Stichting Stadsraad Brouwershaven
Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 26 oktober 2020
Gehouden in de grote zaal van het Tonnenmagazijn te Brouwershaven
Aanwezig: Hanno Canters, Peter van der Meide, Anneke de Oude, Sonja van Tooren, Nick van
Vulpen, Henk Zielman en Tom Stuij.
Gast: Debby Hanse, Pieter van der Hulle en Wilma Jansen
Afwezig:
Hanno opent de vergadering. Henk komt wat later. In verband met de Covic-19 restricties
kunnen we wel met deze kleine groep samenkomen, maar helaas is er geen “verzorging”. Dus
we missen de koffie, thee, koekjes en het drankje na afloop.
Het is een heel uitgebreide agenda vanavond en het zit er in dat we niet alle punten kunnen
afronden. Eventueel moeten we maar een extra vergadering inlassen.
Er is een bericht ontvangen van de heer Hans van Felius uit Haarlem, die de Stadsraad
attendeert op het feit dat het in 2026 zo’n 600 jaar geleden is dat de slag bij Brouwershaven is
gevoerd. Het onderwerp is bij de meeste leden wel bekend, maar ook moeilijk te visualiseren.
Besloten wordt het bericht door te zetten naar enerzijds de SCEB en anderzijds naar Corina
Verkerk. Corina heeft immers al eerder teruggegrepen in de tijd om een tentoonstelling te
organiseren. En 2026 is best nog wel even weg.
Debby Hanse is inmiddels aangeschoven en wordt door Hanno namens het bestuur van de
Stadsraad van harte welkom geheten. Inzake het alternatief Sinterklaasfeest heeft Nick een
voorstel ingebracht namens de organisatoren. Het komt er op neer dat er een digitale groet
gebracht gaat worden door St-Nicolaas en een beperkt aantal Pieten. De opname kan dan
gedeeld worden met de bewoners en de kinderen. Na een gedegen discussie komt de Stadsraad
tot de conclusie dat het initiatief van creativiteit getuigd, maar dat de kosten waarschijnlijk niet
opwegen tegen het resultaat. Debby bevestigd dat ook de OVB deze mening deelt. Hopelijk
wordt het toch mogelijk om volgend jaar weer een Sinterklaasfeest te organiseren volgens de
beproefde Brouwse traditie.
Voor dit jaar adviseert de Stadsraad om een gedeelte van het beschikbare budget voor het
Sinterklaasfeest te gebruiken om de viering op de OBS de Schoener wat extra op te leuken.
Docenten en leerlingen op de Brouwse basisschool hebben ook wel een extraatje verdiend.
Wilma Jansen is aangeschoven. Zij verontschuldigd de afwezige Mels Hoogenboom , die helaas
verhinderd is. Na een voorstelronde resumeert Hanno het verhaal van de “eenzaamheid” zoals
dat vorige vergadering aan de orde is gekomen. De vraag is nog steeds van OVB/Stadsraad of zij
iets kan betekenen om eenzaamheid tegen te gaan. Wilma geeft nader uitleg over het begrip
“eenzaamheid” en noemt ook het feit dat het probleem vaak onzichtbaar is. Er zijn geen
aantallen bekend en ook aan de betrokkenen is “niets te zien”. Er kan alleen hulp worden
geboden vanuit de SMWO als er een echte hulpvraag is. Het is een illusie te denken dat je , met
wat voor actie dan ook, 100% van de eenzamen uit hun isolement haalt. In het algemeen is
10% van de bewoners op de een of andere manier eenzaam en dat percentage ligt onder de
75++ nog wat hoger. Gaat dan toch om zo’n 135 mensen in Brouwershaven.
Vaak werken algemene acties het best. Wilma is dan ook zeer te spreken over het vorige
vergadering genoemde “krantje” waarin activiteiten rondom de Stadsraad of in Brouwershaven
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worden benoemd. Zeker ook als de Stadsraad, met vrijwilligers, de moeite neemt om de eerste
krant persoonlijk huis aan huis te bezorgen en een praatje te maken met de bewoners.
Bewoners kunnen dan ook weer worden geattendeerd op de Hulpkring en de activiteiten die –
in een normaal jaar zonder Covid- georganiseerd worden. Wilma benadrukt nogmaals dat
“iedereen kan eenzaam zijn en er zijn heel veel redenen om eenzaam te zijn”
Wilma wil zeker meewerken om een krant/jaarverslag te helpen maken en wijst ook op een
wijkkrant in Zierikzee die duidelijk als “verbindend” werkt.
De Stadsraad is blij met de door Wilma aangedragen informatie en bedankt haar hartelijk. Het
gedrukte jaarverslag is weer een stapje dichterbij de realisatie nu Wilma bevestigd heeft dat
zo’n krant zeker in een behoefte kan voorzien. Wilma verlaat de bijeenkomst.
Henk arriveert en ook Pieter van der Hulle is aangeschoven. Beide worden door Hanno welkom
geheten. Hanno sluit het openbare gedeelte van de bijeenkomst. De Stadsraad heeft een
vertrouwelijk punt op de agenda staan dat in een besloten vergadering zal worden besproken.
Na heropening van de openbare vergadering wordt besloten de overgebleven agendapunten op
een later tijdstip te bespreken. De agenda is inderdaad te groot om op één avond af te wikkelen.
Na overleg wordt er een extra vergadering belegd, maandagavond 9 november.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag
Met dank voor de inbreng van allen sluit Hanno de vergadering.
De volgende reguliere vergadering staat gepland voor maandag 23 november.
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