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Het is een feit. Ons eerste online magazine.  
Wij van Zeeuwse Evenementen hebben ons best gedaan er
een boeiend en gezellig magazine van te maken. Met
weetjes over ons, maar ook over de bedrijven waarmee we
samenwerken. Informatie over events. Wat mag wel en wat
kun je beter niet doen. We hebben zelfs een Feestchecklist
voor je gemaakt. 

Grote events zijn niet aan de orde dit jaar. Maar in kleine
groepjes kan er nog veel.  Wat zeer goed, leuk en gezond is,
is naar buiten gaan. Ons funvervoer rijdt het hele jaar en
afgelopen zomer hebben de vele mensen die Zeeland en dus
ook Zeeuws Vlaanderen bezocht, ons weten te vinden om
op pad te gaan met bijvoorbeeld onze golfkarretjes, solexen
of ander vervoer. Velen waren voor het eerst in onze streek
en we hebben dan ook heel vaak te horen gekregen dat het
hier zo mooi is. Wij wisten dit natuurlijk al langer, maar heel
fijn dat toeristen dit ook zo ervaren. We hebben ruimte,
mooie stranden en zeker zo mooie polders. De leuke en
gezellige dorpjes zijn fijn om te bezoeken. Onder het motto
“We zien je hier graag” doen ondernemers en gemeente het
nodige om de toeristen warm te maken voor onze streek. En
dat is heel goed. 

Ondanks de vele beperkingen die 2020 kent, is mijn zoon
Lars ook ondernemer geworden. Sinds september dit jaar is
hij trotse eigenaar van het bedrijf The Cocktail King. Verder
in het magazine hier meer over. Wat doet hij en wat kan hij
voor u betekenen.  De insteek is om vanaf nu 2 a 3
magazines per jaar te gaan maken. Wilt u hier ook deel van
uitmaken of heeft u suggesties waar u graag over wilt lezen.
Laat het ons weten.  

Voor nu veel leesplezier. 
Karin Boerman
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Verwarm de oven op 190 graden.
Was de aardappelen en snijd ze in partjes. De schil mag eraan blijven.
Snijd de knoflook klein of rasp deze.
Doe de aardappelen in een vuurvaste schaal en meng de olie, knoflook, zout, peper,
paprikapoeder en chilipoeder er goed doorheen.
Bak ze in ongeveer 35 minuten gaar. Na een kwartiertje draai je ze in de oven.
Rasp ondertussen de schil van de citroen en pers deze. Doe de rasp en het sap bij de
mayonaise. Maak het verder op smaak met wat zout en peper. 

De voorbereidingstijd is 15 minuten en de baktijd ongeveer 35 minuten

Pittige aardappelen 
uit de oven

 

500 gram aardappelen 
1 eetlepel olijfolie 
1 eetlepel chiliolie
1 theelepel paprikapoeder (zoet)
2 teentjes knoflook
1 theelepel chilipoeder
Peper en zout
1 citroen
Mayonaise

Boodschappenlijstje:
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Bolognesesaus 
Snipper de ui grof en snijd de knoflook fijn.
Neem een ruime pan en fruit de ui en
knoflook zachtjes aan in een beetje olijfolie.
Voeg de groente toe aan de ui en knoflook en
laat deze een paar minuten zachtjes
meebakken. Voeg de tomatenpuree toe en
laat deze ongeveer 2 minuten zachtjes
meebakken terwijl je goed blijft roeren. Op
deze manier ontzuur je de tomatenpuree en
geef je ‘m meer smaak. Let wel op dat de
tomatenpuree niet verbrandt.Voeg nu de
gezeefde tomaten toe. Roer de Italiaanse
kruiden en alvast wat zout en peper door de
saus. Bak in een koekenpan het gehakt rul.
Doe dit op lekker hoog vuur zodat het ook
echt bakt en niet suddert. Maak het gehakt op
smaak met wat zout en peper en doe het bij
de saus in de pan. Laat de saus nog zo’n 20
minuten koken. Maak dan verder op smaak
met peper, zout en de Italiaanse kruiden en
oregano.  

Bechamelsaus
Smelt de boter en doe er de bloem bij. Onder
goed roeren langzaam de melk toevoegen
totdat het een mooie gladde saus geworden
is Naar smaak zout en peper toevoegen. 

De lasagne opbouwen in een vuurvaste
schaal: Begin met een kwart van de
bolognesesaus. Leg daarop 60 gr
lasagnebladen. Een laagje bechamelsaus en
wat geraspte kaas.Dan weer een kwart van
de bolognesesaus. 60 gr lasagnebladen.
Nogmaals bechamelsaus en wat geraspte
kaas. Het laatste deel van de bolognesesaus.
De geraspte kaas en als je het lekker vindt
wat mozzarella. Zet de lasagne ongeveer 35
minuten in de oven op 180 graden. De
voorbereidingstijd is 45 minuten en de baktijd
35 minuten.

