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Colofon
Stadsblad ’t Brouwsel is een uitgave van de 
Ondernemersvereniging Brouwershaven en 
de Stadsraad Brouwershaven. ’t Brouwsel 
wil een bindmiddel zijn tussen bewoners, 
verenigingen en ondernemers. Het blad 
informeert de bewoners van Brouwershaven 
over zaken die spelen in de stad. Tevens 
brengt het de stadsactiviteiten onder 
de aandacht. Het verzamelen van de 
kopij, de interviews, het schrijven van 
de artikelen en advertorials alsmede het 
verspreiden wordt door vrijwilligers gedaan. 
Hee�  u een tip voor de redactie of wilt u 
meewerken aan het blad? Mail dan naar: 
mail@brouwershaven.nu. 

Verschijningsfrequentie en omvang
Stadsblad ‘t Brouwsel verschijnt in 3x in 
de wintermaanden 2020-2021. De omvang 
varieert van 8 tot 12 pagina’s. 
Oplage: 1.000 exemplaren. ’t Brouwsel wordt 
huis-aan-huis verspreid in Brouwershaven, 
exclusief het buitengebied. Woont u niet in 
Brouwershaven en wilt u het ’t Brouwsel ook 
ontvangen meldt u dan aan.

Redactie
Isla MacKay, Tom Stuij, Debby Hanse, 
Regina Op de Beek, Hanno Canters

Speciale dank aan:
Wil Obbink, Hans van Dijke, 
Elize IJzenbrandt, gemeentearchief 
Schouwen-Duiveland

Opmaak en technische realisatie: 
TSTP b.v. | Marian van Alphen

Redactie- en correspondentieadres:
Stadsblad ’t Brouwsel
p/a Spuiweg 4
4318 AP Brouwershaven
mail@brouwershaven.nu 
telefoon: 06-30281772
© 2020 

Advertorials
Het is mogelijk een advertorial te plaatsen 
in ’t Brouwsel op het formaat: 150 mm x 
105 mm liggend. Informeer bij de redactie.

Voorwoord
Op straat is het stil, een enkeling laat de 

hond uit of loopt een rondje. Van 
de zomerdrukte is weinig meer 

merkbaar in Brouwershaven. 
Binnen blijven luidt het 
advies. Maar achter 
gesloten deuren wordt er 
alles behalve stilgezeten. 

Ondernemers zijn druk 
en verleggen hun koers, 

de Stadsraad focust zich op 
de uitvoering van de Stadsvisie 

en verenigingen bereiden zich voor 
op het Nieuwe Jaar. Iedereen weet dat stilstaan 
achteruitgaan betekent en dat willen we niet. 
Daarom gaan we mee in de achtbaan die leven heet. 

Voor u ligt ʻt Brouwsel, een informeel informatief 
Stadsblad waarin we u mee willen nemen achter 
de ʻgesloten deurenʼ van ondernemers, de vereni-
gingen en de Stadsraad. Dit doen we omdat we 
momen  teel geen gebruik mogen maken van de 
bekende kanalen om ondernemers en inwoners 
te informeren. Dit eerste ʻBrouwselʼ is tot stand 
gekomen door de enthousiaste inzet en inbreng 
van de verschillende ondernemers en leden van de 
Stadsraad. 

In ʻt Brouwsel wordt u meegenomen in lopende 
zaken en blikken we vooruit. De informatieve 
onderwerpen die u in de edities kunt verwachten 
zijn ondermeer; de vooruitgang die de Stadsraad 
het afgelo pen jaar heeft  geboekt en de plannen 
voor komend jaar. Het geheel wordt aangevuld met 
feel good redactionele stukken over de Brouwse feel good redactionele stukken over de Brouwse feel good
ondernemers. De samen werking is tot stand 
gekomen vanuit de gezamen lijke behoeft e aan 
verbinding, samen horigheid en contact. 

