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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 Plus, 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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Sloopwerkzaamheden

Evenementenkalender

21 april Spirituele beurs zin in zijn, Centrum Qi
22 april Lezing, voelen en denken, Centrum Qi
25 april Beachkorfbal met clinics van team NL voor
A en B jeugd, Breskens aan Zee
27 april Koningsdag, Spuiplein
28 april Kustvissen Breskens
28 april Reddingbootdag KNRM, Vissershaven
29 april Markt, Kidsday met circus Bolo, Spuiplein
29 april Lente strand/polder wandeltocht, inschrijven
Woonzorgcentrum Hooge platen
4 mei
Meditatie weekend aan zee, Centrum Qi
4 mei
Uit (de) vaart beleving, Centrum Qi
5 mei
Workshop Psychometrie, Centrum Qi
6 mei
Meimarkt, Spuiplein
6 mei
Rommelmarkt, Centrum Qi
11 mei Baersandefeesten vv Breskens, sportpark
Baersande
12 mei Wedstrijd RTL7 Sterrenteam - Kotra Logistics +
loting 12e editie Esad Osmanovski Memorial Cup,
sportpark Baersande
19 mei Reveal workshop, Centrum Qi

Boek
Zoek en
T
1 NACH
VANAF

s voor
uw adre deling
bemid
verhuur

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

Breskens filmdecor voor “Grenslanders”
In Breskens vinden momenteel filmopnamen plaats voor
de thrillerserie Grenslanders. Er zijn in totaal ongeveer
20 draaidagen waarvan de eerste inmiddels al achter de
rug zijn. De opnamen in Breskens vinden voornamelijk
plaats bij de Haven Westzijde, de Duinstraat, en het strand
bij BAZ (strandpaviljoen Breskens aan Zee). Het voormalige kantoor van de firma Vroon doet in de serie dienst als
politiekantoor.

Grenslanders wordt in 2019 tegelijkertijd uitgezonden bij
AVROTROS (op NPO 3) en bij de VRT (op Eén) en is een
coproductie van Column Film en Eyeworks België. Onder
andere Jasmine Sendar, Fedja van Huêt, Monic Hendrickx
en Frank Lammers spelen een rol in Grenslanders.
Mogelijk komen we een van hen tijdens de draaidagen
tegen in Breskens … AD

Grenslanders speelt zich af in de grensstreek van
Zeeuws-Vlaanderen. Een meisje van Afrikaanse origine
wordt zwaar getraumatiseerd aangetroffen in de polders
van het Grensland tussen Vlaanderen en Nederland. Tara,
een rechercheur uit Rotterdam, en Bert, een psychiater
uit Antwerpen, proberen te achterhalen wat er met haar is
gebeurd. Al snel krijgen ze het gevoel dat het onschuldig
ogende Grensland en de mensen die er wonen, meer
geheimen verbergen dan de toeristische brochures doen
vermoeden …
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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 Suzan Boersma.
Eenieder die Suzan een beetje kent weet dat Suzan vol
enthousiasme verschillende vrijwillige functies uitvoert/heeft
uitgevoerd. Het is bijna te veel om op te noemen: Ze is in
1998 gestart met het organiseren van de markt en de
evenementen voor de Dolle Woensdagen. Dit heeft ze on
geveer 5 jaar gedaan. Organiseren, vergaderen, marktkoopmannen uitnodigen, zichzelf verkleden aan de hand van het
thema (Knabbel en Babbel, Goofy), ze heeft het allemaal
gedaan. Ze is hiermee ooit gestart dankzij Henk Bonnewel.
Hij organiseerde de Dolle Woensdagen en Suzan had op zijn
Bressiaans gezegd “commentaar”. Henk zei dat hij het beu
was om steeds commentaar te krijgen en dat ze er dan zelf
maar bij moest komen om mee te helpen organiseren. Dus zo
gezegd zo gedaan. Daarna is Suzan van lieverlee steeds
meer gaan doen.
Rond 2001 ontstond de dorpsraad, er werden hiervoor
mensen gevraagd, en de organisatoren van de Dolle Woensdagen werden hiervoor ook uitgenodigd. Suzan werd toen
eigenlijk naar voren geschoven om in de dorpsraad te gaan.
Suzan heeft in de dorpsraad verschillende functies gehad.
Ze is gestart als penningmeester, daarna is ze secretaris
geweest, en het voorzitterschap heeft ze sinds kort, vanwege
haar werkzaamheden, neergelegd. Suzan is nu nog (gewoon)
lid van de dorpsraad, maar dat betekent niet dat ze niets meer
doet. Zo is ze betrokken bij de organisatie van de markten.
Tussendoor was Suzan ook nog verkeersbrigadier om de
kinderen die naar school moesten, te helpen oversteken. Op
een gegeven moment is dit gestopt, omdat er niet genoeg
verkeersbrigadiers meer te krijgen waren.
Vanuit de dorpsraad is er een actiecomité (2003) ontstaan:
De boot is Aan. Dat was toen er sprake van was dat de boot
vanwege de tunnelplannen ging verdwijnen. Er is toen actiegevoerd om de boot te behouden. De boot werd helemaal
gevuld met actievoerders, compleet met het jongerenkoor,
mensen van de provincie, en van de gemeente. Zelfs burgemeester Brommet zat toen in de actiegroep. Op deze manier
is er aandacht gevraagd om de boot te kunnen behouden in
de toenmalige vorm. Wat toen op dat moment niet gelukt is;
uiteindelijk kwam er wel een fiets-voetveer.

