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Jong in Brouw

Als 40-jarige onder nemer is gevraagd worden 
voor de rubriek ‘Jong in Brouw’ toch een mooi 
compliment, vindt Floris.

Hij is een echte Brouwenaar, hier geboren en 
getogen. Ondanks dat hij niet uit een ondernemers-
gezin komt heeft dat hem niet weerhouden om 
ondernemer te worden. Als jong mannetje ging hij 
liever met de buurman mee op het land helpen (de 
buurman was immers boer) dan dat hij met zijn 
leeftijdsgenootjes ging voetballen. 

Tien jaar geleden is hij naast zijn vaste baan 
begonnen als zelfstandige, met diverse klussen, 
voornamelijk gericht op de agrarische sector. 

Toen zo’n zes jaar geleden de kans zich voordeed 
om volledig zelfstandig te worden heeft hij dit 
met beide handen aangegrepen. “Bij mijn vorige 
werkgever was ik al grotendeels verantwoordelijk 
voor de boerderij met daarbij o.a. het drogen van 
gewassen en granen, dit wilde zij niet meer zelf 
doen en vroegen of ik dit stukje van hen uit handen 
kon nemen”, aldus Floris. “Daarna is het heel snel 
gegaan.” 

Inmiddels krijgen Floris en Marieke opdrachten 
vanuit heel Zeeland en zelfs daarbuiten zijn de 
aanvragen enorm, van Rotterdam tot aan Limburg. 
Toen Floris en Marieke hun perceel kochten dachten 
ze dat hun ‘kleine schuurtje’ meer dan genoeg 

In deze editie een kijkje in de 
‘schuur’ bij Floris van ’t Hof die 
zijn vaste baan inruilde voor het 
ondernemerschap. Samen met 
zijn partner Marieke hebben zij 
een prachtige dochter Lotte en 
een mooi bedrijf in de op- en 
overslag van granen, zaden en 
gewassen in de agrarische sector. 

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 
eerste helft van 2022. 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.

Voor u ligt de wintereditie van ‘t Brouwsel. De tweede 
jaargang alweer, waarin we u mee nemen in wat er 
speelt in en rond onze smal stad. We hebben veel 
positieve reacties gehad op de eerste jaargang van 
’t Brouwsel, waardoor we met veel plezier en energie 
aan deze tweede jaargang werken. 

Net als voorgaand jaar heeft het nieuwe jaar (letterlijk) 
in alle stilte zijn entree gemaakt. Maar er wordt hard 
gewerkt in Brouwershaven. De Oude Haven en de 
Nieuwe Jachthaven worden stevig onder handen 
genomen en de uitvoering van de herinrichting van 
de Markt is in volle gang. Het duurt echt nog wel even 
voordat dit alles klaar is, maar de aannemers en de 
gemeente doen ontzettend hun best om de overlast 
zoveel als mogelijk te beperken. Daarnaast leggen 
de ondernemers die hun deuren nog open hebben 
de rode loper voor u uit en zijn zij, ook met de auto, 
bereikbaar. Datzelfde geldt voor de huisartsen-
praktijk, maar het is natuurlijk even aanpassen. 

Voorzichtig krijgen we een beeld van hoe het er uit 
gaat zien als alles klaar is. Op de Markt zijn mooie 
klassieke lampen aangebracht en ook het straat -
werk schiet al aardig op. In de Oude Haven is een 
nieuwe drijvende steiger gelegd en zijn de bagger-
werkzaamheden afgerond. Dat laatste geldt ook al 
voor een deel van de Nieuwe Jachthaven, maar daar 
moet ook nog wel het nodige gebeuren. Ook al is de 
winter nog niet voorbij en zijn de werkzaamheden nog 
niet afgerond; één ding is zeker, we kijken uit naar het 
voorjaar en naar de opening van de Markt en haven! 

