200 mensen de weervisserij bezocht. Een lesbrief voor de groepen 7 en 8 van de 

basisschool is ontwikkeld en wordt sinds begin 2012 aangeboden aan 120 basisscholen op de 

Brabantse Wal en het oostelijk deel van Zeeland. Als erkend leerbedrijf levert de stichting sinds 2013 

stagiaires aan de weervisserij zodat de derde weervisserij kan worden bevist.  

 

De weervisserij is echter meer dan het vangen van vis. Het is ook een oude traditie die hoort bij 

Bergen op Zoom en de Brabantse wal. De ansjovis is onderdeel van het AAA-menu bestaande uit 

Ansjovis, Asperges en Aardbeien. Wij willen deze unieke vorm van visserij en bijbehorende tradities 

voortzetten.  

 

Weervisserij, nieuwe pijler voor de vrijetijdseconomie op de Brabantse Wal 

Vanuit de visie ‘de weervisserij duurzaam veilig stellen’ sluiten we aan op de dynamiek rondom de 

Brabantse Wal. De provincie Noord-Brabant heeft de Brabantse Wal aangewezen als één van de drie  

Landschappen van Allure, een investeringsprogramma voor natuur- en landschapsprojecten. De 

Brabantse Wal investeert de provinciale gelden de komende jaren in versterken van duurzaamheid, 

aantrekkelijk investeringsklimaat en beleefbaarheid van het gebied voor bewoners en bezoekers. Het 

Streekhuis Brabantse Wal, het samenwerkingsverband van de vier Brabantse Wal gemeenten 

Steenbergen, Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht, hebben opdracht gegeven het imago van 

de Brabantse Wal te versterken.  

 

De consument is in deze snelle en informatiegedreven maatschappij op zoek naar rustpunten, naar 

echte beleving waarbij de hang naar het verleden en cultuurhistorisch perspectief een steeds 

belangrijkere rol speelt. De Brabantse Wal biedt hierin meerwaarde: landschappelijk, 

cultuurhistorisch, recreatief. De weervisserij biedt tal van waarden voor de beleefbaarheid van het 

gebied voor bewoners en bezoekers van de Brabantse Wal. De weervisserij is een nieuwe pijler voor 

de vrijetijdseconomie op de Brabantse Wal. De rode draad is het de bewoner en bezoeker van de 

Brabantse Wal alle aspecten van de weervisserij te laten beleven. 

 

Belevingswaarde: 

 Historie weervisserij ontsluiten 

 Oude relatie Brabantse Wal en de zee in ere herstellen 

 Behouden culinaire beleving (AAA-menu) 

 Kappen hakhout op de Brabantse Wal, visnetten herstellen, weren en materieel onderhouden 

 Het aanschouwelijk maken van de visweren en van de oude vangsttechniek 

 

Toekomstwaarde: 

 Oude tradities behouden 

 Bijdrage aan recreatieve ontwikkeling Bergen op Zoom  
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Gebruikswaarde: 

 Verkoop streekproduct aan restaurants Bergen op Zoom en aan bewoners via winkel in Bergen op 

Zoom 

 Toeristische beleving via vaartochten naar de weervisserij aan bewoners Brabantse Wal en 

toeristen in Brabant 

 Bieden van stageplaatsen in de weervisserij en toeristische ontwikkeling voor MBO- en HBO-

opleidingen als erkend leerbedrijf.  

 

 
Figuur 1: De waardenkaart 2014/2015 

 

  
Weer 1 (Don van Rooy, 2013)   Weer Willem Landa (jaren ’50)
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Activiteiten 2015 

In de winter van 2014/2015 is voldoende hout gekapt voor het onderhoud van de weren. De paalworm 

zorgt voor het zwakker worden van het hout dat vervolgens onder invloed van de najaars- en 

winterstormen afbreekt. Het vangstseizoen 2015 is wisselend maar toch redelijk goed te noemen. De 

eerste vangst vindt plaats op 5 mei. 

