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Nieuws uit Brouwershaven, voor en door Brouwenaren
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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, Henk Zielman,
Elize IJzenbrandt
Fotocredits:
Foto cover en pagina 3: Dick van der Veer
Foto pag. 5: Corina Jansen
Foto pag. 7: Carien Parthesius
Foto’s pag. 8+9: Yaël van Tol
Foto pag. 10: Tom Stuij
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
Wat was het fijn om op Koningsdag de Markt weer
gevuld te zien. Fantastisch dat onze stad, met haar
bewoners, bezoekers en ondernemers deze mooie
plek weer in gebruik mocht nemen. Ook de jacht
haven is helemaal vernieuwd en ligt weer vol met
boten.
Het is misschien even wennen aan de rijrichting op
de Markt, en er is een verminderd aantal parkeer
plaatsen. Binnenkort zal de blauwe zone in werking
treden. Verder zijn we trots op de mooie nieuwe
lantaarns, het nieuwe straatmeubilair en het aanzicht
van de Markt en de Haven.
Als we dit voorwoord schrijven is de officiële opening
achter de rug. Maar daarna staan nog een tal van
evenementen op de agenda. Lees daarvoor snel
verder in dit Brouwsel of kijk voor alle (toekomstige)
evenementen en nog veel meer op de website
www.brouwershaven.nu.
Dit is de derde en tevens laatste uitgave van dit
winter- en voorjaars Brouwsel.
Bedankt voor alle enthousiaste reacties en een groet
vanuit de OVB en Stadsraad.

Verduurzamen van
de woning
Nu de energiekosten oplopen is isoleren van de
woning nog belangrijker geworden. Zeker als
het plaatsen van zonnepanelen moeilijk
is. Platform Energiek Zeeland (zie
zeewind.nl) komt gratis bij u langs om
u te informeren over besparingen en
subsidies.
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Jong in Brouw

De familie woont samen onder één dak, weliswaar
als verschillende huishoudens met voldoende
privacy, maar toch samen. Een handige constructie,
omdat het bedrijf erom vraagt dat er altijd iemand
aanwezig moet zijn en dat, op deze manier mooi
afgewisseld wordt. De familie leeft hier naar volle
tevredenheid, want zeg nou zelf, op deze plek aan
het Grevelingenmeer wil toch iedereen wonen?
Alle familieleden zijn totaal verschillend, maar
één ding hebben ze gemeen: ze willen allemaal
graag gaan voor het bedrijf wat ze hebben, om
daar vervolgens heel trots op te kunnen zijn. Er is
niets mooiers om samen te ondernemen. Iedereen
op zijn eigen manier met zijn eigen kwaliteiten en
expertises. Zo is Twan een ster in onderhandelen en
houdt Paula altijd het hoofd koel.
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Het is een feestje als je via
het Slingerbos Vakantiepark
Grevelingenpolder bereikt, de
paarden, alpaca’s en geiten lachen
je tegemoet! In 1996 begonnen
Peter & Debby Hanse het park.
Twan en Paula (zoon en dochter)
groeiden hier op. Tijdens de
verhuizing waren zij nog maar
8 en 4 jaar oud. “Een mooiere
omgeving om op te groeien
was er voor ons niet, als
kind konden we altijd
ravotten, trampoline
springen, op de
skelter spelen en ik
verkocht eieren aan
de klanten”, vertelt
Paula enthousiast.

