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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.
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.
Redactie
Isla MacKay, Tom Stuij, Debby Hanse,
Regina Op de Beek, Hanno Canters,
Elize IJzenbrandt
Fotocredits:
Foto omslag: Elize Ijzenbrandt
Foto pag. 3: Marika Padmos
Foto pag’s 6, 7 + 8: Petra Ribbens
Foto pag. 7: Tom Stuij
Foto’s pag. 10: brandweer Brouwershaven
Foto pag. 11: Dagmar van Beveren
Opmaak en technische realisatie:
TSTP b.v. | Brouwershaven
Redactie- en correspondentieadres:
Stadsblad ’t Brouwsel
p/a Spuiweg 4
4318 AP Brouwershaven
mail@brouwershaven.nu
telefoon: 06-30281772
© 2022
Advertorials
Het is mogelijk een advertorial te plaatsen in
’t Brouwsel. Informeer bij de redactie.

Voorwoord
Het voorjaar is inmiddels aangebroken en op
Schouwen-Duiveland wordt het langzaam aan al wat
drukker. De start van een nieuw seizoen staat voor
de deur. In Brouwershaven zijn we in afwachting
van de afronding van de laatste fase van de werk
zaamheden aan de Nieuwe Jachthaven, de Haven
Noordzijde en de Markt. De werkzaamheden zijn
zichtbaar en merkbaar nog niet klaar en volgens
de laatste planning duurt het ook nog een maand
voordat de laatste fase zal zijn afgerond. Nog even
geduld dus. Maar we zien de contouren nu al goed
en het wordt mooi!
Nu de overheid vrijwel alle beperkende maatregelen
van de afgelopen twee jaar heeft afgeschaft, merken
we dat we snel weer wennen aan onze vrijheid
die zo belangrijk is. In dit voorwoord willen we
kort stilstaan bij de stadsgenoten die we door de
verwoestende pandemie hebben verloren. We
wensen nabestaanden veel sterkte en hopen samen
met hen vooruit te kijken.
In deze tweede editie van ʼt Brouwsel van dit
jaar, wordt u wederom meegenomen naar wat er
speelt in en rond onze smalstad. We hebben veel
positieve reacties ontvangen op de eerste editie
van ʼt Brouwsel 2022. Dank daarvoor. Ook aan deze
editie is weer met veel plezier en energie gewerkt.
In deze editie weer aandacht voor ‘Jong in Brouw,’
enkele leuke en informatieve advertorials, de hobby
van... en aandacht voor de watersportvereniging.
Aangevuld met een bijdrage over het stadhuis en
natuurlijk nieuws vanuit de Stadsraad.
En zo proberen we u aan het begin van het voorjaar
weer leuk Brouws nieuws te brengen en hopen
we u ook dit keer weer op een leuke manier te
informeren.
De redactie van ʼt Brouwsel
wenst u veel leesplezier toe!
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Jong in Brouw
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“Dat ik daadwerkelijk die tweede
kans krijg, is voor mij alleen maar
een extra motivatie om het te
laten slagen.”
Hij heeft het allemaal in huis, is
jong, gedreven, positief ingesteld,
is een (eigen)wijze creatieveling
en beschikt over een goede dosis
Zeeuwse nuchterheid: Iman
Padmos Jr. In navolging op het
stuk over Padmos Industrial &
Marine Motors, het bedrijf van
zijn ouders, uit de vorige editie
van ‘t Brouwsel, stellen we dit
keer één van de jonge telgen
van Padmos aan u voor.

Iman woonde tot zijn 24e in Brouwershaven en
groeide op in een ondernemersfamilie. Als jonge
jongen maakte hij zijn huiswerk in het kantoor en
was het bedrijf vaak het gespreksonderwerp in
huis. Het ondernemen werd hem met de paplepel
ingegoten en dat is niet het enige: “Doordat het
kantoor aan huis zat, hadden wij goede computers
en internet tot onze beschikking. Nu meer dan
normaal voor kinderen, maar toen was dat nog een
enorme luxe!”
Ondanks de luxe van een kantoor aan huis, leerde
hij al vroeg dat niet alles komt aanwaaien. Op de
dag dat hij 13 werd en het wettelijk toegestaan
was, begon hij zelf met werken: “Ik wilde een eigen
laptop. Deze kostte toen €800,-. Ik werkte de hele
zomer en verdiende €900,- dus was mijn geld alweer
op. Een wijze les.”