De redactie van ʻt Brouwsel 
wenst u veel leesplezier toe!
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Jong in Brouw

Tot afgelopen mei runden ze de zaak met zijn 
drieën; moeder, dochter en zoon, toen overleed 
moeder Jaquelina na een kort ziekbed. “Onze 
situatie is uniek,” geeft  Isla toe, “Want op deze 
leeft ijd, vijfentwintig en vierentwintig jaar is het 
niet gebruikelijk om al zoʼn grote onder neming te 
runnen. Vaak begin je met je eigen schoonheids-
salon aan huis of verhuur je jezelf als ZZPʼer en 
dat is al best spannend. Een volwassen bedrijf, 
met personeel in dienst, dat is heel andere koek”. 
Uitdagingen zijn er voor broer en zus genoeg, want 
zeker anno 2020 komt er veel bij kijken. 

Iain legt uit: “Nadat we na de eerste lock down 
weer open mochten zijn we overgeschakeld naar 

een andere versnelling. We merkten dat we al snel 
onze capaciteit bereikt hadden wegens deze nieuwe 
1,5 meter samenleving en dat we mensen teleur 
moesten stellen puur door ruimtegebrek. De serre is 
een mooie constructie, maar belemmert ook, omdat 
je niet zomaar je terras kunt uitbreiden. We hebben 
toen de tuin bij het restaurant getrokken”. 

Isla vult haar broer aan: “We zijn het vanaf jongs 
af aan al gewend om lange dagen te maken en we 
weten dat de zomers hier op Schouwen intensief 
zijn. Maar niks maakt ons gelukkiger, dan een 
volle zaak, met tevreden gasten. Daar krijg je zoʼn 
adrenaline kick van! Of er wel eens iets mis gaat? 
Natuurlijk, er zijn wel eens avonden bij die je 

Jong zijn en al een eigen 
onderneming starten, het 
is voor velen een droom. 
Eigen beslissingen te 
(durven) nemen, de vrijheid 
hebben om je eigen koers 
te bepalen, wie wil dat niet? 
Maar ís het in de praktijk 
ook echt zo mooi? Kom je 
jezelf niet keihard tegen 
omdat je kennis, ervaring 
en wellicht ook kunde mist? 
En hoe is het nou om zoveel 
verantwoordelijkheden te 
hebben? Wij geven je een 
kijkje achter de schermen in 
onze rubriek ‘Jong in Brouw’.

In deze editie letterlijk een ‘kijkje in de keuken’ bij Herberg 
’t Swarte Schaep, al 25 jaar familiebedrijf en momenteel 
eigendom van Isla & Iain MacKay. 

3
ʻt Brouwsel 1e jaargang nr. 1 | december 2020



absoluut niet wilt herbeleven. Het belangrijkste 
is dat je ervan leert en dat je er alles aan doet om 
dat de volgende keer te voorkomen. Nog sneller 
schakelen en beter anticiperen.̓ ʼ 

Het is niet altijd gemakkelijk, samen werken én 
wonen. Het gaat goed. Dit komt mede doordat hun 
band ijzersterk is. Isla: ʻʻIain is een geboren gastheer, 
kan de lekkerste cocktails maken en staat het liefst 
in de bediening maar toen we een jaar geleden krap 
kwamen te zitten in de keuken sprong hij meteen in. 
Inmiddels runt hij de keuken in geheel zelf. Dat vind 
ik zo bijzonder. Soms moet je dingen doen die je 
misschien minder leuk vind, omdat het beter is voor 
het geheel en dat beseff en we ons maar al te goed.̓ ʼ 

“Doen jullie dit nou helemaal samen?” willen veel 
mensen weten. “Ja, wij zijn de enige twee vennoten, 
maar we doen het niet helemaal alleen. Onze papa 
is ons ʻadviesorgaan .̓ Wanneer we behoeft e hebben 
aan een andere kijk, financieel advies of onze 
problemen van ons af willen praten staat hij altijd 
voor ons klaar.̓ ʼ

Isla en Iain zijn helemaal gek van Brouw. Iain; “Het 
mooiste vind ik de mensen, het is ongelofelijk hoe 
hecht deze gemeenschap is en hoeveel steun we 
van iedereen hebben gehad.” Hoe de toekomst er 
precies uit ziet weten ze nog niet. Eerst deze nare tijd 
zo goed mogelijk doorkomen. Eén ding is zeker, van 
deze twee ga je nog veel zien!