 

 
                          Weer 1 (Tiny Arts, 2015) 

 

   
  Sporen van paalworm           Bart Tempelaars (Mirjam Drenth, 2015) 

 
Vaartochten 

In 2015 hebben we mede dankzij Brabant brede en intensieve publiciteit een verdubbeling van het 

aantal vaartochten en deelnemers gehad: 23 vaartochten met 805 deelnemers. We merken ook het 

effect van positieve mond-tot-mond-reclame. Bijzondere vaartochten waren die met het College van 

B&W en Gemeenteraad van Woensdrecht, de Verhalenkamer (75 deelnemers) en de tocht ten behoeve 

van de doop van de toeristenboot met de Commissaris van de Koning van Zeeland en de 

burgemeesters van Bergen op Zoom, Tholen en Reimerswaal. 
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Flyer vaartochten 2015 

 

 

Nieuwe sloep voor toeristische rondvaarten 

 In 2014 is gestart met de bouw van een geschikte boot voor toeristische rondvaarten langs de 

visweren. De sloep wordt met een elektromotor aangedreven en is daarmee de eerste fluisterboot 

op de Oosterschelde. In april 2015 is de sloep klaar voor gebruik. Op de vaartocht van 13 mei is de 

sloep voor het eerst gebruikt. De sloep is op 6 juni 2015 gedoopt door Caroline Polman, de vrouw 

van Commissaris van de Koning van Zeeland, Han Polman. 

 

   
  De sloep is in aanbouw (2014) 
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      Laswerk aan de sloep (2014)                 De accus’s (2015) 

 

   
   De sloep is klaar voor gebruik (april 2015)                  De nieuwe toeristensloep (rechts, 13 mei 2015) 

 

   
Caroline Polman doopt de toeristenboot de ‘Caroline’           De toeristensloep is voorzien van een kaart van het  

(6 juni 2015)                oostelijk deel van de Oosterschelde met de  

            weervisserijen 
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Promotie, evenementen, pr 

 In 2015 is de media aandacht voor de weervisserij sterk toegenomen door projecten als de 

Verhalenkamer, de Expositie, het Boek en het Symposium. De vaartochten hebben ook veel  

aandacht gekregen zoals op Omroep Brabant TV.  

 We hebben samengewerkt met de Proefmei, inmiddels aangesloten bij Merk Brabant. De 

slowfood gemeenschap weet de weervisserij ondertussen goed te vinden wat heeft geleid tot 

deelname aan aanzienlijk meer evenementen in 2015, namelijk 18 evenementen en lezingen.  

 In de bijlage van het jaarverslag is het volledige overzicht van de mediaplaatsingen en 

lezingen/evenementen opgenomen. 

 

           
                    Promotiestand op de Brabantse Wal Dag 

 De promotiestand is begin april 2015 opgeleverd. Hij heeft al dienst gedaan bij de Brabantse Wal 

Dag, de Proefmei en Symposium Erfgoed & Erfgenamen. De reacties zijn bijzonder positief. Het 

versterkt de uitstraling en verhaal van de weervisserij. 
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            ProefMei 2015 

 
Stageprogramma 

In de periode van 11 mei t/m 19 juli 2015 hebben 10 studenten van de Sportvisacademie (Wellant 

College – Gorinchem) stage gelopen in de weervisserij. Stichting Behoud Weervisserij heeft hiertoe 

sinds 2013 een Aequor erkenning (in 2015 opgegaan in Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) voor een 

periode van 5 jaar. 

 

 

Boek: De Weervissers van Bergen op Zoom 

Het boek gaat over de ontstaansgeschiedenis van het visgebied en de eeuwenoude 

vangstmethode, maar zit ook bomvol boeiende familieverhalen, prachtige foto’s en natuurlijk 

verrassende en vooral heerlijke recepten. Voor het eerst wordt de weervisserij vanuit 

verschillende invalshoeken belicht en samengebracht in één boek van 288 pagina’s. Vele 

unieke afbeeldingen komen uit familiealbums en zijn nooit eerder voor een breed publiek 

toegankelijk geweest. Als toetje bevat het boek een DVD met bijzondere verhalen over de 

weervisserij en drie oude films. Het auteurscollectief bestaat uit Gijs Asselbergs, Adriaan van 

Roode, Marianne Siewe en Marc van der Steen. De redactie bestaat uit Johanna Jacobs, 

Adriaan van Roode en Marc van der Steen. 

Het boek is op 18 november 2015 tijdens het Symposium Erfgoed & Erfgenamen in Bergen 

op Zoom gepresenteerd. De oplage bedraagt 1.517 stuks. Het boek is heel enthousiast 

ontvangen gezien de verkoop van bijna 75% van de oplage in de laatste zes weken van 2015. 