Zijn eerste werkervaring binnen Padmos kwam op
21-jarige leeftijd, maar bleek niet direct een gelukkig
huwelijk. “Een samenkomst van gebeurtenissen”,
noemt hij het zelf. Hij viel terug op zijn ‘oude
liefde’ de horeca en greep o.a. zijn kans bij hotel de
Zeeuwse Stromen in Renesse. Hij werd op 23-jarige
leeftijd teamleider van restaurant en bar. Een aantal
jaren later vervolgde hij zijn loopbaan bij een
marketingbureau in de zorg. Met alle ‘bagage’ die hij
gaandeweg verzamelde begon het ondernemen toch
weer te kriebelen. Er volgde een gesprek met zijn
ouders en op dat moment waren er mogelijkheden
binnen het bedrijf: “Dat iets de eerste keer niet lukt,
wil niet gelijk zeggen dat het geen tweede kans
verdiend. Dat ik daadwerkelijk die tweede kans krijg,
is voor mij alleen maar een extra motivatie om het te
laten slagen.”
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Naast het werk bij PADMOS heeft hij zelf nog een
onderneming waarmee hij kleinere ondernemers of
sportclubs helpt met het verzorgen van o.a. social
media of eenvoudige grafische ontwerpen. Ondanks
zijn droom om nog meer te doen als ondernemer,
focust hij zich nu voornamelijk op Padmos: “Er staat
een bedrijf wat al jaren internationaal meedraait op
de industriële en maritieme markt. Wat mij betreft
komen daar nog heel wat jaren bij.” Bang dat het
hem te druk wordt, is Iman niet: “Ik hou wel van een
gestructureerde chaos in m’n hoofd. Het houd je
lekker creatief”, grinnikt hij.
Een leuk weetje over Iman Jr.; hij viert zijn
verjaardag ‘slechts’ één keer in de 4 jaar.
“Tegenwoordig ben ik bewuster bezig met wat ik
nu heb in plaats van alleen maar met wat ik nog
wil bereiken. Dit geeft rust en meer voldoening. Ik
wil niet van jaar naar jaar leven om vervolgens te
zeggen: ‘yes, weer een jaar’. Die 4 jaar is toevallig
zo ontstaan, maar vind ik het nu een mooie
periode om te bekijken wat ik bereikt heb.”

Vrijwilliger gezocht
Brouwershaven is een mooie plek om
te vertoeven en er gebeurt van alles.
Verenigingen en ondernemers zijn actief en
er worden, zomer en winter, leuke dingen
georganiseerd. Maar wie, wat, wanneer iets
doet is niet altijd duidelijk. Het zou fijn zijn als
een vrijwilliger(ster) dit bijhield, zodat het in
de agenda op www.brouwershaven.nu komt
te staan. Het is goed als we aan elkaar en de
bezoekers laten zien dat Brouwershaven bruist
van de activiteiten. De vrijwilliger(ster) kan
zich aanmelden bij Nick van Vulpen (06-5003
5510) of Tom Stuij (06-2240 2001).