In dit Brouwsel wordt u opnieuw meegenomen in 
lopende zaken en blikken we alvast met u vooruit op 
wat er komen gaat. In het prille begin van dit nieuwe 
jaar hopen we u ook dit keer weer op een leuke 
manier te informeren. 

De redactie van ’t Brouwsel wenst u  
veel leesplezier toe!

Voorwoord
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ruimte zou hebben om hiermee te kunnen doen 
tot  hun pensioen. Het was immers een mooie 
schuur voor een zelf standige, maar inmiddels is de 
ruimte wel meer dan verviervoudigd. Zelfs met alle 
aanbouw en het huren van extra schuren is er nóg 
elk jaar ruimte tekort. “Ieder seizoen denken we, 
nu hebben we wéér opgeschaald en moet er ruimte 
genoeg zijn en capaciteit zijn maar elk seizoen moet 
er nog meer bij”, aldus Floris.

In dit vakgebied ben je weersafhankelijk en met 
slecht – lees: nat – weer is de droogtijd langer 
en heb je meer capaciteit nodig voor de op- en 
overslag dan met relatief droge zomers. Afgelopen 
seizoen hadden ze met een extreem natte zomer 
te maken, dat veel extra arbeid vergde. “Maar 
dit jaar ga ik het anders doen, dan ga ik ’s nachts 
extra uit bed”, zegt Floris lachend. Hun bedrijf kent 
een arbeidsintensieve piek van 4-5 maanden in 
de zomer. Het is hard werken, absoluut, maar het 
stel zou niks anders meer willen, want ondanks de 
extreme drukte is het seizoen ook het allerleukste 
moment van het jaar. Iedere boer heeft op een ander 
moment zijn toppunt, iedereen helpt elkaar en 
staat voor elkaar klaar. En na de werkdag drinken ze 
gezellig met z’n allen een biertje. Andere sectoren 
kunnen hier nog wat van leren, het samen doen 
en het ernaar streven dat iedereen het goed heeft, 
samen, met elkaar. 

Zonder zijn Marieke had Floris het niet gekund, 
want naast haar kantoorbaan is zij ook altijd aan 
het werk in het bedrijf. Dit jaar willen ze voor 
de start van het seizoen het laatste stuk van de 
schuur gerealiseerd hebben, om meer capaciteit te 
genereren. Daarnaast is Floris bezig om ook andere 
gewassen te kunnen drogen, om zijn seizoen te 
kunnen verruimen. Kortom, werk genoeg voor de 
ondernemers de komende tijd! Een jong bedrijf, 
dat zeker in de toekomst nóg groter gaat groeien!

VRIENDENCLUBS 
De heren van Zodiak, de heren van Sint Jan en 
Artemis zijn groepen waar gezelligheid bovenaan 
staat. Vooral de heren van Zodiak en Sint Jan 
zijn echte vriendenclubs die een traditioneel 
verenigingsleven nastreven. Je moet vernoemd 
worden in de vergadering en pas als iedereen 
akkoord is mag je toetreden. “Dit zorgt ook 
een beetje voor diversiteit”, legt bestuurslid 
Chiel Weezenpoel van Sint Jan uit. Hij vertelt 
enthousiast over de sfeer: “Wij bestaan nu 115 jaar 
en het is een hechte vriendengroep”. Ze mogen 
maximaal veertien leden tellen, maar de leden die 
er zijn, zijn trouwe leden, dat moge duidelijk zijn. 
“Er is zelfs één iemand die al vijftig jaar lid is!” In 
het reglement wordt de oorspronkelijke kegelclub 
genoemd, maar inmiddels zijn ze overgestapt naar 
handboogschutterij. En ook Zodiak, met zo’n 18 
leden, bestaat al langere tijd. Er was tot voorkort 
nog een damesteam te vinden in Brouwershaven 
(T.O.G.), zelfs de enige van Nederland, maar die is 
helaas gestopt wegens te weinig leden. Of ze de 
laatste jaren veel last hebben van de maatregelen 
omtrent het Coronavirus? - “Zeker”, zucht Chiel. 
“Alles ligt op zo’n moment stil. En hoewel ik thuis 
bogen heb liggen, is het helaas niet zo dat ik hier 
op mijn eigen zolderkamer eventjes kan oefenen.”

