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Beste Bressiaonders
Dit is alweer het derde nummer van BRSJS.nl. In dit nummer
staan de gemeenteraadverkiezingen van 2018 centraal. Zo
hebben wij een debatavond georganiseerd, met kandidaten
uit Bresjes. Over wat ze allemaal voor Bresjes willen. Ook de
Watersnoodramp, die deze maand 65 jaar geleden plaatsvond, komt onder andere aan de orde. Veel leesplezier!

Tekstcorrectie
Rein Leentfaar
Internet
www.brsjs.nl
Verspreidingsgebied
Breskens en omgeving
Oplage
3000
Aanleveren advertenties
advertentie@brsjs.nl
De advertenties moeten worden aangeleverd
voor de 1e van de maand.
Contact
redactie@brsjs.nl
www.brsjs.nl
Niet ontvangen?
U woont in Breskens en u heeft BRSJS.nl niet
ontvangen. Stuur dan een e-mail naar
redactie@brsjs.nl. U kunt ook een exemplaar
afhalen bij de Bruna, slagerij Karels en Jumbo.
Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is
nagestreefd, kan voor eventuele (druk)fouten
en onvolledigheden niet worden ingestaan.
De redactie van BRSJS.nl is dan ook niet
aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten,
die worden ondernomen op basis van deze
uitgave.
BRSJS.nl wordt mede mogelijk gemaakt door:
Zeeland Multimedia Service.
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Bezorging BRSJS.nl
Naar aanleiding van vragen over de bezorging van
BRSJS.nl het volgende: de bezorgers van BRSJS.nl
hebben enkele dagen de tijd om het magazine te
verspreiden. We streven ernaar om het magazine
zaterdag bij iedereen in de bus te laten vallen, maar
de bezorgers hebben tot zondagavond de tijd.

Evenementenkalender
16-17-18 februari Bewust aan de kust, centrum Qi
17 februari
Apresskiparty, cafe Centraal
17-18 februari
La Trappe Weekend, eet & muziek
café The Bounty
22 februari
Ayur-Yoga, centrum Qi
23 februari
Lezing De reis van de reïncarnerende
ziel door Maarten Oversier, centrum Qi
24 februari
11e Open Breskens Darten, eet & 		
muziek café The Bounty
24 februari
Workshops Taiji en Qigong, centrum Qi
24 februari
Drumcirkel, centrum Qi
3 maart
8e vv Breskens voetbalquiz, kantine 		
vvBreskens
3 maart
Urban night, cafe Centraal
10 maart
Biljart prijskamp ABC, eet & muziek
café The Bounty

Boek
Zoek en
T
1 NACH
VANAF

s voor
uw adre deling
bemid
verhuur

www.verhuurburozeeland.nl
Oosthavendam 16-18, Breskens 0117383940

Lucien van den Broecke gestopt
als voorzitter van de BBVB Breskens
Het begon als een waarneming, maar uiteindelijk is Lucien
3 jaar voorzitter geweest van de Bedrijfsbelangenvereniging
Breskens (BBVB).
Hij moest stoppen omdat deze voorzittersfunctie niet samen
kan en mag gaan met een functie in de gemeentepolitiek.
Gedurende deze 3 jaar is er heel wat gebeurd in Breskens.
Denk onder andere aan de invoering van de blauwe zone,
bedrijven die lang moesten wachten op een vergunning, en
de gemeente die de geluidsnormen voor bedrijven op het
industrieterrein wilde aanpassen vanwege de toekomstige
bouw van appartementen. Lucien wist gelukkig de weg bij
de gemeente, en daardoor konden de meeste zaken snel
worden opgelost.

De twee roerigste weken voor de leden van de bedrijfs
belangenvereniging waren de weken toen er sprake was
van de komst van een azc in Breskens er is toen dagelijks
koortsachtig vergaderd bij verhuurkantoor Keijmel. Lucien is
toen met mr. Nobus, Peter Verdegem en dhr. v. Landschoot
zelfs bij graaf Lippens, de burgemeester van Knokke,
geweest voor een gesprek. Ook Knokke was geen voor
stander en graaf Lippens heeft, op aandringen van hen,
zelfs een brief naar B en W van Sluis gestuurd om zijn
standpunt hierover duidelijk te maken. (Tijdelijke) opvolger
van Lucien is Vincent Keijmel. AD
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Breskens winkelhart

7 op 7 op en!

Voor al uw dagelijkse boodschappen

De leukste,
gezelligste,

terrasjes,
restaurants
en winkeltjes
vindt U hier!
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Spuiplein 47-57 Breskens
www.breskenswinkelhart.nl

Ze zijn er nog: vrijwilligers die zich jaar in, jaar uit belangeloos inzetten en zonder wie menige vereniging, stichting,
activiteit of museum niet of nauwelijks zou kunnen draaien.
Aan een aantal van deze (groepen) vrijwilligers besteden we
door middel van een serie interviews speciale aandacht. In
deze uitgave interviewen we Frans Verplanke.
Iedereen kent Frans Verplanke als het gezicht van Zwem
vereniging Scheldestroom. Hij is al vanaf ongeveer 1983
trainer, en verder helpt hij ook regelmatig met het ophalen
van oud papier, het maken van trainingsschema’s, de
baanindeling en de opstelling van de seniorenwedstrijden,
enz. Tevens is hij lid van de Stichting Openwater Zwemmen
Zeeuwsch-Vlaanderen die de langebaanwedstrijden in Sluis
en De Braakman organiseert. Voordat hij begon als trainer
was Frans al een fanatiek zwemmer en waterpoloër, hij is
trainer geworden toen zijn oudste dochter Ryan begon met
zwemmen. Later is ook zijn dochter Evelyn gaan zwemmen.
Hij ging mee naar de wedstrijden als trainer, maar ook als
vader van zijn 2 kinderen. Deze dubbelrol vond hij niet echt
moeilijk.
Hij kijkt puur naar de zwemmers en de prestatie in vergelijking met diens mogelijkheden en het maakt dan niet uit of
ze winnen of niet. Aanvankelijk besteedde Frans enkele uren
per week aan de zwemclub, maar dit is uitgegroeid naar ongeveer 7 uur per week training geven op 5 avonden. Frans is
met hart en ziel verknocht aan het zwemmen, hoewel hij liever
niet op de voorgrond staat. Hij heeft zijn trainersdiploma’s,
en kijkt veel naar de Olympische Spelen en op YouTube naar
beelden over zwemtechnieken en nieuwe ontwikkelingen, en
probeert deze uit bij een klein groepje zwemmers. Als dit lukt
probeert hij dit in overleg met de andere trainers toe te
passen bij de hele groep. De trainingsschema’s zijn de
leidraad, maar elke trainer kan hier gedeeltelijk een eigen
invulling aan geven. Verschillende trainers voor een trainingsgroepje werkt het beste: daar waar de een de klik niet heeft
met een bepaalde zwemmer, heeft de andere die wel.
Maar Frans is natuurlijk niet alleen. De vereniging heeft een
trainersstaf van 9 personen. De een investeert wat meer tijd
dan de ander, naar de mogelijkheden die hij heeft. Gelukkig
beschikt de vereniging nog steeds over veel mensen die bereid zijn om te helpen. Frans is ervan overtuigd dat wanneer
hij stopt, er weer andere mensen zullen klaarstaan om zijn
werkzaamheden over te nemen. Frans ziet het als een hobby,
en in een hobby ben je bereid veel tijd te steken. Voorwaarde
is wel dat je gezin erachter moet staan, en dat is gelukkig

De Vrijwilliger in het zonnetje
...Frans Verplanke
bij Frans het geval. Hij heeft gedurende zijn trainersbestaan
heel veel meegemaakt. Niet alleen leuke dingen, maar ook
vervelende. Hij probeert de leuke dingen te onthouden en de
vervelende snel te vergeten, want anders hou je het niet vol.
Liever een kind met minder talent en een grote inzet dan een
supertalent zonder inzet. Zwemmen is namelijk een van de
zwaarste trainingssporten. Een zwembad huren is duur ten
opzichte van een sportveld. Dat betekent dat de tijd waarin
je het zwembad ter beschikking hebt, je zeer intensief moet
trainen.
Het beste starten kinderen na het behalen van hun diploma’s,
ze hebben zichzelf dan nog geen afwijkende vaardigheden
aangeleerd en zijn gewend om te luisteren, waardoor ze
meer openstaan voor wat de trainer aangeeft. Tegenwoordig
speelt de zwemvereniging ook een rol in het project van de
gemeente Sluis in samenwerking met Porthos waarbij men
meer basisscholieren en brugklassers aan het sporten wil
krijgen. Kinderen gaan dan klassikaal naar het zwembad,
en krijgen daar een clinic.
Frans vindt het heerlijk om de kinderen te trainen. Zij zijn
zo spontaan en flappen er van alles uit, waardoor je op het
moment zelf even niet weet hoe te reageren, maar achteraf
dubbel ligt van het lachen.
Wens van Frans is dat als er ooit nog eens een nieuw zwembad gebouwd wordt door de gemeente Sluis dat er dan
ook een 50 meterbuitenbad wordt gebouwd. Dit is goed
voor de inwoners van de streek, voor de recreatie, en goed
voor de zwemsport. AD
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Ria Albregtse wint
computercursus
bij CCBS
De computerclub
CCBS bestaat
15 jaar en dat wordt
een heel jaar gevierd
met leuke winacties
via onze Facebookpagina. Het jaar
begon goed voor
Ria Albregtse, want
zij mocht zich de
winnaar noemen van
een gratis cursus ter
waarde van 80 euro.
Like onze Facebookpagina, want er
komen nog meer
leuke winacties,
zoals voor een
CCBS-koffiemok
gevuld met bonbons of een lekkere taart. Ook voor het
volgende seizoen wordt er weer een cursus weggegeven!