Lasagne
 

Boodschappenlijstje:
1 grote ui
2 teentjes knoflook
400 gram groente (prei,
wortel, champignon,
puntpaprika, broccoli)
70 gram  tomatenpuree
500 gram gezeefde tomaten
Italiaanse kruiden
Oregano
300 gr rundergehakt
120 gr lasagnebladen
120 gr geraspte kaas
50 gram boter
50 gram bloem
6 dl koude melk
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Om dit heerlijke Afrikaanse gerecht te maken, ga je als volgt te werk.
Om de marinade te maken stamp je de zwarte peper, rode pepers, knoflook, uien,
tomaten en tomaten puree klein in een vijzel. In een grote pan of wok bak je kip en de
harde groentes goed aan. Dit doe je in zonnebloemolie. Na het bakken doe je de
marinade en de pindasaus erbij. Je laat de harde groentes en kip garen. Dit ongeveer een
half uur. Dan mogen de andere groeten er ook bij. Laat deze nog even 10 minuten
meegaren. Dan kun je naar behoefte wat lemon sap toevoegen. Kook in de tussentijd de
rijst. Doe hier een lemonblad bij voor een heerlijk frisse smaak.

Voorbereidingstijd 20 minuten. Kooktijd ongeveer 35 minuten.

Gambiaanse Domadra
 

Boodschappenlijstje:
1 hele kip of 4 kippenpoten
van ongeveer 1 kilo
zwarte peper 
8 a 10 rode pepers 
4 knoflook tenen 
3 grote uien 
6 a 7 tomaten 
70 gram tomatenpuree 
150 gram pindasaus 
1 a 2 zoete aardappelen
1 cassave
1 aubergine 
1 okra
2 wortelen 
400 gram rijst



Het opgroeien van kinderen is geen weg die over rozen gaat.
Zeker in de pubertijd verandert er veel en hebben zowel
ouders als de kinderen het soms heel lastig met elkaar.

Sweet Sixteen is de Amerikaanse tegenhanger van de
Spaanse en Latijns-Amerikaanse traditie van Quinceañeara,
met dit verschil dat Quinceañeara gevierd wordt op je 15e
verjaardag. 

De achterliggende gedachte bij beide feesten is hetzelfde;
gevierd wordt dat een meisje haar jeugdjaren achter zich laat
en vrouw is geworden. 
Ook in Nederland wordt de leeftijd van 16 steeds vaker 
 door jongens en meisjes uitgebreid gevierd.  Als je weet
WAAR je het gaat vieren en met HOEVEEL mensen, dan kun
je van start met het uitdenken van het feestje. 

De themaversiering is natuurlijk overal te verkrijgen. Ook
kun je een dresscode meegeven aan je gasten. Maar denk
ook aan de taart, de uitnodiging, de hapjes, de drankjes
(alcohol vrij voor de sweet sixteen-er!), etc. Daarin kun je
helemaal los gaan. Je hoeft natuurlijk niet zelf alles te kopen. 
Er is ook veel te huur. Begin er op tijd mee en je kunt heel
veel dingen zelf maken! Wij gebruiken Pinterest regelmatig
als inspiratiebron.  
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Nog los van de regels met hoeveel personen je mag
samenkomen, kun je er met de feestdagen altijd iets
gezelligs van maken. 

Je huis versieren met het thema van de
feestdag(en) werkt sfeerverhogend.
Lekker eten hoort er vaak ook bij en of
het nu kerst of pasen is, haal gerechten
in huis die bij dat feest passen. De tafel
wordt extra feestelijk met bijvoorbeeld
boter in de vorm van een lam (met
Pasen) of kerssterren op tafel.
Of maak menukaartjes voor op tafel.
Dan weet iedereen wat er geserveerd
gaat worden. 
Het aankleden van de tafel kan met
materialen die bij dat feest passen.
Versier met kerst de tafel met
kerstballen of lichtjes, met Pasen met
eieren en met Halloween met kleine
pompoenen. 
Als je mensen gaat ontvangen, versier je
voordeur eens, dan is de entree al direct
een feestelijke binnenkomer. 

Met deze tips kun jij ook een zeer fijne sfeer
creëren met de feestdagen.

Feestdagen
S F E E R  C R E Ë R E N  M E T  D E   

Je kunt ook een feestje op afspraak organiseren.
Je deelt de tijd in wanneer je een gezin of
bezoeker ontvangt. Daarmee reserveer genoeg
tijd, zodat je ook echt genoeg tijd hebt voor je
bezoeker(s). Maak een planning en distribueer die
aan iedereen zodat men op tijd kan komen.

Extra Tip



Aan de trouwplechtigheid wordt steeds vaker een thema
meegegeven. Een van de meest gekozen thema’s op dit
moment is “Bohemian” maar ook zee-strand, sjiek, etc. Elk
willekeurig thema kan gekozen worden. Daarmee maak je je
bruiloft nog persoonlijker. 
We zijn in het verleden wel eens een trouwerij in country en
western style tegengekomen, compleet met houten tafels,
strobalen voor de deur, cowboyboots, houten bar en barrels
etc. 

