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Jan Slager, ook wel 
Jonge Jan genoemd 
omdat zijn vader ook 
nog in het bedrijf 
werkt, heeft het werk 
geleerd bij het bedrijf 
van een oom. Totdat 
z’n vader meldde dat 
hij toch echt nodig 
was op de zaak in 
Brouwershaven.

Jong in Brouw

VIJFDE GENERATIE
Aannemersbedrijf Slager bestaat dus al meer dan 
125 jaar en bijna altijd heeft er een Jan aan het roer 
gestaan. Alleen Opa valt uit de toon, want die heette 
Huib. Jan is dan ook de vijfde generatie. En de zoon 
die in de werkplaats speelt heet... inderdaad Jan. 
Het zal nog wel een poosje duren voordat duidelijk 
wordt of dat hij z’n vader wil opvolgen.

JAN EN JOLEEN
Zijn al sinds 2009 een stel, nadat een broer van 
Joleen hun aan elkaar voorstelde. In 2013 zijn ze 
getrouwd en woonden in een leuk huisje met veel 
achterstallig onderhoud in Zierikzee. Daar hebben 

ze bijna 3 jaar gewoond. En die drie jaar hadden 
ze precies nodig om het huisje op te knappen. 
Lekker bezig geweest dus om het zo maar te zeggen.

Toen Jan in 2016 de gelegenheid kreeg om het 
bedrijf van zijn ouders over te nemen, hebben 
ze het huisje in Zierikzee verkocht en zijn ze in 
Brouwershaven in de Nieuwstad komen wonen. 
Tegenover de werkplaats van het bedrijf.

OOK AL 100 JAAR OUD
Waar het bedrijf nu gevestigd is, stond eerst een 
kerkgebouw. Dat is in 1920 gesloopt en op de 
vrijkomende plek is, door de overgrootvader van 

Jan en Joleen Slager zijn wel 
jong, maar runnen zeker geen 
jong bedrijf. Het Brouwse 
aannemers bedrijf bestaat 
immers al sinds 1893!

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. 
Heeft 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 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.
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Advertorials
Het is mogelijk een advertorial te plaatsen in 
’t Brouwsel. Informeer bij de redactie.

Voorwoord
Voor u ligt de pinksteruitgave van ‘t Brouwsel. 
Altijd een druk bezocht weekend voor Schouwen-
Duiveland en zo ook voor Brouwershaven. En 
daarna zien we uit naar de drukke en gezellige 
zomermaanden. 

In dit derde en voor de zomer voorlopig laatste 
nummer van ’t Brouwsel, informeren we u 
wederom graag over de laatste ontwikkelingen in 
en rond Brouwershaven. We vinden het belangrijk 
om u te blijven informeren en we blijven ook veel 
positieve reacties ontvangen op de uitgave van ’t 
Brouwsel. Dat is leuk en dat waarderen we zeer. 
Dank u wel daarvoor! 

Met onze redactie hebben we weer met veel 
plezier en energie aan dit nummer gewerkt. Een 
vol nummer met een aantal bekende rubrieken, 
zoals Jong in Brouw, info over de parkeerterreinen 
en een Brouwse vereniging en het laatste nieuws 
vanuit de stadsraad. Zoals beloofd informeren we 
u verder over de ontwikkeling van de herinrichting 
van de Markt en de Oude Haven. Maar ook over 
de hobby van... en dat weer aangevuld met leuke 
advertorials.

Na de zomermaanden willen we ’t Brouwsel graag 
voortzetten en in elk geval nog drie nummers 
uitbrengen. Zo kunnen we u en elkaar blijven 
informeren en delen we de leuke en mooie 
momenten met elkaar. 

De redactie van ’t Brouwsel wenst iedereen fijne 
Pinksterdagen en alvast een heerlijke zomer toe. 
En veel leesplezier met dit derde nummer van 
‘t Brouwsel!
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Jan, de School met de Bijbel gebouwd. Een beetje 
achterop het perceel, zodat er een ruim speelplein 
voor de deur kon komen. Dat je je werkplaats in zo’n 
pand mag hebben maakt het wel bijzonder.