 

   
 Etalage Boekhandel Quist            Etalage Boekhandel Van der Kreek 
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De Verhalenkamer 

Het idee van film- en geluidopnamen van erfgenamen van de weervisserij vastleggen is uitgewerkt in 

het concept van de Verhalenkamer. De methode van de Verhalenkamer wordt gebruikt om de verhalen 

van, over en uit de weervisserij verteld te krijgen, vast te leggen en aan een breed publiek nu en in de 

toekomst over te dragen. Gezien het beeldende verleden en heden van de weervisserij zijn er vele 

verhalen te ontdekken en te vertellen. Op 27 juni vond de eerste ronde van de Verhalenkamer plaats. 

Een groep van 70 mensen stapte net na het middaguur aan boord op een prachtige dag. De verhalen 

kwamen al snel los. Twintig lokale kunstenaars en fotografen van de Brabantse Wal hielden hun oren 

en ogen open, en de schetsboeken en fotocamera’s in de aanslag. De fotografen stapten later bij de 

weervisserij in een waadpak van boord. Twee cameramannen hebben de middag geregistreerd. De 

auteurs van het boek over de weervisserij hebben heel wat informatie opgehaald en meegebracht 

beeldmateriaal gescand. Iedereen was het over eens dat het een hele bijzondere middag is geweest 

mede vanwege de (onverwachte) ontmoeting met bekenden van weleer en een gezamenlijk onderwerp 

van gesprek, de weervisserij met al zijn facetten en ervaringen. 

 

    
Het werven van verhalenvertellers     Deelnemers aan de Verhalenkamer stappen over op de sloepen voor een  

    bezoek aan de weer (27 juni 2015) 

 

   
Het verhaal van Hilde Machielsen wordt gefilmd       Kunstenares Annie Wagenmakers wordt geïnterviewd 
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Een aantal verhalen is herverteld op zaterdagmiddag 12 september tijdens de Kunsten in de 

Monumenten. Claartje Rijkers, projectleider van de Verhalenkamer van de Weervisserij, kijkt met heel 

veel plezier en trots terug op een mooie zaterdagmiddag in pop-up restaurant Visj aan de Kaai in 

Bergen op Zoom. Daar woonden vroeger de vissers en legden ze aan met hun botters, hengsten en 

hoogaarzen. In een industriële setting, Visj is gevestigd in een voormalig suikerfabriek, hebben vijf 

vertellers hun herinneringen aan de weervisserij in twee vertelronden gedeeld met 80 respectievelijk 

70 bezoekers. Beide vertelronden gingen vooraf met een dans bedacht door dansdocent Emmely 

Tunders en uitgevoerd door vier danseressen. De dans is geïnspireerd op de stroming en beweging van 

de weervisserij. Diverse kunstenaars hebben hun op de weervisserij geïnspireerde kunstwerken 

getoond. Ze zijn in de periode van 1 oktober tot 18 november te bewonderen in Het Markiezenhof. 

De verhalen zijn verteld door achtereenvolgens: 

1. Kees Spikker 

2. Rahma Amrani 

3. Cees Withagen 

4. Hilde Machielsen 

5. Jos en Bas van der Haar 

 

    
Dansdocente Emmely Tunders kondigt haar          De 5 verhalenvertellers: Hilde Machielsen, Rahma Amrani, 

dans geïnspireerd op de beweging van de          Kees Spikker, Cees Withagen, Jos van der Haar 

weervisserij aan in tijdens de Verhalenkamer        (12 september 2015) 

in Visj (12 september 2015) 

 

De registratie van de Verhalenkamer is op DVD gezet en ingevoegd in het boek De Weervissers van 

Bergen op Zoom. Op de DVD staan ook drie oude films van de weervisserij: 

1. Weervissers Van Dort (1944) 

2. Weervissers Van Dort (1971) 

3. Weervissers Gebroeders Withagen (1971) 

 

De Verhalenkamer is vormgegeven in samenwerking  

met Museum het Markiezenhof, sinds 1 juli 2015  

onderdeel van het Cultuurbedrijf van de gemeente  

Bergen op Zoom. Claartje Rijkers is Cultuuraanjager  

bij het Cultuurbedrijf. 
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Expositie ‘Van alle GeTIJden – terug naar het weer’ 