De vrijwilliger in het zonnetje
...Suzan Boersma
Verder is Suzan voorzitter geweest van 500 jaar Breskens. De
voorbereidingen hiervoor zijn al in 2008 gestart. Er zijn toen
verspreid over het jaar verschillende evenementen georganiseerd, alles in het teken van 500 jaar Breskens. In 2011 is
Suzan gebeld met de vraag of ze mee wilde doen aan de
verkiezingen voor het Viswuuf. Ook dit vond Suzan leuk om te
doen, dus ze gaf zichzelf hiervoor op. Uiteindelijk is er geen
verkiezing geweest omdat Suzan de enige kandidaat was.
Suzan is t/m 2017 Viswuuf geweest, maar ze heeft recent
besloten om te stoppen. Ze heeft een oproep gedaan in Brsjs.
nl voor een nieuw Viswuuf, maar helaas heeft ze geen reactie
ontvangen. De laatste 4 jaar heeft Suzan ook loten verkocht
voor de Visserijfeesten. En aangezien Suzan iedereen kent
was dit geen klusje dat snel klaar was.
Via de dorpsraad zit Suzan in een werkgroep met vertegenwoordigers van BBVB, de horeca en de organisator van de
markt om de markten te organiseren. Voor de kerstmarkt heeft
ze daarom hand-en-spandiensten verricht, en het entertainment geregeld. Momenteel zit Suzan via de dorpsraad in de
redactie van BRSJS.nl. Ook hier gaat de nodige tijd in zitten.
Met de meeste vrijwilligerswerkzaamheden is Suzan inmiddels gestopt. Dit vanwege het feit dat ze nu een betaalde
baan heeft als Viswuuf. Die is niet te combineren met allerhande vrijwilligerswerk en met het toneel dat ze sinds 2 jaar
doet. Gemiddeld kostte het vrijwilligerswerk toch wel zo’n
10 uur per week. Ze zit alleen nog in de dorpsraad, BRSJS.
nl en organiseert de evenementen voor de markt, want zoals
u begrijpt: helemaal niets doen past niet in het straatje van
Suzan! AD
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Michael Franke exposeert in de vuurtoren
150 jaar geleden werd het licht in de vuurtoren voor het
eerst ontstoken. Dat moest gevierd worden. Op vrijdag
30 maart werd de tentoonstelling ‘Ourania’ van Michael
Franke in de vuurtoren geopend met een feestelijk tintje.
Michael Franke woont afwisselend in Breskens, Duitsland
en Italië. De opening van zijn tentoonstelling vond plaats
in het bootshuis van Loods Tien met zicht op de vuurtoren
en in aanwezigheid van de vrijwilligers die zich inzetten
voor het behoud van de vuurtoren. De tentoonstelling werd
ingeleid met een voorwoord van Marc De Cocker (voorzitter
Stichting Vuurtoren Breskens) en Frank Lafort (OvdP = Orde
van den Prince - Vlaams-Nederlands Genootschap voor
taal en cultuur, Hulst). Frank Lafort bracht grote hulde aan
Michael Franke en omschreef hem als ‘de hedendaagse
alchemist die met zijn penseel de geknakte klassieke wereld
sublimeert en revitaliseert.’ Michael richtte een dankwoord
tot het publiek en opende de tentoonstelling officieel.
Daarna werd er een bezoek gebracht aan de vuurtoren
waar de werken bewonderd konden worden. De kunst
werken zijn allemaal hier aan zee ter hoogte van de vuurtoren gemaakt. De kleuren, tinten, licht en textuur vormen
een schitterend geheel. De tentoonstelling vormt een unieke
eenheid en is één grote uiting van bewondering en diep
respect voor de zee, de golven, het schuim en de luchten.
Zoveel schoonheid wekte ontroering bij de bezoekers die
aanwezig waren bij de opening van de tentoonstelling
‘Ourania.’ Tentoonstelling ‘Ourania’ in de vuurtoren van
Breskens, nog tot eind oktober. De moeite om te bezoeken.