SAMEN AAN HET WERK
Jan en Joleen runnen het bedrijf. Jan hoofzakelijk 
door heel veel uren per dag bezig te zijn met 
het werk, de berekeningen, de offertes en de 
administratie. Joleen op haar beurt zorgt dat dat 
ook allemaal kan en dat het gezin, met inmiddels 
zoon Jan en dochter Naomi, gewoon door kan gaan 
met wonen en leven zonder dat er ieder moment 
over het bedrijf gesproken moet worden.

HISTORIE
Iedereen in Brouwershaven kent Slager en heeft de 
afgelopen 125 jaar wel iets door het bedrijf laten 
maken. Veel huizen in Brouw zijn door Jan’s vader 
en opa gebouwd en Jan kan zich niet herinneren 
dat er niet genoeg werk was. Ook nu doet het bedrijf 
nieuwbouw, verbouw en renovaties en de steigers 
zijn dan ook altijd wel ergens zichtbaar. Maar ook 
buiten Brouw is Jan aan het werk en deze winter nog 
is een grote klus aan Slot Haamstede uitgevoerd. 
De familie die daar woont is al meer dan 10 jaar 
vaste klant.

VAKMENSEN EN DE TOEKOMST
Jan heeft gelukkig echte vakmensen in dienst en 
kan grote klussen aan. Hij maakt zich wel zorgen 
over de stijgende kosten. Af en toe schrikken de 
mensen als ze een offerte krijgen. De hoogte van 
de offerte is heus niet allemaal winst. De marges 
zijn juist kleiner geworden om de bedragen 
acceptabel te houden. Jan en Joleen kijken met 
vertrouwen naar de toekomst. Niet alleen is er 
voldoende werk, maar misschien mag er zelfs over 
een paar jaar wel weer wat gebouwd worden in 
Brouwershaven. En dat zou natuurlijk de kers op 
de taart zijn voor dit jonge en levendige gezin.

BROUWENAREN
Zowel Johan als Nel zijn echte geboren Brouwe-
naren en wonen heel hun leven in smalstad. Via 
de Haven Zuidzijde en de Jacob Catsstraat zijn 
in hun nu 62 jarig huwelijk zo’n 15 jaar geleden 
neergestreken aan het Spuislop. Het zijn echte 
BB’ers, Bekende Brouwenaren. Natuurlijk ook 
omdat ze het garagebedrijf Slager, opgericht door 
de vader van Nel, hebben voortgezet.

VERZAMELEN
Alhoewel Johan heel z’n leven al spulletjes 
vergaart, is hij pas echt van start gegaan na z’n 
pensionering. Alle rommelmarkten en braderieën 
konden op zijn bezoek rekenen. Zelf zegt hij de 
leukste spulletjes uit Bru gehaald te hebben.

KOPERWERK, GEREEDSCHAP
Als je om je heen kijkt, dan blijf je kijken. Veel 
koperwerk, maar ook tinnen kannen, houten 
winkeltjes, muziekinstrumenten, poppen, 
autootjes, vlaggetjes, schilderijtjes. Je kan rustig 

Het is 
wel veel 
poetsen!

tussen de spullen staan. Maar inmiddels hangen er 
toch ook klokken in de gang en overal in het huis is 
wel iets bijzonders te zien.

POETSEN
Ja, zegt Johan, poetsen doet hij zelf. Dat is de af-
spraak die hij jaren geleden met z’n vrouw gemaakt 
heeft. De spullen staan er dan ook keurig, schoon en 
opgepoetst bij. Dit is geen stoffig schuurtje waar alles 
door elkaar staat. Nee keurig en zo te zien is ook niets 
kapot. Er moest wel eens wat gemaakt worden, maar 
als je handig met je handen bent, dan kan er veel.

LIEFHEBBER
Wat Johan wel dwars zit is dat hij niet denkt dat er 
in de toekomst nog iemand voor z’n verzameling wil 
zorgen. De familie heeft hij echt nog niet enthousiast 
gehoord om het verzamelen voort te zetten. 

