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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 Plus, slagerij Karels en Jumbo.
Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is
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BRSJS.nl wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Evenementenkalender
17 maart
17 maart
17 maart
18 maart
21 maart
22 maart
24 maart
24 maart
24 maart
31 maart
2 april
7 april
14 april

Bingo avond, cafe Platte knoop
Dagworkshop schrijven, centrum Qi
Beachparty, cafe Centraal
Geboortemandala tekenen, centrum Qi
BBB Avondrit, Bike Store Breskens
Mandala tekenen chakra’s, centrum Qi
Paas-sfeer dag, Anno 1972
fish and meat night, eet & muziek
café The Bounty
Workshops Taiji en Qigong, centrum Qi
Drumcirkel, centrum Qi
Paas-kustloop, Sportpark Scheldeveste
Shotnight, cafe Centraal
Last day off The Bounty, eet & muziek
café The Bounty

Vrijwilligers gezocht voor Koningsdag 2018
Ook dit jaar wordt Koningsdag gevierd. Vrijdag 27 april is
er vanaf 08.00 uur een rommelmarkt op het Spuiplein.
Plaatsen zijn gratis, maar er dient vooraf aangemeld te
worden via e-mail: koningsdagbreskens@outlook.com
Ook de zeskamp voor de basisschooljeugd vindt weer
plaats. Wil je hieraan meedoen? Het aanmeldformulier
wordt begin april via de school uitgedeeld.
Op het Spuiplein zijn er de hele dag diverse kinder
activiteiten en spelletjes. Wil je op de hoogte blijven van
alle activiteiten: volg ze dan via Facebook op Koningsdag
Breskens.
Om deze dag mogelijk te maken, zijn we nog op zoek naar
vrijwilligers die willen helpen als spelbegeleider en
bij opbouw en opruimen. Aanmelden kan via
koningsdagbreskens@outlook.com
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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 Lucien v.d. Broecke.
Iedereen kent Lucien van “Het Casino”, van de Visserijfeesten
en uit de politiek. Lucien doet al sinds 1978 vrijwilligerswerk
bij het Visserijcomité. Hij startte hiermee op het moment dat
hij ook begon met het casino. Hij is gestart met langs de
horeca gaan voor een bijdrage voor de Visserijfeesten. Op
dat moment werd hem niet gevraagd of hij wilde, maar mede
gedeeld dát hij in het Visserijcomité zat.
Tussen 1978 en nu heeft Lucien niet stilgezeten: Hij is van
1980-1993 voorzitter geweest van de horecavereniging
Breskens. Van 1978-1993 is hij eigenaar van het Casino
geweest, van 1998-2007 van café De Fuik, van 1992-1998
van de videotheek. Van 2003-2014 heeft Lucien in de politiek
gezeten, waarvan de laatste 4 jaar als fractievoorzitter van
Helder Zeeuws. Hierna is hij de politiek uit gegaan omdat hij
te weinig stemmen had voor een zetel. Daarna is Lucien
overgestapt naar Lijst Babijn. Hij wilde toch weer graag
politiek actief worden, omdat er heel veel staat te gebeuren
in Breskens en hij vond en vindt dat iemand de belangen
van Breskens moet behartigen.

De Vrijwilliger in het zonnetje
...Lucien vd Broecke
Eind januari worden de vergunningen aangevraagd bij de
gemeente en de veiligheidsregio en wordt de participatie
van de politie en de brandweer geregeld. Daarna worden de
grote sponsors benaderd, het programma gemaakt, en de
begroting gemaakt. Vanaf april wordt alles nagelopen, en
worden de puntjes op de i gezet. Half juni vindt de laatste
grote vergadering plaats met gemeente, politie, verkeers
regelaars, enz., en worden de pamfletten gedrukt. Ook
wordt de verloting (met name de prijzen) geregeld met de
middenstand van Breskens.

Zo gauw het programma van de Visserijfeesten bekend is,
maakt Lucien een draaiboek. Het draaiboek begint al te
draaien vanaf de woensdag voor de Visserijfeesten, want dan
Lucien is 3 jaar voorzitter van de Bedrijfsbelangenverening
wordt het pas echt druk. Iedereen weet wat hij moet doen,
Breskens (BBVB) geweest. Dat was eigenlijk bedoeld voor
en het loopt doorgaans gesmeerd. De enigen vrijwilligers die
één jaar maar het is uiteindelijk 3 jaar geworden. Hij is hiertijdens de Visserijfeesten rondlopen, zijn de leden van het
mee recent gestopt omdat deze functie niet samen mocht
Visserijcomité (15 man sterk). Henk Vermeulen is degene die
gaan met een functie in de politiek. Sinds 40 jaar is Lucien
het langst in het comité zit, ongeveer een jaar of 5 langer dan
dus lid van het Visserijcomité. Eerst als secretaris en nu al
Lucien. Eigenlijk zitten alle leden gedurende langere tijd in het
geruime tijd als penningmeester en plaatsvervangend voor
comité, er zijn de laatste jaren wél nieuwe mannen bijgekozitter. Het organiseren van de Visserijfeesten is wel wat meer
men, maar ieder zit er voor langere tijd in. Je moet blind op
dan het organiseren van een gewoon feestje. 2 weken na
elkaar kunnen vertrouwen en de mannen gaan dan ook voor
de vorige Visserijfeesten wordt er eerst geëvalueerd: wat is
elkaar door het vuur. Ankers van de Visserijfeesten zijn de
er goed gegaan, wat kan er verbeteren, enzovoorts. Daarna
kermis, de braderie en de artiesten in de vismijn. De samenvindt er een evaluatiegesprek plaats met gemeente, politie
werking met de gemeente, politie en brandweer is uitstekend,
en brandweer. Vanaf begin september wordt er dan gestart
met de voorbereidingen voor de volgende Visserijfeesten: het Het Visserijcomité hoopt deze samenwerking nog lang te
continueren, en de succesformule van de Visserijfeesten
maken van plannen, een optie nemen op de artiesten en na
met behulp van alle instanties en iedereen die een helpende
ruggenspraak met het comité vastleggen van deze artiesten.
Daarna wordt het straatentertainment vastgelegd (dweilbands, hand toesteekt, te blijven voortzetten. Om alle sponsoren
enz.). In januari volgt er een gesprek met de regelaars van de en iedereen die een bijdrage levert aan de Visserijfeesten
te bedanken, organiseert het Visserijcomité op 6 april een
kermis, en de marktmeester over de braderie.
jubileumfeest. Mede dankzij hen bestaan de Visserijfeesten
dit jaar 65 jaar! AD
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Het roer om bij HSV
Ons Genoegen Breskens
nieuwe leden of dagjesmensen en er
is een samenwerking met het VVV en
dierenwinkel Dobey v.w.b. de verkoop
van dag- en weekvergunningen.
Ook zijn er gesprekken met het
Waterschap, Sportvisserij Nederland
en met andere visclubs in verband
met gezamenlijke wedstrijden.