Door de samenwerking met het Markiezenhof/Cultuurbedrijf voor de Verhalenkamer ontstond het idee 

voor een expositie in de nieuwe visie van het Cultuurbedrijf: initiatieven vanuit de samenleving een 

platform, een decor bieden in het Markiezenhof. Op 30 september is de expositie in het Markiezenhof 

geopend door de directeur van het Cultuurbedrijf, Cees Meijer, en Marc van der Steen namens 

Stichting Behoud Weervisserij in aanwezigheid van 150 belangstellenden. In de Franse tuin van het 

Markiezenhof is de ‘weervisserij dans’ van Emmely Tunders opgevoerd en heeft Riet de Haas-de Kok 

(86 jaar) haar herinneringen aan de weervisserij verteld. Haar man was weervisser.  

Diverse kunstenaars en fotografen hebben hun op de weervisserij geïnspireerde kunstwerken en foto’s 

getoond. Ze zijn in de periode van 1 oktober tot 18 november te bewonderen geweest in Het 

Markiezenhof. 

 

    
 

 

 
Tuinzaal 1, Markiezenhof 
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Tuinzaal 2, Markiezenhof 

 

 

Symposium Erfgoed & Erfgenamen 

Op 18 november 2015 vond het Symposium Erfgoed & Erfgenamen plaats in Gebouw-T in Bergen op 

Zoom. Het symposium trok 200 deelnemers waaronder vier burgemeesters en vier wethouders van in 

totaal vijf gemeenten. Daarnaast trad Shantykoor De Batraven met 50 man op. Voor de stichting is het 

symposium de afsluiting van de impuls die twee jaar lang is uitgegaan van de deelname aan het 

Programma Erfgoed & Erfgenamen.  

Het symposium blikte terug op het Brabant brede programma Erfgoed & Erfgenamen met de 

projectleider Har Kuijpers. Vervolgens werd met wethouder Martin Groffen van de gemeente 

Woensdrecht als voorzitter van de Streekorganisatie De Brabantse Wal gesproken over de betekenis 

van De Brabantse Wal, de rol van de weervisserij hierin en de plannen voor De Brabantse Wal als 

UNESCO GEOPARK. Met Dennis van Tilborg, voorzitter van Proefmei, werd stilgestaan bij de 

betekenis van de weervisserij voor Proefmei. Proefmei is partner van Merk Brabant, een select 

gezelschap van bedrijven en organisaties die de provincie een gezicht geven in binnen- en buitenland. 

Met Marc van der Steen van Stichting Behoud Weervisserij is verbinding met De Brabantse Wal 

besproken.  

Met Cees Meijer, directeur van het nieuwe Cultuurbedrijf van de gemeente Bergen op Zoom, werd 

ingegaan op de nieuwe participatieve koers van de gemeente met betrekking tot cultuur en  

cultuurhistorie. Cees Meijer tekende als eerste de wall of fame ‘Ik ben erfgenaam van de weervisserij’.  

Tussen deze programma onderdelen hebben diverse intermezzo’s plaatsgevonden zoals de 

Verhalenkamer, de Vaartochten naar de weervisserij en muziek met beelden uit het boek op de 

achtergrond.  

Het sluitstuk was de presentatie van het boek De Weervissers van Bergen op Zoom aan burgemeester 

Frank Petter en weervisser Cor van Dort.
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Har Kuijpers (Provincie Noord-Brabant)       Symposiumvoorzitter Carl Samuels, Marc van der Steen,  

     Dennis van Tilborg, wethouder Martin Groffen 

 

 

    
Auteurs Adriaan van Roode, Marianne Siewe, Marc van der Steen en Gijs Asselbergs bieden de eerste 

exemplaren aan weervisser Cor van Dort en burgemeester Frank Petter aan. 

 

 

    
Burgemeester Frank Petter spreekt een dankwoord      Een vol Gebouw-T 

uit. Weervisser Cor van Dort luistert mee. 
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              Wethouder Martin Groffen (Woensdrecht)  Er zijn al heel wat erfgenamen 

 

 

    
       De boeken vliegen over de toonbank          De hapjes smaken goed bij de burgemeesters van  

        Tholen en Woensdrecht 
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Afronding programma Erfgoed & Erfgenamen 

De eindrapportage voor het plan ‘Weervisserij, nieuwe pijler voor de vrijetijdseconomie op de 

Brabantse Wal’ in het kader van het programma ‘Erfgoed & Erfgenamen’ is in december 2015 

ingediend en inmiddels goedgekeurd. 