Zorg voor de plechtigheid voor een mooie achtergrond, dat
noemen ze backdrops. Dat hoeft geen uitgebreid decor te
zijn, dat kunnen al simpele palen met bloemen zijn. Ook de
indeling kun je zelf samenstellen op basis van het aantal
genodigden en jullie wensen. 

Wil je muziek bij de ceremonie? Tent nodig of kan het
binnen? Alles is mogelijk. Als je een thema wil doorvoeren
op je trouwerij, ga eerst eens ideeën opdoen op google of
Pinterest. Daarmee kun je ook bepalen of en hoe je de
receptie in gaat richten en wat je doet met het verdere
verloop van de dag. De manier waarop vandaag de dag
getrouwd wordt, is heel anders dan de standaarddag van
ongeveer 30 jaar geleden: foto’s maken, trouwerij, receptie,
diner, feestavond. Dat is passé. Tegenwoordig doe je het
zoals jij dat wil.

Trouwen
M E T  E E N  T H E M A   



Online borrels nemen een vlucht, waarbij de
borrelbenodigdheden van tevoren worden
afgeleverd. Je kunt hier denken aan heerlijke
biertjes of wijntjes, en natuurlijk wat
heerlijke hapjes. 

Maar als manager van een afdeling kun je
ook bij de medewerkers langs gaan. Je
maakt een praatje binnen of buiten en
neemt een box of doos met hapjes en
drankjes mee. Maak een schema zodat
iedereen weet wanneer je komt. 
Wil je dat je medewerkers zo veel mogelijk
thuis blijven en zo min mogelijk contacten
hebben? Regel dan een borrel- of lunch box
voor het gezin. Daarmee kan jouw
medewerker zelf zijn borrel doen, samen
met zijn gezin. 

Heb je als vrienden of familie iets te vieren?
Dan gelden deze mogelijkheden natuurlijk
ook! Maar ook hiervoor kun je een online
versie maken. Mogelijk hebben opa en oma
wat hulp nodig bij het aanzetten van een
laptop of tablet, maar daarmee kun je ze
meteen de borrelhapjes bezorgen.

Met regelmaat organiseren we borrels, meestal om
iets te vieren. Nu we nog beperkt zijn in het aantal
aanwezigen, wil dat niet zeggen dat we dat niet 
 kunnen doen!

Borrelen
 

Organiseer een drive in feestje! Spreek af op een
wat groter terrein waar iedereen met zijn auto
langs de feestgangers kan rijden. Je kunt dan met
iedereen een kort praatje maken en eventueel
cadeautjes aanpakken. Bestel bij de bakker
taartjes in kleine doosjes die je met de bezoekers
mee kunt geven. Meeneem vorkjes erbij en ze
kunnen in de auto al smullen. Maak er eventueel
met persoonlijk berichtje erbij!

Extra Tip

Online



Nu grote groepen niet zo makkelijk
kunnen, betekent het niet dat het niet
kan.
Je kunt je afdeling in kleinere groepjes
opdelen waarmee je toch buiten de deur
een activiteit kunt doen. Een
buitenactiviteit als een tocht met
bijvoorbeeld een solex is altijd leuk en in
alle opzichten een inspiratie. Deze kleine
activiteiten kun je elke maand herhalen,
zodat er langdurig betrokkenheid bij je
afdeling of bedrijf blijft. Wissel de
groepen per maand zodat je niet elke
maand met hetzelfde groepje op stap
gaat.  

Online kan natuurlijk ook. Wijs een
begeleider van de activiteiten aan die
uitgevoerd worden. Dat kan heel simpel
het opzoeken van een voorwerp in huis
zijn, wat het humeur symboliseert.
Daarna kan iedereen het verder
toelichten. Zo zijn er nog veel meer
activiteiten te verzinnen die je gewoon
thuis kunt doen. 

Nu veel medewerkers van thuis werken, zal de
samenhang van een afdeling achteruit gaan. De
betrokkenheid bij het bedrijf zal ook verminderen. In
veel gevallen werden daarvoor
teambuildingsactiviteiten georganiseerd. 

slimmeslimmeslimme
teambuildingteambuildingteambuilding



Een online feestje: zo hip! Heb je familie die
verder weg woont, dan is een online feestje en
oplossing. Dit kan met bijv. Skype, Teams,
Zoom, Facebook rooms etc. Let wel even op de
lengte van bijeenkomsten bij gratis accounts. 

Zorg ervoor dat iedereen een shoppinglijstje
krijgt of dat iedereen een borrel box ontvangt.
Dan kun je tijdens het online feestje samen een
cocktail maken of een spelletje doen. Maak van
tevoren een programmatje wat je wil doen. Wil
er iemand speechen of zingen? Ruim er tijd
voor in. Tijdens de online meeting kun je het
levendig houden door iedereen op te laten
staan en gekke oefeningen te doen of te laten
dansen op muziek. Dan wordt het zeker geen
saai feestje.

