FL Festival:
mode, food en varen

MOOI FEEST
IN EEN
MOSSELDORP
eeuwen staan buiten Zeeland misschien
niet echt bekend als bourgondiërs. Maar
ze weten zelf wel beter. Sterker nog,
ze plagen Brabanders er graag mee dat die
alles wat plat en luidruchtig is ‘bourgondisch’
noemen. Zeeuwen genieten liever echt en in
stilte. Van een bordje oesters op het strand met
een glaasje Schouwse wijn (de KLM serveert
in haar business class nu al tien jaar Zeeuwse
wijnen). Of van een festival aan zee, dat hoog
boven het maaiveld uitsteekt, maar nog niet
veel mensen kennen. Zoals het Food & Lifestyle
Festival in Bruinisse.

Er komt veel damesmode en zeilkleding voorbij
en kinderen kunnen los in aquaballs op het
water van de jachthaven.
De lat ligt hoog: er komen alleen premium
modemerken voorbij en de afdeling food zit
ramvol Zeeuwse kwaliteit: Zeeuwse friet
gezouten met Oosterscheldewater, à la minute
gemaakte sorbets en uiteraard kraakverse
oesters.

oesters, Oosterscheldekreeft en ander fraai
zilt spul.
Proeven? Kan. In en om ‘Bru’ vind je
verschillende restaurants waar vol energie
gefreestyled wordt met vis, schaal- en
schelpdieren. En tijdens het FL Festival kun je
natuurlijk ook je hart ophalen. Dan staat daar
onder meer chef Marco Verspeten van Brasserie
Sailor’s Inn, ‘uut Bru’. Een chef die zich geheel
volgens de Zeeuwse chef-traditie weinig
aantrekt van conventies en lekker los gaat met
lokale producten en z’n eigen Aziatische roots.

De festivallocatie is de jachthaven van
Bruinisse, een van de mooiste en modernste
jachthavens van Nederland. Wat Bruinisse
Dat FL Festival, zoals de organisatoren het
als watersportbestemming uniek maakt, is
dat het zowel aan de Grevelingen als aan de
afkorten, is een super-Zeeuws dingetje. Mode,
Wat nou, niet bourgondisch...
Oosterschelde ligt. Twee compleet verschillende
varen en food komen er op een unieke manier
en op een unieke plek samen. Het programma
wateren. En Bruinisse mag dan een beetje in
de schaduw staan voor grote schelpdierbroer
Het FL Festival vindt plaats op zaterdag
nodigt uit om actief deel te nemen. Zo is er een
9 september van 12 tot 23 uur aan de jachthaven
Yerseke, ‘Bru’ blaast nationaal en internationaal
kookdemo die laat zien hoe je aan boord van je
van Bruinisse en de toegang is gratis.
bootje een mooie maaltijd uit je kombuis kunt
een aardig partijtje mee als het gaat om de
kweek en vangst van mosselen,
Meer weten? Kijk op www.flfestival.nl
toveren.
Meer weten over fietsen in Zeeland? Kijk dan op: www.vvvzeeland.nl/nl/zien-en-doen/fietsen/ | www.facebook.com/fietseninzeeland/