Boogschieten een schot in 
de roos in Brouwershaven
GEMENGD
Maar aan variatie gelukkig geen gebrek. Bij Artemis 
bijvoorbeeld, zijn alle leeftijden en geslachten 
welkom. Dit resulteert in een gemengde club met 
ook enkele dames. Er is zelfs sinds kort een heuse 
trainer, want Hans Rothuis heeft in de afgelopen 
(Corona)jaren zijn bevoegdheden om les te geven in 
het handboogschieten gehaald! Ellie de Jong-Ras, 
secretaris van Artemis, is trots op het feit dat ze nu 
een officiële trainer hebben en hoopt dat er in de 
toekomst nog wat jeugdleden bijkomen, want er 
is er nu nog maar eentje. “Hoe leuk zou het zijn als 
daar nog meer jeugd bij komt?” Jeugd kan beginnen 
bij 6 á 7 jaar. 

In Coronatijd traint Artemis op zaterdagen buiten. 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Sint Jan traint 
Artemis met zowel schietschijven, voor de insiders 
‘blazoenen’, als 3D-gemaakte beesten. En ook qua 

bogen loopt het enorm uiteen, vertelt De Jong: 
“Wij zijn overwegend begonnen met een traditionele 
recurveboog, daarna gingen mensen met een 
compound boog schieten (een boog met katrolletjes 
en een vizier) en dan heb je nog de ouderwetse 
kale bogen. Hier zijn ook weer veel verschillende 
varianten van. Er zijn zelfs mensen die eigenhandig 
een boog hebben gemaakt, met medewerking van 
leden van een andere vereniging. Je kunt bij ons van 
alles voorbij zien komen, van heel normaal tot heel 
gek.” 

BUITENTRAINING
Als buitenlocatie mag de laatstgenoemde vereniging 
gebruik maken van een stuk land nabij de Haven 
van Bommenede in Zonnemaire. “Wees dus 
niet verbaasd als je daar pijlen richting een ree, 
eekhoorn of luipaard ziet razen”, grinnikt De Jong. 
“Het schieten op 3D beesten houdt in dat je op een 
zelf gemaakt dier of iets dergelijks mikt. Het mag ook 
een andere creatie of fantasiefiguur zijn. Hier zet 
je dan een soort blazoen op. Deze staan verspreid 
over een landgoed, bossen, struiken, watertjes en 
heuvels. Dit brengt aardig wat uitdaging. Alleen 
de regen is vervelend, dus hopelijk wordt het 
beter weer of kan er weer een tijd binnen getraind 
worden.” Zelf vindt ze het leuker dan enkel op 
blazoenen schieten. 

PRIJZEN EN TITELS
Zodiac, Sint Jan en Artemis strijden onderling wel 
eens om een prijs, maar ook in eigen gezelschap 
worden er prijzen en zelfs titels verdeeld. Daarnaast 
vinden er wel eens wedstrijden plaats, voor Artemis 
ook buiten het eiland.

Dat Brouwershaven een mooi vereni-
gingslevenheeftisiedereenvastbekend,
maar dat er maar liefst drie actieve 
handboog verenigingen zijn misschien 
nog niet. Wie op maandag avond, 
woensdag avond of donderdag avond de 
zolder van het Tonnenmagazijn betreedt, 
moet oppassen voor rond vliegende 
pijlen, want een hoop fanatieke 
schutters richten deze op die avonden 
op alom bekende schiet schijven en 
minder bekende 3D-gemaakte beesten. 
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WIE KAN ER BRANDWEERMAN 
OF -VROUW WORDEN?
De brandweer valt niet meer onder de gemeente 
maar onder de Veiligheidsregio Zeeland. Iedereen, 
van 18 jaar en ouder, die gezond van lijf en leden is  
kan zich aanmelden. De conditie wordt regelmatig 
getest. Len, Tom en Carlos zeggen er geen enkele 
moeite mee te hebben, terwijl Arno aangeeft er best 
wel tegenop te zien als hij z’n jaarlijkse test moet 
ondergaan. 