Je legt ze op een aparte tafel en dobbelsteen bepaalt wie er zijn cadeautje mag geven.
Spreek een cijfer af wat gegooid moet worden en alleen dan mag je je cadeau pakken. 

Je legt de cadeaus in het midden van een kring. Ook nu kun je weer met een dobbelsteen
gooien maar je kunt ook iemand blinddoeken, rond laten draaien en iemand aan laten wijzen.
Maar je kunt natuurlijk ook andere spellen introduceren om te bepalen wie eerst mag
uitpakken.

Is er een feestvarken? Dan kun je ook een aantal spellen verzinnen die eerst met goed
gevolg afgerond moeten worden, voordat het volgende cadeau gepakt mag worden.   
 Verstoppen van de cadeautjes is natuurlijk een hele mooie voor kinderfeestjes!

EXTRA TIPS
ONLINE DEUR OF RAAM

Wat dacht je van deur- en raam-visites? Als je
zelf iets te vieren hebt en je wilt de mensen niet
thuis of in een zaal ontvangen, ga op route.
Neem een klein klapstoeltje mee en eventueel
een koelbox met drank en hapjes.

Je rijdt dan van het ene adres naar het andere.
Je klapt het klapstoeltje uit bij het raam of de
deur en je kunt heerlijk op afstand feest vieren!
Is het wat kouder? Neem voor jezelf een
kleedje mee!

Wil je samenkomen met het maximum aantal mensen buiten of in een zaal? Dan zul je de 1,5 meter
moeten handhaven. Hoe geef je iemand dan cadeautjes? Er zijn meerdere mogelijkheden voor. 

CADEAUTJE GEVEN
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Ook in Hongkong is de eventbranche al enige tijd bezig met het zoeken
naar de juiste oplossing. Dat leidde tot een coronaproof evenementen-
terrein zoals te zien is op de foto.

EVENEMENTEN ORGANISEREN  
N

EDERLA
N

D 
Kunnen we echt geen evenementen meer organiseren? Wij zien nog steeds
mogelijkheden en we zijn zeker niet de enigen. Bekijk deze voorbeelden eens.  

In de zomer van 2020 vond "De Tuin van 2020" plaats in Brielle. Een grote
tuin, verschillende artiesten en een tafeltje voor jezelf. Drank en hapjes
werden aan je tafeltje gebracht. Geweldige oplossing!



FEEST CHECKLIST 
Je komt dan ook niet voor onaangename
verrassingen te staan. Je kunt ervoor
kiezen dit zelf te doen, maar Zeeuwse
Evenementen kan dit je ook uit handen
nemen. Feesten vanaf 40 personen of
meer regelen wij graag voor je. 

 

Ga j i j  een feestje organiseren, hoe
klein of groot ook? Met deze
checklist vergeet je niks meer te
regelen! 

C
H

E
C

K
L
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T
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Muziek installatie

Band/DJ

Microfoon

Afzetlint

Tent

Vloer of tapijttegels

Garderobe

Verwarming   
            
Hapjes of catering 

Planten

FEEST CHECKLIST  (1)

WAT HEB JE NODIG?
Tafelkleding

Tafelversiering

Versiering

Ballonnen

Slingers

Lichtslang

Verlengkabels

Spots

......

......

Wat voor soort feestje is het en voor wie is het?

Is het een themafeestje? 

Vier je het thuis? Vier je het op locatie? 

Hoeveel personen komen er?

Wil je uitnodigingen versturen?

Heb je een vergunning nodig?

DEZE CHECKLIST IS 
GEMAAKT DOOR 

Springkussen

Spelletjes

Beamer/scherm

Dvd speler

Kinder dvds

KINDEREN 



DEZE CHECKLIST IS 
GEMAAKT DOOR 

FEEST CHECKLIST (2)

BAR
Bar
Tap
Koolzuur
Spoelbak 
Spoelborstel
Glazen spoelborstel
Opener
Kurkentrekker
Kelnersmes
Bier afschuimer
Lekbak
Afvalbak/Afvalzakken
Dienblad rond
IJsemmer
IJstang
IJsklontjes
Vaatdoek
Droogdoeken
Schenkkan voor sappen

Bierglazen
Limonadeglazen
Wijnglazen
Longdrinkglazen
Borrelglazen
Port/sherry glazen
Whisky glazen
Plastic (weggooi) glazen
Hard plastic glazen

GLAZEN

Kop en schotel
Koffie lepel 
Suiker potje
Suiker
Melkkan
Melk
Zoetjes 
Koffie apparaat
Waterkoker
Warmhoud apparatuur
Koffie
Gebaks bordjes
Gebaks vorken
Gebak
Taart
Koekjes / bonbons·      
 Etageres
Taart schaal
Serveerbladen
Taartschep / mes