VERGADERINGEN
De leden van de Stadsraad komen maandelijks 
bij elkaar in het Tonnenmagazijn om de agenda 
af te wikkelen en met elkaar van gedachten 
te wisselen over de toekomst. Dit jaar was het 
natuurlijk anders en zijn er ook een aantal 
ʻdigitale bijeen komstenʼ gehouden. Het is wel 
gelukt om alle geplande vergaderingen op de 
een of ander manier te laten doorgaan. Wat 
niet gelukt is, is het uitschrijven van de jaar -
vergadering. De reden is ook u bekend. Maar 
gelukkig is er nu in ʼt Brouwsel gelegen heid om 
alle inwoners – en ieder ander die geïnteres-
seerd is – te informeren over wat er dit jaar zoal 
voorgevallen is.

KRIS KRAS DOOR HET JAAR
Beeldmerk: Kunstenaar Kris van der Werve 
heeft  een voorstel gemaakt voor het ʻbeeld-
merkʼ van Brouwershaven. De SCEB, Stadsraad 

Ook dit jaar hee�  de Stadsraad 
van Brouwershaven acties 
ondernomen om de leefbaarheid 
in de smalstad te vergroten. Maar 
eerst even voorstellen wie er nu 
in de Stadsraad zitten. Hanno 
Canters, voorzitter. Henk Zielman, 
vicevoorzitter. Peter van de 
Meijde, secretaris. Anneke den 
Ouden, penningmeester. Sonja 
van Tooren, lid. Tom Stuij, lid. 
Nick van Vulpen, invulling zetel 
namens de Ondernemersvereniging 
Brouwershaven. Alle leden 
van de Stadsraad wonen in 
Brouwershaven.

van iedereen hebben gehad.” Hoe de toekomst er 
precies uit ziet weten ze nog niet. Eerst deze nare tijd 
zo goed mogelijk doorkomen. Eén ding is zeker, van 
deze twee ga je nog veel zien!
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De Stadsraad, het jaar rond
en OVB hebben zich erover gebogen en groen licht 
gegeven voor het uitwerken van een verhaallijn 
rondom Cornelis Braam uit 1791. 

School: Veelvuldig overleg met OBASE en een 
lobbytraject bij de gemeente, heeft  er mede toe 
geleid dat de OBS De Schoener behouden blijft  voor 
Brouwershaven. Als Daltonschool met het predicaat 
GOED (hoogste onderscheiding voor de school) is 
het voortbestaan de komende jaren gegarandeerd. 
Er is ook opvang geregeld via KIBEO. Daarom 
verwacht de Stadsraad dat meer en meer ouders 
ervoor kiezen hun kinderen in Brouwershaven op 
school te doen.

Woningbestand: De Stadsraad is verheugd dat er 
een gemeentelijk besluit is genomen dat ʻvakantie-
woningenʼ in de kern ontmoedigd. Er komen in het 
centrum geen nieuwe vakantie woningen. Bestaande 
vakantiewoningen verliezen hun vergunning bij 
verkoop. Het laatste bericht is dat er deze zomer 
al 10 vakantiewoningen verkocht zijn en zo weer 
voor bewoners van Brouwershaven beschikbaar 
gekomen zijn. Het is fijn dat het aantal beschikbare 
woningen toeneemt. Ook blijft  de Stadsraad ijveren 
voor beperkte nieuwbouw in de lijn van de eerder 
uitgebrachte en door de gemeenteraad voor 
akkoord gegeven Stadsvisie.