Nationale
titels voor
kanariekweker
Van 11 t/m 14 januari werd in de IJsselhal
in Zwolle een vogelshow gehouden waar gestreden
werd om de Nederlandse Kampioenschappen.
Er waren 10.600 vogels van kwekers uit het gehele land.
Johan Zeegers werd daar kampioen met een stel
kanaries rood ivoor intensief en ook kampioen met een
stel kanaries rood ivoor schimmel. De witte kanaries
kwamen één puntje te kort om in de prijzen te vallen.

Kapsalon Brigit steunt
de Voedselbank
Tijdens de feestdagen is het altijd leuk om iets extra’s te
krijgen. Kapsalon Brigit heeft daarom de voedselbank kerstcadeaus geschonken. Dit waren haarverzorgingsproducten,
zodat iedereen met het kerstdiner prachtig haar kon hebben.
Zo konden mensen met een kleine portemonnee toch een
mooie kerst vieren.

Donderdag t/m zondag
open van 10 tot 22 uur
Kerstvakantie en
krokusvakantie
elke dag geopend
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Ook
geopend
in de
winter!

Frank Verschorre al 50.000 km in de benen
Frank is gestart met hardlopen in 1991. Op 2 februari 1992
heeft Frank meegedaan aan de eerste editie van de halve
marathon van Cadzand-Bad. En dat is hij elk jaar blijven
doen. Hij heeft nu dus aan de 27e editie meegedaan. Ooit
begonnen als lid van de loopgroep van Remy Mangnus, traint
hij nu voor zichzelf. Het strand is dichtbij en afhankelijk van
de wind loopt hij op het strand, op de dijk of aan de landkant.
Hij loopt gemiddeld 3x per week een afstand tussen de 5 en
10 km. In de aanloop naar de halve marathon loopt hij wat
langere afstanden. Totaal heeft hij sinds 1991 in trainingen
en wedstrijden samen ongeveer 50.000 km in de benen.
De marathon van Cadzand-Bad wordt altijd in het eerste
weekend van februari gehouden. Frank heeft alle weersomstandigheden meegemaakt, van harde storm waarbij je
op het strand gezandstraald werd, tot sneeuw en gladheid,
stortbuien, maar ook heerlijk rustig voorjaarsweer met een
zonnetje.
De halve marathon van Cadzand-Bad wordt Frank z’n 14e
halve marathon. De snelste tijd die hij daar heeft gelopen is
1.17.40 in 1995. Hij heeft deze gelopen in 1:46.44. De beste
tijd die hij hier heeft gelopen is 1:17.40 in 1995. De langzaamste tijd was 1:55 gelopen in 2017. Ook heeft Frank
17 marathons gelopen. Zijn beste marathontijd was 2.40 in
de marathon van Rotterdam in 1994. Met het stijgen der
leeftijd worden de tijden langzamerhand ietsje minder, maar
het plezier in het lopen niet. Zolang zijn gezondheid goed
blijft wil hij zo lang mogelijk doorgaan met hardlopen, maar
hij is niet van plan om nog aan een marathon mee te doen,
omdat de impact hiervan op het lichaam erg groot is. Frank
doet verder regelmatig mee aan trimlopen in de omgeving.

Lopen is niet altijd
rozengeur en maneschijn.
Zo heeft Frank zich ooit
ingeschreven voor de
marathon van Rotterdam
en toen kwam er plotseling een startbewijs vrij
voor de marathon van
Barcelona, die was
14 dagen voor de
marathon van Rotterdam.
Barcelona heeft hij
gelopen in 2.52.47.
Vervolgens ging hij lopen
in Rotterdam, maar dat
viel niet mee. Frank had
het toen zo zwaar dat hij
niet eens meer weet dat
hij zijn vrouw, zoon en
moeder vlak voor de finish
gezien heeft en dat ze
hem toen aangeraakt en
aangemoedigd hebben.
Zijn tijd viel evenwel mee:
2.52.44. Frank houdt alles
minutieus bij in een schrift.
Elke training met het
aantal kilometers, en elke
loop, met de bijbehorende afstanden en tijden. Met 50.000 kilometer in de benen heeft hij heel wat paren hardloopschoenen versleten. AD

Uitslagen Bressiaanders Cadzand Bad
1 km: Ryan Neve in 4.59.
5 km: Arne Riemens: 22.33, Roy Hamelynck: 23.34, Louise
le Cocq: 23.40, Erik de Rechter: 24.30, Peter de Zeeuw:
24.54, Rik Oosterling: 25.43, Tom v Dorsselaer: 25.50,
Tonny v Mulken: 27.01, Mark Buitendijk: 27.02.

Halve Marathon:
Robert Vroon: 1:34.45, Francois vd Broecke: 1:37.31,
Koen Hamelink: 1:40.36, John Birch: 1:42.10,
Frank Verschorre: 1:46.44 Alexander Elfrink: 1:47.44,
Michel de Ruijsscher; 1:49.36, Simon de Feyter, 1:51.07,
Fred Vermeire: 2:00.29, Stephanie v Poucke: 2:02.30,
Jelko Sweegers: 2:05.25, Sjaak Oosterling: 2:12.48,
Kim v Poucke: 2:27.54
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VV Breskensjeugdvoetbalquiz

Brandweer Breskens
bedankt sponsoren
kerstboomverbranding
Bike store Breskens, Matchpoint, Cocoon, Bruna, Dobey
Jumbo, B&P, Freddy’s doe het zelf, Boulevart 1, Xerxes
Hairstyling, Keijmel Recreatie, Zwarteleer, Schoonheidssalon
Vera, Kapsalon Wies Verduin, De Frietkotter, Bakkerij Willemsen, Strandpaviljoen BAZ, Plus, Slagerij Karels, Roxanne,
Anne’s Knipkot, Etos, Karin’s Borduurstudio, Snoep fabriek
Napoleon
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Voor de derde keer werd er een voetbalquiz voor de jeugd
georganiseerd door de jeugdevenementencommissie.
Quizmaster Serge de Ruijsscher had weer een hele lijst
met vragen bedacht. Het waren behoorlijk pittige vragen,
maar de meeste deelnemers wisten toch nog veel goede
antwoorden en de rebussen waren ook goed te doen. En met
een flesje Appelaere voor de dorst, een banaan voor de
concentratie en een zakje chips voor de inspanningen werd
het een hele gezellige quizavond. Het was behoorlijk
spannend, het ging lange tijd gelijk op tussen de toppers,
maar in de laatste ronde behaalden Jesse Lauret en Laurens
Reynvoet 2 punten meer en werden zij winnaar van de derde
VV Breskensjeugdvoetbalquiz en zij wonnen daarmee een
mooi voetbalpakket en uiteraard de wisselbeker.