KOFFIE-
THEE

Noten / pindas
Zoutjes
Chips
Koude hapjes
Warme hapjes
Frituur
Schaaltjes
Servetten
Cocktail prikkers
Sausen
Sausbakjes

HAPJES

Buffet tafels
Buffet afrokking
Buffet lakens
Buffet kandelaar
Kaarsen
Warmhoud apparatuur
Soepkommen
Schotels
Lepels
Opscheplepels
Tapas
Koud buffet
Warm buffet
Dessert buffet

BUFFET

Parasols
Overkapping
Zinken teilen (koelen
drank)
IJsklontjes
Fakkels
Veiligheid
Brandblussers
Nooduitgang bordjes
Orientatie verlichting
Verband doos

TUIN BORDEN
Bestek
(Plastic) borden
(Plastic) bestek
Servetten
Bestek mand
Opschep bestek
Buffet verhoging

Bier tap / fles
Malt bier
Speciaal bier
Sourcy blauw
Sourcy rood
Cola
Cola light
Sisi
7 up
Cassis
Bitter lemon
Jus d orange
Appelsap
Fristi
Chocomelk
Ov. frisdranken
Rode wijn
Witte wijn droog
Witte wijn zoet
Rose
Dessert wijn
Vieux
Bacardi
Sherry 
Rode port
Witte port
Jenever
Likeuren
Whisky
Cognac

Favoriete drankje 
opa/oma

DRANK



Zeeuwse Evenementen werkt samen met Carlien Willemsen
van Buitengewoon Actief. Buitengewoon Actief is hét adres
voor sportieve en avontuurlijke (bedrijfs-) uitjes in Zeeuws
Vlaanderen. Gecombineerd met het aanbod van Zeeuwse
Evenementen, vullen we elkaar helemaal aan. Wat Zeeuwse
Evenementen niet kan, kan wel bij Buitengewoon Actief en
omgekeerd! In onze arrangementen bieden we ook
voertuigen en activiteiten van Buitengewoon Actief aan. 
Dat zorgt ervoor dat beide bedrijven veel mogelijkheden
hebben om alle evenementen voor onze klant maatwerk te
maken.  

De mogelijkheden van Buitengewoon Actief zijn leuk en
bijzonder inspirerend. Wat dacht je van: Expeditie Robinson,
Bunkerspelen, één van de zeskamp-formules of straatgolf.
Maar ook een Pub-quiz, Archery Attack, muzikale bingo of
een quiz “Ik hou van Holland".  De activiteiten van
Buitengewoon Actief kunnen zowel binnen als buiten plaats
vinden. Dat maakt de mogelijkheden eindeloos en zorgt
ervoor dat je niet van het afhankelijk bent van het weer.  In
Buitengewoon Actief vinden wij een bijzonder fijne partner
om uitjes, activiteiten en evenementen te organiseren!

SAMENWERKINGEN 

BUITENGEWOON ACTIEF 

Om onze dienstverlening zo volledig mogelijk te laten zijn, hebben wij
samenwerkingen met een aantal lokale partijen om te zorgen dat jouw feestje,
evenement(je) of uitje zo bijzonder mogelijk is.  We stellen er een aantal aan jullie
voor.
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Vishandel Mike de Houck levert noordzeevis
voor de beste kwaliteit. Mike de Houck is niet
zomaar een vishandelaar, maar een handelaar
met een groot hart voor noordzeevis. Want
waarom producten van ver halen als we hier
de mooiste, verantwoorde vis hebben uit
eigen zee? Het vak heeft zijn snelle
uitdagingen waarbij elke dag ander is, zoals de
vis, de zee, de schepen. En laat dat nu net
Mikes ding zijn. Zijn grootste uitdaging is het
werken met kraakverse producten en neemt
graag de uitdaging aan om te laten zien dat
het wél kan. Daarmee heeft Zeeuwse
Evenementen een goede samenwerking als
het gaat om vis. Want naast vlees en
vegetarisch, is vis natuurlijk een belangrijk
onderdeel van een cateringmenu. De variatie
maakt het voor grotere groepen erg geschikt.
Wij zijn dan ook zeer blij met Mike als
samenwerkingspartner.

Als het gaat om de beste kip- gevogelte en wild, werken wij
graag samen met Zeevla. Zeevla is ruim 50 jaar geleden
ontstaan en levert aan particulieren via diverse markten,
maar ook aan horeca. Sinds de overname een aantal jaren
geleden door Robert Jan Calon heet het bedrijf nu Calon
Food. Als het gaat om onze catering, maken wij graag
gebruik van de beste ingrediënten om onze gerechten
samen te stellen. Aan Zeevla hebben wij dan ook een zeer
goede leverancier. De kip- gevogelte en wild komen vaak
van Zeeuws Vlaamse bedrijven. Het is dan ook belangrijk
om lokaal te blijven inkopen en elkaar te steunen. Naast kip
en eieren zijn er ook andere gevogelte- en wildproducten
verkrijgbaar bij Zeevla. Maar vergeet ook niet andere
vleesproducten zoals rund- en varkensproducten. Daarmee
is Zeevla een totaal leverancier als het gaat om
vleesproducten en eieren voor Zeeuwse Evenementen.

