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Opnieuw willen wij u in deze nieuwsbrief, de 4 alweer, van enkele zaken op de hoogte stellen.

Aanvoer Zuiderzeezilver
Vanwege de hoge watertemperaturen wordt er momenteel nog geen Zuiderzeezilver aangeland. Wij hopen
dat dit snel verandert. Het verzoek is de website www.zuiderzeezilver.nl in de gaten te houden en
raadpleeg uw handelaar (voor horeca en visspecialist) of de IJsselmeerafslag (voor de handelaar).
Assenvaart 2010
Komende zaterdag, 31 juli 2010, zal Zuiderzeezilver in samenwerking met Slow
Food Noord-Nederland en topkok Eric van Veluwen aanwezig zijn met een stand
op de Assenvaart te Assen. Uiteraard bent u van harte welkom om ons te
bezoeken en Zuiderzeezilver zowel te aanschouwen als te proeven. Er worden
namelijk weer kookdemonstraties verzorgd.
Assenvaart staat op 30 en 31 juli 2010 geheel in het teken van de historische
beroepsvisserij. Het evenement duurt van 9:30 tot 17:00 en vindt plaats in het
centrum op de Vaart. Naast Zuiderzeezilver en Slow Food Noord-Nederland,
presenteren diverse andere organisaties en visserij- ondernemingen hun
ambachtelijke producten en diensten. Kortom, een leuk evenement dat zeker
de moeite waard is om te bezoeken.
Slow Food®
Slow Food® is een internationale organisatie die zich richt op lekker, puur en eerlijk
eten. De afdeling Noord-Nederland is actief in de provincies Drenthe, Groningen en
Friesland en organiseert regelmatig activiteiten voor en met de leden. Op
www.slowfood.com vindt u alles waar Slow Food zich mee bezighoudt. Voor meer
info over Slow Food Noord-Nederland: slowfood@planet.nl .
Horecarelatiedagen 2010
Van 4 tot en met 6 oktober 2010 vinden de Horeca Relatiedagen in Gorinchem plaats. Zet u deze datum
alvast in uw agenda! Zuiderzeezilver staat er namelijk met een stand en wederom vinden er
kookdemonstraties plaats in samenwerking met Eric van Veluwen. U wordt daarnaast door de
uitnodigingsservice nog uitgenodigd om ons te komen bezoeken.
Kijkt u voor meer informatie op:
http://www.evenementenhal.nl/gorinchem/beurzen/view/29/horeca-relatiedagen. Tevens houden wij u
op de hoogte betreffende het standnummer, exacte tijden, etc.
Vlaggen
Voor de visserijdagen en natuurlijk ook voor dagelijks gebruik, zijn er vlaggen in de maak. Dit zijn speciale
vlaggen voor de schepen van Zuiderzeezilver in een driehoek- vorm. Mocht u geen visserijbedrijf zijn, maar
wel interesse hebben in een vlag, kunt u contact met ons opnemen op 0527-698151 of via
info@zuiderzeezilver.nl.

Initiatiefnemer van Zuiderzeezilver is Ursa Major Services bv, een dochteronderneming van de Nederlandse Vissersbond, het Verbond van de
Nederlandse Visdetailhandel en Vishandel VD119. Zuiderzeezilver is aangesloten bij Streekeigen Producten Nederland en wordt mede mogelijk
gemaakt door het Europees Visserij Fonds (EVF) en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.(