KAN JE ZO MAAR BEGINNEN?
Daar zijn de heren het over eens. Je kan binnenlopen 
op een maandagavond en na de administratieve 
procedure, beginnen als brandweerman. Maar 
voordat je je zo mag noemen moet er wel een cursus 
gevolgd worden. De opleiding duurt twee jaar en 
daar moet je dan wel een avond in de week aan 
besteden. Want je gaat onderdeel uitmaken van een 
team mannen en vrouwen die elkaar blindelings 
vertrouwen. Dan is kennis van zaken erg belangrijk. 
Na dat eerste diploma zijn er trouwens nog tal van 
diploma’s die op deelgebieden gehaald kunnen 
worden. Bij het basisdiploma leer je alles over 
brand bestrijding, hulpverlening en ongevallen met 
gevaarlijke stoffen.

OEFENEN
Wellicht het leukst zijn de oefeningen. Veelal 
in de praktijk, want de korpsleden gaan het liefst 
echt aan de slag. Op een oefenavond wordt bijvoor-
beeld een bepaalde pomp aangesloten in een 
bijzondere locatie, zoals de St. Nicolaaskerk, om te 
onderzoeken hoe daar geblust moet gaan worden 
als er brand ontstaat.

GELD
Als vrijwilliger bij het korps krijg je trouwens de 
gewerkte uren gewoon vergoed. Ook de uren die je 
aan de cursussen besteedt. Volgens de heren kan je 
er niet van leven, maar er wel lekker van uitgaan of 
de inkomsten besteden aan een leuke hobby.

FACEBOOK
Kijk gerust op facebook om op de hoogte te blijven. 
Maandag om 19.00 uur is er altijd bezetting in de 
kazerne. De daar aanwezige leden willen maar al te 
graag vertellen over alles wat ze meemaken en hoe 
leuk ze dat vinden. 

Wordt vervolgd.

Op een vrijdagmiddag zitten vier leden van de 
vrijwillige brandweer van Brouwershaven bijeen om 
hun verhaal over het brandweerkorps te vertellen 
voor ‘t Brouwsel. Kopje koffie erbij en de verhalen 
komen los. Genoeg om meerdere Brouwsels te 
kunnen vullen, dus dit verhaal wordt vervolgd in de 
volgende edities. 

WANNEER BEGON HET?
Eeuwenlang is het blussen van branden de plicht 
geweest van iedere burger die in Brouw woonde. 
Er was een lijst met de namen van mannen, niet te 
jong en niet te oud, die werden opgeroepen om een 
brand te blussen. De lijst was op het laatst wel 300 
namen lang, maar de kwaliteit van het bluswerk 
was niet je van het. De blussers hadden vaak geen 
idee wat ze aan het doen waren. Emmers water 
doorgeven dat ging goed, maar een doordacht plan 
was er niet.

In 1925 werd het systeem van de verplichting op-
ge heven en ontstond in Brouwershaven het eerste 
vrijwilligere brandweerkorps van Schouwen-Duive-
land. Een feestje in 2025 zit er dus aan te komen.

WIE ZIJN DE BRANDWEERMANNEN VAN NU?
Het korps bestaat nu uit 13 vaste vrijwilligers, 
met een gemiddelde leeftijd van 40-45 jaar. Een 
korps kan bestaan uit een gemengd team van 
mannen en vrouwen. Iedereen volgt dezelfde 
brandweeropleiding.