Oude Haven en Marktvisie: Vorig jaar zijn de 
plannen voor de herinrichting van de Markt, 
Haven Zuidzijde en Haven Noordzijde, opgesteld 
en ingediend bij de gemeente. De gemeente is 
akkoord gegaan met uitvoering. Dit jaar is duidelijk 
geworden dat, ondanks de bezuinigingsronde, de 
herinrichting volgens plan kan worden uitgevoerd. 

Omdat de haven afgelopen winter al helemaal op 
de schop geweest is, is besloten om een ʻwinterʼ 
over te slaan en te beginnen in het najaar van 
2021. Wel zal er, komende winter, extra aandacht 
geschonken worden aan de verbetering van de 
parkeerplaatsen.

Grote- of Sint Nicolaaskerk: Dit grootste bouw-
werk van Brouwershaven blijft  altijd aandacht 
vragen. Het in stand houden van het gebouw is 
een zware belasting voor de eigenaar. Al in de 
Stadsvisie is neergelegd dat het gebouw wellicht 
gebruikt kan worden als ʻontmoetingsplek .̓ 
De gemeente heeft  een onderzoek laten doen 
naar herbestemming. Maar uiteindelijk trekken 
Kerkbestuur, SCEB en Stadsraad nu gezamenlijk 
op om de kerk voor Brouwershaven te behouden. 
Centraal staat dat bewoners en bezoekers het 
gebouw optimaal kunnen beleven. Als kerk-
gebouw, expositieruimte en gemeenschapshuis.
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Greenport: Het zal niemand ontgaan zijn dat 
de Greenport (oplaadpunt voor elektrische 
schepen) dit jaar is gerealiseerd. Een samenspel 
van gemeente, Provincie en bedrijfsleven hebben 
uitvoering van de plannen mogelijk gemaakt. Er is 
volop belangstelling. De boot van Padmos kan er 
opladen en het steiger gebruiken als vertrekpunt 
voor rondvaarten e.d. Ook is er al een aanvraag 
binnen van een jonge ondernemer die elektrische 
sloepen wil gaan verhuren.

Mobiliteit: In 2024 wordt de openbaar vervoer 
concessie vernieuwd. Er wordt nu al over nage-
dacht hoe die er uit moet gaan zien. Natuurlijk 
gaat er gereden worden met emissie vrije bussen. 
Maar er is meer nodig om Brouwers haven bereik-
baar te houden. Projecten als de deelautoʼs, deel-
fietsen en natuurlijk de autonoom rijdende taxi-
bus blijven de aandacht vragen van de Stadsraad.

Brug over de sluis: In het vroege voorjaar is er 
gestart met de aanleg van de brug over de sluis. 
De brug was een lang gekoesterde wens van de 
Stadsraad. Om de pleziervaart extra veiligheid te 
bieden is er in de haven ook nog een remmingwerk 
toegevoegd. Daar kunnen schepen aanleggen als 
ze even moeten wachten. Nu de brug klaar is blijkt 
deze in een behoeft e te voorzien. Het ʻrondje havenʼ 
wordt tientallen malen per dag gelopen en zelfs de 
hertjes krijgen nu meer bezoek dan voorheen.

Bloemenpracht: ieder jaar wordt er, samen met 
de OVB, overleg gevoerd met de gemeente over het 
aanbrengen van de zomerbloeiers. Over wat en waar 
is natuurlijk wel discussie, maar het eindresultaat 
mag er steeds weer zijn. Een fleurig en aantrekkelijk 
centrum.