Foto: Michael Franke, foto’s kunstwerken in vuurtoren van Jeannice Adriaansens

Uitslagen zwemmers uit Breskens Nationale competitie senioren/junioren/minioren verzwommen te Hulst.
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Meisjes 25m schoolslag Minioren 4
7. Evelien van Voren 28.63
Jongens 25m schoolslag Minioren 4
2. Matthijs Vinke 25.88
15. Lars den Besten 37.99
Meisjes, 100m vrije slag Junioren 1
9. Maud Ghijs 1:39.18
14. Tara den Besten 1:51.62
Meisjes, 50m rugslag Junioren 3
4. Marcha de Meijer 40.04
Jongens, 50m rugslag Junioren 2
2. Luuk Zijlstra 37.17
Dames, 100m vlinderslag Senioren Open
1. Ryan Verplanke 1:12.62
17. Thérèse de Munck 1:33.21
Heren, 100m vlinderslag Senioren Open
11. Vincent Keijmel 1:19.46

Meisjes 50m vrije slag Minioren 4
9. Evelien van Voren 54.70
Jongens 50m vrije slag Minioren 4
13. Matthijs Vinke 42.07
16. Lars den Besten 1:15.91
Meisjes, 100m schoolslag Junioren 1
4. Maud Ghijs 1:51.06
17. Tara den Besten 2:27.55
Meisjes, 25m schoolslag Junioren 1
9. Evelien van Voren 28.94
Meisjes, 200m wisselslag Junioren 3
4. Marcha de Meijer 3:13.16
Meisjes, 100m wisselslag Junioren 3
10. Tara den Besten 2:12.73
Jongens, 200m wisselslag Junioren 2
2. Luuk Zijlstra 2:51.40

Meisjes, 100m vrije slag Jeugd 2
1. Marcha de Meijer 1:22.54
Jongens, 100m vrije slag Junioren 4
1. Luuk Zijlstra 1:12.59
Dames, 100m rugslag Senioren Open
4. Ryan Verplanke 1:17.96
15. Thérèse de Munck 1:27.33
Heren, 100m rugslag Senioren Open
9. Vincent Keijmel 1:19.70

Junioren Jeugd Senioren wedstrijd
verzwommen te Terneuzen.

Heren, 400m wisselslag Junioren 1 en 2
1. Luuk Zijlstra 6:03.13
Heren, 100m rugslag Junioren 1 en 2
2. Luuk Zijlstra 1:17.21

Gastouderschap,
opvang in het eigen gezin
Een gastouder biedt opvang in het
eigen gezin. Het kind draait daarbij als
het ware gewoon mee in het huisgezin:
mee naar de winkel voor een boodschap, tussen de middag aan tafel
voor een boterham en bijvoorbeeld
mee naar de eendjes om ze te voeren.
Doordat gastouderopvang kleinschalig
is, is het flexibel en huiselijk. Het is
opvang op maat die wellicht beter
aansluit bij uw persoonlijke wensen
of wanneer u op onregelmatige tijden
werkt. Een gastouder is in staat om
bijvoorbeeld wisselende diensten op
te vangen.

Omdat de kinderen op school al een
vast schema hebben mogen ze bij mij
zelf kiezen waar ze zin in hebben.
Willen ze graag knutselen, spelen
of liever buiten spelen, ik vind het allemaal prima. Naast ons huis is er een
groot grasveld met een leuke speeltuin
waar we geregeld heen kunnen.”

Kendra Harte is gastouder in Breskens.
Sinds 2012 heeft Kendra haar diploma kinderopvang niveau 4 en is ze
met veel plezier werkzaam geweest
als invaller bij zowel de peuterspeelzaal, bso (buitenschoolse opvang) en
kinderdagverblijf. Daarna heeft ze ook
nog gewerkt als au pair bij een gezin
met drie kinderen. Nu ze samen met
haar vriend een eigen huis heeft gekocht, heeft ze besloten om voor haarzelf te beginnen. Ze vangt kinderen op
van maandag tot en met vrijdag in de
leeftijd 0 tot 12 jaar.