 

Financiële partners Weervisserij, nieuwe pijler voor de vrijetijdseconomie op de Brabantse Wal: 

 

     
 

 

              
 

 

Vrienden van de Weervisserij 

De stichting kent een groep ondersteuners, de Vrienden van de Weervisserij. Het zijn mensen die hun 

betrokkenheid bij de weervisserij omzetten in een jaarlijkse vriendenbijdrage van ten minste € 20. 

Hiervoor ontvangen ze vier keer per jaar een Nieuwsbrief en worden ze uitgenodigd voor 

evenementen/bijeenkomsten die door de stichting worden georganiseerd. Begin 2015 hadden we 20 

Vrienden waarvan er 6 zijn afgevallen. Daar staat een aanwas van maar liefst 40 nieuwe Vrienden 

tegenover. Ultimo telt de Vriendenclub 54 leden. De wervingscampagne voor Vrienden van de 

Weervisserij via de vaartochten, evenementen en het boek is succesvol gebleken. 
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Bijlage 1 

Overzicht mediaplaatsingen 2015  

 
Nr Datum Medium Artikel 

1 23 januari www.pzc.nl R. Paardekam: ‘Groeiende belangstelling voor excursies naar de 

weervisserij’ 

2 24 januari PZC R. Paardekam: ‘Groeiende belangstelling voor excursies naar de 

weervisserij’ 

3 24 januari PZC R. Paardekam: ‘Traditionele weervisserij kent weer een toenemende 

belangstelling’ 

4 11 februari In Brabant extra P. Viskil: ‘Weervisserij – Al eeuwen geniet Bergen op Zoom van 

ambachtelijk gevangen ansjovis’ (p. 76-83)  

5 8 april ZuidWest Update Interview met Kees Spikker over de vaartochten 

6 18 april BoZ Bode SBW komt met vaartochten naar de weervisserij (vp) 

7 21 april PZC Expositie over weervisserij 

8 22 april Gazet Bergen op Zoom Vaartochten naar de weervisserij (p. 19) 

9 29 april PZC Brusea open – aandacht voor de weervisserij (p. 28) 

10 29 april VVV Uit en Thuis in 

West- en Midden-

Brabant 

Boottochten naar Weervisserij (p. 21) 

11 1 mei BN/De Stem M. Molenaars: ‘’Erfgenamen’ bundelen geschiedenis van Bergse 

Weervisserij’ (p. 25 vp) 

12 6 mei ZuidWest Update Interview met Kees Spikker over de Verhalenkamer 

13 6 mei Brabantse Walkrant V. de Geus: ‘De ansjovis: een bijzonder visje middels een bijzondere 

vangst’ (p. 25) 

14 7 mei BN/DeStem ‘Eerste ansjovis – dat wordt smullen!’ 

15 13 mei BN/DeStem ‘Over uit’ 

Brabant brede bijlage 

M. Molenaars: ‘Cor van Dort is altijd in de weer’ (p. 58/59) 

16 13 mei Omroep Zeeland Radio Zeeuw van de Dag – 3 interviews (6.45/8.45/18.45 uur) met Marc van der 

Steen 

17 14 mei Omroep Brabant  

TV en Radio 

Brabant Nieuws – filmclip van 2 minuten (opnamen 13 mei) 

18 20 mei Gazet Bergen op Zoom ‘De Verhalenkamer van de Weervisserij’ (p. 7) 

19 20 mei BoZ Bode ‘Verhalenkamer van de Weervisserij (vp) 

20 21 mei BN/De Stem  

en alle Wegener titels in 

Brabant 

I. Reeuwijk: ‘Vaartocht naar Bergse ansjovis’ (p. 34/35, Lekker Brabant) 

21 22 mei Brabeau (nr. 2) ‘Ansjovis-tocht’ (p. 90) 

22 27 mei Proefmei Magazine Diverse vermeldingen 

23 1 juni Aangenaam Bergen op 

Zoom – magazine Best 

of BoZ 

‘Weervisserij’ (p. 23) 

24 3 juni Gazet Bergen op Zoom ‘De Proefwei’ (p. 13)  

25 5 juni Rabobank Dichterbij ‘De weervisserij vaartocht’ (p. 38) 

26 6 juni BoZ Bode R. Vermunt: ’22 groepen koken met twee A’s’ (p. 5) 

27 7 juni BN/DeStem D. Schelkens: ‘Weervisserij zoekt opvolger’ (p. 17) 

28 7 juni PZC D. Schelkens: ‘Zeeland en Brabant treffen elkaar in de weervisserij’ (p. 