HSV Ons Genoegen kreeg de afgelopen jaren geen beweging meer in
de club. Geen nieuwe leden, geen
wedstrijden, geen vrijwilligers, het
ledenaantal nam af, etc. Het werd tijd
voor iets nieuws vond Leen van den
Beukel; secretaris, penningmeester en
vrijwilliger: alles in één persoon.
Leen heeft in 2017 de stap genomen
om de vereniging aan te laten
sluiten bij Sportvisserij Nederland.
Sportvisserij Nederland was ook heel
erg blij met deze zet, zij kregen een
prachtig viswater aan hun bestand
toegevoegd.
Uitslagen zwemmers uit Breskens bij de
Minioren/Juniorenverzwommen op 25
februari te Terneuzen.
Minioren: Evelien van Voren, 8e op de
25m vlinderslag in 30.30 en 9e op de 50m
rugslag in 59.50. Lars den Besten, 10e op
de 50m rugslag in 1:10.59, DIS op de 25m
vlinderslag door maar met één hand keeren/of eindpunt aan te tikken in een tijd van
0.34.25.
6

Ook kon Leen op de ledenvergadering
in september 2017 mensen vinden
die net zo enthousiast zijn als hijzelf.
Samen met vier nieuwe bestuursleden,
Uwe Müller (voorzitter), Leen van den
Beukel (secretaris), Tim de Coninck
(2e secretaris), Willem Kruize (penningmeester) en Leen de Lijser (algemeen
bestuurslid) wordt het roer omgegooid.
Er is in korte tijd al veel gebeurd. De
vereniging heeft een eigen website
www.onsgenoegenbreskens.nl en
Facebookpagina Nieuwkerkse Kreek.
Er worden folders verspreid voor
Junioren: Tara den Besten, 21e op de 50m
schoolslag in 1:08.94, 10e op de 100m
rugslag in 2:03.49. Marcha de Meijer, 4e
op de 50m vlinderslag in 39.04, 1e op de
100m wisselslag in 1:31.87 en 5e op de
estafette 4 x 50m wisselslag in 3:00.93,
samen met Danique Brakman, Esmee van
den Hout, Charlotte de Zwart. Luuk Zijlstra, 2e op de 50m vlinderslag in 38.85, 7e
op de 50m vrijeslag in 35.22 en 2e op de
100m wisselslag in 1:19.92.

Er staat nog veel op de agenda, het
belangrijkste punt is het aanleggen
van nieuwe visplekken voor de vissers
samen met vrijwilligers, het verkrijgen
van meer viswater in de regio, etc.
De nieuwe opzet van de vereniging
werpt zijn eerste vruchten al af. Op
de ledenvergadering in januari was
het best druk en nieuwe leden
hebben zich ook al aangemeld.
Heeft u vragen of wilt u lid worden,
neem dan contact op via
www.onsgenoegenbreskens.nl.
Ook als je interesse hebt voor een
dag- of weekvergunning, etc. neem
dan gerust contact met ons op.
Senioren: Ryan Verplanke, 4e op de 200m
schoolslag in 2:59.94 en 8e op de 100m vrije
slag in 1:07.45. Tara den Besten, 7e op de
50m vrije slag in 52.35. Michael Vrolijk,
7e op de 200m schoolslag in 2:53.35 en
9e op de 100m vrije slag in 1:01.40.
Vincent Keijmel, 11e op de 200m schoolslag
in 3:07.45 en 11e op de 100m vrije slag in
1:04.93, 4e op de estafette 4x 100m wisselslag in een tijd van 4:47.09. Samen
met Michael Vrolijk, Natan Vermeersch,
Joris Boekhorst en Vincent Keijmel.

Kotter kleiner in wijzigingen havenplan
Eerst een kleine samenvatting. De
bouw van het Viscentrum – met
museum, visveiling, horeca en winkel –
en de 460 appartementen is onderdeel
van een omvangrijk plan voor de haven.
Daarin wordt ook de jachthaven uitgebreid, verhuist de vissershaven naar de
huidige handelshaven en gaan oude
loodsen en de voormalige graansilo
tegen de vlakte. Verder komen in de
haven allerlei faciliteiten om Breskens
te laten uitgroeien tot vooraanstaand
zeezeilcentrum. Sluis en de provincie
investeren elk 1 miljoen euro. De rest
van de tientallen miljoenen komt van
de ontwikkelaars die de appartementen
in de markt zetten – Verstraeten, Vroon
en Van der Poel.
De Raad van State zette in 2016 een
streep door de plannen van het
Havenplan. Dit omdat de financiële
onderbouwing niet voldoende was.
De gemeente is daarom opnieuw
begonnen en kwam eind 2017 met een
nieuw voorontwerp bestemmingsplan.
Op de eerste plannen was ook heel
veel kritiek. De gemeente is daarom in
gesprek gegaan met de tegenstanders
en er zijn wat wijzigingen doorgevoerd.
De belangrijkste wijziging is dat de
kotter op het dak van de vismijn en
visserijexperience iets kleiner wordt,
namelijk 24 meter (dit was eerst een
kotter van 42 meter). Die vonden
mensen volgens wethouder Jack
Werkman te groot en te kolossaal.
De gemeente heeft een paar jaar terug
al een kotter gekocht, maar gaat deze
proberen in te ruilen voor een kleiner
exemplaar.

Impressies appartementengebouw op de Kaai
(Bron: ARCAS; december 2017)

Er zijn ook wijzigingen aangebracht
in de plannen voor de bouw van
460 appartementen. Het aantal blijft
hetzelfde, maar de opzet wordt iets
anders. De gebouwen komen wat meer
verspreid over de haven te staan en
sommige worden iets lager, zodat
het uitzicht op de Westerschelde
behouden blijft. Het hoogste gebouw,
een woontoren van 72 meter, blijft wel
in de plannen.
Het nieuwe ontwerp
bestemmingsplan met alle
ideeën ligt vanaf 1 maart voor
zes weken ter inzage bij de
gemeente Sluis. Die houdt op
15 maart een informatiebijeen
komst over bij Centrum Qi
aan het Veerplein in Breskens.
Binnenlopen kan tussen
19 en 21 uur.

de visserijvloot naar de handelshaven.
De tweede fase omvat de bouw op de
Westhavendam. Min of meer gelijktijdig
wordt met de inrichting van de nieuwe
jachthaven, de bouw van appartementen op de Kaai en de transformatie
van dit gebied begonnen. Aansluitend
komen de bedrijfsverplaatsingen aan
de orde en als afsluiting de bouw op de
Middenhavendam. Maar dit kan alleen
als niemand naar de Raad van State
stapt. SAvD

Het definitieve plan wordt rond
de zomer vastgesteld door de
gemeenteraad. De bouw van
het Viscentrum en de eerste
appartementen zouden dan
eind dit jaar kunnen beginnen. Er is gekozen om eerst te
starten met de bouw van het
Viscentrum en verhuizing van
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Italiaans restaurant opent deuren
in Breskens