Maar eigenlijk is dat geen probleem natuurlijk. 
Er zijn altijd mensen die iets aan hun verzameling 
willen toevoegen. Zal er uiteindelijk niet één ver-
zamelaar blij mee zijn, maar waarschijnlijk heel veel.

TWEE PLANKEN
Trouwens, niet alle spulletjes in het museum 
zijn door Johan verzameld. Hij wijst naar twee 
boekenplankjes in de kamer, daar staan de boeken 
van z’n vrouw. Duidelijk om aan te geven dat zij dik 
tevreden is met de hobby van haar man.

FOTO’S
Natuurlijk moeten er foto’s gemaakt worden, 
maar er staan te veel mooie dingen om in één keer 
gefotografeerd te worden. Trots staat de heer van 
der Weele tussen z’n spullen en tevreden kijkt hij om 
zich heen. Mooi hè, zucht hij.

Johan van der Weele (1932) loopt nog 
makkelijk de trap op naar de kamer 
waar hij zijn verzameling bijeen gebracht 
heeft. Maar dat wil niet zeggen dat er 
verder in de woning van de heer en 
mevrouw (Nel) van der Weele geen spo
ren van zijn verzameling te vinden zijn.
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kon men bij de waterpomp drinkwater halen. Nu 
kennen we de watertappunten waar bidons of 
waterflesjes gevuld kunnen worden met schoon 
drinkwater. Gastvrij en goed voor het milieu. Ook 
Brouwershaven krijgt zo’n watertappunt op de 
Markt, ter hoogte van de Waag.

PARKEREN
Samen met inwoners en ondernemers is gekozen 
voor een autoluwe Markt. Maar voordat de Markt 
op de schop gaat, moeten er voldoende andere 
parkeermogelijkheden zijn. Daarom worden nu eerst 
de parkeerterreinen in orde gebracht. 

Het parkeerterrein op de ijsbaan is inmiddels klaar. 
Het middengedeelte bestaat nu uit grasbetontegels, 
zodat daar ook geparkeerd kan worden. Verder is 
af gesproken met de ijsvereniging dat het parkeer-
terrein in de winter openblijft voor parkeren. Pas 
als een vorstperiode in aantocht is, wordt het 
par keer   terrein onder water gezet. Hiermee wordt 
tege  moet gekomen aan een lang gekoesterde wens 
van de bewoners van de Poortdijkstraat, die daar in 
de winter telkens drie maanden lang niet konden 
parkeren. 

Het parkeerterrein aan de Nieuwe Jachthaven krijgt 
een andere indeling en nieuwe belijning. Zo kunnen 
hier ook meer auto’s geparkeerd worden. Als laatste 
komt er een parkeerterrein aan de Nieuwstraat. 
Nieuwe bewegwijzering leidt de bezoekers van 
Brouwershaven gelijk naar de parkeerterreinen aan 
de Nieuwe Jachthaven en IJsbaan.

BLAUWE ZONE
De blauwe zone is nodig om de Markt voor iedereen 
bereikbaar te houden. Om de bewoners tegemoet 
te komen is met de gemeente afgesproken dat de 
blauwe zone alleen zal gelden in het (hoog)seizoen 
tussen 10.00 – 18.00 uur. Zo blijven de parkeer  plaat-
sen op de Markt ook beschikbaar voor de bewoners. 

ZOMERBLOEIERS
In de zomermaanden plaatst de gemeente 
op alle kernen piramides en hangmanden met 
zomer bloeiers. Het ziet er prachtig uit en fleurt het 
hele aangezicht op. De laatste jaren worden er in 
Brouwershaven door de vereniging van eigenaren 
van de Muralt, de stadsraad en ondernemers-
vereniging nog extra piramides bijgekocht. In het 
plan voor de ‘nieuwe’ Markt worden meer piramides 
met zomerbloeiers opgenomen in de verblijfsruimte 
op de Markt.

