
Petra de Boevere 

 

Mijn naam is Petra de Boevere, geboren 18 februari  1967 te Oostburg,  opgegroeid in IJzendijke en 
sinds 1986 woonachtig in Breskens. Na 10 jaar in de Horeca te hebben gewerkt opende ik  in 1993 in 
Breskens een Slijterij Wijnhandel. Sinds mei 2012 is deze verhuisd naar Sluis. 

** 

In 1983 haalde ik mijn MAVO-diploma, daarna volgden vooral cursussen op Horecagebied 
(cafébedrijf, restaurantbedrijf, Slijtersvakdiploma).  
Sinds 1999 mag ik mij Meester-Vinoloog noemen, een titel die ik behaalde bij het Eigentijds Vlaams 
Wijninstituut in Brugge (B). 
Ik ben getrouwd en ben de moeder van 2 zoons. 
Jarenlang heb ik zitting gehad in het bestuur van ondernemend Breskens, eerst in het bestuur van de 
winkeliersvereniging welke later opging in de Bedrijfsbelangenvereniging waarvan ik ook nog een 
aantal jaren in het bestuur zat. Ook ben ik altijd actief geweest in diverse MKB netwerken en landelijk 
in bestuur EuroSlijter/Topslijter. 

** 
Na jarenlang de politiek van de zijlijn te hebben gevolgd ben ik sinds 2001 politiek actief. Eerst voor 
Gemeentebelangen in de gemeente Sluis, die toen nog één gemeentelijke fractie vormde met de VVD 
en waarvan ik zelfs een tijdje penningmeester was, en sinds 2004 voor de VVD.  
Sinds 2003 bezoek ik de fractievergaderingen en van januari 2008 tot maart 2010 was ik beëdigd 
fractieassistente voor de VVD in de gemeente Sluis, had zitting in de commissie Samenleving en nam 
waar in de andere commissies. 

** 

Naast mijn winkel en de politiek hou ik me sinds 2003 ook bezig met digitaal netwerken en bloggen. 
Daarover schreef ik het boek ‘Meisje van de Slijterij, de kracht van Social Media voor jezelf en je 
bedrijf’ (2010 A.W. Bruna). 
 
In 2009 won ik de ‘Dutch Social Media Star Award’, een prijs voor die kleine ondernemer die het beste 
nieuwe media inzet ten behoeve van zijn/haar bedrijf.  
Verder schrijf ik ook wat columns over dranken en de drankenbranche in de breedste zin des woords 
in landelijke vakbladen.  
 
Met behulp van mijn digitale netwerken heb ik de afgelopen jaren diverse nieuwe producten op de 
markt gezet. Met de Zeeuwierjenever won ik de aanmoedigingsprijs innovatie van de Provincie 
Zeeland in 2009. 
 