Vlaggen: Niemand die zich afvraagt hoe het toch 
komt dat er vaak ʻgevlagdʼ wordt op de Markt. 
De Stadsraad heeft  een aantal vlaggen gefinancierd. 
Nick van Vulpen (van Krokus) verzorgt de vlaggen en 
hijst ze op bijzondere momenten.
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Kunstwerk: Op de Schenkeldijk staat nu het 
indrukwekkende, door kunstenaar Rosalinde van 
Ingen Schenau gemaakte kunstwerk Soundwave 
B24M. Een mooi eerbetoon aan de omgekomen 
vliegeniers. De onthulling, door de Amerikaanse 
ambassadeur Pete Hoekstra, konden we jammer 
genoeg niet heel uitbundig vieren. Maar de toe ge-
voegde waarde is duidelijk. Realisatie was mogelijk 
door gift en vanuit bedrijfs leven en personen, 
waarvoor natuurlijk dank!

Straatnamen: De Stadsraad heeft  de gemeente 
geadviseerd om een op een aantal ʻbijzondereʼ 
straatnaamborden te zorgen voor uitleg. Denk aan 
Drilhoek, Bagijntje, Hert en Lelie.

En nog veel meer: Maar daarover in 
een volgende editie van ‘t Brouwsel.

Burgemeester: De nieuwe burgemeester, 
Jack van der Hoek is nu al meermalen op bezoek 
geweest in de smalstad. Op 16 juli hebben OVB 
en Stadsraad hem ontvangen en de belangrijkste 
aspecten van Brouwershaven getoond en besproken.

Subsidies: ieder jaar ontvangt de Stadsraad 
een aantal subsidieaanvragen, die zo mogelijk 
worden ingewilligd. In 2020 zijn er bijdragen 
verleend aan Muziekvereniging Apollo (125jr 
bestaan), Brouwse Dag (muziek), SCEB (slinger 
van Foucault) en Verwenmoment (zaalhuur). Veel 
activiteiten zijn dit jaar niet doorgegaan en er is 
overleg met de gemeente hoe om te gaan met 
subsidies in 2021.

Sinterklaasfeest: De door ons allen zo gewenste 
feestelijke aankomst van Sint Nicolaas kon niet 
doorgaan. Gelukkig heeft  de Sint Brouwershaven 
niet vergeten. Er is nog een glimp van hem 
opgevangen bij de stille aankomst per boot en bij 
zijn bezoek aan de Schoener.

Fijne Kerst en een 
gelukkig Nieuwjaar

Wees goed voor jezelf 
en goed voor elkaar
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Dit jaar hebben Ilona en Leo hun zaak uitgebreid 
met een Bed & Breakfast met ruimte tot 6 personen. 
Deze B&B kun je per kamer of in zijn totaliteit huren. 
De kavel is aangrenzend aan die van hun restaurant, 
wat tevens veel mogelijkheden biedt voor de 
toekomst. 

Aangezien kerst er dit jaar heel anders uit gaat 
zien heeft  Ilona al vroeg haar verschillende 
menuʼs op haar site en social media kanalen 
gepresenteerd. Het liefst serveert ze deze aan tafel 
in haar restaurant, maar als dat dit jaar niet tot de 
mogelijkheden behoord worden ze ingepakt in een 
to-go variant. Waarbij de gast kiest of ze deze warm 
of koud thuis bezorgd willen krijgen. 

Heb jij nog geen plannen voor de kerst? 
Geef dan vóór 22 december je bestelling 
door via 06 22 10 74 14.

– Advertorial –

Kerst bij restaurant 
La Plaisanterie

Ilona van der Vlies is 33 jaar oud en het 
gezicht van restaurant La Plaisanterie. 
Een eigen restaurant was voor Ilona 
vanaf kleins af aan al een droom, toen 
La Plaisanterie in 2015 te koop kwam te 
staan greep ze haar kans en inmiddels 
heeft  ze samen met haar zakenpartner Leo 
Kleinendorst haar plekje in Brouwershaven 
bemachtigd. Ze hebben een gevarieerde 
kaart. Eén van de hardlopers is het elke 
maand wisselend maandmenu, dat ook 
nog eens erg leuk is voor je portemonnee!

