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Vooraf
In de periode 14 t/m 19 september 2019 hebben wij als Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven
(SCEB) uitvoering gegeven aan Rotjeknor & Brouwse Bruis. Met een uitgebreid programma
hebben inwoners en toeristen kennis kunnen nemen van het levendige Brouwershaven in de 19e
eeuw, toen het een belangrijke voorhaven van Rotterdam was. In het Brouwershaven van de 19e
eeuw was het een komen en gaan van loodsen, consuls, doaunepersoneel, havenarbeiders,
matrozen en passagiers. Er werd hard gewerkt, maar er was ook volop verstrooiing, vermaak en
ontspanning. Dat gegeven hebben we in de manifestatie Rotjeknor & Brouwse Bruis kunnen
vertalen in theater- en muziekvoorstellingen, tentoonstellingen en een historische kermis. Met dit
programma hebben we ook maximaal willen inspelen op het thema van Open Monumentendag dit
jaar: Plekken van Plezier. De manifestatie Rotjeknor & Brouwse Bruis is dan ook geopend op
zyaerdag 14 september, Open Monumenten Dag.
In dit projectverslag leggen wij verantwoording af over hoe de manifestatie verlopen is qua
uitgevoerde projecten, publiciteit en publieksbereik, organisatorisch en financieel.

14 november 2019, Bestuur Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven:
Pieter van der Hulle (voorzitter)
Debby Hanse (penningmeester)
Henk Zielman
Hanno Canters
Marco van Vulpen (secretaris)

2. Uitgevoerde projecten
2.0 Ontvangst genodigden Landelijke Opening Open Monumentendag
Ontvangst en rondleiding Brouwershaven met een bezoek aan het Brouws Museum en de
tentoonstelling in de Grote of Sint Nicolaaskerk
2.1. Openingsprogramma (14 september)

In de Grote of Sint Nicolaaskerk:
•
•
•
•

15.30 uur: opening door wethouder Jacqueline van Burg
Concert door Joke Bruijs met haar vaste pianist
Gecombineerd optreden van Joke Bruis met Pontes PZ schoolband PuberZ
Hapje/drankje in het pop-up café.

2.2. Tentoonstellingsprogramma Brouwershaven anno 1850

•

•

Brouws Museum heeft in het schip van de Grote of Sint Nicolaaskerk een zeer informatieve
tentoonstelling gepresenteerd over het veelzijdige en plezierige leven in Brouwershaven anno
1850.
Een tweede tentoonstelling is gepresenteerd In het koor van de Grote of Sint Nicolaaskerk. Die
tentoonstelling gaf een prachtig beeld over een ander vervoermiddel waarmee Brouwershaven
met Rotterdam verbonden was: de tramlijn van de Rotterdamse Tram Maatschappij (RTM).

2.3. Historische Kermis
De Brouwse anno 1850 was vermaard en berucht. Het hele eiland keek ieder jaar weer uit naar de
grote kermis van Brouwershaven. Van donderdag 19 september tot en met zaterdag 21 september
hebben op we op het marktplein van Brouwershaven een bijzondere historische kermis met
attracties uit de 19e eeuw gepresenteerd. Mobiel erfgoed van de firma Duijts Nostalgische Kermis.

2.4. Viering 80 jaar Stad & Lande (20 september)
Woensdag 20 september wordt in het kader van het 80 jarig bestaan van de Vereniging Stad en
Lande een collage gepresenteerd van oud, historisch filmmateriaal over Brouwershaven. Hierbij zijn
ook fragmenten die nog niet eerder zijn vertoond. De middag wordt afgesloten met een
bourgondische maaltijd aan lange tafels in de kerk. De bijeenkomst is niet alleen toegankelijk voor
de leden van de Vereniging Stad en Lande, maar ook voor een algemeen publiek.
2.5. Muziektheater De Marsmeiden en Apollonia (27 september)

Op 27 september hebben we in de Grote of Sint Nicolaaskerk kunnen genieten van een speciaal
voor deze manifestatie opgezette muziektheaterproductie over het fenomeen majorettes van 100
jaar geleden. Met een gecombineerd optreden van theatergroep Zierik, Drumband Apollo en
majorettevereniging Apollonia.
2.6. Shantykorenfestival (28 september)

Een zeer geslaagde muzikale afsluiting van de manifestatie Rotjeknor & Brouwse Bruis. Met
optredens van het Rotterdams Shantykoor, Shantykoor Neptunus en het Bruinisser Visserskoor.
Vanwege het slechte weer in een aangepast programma alle optredens in de Grote of Sint
Nicolaaskerk, maar dat bleek juist uitstekend uit te pakken en (en voor herhaling vatbaar …).

3. Publiciteit en publieksbereik
De manifestatie Rotjeknor & Brouwse Bruis is breed onder de aandacht gebracht van de inwoners
van Brouwershavenm, de eilandelijke bevolking worden gebracht en van de nog aanwezige
toeristen (naseizoen). De volgende publiciteitsinstrumenten zijn ingezet:
•
•
•
•
•

•

Persbericht/free publicity gericht op Wereldregio, de PZC, Ons Eiland, Omroep Zeeland, Lokale
Omroep Schouwen-Duiveland.
Vermelding in de eilandelijke en provinciale uitagenda’s.
Vermelding op de websites en social media van de Zeeuwse Bibliotheek, de eilandelijke en
provinciale VVV en de website www.brouwershaven.nl.
Affiches, verspreid op publieksplekken op Schouwen-Duiveland.
Programmaflyer Rotjeknor & Brouwse Bruis; oplage 1000 huis-aan-huis verspreid in
Brouwershaven en verder via bibliotheek, VVV, middenstand Brouwershaven en vakantiecentra
eiland.
Banieren: bij Brouws Museum, de Grote of Sint Nicolaaskerk, het Tonnenmagazijn en op de
Markt (grote vlaggenmast).

De manifestatie Rotjeknor & Brouwse Bruis heeft in totaal ca. 3500 bezoekers getrokken:
•
•
•
•
•
•

Openingsprogramma: 300
Tentoonstellingsprogramma, gemiddeld ca. 100 personen per dag: 1400
Viering 80 jaar Stad & Lande: 150
Historische Kermis: 1000
Marsmeiden en Apollonia: 250
Shantykorenfestival: 400

4. Organisatie
De manifestatie Rotjeknor & Brouwse Bruis is georganiseerd door Stichting Cultuur & Erfgoed
Brouwershaven, in samenwerking met:
•
•
•

Brouws Museum (tentoonstelling Plekken van Plezier).
Corina Janssen (tentoonstelling RTM).
Vereniging Stad & Lande.

De publiciteit is verzorgd door het Witte Huis (Zierikzee).
De catering is verzorgd door de beheerders van het Tonnenmagazijn.
En last but not least: ca. 30 enthousiaste vrijwilligers!!

5. Financiele verantwoording
5.1. Uitgaven

5.2. Inkomsten

Resultaat
Inkomsten(nog te ontvangen subsidies) € 20.805,00
Uitgaven
€ 20.477,08
Resultaat( reserveren volgend project)
€ 327,92