Dorpsraad Breskens
in vogelvlucht
Een korte terugblik op de afgelopen maanden:
-- Wegens toenemende drukte in haar privésituatie is Suzan
Boersma teruggetreden als voorzitster. Haar aftreden 		
wordt officieel bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering. Sinds enkele maanden is Bea Keijmel
waarnemend voorzitter.
- Bij de dodenherdenking op 11 september is er namens
de Dorpsraad een krans gelegd.
- De Dorpsraad Breskens heeft het initiatief genomen voor
de oprichting van het nieuwe dorpsblad. Voor de
oprichting van BRSJS.nl hebben 2 leden van de
Dorpsraad veel werk verzet. De oprichting van BRSJS.nl
is financieel gesponsord door de Dorpsraad.
- De Dorpsraad is sinds de vorige jaarvergadering bezig
met de verkeerssituatie bij De Korre. Wethouder v.d. 		
Vijver beloofde bij deze gelegenheid haar aandacht 		
hieraan te zullen geven. Inmiddels komen er veel
klachten binnen bij de Dorpsraad en andere instanties
(gemeente Sluis, politie), zowel mondeling als
schriftelijk. De Dorpsraad gaat binnenkort een gesprek
aan met de wethouder teneinde tot een daadwerkelijke
oplossing van de situatie te komen. De verkeerssituatie bij
De Korre is niet alleen hinderlijk, maar ook gevaarlijk.
- De Dorpsraad werkt sinds vorig jaar samen met de
Bedrijfsbelangenvereniging Breskens (BBVB) voor wat
betreft de te organiseren themamarkten en evenementen.
- De Dorpsraad is voor een blauwe zone in de periode van
1 april tot 1 oktober, omdat het bekeuren van mensen
buiten deze periode nergens voor nodig is. De gemeente
kan/wil hier echter geen medewerking aan geven.
- De Dorpsraad zou graag een eigen website realiseren,
ook hiervoor zijn er ideeën.
- De Dorpsraad gaat medewerking verlenen aan een pilot
van de politie. Deze pilot wordt door de politie geïnitieerd
naar aanleiding van de vele klachten van inwoners van
Breskens over te hard rijden binnen de bebouwde kom.

Check onze bijzondere activiteiten op

www.qi-breskens.com
Veerhaven 3 (PSD terminal)

De jaarvergadering j van de Dorpsraad zal worden gehouden
op 9 april 2018 in De Ontmoeting. U bent van harte uitgenodigd die jaarvergadering bij te wonen.
9

wij gaan voor volwaardig voortgezet onderwijs in West-Zeeuws-Vlaanderen;
wij gaan voor volwaardig voortgezet onderwijs in West-Zeeuws-Vlaanderen;
koste wat kost
koste wat kost
in het belang van de leefbaarheid tweede-woningverordening herinvoeren
in het belang van de leefbaarheid tweede-woningverordening herinvoeren
en een kwalitatief goed en divers (huur)woningenaanbod houden voor zowel
en een kwalitatief goed en divers (huur)woningenaanbod houden voor zowel
jongeren als ouderen in alle kernen
jongeren als ouderen in alle kernen
de identiteit, openheid van onze kust behouden, dus geen verdere bebouwing
de identiteit, openheid van onze kust behouden, dus geen verdere bebouwing
op en aan de kust
op en aan de kust
inwoners betrekken bij de invulling van het beleid
inwoners betrekken bij de invulling van het beleid
activiteiten voor de jeugd mogelijk maken, vergunningen zo ruim mogelijk
activiteiten voor de jeugd mogelijk maken, vergunningen zo ruim mogelijk
toepassen, evenemententerrein(en) aanwijzen
toepassen, evenemententerrein(en) aanwijzen
toerisme is en blijft een speerpunt voor onze lokale economie.
toerisme is en blijft een speerpunt voor onze lokale economie.
pasje voor de milieustraat voor inwoners
pasje voor de milieustraat voor inwoners
geen verdere bezuinigingen op sport en cultuur
geen verdere bezuinigingen op sport en cultuur
openbaar vervoer moet uitgebreider en geen afwaardering van 80km-wegen
openbaar vervoer moet uitgebreider en geen afwaardering van 80km-wegen
naar 60km-wegen
naar 60km-wegen
duidelijke en zo eenvoudig mogelijke regelgeving
duidelijke en zo eenvoudig mogelijke regelgeving
schone lucht, schone stranden en schoon water!
schone lucht, schone stranden en schoon water!
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stem
voor
optimisme
stem
voor
optimisme
kies
kies
Dorpsbelangen
&&
Toerisme
Dorpsbelangen
Toerisme

Vroeger en nu

SAMEN met LIJST BABIJN

(3) Lucien van den Broecke

(4) Sebastiaan Keijmel

(6) Rob Traas

LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN! Stem op woensdag 21 maart, Lijst Babijn.
Samen met Lijst Babijn en uw inbreng, komt onze mooie gemeente weer tot bloei!
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Politiek debat
BRSJS.NL heeft aan iedere partij die meedoet aan de verkiezingen gevraagd
een Bressiaander af te vaardigen om iets over zichzelf en de partij te vertellen.
En duidelijkheid te verschaffen: wat wil je voor Bresjes? Aanwezig waren CDA,
SP, VVD, Lijst Babijn, Nieuw Gemeentebelang en D&T. Afwezig waren D66 (zieke
Bressiaander) en PVDA (heeft geen Bresiaanders op de lijst).

Marianne Carels
Raadslid van Dorpsbelangen en Toerisme
(D&T). We dragen Breskens en de ont
wikkelingen aldaar een warm hart toe.
Een punt van zorg is de verkoop van
woningen aan de toerist en het tekort
aan woningen voor de eigen jongeren.

Marian van Oostenbrugge
Lid van Nieuw Gemeentebelang, nieuw in
de politiek. Heeft de cursus politiek actief
gedaan. Ze vond alles heel interessant. Is
getrouwd met een Bressiaander en woont
hier met veel plezier. De punten van de
partij, daar sta ik vierkant achter.

Een stuk schrijven over een politiek debat is geen gemakkelijke taak, zeker niet
wanneer alle politieke partijen het unaniem met elkaar eens zijn. De ludieke, aan
gename toon was gezet toen de Bressiaanse afgevaardigden van de meeste,
campagne voerende partijen aan tafel zaten.
De spelregels waren simpel: iedereen kon zich voorstellen, de standpunten
benoemen en verdedigen, zolang het maar over Breskens ging.
Wat vindt u van de havenplannen?
Marianne Carels vertelde in de introductie dat D&T niet altijd positief staat tegenover
veranderingen in Breskens. Op de vraag antwoordde zij: “Visserij Experience, dat
zijn al plannen, dat is al in ontwikkeling. Bedrijven kunnen echter niet in het haven
gebied blijven en worden dan ook de dupe van de havenplannen.”
De VVD is voor de ontwikkelingen, en beseft ook dat deze helaas ten koste zullen
gaan van een deel van de huidige activiteiten in de handelshaven. “Maar hier komt
andere bedrijvigheid zoals horeca en dergelijke voor terug”.
Nieuw Gemeentebelang vond het jammer dat de kustvisie zou verdwijnen door het
teloorgaan van de visserij, en vooral het toerisme zou hieronder lijden. Lucien van
den Broecke antwoordde uitgebreid op de vraag. Hij vond dat er door de bouw
van de nieuwe vismijn wel degelijk visserij kan blijven. Er wordt dagelijks tussen de
40 en 50 ton garnalen gelost. Ook was hij niet echt te spreken over de overlast die
dit zou creëren bij de kopers van de nieuwe appartementen. Bestaande regelgeving
zorgt volgens hem voor borging van ieders rechten.
Peter Ploegaert was voornamelijk te spreken over het feit dat de Visserij Experience
(het museum) de beleving zou moeten stimuleren voor de toeristen, en dat dit het
gemis zou opvangen van echte visserij. Toch zou hij het fantastisch vinden om de
garnalen hier in Breskens te laten pellen, en bijvoorbeeld niet in Marokko, al was het
maar dat mensen het proces hiervan in levenden lijve zouden kunnen meemaken.