De fijne gasten maken het werk op Grevelingen
polder natuurlijk ook leuk. De mensen zijn
verbonden met Brouwershaven, het is echt hun
tweede thuis. Er zijn maar weinig gasten die het
park verlaten en als dat toch zo is, dan meestal om
permanent in Brouw te wonen of een vakantiehuis
te kopen. Wat een mooi compliment voor Brouwers
haven! Adverteren voor het vakantiepark is niet
nodig. Nieuwe gasten zijn vaak vrienden en beken
den van de huidige gasten of komen hier via-via
terecht.
Dat het leven niet over rozen gaat blijkt wanneer
Twan en Paula’s vader Peter ernstig ziek wordt, en
in 2012 overlijdt. “Op dat moment ben je niet bezig
met of je later het park voortzet, je gaat gewoon
door. Later hebben we er bewust voor gekozen,
omdat het toen goed en natuurlijk aanvoelde om
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die stap te zetten en toen zijn wij mede-eigenaren
geworden”, aldus Twan.
Bijzonder is dat zowel Twan als Paula niet in dienst
zijn van de Grevelingenpolder. Paula’s man Patrick
is dat daarentegen wel! Sinds drie jaar is hij de
beheerder en zorgt hij ervoor dat alles er tiptop
uitziet en ook bij storingen of gebreken staat hij
paraat voor de klanten. Voor Patrick is het een
goede keuze geweest, geeft hij aan. “Je krijgt zoveel
vrijheid, je moet er weliswaar wat voor laten, maar je
krijgt er zoveel meer voor terug”.
Paula is Beleidsmedewerker Recreatie en Economie
bij de gemeente S-D met economie in het bijzonder.
Haar dagen bij de gemeente zijn erg afwisselend
en haar rol in het park daarentegen is een mooie
constante factor. Met het oog op de toekomst heeft
ze de ambitie om haar functie op het park uit te
breiden.
Twan heeft al meer dan 12,5 jaar een eigen zeil
makerij, daar ligt zijn hart ook. Hij maakt lange
dagen, maar heeft het erg naar zijn zin dankzij
de leuke klanten en het fijne team dat hij om
zich heen heeft verzameld. Hij is getrouwd met
Sharon, die Marketingdeskundige is. Samen
hebben ze sinds kort een kleine meid! Voor
een eventuele opvolger van de Grevelingen
polder hoeven ze dus niet bang te zijn!

Activiteiten!
Komende zomer is er weer van alles te doen in
Brouwershaven. Alvast een voorproefje, maar
er zullen ongetwijfeld nog extra openbare
evenementen worden georganiseerd.
Meer informatie op www.brouwershaven.nu
JUNI
vanaf 18

27
JULI
heel de maand
1,2 en 3
4, 11, 18 en 25
9
AUGUSTUS
heel de maand
1, 8 en 15
SEPTEMBER
11 laatste dag
10 en 11

Opgevist en opgedist tentoon
stellingen in St. Nicolaaskerk
en Brouws Museum
Zomermarkt
Opgevist en opgedist tentoon
stellingen
Brouwse Classic Regatta
Zomermarkt
Brouwse Dag
Opgevist en opgedist tentoon
stellingen
Zomermarkt
Opgevist en opgedist tentoon
stellingen
Shantykoren en
schipperstruienfestival

Terraszone

Smalstad
Brouwershaven

Het is wellicht nog wat onduidelijk maar
de Markt is als volgt ingedeeld: 1 De ‘blauwe
stoep’, 2 de wandelpromenade, 3 de terraszone, 4 de rijweg, 5 Parkeervakken,
6 het Marktplein.

Brouwershaven is circa 1285 gesticht als
nieuwe haven voor Brijdorpe, van welk dorp
de haven verzand was. De naam Brouwers
haven komt voor het eerst voor in 1318. In
1403 kreeg de stad stadsrechten van Albrecht
van Beieren, maar het stadje had geen zitting
in de Staten van Zeeland. Daarom is het een
Smalstad.

Het is zo dat alle horeca en winkeliers gebruik
kunnen maken van de terras/uitstallingszone
en hun eigen ‘blauwe stoep’. Het loopgedeelte
moet vrij blijven. ‘Moeders’ heeft een extra
terrasuitbreiding op de hoek van de Markt,
dat weggehaald moet worden als het bij
evenementen eventueel in de weg staat.
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Opgevist en Opgedist
Op garnalen wordt al sinds de vijftiende eeuw gevist.
De garnalenvangst vond plaats vanuit verschillende
Zeeuwse kustplaatsen, waaronder Brouwershaven.

Een deel van de reeds verzamelde objecten voor de
tentoonstelling. Dat belooft veel moois!
Na twee stille jaren komt er komende zomerperiode
weer volop leven in de brouwerij, want Stichting
Cultuur en Erfgoed Brouwershaven (SCEB) organi
seert een mooie publieksmanifestatie: Opgevist
en Opgedist! Een verzameling aan activiteiten met
betrekking tot de ooit zo belangrijke garnalen
visserij in de havenstad. Dit in coproductie met de
Brouwse ondernemers, de Stadsraad, de Stichting
Brouwse Dag, Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk
(de Nicolaas), het Brouws Museum, de Stichting
Museumhaven Zierikzee en veel vrijwilligers. Na
Dichter bij Cats (2018) en Rotjeknor en Brouwse Bruis
(2019) is hard gewerkt aan dit nieuwe project.
De naam Opgevist en Opgedist klinkt logisch, want
dat doe je met een garnaal, maar het staat ook voor
de rijke geschiedenis die bij dit onderwerp hoort.
Met behulp van Erfgoed Zeeland, het Zeeuws Archief,
inwoners zelf en vele anderen komt de geschiedenis
meer en meer tot leven!
Tot in 1972 de Brouwersdam werd gelegd, was de
garnalenvangst een belangrijke bedrijfstak in en om
de haven. De verbinding met de zee verdween, maar
de verhalen bleven. In Brouwershaven leven nog
steeds oudere inwoners die in de garnalenvisserij
gewerkt hebben. En verschillende families hebben
hier nog prachtige voorwerpen, documenten, foto’s
en filmpjes van.