VISHANDEL MIKE DE HOUCK

ZEEVLA 
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WIE IS ZEEUWSE
EVENEMENTEN?   

Zeeuwse Evenementen is inmiddels
uitgegroeid naar een bedrijf met
verschillende facetten:

 

Zeeuwse Evenementen is
opgericht door Karin
Boerman in 2014. Gestart als
parttime onderneming, maar
sinds 2017 als volledige
onderneming.

U
IT
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T

Karin levert graag maatwerk en met haar
creatieve opleiding weet zij elke keer voor
evenementen en uitjes passende manieren
te vinden om tot elkaar te komen. Daar
draait het eigenlijk allemaal om.

Organisatie van meetings en events.
Hier valt bijvoorbeeld de Contacta
onder.
Organiseren van arrangementen en
uitjes voor zowel bedrijven als
particulieren

Verhuur van Funvervoer
*Catering/foodtruck
Webshop
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Karin is geboren en getogen in het mooie West
Zeeuws Vlaamse land. Na de eerste 17 jaar in
IJzendijke gewoond te hebben, heeft ze in
Vlissingen, Groningen, Tilburg en zelfs 5 jaar in
Duitsland gewoond. Inmiddels woont ze alweer
sinds 1999 in Schoondijke.   

Alle activiteiten van het bedrijf doet Karin niet
alleen. Zij heeft een vaste club van mensen om
zich heen die haar helpen bij evenementen,
activiteiten en cateringopdrachten. Werken bij
Zeeuwse Evenementen is heel erg leuk en
daarom blijven veel mensen hangen als vaste
club. Hierbij wat foto’s van mensen die
regelmatig werken voor Zeeuwse
Evenementen.
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Het mooie
West
Zeeuws
Vlaanderen 



GESCHIEDENIS   
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VAN DE SOLEX



De eerste Solex ontstond per toeval toen de Fransen
Maurice Goudard en Marcel Mennesson in 1905 een
fabriekje begonnen voor kleine motoronderdelen. In 1918
maakte men een fiets met een hulpmotor boven het
achterwiel. Hierna werd Solex vooral bekend van de
carburateurs voor automobielen. Toen Marcel Menesson
begreep dat er in de Tweede Wereldoorlog weinig vraag
naar auto’s zou zijn, ontwikkelde hij een nieuw
hulpmotortje dat boven het voorwiel werd geplaatst. In
1941 werden er al dertig prototypes op bestaande fietsen
gebouwd, in 1942 gevolgd door een voorserie die al het
beroemde zwanenhalsframe had. De introductie vond in
1946 plaats. Hoewel het blokje in de loop der jaren werd
verbeterd bleef het toch in principe gelijk aan het eerste
type.

De snorfiets werd tussen 1946 en 1988 produceerd onder
de naam Velósolex (in Nederland afgekort tot Solex).

Het bedrijf kreeg verschillende eigenaren, waaronder
Renault, Motobécane en Yamaha, die het in 1982 failliet
gegane Motobécane in 1983 overnam en de naam in 1984
veranderde in MBK. In 1996 kocht een Franse importeur
zestig procent van de aandelen en het merk verhuisde naar
Hongarije. 

Daar worden de kleine bromfietsjes nog steeds gebouwd.
Het type 3800 (uit 1966) wordt nog steeds gebouwd in
Hongarije en China. In 2005 werd bekendgemaakt dat
merk Solex nieuw leven werd ingeblazen door het Franse
bedrijf Mopex. Daar worden gewoon de oude modellen
opnieuw geproduceerd, maar om juridische redenen onder
de merknaam Black ’n Roll.

In Nederland werden Solex-bromfietsen van 1948 tot
1969 in licentie gebouwd door de Productiemaatschappij
Van der Heem NV, in haar ENAF (Eerste Nederlandse
Autorijwielen Fabriek) fabriek, aan de Laakweg 142 in Den
Haag. Solex werd in Nederland verkocht door R.S. Stokvis
& Zonen. Vooral in het begin van de jaren 60 waren
Solexen erg populair bij meisjes, daar waar de Puch, de
Kreidler Florett en andere bromfietsen bij de jongens erg
in trek waren. De Nederlandse exemplaren hebben
dezelfde kleur als de Franse, namelijk zwart, maar er zijn in
Nederland ook groene Solexen geweest (de Solex
Economy die lager geprijsd was), en de Solex Ami in de
blauwe kleur.

Inmiddels zijn veel solexen in eigendom van
verhuurbedrijven, campings en andere recreatiebedrijven
voor de verhuur als ontspanning en vermaak.