Thomas Castelijn
Lid van de VVD, 36 jaar oud en 7de op de
lijst van de VVD. Hij wil zich inzetten voor
de ontwikkelingen van de haven, meer
woningen bijbouwen en de gemeentelijke
belastingen omlaag. Tweedewoningverordening afgeschaft houden zoals het nu is.
12

Hoe loopt het in de toekomst tussen de visserij en de bewoners van de appartementen?
Annie Geerarts vertelde meteen dat men absoluut geen voorstander was van de
appartementen. “Dat is een beetje mosterd na de maaltijd,” antwoorde Marianne
Carels, “we hebben wel altijd beweerd dat we geen appartementen wilden,” onderbrak Annie haar: “Het hadden wel wat minder appartementen kunnen zijn, zodat de
vismijn behouden kon blijven”.

gemeenteraadsverkiezingen
Iedereen was het er unaniem over eens dat de haven sowieso een opknapbeurt
nodig heeft. Ik stelde echter de vraag: “Hoe zit het met de recentste plannen?”,
waarbij ik doelde op waar mensen deze konden bekijken. “De plannen op de
website zijn immers van 2015.” Een redactielid van BRSJS.nl had al meermaals
geprobeerd om in contact te komen met de gemeente om de plannen van 2017 in
handen te krijgen, maar ving helaas bot. Marianne Carels gaf als antwoord op de
vraag dat D&T van open communicatie houdt. De meeste partijen waren het ermee
eens dat de website van de gemeente verbeterd moet worden.
Weer waren de politieke partijen dus unaniem in hun mening. Net zoals over
de plannen over het “Fiets-voetveerverkeer”. Thomas Castelijns idee was om
de plaatselijke bevolking op de been te brengen en te motiveren om desnoods
rechtstreeks naar den Haag te gaan om ons veer te behouden. De andere partijen
stemden daar volledig mee in.
Wat was er nu eigenlijk gebeurd met dat azc?
De unanimiteit was plots verdwenen. De sfeer sloeg om naar een wat grimmiger
decor waarbij de meesten een slok water achteroversloegen. Peter Ploegaert: “Als
we een half jaar hadden gewacht, was het sowieso niet doorgegaan. Het was niet
meer nodig. Verspilde moeite”.
Toen het communicatieprobleem aangekaart werd, liet Marianne Carels zich horen:
“Het was verkeerd opgepakt door veel mensen”, zei ze. “We gingen de mensen
vragen wat ze ervan vonden.” “Daar ben ik het niet mee eens Marianne” zei Lucien
van den Broecke. “De donderdag voordien kreeg ik telefoon van de burgemeester
dat er een azc zou komen. Het werd allemaal stilgehouden en dat kunnen we bewijzen ook! Er werden smerige rotstreken uitgehaald!” De rest van de aanwezigen
hield zich stil. “Ook de inloopavond was een grap. Niemand was voor een groot
azc, maar we hadden een opdracht van het Rijk” ging Marianne Carels verder.
Lucien van den Broecke benadrukte dat iedereen, behalve Lijst Babijn, in eerste
instantie voorstander was en vervolgens, een week later, ze allemaal waren gedraaid als een blad aan een boom.
Was het azc niet al een paar weken van tevoren georganiseerd?
Peter Ploegaert was het er volledig mee eens dat de communicatie anders had
moeten verlopen: “Er zat een pinkstervakantie tussen, en het had gewoon anders
gemoeten. Nu hebben we hier een draaiboek voor, zodat we soortgelijke situaties
in de toekomst kunnen opvangen.”
Ook Ter Schelde kwam ter sprake. Alle partijen waren het ermee eens dat het
gebouw gesloopt moet worden. Iedereen was het ook eens met het feit dat de
handhaving van de blauwe zone enkel in de zomer uitgevoerd zou moeten worden
en in de winter een stuk minder. ADP & SB

SAMEN met LIJST BABIJN

(3) Lucien van den Broecke

(4) Sebastiaan Keijmel

(6) Rob Traas

LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN! Stem op woensdag 21 maart, Lijst Babijn.
Samen met Lijst Babijn en uw inbreng, komt onze mooie gemeente weer tot bloei!

Lucien van de Broecke
Lid van Lijst Babijn. Penningmeester
Visserijfeesten en 11 jaar gemeenteraadslid tot 2014. Vindt het heel belangrijk dat
de vismijn behouden blijft voor Breskens,
er starterswoningen komen, dat
Ter Schelde gesloopt moet worden en
dat er extra parkeerplaatsen komen.

Annie Geerarts
SP-voorzitter en fractie- en commissielid.
Gaat voor de leefbaarheid van Breskens.
Ondernemers zijn heel belangrijk voor het
dorp. Ze wil de samenhang van de vele
vrijwilligers stimuleren. Breskens is daarin
uniek.

Dynamiek en Continuïteit
Peter
Ploegaert
21van
maart
1 CDA
Lid
hetlijst
CDA,
tweede periode als wethouder,
voelt
zich
Bressiaander;
als
Nr. 1
Peter Ploegaert - Breskens
wethouder kan hij zich niet volledig uit
spreken over Breskens alleen, hij zit er
voor heel West Zeeuws-Vlaanderen.
Breskens is de tweede grote kern van de
gemeente met maar een verschil van 40 tot
50 inwoners in vergelijking met Oostburg.
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Een deel van de kandidaten voor #GR2018 VVD Sluis.
Vlnr: Thomas Castelijn, Pim Luteijn, Richard de Jong, Maaike Basting-Kok, Astrid van Kleef, Philip Thomaes,
Jack Werkman, Johan Provoost, Jan Mesuere, Barbara Suurmond, Jan Smits, Jacques Suurmond,
Conny Almekinders, Bastiaan Apers en Elco Tieleman.
Op de foto ontbreken: Raoul du Fossé, Nick de Wint, Bastiaan Dikker, Chantal de Jonge, Jurrien Kruidhof,
Jan van Daalen, Peter Overhaus, Ronny Clijncke, Henk Tazelaar en Peter de Regt.

Breskens:

de vaart erin houden!
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Gebeuren er zaken die het daglicht niet
kunnen verdragen? Meld het nu!
Zie jij in je straat of dorp ook dingen die niet door de beugel
kunnen, zoals drugs dealen, mensen die worden lastig
gevallen, diefstal, of verwaarlozing. Komen er bij jouw
buren in de straat ongure types en heb je een vermoeden
dat er drugs gedeald worden en durf je geen aangifte te
doen omdat je bang bent dat je naam in het dossier komt?
Heb je gezien dat iemand iets moedwillig kapotmaakte,
omdat deze persoon onder invloed was van drank en/of
drugs?
Of weet je een wietplantage, of ken je dealers die hun waar
verkopen aan jonge kinderen of staat er weleens een auto
in jouw straat vanwaaruit drugs worden verkocht? Noteer

dan het kenteken en meld dat bij misdaad anoniem.
Daar registreren ze de auto en als er controles komen dan
worden die auto’s er uitgepikt, zonder dat die persoon weet
dat jij het gemeld hebt. Jij kent de dader en de dader kent
jou: dat lijkt een lastig parket, maar je kan daar iets aan
doen door het volledig anoniem door te geven. Je naam
komt nergens te staan. Twijfel dus niet als je iets ziet wat
niet klopt en meld het bij misdaad anoniem.
Samen kunnen we onze kinderen beschermen en het dorp
veilig houden.
Meld misdaad anoniem 0800-7000
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EHBO Breskens
De komende maanden organiseert de EHBO-vereniging
Breskens weer diverse cursussen, hieronder leest u
wat de cursussen inhouden en wanneer deze gegeven
worden. Ook is de EHBO-vereniging Breskens op zoek
naar bestuursleden en evenementen en EHBO’ers (vrijwilligers). Meer informatie over deze functies leest u in
onderstaand bericht.
Thema-avond Eerste Hulp aan Kinderen
Weet u wat u moet doen bij een verbrande vinger, een verstuikte enkel, een schaafplek, een hartstilstand of een ander ongeval bij uw kind of kleinkind? De EHBO-
vereniging Breskens organiseert in maart een cursus Eerste Hulp aan Kinderen.
Deze cursus wordt gehouden op woensdag 7 maart van 19:30 uur tot 21:30 uur in
MFC de Korre, Ghistelkerke 1a, Breskens. De kosten voor deze avond bedragen
€ 7,50, inclusief koffie of thee in de pauze. Na afloop ontvangt u een certificaat van
deelname. Wanneer u wilt gaan werken als gastouder of bij het kinderdagverblijf,
dan is er een uitgebreidere cursus noodzakelijk. Wanneer u daar interesse in heeft,
kunt u ook contact met ons opnemen.
Cursus AED-bediener en reanimatie
De cursus AED-bediener en reanimatie zal plaats vinden op 2 woensdagavonden
in april of mei van 19:30 uur tot 21:30 uur. Tijdens deze cursus leert u alles wat
u moet doen wanneer iemand een hartstilstand krijgt, zoals het beademen, het
toepassen van de hartmassage, maar ook het gebruik van de aed (automatische
externe defibrillator) wordt uitgelegd. Deze cursus wordt afgesloten met een
examen, waarna u het certificaat van de reanimatieraad ontvangt. De kosten
voor deze cursus bedragen € 25.

Restaurant Spuiplein 41
meat - fish - drinks - bites
Spuiplein 41 - 4511 AP Breskens
www.spuiplein41.nl - 0031(0)117383712
Maandag is onze sluitingsdag, uitgezonderd
feestdagen

Graag tot ziens!