MUZIEKTENT
De muziektent blijft staan op de Markt en krijgt een 
grondige opknapbeurt en zal helemaal worden 
gerestaureerd en blijft zo behouden voor de 
toekomst. De stenen rand rondom de muziektent zal 
worden weggehaald. Omdat de Markt straks in zijn 
geheel 10 centimeter omlaag zal worden gebracht 
zal de muziektent ook weer iets ‘hoger’ op de Markt 
komen te staan. Mooi voor de uitstraling van de 
muziektent en van de Markt!

In het vorige Brouwsel heeft de gemeente het voorstel voor definitieve ontwerp (DO) voor de 
‘nieuwe’ Markt en de Oude Haven gepresenteerd, waarvan de geplande uitvoering eind oktober 
zal starten. Maar voordat het zover is moeten nog een paar flinke stappen worden gezet. Zo 
moeten burgemeester en wethouders het DO nog goedkeuren en daarna kan een aannemer 
worden gezocht.

INRICHTINGSELEMENTEN
De stadsraad, de ondernemersvereniging en de 
gemeente hebben zich samen over de ‘inrichtings-
elementen’ gebogen. Daarmee bedoelen we de zit-
banken, afvalbakken, fietsenrekken, enz. We hebben 
er voor gekozen om de historische uitstraling van 
Brouwershaven te behouden. Daarom worden de 
mooie klassieke banken en straat verlichting verder 
uitgebreid op de Markt en rondom de Haven. Hier is 
een verlichtingsplan voor opgesteld. Daaruit blijkt 
dat aan de Haven Noordzijde één rij lantaarnpalen 
voldoende is. De lantaarnpalen komen aan de Haven 
Noordzijde op dezelfde plaats terug, namelijk naast 
de groenstrook. 

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens 
van vele bewoners van de Haven Noordzijde, die de 
lantaarnpalen graag op dezelfde plaats terug zagen 
komen. Deze klassieke lantaarnpalen worden dan 
wel iets hoger ( 60 cm.) dan de andere palen in het 
centrum. De afvalbakken zijn de nieuwe standaard 
in de gemeente en ze worden in de toekomst op het 
hele eiland toegepast. Ze zijn mooi vormgegeven 
en eenvoudig te legen. De prullenbakken worden 
net als de banken, lantaarnpalen en fietsnietjes in 
donkergroen uitgevoerd. 

WATERTAPPUNT
Oude tijden herleven in een nieuw jasje. Vroeger 

Visie Haven en Markt vervolg

Alle informatie over de herinrichting van de 
Markt en Haven, een toelichting op de plannen 
en de fases die nog doorlopen worden, staat op 
de website www.stadsvisiebrouwershaven.nl
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Nieuws van de Stadsraad

AUTOLUWE POORTDIJKSTRAAT
Via de gemeente is eerder het verzoek bij de Stads-
raad ingekomen hoe er – door de bewoners – 
gedacht wordt over het autoluw maken van de 
Poort  dijk  straat. Autoluw wil zeggen dat de straat 
alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer 
(dus voor bewoners en bezoekers). Door een 
afvaar di ging van de Stadsraad is vervolgens een 
huis aan huis enquête uitgevoerd. De uitslag is dat 
verreweg de meeste bewoners dit plan enthousiast 
begroeten. Dit bericht is teruggekoppeld naar het 
gemeentehuis.

SPEELPLAATSJES
De speelplaatsjes aan De Roos, De Lelie en 
Wethouder Dekkerstraat zijn toe aan vervanging. 
Vanuit de bewoners zijn er ook al ideeën ingebracht. 
De Stadsraad heeft met de gemeente afgesproken 
dat de situatie ter plekke wordt bekeken en dat 
de buurtbewoners actief betrokken worden bij de 
plannen. Na een eerste bezoek wordt er nu door 
de gemeente een overall plan gemaakt voor de 
speelvoorziening in de wijken en dat zal vervolgens 
ook weer met de bewoners worden gedeeld en 
besproken. De Stadsraad is blij dat dit traject op 
deze manier in gang gezet wordt en is ook blij met 
de betrokkenheid van inwoners uit de wijken.