– Advertorial –

Volle vaart vooruit

De kantine van Van Ast geniet een indrukwek
kend uitzicht over ontelbaar veel plezierjachten
in een verzorgde loods. Voor Hans en Jos van Ast
is dit dagelijkse kost, voor een buitenstaander
een hele ervaring.
Van Ast Jachtwinterberging is een familiebedrijf dat
al 50 jaar bestaat. In 2001 namen de gebroeders het
bedrijf met veel plezier over. Sindsdien combineren ze
traditionele waarden met de modernste technologie.
Ze zijn specialist in het winterbergen van pleziervaar
tuigen en in het ontzorgen van de eigenaren van de
jachten. Eenmaal aan wal wordt er schoongemaakt,
cosmetisch werk verricht en een antifouling-behandeling toegepast. Vooral dit laatste is zeker iedere 1 á 2
jaar nodig. Jos legt uit waarom: “Zo creëer je een speciale laag tegen aangroei. Op ieder schip ontstaat dit,
dit is een natuurlijk proces. Maar op termijn kan het de
romp aantasten en de vaareigenschappen beïnvloeden.
Behandeling is dus echt een must.”
De meeste vaartuigen staan in de periode tussen
half oktober en half april in de stalling. Volgens Hans
is dit simpel te verklaren: “Mensen willen rust in de
winterperiode en ze willen niet steeds naar een haven
hoeven reizen of bij hun jacht te kijken. En zo houdt
men de schepen alsnog in topconditie. Wel blijven
sommige mensen vaak toch nog kleinschalig bezig
door zelf wat licht onderhoud uit te voeren.” Dit is dan
ook toegestaan. Het is bij Van Ast Jachtwinterberging
dan ook dikwijls een komen en gaan van zorgvuldig
geselecteerde onderaannemers die werkzaamheden
verrichten, zoals bijvoorbeeld schilders. De gebroeders
streven een hoog service gehalte na, mede daarom zijn
ze zeven dagen per week open.
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Watersportvereniging vol ambitie
Brouwershaven is een stad met een rijke
maritieme geschiedenis en met een
grote aantrekkingskracht op toeristen.
En nog steeds is water van groot belang!
Dit maakt dat watersport er dan ook
niet weg te denken is. Al 55 jaar biedt
Watersportvereniging Brouwershaven
vaste ligplaatsen in de jachthaven en
verzorgt de vereniging een uitgebreid
programma met watersportactiviteiten
voor haar leden. Clubhuis Yachtclub
’t Roefje ligt centraal, waardoor je als
lid of passant prachtig uitzicht hebt
over de haven en het stadscentrum.
DE AANTREKKINGSKRACHT
VAN DE GREVELINGEN
Dat Brouwershaven zo populair is op dit gebied, is
volgens voorzitter Marc de Nies niet zo gek: “Het
ligt aan het grootste zoutwatermeer van WestEuropa. De Grevelingen beschikt over prachtige
flora en fauna en is een gevarieerd vaargebied voor
sportieve en recreatieve watersporters.” En zoals
de website terecht vermeldt, speelt de sfeervolle
monumentale stad vast ook een rol.
INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
Wie ’s zomers een rondje jachthaven doet, zal
ongetwijfeld een woordje Duits of Vlaams horen.
De watersportvereniging heeft 429 leden. Van de
leden komt 23 procent uit Duitsland, 13 procent
uit België, 4 procent uit Luxemburg, 1 procent
uit Frankrijk en 1 procent uit Engeland. De rest
is Nederlands en 10 procent daarvan komt uit
Brouwershaven zelf. De Nies benadrukt dat dit
wel een vertekend beeld geeft: “De werkelijke
aantallen liggen vele malen hoger, omdat per gezin
slechts één iemand lid hoeft te zijn. De vereniging
wordt blij van nieuwe jeugdleden, dus het zou leuk
zijn als dit blijft groeien”.

TOEKOMSTPLANNEN
De vereniging heeft een goede band met de
leden en luistert naar de wensen. Marc de Nies
vertelt samen met bestuurslid Janet Timofei en
beheerder van het clubhuis André van Tooren
over de ambitieuze plannen voor de toekomst:
“We merkten dat er vraag is naar een locatie
met meer uitzicht, terras en een ruime keus aan
eten. Wij zijn hier dan ook actief mee aan de slag
gegaan. Momenteel is de perfecte locatie nog niet
gevonden, maar we blijven hoopvol en mochten
we niks vinden, dan wordt er misschien ooit nog
iets nieuws gebouwd.”
Daarnaast wordt er de komende tijd gezocht naar
een ondernemer die dan zorg kan dragen voor de
horeca, dus als iemand hier interesse in heeft, mag
hij of zij contact opnemen. Na alle vernieuwingen
aan de haven, zal dit een extra boost geven aan
de bruisende smalstad. Het huidige clubhuis
wordt sowieso eerst nog gerenoveerd. André vat
het mooi samen: “Nu nog een mooi clubhuis en
Brouwershaven staat weer helemaal op de kaart!”

Van links naar rechts: André, Janet en Marc
bij de gerenoveerde Brouwse haven
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Nieuws van de Stadsraad
Wat doet de Stadsraad
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
BROUWERSHAVEN EEN VITALE KERN
Op aangeven van de gemeente is Brouwershaven
aangewezen als Vitale Kern. Buurtsportcoach
Patrick Elfrink heeft het doel toegelicht aan de
Stadsraad. Inmiddels worden ook de verenigingen in
Brouwershaven benaderd om deel te nemen.
Een vitale kern is een samenwerkingsverband van

sportverenigingen en andere lokale partijen uit een
kern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer
en vaker te laten bewegen en sporten. Inwoners
kunnen op een laagdrempelige manier meedoen
met sport en bewegen en sociale contacten worden
versterkt. Samenwerkingen van sportverenigingen
en lokale partijen in een buurt staan centraal.
De Stadsraad is van mening dat een project dat
bijdraagt aan het versterken van de onderlinge
contacten en het bestrijden van eenzaamheid,
omarmd en ondersteund dient te worden.
ERFGOEDROUTES
De Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven
(SCEB) en de Stadsraad begeleiden het traject om,
samen met geïnteresseerde bewoners en anders
betrokkenen, te komen tot een drietal erfgoedroutes

