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Visser de chef-kok van nieuwe MondragonVisser de chef-kok van nieuwe Mondragon

Kees Visser uit Zierikzee wordt de eerste chef-kok van het nieuwe Mondragon in Zierikzee.Kees Visser uit Zierikzee wordt de eerste chef-kok van het nieuwe Mondragon in Zierikzee.  DatDat
heeft de organisatie bekend gemaakt door en foto van hem op social media te plaatsen.heeft de organisatie bekend gemaakt door en foto van hem op social media te plaatsen.
Weliswaar van zijn rug gefotografeerd, maar voor de meesten meteen herkenbaar. Kees VisserWeliswaar van zijn rug gefotografeerd, maar voor de meesten meteen herkenbaar. Kees Visser
runde lange tijd zijn eigen restaurant in Zierikzee. Dat werd later overgenomen door de zorgclubrunde lange tijd zijn eigen restaurant in Zierikzee. Dat werd later overgenomen door de zorgclub
van Astrid van Kleeff, die jongeren een kans gaf zich te ontwikkelen in het bedrijf. (fotovan Astrid van Kleeff, die jongeren een kans gaf zich te ontwikkelen in het bedrijf. (foto
Mondragon)Mondragon)
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Lintje voor Joost de Ronde
Beker: SKNWK verliest, WIK’57 afgelast

Sandhövel na vier
seizoenen weg bij
Brouwershaven

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

https://www.plista.com/nl
https://www.plista.com/de/advertiser/eng-direct-booking
https://www.wereldregio.nl/nieuws/column/38207/vrije-stemmen?fromplista
https://ams1-ib.adnxs.com/click?0m9fB84xOkDSb18HzjE6QAAAAEAzsyFA0m9fB84xOkDSb18HzjE6QB-y5t5EpZM4NQ5uOYV8WGoVho9hAAAAAF9_EQEgHQAAIB0AAAIAAABHQnkSdDIfAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQCNFwAAAAABAgQCAAAAALAABR0qmwAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/pp=26.19455/cnd=!jhfxnQjh6osYEMeE5ZMBGPTkfCAEKAAxMzMzMzMz8z86CUFNUzE6NDE3NkDyLEln1edqK_brP1EAAAAAAAAAAFkAAAAAAAAAAGEAAAAAAAAAAGkAAAAAAAAAAHEAAAAAAAAAAHgAiQEAAAAAAADwPw../cca=NzQ1NiNBTVMxOjQxNzY=/bn=84015/clickenc=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N53802.1933906PLISTANL/B22149294.312927084;dc_trk_aid=505698684;dc_trk_cid=157112659;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://www.wereldregio.nl/nieuws/column/38231/zierikzee-acht-eeuwen-stad-?fromplista
https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/38224/cocainezaak-haamstede-uitgesteld?fromplista
https://ams1-ib.adnxs.com/click?29yYnrC0LEDb3JiesLQsQAAAAEAzsyFA29yYnrC0LEDb3JiesLQsQEkx6onja0kPNQ5uOYV8WGoVho9hAAAAAF9_EQEgHQAAIB0AAAIAAAA7fRASdDIfAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQCNFwAAAAABAgQCAAAAALAAiSKbFgAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/pp=14.35291/cnd=!OiW06gjShfUXELv6wZABGPTkfCAEKAAxMzMzMzMz8z86CUFNUzE6NDE3NkDyLEln1edqK_brP1EAAAAAAAAAAFkAAAAAAAAAAGEAAAAAAAAAAGkAAAAAAAAAAHEAAAAAAAAAAHgAggEfCO_GJRAFGAEiA0VVUiln1edqK_brPzGamZmZmZmpP4kBAAAAAAAA8D8./cca=NzQ1NiNBTVMxOjQxNzY=/bn=84015/clickenc=https://www.cupraofficial.nl/?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNcb6LOVcmMPOBIuA6bu-8dEfxE6myJSuo4pwz_3buwVGqRyN8fNz8EaAnMwEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/38198/geen-geld-voor-brogum?fromplista
https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/38211/lintje-voor-joost-de-ronde
https://www.wereldregio.nl/nieuws/actueel-sd-sport/38234/beker-sknwk-verliest-wik-57-afgelast
https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/38235/de-begroting-voor-de-fijnoroevers
https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/38235/de-begroting-voor-de-fijnoroevers


(/nieuws/actueel-sd-sport/38233/sandhovel-na-vier-seizoenen-weg-bij-brouwershaven)
(/nieuws/algemeen/38232/bijeenkomst-lokaal-geld)
(/nieuws/column/38231/zierikzee-acht-eeuwen-stad-)

(/nieuws/column/38230/ventileren)

advertentieadvertentie

Bijeenkomst lokaal geld Zierikzee, acht eeuwen
stad.

Ventileren

Meer berichten ! (/archief)

Wereldnieuws uit 
je regio van zaterdag
13 november 2021.13 november 2021.

Zierikzee

Zaterdag 13 nov

9° / 13°

familieberichten
(/familieberichten)

vacaturebank
(/vacatures)

zoeken  (/zoek?
zoekterm=)

heeft u een tip?
(/nieuws/aanmelden)

lees de krant 
 online
(/issuu/archive)

adverteren
(/pagina/adverteren)

verspreidingspunten
(/verspreidingspunten)

over WereldRegio
(/pagina/over_WereldRegio)

contact
(/pagina/Contactgegevens)

https://www.wereldregio.nl/nieuws/actueel-sd-sport/38233/sandhovel-na-vier-seizoenen-weg-bij-brouwershaven
https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/38232/bijeenkomst-lokaal-geld
https://www.wereldregio.nl/nieuws/column/38231/zierikzee-acht-eeuwen-stad-
https://www.wereldregio.nl/nieuws/column/38230/ventileren
https://www.wereldregio.nl/archief
https://www.weeronline.nl/Europa/Nederland/Zierikzee/4058905?utm_source=https://www.wereldregio.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=widget
https://www.wereldregio.nl/familieberichten
https://www.wereldregio.nl/vacatures
https://www.wereldregio.nl/zoek?zoekterm=
https://www.wereldregio.nl/nieuws/aanmelden
https://www.wereldregio.nl/issuu/archive
https://www.wereldregio.nl/pagina/adverteren
https://www.wereldregio.nl/verspreidingspunten
https://www.wereldregio.nl/pagina/over_WereldRegio
https://www.wereldregio.nl/pagina/Contactgegevens


(https://www.proefzeeland.nl)

(http://www.marelcompleet.nl)

Privacy

https://www.proefzeeland.nl/
http://www.marelcompleet.nl/
https://www.wereldregio.nl/nieuws/actueel-sd/33867/visser-de-chef-kok-van-nieuwe-mondragon%23