Arno van der Sande, de ploegleider, is met zijn 
63 nu de oudste en heeft al 32 jaar ervaring als 
brandweerman. Tom van der Stelt en Carlos Rolsma 
zijn bijna de jongsten met hun 27 jaar en draaien nu 
zo’n 3 jaar mee. Len Bijl is de benjamin en heeft net 
z’n 25ste verjaardag gevierd. Len doet het werk al 
langer, hij was 19 toen hij bij de brandweer begon.

WAT DOET DE BRANDWEER?
De brandweer blust niet alleen, er is meer. Vorig jaar 
heeft in de regio Brouwershaven (inclusief Den Osse 
en Zonnemaire) 27 keer de sirene geklonken. De 
helft van de keren was dat als ‘achterwacht’ voor één 
van de korpsen uit de buurt (meestal Scharendijke 
of Kerkwerve). Bij iedere melding wordt er vanuit 
twee standplaatsen naar de plek des onheils gereden 
zodat er altijd een wagen op tijd aankomt. Er kan 
namelijk iets misgaan met de eerst gestuurde brand-
weerwagen door bijvoorbeeld een lekke band of file.

Dan gaat het ook niet altijd om brand. Er wordt ook 
uitgerukt voor een kat in de boom, een afgevallen 
tak, een auto in de sloot, het leegpompen van een 
kelder of het onder water zetten van de ijsbaan. De 
brandweer staat graag klaar voor de gemeenschap. 

Alles wordt betaald hoor!
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Wie dit knusse pand binnenloopt, wordt 
overspoeld met een gevoel van thuiskomen. Links 
een grote boekenkast vol prullaria, huisgemaakte 
jam, olie, azijn en koekjes. Verderop staat de 
taarten-vitrine. Met daarin lekkers als tiramisu, 
Red Velvet gebak, appeltaart, puddingbroodjes 
en brownies. Daar word je helemaal happy van, 
vindt ook eigenaresse Yvonne Lampert. “En dan 
daar bovenop een stolp met bolussen, want koud 
zijn ze niet zo lekker.” Hier moet ze zelf om lachen, 
want eigenlijk is ze van oorsprong geen Zeeuwse. 
Ze komt uit Dordrecht. Wel heeft ze een vleugje 
Zeeuws bloed in haar genen, want haar vader is 
Zeeuws. 
Als Yvonne in januari 2018 haar zaak opent, komt 
er een droom uit: “Ik wilde al langer voor mijzelf 
beginnen, heb altijd voor anderen gewerkt en 
wilde bovendien mijn passie kwijt.”
‘Moeders bij de Markt’ kun je omschrijven als een 
gezellig lunchroom met mogelijkheid tot ontbijt, 
waarnaast je in het hoogseizoen ook kunt dineren. 
Dit alles voorzien van een dosis passie. Bijna 
alles is dan ook huisgemaakt. “Ik probeer alles 
zelf te maken, want dan proef je de liefde erin”, is 
Yvonne haar onderbouwing. Naast de reguliere 
gerechten serveert ‘Moeders’ bijvoorbeeld 
ook (eventueel aan huis te bezorgen) speciale 
ontbijtjes, wisselende hoofdgerechten. De bolus 
bij veel mensen favoriet. Bij haar vorige banen in 
de horeca werd Yvonne door jonge collega’s vaak 
toepasselijk ‘Moeders’ genoemd, dus over de 
perfecte naam hoefde niemand lang na te denken.

– Advertorial –

Moeders bij de Markt 

In het centrum van Brouwershaven, pronkt 
‘Moeders bij de markt’ op de gevel van één 
van de historische gebouwen die de stad rijk is. 

binnen allemaal wat luxueuzer met lambrisering en 
een prachtige 28mm dikke mahoniehouten vloer. 
Die vloer lag daarvoor in de gymzaal van de oude 
school en kon door Rien ‘voor niet te veel’ op de kop 
worden getikt. 