‘t Brouwsel 2e jaargang nr. 2 | april 2022

Laadpalen
in de Smalstad. Een erfgoedroute is een houvast
voor onze gasten, die, terwijl ze een traject lopen,
stapje voor stapje geïnformeerd worden over een
onderwerp. In twee bijeenkomsten in het Tonnen
magazijn is verder gewerkt aan routes als: ‘Tonnen
legger Braams’, de ‘Garnalenvangst’ en natuurlijk
‘Jacob Cats’. De komende maanden worden ideeën
verder uitgewerkt en besproken met de deelnemers.

Brouwershaven bezit een unieke
laadpaal. Als proef is een laadunit voor
de elektrische auto’s ingebouwd in een
historische laadpaal. De paal is te vinden
aan de nieuwe jachthaven.

14 MEI FEESTELIJKE OPENING
JACHTHAVEN, OUDE HAVEN EN MARKT
Het is uniek dat deze winter zowel de jachthaven
als het centrum gerenoveerd wordt. Erg rommelig
en met veel lawaai en zand, maar het mooie eind
resultaat wordt al zichtbaar. De watersportvereni
ging organiseert in samenwerking met de OVB en
de Stadsraad op zaterdag 14 mei een feestelijke
‘opening’ voor bewoners, leden en gasten.

Koningsdag
De Oranjevereniging heeft vorig jaar
2 kilometer vlaggetjes ingekocht. Ophangen
en afhalen is een hele klus. Vrijwilligers
kunnen zich aanmelden via Loes vd Sluys
(Fysiotheek Brouwershaven).
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Restauratie gevel
Stadhuis Brouwershaven
Met dank aan de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland
Aan de Markt staat één van de mooiste panden van Brouwershaven: het voormalige stadhuis. Na
dat het een aantal jaren leegstond werd in 2001 de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland,
eigenaar van het pand. Er volgde een bestemmingswijziging en het pand wordt inmiddels
verhuurd als kantoorruimte. Nu de exploitatie en het onderhoud in handen is van de Stichting
Monumenten Schouwen-Duiveland is de toekomst van het prachtige stadhuis veilig gesteld.
Vorig jaar werd een grote restauratie van de
voorgevel uitgevoerd en voltooid. De restauratie
is uitgevoerd onder begeleiding van Rothuizen
Erfgoed samen met Bouwbedrijf Quant, Slotboom
Steenhouwers, Smederij Bosman en Schildersbedrijf
Franke, dit laatste bedrijf uit Brouwershaven. Lange
tijd was toen het stadhuis ingepakt in steigers met
wit-groen plastic. Inmiddels schittert het zandsteen
en het bladgoud weer in de zon en geeft het pas
geschilderde pand extra glans. Wist u trouwens dat
het bladgoud is aangebracht is door meester-schilder
John Franke?
Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is
eigenaar van veel meer historische panden en
objecten op Schouwen-Duiveland en is opgericht om
dit erfgoed op Schouwen-Duiveland te behouden.
De stichting komt voort uit de Stichting Renesse
en daarmee is gelijk de vraag beantwoord waar de
financiële middelen vandaan komen.
Want voor wie het nog niet wist; Stichting Renesse
is de grote weldoener op Schouwen-Duiveland op
het gebied van cultuur en behoud van historisch
erfgoed, of zoals ze het zelf omschrijven: ‘goede
doelen’ op Schouwen-Duiveland. Jaarlijks ontvangen
meer dan 50 evenementen en activiteiten een
bijdrage. In Brouwershaven zijn dat bijvoorbeeld
de Brouwse Dag, de manifestaties van de Stichting
Cultuur en Erfgoed Brouwershaven en verschillende
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– Advertorial –
verenigingen. Maar ook een groot popfestival als Concert at Sea is oorspronkelijk
begonnen als ‘cadeautje’ voor de inwoners van
Schouwen-Duiveland’ bij de viering van het 50 jarig
jubileum van de Stichting Renesse.
Terug even naar het stadhuis. Het herstellen van
de gevel bleek nog een hele klus. Het is namelijk
een siergevel die is aangebracht in de bloeiperiode
van Brouwershaven, waarin men aan de haven een
stadhuis bouwde en dat in 1599 van deze presti
gieuze voorgevel voorzag. Het is zelfs één van de
mooiste voorbeelden van Vlaamse Renaissance
en opgetrokken in de stijl van Hans Vredeman
de Vries. Deze gevel ‘hangt’ aan muurankers aan
de echte gevel van het gebouw. Veel van deze
muurankers waren zo slecht dat ze moesten
worden vervangen. Daarvoor zijn een groot aantal
originele stenen stuk voor stuk uit de siergevel
weggehaald en in sommige gevallen helemaal
opnieuw nagemaakt. Dit met behulp van computer
technologie. Na het vervangen van de muurankers
is de gevel weer helemaal terug in elkaar gezet.
Vakwerk! Uitgevoerd door vakmensen!
Uiteraard zijn we de Stichting Monumenten
Schouwen-Duivelend veel dank verschuldigd voor
deze restauratie en het beheer en behoud van ons
erfgoed. Met dit artikel willen we onze dank graag
kenbaar maken.
Mocht u na het lezen van dit artikel geïnteresseerd
zijn in meer informatie over het stadhuis, kijk dan
eens op de webpagina van de stichting: https://
www.stichtingmonumenten.nl/portfolio/hetvoormalige-stadhuis-van-brouwershaven/.