Na de Tachtigjarige Oorlog en de Engelse Zee
oorlogen leefde de handel in vis en garnalen op.
Vissers gingen garnalen en vis aan boord verwerken.
Vanaf het eind van de negentiende eeuw werden
garnalen aan boord van de schepen zelfs gekookt.
Vanaf 1880 kregen ook Breskens, Bruinisse en
Brouwershaven naam op het terrein van garnalen
vangst, mede vanwege uitgeweken Arnemuidse
garnalenvissers.
BEKENDE FAMILIENAMEN
Onder andere familie De Nooijer kwam eind 19e
eeuw deze kant op voor de visserij. Andere bekende
familienamen in de Brouwse garnalenvangst zijn Van
Beveren en Jansen. De firma Jansen viste niet alleen
garnalen, maar had ook een garnalenpellerij en een
inmakerij.
Interim voorzitter van SCEB Henk Zielman vat het
uitgebreide programma trots samen: “Men kan
genieten van bezichtigingen en rondvaarten met een
museumschip, weekmarkten, tentoonstellingen,
workshops, een festival ‘Shantykoor en Schippers
trui’, een Presentatie & Proeverij Nicolaasbier en er
zijn uiteraard toepasselijke culinaire hoogstandjes
in de stad.” Dat laatste is natuurlijk niet geheel on
belangrijk, want zoals de organisatoren zelf zeggen:
“De garnaal staat garant voor een heerlijk maal!”
Op zaterdagmiddag 18 juni gaat de manifestatie van
start door de opening van de tentoonstellingen in de
Nicolaas en het Brouws Museum door de wethouder.
De afsluiting vindt plaats in het weekend van open
monumentendag met shantykoren en een vissers
truienfestival in de Nicolaas.
Het hele programmaplan en de data staan op:
www.brouwershaven.nu

6

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

BROUWSE DAG
De Stadsraad is verheugd dat stadgenoten bijeen
gekomen zijn om de Brouwse Dag 2022 te gaan
organiseren. Een bestuur met veel nieuwe gezichten
gaat ervoor om dit en volgende jaren een spetterend
feest neer te zetten. Natuurlijk inclusief de Play-Inn,
het evenement dat Brouwershaven op de muzikale
kaart heeft gezet. Vrijdagavond 8 juli is de feestelijke
start en op de zaterdag krijgt dat natuurlijk een
groots vervolg.
De Stadsraad is één van de sponsors en is aan het
onderzoeken op welke wijze dit mooie evenement

ook voor langere tijd geborgd kan worden in een
robuuste organisatie.
AUDIOTOUR
Het Brouws Museum lanceert binnenkort een
audiotour om de verhalen achter de objecten in
het museum meer beleving te geven. De tour start
bij de entree van het museum en is te beluisteren
via de smartphone van de bezoeker. Bezoekers
scannen de QR-code en luisteren, al lopend door het
museum, naar de verhalen die bij de objecten horen.
Zo kan men geheel zelfstandig en in eigen tempo de
verhalen over de collectie bekijken en beluisteren.
De audiotour is voortgekomen dankzij
samenwerking met de Burghse Schoole, Brusea,
Goemanszorg en Museumhaven Zeeland en het
bedrijf 2discover.
NIEUW GEZICHT IN DE STADSRAAD
In de vergadering van maart is Carien Parthesius
voor de eerste keer aangeschoven bij de Stadsraad.
Ze komt uit Prinsenbeek (NB) en heeft gewoond
in Den Haag en Rotterdam. Sinds 2019 woont ze in
Brouwershaven in de Poortdijkstraat. Tot aan de
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– Advertorial –