SAMENWERKING MET DE 
WATERSPORTVERENIGING
De Watersportvereniging (WSV) Brouwershaven 
is met bijna 400 leden de grootste vereniging van 
onze smalstad. Er zijn heel veel leden van “buiten 
Brouw” en zelfs veel uit België en Duitsland. Op 
aangeven van de Stadsraad is er nu een afspraak 
gemaakt met zowel de OVB als de WSV om met de 
besturen regelmatig te overleggen. Want er zijn veel 
gezamenlijke doelen en iedereen wil Brouwershaven 
aantrekkelijk houden voor zowel bewoners als 
bezoekers.

Er is nu al twee keer overlegd en iedereen is blij met 
het constructieve bestuurlijk overleg. Inmiddels is er 
ook al een brief naar de gemeente gestuurd, namens 
de drie partijen, om aandacht te vragen voor de 
diep gang in de haven. Belangrijk, want als het 
gematigde getij er komt en de haven te ondiep wordt 
tijdens laagtij, dan krijgt Brouwershaven natuur lijk 
minder diepgaande boten als bezoekers enz.

WONINGVOORRAAD IN BROUWERSHAVEN
Nadat de gemeente lang op het standpunt heeft 
gestaan dat naast Zierikzee of Bruinisse er geen 
nieuwe woningen in de kernen kunnen worden 
gebouwd, ontstaat er langzaam toch een behoefte 
en mogelijkheid om ook in de kernen weer woning-
bouw toe te staan op inbreidingslocaties. Dit op zeer 
beperkte schaal, dat wel. Maar de Stadsraad is blij 
dat er wellicht in de toekomst weer mogelijkheden 
zijn om te bouwen en is hierover in overleg met de 
gemeente en met Zeeuwland. Dit om voor Brouwers-
haven een zg. kernprofiel op te stellen, dat uiteraard 
gerelateerd is aan de kaders van de gemeente en de 
Provincie en aan de eigen Brouwse Stadsvisie. De 
noodzaak voor het bouwen van woningen is immers 

De Stadsraad komt maandelijks 
bijeen om lopende en nieuwe zaken te 
bespreken. Er wordt altijd een verslag 
gemaakt van zo’n bijeenkomst. Alle 
verslagen zijn na te lezen op de website 
www.brouwershaven.nu 

onderdeel van de Stadsvisie. De komende 
maan den zal het onderwerp op de agenda staan 
in de vervolg overleggen over dit onderwerp 
met de gemeente en met Zeeuwland. Wordt 
vervolgd.

Verse bloemen zijn er altijd, want maar liefst 
drie maal in de week komt de groothandel haar 
bestelling afleveren. Of het nu gaat om potplanten, 
perkplanten of snijbloemen, er is voldoende aanbod 
in de winkel en ’s zomers natuurlijk ook op de stoep.

Maar ja, alleen bloemen is in een kleine stad als 
Brouwershaven natuurlijk niet altijd “big business”. 
Daarom is er in de winkel ook een groot aanbod 
aan accessoires zoals vazen, potten, windlichten en 
beeldjes. Veelal uit de exclusieve Brynxz collectie. 
Maar ook lokaal gemaakte zaken, zoals de kettingen 
van het Zilvernest, kom je tegen als je gaat snuffelen.

Voor de watersporters en wandelaars is er een 
keur van truien, jacks, jassen, mutsen van bekende 
merken uit Ierland, Frankrijk en Nederland aan
wezig. Alles topkwaliteit. Exclusief is de collectie 
van Roosenstein Wolke, de Friese makers van 
top kleding. Tot slot zijn er prachtige laarzen en 
natuurlijk ook bootschoenen voorradig.

Al met al, voor ieder wat wils. Rianne wilde niet op 
de foto. Dus u moet echt even zelf langs gaan om 
met haar kennis te maken.