Oproep
In de zomermaanden (juni, juli en augustus) is 
er in de Grote Kerk in Brouwershaven en in het 
Brouws Museum een tentoonstelling over de 
garnalenvisserij van Brouwershaven.

Mocht u voorwerpen, fotoʼs, scheepsattributen , 
vismateriaal, etiketten of recepten of anderszins 
hebben die gebruikt kunnen worden voor deze 

tentoonstelling, wilt u dit dan a.u.b. doorgeven 
aan de organisatoren? Dat kan bij: Corina Jansen: 
corina.jansen@schouwen-duiveland.nl of bij 
het Brouws Museum: info@brouwsmuseum.
nl. Natuurlijk zijn ook de verhalen en anekdotes 
van vroeger van harte welkom. Wilt u even 
overleggen? Bel: 06 15 03 34 58.

Foto rechts: Brouwershaven. Garnalen lossen bij de 
pellerij van Kees Janse. Op de plank lopen Kees van 
Noord (rechts) en Woutje Witte. 
Datering: 1925 - 1930

Heb jij nog geen plannen voor de kerst? 
Geef dan vóór 22 december je bestelling 
door via 06 22 10 74 14.
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Hap en 
Stap

Dat de huidige situatie vele beperkingen 
geeft, is duidelijk. De horeca is gesloten, 
evenementen zijn ondenkbaar geworden 
en ook de gezelligheid ontbreekt. Hier komt 
verandering in, want de lokale ondernemers 
hebben de oplossing! 

Zaterdag 19 december organiseren zij geheel 
COVID proof een wandeltocht. Tijdens de 
route passeer je verschillende ondernemers, 
waar je kleine bites kunt afhalen. De keuze is 
reuze, zo zijn er warme en koude gerechtjes 
verkrijgbaar en ook aan Glühwein en warme 
chocolademelk is gedacht. Kortom; een 
gezellig dag, buiten in de frisse lucht, mét de 
Brouwse gezelligheid die we op dit moment zo 
missen!

Er zijn een paar spelregels; je gezelschap mag 
niet uit meer dan 4 personen bestaan en je 
dient je te houden aan de 1,5 meter afstand 
van andere gezelschappen.

Hulpkring is 
bereikbaar!
Op initiatief van de Stadsraad is, in 2018, de 
Hulpkring Brouwershaven opgericht. Het gaat om 
een groep vrijwilligers die wil helpen als iemand 
door ziekte, handicap of leeftijd niet alles zelf meer 
kan doen. Denk niet alleen aan het ophalen van 
medicijnen of begeleiding naar ziekenhuis of arts, 
maar ook aan het doen van kleine klusjes thuis. 
Er is een coördinator die aanvrager en vrijwilliger 
bij elkaar brengt. De coördinator is te bereiken via 
06-15212397. Iedereen die hulp nodig heeft kan 
haar benaderen. Maar ook als u als vrijwilliger aan 
de slag wil wordt de telefoon graag opgenomen. 
De Hulpkring werkt gratis voor de bewoners van 
Brouwershaven. De jaarlijkse vaste kosten komen 
voor rekening van de Stadsraad.
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Vrijwilligers 
bedankt!
Dit jaar hebben vele vrijwilligers zich 
weer ingezet om alles in en rond de 
Markt in Brouwershaven in kerstsfeer 
te brengen. Soms een dagdeel, maar 
vaak ook een hele dag. 
Hartelijk dank voor jullie 
inzet! 

Het ziet er weer fraai uit.