Hanse Sails

jaarvergadering in oktober
blijft ze als kandidaat
lid deelnemen aan de
vergaderingen. Hopelijk
vindt ze haar draai, want de
Stadsraad is steeds op zoek
naar enthousiaste leden die
zich willen inzetten voor
het algemeen belang.
Carien Parthesius
HENK ZIELMAN ALS VOORZITTER
In verband met het afscheid van Hanno Canters
neemt Henk Zielman, als huidig vice-voorzitter,
de taken van Hanno over. In de jaarvergadering
zullen nieuwe bestuursleden worden voorgedragen
en benoemd en zal de taakverdeling tussen de
bestuursleden opnieuw aan de orde komen.
FIETSPAD OVER DE DIJK
De gemeente heeft heel snel gereageerd op het
verzoek vanuit de Stadsraad om extra aandacht
te schenken aan het fiets- en wandelpad tussen
Den Osse en Brouwershaven. Inmiddels ligt er een
mooi breed pad op de kruin van de dijk. De dikke
schelpenlaag maakt het fietsen nu nog wat zwaar,
maar dat effect verdwijnt na verloop van tijd.

Hemelvaarttoertocht
In het lange weekend van Hemelvaart
gaat een grote groep schepen een gezamen
lijke tocht maken. De haven is dan dus wat
leger dan normaal.

Vaarbewijs halen
De watersportvereniging organiseert
in het najaar een cursus om het vaarbewijs
te halen. Ook niet leden kunnen meedoen.
Wanneer precies is nog niet bekend.

Dat Twan Hanse (34) geboren is voor het
ondernemerschap hoeven we eigenlijk niet te
vertellen.
Toen hij op 21-jarige leeftijd zijn opleiding MBOscheepsbouw afrondde begon hij zijn eigen handels
onderneming in de in- en verkoop van jachtzeilen.
Wat destijds in 2009 in een voormalige loods aan
de haven in Brouwershaven begon, is vandaag de
dag uitgegroeid tot een veelzijdige professionele
zeilmakerij met 660 m2 productieruimte. Een klein
hecht team gepassioneerde vakmensen werkt hier
aan maatwerk zeilen en canvaswerk voor zeil- en
motorboten zoals buiskappen, wintertenten etc.
In 2017 heeft Twan alle productieprocessen
volledig in huis gehaald. Een gewaagde stap wat
tegenwoordig uitzonderlijk is voor een zeilmakerij.
Dankzij deze verandering van koers genieten Hanse
Sails klanten niet zomaar van een uniek topproduct
met bijbehorende service, maar van jarenlang
gegarandeerd vaarplezier. En dat allemaal gewoon
hier op de mooie Grevelingen, wie wil dat nu niet.
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Actie, daar doe je het voor!
gemaakt. In het echt gaat dit ten koste van iets of
iemand, bij de wedstrijden ten koste van het aantal
te behalen punten.
COMPETITIE
Er wordt binnen de regio’s gestreden. De winnaars
gaan natuurlijk over naar een volgende wedstrijd
ronde en uiteindelijk de landelijke finale. De uitein
delijke winnaar mag zich dan echt Nederlands
kampioen noemen.

Rook!
JE HEBT ACTIE EN ACTIE NATUURLIJK
Bij de brandweer is niet iedere actie gelijk. Er zijn er
waarbij levens in gevaar zijn of middernachtelijke
inzet vereist is. Maar ook ‘minder acute’ zaken, zoals
helpen bij het opruimen van een omgevallen boom
of het redden van een dier in nood komen voor. De
allerleukste actie is volgens vele brandweerlieden de
wedstrijden tussen de brandweerkorpsen.
WEDSTRIJDEN?
Om de vaardigheid van het team te toetsen houden
de brandweerkorpsen onderlinge wedstrijden.
Het zijn vaardigheidstoetsen, want het gaat om de
beoordeling die je krijgt als korps. Het gaat erom of
je in staat bent om de gevraagde oefeningen op de
juiste manier uit te voeren. De wedstrijden worden
overal gehouden en staan onder regie van het
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC)
HET GAAT ER SERIEUS AAN TOE
Om de toetsen aantrekkelijk te houden en ook
de specialisten aan bod te laten komen zijn er
verschillende soorten toetsen. Het meespelende
team weet tevoren niet wat er van ze verwacht
wordt. Net zoals in de dagelijkse praktijk. Iedere
melding is weer nieuw en iedere keer moet het
hele team gefocust zijn en blijven. Een foutje is zo