Pieter en Sanne van de Velde





Café “de Platte Knoop”
Boulevard 38 te Breskens

Bovenstaande cursussen worden gegeven volgens de richtlijnen van het
Nederlandse Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad, door een
gecertificeerd instructeur. De cursussen worden gegeven in MFC de Korre,
Ghistelkerke 1a, Breskens. Ook is het mogelijk om bovenstaande cursussen te
geven voor sportverenigingen op een door u gewenste locatie. Na het volgen
van een van bovenstaande cursussen weten bestuursleden en/of trainers nog
beter wat te doen bij een ongeval.
Bij veel zorgverzekeringen kunt u vanuit de aanvullende verzekering een gedeelte
van dit bedrag terugkrijgen. Inschrijven kan via het formulier op de website
(www.ehbobreskens.nl), per e-mail (info@ehbobreskens.nl) of telefonisch bij
Patrick van Akkeren (06-54300693).

Openingstijden:
Zondag vanaf 10.00 uur
Maandag t/m zaterdag vanaf 14.00 uur
Woensdag sluitingsdag
Poolbiljart • Driebandenbiljart • Dartborden
Thuishaven van diverse verenigingen
KOM EENS BINNEN VOOR EEN HEERLIJKE KOFFIE,
BIERTJE, WE HEBBEN VAN ALLES!
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Verenigingen
Scheldestroom
Ryan Verplanke heeft op de Open Nederlandse Masters
Kampioenschappen op 21 januari 2x goud en 2x zilver gewonnen. Een prestatie van formaat!
Uitslagen zwemmers uit Breskens bij diverse
zwemwedstrijden:
Open Nederlandse Masters Kampioenschappen op
21-01-2018: Ryan Verplanke: 1e 50m schoolslag in 36.97,
1e 200m schoolslag in 2:58.24, 2e 50m vlinderslag in 31:37,
2e 100m vlinderslag in 1:13.13. Martinique Jansen: 9e 100m
wisselslag in 1:29.60. Evelyn Verplanke: 4e 100m rugslag in
1:25.63. Thérèse de Munck: 13e 200m vrije slag in 1:23.55,
8e 50m rugslag in 40.25. Tonny Vinke: 10e 200m vrije slag,
18e 100m wisselslag in 1:22.57. Estafette 4 x 50m vrije slag
dames met Ryan Verplanke: 4e in 2:09.61. Estafette 4 x 50m
wisselslag heren met Tonny Vinke: 3e in 2:12.22. Estafette
4 x 50m wisselslag dames met Thérèse de Munck en
Martinique Jansen: 2e in 2:28.52
Junioren Jeugd Senioren Circuit Hulst op 21-01-2018:
Tara den Besten: 6e 100m rugslag in 1:01.13, 1e 50m
vlinderslag in 59.58.
Swimkick Minioren deel 2 Terneuzen op 28-01-2018:
Lars den Besten: 7e 25m rugslag in 33.14, 9e 25m schoolslag in 34.18. Ilse Philipse: 22e 25m rugslag in 37.13, 21e
25m schoolslag in 39.37. Astrid van Rosevelt: 9e 50m
schoolslag in 1:14.88, 10e 25m rugslag in 32.63.
Matthijs Vinke: 2e 50m vrije slag, 1e 100m rugslag in
1:40.52. Evelien v Voren: 4e 100m schoolslag in 2:16.41,
4e 50m vlinderslag in 1:17.19. Niek Walhout: 10e 25m
rugslag in 40.38, 7e 25m schoolslag in 33.40.
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Tiramisu, een heerlijk dessert
voor 6 tot 8 personen

Koken met KO

2×80 gram witte basterdsuiker
4 eieren gesplitst
mok sterke koffie
100 ml amaretto
3 tl vanille-essence
500 gram mascarpone
2 zakken bitterkoekjes
cacaopoeder
chocoladerasp

Splits de eieren en klop het eigeel op met 80 gram basterdsuiker
in een warmwaterbad tot het ingedikt is.
Klop daarna het eiwit stijf met 80 gram basterdsuiker
en vermeng de mascarpone met het eigeelmengsel.
Spatel daarna het eiwit erdoor en voeg de vanille toe.
Voeg de koffie en amaretto samen in een bakje.
Doop de bitterkoekjes in het koffie-amaretto mengsel en
leg een eerste laag bitterkoekjes in een schaal.
Daarna bestrijken met het eimengsel.
Nu leggen we er weer een laag bitterkoekjes op en dan de rest van het eimengsel.
Bestrooi alles met cacaopoeder en rasp de chocolade erop.
Zet het geheel 24 uur in de koelkast en ... smullen maar!
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Met plezier herstellen we je
computer, smartphone, tablet,...

Valentijn
De gecommercialiseerde valentijnsliefde is een ander soort
liefde dan die welke men voelt voor een moeder, kind of
boezemvriend.
Jan en Kees zijn hun hele leven al beste vrienden en
begrijpen elkaar zonder woorden. Ze werkten samen op
een vissersboot in Urk en voeren in het verleden vaak naar
Breskens. Nu ze met pensioen zijn, kunnen ze elkaar nog
steeds niet missen en sleutelen ze dagelijks samen aan
boten. Een kennis had zijn motorboot verkocht aan een
Bressiaander en vroeg hen om de boot naar Breskens te
brengen. Onder een scherpe februarilucht kwamen ze over
het ijskoude water helemaal uit Urk naar Breskens, alwaar
ze twee dagen wilden blijven om een paar oude bekenden
op te zoeken. Kees had daarom een kamer geboekt in een
B&B (bed and breakfast). De uitbaatster van het gasten
verblijf verheugde zich op hun komst. Het waren haar eerste
gasten dit jaar. De man die de reservering maakte, Kees
dus, had geschreven dat ze met z’n tweeën kwamen.

Mercuriusstraat 5 - 4511CN Breskens
Tel.: 0655 793 798 - www.zeelandmultimedia.nl

Soms denk je iets aan te voelen terwijl het achteraf helemaal
niet blijkt te kloppen. Een kwestie van perceptie, gekleurd
door omstandigheden, zijnde in dit geval ‘Valentijn’.
Toen er twee ruwe bolsters de B&B binnenkwamen, wist
de gastvrouw meteen dat het grondig fout zat met haar
perceptie. Op Valentijnsdag had ze geen onbehouwen
bootwerkers verwacht. ‘Welkom’, fluisterde de gastvrouw
ontdaan. Ze kromp ineen, overspoeld door gevoelens van
misplaatste tuttigheid. Rode glazen hartjes tingelden boven
het bed. Op de hoofdkussens lagen naar rozen geurende
hartvormige zeepjes. Na een korte, ongemakkelijke rondleiding schoot ze schichtig weg. Ze ging op haar luie bank
hangen waar ze in één ruk alle chocoladehartjes verorberde
die ze de mislukte tortelduifjes ’s anderdaags bij het ontbijt
had willen voeren. Misselijk en ontdaan lag ze tussen de
stapel rode wikkeltjes naar het plafond te staren. B.R.