16) 

29 11 juni Blog 

mijnhollandsekeuken.nl 

A. Geerts-Chillé: ‘Help mee! Deze oudhollandse vistraditie mag niet 

verloren gaan.’ 

30 23 juni BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘In de weer’ (p.4 Stad en Streek, Van Bergse Bodem) 

31 26 juni BN/De Stem  

en alle Wegener titels in 

Brabant 

I. Reeuwijk: ‘Cor van Dort is Held van de Smaak’ (p.15, Lekker Brabant) 

32 26 juni BN/De Stem ‘We mogen best trotser zijn op Brabant’ (p. 14/15, Lekker Brabant) 

http://www.mijnhollandsekeuken.nl/hollandse-tradities/help-mee-deze-oudhollandse-vistraditie-mag-niet-verloren-gaan/
http://www.mijnhollandsekeuken.nl/hollandse-tradities/help-mee-deze-oudhollandse-vistraditie-mag-niet-verloren-gaan/
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Nr Datum Medium Artikel 

33 29 juni BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Verhalen ‘vangen’ bij de weer’ (p. 18) 

34 1 juli Gazet Bergen op Zoom I. van Schaik: ‘Cor van Dort Held van Brabant’ (p. 17) 

35 1 juli De Thoolse Zomerkant 

van De Eendrachtsbode 

‘Nachttocht naar weervisserij’ (p. 19) 

36 1 juli Spiegel der Zeilvaart F. Hin: ‘Over ansjovis en riviervisserij’ (p.29) 

37 29 augustus BoZ Bode J. van der Wegen: ‘Het geheim van de Bergse Onvis’ (p. 5) 

38 4 september In Brabant extra Burgemeester Petter en Gedeputeerde Henri Swinkels noemen de 

weervisserij in hun interviews (p. 7 en 38) 

39 8 september BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Verhalen over weervisserij te horen in restaurant Visj’ 

(p. 4) 

40 9 september Gazet Bergen op Zoom ‘Cor van Dort als Held van de Smaak’ (p. 4) 

41 9 september Gazet Bergen op Zoom ‘De Verhalenkamer van de Weervisserij’ (p. 25) 

42 9 september ZuidWestFM – 

ZuidWest Update 

Interview door Kees Spikker met Claartje Rijkers en Marc van der Steen 

over de Verhalenkamer van de Weervisserij 

43 12 september BoZ Bode ‘Verhalenkamer Weervisserij’ (p. 8) 

44 12 september Slow Food Magazine 

2015-3 

H. Dam: ‘Ansjovis tussen de vleuken’ (p. 18/19)  

45 14 september BN/DeStem ‘Weervisser Smaakheld’ (p. 12) 

46 16 september BoZ Bode J. van der Wegen: ‘Kunsten in de Monumenten’ (p. 6) 

47 16 september Gazet Bergen op Zoom ‘Impressies van de weervisserij’ (vp) 

48 17 september Blikopener op het 

Markiezenhof 

‘Verhalenkamer van de Weervisserij – expositie vanaf 1 oktober in Het 

Markiezenhof’(p. 6) 

49 18 september BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Proef met gratis entree stadspaleis’ (vp S&S) 

50 18 september Hap & Tap Magazine B. Ridders: ‘Weervisserij, bijna uitgestorven ambacht’ (p 26/27) 

51 23 september BoZ Bode ‘Cor van Dort is Held van de Smaak’ (p. 5) 

52 26 september Het Parool H. Versprille: ‘een knuffel van ’t kalf’ 

53 29 september BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Weervisserij inspireert’ (p.4 Stad en Streek, Van 

Bergse Bodem) 

54 7 oktober Gazet Bergen op Zoom I. van Schaik: ‘Weervisserij in woord en beeld’ (p. 3) 