WAARNEMERS
De mannen en vrouwen die tijdens de wedstrijden
de beste ploeg moeten benoemen (de waarnemers)
zijn zelf ook brandweerman. Ze zien tijdens een
wedstrijd wel 8-10 ploegen langskomen die dezelfde
oefening uitvoeren. Vergelijken is dus heel goed
mogelijk.
ZONNEMAIRE, 23 APRIL 2022
Het mooie van de brandweerorganisatie is dat de
korpsen onderling gastheer en organisator zijn van
een wedstrijd. Het voorbereiden van de oefeningen
vergt veel kunde en energie. Maar het is ook fijn om
de collega’s uit de buurt te mogen verwelkomen en
zo ‘in het veld’ kennis met elkaar te maken
De molen van Zonnemaire was zaterdag de hele
dag het decor voor de provinciale brandweer
wedstrijden. Tien ploegen vanuit heel Zeeland
speelden mee voor een plek in de volgende ronde.
De wedstrijd werd georganiseerd door het Brouwse
brandweerkorps.
In de molen was brand ontstaan in een bak
afvalpapier. Vreselijk veel rook was het gevolg. De
molenaar vluchtte naar de balustrade en zat daar
‘in het nauw’. Er was ook nog iemand vermist en bij
onderzoek bleek die helemaal boven in de molen
te zitten. De mannen moesten persluchtmaskers
gebruiken om de onfortuinlijke bezoeker naar
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In de vorige Brouwsels zijn de brandweer
mannen en hun partners aan het woord
geweest. Ze hadden veel te vertellen
en gaven aan dat het ‘thuisfront’ en de
‘opleidingen’ belangrijk zijn om een goede
brandweerman te kunnen zijn. Het kunnen
helpen als er een calamiteit is, blijft echter
de grootste drijfveer om vrijwilliger te
worden.
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kazernes Oranjeweg (Goes), Troelstralaan (Goes) en
’s-Gravenpolder vielen deze eer te beurt. Felicitaties
van de collega’s bleven niet uit.

beneden en buiten te begeleiden. De ambulances
stonden al klaar en nadat de slachtoffers (acteurs)
afgevoerd waren, konden de spullen weer
opgeruimd worden.

PLEZIER
De korpsen die meedoen zorgen ervoor dat er op
de dag van de wedstrijd altijd voldoende materieel
en mannen beschikbaar zijn in hun eigen regio.
De wedstrijden gaan nooit ten koste van de nood
zakelijk beschikbare inzet op de kazernes., Daarom
kan er, na afloop, ook altijd nog tijd gevonden
worden om wat extra plezier te maken. Goed eten
en drinken en sterke verhalen vertellen, daar zijn de
brandweermannen (en zoals eerder gezegd ook de
vrouwen) goed in.

WINNAARS
De burgemeester kwam na afloop van de wedstrijd
alle ploegen bedanken voor de getoonde inzet en
maakte de winnaars van de dag bekend. De beste
drie mogen verder strijden in de volgende ronde. De

TOT SLOT
Tot zover het verhaal over de brandweer van
Brouwershaven. Een team dat respect verdiend
en krijgt! Brandweerman of -vrouw worden? Loop
gerust eens binnen bij de kazerne.

Molenaar op
balustrade.
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Bedankt
Hanno!
SINDS 2010
In dat jaar is Hanno in de Stadsraad gekozen en werd
hij de collega van stadraadleden als Henk Timofei,
Krieno Aukus, Willem Garschagen, Mieke van Vossen,
Henny Theijse en Antoinette Laheij e.a.
Een gezelschap dat van aanpakken wist. Maar al
in de eerste vergadering van 2011 (blijkt uit de
bewaarde notulen) stelt Hanno dat het toch echt
tijd wordt dat er een visie wordt opgesteld binnen
bestaande kaders en regels. Hoe zit het met het
convenant met de gemeente, hoe zien de statuten
van de Stadsraad er uit?
HET VERVOLG
Die lijn van visie heeft Hanno vastgehouden
en verdedigd en hij kon er, zeker nadat hij in
9 november 2015 gekozen werd tot voorzitter, met
al zijn kennis en kunde op aandringen dat zaken
niet op hun beloop gelaten moeten worden. Omdat
hij intussen ook zijn studie Bestuurskunde had
afgerond wist hij uitstekend hoe de ambtelijke en
bestuurlijke molens draaien bij de gemeente.
GESPREKSPARTNER
Juist omdat Hanno weet hoe het er op het gemeente
huis aan toe gaat werd hij een echte gesprekspartner.
De belangen van Brouwershaven verdedigen is één,
maar dan wel de politiek en de ambtenarij in hun
waarde laten. Op voorhand reëel inschatten wat wel
en niet haalbaar is, scheelt heel veel tijd en energie.

