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Visserijprogramma voor WinterWelvaart 2013 
 
Vr 20 dec. van 12.00 tot 20.00 
Za 21 dec. van 12.00 tot 20.00 
Zo 22 dec. van 12.00 tot 18.00 
 
 Tijd  Loc  
doorlopend   kade verkoop verse vis,  

visrokerij,  
informatie Stichting Geïntegreerde Visserij 

doorlopend    kade Live cooking 
Het kookteam van Wicher Werk (Korensant in Molenrij en het 
Schathuys in Leens) komt live koken met vis van de 
geïntegreerde vissers. De hele dag door zijn er lekkere 
vishapjes. 
Op zaterdag en zondag is er speciaal aandacht voor kokkels, 
oesters, spiering en garnalen. Kom, kijk de kunst af en proef. En 
als je geleerd hebt hoe het moet, kun je direct een mandje 
oesters of kokkels meenemen voor het kerstdiner. 

za 13.00 
14.30 
17.00 
18.30 

 kade Live cooking: spiering 
Live cooking: kokkels 
Live cooking: oesters 
Live cooking: garnalen 

zo 13.00 
14.30 
16.30 

 kade Live cooking: spiering en garnalen 
Live cooking: kokkels 
Live cooking: oesters 

za  
zo 

12.00 
12.00 

tot 13.00 
tot 13.00 

Aan dek TM9 Vis fileren: Kijk mee, doe mee en leer 

vr 15.00  
 
 
 

1,5 uur 
Incl pauze 

Havenzicht 
 
 
 

De visser, de onderzoeker en ‘Maaike van Edo’ 
Een interactieve voorstelling over mooie verhalen, kennis en 
inspiratie die we kunnen halen uit de wisselwerking van vier 
verschillende visserijgemeenschappen met hun omgeving. We 
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19.30 

 
Libau 

zoeken met jou naar de waarden van die verschillende soorten 
gemeenschappen. En kunnen zo iets zeggen over de 
geschiedenis en de toekomst van de vissersdorpen langs onze 
kust. 
 
Gespeeld door Jaap Vegter (visser en landschapsecoloog), 
Meindert Schroor (historicus) en Renate van den Broek (actrice) 

doorlopend   ZK 18 De visser aan boord ZK18 
Demo/ Interactie (structureren?) 
Garnalen, lijnen  
 

doorlopend   TM 9 De visser aan boord TM 9 
Demo/ Interactie (structureren?) 
Ankerkuil, fuiken 
 

za  
 
 
 
zo 

14.30 
15.30 
19.30 
 
14.30 
15.30 

Duur ong 
30 min 

TM 9, 
stuurhut 
Max 12 
bezoekers 

Vraag en Antwoord 
Kustvissers: natuurmensen, industriëlen of slow foodies?  
Kom naar de stuurhut van de TM 9 en vraag de visserman het 
hemd van het lijf. En misschien heeft de visser ook wel een paar 
vragen voor jou. 
(mn publiek verleiden tot vragen stellen en vertellen) 
Gesprek, interactief, olv gespreksleider 

doorlopend   ZK 18, 
stuurhut 

Achter Diek: een leuk kort filmpje van10 min. Dat geeft een 
goed beeld van het werk van de kleinschalige kustvisser. 

 