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT
De 6 kamers van het hotel zijn jarenlang bezocht 
door vooral handelsreizigers. Ook kwamen er in de 
zomer wel wat toeristen die dan langer bleven. Het 
aantal kamers was eigenlijk te weinig om een apart 
meisje voor in dienst te nemen. Toen in de jaren 80 
de brandveiligheidseisen verhoogd werden heeft 
Rien de keuze gemaakt om maar te stoppen met het 
hotel. De nadruk kwam te liggen bij het café. Er kon 
natuurlijk wel een uitsmijter, balletje gehakt of een 
koffie met taart genuttigd worden.

ZUID HOLLANDSCHE BIERBROUWERIJ
Het bier werd tot 1965 alleen nog in flesjes verkocht 
en was van de toen bekende brouwerij ZHB. Later 
werd dat Oranjeboom. Maar een tap was natuurlijk 
veel gezelliger en er lag al jaren een antieke tap op 
zolder. Door Oranje boom werd deze aan gepast en 
zo kon er voortaan 
getapt worden. Een 
vat van de ZHB staat 
nu nog in kamer 
en de originele tap 
heeft een ereplaats 
gekregen. Later 
maakte Rien de 
overstap naar 
Heineken. Tot het 
moment dat de 
familie besloot te 
stoppen met het 
café (in het jaar 

2000) bleef Heineken de leverancier. Een Oorkonde 
voor 35 jaar samenwerking is een mooi stuk in de 
kamer.

KONINGIN BEATRIX
Beatrix kwam in haar jeugd op vakantie naar Haam-
stede en maakte dan regelmatig een fietstochtje 
over het eiland. Tijdens zo’n rit werd ook het café 
naast het gemeentehuis bezocht voor een glaasje 
limonade. Dat ze dat niet vergeten was bleek toen 
Koningin Beatrix in 1973 de jachthaven kwam 
openen. Rien mocht die dag de ‘catering’ verzorgen 
op het gemeentehuis en ook het café was open voor 
de gasten. Na afloop kwam de koningin hem de 
hand schudden en bedanken. Niet alleen voor de 
zorg voor die dag maar ook voor het warme welkom 
dat ze in het verleden zo ervaren had.

ALLES GAAT VOORBIJ
Rien is nu alleen nadat hij in 2013 afscheid moest 
nemen van z’n zoon en daarna in 2016 van z’n 
vrouw. Dan wordt het wel stil. Maar gelukkig heeft hij 
z’n auto’s en de scooter nog en het wachten is nu op 
mooi weer om weer eens een toertje te maken.

OPA JAN EN VADER PIETER CORNELIS
In 1906 begint de opa van Rien het café naast het 
Gemeentehuis. Het was daarvoor al een poosje café 
geweest en ook een hoeden en pettenzaak. Het is 
1934 als Pieter Cornelis met z’n vrouw de zaak van 
z’n vader overneemt. Er wordt gelijk fors verbouwd 
door de voorgevel opnieuw op te bouwen en de zaak 
ook naar achter toe flink te vergroten. Er wordt aan 
woningruil gegaan, want Jan gaat met z’n vrouw in 
het huis aan de Haven Noordzijde 6 wonen, waar 
eerst Pieter Cornelis gewoond heeft. Het pand blijft 
nog jaren als familiehuis in gebruik.

2 VOORDEUREN EN 2 ACHTERDEUREN?
Hotel Ringelberg was direct een populaire gelegen-
heid. Ook al omdat er vóór en na de oorlog volop 
activiteiten werden georganiseerd. Dansavonden, 
uitvoeringen (het ‘balkon’ is eigenlijk het toneel), 
trouwerijen, noem maar op. Ook werden er popu-
laire films vertoond. Dat was wel wat bijzonders, 
want de film zelf vloog in die tijd nog regelmatig in 
de brand. Daarom werden er eisen gesteld en moes-
ten er nooduitgangen komen. Pieter Cornelis hield 
daar bij de grote verbouwing in 1934 al rekening 
mee. Het pand heeft daarom de ken mer kende twee 
voordeuren. Die allebei in de gelagkamer uitkomen. 
En natuurlijk is dat aan de achterzijde hetzelfde!