Aannemer Drewi staat nog voor de
deur als ik aan kom lopen, maar de
uithangborden geven een echt
Italiaans restaurant prijs. Binnen is
het een en al bedrijvigheid, maar het
komt allemaal goed, zegt Dominique
Balzani, de gastvrouw van Da Bruno.
Eindelijk een Italiaans restaurant
in Breskens, met in de keuken een
Italiaan genaamd Antonio Balzani. Hij
heeft de Italiaanse keuken geleerd van
zijn oma. Antonio gaat samen met zijn
vrouw Dominique, Da Bruno runnen.
Rinus Jansen en souschef Danila zijn
meegekomen vanuit Sluis. Het begon
allemaal in Sluis met het restaurant van
zijn ouders. Zij zijn in Sluis gestart met
een Italiaans restaurant met de naam
‘Romagna’. Maar al snel noemden de
mensen het Bruno omdat de eigenaar
Bruno heette. Het is alweer vier jaar
geleden dat ze zijn gestopt. De naam
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Da Bruno is dan ook een eerbetoon
aan Bruno en die is de mascotte van
het nieuwe restaurant. ‘We gaan er
samen met Jurgen en Angelique een
prachtig restaurant van maken’. Met
50 zitplaatsen binnen en een mooie
open keuken is het een sfeervol
restaurant geworden. De vitrine is eruit
gehaald, dus kwam er meer ruimte
voor zitplaatsen. Er hangen foto’s
aan de muur vanwaar ze oorspronkelijk vandaan komen, namelijk uit de
Italiaanse provincie Forli-Cesena, de
gemeente Mercato Saraceno in de
Italiaanse streek Emilia Romagna.
Ook buiten zijn er 50 zitplaatsen, dus
in de zomer kan men heerlijk genieten
op het terras.
Alle pasta’s en pizza’s van Da Bruno
worden iedere dag vers bereid. Ook de
bekende tiramisu wordt gemaakt door
Dominique. De heerlijke salades, de

echte Italiaanse wijnen, zelfgemaakte
cappuccino en de heerlijke sterke
Italiaanse koffie, maken het helemaal
af. Wil je verzekerd zijn van een heerlijk
Italiaanse avond, reserveer dan snel
via 0117-222005. Er is geen bezorgservice, maar je kunt wel afhalen.
Kijk op de Facebookpagina Da Bruno
voor de complete menukaart. De
openingstijden zijn in principe van
12.00 tot 21.00 uur, maar dat moet
allemaal nog bekeken worden. Want
als het rustig is tussen de middag,
dan nemen ze een siësta van 14.30
tot 17.00 uur. Da Bruno is gesloten op
dinsdag en woensdag.
Vrijdag 2 maart was de opening en
dat was gelijk al een groot succes,
want in het openingsweekend zat het
restaurant het hele weekend vol. Ik
zeg: reserveer snel en ga genieten
van alle Italiaanse gerechten. SB

Haarkleuradvies van
kapsalon Brigit
De kleur van het haar wordt steeds belangrijker, het eerste
wat je bij iemand ziet is toch de haarkleur. De kleur moet bij
het type persoon passen en natuurlijk wordt er ook gekeken
naar de kleur van de ogen, de huidskleur en de gezichtsvorm. Maar het totaalplaatje is het meest belangrijk. Zo
krijgt een alternatief type een meer uitgesproken kleur dan
iemand die behoudend is.
Een goed kleuradvies geef ik door een intakegesprek, het
is een kwestie van goed communiceren, goed luisteren en
de wens van de persoon zelf natuurlijk respecteren.
Mijn advies is om met een zachte haarverf te kleuren: de
Ionic Shine Shades, die ammoniavrij en PPD-vrij (P-fenyldiamine) is. Deze verf is voorzien van zijde voor extra glans.
Aloë vera en kamille hebben een verzachtende werking op
de hoofdhuid. Maar naast een goede haarkleur vind ik het
ook belangrijk de juiste producten te adviseren voor het
onderhoud van de kleur.

Kapsalon Brigit heeft in samenwerking met vier andere
bedrijven uit Breskens een unieke actie op touw gezet,
namelijk: win een metamorfose “van “top tot teen”. Van
de 100 deelnemers heeft Marianne Heijboer uit Breskens
de prijs gewonnen. Haar haar werd verzorgd door Kapsalon
Brigit, de kleding was van She moda, de nagels werden
verzorgd door Nagelstudio Glitters en Ahimsa Wereld
verzorgde een voetmassage. Pizzeria la Casa ten slotte
verzorgde een etentje.

Boek
Zoek en
T
1 NACH
VANAF

s voor
uw adre deling
bemid
verhuur

www.verhuurburozeeland.nl
Oosthavendam 16-18, Breskens 0117383940
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Sfeervol concert muziekverenigingen
Breskens/Groede en Groede/Schoondijke
Op zaterdagavond 14 april trakteren
Muziekvereniging Breskens/Groede
en Muziekvereniging Groede/
Schoondijke, de toehoorder op een
sfeervol en gezellig concert in MFC De
Korre aan de Ghistelkerke in Breskens.
Een zeer gevarieerd programma van
easylisteningmuziek komt op deze
avond aan bod. Er zijn namelijk
optredens van de slagwerkgroep,
het jeugdorkest ‘De Muziekkidz’ en
de AMV-groep (Algemene Muzikale
Vorming). Het concert is daarmee een
aanrader voor jong en oud.

Als het programma uw enthousiasme
nog niet voldoende heeft geprikkeld:
dit wordt tevens het eerste optreden
in ons nieuwe uniform en dat mag u
natuurlijk zeker niet missen!
Op dit moment zijn we druk aan het
repeteren om het concert tot een groot
succes te maken. De avond start om
19.30 uur. Vanaf 19.00 uur kan er al
een plaatsje uitgekozen worden in de
Grote Zaal. De toegang is gratis. We
heten u alvast van harte welkom.

Weer vertrouwd gezicht uit
de haven verdwenen

Op vrijdag 23 februari jl. heeft de Interballast 1 voor de
laatste keer twee schepen geladen op het Vaarwater bij
Hoofdplaat. Het schip is in Zwijndrecht opgelegd. Op dit
moment is nog niet zeker wat de toekomst is van het schip.
Misschien wordt het schip verkocht of misschien gaat het
naar de sloop. Hiermee verdwijnt er na een decennium
(weer) een vertrouwd gezicht uit de haven van Breskens en
een markant schip op de Noordzee en de Westerschelde.
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Medio april/mei komt de DC BRUGGE (2.400 m3)in de vaart
en dat schip zal o.a. het werk van de Interballast 1 gaan
overnemen.

Boulevard 11
4511 AA Breskens
0117-386633
www.xerxes.nu

Breskens:
de vaart erin houden!

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.