Bent u nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Kendra via e-mail:
kendra_harte@hotmail.com. De
opvangtijden zijn van maandag tot en
met vrijdag van 7.00 tot 18.30 uur.
Andere uren zijn in overleg mogelijk.
Ook in de vakanties is Kendra
beschikbaar. SAvD

Ze vindt het belangrijk dat de kinderen
zich vertrouwd en veilig voelen in hun
omgeving. “En omdat je als gastouder
een klein groepje kinderen opvangt
kun je genoeg aandacht besteden aan
ieder kind, samen een spelletje doen,
boekje lezen, knutselen of knuffelen
met de kleintjes. Verder vind ik een
gezellige sfeer en structuur belangrijk.

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



Binnenkort wil ze ook een bakfiets
aanschaffen en kan er geregeld een
uitstapje gemaakt worden naar bijvoorbeeld het strand, de speeltuin of
gewoon een stukje fietsen als het mooi
weer is.


Café “de Platte Knoop”
Boulevard 38 te Breskens

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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Vertrouwd gezicht in
openingstijden zijn van dinsdag t/m
Kapsalon 15
zaterdag, behalve woensdagmiddag
Stephanie Lammens-Lako, is een leuke
jonge vrouw die sinds 1 maart 2018
haar eigen zaak heeft in de Mercurius
straat, genaamd `Kapsalon 15`.Voor
vele Bressiaanders een bekend
gezicht. Stephanie heeft 17 jaar lang
met heel veel plezier gewerkt bij
`De Kapsalon` op het Oranjeplein.
“Natacha is naar Oostburg gegaan
om een nieuwe zaak te beginnen maar
ik wilde graag in Breskens blijven. Ik
werk met het merk Medavita, het is
op natuurlijke basis en afkomstig uit
Italië.”
De kapsalon van Stephanie is voor
iedereen toegankelijk. Dames, heren
en kinderen zijn van harte welkom. De
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en zaterdagmiddag: dan is de zaak
gesloten. Voor meer informatie, zie
de facebookpagina: Kapsalon 15
of bel gerust vrijblijvend voor een
afspraak naar 0624661543. AJ

Nieuwe editie
Bike & Walk:
Hello Zeeland
De eerste versie van Bike & Walk werd
vorig jaar zo goed ontvangen, dat er
wel een tweede versie van de unieke
reisgids moest komen. Het is ‘Hello
Zeeland’ geworden. In een grotere
oplage, nu met Walcheren erbij én
dit jaar ook in het Duits. Vanaf vrijdag
30 maart is de nieuwe editie bij alle
Zeeuws-Vlaamse en Walcherse VVVinspiratiepunten en na Pasen bij meer
dan 50 verkooppunten te koop. En
natuurlijk is de gids ook online te
bestellen!

Werkzaamheden
Breskens
Th. F. Blankenstraat/Burgemeester Gerritsenstraat
De werkzaamheden in de Th. F. Blankenstraat en de
Burgemeester Gerritsenstraat zijn op dit moment al enkele
weken bezig. Maar de planning zegt dat deze nog wel even
gaan duren. DNGW (een bedrijf uit Waarde) is de kabels en
leidingen aan het vernieuwen. De straat en stoep zijn hierdoor opgebroken, en daardoor niet toegankelijk. Daarna zijn
ook het riool en de bestrating aan de beurt, maar dit begint
pas eind augustus. De werkzaamheden zullen pas aan het
einde van het jaar helemaal afgerond zijn.
Walendijk
Waterschap Scheldestromen gaat dit jaar onderhouds
werkzaamheden uitvoeren aan de Walendijk te Breskens.
Dit weggedeelte is gelegen tussen het parkeerterrein en
‘t Killetje/Zandertje. De werkzaamheden bestaan uit het
frezen van asfalt en het aanbrengen van asfaltlagen met bijkomende werkzaamheden. Langs beide zijden van de weg
worden grasbetontegels aangebracht. De werkzaamheden
worden voor 7 juli uitgevoerd. Tijdens de uitvoering wordt
de weg afgesloten voor alle verkeer. Bewoners van ‘t Killetje
zijn via het naastgelegen fietspad bereikbaar.

Wij staan u bij in
de moeilijke dagen
voor, tijdens en
na de uitvaart.
Met respect en
aandacht voor
uw persoonlijke
wensen.