Boulevard 1

4511 AA

Breskens

0117-308115
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The day after Valentijnsdag 2018
15 februari 2018 om acht uur ’s avonds stond het dan toch
eindelijk te gebeuren: goud voor Sven Kramer op de 10.000
meter tijdens de XXIIIe Olympische winterspelen in Zuid-
Korea? Op het moment dat we dit lezen weten we het antwoord al, op het moment van schrijven van dit stuk nog
niet. In 2010 lag hij op koers, maar ging het goud, door de
verkeerde wissel van Kramer, naar de Zuid-Koreaan
Seung-Hoon Lee. Vier jaar later in Noorwegen, een
second chance voor Kramer, maar deze keer was een
Nederlander hem voor met een wereldtijd: Jorrit Bergsma.
‘Drie keer is scheepsrecht’ luidt het gezegde toch? Is het
deze keer een strijd geworden tussen Sven Kramer, Jorrit
Bergsma en Seung-Hoon Lee in The Science Olympic Oval
in Gangneung? Jorrit Bergsma zal zeker starten, maar de
winnaar van 2010 (Seung-Hoon Lee) niet. Hij neemt wel
deel, maar op de massastart. De reden hiervoor is dat als
de Koreaan hier een medaille wint, deze door de Koreaanse
bevolking meer wordt gewaardeerd dan een op een indivi
dueel nummer.
De openingsceremonie van de XXIIIe Olympische Winter
spelen is in Pyeongchang (en niet Pyongyang) was op
9 februari. Overigens: een paar letters verschil maar; Pyeongchang ligt in het democratische Zuid-Korea en Pyongyang
is de hoofdstad van het communistische Noord-Korea, wat
uiteraard wel een duidelijk verschil maakt.
We hebben inmiddels gezien wat de Zuid-Koreanen bedacht
hebben voor de openingsceremonie. Ik ga ervan uit dat dit
zeker spectaculair was. Er wordt ook altijd iets speciaals
bedacht, want tijdens de openingsceremonie van het WK
Voetbal in 2000 is Zuid-Korea begonnen met een duizend
jarig project: ‘The Door to the Thousand Years’. Elke tien jaar
wordt er een nieuwe poort gebouwd. De laatste poort wordt
uiteraard in het jaar 2100 gebouwd en krijgt als toepasselijke
titel ‘The Gate of Completion’.
Zuid-Korea heeft nog meer leuke weetjes. Zo is de officiële
mascotte voor deze Olympische Spelen, Soohorang, de witte
tijger. In de Zuid-Koreaanse mythologie is de witte tijger een
belangrijk dier dat staat voor kracht, betrouwbaarheid en bescherming. Verder is Lee, de achternaam van Seung-Hoon,
geen bijzondere naam, want zowat iedere Zuid-Koreaan
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NO MATTER WHERE OR WHY YOU TRAVEL,
THERE’S ALWAYS SOMETHING
NEW TO BE FOUND
heeft dezelfde achternaam: Lee, Kim, Park, Choi of Chung.
De Zuid-Koreaanse vlag, de Taegeukgi, staat bol van de
symboliek: zo wijst de rode helft naar yang, de positieve
kosmische krachten, en de blauwe bol naar yin de negatieve
kosmische krachten. De vier symbolen rondom duiden op de
vier universele elementen: hemel, aarde, vuur en water. Dit
zijn maar enkele van de vele mysteries van Zuid-Korea. Dit
prachtige land heeft veel cultuur en een prachtig panorama.
Het is misschien niet het eerste land waar je aan denkt, maar
het zou een mooie reisbestemming kunnen zijn.
Wat heeft dit nu te maken met Valentijnsdag? Wel, in Zuid-
Korea vieren ze elke maand feest. Elke veertiende van de
maand is een feestdag. Geen officiële, eerder een commer
ciële, maar de Koreanen hebben wel elke maand iets om
naar uit te kijken. Zo ook op 14 februari, de voornamelijk
westers georiënteerde, commerciële Valentijnsdag. Nu
maar hopen dat Nederland de dag erna ook een feestje heeft
kunnen vieren in het Holland Heineken House in Gangneung:
goud voor Sven, of toch weer voor Jorritsma …?
Miranda van Haneghem – Travel Counsellor.
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Jolanda Weemaes
+31 (0)6 83551554
info@onszeeuwske.nl
www.onszeeuwske.nl
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Energetix, Si-mode & Zeeuwse Hebbedinget
Energetix, Si-mode & Zeeuwse Hebbedingetjes

		 Een kameleon
		
verkleurt
zeker trager …
Ik ben juist bezig een ernstig ziek konijntje te laten inslapen
als ik door het spreekkamerraam van het ‘Dierenartsencentrum West’ in Breskens een witte Audi met Duits kenteken de
parking op zie komen rijden. Mevrouw, blond en niet bepaald
onaantrekkelijk, installeert zich vervolgens in de wachtkamer.
Nadat ik, hopelijk enigszins troost biedend, de eigenaresse
van het konijntje naar buiten heb gelaten, wend ik me tot de
wachtende dame: “Kan ik u helpen?”, waarop zij antwoordt:
“Ein Termin um Viertel vor Drei” (een afspraak om kwart voor
drie) te hebben. Ik laat haar de spreekkamer binnen, terwijl
zij zich ongemakkelijk begint te voelen als ze ziet hoe ik haar
van top tot teen bekijk, op zoek naar haar huisdier, ze mocht
er inderdaad zijn! “Sind Sie der Artz?” “Stimmt, Ich bin der
Tierartz”
Een kameleon verandert zeker langzamer van kleur dan zij.
Ze hadden haar immers gezegd dat de huisarts in de
Dorpsstraat woonde, (en dat was toen ook zo!), maar wist
zij veel dat de groene esculaap voor aan de parking meer
met dieren dan met mensen van doen had. Met enige
schaamte, maar anderzijds ook de humor van dit voorval
inziend, vertrekt ze met haar van blank naar rood verkleurde,
toch vriendelijk lachend gezicht en haar witte Audi richting
huisarts verderop in onze Dorpsstraat, mij achterlatend met
de vraag waarvoor ze daar moest zijn. Mevrouw mankeerde,
zoals ik haar zag, waarschijnlijk niets: maar ook dat kan even
duren voor het over gaat!
Misschien had ik haar ook wel kunnen helpen. Ons vak
gebied bestrijkt immers meerdere diersoorten, waar de
huisarts zich slechts bezighoudt met één (zoog)diersoort,
de mens. Bovendien: de eerlijkheid gebiedt te zeggen,
dat meerdere mensen ons dierenartsen wel vaker veel
vertrouwen schenken, getuige: “Wilt u even naar m’n poesje
kijken dokter, ze heeft zoveel last van haaruitval?”.
Geert de Bruijckere

Professioneel gereedschap-

Professioneel gereedschapenmachineverhuur
machineverhuur
en
Geen
Geengesleur!
gesleur!
GC Verhuur levert GRATIS* tot aan de
GC Verhuur levert GRATIS* tot aan de
deur

deur

Familieberichten
Overleden: Alexander Jannes Lauret (90),
Willem Meeuwis Luteijn (88), Nina Bonnewel-Eversdijk (89),
Rina de Back - van Boven (93), Mien Risseeuw - Becu (83)
Heeft u familieberichten zoals geboorte/jubileum/
overlijden en wilt u deze plaatsen in BRSJS.nl dan
kunt u dit doorgeven aan redactie@brsjs.nl
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Het water komt

Het stormde al een paar dagen en er was ook hoogtij
’s middags. Jan woonde op de Boulevard als elfjarige
jongen en vermaakte zich uitstekend met zijn kameraden
door steeds van eilandje naar eilandje te sprinten aan de
voet van de duinen, zo tussen twee golven door en dan
proberen droog te blijven. Lukte dat niet, dan werd je
uitgelachen door je maats; dan riepen ze “natte kloten en
geen vis”. De laarzen werden leeggekieperd en dan maar
weer verder. Het was zaterdagmiddag 31 januari 1953 en zo
rond twee uur was er een lekker tij hoogwater, zo heette dat.
Het begon al een beetje de Oesterput in te lopen over een
laag gedeelte van de duinen. Ondertussen bleef het KNMI
hevige storm afgeven uit het westen, later ruimend naar het
noordwesten het werd donker, het hagelde, alles stond te
rammelen. Het was een nacht die op volle maan volgde,
maan en zon zogen het zilte water omhoog tegen de kusten,
maar over dit hoog gestuwde water joeg ook nog de storm
uit het noordwesten.
In de nacht van 31 januari op 1 februari voltrok zich een
drama dat zijn weerga niet zou kennen, dijken braken,
mensen verdronken of verloren have en goed. Het was
soms niet te bevatten, wat redders en overlevenden hebben
meegemaakt in die ene nacht. Voor sommigen duurde de
redding wel twee tot drie dagen zonder eten of drinken.
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Ik ging op zoek in Breskens naar wat er hier gebeurd was,
waar stond er overal water en ik vroeg me af wat voor verhalen er nog te vertellen waren over hetgeen er in Breskens
was gebeurd. Midden in de nacht werd ik wakker, het licht
brandde, buiten was het nog donker, mijn vader zat aangekleed met zijn laarzen aan op de slaapkamer van mijn