De Nicolaas
De Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk
promoot het gebruik van het gebouw
‘De Nicolaas’ via haar website. Ook de
huurtarieven zijn inzichtelijk.

Bijl Tuigerij & Watersport

Je zeilt er recht op af wanneer je de haven
binnenzeilt, het is een plek waar kennis,
ervaring en vakmanschap bij elkaar komen,
Bijl Tuigerij & Watersport.
Ruim 20 jaar geleden gingen Marco en Karin Bijl de
uitdaging aan en zette zij Bijl Tuigerij & Watersport
op. Een mooie combinatie van de Tuigerij waar Marco
vooral te vinden is met de ondersteunende winkel die
pas helemaal vernieuwd is!
Wanneer je de winkel binnenstapt zie je altijd dezelfde vrolijke gezichten van Karin of Wendy. Het is een
mooie, opgeruimde winkel met een divers aanbod. Voor
toeristen leuk om een souvenir te scoren om mee naar
huis te nemen ter herinnering, maar ook voor allerlei
praktische zaken zoals poetsmiddelen, verfsystemen,
kwasten, touwwerk, bevestigingsmaterialen, gasflessen
en toebehoren en accu’s ben je hier aan het juiste adres.
De winkel is gelinkt aan de watersport en blinkt uit in
alles wat met zeilen en varen te maken heeft, maar ook
voor de benodigdheden voor in en rondom het huis, de
camper of het chalet is het de moeite waard om binnen
te stappen! Wist je trouwens dat de winkel ook fiets
routeboekjes te koop heeft? Daarnaast houden ze leuke
acties en organiseren ze meermaals leuke activiteiten.
Pak de agenda er vast bij, want 16 april aan
staande organiseert Bijl Tuigerij & Watersport
een Split-dag, waarbij er veel rondom de winkel
te zien en te doen is, zo houden ze demo’s van
nieuwe producten in de winkel en organiseren ze
workshops waar je je voor in kan schrijven via de
mail: info@tuigerijbijl.nl
Heb je meteen de kans om de vernieuwde winkel
te bekijken! Zien we je 16 april?
Bijl Tuigerij & Watersport | Nieuwe Jachthaven 4,
Brouwerhaven | 0111 692749 | info@tuijgerijbijl.nl
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Wat zijn we trots!
De partners aan het woord