Dag en nacht
voor u beschikbaar
Tel. (0117) 461918
M. 06 22748133
info@quataert.nl
www.quataert.nl

Uitvaartverzorging

Quataert
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Spinningmarathon
ChrisFit
Er heerst een geweldige sfeer bij ChrisFit op de vroege
zondagmorgen. De klok is een uurtje vooruitgezet af
gelopen nacht, maar dat uurtje korter slapen, daar heeft
niemand last van. Vandaag 25 maart, is de spinning
marathon die 1x per jaar plaatsvindt voor leden en andere
geïnteresseerden die graag spinning doen onder leiding
van Chris, Linda en Chari. “We doen het puur voor het
plezier van de mensen om zo weer eens lekker bezig te
zijn” vertelt Chris. Het eerste uur is een gewone spinningles
door Chris. Daaropvolgend komt er een half uur sprint
verzorgd door Linda, dit is een intensieve fietsles van
30 minuten uit het lesprogramma van Les Mills: HITT (High
Intensity Intervaltraining), zeer goed voor de conditie;
en uren na de work-out verbrandt je lichaam nog extra
calorieën. Daarna volgt er weer een gewone spinningles
verzorgd door Chari op lekkere vrolijke muziek waardoor
iedereen de krachtsinspanning van bijna 3 uur kan vol
houden. Tussendoor is er een korte pauze en alle deel
nemers werden getrakteerd op drinken, ChrisFitbananen
en andere versnaperingen. Alle deelnemers houden het
vol, maar dat kan ook niet anders met zulke goeie muziek
en begeleiding. De positieve energie zindert door de zaal.
Een winterdip is hier niet te bespeuren. Na afloop nog even
gezellig bijpraten en dan met een voldaan gevoel richting
huis. AJ

Chrisfit

GYM
BRESKENS
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Scheldebeker 2019
gaat niet door
De zwemtocht tussen Vlissingen en Breskens die volgend
jaar zou plaatsvinden gaat niet door. Het bestuur van de
stichting Scheldebeker vindt het in ´organisatorisch en
financieel opzicht niet haalbaar´ om het evenement te
houden. De Scheldebeker zou op zaterdag 20 juli 2019
moeten plaatsvinden. De legendarische zwemtocht, waarvoor het scheepvaartverkeer moet worden stilgelegd, werd
in 2014 nieuw leven ingeblazen. De planning was om om de
vijf jaar te zwemmen tussen Vlissingen en Breskens. Maar
helaas is dat niet haalbaar. Voor de Scheldebeker zou in
maart een vergunningaanvraag moeten worden ingediend
bij de Permanente Commissie van toezicht op de Scheepvaart. Maar op dit moment heeft de stichting te weinig zicht
op of een nieuwe overtocht haalbaar is. In 2014 werd de
tocht voor het eerst in 50 jaar weer gezwommen in het kader van de viering van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen en 200
jaar Zeeland. Wietse Beerens uit Tilburg won destijds in een
tijd van 1.11.53.

Even binnen kijken
Residentie Mercurius
Kleding

Watersport

Paul & Shark

Yamaha dealer

Mc Gregor
Musto
Aigle - Speedo
Helly Hansen
Mat de Misaine
Gaastra
O’Neill

nieuw - inruil - onderhoud
Verfsystemen - touwwerk
(navigatie) lampen
Boeken en kaarten
RVS hardware

KOSTEN
Veiligheidsmiddelen

Rubberboten
Vanaf 1 februari jl. zijn de appartementen aan de Dorpsstraat/Mercuriusstraat na wat vertraging
opgeleverd. Aan de
buitenkant zien ze er prachtig uit. Een aanwinst voor Breskens. De heerSchoenen
en mevrouw Cocquyt Servies
waren zo gastvrij om ons
Gaastra
een kijkje binnen te gunnen. Ze hebben de stap om een appartement te
kopen genomen vanwege het ouder worden.
Alles gelijkvloers en toch midden in Breskens. De parkeergelegenheid Sebago
is wel een groot probleem,
zoals op
meer plaatsen
Nautische
decoraties
in ons dorp. Totaal zijn er 11 appartementen. 3 op de begane grond, 4 op de 1e verdieping en 4 op de 2e verdieping. Hun
Zeilkleding
en meer
appartement is royaal en met smaak ingericht. We hopen dat ze er nogDubarry
lang met plezier mogen
wonen. AM

WATERSPORT
& FASHION

GC Verhuur & Betonboring
Zaag- en Freestechnieken
Wand en vloerzagen, Sleuven frezen, Betonboren voor afvoer
en ventilatiegaten tot 400mm
Het maken van nieuwe trapgaten in verdiepingsvloer
Keurmeester elektrisch gereedschap en machines
Elektrische arbeidsmiddelen