ouders aan een klein tafeltje boterhammen te eten; ik sliep
nog bij mijn ouders op de kamer. “Kom je bed maar uit,” zei
mijn moeder, “kijk maar eens naar buiten.” Wat ik toen zag,
staat voor altijd in mijn geheugen gegrift. Zo klein als ik toen
was, ik zag een grote grijszwarte deinende massa. “Dat is
water,” zei moeder, “kijk maar aan de trap, voorzichtig” en
ja, het water stond tot halverwege de trap. Ik was bang,
“Hoe moet je me nu wassen?”, vroeg ik, “Waar zijn de tafels
en stoelen?”. Moeder: “Die heeft papa allemaal naar boven
gedragen, die zijn niet nat.”
“Als het licht wordt, gaan we naar opoe toe, dan mag je bij
papa op zijn nek zitten en staat de taxi op de dijk klaar; dat
zal wel spannend zijn, alles komt goed.” We woonden in de
Philip van Kleefstraat en die liep af, en daar was het best wel
diep. Vader was ‘s avonds steeds naar de koaje gelopen, zei
hij later, en op een gegeven moment kwam het water hem al
tegemoet. De volgende dag vertrok ik zittend op mijn vader
zijn nek, hij wadend door het water, dat tot zijn oksels kwam,
en zo liepen we naar de dijk. Ik was bang in dat water, mijn
moeder ook, ze stapte op een deksel van een afvoerput en
ging kopje-onder.
Dat zijn van die
momenten die je
nooit meer vergeet.
Er stond een meter
water in huis, en de
volgende dag lag
er een dikke laag
modder. Je ziet tot
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op de dag van vandaag hoe hoog het water in de huizen
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Ze hebben daar mensen gered, maar ook veel mensen
geborgen. De verhalen, velen van hen zijn al overleden,
maar de kinderen vertelden me, dat ze niets zeiden toen ze
terugkwamen, ze waren stil, droegen de beelden die ze gezien hadden echter hun hele leven met zich mee. Men had
toen nog geen opvang voor mensen die hun leven op het
spel zetten voor de redding van anderen. Men zweeg, rond
de datum van de ramp was mijn vader altijd stil, zo vertelde
een zoon van een redder mij. Daardoor wisten we dat het
erg geweest was.
Het water dat in de Visserijbuurt had gestaan, in de van
Kleefstraat en in een deel van de Gerritsenstraat, de Oesterput en op de Kaoje was niets in vergelijking met wat elders
in Zeeland gebeurde. Er was alleen materiële schade, de
klinkers waren uit de straten op de Koaje en de mensen
hebben zandzakken gevuld. Iedereen hielp mee, de ondergelopen huizen moesten schoongemaakt worden, groene
zeep en soda deden wonderen, meubels werden met heel
veel moeite weer naar beneden gehaald en het leven ging
weer verder. Toch ontdekte ik dat er in Breskens veel helden
rondliepen in die tijd. Enkele redders leven nog, die zullen
nooit zeggen: “Ik was daar ook, ik hielp ook mee. Daar
sprak je niet over.
De Ramp van 1953 gaf ons een les mee: de zee wordt nooit
onze vriend, ook al kan hij er nog zo mooi uit zien; wees
altijd alert, nu maar ook in de toekomst. Mijn dank gaat uit
naar allen die mij hun verhaal wilden toevertrouwen, meestal
de kinderen van redders, maar ook de nog levende redders
zelf. Ook mensen die hier in Breskens in het water zaten,
toen ze jong waren en nu volwassen zijn, vertelden hun
verhalen. De tijd geeft ze door. RK
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Kaai 3 4511 RC Breskens Tel. 0031 (0)117 381257
info@kostenwatersport.nl www.kostenwatersport.nl
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Zonnebloem Breskens’ BBVB stelt vragen aan
muzikale bingo
de gemeente over
Op zaterdag 3 februari werd er een muzikale bingo
Vissersmonument
gehouden in De Ontmoeting aan de Dorpsstraat. Deze
werd verzorgd door de artiest Kees Bos. 70 gasten
hadden een geweldige middag waarbij werd meegezongen
en -gelachen De oud-Hollandse liedjes die werden gezongen
door Kees, moesten geraden worden en aangekruist op de
bingokaart. Vooraf en in de pauze kregen de gasten lekkere
hapjes en drankjes.
Corrie de Groene werd in de pauze gehuldigd met een waarderingsbeeldje, want zij nam afscheid na 22 jaar vrijwilliger
te zijn geweest. Dat deze middag een groot succes was, is
te danken aan de vrijwilligers van De Zonnebloem, afdeling
Breskens: veel dank daarvoor!

De Bedrijfsbelangenvereniging Breskens heeft naar aanleiding van het artikel over het Vissersmonument in ons
magazine van januari vragen gesteld aan de gemeente
over de staat waarin en de manier waarop het monument is
teruggeplaatst. AD
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Lieke Anna Haertjens
wint auto met
“Blijf erin en win’
De uit Breskens afkomstige en momenteel in Tilburg woonachtige Lieke Anna Haertjens heeft een Dacia Duster
gewonnen door mee te doen aan het “Blijf erin en win”-spel
van Radio 538. Ze werd samen met 3 andere deelnemers
4 dagen opgesloten in een auto. Zij moesten eten, drinken,
tandenpoetsen en slapen in de auto en mochten er alleen
uit voor een korte plaspauze, en zelfs dit mocht maar voor in
totaal 1 uur.
Tijdens ‘de opsluiting’ werden de 4 deelnemers verleid met
verschillende aanbiedingen om vervroegd uit de auto te
gaan. Aan het eind van de 4 dagen zat Lieke samen met
een andere deelnemer nog altijd in de auto. Om de winnaar
te kunnen bepalen moesten zij quizvragen beantwoorden.
Lieke wist de meeste vragen goed te beantwoorden en won
daarmee de auto. AD

Diensten in de H. Barbarakerk
Zondag 18 februari is er in de H. Barbarakerk te Breskens
een eucharistieviering. Voorganger is dan pater Ignace
D’hert en de muzikale omlijsting van de dienst is in handen
van het koor De Westenwind. Aanvang is om 09.15 uur. Na
de dienst is er koffiedrinken in de koffiekelder.
Zondag 4 maart is er in de H. Barbarakerk een communieviering. Voorganger is dan pastor Frans van Geyt en de
muzikale omlijsting van de dienst is in handen van het WestZeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Aanvang is om 09.15 uur.
Na de dienst is er koffiedrinken in de koffiekelder.
Zondag 18 maart is er in de H. Barbarakerk wederom een
communieviering. Voorganger is dan pastor Frans van Geyt
en de muzikale omlijsting van de dienst is dan in handen van
het koor De Westenwind. Aanvang 09.15 uur. Ook na deze
dienst is er koffiedrinken in de koffiekelder.
Vastenactie 2018
Op zaterdag 17 maart houdt de Caritas van de Andreasparochie weer haar jaarlijkse vastenactie. Er wordt die dag
van 13.00 uur tot 17.00 uur een hobbymarkt gehouden in de
Eligiuskerk te Oostburg met handwerk, vintage boeken en
cd’s. Tevens is er een taartenbuffet met koffie/thee en er is
een verloting met prachtige prijzen. Gedurende de middag
zijn er diverse optredens van “Puur Toeval”. De opbrengst
van deze middag is bestemd voor de stichting “SAKO”
(Steun Aan Kinderen Overzee) die zich inzet om kinderen in
Bangladesh een goede opleiding te geven, zodat ze later
zelf in hun onderhoud kunnen voorzien.