Oud Papier
Iedere EERSTE zaterdag van de maand
komen de mannen van ASV het oud papier
ophalen. Vrijwilligers die op deze manier de
clubkas spekken.

Dat Hanno Canters verkozen is in
de gemeenteraad en vervolgens tot
wethouder is benoemd, zal intussen
iedereen in Brouwershaven wel weten.
Maar dat betekent wel dat Hanno afscheid
moet nemen van de Stadsraad. Reden om
even terug te kijken.

Hanno bij de stembus
STADSVISIE
Zonder Hanno en extern adviseur Pieter van der
Hulle geen Stadsvisie, zoveel is wel duidelijk.
Inclusief het laten participeren van tal van partijen
heeft het jaren geduurd. Maar in 2017 kon de
Stadsvisie Brouwershaven aan de gemeente
gepresenteerd worden en werd deze ook officieel
bekrachtigd. Een werkstuk waar heel veel partijen
aan meegewerkt hebben en waar Brouwershaven
nog jaren plezier van zal hebben. Ook nu nog wordt
er teruggegrepen op de Stadsvisie als er voorstellen
komen of ideeën opborrelen. De verdienste van
Hanno is dat hij van het document ook een echte
visie wist te maken.
DANK
Het is duidelijk dat Hanno in z’n 12 jaar heel veel
uren en daadkracht heeft gestoken in de leefbaar
heid van Brouwershaven, nu en in de toekomst.
Dank namens de inwoners van Brouwershaven
Hanno en veel succes aan de Laan van Sint Hilaire.
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Burgemeester helpt
Wat doe je als je je lievelingsdier een schaap is en je dit het allerliefst
als huisdier wilt maar je je ouders niet over de streep krijgt? Je
schrijft een brief aan de burgemeester!
Meinte Vermeijden, inmiddels 15 jaar oud, was slechts 8 toen ze
achter de computer een brief begon te typen. Ze bleef zeuren over
schapen in de tuin, waardoor haar vader op een gegeven moment zei
“Meinte als je zo graag een schaap wilt, schrijf je maar een brief aan
de burgemeester om te vragen of ze op de dijk mogen”. Daar wist
Meinte wel raad mee.
De brief was kort, krachtig vol kleur en onmogelijk te missen. En
precies op haar 9e verjaardag was het zover, haar brief was gehoord
en er werd serieus gekeken naar de plek voor haar schapen. Een
mooier verjaardagscadeau was er niet voor Meinte, elke dag is ze er
te vinden. Inmiddels heeft ze ook meerdere plekken waar ze mogen
grazen en wisselen de schapen dus regelmatig van plek in Brouw.
– Advertorial –

Praktijk voor Kinesiologie

Een oase van rust, zo kun je de speciale
kinesiologiekamer van Jolanda Kloet het
best omschrijven. In haar eigen huis heeft
ze een sfeervolle ruimte gecreëerd waarin
ze mensen van alle leeftijden helpt. Ben je
op zoek naar balans, energie en vitaliteit?
Jolanda begeleidt jou graag met behulp van
Kinesiologie in je proces naar gezondheid en
persoonlijke groei!

In onze huidige maatschappij ligt het werk- en levens
tempo hoog. Veel mensen zijn op zoek naar manieren
om stress beter te hanteren en het lichaam gezond te
houden. Kinesiologie is een methode die door middel
van spiertesten verstoringen in het lichaam opspoort
en herstelt. Ziekte, stress, angst, verdriet, voeding of
blessures kunnen stress en onbalans in de lichaamsenergie veroorzaken. Het lichaam vertelt als het ware
zelf wat er aan de hand is.
Tijdens een individueel consult kan een heel
arsenaal aan correctietechnieken toegepast worden
om de energiestroom weer te herstellen. Jolanda
benadrukt dat het echt maatwerk is: “Je behandelt
niet iedereen met dezelfde klacht op dezelfde
manier, maar je stemt echt af op de individuele
persoon.” Door het zelfherstellend vermogen van
het lichaam te activeren verbetert de gezondheid. Je
leert tevens de patronen waarin je steeds vastloopt
te herkennen en te doorbreken.
Kijk voor alle mogelijkheden, workshops en ervarin
gen van cliënten op www.kinesiologiebalans.nl