Aangeschoven zijn Marianne Botbijl en Dagmar van Beveren respectievelijk de partner van
Walter Botbijl en Carlos Rolsma. Met een kopje koffie met cake is het al snel gezellig in de
kazerne en kan er verteld worden.
WAT IS ER GEBEURD?
Marianne: al 21 jaar vraag ik altijd wat er gebeurd
is als Walter thuiskomt na een oproep. Gelukkig is
er wel een app waarop je de soort oproep kan zien,
maar je bent toch altijd een beetje ongerust.
Dagmar: Bij ons precies hetzelfde. De kleine Elida
slaapt natuurlijk nog rustig door, maar ik let toch
op wanneer Carlos thuiskomt. Overdag is het

toch anders, dan zie en hoor je sneller waarom de
mannen uitgerukt zijn.
MEER FAMILIE EN BEKENDEN
Marianne: Toen ik 30 jaar geleden met Walter ging
werd me al duidelijk dat er ‘iets’ met de brandweer
was. Z’n vader, opa, overgrootvader en een oom
waren betrokken. En ja hoor ruim 20 jaar geleden
meldde Walter dat het zover was. Hij ging de
opleiding doen.
Dagmar: Bij ons minder familie, alleen een oom.
Maar ook Carlos kreeg ineens de kriebels en werd
naast mijn man ook de stoere brandweerman die ik
nu ken.
ZOU JE HET ZELF DURVEN / DOEN
Zowel Marianne als Dagmar hebben er wel eens
over nagedacht om zelf ook mee te gaan doen.
Natuurlijk aangestoken door het enthousiasme van
hun partners. Maar zijn tot de conclusie gekomen
dat dat toch wat veel is. Durven zouden ze het wel,
zeker met de gedegen opleiding die erbij hoort.
Een paar jaar geleden is er een oefening gehouden
waarbij de partners ook ‘in het pak’ gehesen zijn
en Marianne denkt daar nog steeds met plezier aan
terug. Dagmar hoopt dat dat snel weer eens zo’n dag
georganiseerd wordt.

Vlnr: Angelique van Dongen, Erica Danker,
Marianne Botbijl en Astrid Rentmeester

HOBBY
De dames zijn het erover eens. Het is een hobby,
maar wel een die impact heeft op de maatschappij.
Andere mannen gaan vissen of naar de voetbal. Dat
kost ook tijd. Walter en Carlos hebben een hobby die
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In het vorige Brouwsel zijn de brandweer
mannen aan het woord geweest. Ze
hadden veel te vertellen en gaven aan dat
het ‘thuisfront’ belangrijk is om een goede
brandweerman te kunnen zijn.
In deze tweede aflevering over de
brandweer komen de partners aan het
woord. Plan is om in de volgende uitgave
iets over de ‘acties’ te vertellen.

tijd en inzet kost, maar waarbij ze wel wat bijdragen.
Even wachten met het eten tot de heren weer thuis
zijn, de families hebben het er graag voor over.
TROTS
Zeker, Dagmar en Marianne zijn trots op hun
mannen. Maar ook de rest van de familie is dat!
Trots op wat de brandweermannen doen. Maar
ook ‘verliefd’ als ze de mannen in uniform of
brandweerpak zien. Ze worden er knapper door
volgens beide dames. Walter en Carlos horen het op
de achtergrond aan en je ziet ze denken...
VERTELLEN OVER.
Marianne: iedereen weet wel wat Walter doet, maar
als ik het uit moet leggen zeg ik altijd: “Als er wat
aan de hand is lopen wij weg, maar Walter gaat het
probleem tegemoet”.
Dagmar: en dat Carlos echt niet uit Brouw wil
verhuizen. Zo is hij betrokken bij de brandweer. En
ik vind het prima hoor. Ik ben hier geboren en Brouw
blijft toch de mooiste stad van Zeeland.
Oh ja, en dan wordt er vaak gevraagd of meer
mannen en vrouwen ervoor zouden moeten kiezen
om bij de brandweer te gaan. Natuurlijk. Walter
en Carlos (en de andere manschappen ook) doen
het omdat ze het leuk vinden, maar ook omdat ze
iets goeds doen. Dat is toch prachtig als je dat kan
combineren.

Dagmar en Elida wachten tot Carlos thuiskomt
Marianne en Dagmar zijn het eens dat ze het
getroffen hebben met de hobby van hun man en dat
de mannen op hun steun kunnen rekenen.
FACEBOOK
Kijk gerust op facebook om op de hoogte te blijven
van de activiteiten van het korps. Iedere maandag
avond om 7 uur is er 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. Kom gerust eens langs, de koffie staat
klaar.
Wordt vervolgd.

Vissen in
Brouwershaven
Er kan, met vergunning, gevist
worden in de grachten aan de Spuiweg,
Zuidwal en Noordwal. Het is viswater
van de HSV Oosterschelde. Af en toe
worden er flinke karpers gevangen.