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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stem voor optimisme komt
s dorpsbelangen & toerisme

psbelangen & toerisme
1. Arnold Scheppers
Sint-Kruis

2. Marianne Carels-Steenbergen
Breskens

dorpsbelangen
& toeris
komt
op voor uw dorp!

komt op voor uw dorp!
1. Arnold Scheppers
Sint-Kruis

2. Marianne Carels-Steenbergen
Breskens

5. Carien Bolijn-H
6. Sabrina
van Rie
Wij gaan voor volwaardig
voortgeze
7.
Rinus
Kornelis
ren, koste wat kost.
8. Ruud Kiburg
Wij gaan
9. Rudy Minnaertt
In het belang van de leefbaarheid
ren, kos
10. Mark Boekhou
ren en een kwalitatief goed
en divers
In het b
11. Sander de Put
ren en ee
zowel jongeren als ouderen
in alle
kjo
12. Donny
de Vrie
zowel
13. Linda Temme
1. Arnold Scheppers
2. Marianne Carels-Steenbergen
Activitei
3. Bram Vreeke
4. Kevin de Nooijer
Activiteiten
voor
de
jeugd
m
Sint-Kruis
Breskens
4. Kevin de Nooijer
3. Bram Vreeke
14. mogelijk
Ton Jongman
Aardenburg
Breskens
toepass
e Carels-Steenbergen
Aardenburg
Breskens
15. Jan Gerritsen
toepassen, evenemententerrein(nen
Breskens
16. Saskia Verhag
17. Andre de Noo
18. Ronald Brink
19. Jaimie Carels
Wij gaan voor volwaardig voortgezet onderwijs in West-Zeeuws-Vlaande20.
Sabine Verme
ren, koste wat kost.
21. Mariska Corne
In het belang van de leefbaarheid tweede-woningverordening herinvoe22. Jeffrey
renonderwijs
en een kwalitatief
goed en divers (huur)woningenaanbod houden
voor de Noo
Wij gaan voor volwaardig voortgezet
in West-Zeeuws-Vlaandezowel jongeren als ouderen in alle kernen.
23. Anne Schepp
ren, koste wat kost.
Rob de Weers
Activiteiten voor de jeugd mogelijk maken, vergunningen zo ruim24.
mogelijk
3. Bram Vreeke
4. Kevin de Nooijer
Aardenburg
Breskens
25.
Andy
Ulveling
toepassen, evenemententerrein(nen) herinvoeaanwijzen
In het belang van de leefbaarheid tweede-woningverordening
26. Theo de Buck
ren en een kwalitatief goed en divers (huur)woningenaanbod houden voor
27. Esther van de
zowel jongeren als ouderen in alle kernen.
28. Han Sijnesael
Activiteiten voor de jeugd mogelijk maken, vergunningen zo ruim mogelijk
vin de Nooijer
29. Peet van den
Breskens
toepassen,
evenemententerrein(nen)
aanwijzen
30. Ab Verhage
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10. Mark Boekhout
Breskens
11. Sander de Putter
Cadzand
12. Donny de Vriend
Breskens
5. Carien Bolijn-Hertzberger
Oostburg
6.
Sabrina
van
Rie
Eede
13. Linda Temmerman
Hoofdplaat
7. Rinus Kornelis
Schoondijke
14. Ton Jongmans
Eede
8. Ruud Kiburg
Oostburg
15. Jan Gerritsen
9. Rudy Minnaert Breskens
IJzendijke
Mark
Boekhout Groede OostburgBreskens
Carien
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16. Saskia Verhage-Boas5.10.
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6.11.
Sabrina
vande
RiePutter
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17. Andre de Nooijer 7.12.
BreskensSchoondijke
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Donny
de Vriend
Breskens
8. Ruud Kiburg
18. Ronald Brink
Groede OostburgHoofdplaat
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BreskensCadzandGroede
Saskia
12. Donny
de Verhage-Boas
Vriend
Breskens
Temmerman
Hoofdplaat
21. Mariska Cornelisse 13.17.Linda
Andre
de NooijerHoofdplaat
Breskens
14.
Ton
Jongmans
Eede Groede
18.
Ronald
Brink
Carels-Steenbergen
22. Jeffrey de Nooijer 15. Jan Gerritsen
BreskensBreskens
Breskens
et onderwijs in West-Zeeuws-Vlaande19. Jaimie Carels
Breskens
16. Saskia Verhage-BoasSint-KruisGroede
23. Anne Scheppers
20.
Sabine
Vermeire-Ras
17. Andre de Nooijer
BreskensBreskens
24. Rob de Weers
Groede
21.
Mariska
Cornelisse
18. Ronald Brink
Groede Hoofdplaat
19.
Jaimie
Carels
Breskens
22. Jeffrey de Nooijer
Breskens
25. Andy Ulveling
Breskens
Wij gaan voor volwaardig voortgezet
onderwijs in West-Zeeuws-Vlaandetweede-woningverordening
herinvoe20.
BreskensSint-Kruis
23.Sabine
AnneVermeire-Ras
Scheppers
ren, koste wat kost.
21. Mariska Cornelisse Cadzand Hoofdplaat
26. Theo de Buck
s (huur)woningenaanbod
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24. Rob de Weers
Groede
22. Jeffrey de Nooijer
Breskens
Wij
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in
West-Zeeuws-Vlaande25.
Andy
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Breskens
27.
Esther
van
de
Luijster-Verhage
Groede
de leefbaarheid tweede-woningverordening herinvoe23. Anne Scheppers
Sint-Kruis
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26.Rob
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24.
de Weers
Groede Cadzand
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25.
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vergunningen
ruim
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Sijsele Groede Oostburg

vin de Nooijer
Breskens

komt op voor uw dorp!

toepassen, evenemententerrein(nen)
aanwijzen
Activiteiten voor de jeugd mogelijk maken, vergunningen zo ruim mogelijk
toepassen, evenemententerrein(nen) aanwijzen

28. Han Sijnesael
30. Ab Verhage
29. Peet van den Bekke
30. Ab Verhage
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optimisme
optimisme
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dorpsbelangen
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Nieuwvliet
Sijsele
Oostburg
Sijsele

13

Algemene informatie gemeenteraads
verkiezingen 2018
Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en
wordt er een referendum gehouden over de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hieronder kun je wat
algemene informatie vinden over de gemeenteraads
verkiezingen, waardoor iedereen goed voorbereid kan
gaan stemmen.
Allereerst: iedereen woonachtig in de gemeente Sluis is vrij
om te stemmen in 1 van de 17 stembureaus. Deze zijn
geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Je mag stemmen als
je op 5 februari 2018 (dag van kandidaatstelling) staat in
geschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van Sluis, op 21 maart 2018 (dag van stemming)
18 jaar of ouder bent en je niet bent uitgesloten van het
kiesrecht. Verder moet je op 5 februari 2018 de Nederlandse
nationaliteit hebben of onderdaan van een EU-lidstaat zijn.
Ben je geen onderdaan van een EU-lidstaat, dan moet je
voorafgaande aan 5 februari 2018 minimaal 5 jaar legaal in
Nederland verblijven. Het hebben van de Nederlandse
nationaliteit is dus geen voorwaarde voor het mogen
stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.
De oproepingskaart is begin maart 2018 toegezonden naar
het adres waarop iemand op 5 februari 2018 stond ingeschreven. Je kan je stem alleen uitbrengen met je eigen
stempas. Zonder stempas kan je niet stemmen. Ben je hem
kwijt of heb je er geen ontvangen, dan kun je tot en met