– Advertorial –

Krokus
Bloemen, Kleding en Gifts

Rianne Kaspers van de bloemenwinkel is al 
sinds 1991 actief in Brouwershaven. Sinds 
1996 verkoopt ze vanuit de mooie, centraal 
gelegen winkel aan de Markt.

Zeehond in de haven
Het gebeurt niet zo heel vaak. 

Maar af en toe komt er toch 
echt een zeehond even een 
kijkje nemen hoe het er in 

Brouwershaven bijstaat. 
Een spannend idee om als 

booteigenaar ’s morgens wakker te 
worden en zo’n gezellige kop naast je boot 
te zien. 

Openbare Toiletten
De drie toiletgebouwen van de jachthaven 
zijn overdag geopend voor toeristen. 
Booteigenaren kunnen met hun sleutel 24/7 
terecht. In de wintermaanden is alleen het 
toiletgebouw bij het parkeerterrein aan de 
Nieuwe Jachthaven geopend. 

Koningsdag 2022
Het was dit jaar alweer improviseren om 
een beetje feestelijk gevoel te krijgen. Maar 
het bestuur van de Oranjevereniging is nu 
al weer bezig met de voorbereidingen voor 
2022. Hopelijk wordt het een knalfeest op 
de dan gloednieuwe Markt.
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tevreden over de voortgang. In groepjes van vier 
geven zij training, zodat er altijd variatie is. Cas 
van der Meer is één van hen en vertelt trots over de 
voortgang tot nu toe: “Het gaat onderling goed met 
de dames en het is erg gezellig, misschien wel het 
belangrijkste voor de teamspirit. Daarnaast is, sinds 
trainen weer toegestaan is in maart, een duidelijke 
groei zichtbaar qua niveau. Zodra de competitie 
weer begint verwacht ik leuke wedstrijden van de 
dames. Wat ook meehelpt is dat tijdens de lockdown 
enkele dames zich bij het team gevoegd hebben die 
al eerder hebben gevoetbald, zij zullen de huidige 
meiden ongetwijfeld een extra boost geven.” 

Niet alleen de voetbaldames hebben het druk in 
Coronatijd, ook Christel Polfliet heeft het er als 
penningmeester maar druk mee. Al sinds 2009 zit 
zij in het bestuur van ASV Brouwershaven en is zij 
dan ook een drijvende kracht op financieel gebied. 
“In 2012 is de vereniging geprivatiseerd. We hebben 
daarmee een goede stap gezet om het zelf te doen”, 
vertelt Christel. Hoe het in Coronatijd gaat? Ondanks 
de uitdagingen die de crisis met zich meebrengt, 
gaat het eigenlijk best goed volgens haar: “Veel 
moet digitaal en gaat nu in een lagere versnelling, 
maar we hebben wel een redelijke buffer. En we 
hebben behalve enkele steunmaatregelen natuurlijk 
ontzettend veel geluk met onze leden. Zij bleven 
netjes contributie betalen, ondanks dat zij zelf een 
tijdje niet konden voetballen.”

Leuk weetje: ASV Brouwershaven beschikt 
ook over een zaalvoetbalteam en een 
gymnastiekgroep, waar eveneens met 
veel plezier bewogen wordt. De gym

dames krijgen momenteel wekelijks 
online training onder leiding van 

Annegreet van der Weele. 

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom!

De bal blijft rollen bij 
ASV Brouwershaven
Hoewel de competitie momenteel stilligt, is er bij sportpark Onder de Molen nog genoeg leven 
in de Brouwerij. Bij zowel de jeugdteams als de volwassenen wordt flink getraind om in vorm 
te blijven. Zeker voor het nieuwste team van de club, de dames, is wat extra training geen straf. 
ST Brouw/WIK/ZSCVR1 is de naam van dit team. Al bij de aanvang van iedere training wordt duidelijk 
hoe dit team aan de naam komt, de spelers komen namelijk uit alle hoeken van het eiland om in 
Brouwershaven een potje te voetballen. Ondanks dat het geen gemakkelijk jaar is voor de sportclubs 
in Nederland, is daar op het gebied van sfeer niks van te merken bij ASV Brouwershaven.