Professioneel Gereedschap en machine verhuur
Levering aan huis

KOSTEN
WATERSPORT
& FASHION

Kaai 3 4511 RC Breskens Tel. 0031 (0)117 381257
info@kostenwatersport.nl www.kostenwatersport.nl

0623850527 0117-852013 • Breskens

www.gcverhuurbetonboring.nl
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B en P draagt particuliere
klanten over aan Ultility
in Oostburg
B en P uit Breskens gaat zich in de toekomst geheel richten
op de zakelijke markt. De zakelijke markt groeit erg hard en er
liggen nog veel kansen. B en P richt zich zowel op de kleine als
de grote zakelijke klanten. Ultility uit Oostburg neemt per 1 mei
2018 het particuliere klantenbestand over. Door de overname
kan B en P zich volledig focussen op de zakelijke markt.
Geschikte partner!
Meer dan 20 jaar is B en P vele particuliere klanten van dienst
geweest. Met veel klanten hebben ze een lange en prettige
samenwerking. Het afscheid nemen van deze trouwe klanten
is natuurlijk niet over een nacht ijs gegaan. Luc Buijsse: ‘Ultility
in Oostburg is in onze ogen de meest geschikte partner voor
de overname. Het is een zeer serieus en enthousiast bedrijf en
stemt overeen met onze manier van werken. Met een gerust
hart verwijzen we onze particuliere klanten naar Ultility. Bij
Ultility is er ook een inloopmogelijkheid door middel van een
winkel, op de Markt in Oostburg. Onze klanten waarderen dat.
Ze hechten er veel waarde aan om persoonlijk geholpen te
worden. Dat hebben we jarenlang met heel veel plezier gedaan
en graag willen we onze klanten hiervoor heel erg bedanken!’
Contracten en garanties
Sommige klanten hebben bij B en P een lopend service – of
garantiecontract. Vanzelfsprekend neem Ultility dit één op één
over. Voor de klant blijven de gemaakte afspraken precies
hetzelfde. Heeft u daar als klant toch vragen over? Kom dan
binnenkort naar de winkel van B en P in Breskens of Ultility
in Oostburg óf bel met Luc of Caroline Buijsse van B en P via
0117-385385 of naar Remco Ultee van Ultility via 0117-308311.
Kennismiddag
Remco Ultee: ‘Een ritje van Breskens naar Oostburg is natuurlijk zo gemaakt. We bieden uiteraard ook de mogelijkheid om
aan huis service te verlenen. Sinds kort betalen klanten geen
voorrijkosten. De klanten van B en P leren we graag persoonlijk
kennen. Op dinsdagmiddag 8 mei organiseren we in Oostburg
een kennis(makings)middag. Kennis bijspijkeren en tijd voor
een hapje en een drankje? Iedereen is welkom. Klanten
van B en P, maar uiteraard ook onze eigen klanten.’
Kijk voor meer informatie: www.ultility.nl of www.benp.biz
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Per 1 mei
draagt B en P
zijn particuliere
klanten over
aan Ultility.

Een perfect
kantoor
begint bij
B en P

ULTILITY
ICT, webdesign
& computers.
Markt 22 Oostburg
0117-308311
www.ultility.nl

B en P
Experts in ICT
en kantoor.
Sportlaan 1 Breskens
0117-385385
www.benp.biz

Vertrouwd
en dynamisch
ICT-expert
voor
particulieren

Plat op je gat in het Rijks
Door een gunstige regeling van de overheid en het Rijksmuseum
konden de leerlingen van groep 7 van de OBS Breskens op
15 maart met de Rijksmuseumbus naar Amsterdam. Na 3 uur
waren ze ter plaatse. Nadat de jassen en tassen in containers
waren gedaan, begon onder leiding van gidsen de rondleiding.
Voor het schilderij “Schuttersmaaltijd na de vrede van Munster”
(Bartholomeus van der Helst) zaten de kinderen plat op hun gat
te luisteren naar verhalen over de Gouden Eeuw. Door middel
van voorwerpen, waar ze aan mochten voelen en ruiken, konden
ze zich nog beter voorstellen hoe het leven toen was. Eerst de
Nachtwacht (Rembrandt), Het melkmeisje (Johannes Vermeer)
en De bedreigde zwaan, maar daarna moesten Marten &
Oopjen (Rembrandt) nog bekeken worden.
Na ruim twee uur museum kon eindelijk het meegebrachte geld
op het Museumplein uitgegeven worden aan friet, ijs en andere
versnaperingen. De terugreis viel door de files behoorlijk tegen.
Na meer dan vier uur rijden waren ze rond negen
uur weer thuis. JVL.