20 maart 2018 bij de gemeente een vervangende stempas
aanvragen. Je moet je dan wel identificeren.
De stembureaus waar gestemd kan worden in de gemeente
Sluis zijn:
• Dorpshuis Aardenburg, Westmolenstraat 2, Aardenburg
• Multifunctioneel centrum, Ghistelkerke 1A, Breskens
• Hooge Platen, Westlandstraat 4, Breskens
• Verenigingsgebouw ‘t Zwin, Prinsestraat 23, Cadzand
• Dorpshuis Eede, Dorpsplein 3, Eede
• Multifunctioneel centrum ‘t Torentje, Monnikenstraat 2,
Groede
• Dorpshuis Hoofdplaat, Schoolstraat 14, Hoofdplaat
• Verzorgingshuis Emmaus, Handboogstraat 6, IJzendijke
• Dorpshuis, voormalige J.W. Friso school, Sint Pieterstraat 3,
Nieuwvliet
• Rode Kruisgebouw, Burgemeester Gratamastraat 2,
Oostburg
• Kerkcentrum, Kerkplein 2, Oostburg
• Dorpshuis Retranchement, Markt 1, Retranchement
• Protestantse Kerk, Dorpsplein 37, Schoondijke
• Dorpshuis Sint Kruis, Schoolpad 1, Sint Kruis
• Multifunctioneel centrum De Keure, Kloosterstraat 38, Sluis
• Dorpshuis Waterlandkerkje, P.C. Boutensstraat 19,
Waterlandkerkje
• Multifunctioneel gebouw Zuidzande, Zegveldstraat 4A,
Zuidzande

Het Droomÿs j.e

www.levroparket.nl
www.levroparket.nl
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Ruim assortiment
schep- en softijs, milkshakes,
ijscoupes, ice-coffee,
cocktails,ontbijt,
koffie- en kleine kaart
Spuiplein 27 Breskens • 0117-381340 • info@hetdroomijsje.nl
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur, juli en aug vanaf 9.00 uur
www.hetdroomijsje.nl

Kandidaten Breskens
Lijst 1 CDA
(1) Ploegaert, P.P.M. (Peter)

Wanneer je gaat stemmen moet je
je bij het stembureau kunnen identi
ficeren met een geldig identiteitsbewijs. Zonder geldig identiteits
bewijs mag je niet stemmen. Geldige
identiteitsdocumenten zijn het Nederlandse paspoort,
identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument of een
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een van de andere
landen van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein
of IJsland. Om te kunnen stemmen mag het document
maximaal 5 jaar verlopen zijn (en dus geldig tot 21 maart
2013 of latere datum).
Als je op de dag van de verkiezing niet zelf kan stemmen,
kan je iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan
namens jou stemmen. Voor het geven van een onderhandse
volmacht wacht je op de ontvangst van je stempas. Ver
volgens draag je deze over aan een andere kiezer binnen
de gemeente. Dit kan door op de achterzijde van de stempas onder het kopje “Volmachtbewijs” de naam en het adres
van de gemachtigde in te vullen. Voor de voorwaarden van
een volmacht kun je terecht op de website van de gemeente
Sluis: www.gemeentesluis.nl
De uitslag
Voor de uitslagberekening maken gemeenten, hoofdstem
bureaus en centrale stembureaus gebruik van de onder
steunende software verkiezingen (OSV) die in opdracht
van de Kiesraad is ontwikkeld.

Lijst 2 Nieuw Gemeentebelang
(8) van Oostenbrugge, M. (Marian)
(15) Nicolai, P. (Peter)
(27) Oosterling, J.A. (Sjaak)
Lijst 3 VVD
(7) Castelijn, T.F. (Thomas)
(10) de Jonge, C. (Chantal)
(23) de Regt, P.J. (Peter)
Lijst 4 Dorpsbelangen en Toerisme
(2) Carels-Steenbergen, M.E. (Marianne)
(4) de Nooijer, K. (Kevin)
(10) Boeckhout, M. (Mark)
(12) de Vriend, D. (Donny)
(15) Gerritsen, J. (Jan)
(17) de Nooijer, A. (Andre)
(19) Carels, J.J. (Jaimie)
(20) Ras-Vermeire, S.A. (Sabine)
(22) de Nooijer, J. (Jeffrey)
(25) Ulveling, A.L.W. (Andy)
Lijst 5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
(6) Bouwens, M.W. (Rini)
(10) Mookhoek-van Houte, M.S. (Gré)
Lijst 6 Politieke Vereniging Lijst Babijn
(3) van den Broecke, L.H. (Lucien)
(4) Keijmel, S.J. (Sebastiaan)
(6) Traas, R. (Rob)

Op de dag van de stemming maakt de gemeente ‘s avonds
de voorlopige uitslag bekend. Deze heeft geen officiële
status. De bekendmaking gebeurt tijdens een openbare
bijeenkomst in de raadzaal van het Belfort in Sluis en via
www.gemeentesluis.nl.

Lijst 7 SP (Socialistische Partij)
(2) Gerarts, A.M.P. (Annie)
(6) Snoeijer, B.K. (Tina)
(8) Gallee, C.A.M.A. (Ella)
(12) Pallmer, M. (Marleen)

De voorlopige uitslag wordt ook doorgegeven aan het ANP
dus via de media word je op de dag van de stemming ook
geïnformeerd over de voorlopige verkiezingsuitslagen. De
bekendmaking van de officiële verkiezingsuitslag gebeurt
tijdens een openbare zitting van het centrale stembureau
van de gemeente Sluis. SAvD

Lijst 8 Democraten 66 (D66)
(7) Verherbrugge, J.W.D. (Jaap)
Lijst 9 GROENLINKS
(4) van Vliet, W. (Willem)
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EHBO Breskens
zoekt evenementen
hulpverleners
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 bestuurs
leden, evenementen en EHBO’ers (vrijwilligers). Meer informatie over deze functies
leest u in onderstaand bericht.
Cursus Eerstehulpverlener (EHBO-diploma)
Bij voldoende belangstelling start er een cursus Eerstehulpverlener. In deze cursus
leert u alles over het verlenen van eerste hulp aan zowel volwassenen als kinderen;
ook wordt er in deze cursus uitgebreid aandacht besteed aan reanimatie en het
gebruik van een aed (automatische externe defibrillator).
Bij veel zorgverzekeringen kunt u vanuit de aanvullende verzekering een gedeelte
van de kosten terugkrijgen. Inschrijven kan via het formulier op de website
(www.ehbobreskens.nl) en per e-mail (info@ehbobreskens.nl).
Bestuursleden gezocht (vrijwilligers)
De EHBO-vereniging Breskens zoekt met spoed een of meerdere bestuursleden.
Bestuurservaring is meegenomen maar geen vereiste.
Evenementenhulpverleners gezocht (vrijwilligers)
De EHBO-vereniging Breskens wordt meerdere keren per jaar gevraagd om
met EHBO’ers aanwezig te zijn bij evenementen. Om aan de vraag van de verschillende evenementenorganisaties te kunnen blijven voldoen, zoeken wij mensen
die onze huidige groep EHBO’ers willen komen assisteren bij evenementen. Om
als evenementen-EHBO’er ingezet te kunnen worden, dient u in het bezit te zijn
van een geldig EHBO-diploma of verpleegkundige te zijn (BIG-geregistreerd).
Wanneer u niet in het bezit bent van een van deze kwalificaties, kunt u via onze
vereniging het EHBO-diploma halen, waarna u ingezet kunt worden als evenementen-EHBO’er. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick van
Akkeren (06-54300693) of e-mail: info@ehbobreskens.nl

Vlaggenophanger gezocht
Gevraagd voor de dorpsraad een vlaggenophanger om bij MFC De Korre de vlag
omhoog te hijsen op vlagdagen.