De 20-jarige Demi Klink is zichtbaar enthousiast door 
de mooie opkomst. Niet zo gek, want zij is eigenlijk 
de aanstichter van dit geheel. Zelf voetbalde ze eerst 
in Bruinisse, maar dat team stopte ermee. Ze wilde 
graag door blijven spelen en kwam via haar vriend 
bij Brouwershaven terecht. Inmiddels heeft ze, na 
enige moeite, een mooie club gemotiveerde dames 
bij elkaar gesprokkeld om lekker een balletje mee te 
trappen. Dit maakt dat er dus sinds een jaar of twaalf 
eindelijk weer damesvoetbal in Brouwershaven te 
zien is! Een vrij jong team, met leeftijden tussen de 
17 en 30 jaar. Het was even spannend, benadrukt 
Demi: “Na een veelbelovend begin hadden een 

paar dames zich alsnog afgemeld, maar gelukkig 
heeft het team zich weer herpakt en nu zijn we meer 
dan ooit klaar voor de competitie.” Het is nog even 
geduld hebben wat betreft de competitie, maar er 
mag gelukkig wel getraind worden. Ook zijn er zo 
nu en dan oefenwedstrijden. De keuze om op deze 
locatie het team te beginnen is geen toeval, vertelt 
Demi. “Het is hier nu eenmaal heel gezellig. We 
hebben nog wel andere voorstellen gehad, maar hier 
is de sfeer gewoon heel leuk. Dat gaf de doorslag.” 

Mannen uit het eerste elftal hebben zich als heuse 
trainers ontfermd over de dames en zijn meer dan 

ASV Brouwershaven heeft 
momenteel de volgende 
teams: 
Senioren: 
•  1e en 2e senioren heren 

teams
•  1 damesteam
Jeugd:
•  JO 17 (jeugd onder 17, in 

samenwerking met WIK ’57)
•  JO08

Wie Dolphins binnenloopt waant zich gelijk in 
een sfeervol strandhuis met een breed en gezellig 
assortiment aan decoratie, souvenirs en smaakvolle 
zomer kleding. Of het nu om houten strandversiering 
gaat of om een cadeau voor de kids, er is voor elk 
wat wils. “Ook voor een nieuw kledingstuk kun je er 
terecht, mocht het bezoekje Brouwershaven toch 
iets frisser of warmer blijken dan verwacht”, vertelt 
Remco. In Brouwershaven kunnen de mensen terecht 
bij Dolphins en in Zierikzee blijkt Zee & Meer al enige 
tijd erg in trek. “Hoewel de inhoud van de winkels 
niet veel verschilt, merk je dat je in Brouwershaven 
tijd hebt voor een warmer contact en babbeltje met 
de klant”, legt Remco uit. Dit blijkt ook één van de 
redenen waarom hij zo’n fan is van Brouwershaven. 
Dat het plein voor de deur aan de vooravond staat 
van een grote verbouwing, geeft hem goede hoop op 
een nog levendiger Brouwershaven: “We zijn klaar 
voor de toekomst.” 
Benieuwd naar de winkel en wil je graag zelf een kijkje 
nemen? Dat kan op: Woensdag tot en met zaterdag 
van 10 - 17 uur. Alleen in juli en augustus van maandag 
tot en met zaterdag van 10-17 uur. 
Website: www.zeeenmeer.nl

– Advertorial –

Nieuwe koers voor Dolphins

Dat Remco Stroet geen nieuw gezicht is in 
Brouwershaven hoeven wij niemand te vertellen, 
maar dat zijn winkel Dolphins een nieuwe koers 
vaart is wel een interessant gegeven. Na jaren 
bij menig toerist en eiland bewoner met name 
bekend te staan als duikwinkel met bijpassende 
kleding collectie, gaat nu het roer om. Remco en 
zaken partner Marloes Otten zorgen ervoor dat 
ze zich zowel in Zierikzee als in Brouwers haven 
onderscheiden van andere winkels. 
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