1965
In dat jaar neemt Rien het hotel over van z’n ouders. 
Hij gaat ook verbouwen en klussen en maakt het van 

115 jaar geleden begon het!De rechter deur gaat open en de inmiddels 
bijna 83-jarige Rien Ringelberg gaat de 
bezoeker voor de woonkamer in. Nou ja 
woonkamer, het is nogal groot en duidelijk 
herkenbaar als het café dat het zolang 
geweest is. Eenmaal in bank zittend is het 
niet moeilijk om Rien het verhaal over 
‘Hotel Ringelberg’ te laten vertellen.

8 9
‘t Brouwsel 2e jaargang nr. 1 | februari 2022



Bijna 39 jaar geleden begon Iman Padmos Sr. als monteur 
binnen de scheepvaart waarbij de focus voornamelijk op 
onderhoud van dieselmotoren lag. Niet veel later werd 
hij en zijn vrouw Jutta, exclusief importeur voor STEYR 
motoren. Inmiddels is Padmos Industrial & Marine Motors 
zoveel meer dan dat. 

Als je het kantoor van Padmos IMM binnenstapt, is het 
indrukwekkend om te zien hoe een warm familiebedrijf 
uit onze smalstad is uitgegroeid tot een grote speler met 
klanten wereldwijd. Padmos IMM richt zich voornamelijk 
op industriële toepassingen en de kleine commerciële 
scheepvaart waar reddingsboten een groot deel van 
uitmaken en met succes.

Vanwege de grote vraag in de markt en de eisen die 
steeds meer door de overheid worden gesteld is vier jaar 
geleden de elektrische tak Imansson Products gelanceerd, 
een dochteronderneming gespecialiseerd in elektrische 
voortstuwing. Ook ontwikkelde Padmos een geheel 
elektrische boot, de Loadmaster en waren zij initiatief
nemer voor de Greenport; het eerste snellaadstation van 
ZuidWest Nederland. 

Elektriciteit en duurzaamheid zijn de toekomst. Na het 
realiseren van de Loadmaster en Greenport bruist het op 
de Haven Noordzijde 1 te Brouwershaven van de ideeën, 
zoals de in de prijzen gevallen Stroombox; een mobiel 
energiestation opgeladen met energie gewonnen uit zon 
en windenergie. De focus hiervoor ligt op punten waar 
geen stroom aanwezig is, maar bijvoorbeeld aggregaten 
met hun bijbehorende uitstoot eigenlijk niet meer kunnen, 
zoals landbouw, bossen en natuurgebieden. Daarbij biedt 
de Stroombox in de toekomst mooie kansen voor festivals 
en andere ondernemingen.

In de toekomst wil Padmos zich verder blijven ontwikkelen. 
Ze genieten van wat ze doen en halen hun energie uit 
de successen die zij behalen. Stil zitten is voor deze 
ondernemers geen optie!

– Advertorial –

Padmos industrial marine 
motors

“Wij focussen ons nu ook op duurzaamheid omdat 
wij in de toekomst nog steeds willen genieten van al 
het mooie en goede van nu.” – Iman Padmos Jr. 