A.P.K. Keuring € 50,Voor benzine en diesel auto’s

A.P.K. Keuring € 25,Als u de keuring laat uitvoeren in
combinatie met een kleine beurt

A.P.K. Keuring € 0,-*
Als u de keuring laat uitvoeren in
combinatie met een grote beurt

Deltahoek 22 , 4511 PA Breskens
Telnr. 0117-380070
E-mail: info@varamo.com
www.varamo.com
*U betaald alleen de wettelijke afmeldkosten
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U gaat toch ook stemmen op 21 maart 2018!!

De kandidatenlijst van Nieuw Gemeentebelang, voor de
U gaat toch ook stemmen op 21 maart 2018!!
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, in de gemeente
Sluis is bekend. De lijsttrekker is wethouder Chris van de
Vijver. De lijst is representatief voor de Sluisse samenleving en
de top 10 is dan ook een mooie mix van nieuw politiek talent
en ervaren mensen.
Het bestaande team, Chris van de Vijver, Marc Rijk,
Frank Gijsel en Marianne Poissonnier-Dekker is uitgebreid
met nieuwe namen. Op 5 staat Ranco Bogaard (Oostburg),
op 6 Conny Tanghe (Oostburg), Bram Basting (Retranchement) op 7, Marian van Oostenbrugge (Breskens) op 8,
Willy de Graaf (Schoondijke) op 9 en Corné Stedehouder
(Aardenburg) staat op plaats 10. De inwoners van Sluis zijn
Ook in 2018 zijn
we ergroep
weer voor u!
metwww.nieuwgemeentebelang.nl
deze lijst in de volle breedte vertegenwoordigd.
De
heeft er ontzettend veel zin in en met deze lijst meent Nieuw
Gemeentebelang over voldoende diversiteit in kwaliteit,
kennis en kunde te beschikken om Sluis de komende jaren
op koers te houden en een verbinding te zijn tussen de burgers
en de gemeenteraad.
Enkele opvallende zaken:
- Van de top acht van onze lijst zijn er vier dames.
- Onlangs werd door 6 leden van de partij de cursus Politiek
Actief gevolgd, 5 daarvan staan in de top 10.

www.nieuwgemeentebelang.nl

Ook in 2018 zijn we er weer voor u!
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Gehaktballetjes in stroganoffsaus
voor 4 personen

Koken met KO

500 gram rundergehakt
(voor de gehaktballetjes)
1 rode paprika
½ groene paprika
1 puntpaprika
2 uien
1 bakje champignons
1 runderbouillonblokje
tabasco
worcestersaus naar smaak

1 theelepel chilipoeder
1 eetlepel paprikapoeder
1 theelepel suiker
3 teentjes knoflook
kookroom
1 blikje tomatenpuree
boter
zout en peper
flinke scheut wodka
aromat

Alle groenten in stukken snijden en aanfruiten met deksel op de pan.
Laat de groenten tot 30 minuten zachtjes stoven.
Voeg daarna de tomatenpuree, de wodka en de knoflook toe.
Voeg daarna alle kruiden toe (let op: voeg toe naar eigen smaak).
Voeg vervolgens het bouillonblokje en water toe, totdat er een mooie gladde saus ontstaat. Laat
dit alles nog even doorsudderen. Voeg dan de room toe en controleer de smaak. Is die flauw,
voeg dan nog wat kruiden toe naar smaak. Als laatste een schepje suiker toevoegen.
Nu moeten de gehaktballetjes nog gemaakt worden. Deze kun je maken volgens eigen recept.
Braad ze aan in een koekenpan. Als de gehaktballetjes gaar zijn, voeg ze dan toe aan de saus
en laat die goed opwarmen.
Smullen maar! Het recept is heerlijk met krieltjes en verse groene boontjes!
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Met plezier herstellen we je
computer, smartphone, tablet,...

Van L.A. naar Groede
Vorig weekend kwam een jonggetrouwd stel uit Los Angeles
op bezoek. Over Groede waren ze dolenthousiast.
‘Oh my God, Groede looks like a movie decor!’ Een
normale reactie als je uit het centrum van de Amerikaanse
filmindustrie komt waar namaak regel is. Het 13e-eeuwse
Groede was voor hen een uniek pareltje, een verborgen
delicatesse. Ze deden zich tegoed aan de indrukken en
genoten van de schilderachtige dorpskern, de kleine
winkeltjes met streekproducten, de bierbrouwerij, de
werkplaats met oude ambachten en het Lutherse kerkje
omringd door sfeervolle etablissementen. Een wereld van
verschil met een stad als L.A. waar men niet echt een oude
historie heeft – de stad werd pas in 1781 gesticht – en
waar fastfood dagelijkse kost is.

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

Het was moeilijk voor het Amerikaanse koppel om de
werkelijkheid van de fictie te onderscheiden. Dachten ze
nu echt dat Groede namaak was? Zo gedroegen ze zich
anders wel. Ze betastten de gevels van de huizen op de
markt en streelden de schors van de flink uit de kluiten
gewassen kastanjebomen voor de herberg. Ze gingen zelfs
op hun knieën om de kasseien in het Slijkstraatje te contro
leren op echtheid. Regelmatig zag ik ze bewust diep in
haleren en genieten van de zuivere, zilte zeebries die zacht
over dit liefelijke plaatsje waait.
Dat een dorp en zijn huisjes zo klein en compact konden
zijn, dat vonden ze erg ‘cute’ (jongerentaal: leuk, schattig).
In Amerika is alles nu eenmaal groter. Ook de hoeveelheden
drank en voedsel die ze tot zich nemen. Per dag dronken
ze wel vijf liter frisdrank. Ze vraten kilo’s chocolade en
dronken liters trappist. Bij hun vertrek zagen ze groen van
misselijkheid. Het jonge stel wist niet dat je met delicatessen
nu eenmaal zuiniger moet omgaan dan met fastfood.
Amerikanen meten nu eenmaal met totaal andere maten.
B.R.

Boulevard 1

4511 AA

Breskens

0117-308115
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13 april: Herman
Wijffels naar
Qi Biotaria op
het veerplein
I work all night, I work all
day, to pay the bills I have
to pay Ain’t it sad. And still
there never seems to be
a single penny left for me.
That’s too bad. De eerste
regels van een ABBA-hit
uit 1976 ... money, money, money. Dat speelt een levensgrote
rol in ons dagelijks bestaan. We kunnen niet zonder geld. Of
toch wel? Een aantal maanden geleden was ik in Cadzand
bij een lezing van Herman Wijffels. En daar kwam ik eigenlijk
voor het eerst in aanraking met dhr. Wijffels. Een charis
matische man, een uitstekend spreker, boordevol ideeën
over duurzaamheid en maatschappelijke verandering. Al
googelend op zijn naam kom je tal van activiteiten tegen
waarvan ik ook het bestaan niet afwist en waardoor ik erg
nieuwsgierig ben geworden. Dhr. Wijffels is ook erg begaan
met zijn geboortestreek. Dat bleek maar al te goed uit zijn
aanwezigheid bij New Babylon en hij is ook met grote regelmaat in ons gebiedje te vinden.
In een recent interview zegt dhr. Wijffels “Mijn levensfilosofie
is dat je hier rondloopt om a) je potentie te ontwikkelen en
b) al doende jouw bijdrage te leveren aan de maatschappij
en de samenleving.” En dat sluit precies aan bij de reden
waarom ik deze avond wil organiseren.
Herman Wijffels, geboren in onze streek, komt op vrijdag de
13e april een interessante interactieve lezing houden in de
voormalige veerterminal. Samen met Ad Broere, schrijver van
het boek ‘Geld komt uit het niets’ en Edgar Wortmann van
stichting Ons Geld, gaan de drie heren een gesprek aan
samen met de (West-)Zeeuws-Vlamingen. Dat gaat voornamelijk over de problemen en de huidige stand van zaken
in de financiële wereld. Ze gaan daarin dieper in op een
eventuele oplossing en dat zou zomaar een lokaal betaalmiddel kunnen zijn. Met een lokaal betaalmiddel stimuleer je
de plaatselijke economie en is er veel meer mogelijk! Deze
lezing heet dan ook: Het Nieuwe Geld. Er staat een bijzondere avond op het programma. Een avond die in het teken
staat van geld en ja ... de entree is gratis. Graag aanmelden
voor deze avond op qi-biotaria@zeelandnet.nl in verband met
20 voldoende zitplaatsen.Petra Selis

