ONDERNEMERSUPDATE: MEI 2018
Welkom
Middels deze weg willen wij de volgende nieuwe leden welkom heten: Moeders aan de Markt,
TSTP, Camping la Ferme, Partitio, Fix uw iPhone, Niek van der Wekken, Johan van der Wekken,
Verkerk Sanitair & Tegelwerk, Anneke de Oude, Nicol Grootveld.
Nieuwsbrief
Door korte nieuwsbrieven wil het bestuur de leden op de hoogte houden. Heeft u informatie voor
de nieuwsbrief? Neem contact op met Jacquelina MacKay (Herberg ’t Swarte Schaep)
E-mail: jjhmackay@hotmail.com
Aankleding markt/oude haven
In samenwerking met de Stadsraad zijn extra bloemenpiramides en hanging baskets geplaatst.
Hier is niet het hele (extra) budget van de Stadraad voor benut. Het resterende bedrag wordt
gebruikt voor het aankleden van de Markt in december.
Openbaar toilet
Het toiletgebouw van de watersportvereniging aan de nieuwe haven wordt in de zomermaanden
overdag opengesteld als openbaar toilet. ’s Avonds is het toiletgebouw alleen te openen met een
sepkey.
Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven
Eén van de programmalijnen van de stadsvisie is: de aantrekkelijkheid van Brouwershaven als
toeristisch-recreatieve bestemming te vergroten en daartoe te komen tot een samenhangend
aanbod van culturele evenementen en erfgoedpresentaties. Om dit te uit te voeren is de Stichting
Cultuur & Erfgoed Brouwershaven opgericht. De Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven
werkt aan cultuur- en erfgoedpresentaties, samen met inwoners, organisaties en ondernemers
die in Brouwershaven actief zijn. Op deze manier wil de stichting meer leven in de brouwerij te
krijgen en gemeenschapszin en leefbaarheid te vergroten.
Website: www.Brouwershaven.nu
Gratis vermelding voor alle OVB-leden. Geef de informatie over uw bedrijf door aan Jordi van
Roon jordi@wakecup.nl
Netwerkborrel voor leden OVB tijdens het evenement ‘‘Ete aon de Koaie’’
Zet maar al vast in de agenda; want het bestuur nodigt u uit voor een netwerkborrel van 17:0018:00 uur tijdens “Ete aon de Koaie”. Meer informatie volgt.
Evenementen
Er wordt veel energie en tijd in nieuwe evenementen gestoken. Brouw Beats komt met een
tweede editie op 23 juni, genaamd ‘‘Ete aon de Koaie’’. Na een eerste succesvolle editie in april
van dit jaar met de opening van het (watersport) seizoen, komt er nu een vervolg. De
initiatiefnemers van Brouw Beats, ’t Swarte Schaep, Oud Brouw en watersportvereniging
Brouwershaven hebben een zomers programma uitgewerkt, waarbij een ieder kan genieten, in
het hart van de stad, aan de authentieke haven (Zuidzijde).

Aan de gezellige haven verschijnt een terras waar lokale restaurants hun specialiteiten
presenteren. Onder de muzikale klanken van het French Corner Quartet komt de haven tot leven.
Tijd: 16:00 – 23:00
Locatie: Haven Zuidzijde Brouwershaven
Deelnemers: Moeders op de markt, Kees & Karla Catering, Van Beveren’s Vishandel, ’t Roefje, Oud
Brouw en ’t Swarte Schaep.
U bent van harte welkom om deze (zomerse) dag met ons mee te vieren! Vindt u het als
ondernemer leuk om deel te nemen aan dit programma? Of wilt u een financiële bijdrage
leveren? Opgeven kan via: jjhmackay@hotmail.com
Open monumentendag
Daarnaast worden er plannen gemaakt voor een derde editie op 8 september (open
monumentendag). Dit evenement zal plaatsvinden op de markt.
Manifestatie Dichter(bij) Cats 8 september – 23 september
In 2018 is het 400 jaar geleden dat Jacob Cats debuteerde als dichter. Op verschillende plaatsen
in Nederland wordt daar bij stilgetstaan. De Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven wil ook
in Brouwershaven, de geboorteplaats van Jacob Cats, de dichter Cats in het zonnetje zetten.
Daarvoor is een aantrekkelijk programma van lezingen en concerten samengesteld. De Grote of
Sint Nicolaaskerk zal het hoofdpodium vormen van de manifestatie. In de kerk wordt een
tentoonstelling ingericht, die een beeld geeft van het leven en werk van Jacob Cats en de
betekenis die hij gehad heeft voor de samenleving. In het Brouws Museum wordt gedurende
deze twee weken ook een programma Dichter (bij) Cats gepresenteerd met een documentaire (10
min. "loop") over het leven en werk van Cats en een presentatie van een prachtige originele
uitgave van het verzamelde werk van Jacob Cats 1e druk uit 1637.
Tentoonstelling watersnoodsramp in Brouwershaven 8 september – 23 september
Deze tentoonstelling die in februari van dit jaar te zien was in de Grote of Sint Nicolaaskerk is in
september nogmaals te zien.
Winterfair
De winterfair wordt georganiseerd met Kroko’s evenementen. De data die voorlopig hiervoor zijn
vastgesteld zijn 15 en 16 december.
Tenslotte willen wij een ieder die belangstelling heeft mee te werken aan een van de
bovengenoemde activiteiten uitnodigen zich te melden. We zijn tevens op zoek naar aanvulling in
ons bestuur.
Bestuur OVB: Jos van Ast, Debby Hanse, Iman Padmos, Jacquelina Mac Kay, Ronnie de Koeijer en
Nick van Vulpen