Bij Zeeuwse Evenementen hebben we een flink aantal
solexen die verhuurd worden voor onder andere
teambuildingsactiviteiten. Het gaat hier om een elektrische
solex waardoor iedereen met minimaal een brommer
rijbewijs er mee op weg kan. De Solexen en andere
voertuigen worden verhuurd via Rent & Joy.  

Maar waar komt de Solex vandaan? Een stukje
geschiedenis.

Toeval 

S O L E X

Hongarije 
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Bij Zeeuwse Evenementen/Rent & Joy hebben
we sinds de zomer van 2020 een aantal oranje
fietsen voor de verhuur. De manier waarop ze in
ons bezit kwamen is eigenlijk heel bijzonder.  In
de zomer van 2020 zou de Olympische Spelen
plaats vinden in Tokyo. Al jaren van tevoren
worden daarvoor voorbereidingen getroffen. Niet
alleen in Tokyo zelf om ervoor te zorgen dat de
stadions in orde zijn, de olympische atleten
gehuisvest kunnen worden en de infrastructuur
rondom verblijf en stadion op orde is.  De
Nederlandse atletenploeg krijgt een aparte
accommodatie toegewezen. Ook de organisatie
van Kamp Nederland en het Hollandhuis heeft
een lange voorbereiding. Om ervoor te zorgen
dat de atleten mobiel zijn, worden o.a. fietsen
gemaakt in een mooie oranje kleur met de
Nederlandse vlag erop.  Nu de Olympische
Spelen zijn verplaatst naar 2021 kwam er een
beperkte partij fietsen beschikbaar. Wij hebben
een aantal van deze fietsen te overnemen en
hebben ze toegevoegd aan het verhuurpark. Dat
was hard nodig, want deze zomer was er veel
vraag naar allerlei soorten fun- 
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Olympische
fietsen in
Zeeuws
Vlaanderen

O R A N J E  F I E T S E N

vervoermiddelen voor de overvloed aan vakantiegangers die in
Nederland bleven. Heb je ze voorbij zien komen deze zomer,
deze mooie vrolijke oranje fietsen? Dat was er vast een van
Zeeuwse Evenementen/Rent & Joy. Het is erg grappig om
Belgische en Duitse gasten met een echt Hollandse fiets op
pad te zien gaan.



HANDELAAR IN OUDE
SPULLEN, VERKOPER

VAN MOOIE VERHALEN
“Een ander staat op zaterdag misschien op het voetbalveld, of bij de hockey. Ik sta tussen de ‘oude meuk’.” 
Lachend kijk Jaco Stoffels om zich heen. De aardappelloods waar we hem spreken staat vol brocante, snuisterijen en
ander leuks. Het is er koud, lekker rommelig en waarschijnlijk juist daardoor zo in trek. Duizend in een dozijn gaat hier
niet op. “Laats heb ik een oude Tsjechische drone op de kop getik, één uit 1971, van wel vijf meter lang. Geweldig toch?!
Net als de mega zwaardvis. Leuk voor een restaurant of kantoor. Van zulke rariteiten word ik blij.”



Chesterfields, oude verkeersborden, kastjes uit
grootmoederstijd, posters, vaasjes en andere
prullaria. Werkelijk niets van wat Jaco in het
weekend doet, heeft ook maar enige relatie
met zijn werk door de week. Dat wil hij graag
zo houden. Van maandag tot vrijdag runt hij HR
Zeeland, een bureau gespecialiseerd in het
uitzenden en detacheren van mensen in de
techniek, logistiek en administratie. In het
weekend is hij vooral handelaar in oude spullen
en verkoper van mooie verhalen. Want dat
laatste, dat spreekt hem aan. Natuurlijk levert
zijn ‘weekendbaantje’ hem iets op, maar dat is
toch vooral bedoeld om leuke dingen mee te
doen, zoals eens een keer lekker uit eten.

Vinden, bezitten en handelen
Strikt gescheiden houden van hobby en werk is
zijn doel, maar regelmatig vervagen de grenzen.
’s Avonds nog wat speuren op Marktplaats of
vragen beantwoorden via Instagram of
Facebook. En ja, nu zijn Depot J&J ook op
vrijdagmiddag open is, gaat hij toch regelmatig
vanuit HR Zeeland even bij zijn eigen depot
langs. Zo gaat dat als je van je hobby niet perse
je werk maakt, maar wél een intensieve
weekendactiviteit. Hoe dat zo gekomen is?
Jaco vertelt dat hij als puber al genoot van
handelen. Bij De Stoof, de eerste brocantezaak
in Terneuzen, kenden ze hem toen al. Altijd
maar speurend en zoekend naar oud, verweerd
en rariteiten. “Die authentieke stukken hebben
een verhaal. 
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"Die  authentieke
stukken hebben
een verhaal"

D E P O T  J  &  J

Het heeft geleefd, dat boeit me. Zo had ik de
oude jukebox van café Du Commerce. Dat
heeft voor mij een bepaalde waarde. Het
vinden ervan is leuk, het bezit, maar ook de
handel in zulke spullen.”