Johan Hendrik van
Daledictee, ook voor
Bressiaanders
Een beetje taalstad heeft een dictee. En Sluis is niet zomaar
een taalstad, Sluis is de stad van Johan Hendrik van Dale.
Daarom wordt op zaterdag 7 april 2018 het eerste Johan
Hendrik van Daledictee gehouden in de historische raadszaal van het Belfort in Sluis.
Het dictee wordt geschreven door taal- en dicteedeskundige
Rein Leentfaar en voorgelezen door burgemeester Marga
Vermue. Als je deelneemt maak je kans op een mooie prijs.
Het dictee is ingedeeld in drie categorieën: kinderen t/m
groep 8 (12 jaar), liefhebbers (vanaf 12 jaar) en specialisten (vanaf 12 jaar). Iedere groep krijgt zijn eigen dictee. De
deelname is gratis. Er zijn voor elke categorie een eerste,
tweede en derde prijs. Voor elke deelnemer is er bovendien
een aanmoedigingsprijs. Het aantal plaatsen is beperkt; dus
is taal echt jouw ding, schrijf je dan snel in!

Voor vertalingen van uw:
• website • bedrijfsinformatie
• folders • affiches • advertenties
• menukaarten • aankondigingen
van evenementen • huisregels
• correspondentie • specialiteiten
• webshop • nieuwsbrief

Lenteactie 2018

Voor alle opdrachten (vertalingen, teksten, redactie), die t/m 18 mei
2018 bij vertaalcentrum mabu communicatie Breskens geplaatst
worden, krijgt u een flinke lente-korting van 18%.
(Niet geldig in combinatie met andere acties en/of afspraken)
Vertaalcentrum Breskens vertalingen en teksten Charly Manske
www.mabu-communicatie.com | 4511GV Breskens | Orchideestraat 6
telefoon +31(0)117 785 003 | mabu.communicatie@gmail.com

Ik houd erg van het
Belgenland, maar zou er
toch niet willen wonen!
Jaren van studie in de Oost-Vlaamse
universiteitsstad Gent hebben mij er
terdege van weten te doordringen dat je op Belgische
scholen ‘niet zomaar op de koffie bent’, niet in de laatste
plaats door het strengere Belgische onderwijssysteem.
Discipline en vooral respect zijn pijlers waarop het Belgische
onderwijssysteem rust; geen je of jij of ‘zeg maar Kees’.
In het tweede jaar diergeneeskunde doe ik op 21 juni 1982
examen ‘dierkunde’ (geen tentamens, maar examen over de
stof van het gehele jaar!). Vier vragen, waarvan ik drie vragen
perfect beantwoord heb (onder andere: ‘beschrijf de menstruele cyclus bij de aap’!) en eentje waarop ik het antwoord
schuldig moest blijven: ‘beschrijf de cyclus van sponzen’.
Meer dan opschrijven dat je er de ramen mee kon lappen,
kon ik echt niet ... “Meneer de Bruijckere, ik zie u in september terug! Want uit het niet beantwoorden van vraag 4 besluit
ik dat u waarschijnlijk meerdere stukken uit de cursus weggelaten zult hebben ... ” Als je dacht dat het opnieuw moeten
doen van slechts het vak ‘dierkunde’ de enige consequentie
was: mis, één vak opnieuw, dan alles opnieuw, ook datgene
waar je een dikke voldoende voor had. Onverbiddelijk!
In het laatste jaar diergeneeskunde sta ik op vrijdagmiddag
op de lijst om het vak ‘diergeneeskundige economie’ af te
leggen, dat wil zeggen, dat dacht ik ... immers de studenten
met de namen beginnend met A tot en met C moesten op
vrijdagmorgen en D tot en met F op vrijdagmiddag. Ik meld
mij op vrijdagmiddag, omdat de naam de Bruijckere in België
al bijna 6 jaar onder de D gezocht moest worden ... maar
meneer de professor dacht daar heel anders over: “Meneer
de Bruijckere, ik zie u in september terug (déjà vuutje!). U
had hier vanmorgen moeten zijn. U dacht handig ‘n halve
dag studie méér te hebben door misbruik te maken van uw
naam”. Met een 4 kon ik het hele zwikkie nog eens over doen.
Men kan het oneens zijn met de gang van zaken in een land,
en er toch van houden! Want er waren natuurlijk ook hele
vrolijke noten ... als een prof aan het gremium (groep personen) vroeg of hij tot boven in de collegezaal goed hoorbaar
was, werd er bijna standaard geantwoord met de roep:
“Ja hoor, maar het stoort niet!”. Namens ‘Dierenartsen
centrum West’, Geert de Bruijckere

Donderdag t/m zondag
open van 10 tot 22 uur
Kerstvakantie en
krokusvakantie
elke dag geopend

Ook
geopend
in de
winter!

Familieberichten
Geboren: Daan, zoon van Annabel de Ket en Jan-Willem de
Rooij, Sky, dochter van Mayckel Verschorre en Asja Ginneberge. Sophie, dochter van Devika en Kenney de Baerdemaecker.
Overleden: Joop van Oeffel (70), Maria Virginia van den
Broecke-Steijaert (89), Marus Adriaan Flikweert (92)
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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Werkzaamheden in Kustlaboratorium
Waterdunen

Kustlaboratorium en Waterdunen
Het Kustlaboratorium is een proeftuin voor de binnendijkse
teelt van zoutwaterplanten en -dieren op het land. De landschappelijke inpassing speelt hierbij de hoofdrol: met het
Kustlaboratorium wil Het Zeeuwse Landschap laten zien dat
zilte aquacultuur op het land – die nu toch vaak een industriële uitstraling heeft – er landschappelijk aantrekkelijk uit kan
zien. Ondernemers gaan in het Kustlaboratorium zilte gewassen telen; ook zoutwaterdieren kunnen hier op het land
gekweekt worden. Het Kustlaboratorium komt in Waterdunen
bij Breskens te liggen.