Oude visserssteiger en meerpalen hergebruikt
Sinds vorig jaar zijn er een aantal robuuste banken bijgekomen op en rond ‘de Kaoje’. Het lijkt wel of ze als paddenstoelen
uit de grond schieten. De banken zijn gemaakt van stukken van de visserssteiger en oude meerpalen die uit de haven
gekomen zijn. Hufterproof kan je wel zeggen. Een echte meerwaarde voor bewoners en toeristen en er wordt volop gebruik
van gemaakt. Er staat er een bij de jachthaven, een op de kop van de Middenhavendam en nu ook een op ‘t eind van ’t
hoofd. Die locaties zijn om te genieten van het uitzicht in Breskens. Probeer ze eens uit, zou ik zeggen (let wel op, veel
panty’s zijn denk ik niet bankproof).
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Jolanda Weemaes
+31 (0)6 83551554
info@onszeeuwske.nl
www.onszeeuwske.nl

Jolanda Weemaes
+31 (0)6 83551554
info@onszeeuwske.nl
www.onszeeuwske.nl

Jolanda Weemaes
+31 (0)6 83551554
info@onszeeuwske.nl
www.onszeeuwske.nl

Energetix, Si-mode & Zeeuwse Hebbedingetjes
Energetix, Si-mode & Zeeuwse Hebbedingetjes
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Coquilles met scampies, Asperges,
saffraansaus en nieuwe aardappelen
voor 2 personen

Koken met KO

300 gram coquilles,
8 scampi’s,
225 ml halfzoete witte wijn
225 ml room
8 saffraandraadjes
8 asperges
40 gram koude boter
peper en zout
peterselie fijngehakt

Voor de marinade van de
coquilles en de scampi’s
olie, peper en zout,
oregano, dragon,
peterselie, knoflook,
ui gesnipperd, aromat,
tijm, chilipoeder,
basilicum

Meng alle kruiden goed door elkaar en marineer de coquilles en scampi’s in het kruidenmengsel.
Laat de wijn en de saffraan tot twee derde inkoken, voeg dan de room toe.
Doe de saus door de zeef en klop deze op met de koude boter.
Breng de saus op smaak met peper en zout.
Kook daarna de asperges en de aardappels volgens eigen recept.
Bak als laatste de scampi’s met coquilles in de olie
Alles dresseren op een verwarmd bord en bestrooien met de saus
en de verse peterselie
Smakelijk eten!
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Met plezier herstellen we je
computer, smartphone, tablet,...

Over bloemetjes en bijtjes
In de laatste klas van de lagere school zat ik bij Zuster
Adelberta, een moderne non gehuld in een walm van
sigarettenrook vanuit haar vroom habijt. Ze introduceerde
‘schooltelevisie’. De aflevering van ‘Een meisje wordt vrouw’
begon met veel storing en ruis. De non gaf een paar flinke
meppen op de bovenkant van het toestel. Een eenvoudig
getekend poppetje met borsten verscheen op het scherm.
Ter animatie vielen perfect gevormde, rode druppeltjes in
een vloeiend ritme tussen haar benen.
Mercuriusstraat 5 - 4511CN Breskens
Tel.: 0655 793 798 - www.zeelandmultimedia.nl

Lizzie Boterman was al eerder flauwgevallen bij het horen
van het woord ‘bloed’ tijdens een les biologie. Nu ze het
bloed zag vloeien, viel ze met een smak van haar stoel.
‘Is ze dood, zuster Adelberta?’ Zuster Adelberta antwoordde
niet. Met een vuurrode kop wapperde ze verbouwereerd
met de handleiding van de televisie boven Lizzie. Lizzie was
van nature bloedeloos, maar nu was ze bijna doorzichtig.
De televisie werd afgezet. Alle aandacht ging naar Lizzie
die het had verknoeid met haar bloedfobie.
De week nadien moest de aflevering ‘Een jongen wordt
man’ nog komen. We giechelden bij de gedachte dat we
misschien een piemel te zien kregen. Thuis had ik vijf boers
en was er niets ongewoon aan een jongen, maar op school
moesten we een meter van de muur blijven die ons scheidde van de jongensschool. Op de dag dat ‘Een jongen wordt
man’ werd uitgezonden, deelde de non ons droogjes mee
dat er een stroomstoring was. Opnieuw een grote teleur
stelling, en een smoes, want de lichten deden het wel. De
non had schrik gekregen voor mannelijk bloot, dat wisten
we wel zeker, maar zoiets luidop betwijfelen mochten we
toen niet.
Zuster Adelberta had gelogen, en dát voor een non. Dat van
de bloemetjes en de bijtjes moesten we zelf maar uitzoeken.
B.R