Nieuws van de Stadsraad

SPEELTUINTJES BIJ DE ROOS EN DE LELIE

De kleine speelplaats aan de Roos gaat vervallen. 
De ruimte wordt gedeeltelijk gevuld met groen en 
er komen extra parkeerplaatsen. Dit conform het 
wensenpakket van de bewoners. De speelplaats aan 
de Lelie blijft bestaan. Deze is nog in goede conditie 
en wordt ook nog gebruikt door overwegend 
kleinere kinderen. Het ‘schip’ aan de Wethouder 
Dekkerstraat was in slechte staat en is al door de 
gemeente weggehaald. De jeu-de-boulesbaan zal 
ook verdwijnen. Op de groenstrook tussen de huizen 
van De Lelie en De Roos zal op verzoek van bewoners 
een nieuwe groene speelplek worden ingericht 
met houten speeltoestellen. Die liggen zover uit 
elkaar dat er een soort ‘traject’ ontstaat en dat 

verschillende leeftijdsgroepen uitgedaagd worden. 
Dit wordt nog voor de zomer gerealiseerd.

GROEN WETHOUDER DEN DEKKERSTRAAT 
– OPROEP 3 FEBRUARI 15:00 UUR
Het is de bedoeling om het grasveld aan de 
Wethouder Dekkerstraat om te vormen tot een 
park. De omwonenden zullen daarbij betrokken 
worden. Op donderdag 3 februari om 15:00 zal er 
door Kees Okker van de gemeente een schouw 
worden uitgevoerd. Bewoners kunnen hem daar 
ter plekke aanspreken om over de plannen voor de 
groenstrook aan de Wethouder den Dekkerstraat 
van gedachten te wisselen. Praat mee over 
toekomstig gebruik en de soorten beplanting! 
Komen er fruitbomen, wordt het een pluktuin? Dit 
is een kans om uw ideeën over deze groenstrook 
mogelijk werkelijkheid te laten worden.

BEWEEGTUIN VAN DOKTER ROTH
De Stadsraad heeft het voortouw genomen om de 
door huisarts Roth zo vurig gewenste beweegtuin 
te helpen realiseren. Het geld om de toestellen te 
kunnen kopen en plaatsen is inmiddels aanwezig 

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 

en de gemeente heeft zich bereid verklaard om 
voor het toekomstig onderhoud te zorgen. De 
toestellen worden, in overleg met de bewoners, 
geplaatst in de tuin van de Poortershof en 
zijn daar zelfs per rollator bereikbaar. Het 
is fijn dat dit, bij de pensionering van de 
huisarts ontstane, initiatief ook daadwerkelijk 
gerealiseerd wordt.

STRANDJE VAN BROUWERSHAVEN
Het strandje van Brouwershaven wordt 
steeds meer gebruikt. Door de komst van de 
brug over de sluis is het ook wat makkelijker 
bereikbaar. Het is de wens van de Stadsraad 
dat er ook toiletfaciliteiten komen. Dit is 
eerder al besproken met de gemeente. Nu is 
bevestigd dat er in de meerjarenbegroting 
van de gemeente voor 2023 een bedrag van 
€ 150.000 is gereserveerd om de lang gewenste 
voorzieningen ook daadwerkelijk aan te leggen. 
Nog een jaartje wachten dus. Maar het is wel 
zeker dat het strandje alleen maar wint aan 
populariteit bij bewoners en toeristen.

PARKEREN VOOR BEZOEKERS
Tijdens de jaarvergadering van de Stadsraad is 
het idee geopperd om de parkeerplaatsen extra 
onder de aandacht te brengen bij de bezoekers 
door aan te geven dat er GRATIS geparkeerd 
kan worden. Dit idee is overgenomen en zal 
zo uitgevoerd worden. Bij het inrijden van 
Brouwershaven zal er verwezen worden naar 
de twee parkeerplaatsen, te weten ‘Centrum’ 
en ‘Jachthaven’. Zeker nu het aantal plekken 
in het centrum afneemt door de herinrichting 
van Markt en Oude Haven is het zaak om 
duidelijkheid te scheppen waar geparkeerd 
kan worden. Voor de bewoners is inmiddels de 
parkeerplaats aan de Nieuwstraat fors vergroot.  
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