In de week van 5 maart is men gestart met de eerste
werkzaamheden voor de aanleg van de Oestergeul in het
Kustlaboratorium, dat aangelegd wordt in Waterdunen. De
Oestergeul wordt aangelegd als een verbindingsgeul tussen
twee bestaande geulen, waarin zoutwaterorganismen zoals
schelpdieren gekweekt kunnen worden.
De werkzaamheden omvatten het graven van een geul, die
in verbinding staat met de andere waterpartijen in Waterdunen. De vrijgekomen grond wordt in het omliggende
gebied verwerkt. De oevers van deze geul worden versterkt
met stortstenen. In een later stadium komen er een drietal schoepenraderen in de geul, welke gaan zorgen voor
voldoende doorstroming en hierdoor de verversing van het
water. De daadwerkelijke kweek van aquatische organismen
kan pas starten zodra de getijdenduiker in gebruik genomen is en het getijdenwater toegang heeft tot
Waterdunen.

VERDIENEN OP AL JE
DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN

JUMBO
SNELFILTERMALING
AROMA
TRADITIONEEL

349
Pak 500 gram

DOLE
BANANEN
Per kilo

De aanleg van de geul vindt plaats op percelen aan de
Langeweg; lichte verkeershinder door aan-en afvoer van
machines en transport van materialen is te verwachten. Op
enkele dagen zal er zwaar transport plaatsvinden: van stortsteen en betonplaten. Op deze dagen zullen klaar-overs
zorgen voor de veiligheid van overstekende schoolkinderen
en wordt er een snelheidsbeperking ingesteld ter plaatse
van de Langeweg.
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099
BLUE BAND
HALVARINE
Kuip 500 gram

115
WE HOUDEN DE PRIJZEN LAAG

Pascal & Carola Ingels
Breskens, Burg. van Zuyenstraat 79, Aardenburg, Peurssensstraat 21

Aanvulling artikel
gemeenteraadsverkiezingen 2018
In het februarinummer van BRSJS.nl staat een artikel over
de gemeenteraadsverkiezingen 2018, betreffende de
Bressiaanse kandidaten. Door communicatieproblemen,
heeft niet iedereen van de politieke partijen kunnen
reageren op het artikel. Bij dezen nog wat verdere
informatie over Marian van Oostenbrugge.

Diensten in de H. Barbarakerk
Zondag 18 maart is er in de H. Barbarakerk te Breskens een
communieviering. Voorganger is dan pastor Frans van Geyt
en de muzikale omlijsting van de dienst is in handen van het
koor de Westenwind. Aanvang is om 09.15 uur.
Vrijdag 30 maart is er in de H. Barbarakerk een
oecumenische viering in het kader van Goede Vrijdag.
Voorganger is dan pastor Frans van Geyt en de muzikale
omlijsting van de dienst is in handen van het Bressia
Kwartet. Aanvang van de dienst is om 19.00 uur.
Zondag 1 april (1e paasdag) is er in de H. Barbarakerk een
communieviering. Voorganger is dan pastor Frans van Geyt
en er is samenzang onder begeleiding van Tineke van het
Westeinde. Aanvang is om 09.15 uur.
Zondag 8 april is er in de H. Barbarakerk een eucharistieviering. Voorganger is dan pater Ignace D’hert en er is
samenzang onder begeleiding van Tineke van het Westeinde. Aanvang is om 09.15 uur.

Ik ben Marian van Oostenbrugge en ik ben in 1974 geboren
te Oostburg. Ik woon in Breskens met mijn man en twee
zoons. Naast mijn werk als intern begeleider op twee
scholen in Zeeuws-Vlaanderen geniet ik graag van de
mooie omgeving: vooral onze kust is fantastisch en in ieder
jaargetijde is het heerlijk genieten.
Onze aandachtspunten voor Breskens zijn:
- de ontwikkeling van het havengebied in Breskens 		
dient voortvarend uitgevoerd te worden;
- de visserijsector waar mogelijk de nodige steun
verlenen;
- het Spuiplein als aantrekkelijk centrumgebied
up-to-date houden;
- de parkeermogelijkheden uitbreiden.

Zondag 22 april is er in de H. Barbarakerk wederom een
communieviering. Voorganger is dan pastor Frans van Geyt
en de muzikale omlijsting van deze dienst is in handen van
het koor de Westenwind. Aanvang zoals gewoonlijk om
09.15 uur.
Na iedere 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 is er
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.
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Mijn naam is Elisabeth van der Have
maar jullie zullen me kennen als
Liesbeth van der Burgh
IIk woon sinds 2005 in Canada met
mijn man Wim van der Have en wel in
New Brunswick. Ons gehucht heet
Knowlesville. We wonen in een off grid,
rond, strobalenhuis. Off grid wil zeggen
dat we niet aangesloten zijn op het
stroomnetwerk. We hebben onze eigen
zonnepanelen en onze eigen “well”
(bron) voor de elektriciteit en de watervoorziening. We zijn dus op weg naar
zo veel mogelijk zelfvoorzienendheid.

Hoe gaat het nu met
... Liesbeth van der Burgh?

Ik werk in mijn praktijk voor klassieke
homeopathie. Ik heb in Nederland
gestudeerd voor klassiek homeopaat.
Hier heb ik de opleiding holistisch
voedingsdeskundige gevolgd en ook
die tot natuurgeneeskundige. Dat
laatste niet omdat ik dat zo graag wou,
maar om dekking van de verzekering
voor mijn patiënten te krijgen.
De reden dat wij zijn vertrokken is, dat
we Nederland te vol vonden, er te veel
regels en beperkingen waren. New
Brunswick is 2½ keer zo groot als
Nederland met slechts 750.000
inwoners ... dat zegt genoeg, denk ik.
We wonen in “the foothills of the
Appalachian” d.w.z. aan de grens van
de Appalachen (die bij ons niet zo
hoog meer zijn).
Mijn hobby’s? Hm ... ik ben een eeuwige kennisvergaarster. M’n interesses
liggen bij spiritualiteit en religie: ik lees
dan ook heel veel. Verder mag ik graag
tuinieren in de zomer en ideeën
bedenken voor mijn ronde huis dat
barst van de kleuren.
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Ik kom ongeveer om het jaar naar
Nederland omdat mijn moeder in
Terneuzen woont en mijn dochter
Roxanne in Dordrecht met onze kleinzoon Noel Noël. Afgelopen jaar zijn we
naar Kroatië gegaan en toen was ik dus
maar 3 dagen in Nederland. Dit jaar
komen Roxanne en Noël naar ons toe.
Dat is de keerzijde van emigratie vanuit
Nederland: je laat altijd ook veel achter.
Wat ik heb bereikt? Vrijheid, meer ruimte
om te zijn wie ik wil zijn in een iets
minder stressvolle omgeving dan in
Nederland. Onafhankelijker wonen,
een huis zonder bouwregels en vergunningen maar zoals wij het willen, meer
persoonlijke expressie en een plek
gevonden met gelijkdenkenden
die anders denken ... (doordenkertje:

buiten de gestelde kaders en normen,
bedoel ik daarmee). In Nederland
hadden wij zo nooit kunnen of mogen
wonen. We wilden altijd eco wonen,
dus dat hebben we bereikt. Verder is
alles altijd in beweging, dus wie weet
wat er nog meer komt.