55 23 oktober Fish Atlas H. Heessen e.a.: ‘Anchovies’ (p. 135-138) met vermelding weervisserij 

56 30 oktober Visserij Nieuws 44 G. van der Bent: ‘Geslaagd weervisserijseizoen’ (p. 6) 

57 18 november BN/DeStem  

(ed. Bergen op Zoom, 

Roosendaal, Breda) 

J. van de Kasteele: ‘Het ultieme boek over de weervisserij’ (p.3 Stad en 

Streek) 

58 18 november BoZ Bode M. Lubbers: ‘Wat ansjovis voor Bergen op Zoom betekent en heeft 

betekend’ (p. 5) 

59 18 november ZuidWestFM – 

ZuidWest Update 

Interview door Kees Spikker met Claartje Rijkers en Marc van der Steen 

over de afronding Verhalenkamer van de Weervisserij en boek 

60 20 november BN/DeStem I. Reeuwijk: ‘Boek over weervisserij in Bergen op Zoom’ (p. 15, Lekkers 

uit Brabant) 

61 20 november PZC J. van de Kasteele: ‘Het ultieme boek over de weervisserij’ 

62 24 november ZuidWestTV - Cocktail Interview door Hans Sterk over boek ‘De Weervissers van Bergen op 

Zoom’ 

63 25 november Gazet Bergen op Zoom I. van Schaik: ‘Weervisserij’ (p. 5) 

64 27 november Zeeland Geboekt ‘De Weervissers van Bergen op Zoom’ 

65 30 december BoZ Bode Jaaroverzicht 2015 
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Overzicht lezingen/presentaties 2015  

 
Nr Datum Wie Onderwerp Gelegenheid 

1 26 februari Gijs Weervisserij / Industrieel Erfgoed Aandeel in Elkaar Tour van Rabobank 

2 24 maart Jan/Bram Informatie stagiaires over stageproject Sportvisacademie (Gorinchem) 

3 24 april Gijs Weervisserij Heemkundekring Philippuslandt 

4 28 april Jan/Bram Opening wisseltentoonstelling over de 

weervisserij 

Brusea: visserijmuseum in Bruinisse 

5 31 mei Fons/Marc/ 

Claartje 

Algemene promotie Brabantse Wal Dag 

6 28 mei – 5 

juni 

- Kinder Kook Fabriek Proefmei 

7 6 juni Jan/Frits/Bram Doop nieuwe toeristensloep Vaartocht Oosterschelde 

8 6/7 juni Fons/Frits/ 

Gijs/Marc/ 

Claartje 

Algemene promotie Proefmei 

9 14 juni Marc/Fons Weervisserij (AAA-diner) Slowfood Brabant (Eindhoven) 

10 17 juni Marc VIP AAA-diner  Fundraising stageprogramma ism Fort 

Smakelijk 

11 21 juni Jolanda 

Laurijssen 

Algemene promotie Kunsthal Kookt (Rotterdam) 

12 28 juni Jolanda 

Laurijssen 

Algemene promotie Effect Festival (Den Bosch) ism Slow 

Food Brabant 

13 5 juli Ilse Reeuwijk 

Mark Lemmers 

Algemene promotie Bravo Brabant (Oisterwijk) ism Lekker 

Brabant 

14 22 augustus Marc Weervisserij Vrijwilligers Oeteldonks 

Gemintemuzejum op bezoek bij Stichting 

Vastenavend in BoZ 

15 12 september Claartje Verhalenkamer Weervisserij Kunsten in de Monumenten 

16 30 september Marc/Claartje Expositie ‘Van alle getijden’  Opening in Het Markiezenhof 

17 16 november Marc Weervisserij Afscheid Ted Berenschot, 

programmamanager ‘Mijn Mooi Brabant’ 

in De Gruyterfabriek (Den Bosch) 

18 18 november Allen 5 jaar behoud weervisserij en presentatie 

boek ‘De Weervissers van Bergen op 

Zoom’ 

Symposium Erfgoed & Erfgenamen  

in Gebouw-T (Bergen op Zoom) 

19 10 december Marc/Henk Vakmanschap in de weervisserij Werkconferentie ‘Lang Leve de Vakman’ 

in het luxe motorschip Terra Nova te 

Woudrichem 
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Bijlage 2 

Impressie uit het boek De Weervissers van Bergen op Zoom 
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