Oude aardappelloods
Door zijn vrouw kwam hij in contact met Johan
Hager, een meubelmaker in zijn vrije tijd. “Via
zijn vrouw konden we starten met ons Depot
J&J in de oude MTS in de Industrieweg in
Terneuzen. Een slooppand, dat wel. Sinds eind
dit jaar zijn we verhuisd naar deze
aardappelloods, ook aan de Industrieweg. Ook
een pand met historie en een mooie industriële
look, waarin de spullen perfect tot uiting
komen. Nu we daar open zijn weten nog meer
mensen ons te vinden. Steeds meer kopers uit
Brabant en uit het midden van het land. En
Belgen. Nu alles daar dicht is, komen ze hier.”

Markten afspeuren
Naast Johan werkt Jaco nu ook met Frank van
Maasdam. Of ja werken, het is een hobby. Een
uit de hand gelopen hobby. Dat is wel duidelijk.
“Op zaterdag zijn we van tien tot vier open.
Soms leveren we daarna nog iets af. Logisch,
als je iets bij ons ‘scoort’, wil je het natuurlijk
wel graag direct hebben. En ’s zondags? Vaak
speuren we dan markten af in Zeeland, West-
Brabant of Vlaanderen. Natuurlijk is dat druk.
Maar stress, nee. Het is ontspanning en als ik
ergens iets van onze spullen zie staan, dan
geeft dat enorm veel voldoening.”



Lars Buss is geboren in 1997 in Emden, Duitsland als
zoon van Karin Boerman.  Toen hij twee jaar was is hij
terug in Nederland komen wonen en opgegroeid in
West Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens de vakanties
maakten ze vaak mooie reizen naar andere culturen.
Hier is dan ook de interesse naar andere mensen en
culturen ontstaan. Na zijn middelbare school
opleiding wist hij niet goed wat hij zou gaan studeren.
Hij heeft meerdere opleidingen bezocht, maar kon
hier niet echt zijn draai in vinden. Wat hij echter wel
wist, was dat hij iets creatiefs wilde gaan doen en ooit
een eigen onderneming wilde starten. Toen hij in
contact kwam met EBS (Europeaan Bartender School)
is hij verder op onderzoek uitgegaan. Deze opleiding
kun je namelijk over de gehele wereld volgen. O.a. in
Amsterdam, Londen, Miami, Kaapstad, maar ook New
York. En dat is nou precies waar hij heen gegaan is,
the city that never sleeps. In een maand tijd leer je de
klassieke cocktail recepten maken, krijg je inzicht in
de geschiedenis van de dranken, leer je d.m.v. van
handige bewegingen een show te maken van de te
maken cocktails. Verder was een onderdeel customer
service en snelheid om cocktails te maken. Na deze
maand kun jezelf internationaal bartender noemen. 
Na een aantal jaren in de horeca gewerkt te hebben
en her en der losse cocktailopdrachten gedaan te
hebben o.a. in Londen, was het tijd om zijn eigen
onderneming te starten. Hiermee is the Cocktail-king
ontstaan. Online pakketten vanaf nu te bestellen op
vrijdag, zaterdag en zondag. 

EVEN VOORSTELLEN  

COCKTAIL-KING.NL

N I E U W E  O N D E R N E M E R  
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Een zin die we veel hebben moeten uitspreken in de zomer. Soms moet je mensen
teleurstellen als het gaat om ons funvervoer. Op onze verhuurlocatie in Nieuwvliet leek het
soms wel ontploft. ‘s Morgens stonden alle voertuigen te wachten om gehuurd te worden.
Halverwege de dag was alles weg en s avonds werd het weer teruggebracht. Maar daarna
moest het nog weer netjes gestald worden. Halverwege de dag moesten we natuurlijk tegen
heel veel mensen die niet gereserveerd hadden, zeggen dat we niets meer hadden. Hoewel we
al best een behoorlijke grote stal met funvoertuigen hebben, hebben we er deze zomer nog
meer bijgehaald. Waaronder de Olympische fietsen. Daarover lees je elders in het magazine
meer.
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Kerst-, nieuwjaar-, en vrijdagmiddagborrels kunnen gewoon doorgaan!
Maar dan wel online. Om alle ondernemers en medewerkers van
bedrijven toch een X-mas Toast te kunnen geven, wordt er op 18
december as een X-mas Toast georaniseerd door Scheldestore.
Zeeuwse Evenementen zal daar ook aan deelnemen. Voorafgaand aan
de 18e zullen de deelnemers een borrelpakket thuis bezorgd krijgen
zodat er ook echt getoast kan worden. 

Schrijf je dus vandaag nog in voor deze borrel zodat jij met collega's,
vereniging, vrienden en/of familie of gewoon Zeeuws Vlamingen kunt
toasten! Inschrijven kun je via: https://www.scheldestore.nl/

"Nee hebben we
niet meer" 

E X T R A  

Colofon
Zeeuwse online
X-mas toast 