Tractors 
by night in 
Brouwershaven
In Zeeuws Vlaanderen en op Walcheren is het 
al een bekend fenomeen ʻTractors by night .̓ 
Rijkelijk met lichtjes versierde tractoren die in 
optocht rijden. De lichtjesparade rijdt dit jaar 
ook op Schouwen-Duiveland. Zoals het er nu 
naar uitziet komen ze op zaterdag 2 januari 
2021 naar Brouwershaven. Ze zijn te zien op 
de Oude Haven en Markt. De exacte route en 
tijdstip zijn nog niet bekend, maar worden 
bekend gemaakt via facebook Brouwershaven.
nu en de agenda van www.brouwershaven.nu. 
Het belooft  een mooi spektakel te worden, dus 
kleed je warm aan en kom genieten.
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weer ingezet om alles in en rond de 
Markt in Brouwershaven in kerstsfeer 
te brengen. Soms een dagdeel, maar 
vaak ook een hele dag. 
Hartelijk dank voor jullie 
inzet! 

Het ziet er weer fraai uit.

Tractors 
by night in 
Brouwershaven
In Zeeuws Vlaanderen en op Walcheren is het 
al een bekend fenomeen ʻTractors by night .̓ 
Rijkelijk met lichtjes versierde tractoren die in 
optocht rijden. De lichtjesparade rijdt dit jaar 
ook op Schouwen-Duiveland. Zoals het er nu 
naar uitziet komen ze op zaterdag 2 januari 
2021 naar Brouwershaven. Ze zijn te zien op 
de Oude Haven en Markt. De exacte route en 
tijdstip zijn nog niet bekend, maar worden 
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– Advertorial –

SPAR de Koeijer breidt het thuisbezorgen uit

Ronny de Koeijer is een gezellige, humoris-
tische vader van drie pubers en al sinds 
2008 eigenaar van de SPAR in Brouwers-
haven. Zijn positiviteit zet hij bovendien in 
voor ondernemend Brouwershaven met zijn 
rol in het bestuur en diverse commissies. 

Slag om de Schelde
in bioscoop
Vanaf half december draait de oorlogsfilm: ʻDe 
Slag om de Scheldeʼ in de bioscoop. Veel scenes 
uit de film zijn in Zeeland opgenomen waaronder 
in Brouwers haven. In de film staat de slag om de 
Schelde centraal, die in het najaar van 1944 plaats-
vond in Zeeland en West-Brabant. Daarbij verloren 
meer dan 10.000 personen het leven. Deze slag, die 
beslissend was voor het verloop van de Tweede 
Wereld oorlog, staat bekend als één van de belang-
rijkste en heft igste slagvelden in West-Europa. 
De film is met een budget van ruim 14 miljoen euro 
de aller grootste Nederlandse film van de afgelopen 
10 jaar. Initiatiefnemer van de film is het Nationaal 
Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 
(V-fonds). De Slag om de Schelde is gemaakt in het 
kader van 75 jaar vrijheid. 

Inmiddels crost zijn SPAR-bus het hele eiland af. 
ʻʻHet thuisbezorgen zat natuurlijk al in de lift , maar 
tijdens de eerste lock down is het alleen maar druk ker 
gewordenʼʼ aldus de Koeijer. Zijn klanten zijn divers: 
mensen waarbij een tripje naar de super markt niet zo 
vanzelfsprekend is, ouderen, maar ook mensen die 
rechtstreeks te maken hebben met COVID-19, door-
dat ze ziek zijn of juist zorgverlener zijn. Dat is best 
spannend, daarom neemt zijn team goe de voorzorgs-
maatregelen en vermijden ze contact. 
Via de website van Spar de Koeijer bestel je een voudig 
online. Wanneer je gehele lijstje op voorraad is, kun 
je het de volgende dag al verwachten. Bij het kiezen 
voor een kleine supermarkt gaat het om de extra 
service die ermee gepaard gaat, zoals een praatje op 
zijn tijd, boodschappen die voor je binnen worden 
gezet of Ronny die op weg naar huis nog even langs 
gaat bij bewoners.
Tijdens de drukte rondom de feestdagen geldt het 
advies: bestel op tijd! Zo voorkom je teleurstelling. 
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