
Familie Karens 
Grevelingenpolder, Brouwershaven  
 
Op de Grevelingenpolder in Brouwershaven is het goed toeven. Lekker rustig gelegen in een 
prachtige omgeving. Het is niet zo gek dat André en Adrie Karens dolgelukkig zijn met de 
oplevering daar van hun nieuwe chalet. 
 
Na 27 jaar in Ouddorp wilden André en Adrie wel eens iets anders. André: “We hebben van alles 
gehad, een vakantiehuis,  een stacaravan en de afgelopen drie jaar een gewone caravan. Omdat we 
toch steeds in Zeeland terecht komen, zijn we hier gaan rondkijken. We zochten vooral een plek waar 
we het hele jaar door terecht kunnen, ook in de winter.” In eerste instantie gingen ze kijken op een 
park in Zonnemaire, maar dat bleek niet de juiste plek. Stacaravanmakelaar Colinda Kort zei hen dat 
ze wel een heel leuke camping wist, Grevelingenpolder in Brouwershaven. “En daar zijn we haar nog 
steeds heel dankbaar voor,” zegt André enthousiast. “Ze had het bij het rechte eind.” 
 
Ze wisten een mooie plek te bemachtigen aan de rand van het park en kozen voor een Kust XL chalet. 
Adrie: “Het hoeft voor ons niet heel luxe, goed is goed. En deze kon snel geleverd worden. Dat 
vonden we wel belangrijk, we wilden graag snel alles regelen om er van te gaan genieten.” André en 
Adrie prijzen het goede contact met Jan en Jacolien van Zeeuwse Chalets. “Dat was geweldig, ze 
hielden ons goed op de hoogte. Jacolien regelde dat het nog voor Pasen geplaatst werd. Daar wilden 
we graag bij zijn. Ik weet nog dat Jan belde: ‘Het gaat zo voorspoedig, dus kom maar snel hierheen.’ 
Toen konden we alles op film zetten,” vertelt André.  
 
“Ze hebben er in de oplevering echt alles aan gedaan om het ons naar wens te maken. Het was netjes 
en schoon, heel goed geregeld allemaal. We gebruiken het voor onszelf, de kinderen zijn welkom 
voor een dagje uit. En als wij er niet zijn, mogen ze er best eens een nachtje in.” Wanneer het 
echtpaar in Zeeland is, gaan ze graag fietsen naar Zierikzee of Westenschouwen. En ’s avonds lopen 
ze bij Brouwershaven lekker even de dijk op. André: “Het plekje is heel belangrijk. Er is hier rust en 
privacy, daar houden wij van. We hebben hier alles wat we nodig hebben.” 
 
 
 
 