Gevonden
Bij ‘Anno 1972’ (plaats voor workshops) aan het Molenwater is een
sleutel gevonden met daaraan een
specifieke sleutelhanger. Deze is
gevonden na afloop van de kerstshow.
Herkent u de sleutel, neem dan
contact op met redactie@brsjs.nl
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Een warm terugzien na zo veel jaren
Het is zaterdagmiddag 27 januari 2018 half drie, de dag van
onze reünie van het Clubwerk in Breskens. Het is dit jaar 50
jaar geleden dat het begon in De Uitkomst. We hebben heel
erg hard gewerkt om het voor elkaar te krijgen, maar met
behulp van zeer gulle sponsors en vier zeer enthousiaste
dames is het gelukt. Het is een warm terugzien voor sommigen na jaren, je ziet de mensen veranderen, ze stralen zoveel
warmte uit, er is zoveel nostalgie, ook het gebouw, waar ze
ineens de reuk van de versgebakken wafels van Liber weer
ruiken of de bitterballen die altijd steevast aan het eind van
een evenement gebakken werden, vanmiddag dus ook.
De verhalen komen meteen los bij een heerlijke kop koffie
of thee met een overheerlijke bolus van bakker Verdonck uit
Hoofdplaat (ze waren zo weg), de foto’s die de dames van
de organisatie hadden opgehangen van de kampeerweekenden, het sinterklaasfeest, de toneelavonden en nog veel
meer werd enthousiast besproken. Bij al die soms niet direct
herkende gezichten kwamen ook meteen de verhalen, van
nog veel vroeger toen het Clubwerk nog plaats vond in de
werkplaats van Meeuwsen achter de hervormde kerk, Tanny
Provoost en Suus Blok-Karels wisten dat nog precies. Later
zijn we naar het gebouw De Uitkomst gegaan. In 1954 is dit
gebouw gebouwd met het geld van het Watersnoodfonds:
Breskens en zijn inwoners hadden immers ook schade
geleden tijdens de ramp, door geheel Nederland was er
gecollecteerd en de gemeente Breskens had ook geld
gekregen en dit gemeenschapsgebouw De Uitkomst aan
de bewoners geschonken. Eigenlijk doodzonde dat we nu
het risico lopen dat het gebouw voorgoed verdwijnt uit ons
dorp, er zouden daar nog zoveel bestemmingen voor de
jeugd of anderen gecreëerd kunnen worden.
Marianne heette allen hartelijk welkom, maar memoreerde
ook het verlies van Els Karels die zoveel had gedaan voor
het clubwerk en ook verhalen van toen heeft nagelaten. Ze
hoopte dat de jeugdclubs in de toekomst mogen en kunnen
blijven bestaan. We toostten op misschien een vervolgreünie
dan met de kinderen die ooit het clubwerk bezocht hebben. De toen favoriete prikkers gestoken op een kool met
aluminiumfolie vonden gretig aftrek en de zoutjes en worst
van vroeger verdwenen als sneeuw voor de zon. Bij het
clubwerk van nu in de Korre, bakken ze pizza’s, maken ze
paaskransen en figuren van brooddeeg, wat een verschil met
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vroeger! Een van de heren vertelde: wij maakten vliegers van
hout en vliegerpapier, een ander had het over een raket van
vloerbedekkingsrollen, nachtwachtspelen, kleuren, tekenen;
velen roken de geur weer van gezaagd hout of de geur van
behangerslijm of plaksel.
De nostalgie kwam van twee kanten, het gebouw, en wat
deden we toen, het was een zeer geslaagde middag, elkaar
terugzien met zo veel verhalen. We danken dan ook onze
sponsoren (de grootste) Jumbo, Verduijn zoutjes, Verdonck,
Coppoolse en het Kaasboerinnetje. Maar onze grootste dank
gaat uit naar de gemeente Sluis die het voor ons mogelijk
maakte nog eenmaal bij elkaar te komen als oud-leiding van
het Clubwerk in Breskens in ons zo vertrouwde gebouw De
Uitkomst: dat was heel erg bijzonder! Dank aan iedereen die
deze middag zo tot een feest van herkenning heeft gemaakt
en wie weet is dit gebeuren een reden om het zo bepalende
gebouw De Uitkomst te bewaren voor de toekomst. RK
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Persbericht Zeeland
Historisch druk jaar voor
Zeeuwse KNRM-reddingstations
De Zeeuwse KNRM-reddingstations zijn gezamenlijk 298
keer uitgerukt in 2017. Daarmee gaat het jaar de boeken in
als een zeer druk jaar. De Zeeuwen gaan daarmee tegen
de landelijke trend in. Landelijk daalde het aantal acties
namelijk licht tot ongeveer 2100 voor alle 45 reddingstations,
tegen 2349 in 2016. De Zeeuws-Vlaamse reddingstations
van Cadzand en Breskens konden ten opzichte van 2016
geen stijging noteren. Maar daarentegen voerden alle
andere Zeeuwse reddingstations meer reddingacties uit.
Het verschil maken
Een reddingsjaar beperkt zich altijd hoofdzakelijk tot
‘reguliere’ hulpverleningen aan watersporters met pech of
die door navigatiefouten in de problemen geraken. Toch
was 2017 ook vooral het jaar waarin de bemanning van de
reddingboten het verschil kon maken. Reddingboten van
de KNRM zijn 24/7 beschikbaar en rukken in alle (weers)
omstandigheden uit. De snelheid van uitrukken en van de
boten is daarbij vaak een doorslaggevende factor. Snel
en adequaat optreden van de reddingbootbemanningen
voorkwam erger in gevallen van bijvoorbeeld onderkoelde kanoërs, zwemmers of medische evacuaties van zieke
watersporters of zeelieden. Vaak worden watersporters snel
uit gevaarlijke situaties weggehaald, waardoor erger wordt
voorkomen. Hierdoor maken de KNRM-reddingboten vaak
het verschil tussen een rampzalige afloop en de veilige
haven. Daarnaast brachten de Zeeuwse reddingboten ook
dit jaar weer een aantal levenloze lichamen aan wal. Een
moeilijke, maar achteraf dankbare taak. Voor nabestaanden
maakt het ‘thuisbrengen’ van een geliefde zeker het verschil.

DC DREDGING BV

Woordvoerder KNRM landelijk:

KNRM kantoor

06 20 572 979

Postbus 434 - 1970 AK IJmuiden
Telefoon kantoor: 0255 54 84 54

Ongesubsidieerd en kosteloos
IJmuiden, 5 februari 2018
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Cijfers

Cadzand
Breskens
Hansweert
Westkapelle
Veere
Neeltje Jans
TOTAAL

2017*
25
47
31
48
59
88

2016
29
47
26
39
57
65

2015
14
50
15
37
48
83

2014
30
60
17
44
50
64

2013
18
41
23
42
61
77

2012
19
72
11
47
42
86

2011
29
57
17
38
30
86

2010
16
53
26
26
56
101

2009
27
87
18
30
44
100

298

263

247

265

262

277

257

278

306

* Cijfers gebaseerd op telling Zeeuwse reddingstations. KNRM zal officiele landelijke statestieken uitbrengen in het jaarverslag.

Bijzondere reddingacties
Tussen 298 reddingacties zitten natuurlijk veel bijzondere verhalen. Hieronder een greep uit de Zeeuwse
2017:
 19 januari – reddingstation Cadzand: Alles voor een goede selfie
 23 april – reddingstation Hansweert: Motorjacht gestrand op strekdam
 20 juni – reddingstation Veere: Medische evacuatie vanaf motorjacht
 1 juli – reddingstations Breskens en Cadzand: Grote zoekactie na kapseizen Bressiaans zeiljach
 7 juli – reddingstation Breskens: RWS en KNRM halen zeeverkenners van Westerschelde
 16 juli – reddingstation Hansweert: Zwemmer vermist bij Wemeldinge
 11 oktober – reddingstation Veere: Vlammenzee op Veerse Meer
 17 november – reddingstation Veere: Veerse reddingboot redt kanoers
 30 oktober – reddingstations Neeltje Jans, Ouddorp en Stellendam: Kotter aan de grond in onstu
 3 december – reddingstations Neeltje Jans, Ouddorp, Veere en Westkapelle: Grote zoekactie na
vissers

Spuiplein 17a | 4511 AN Breskens | Nederland
0117-381395 | www.dcdredging.nl

27

Hoe gaat het nu....
...met Oliver Schelinski?
passie is. Muziek maken is nog steeds
een hobby, maar niet meer hetzelfde
als vroeger. Toen lag de ambitie hoger
Mijn naam is Oliver Schelinski maar ik
en nu is het ontspanning. Het leven in
denk dat Bresjes me zich eerder zal
Deinze vergde enige aanpassing. Het
herinneren als “Ollie”, of als de zanger-bassist van Twilight Zone Rockband was toch wel meer afstandelijker dan
in Bresjes, maar door de jaren heen
[hoofdletter]. 16 jaar geleden besloten
raakten we ingeburgerd. Door mijn
we door professionele werkomstansterke Bressiaanse accent raakte ik de
digheden om Bresjes te verlaten en te
Vlaamse sfeer en toon en die hielpen
verhuizen naar Deinze (België). Het
werd te veel qua reisuren en we wilden mij om sneller contact te krijgen. Vanmet ons gezinnetje veel tijd met elkaar
daag genieten we volop van het leven
spenderen. Samen met mijn echtgeno- hier. Veel werken, maar vanuit het hart.
te Arianne woon ik in de boerenbuiten
(het platteland) in een afgelegen hoeve, Kom ik nog wel eens naar Bresjes?
samen met onze dochters Jessica (22), Natuurlijk, mijn zus Judith woont er met
haar gezin en broer Norbert komt dan
Olivia (19) en Emilie (17). Ook hebben
ook langs. En dan natuurlijk de Vissewe een hele hoop dieren.
rijfeesten. Eens in het hart, om er nooit
meer uit te geraken.
Na 15 jaar in de verkoop te hebben
gewerkt ben ik me gaan omscholen.
Misschien tot binnenkort en kijk eens
Dit om te worden wat ik wilde worden,
als ik groot ben ... een coach ... En dan op onze website www.iforcoach.be
nog eentje die zijn paarden hiervoor
inzet. Dit werk voelt niet als werken aan,
maar echt als een persoonlijke missie.
Ik doe dit vaak samen met Arianne
omdat het ook voor haar een grote
Dag Bressiaonders
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