Boulevard 1

4511 AA

Breskens

0117-308115
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De 8ste voetbalquiz van vv Breskens
Het was weer een groot succes, quizmaster Serge de Ruijsscher had er een bijzonder gevarieerde quiz van gemaakt.
Op het grote scherm kregen alle 38 koppels de vragen te zien. Sommige vragen waren behoorlijk pittig, andere vragen
waren goed te doen. De rebussen kon bijna iedereen oplossen. Voor het eerst deed er ook een jeugdteam mee, als je in
2002 geboren bent, waren sommige vragen natuurlijk erg moeilijk, maar zij hadden wel een tactiek bedacht: altijd iets
invullen. En hun doel was niet als laatste te eindigen. Het was spannend want er deden toch een aantal teams mee die een
behoorlijke, zo niet absurde voetbalkennis bezitten. De jury was af en toe verbaasd dat sommige teams de antwoorden
wisten op wel zeer moeilijke vragen. Spannend bleef het toch wel, de favorieten stonden de eerste ronde op de 4de plaats,
het zal toch niet … Maar de tweede ronde haalden zij de schade ruim weer in en
Verlinde / Martin van Vooren
152
daarna stevenden ze toch af op een zeer ruime overwinning. En de eerste prijs 12 Erik
Hubert van den Hemel / Barry van de Hooft
138
was er dan ook een om extra je best voor te doen, 2 kaartjes (+ overnachting)
3
Nick van Belois / Ruben Deij
137
4
Thijs van Houte / Niek Meijaard
132
voor Paris Saint-Germain – Stade Rennes. Gesponsord en verzorgd door
5
Joris Rademakers / Mario de Fouw
124
Miranda van Haneghem – Travel Counsellor. Met een monsterscore van
6
Jan Meijaard sr / Koen Meijaard
119
152 punten behaalde het duo Erik Verlinde en Martin van Vooren de eerste
7
Jan Meijaard / Jeroen Rammant
116
8
Kjeld Verschorre / John de Waele
115
plaats in deze 8ste voetbalquiz. Barry van der Hooft en Hubert van den Hemel
9
André van Exter / Tonnie van Voren
114
werden tweede en zij wonnen een viparrangement voor Feyenoord – AZ. De
10 Michaël de Rooij / Dylan Fenijn
113
derde plaats was voor Nick van Belois en Ruben Deij, zij ontvingen kaartjes
11 Johnny de Jaeger / Roy den Dunnen
108
12 Wietse Boone / Hans Jacobse
108
voor Sparta – Ajax.

Enkele vragen uit de voetbalquiz:
1.Welke 4 personen vormen op dit
moment het hoofdbestuur van vv
Breskens?
2.Aan welke clubs zijn deze uitdrukkingen gelinkt? 1) champagnevoetbal
2) geen woorden maar daden 3) een
club waar pit in zit.
3.Wie was de laatste Zeeuw van
geboorte die uitkwam voor het
Nederlands elftal?
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4.Welke 4 buitenlandse spelers
werden in dienst van PSV topscorer
van de Eredivisie?

Joey Hoogstad / Bram Verkruijsse
Gio Keijmel / Ibrahim Ucar
Wim Vet / Steven Thilleman
Patrick de Winde /Angelo Martlé
Chris Schipper / Sebas Blok
Jan van den Broecke / Jurgen Thomaes
Guus Heijboer / Chris de Winde
Johnny vd Berg / Wim van de Broecke
Jacco Seen / Giel-Jan de Neve
Erik de Rijcke / Martijn Kramer
Hans Bakker / Camiel van Rattingen
Bart Jacobse / Wouter Thomaes
René van der Meule / Carlo de Smit
Sjaak Hoogstad / Stephan Hoogstad
Thijs van Opdurp / Jan Piet den Dekker
Peter Pijcke / Björn Pijcke
Willij de Ruijsscher / Els de Ruijsscher
Ned de Looze / Eddy de Looze
Piet de Winde / Rinus van Hootegem
Onno Heijens / Edwin de Groote
Mike Mookhoek / Wim Dees
Sjaak van de Velde / Carlos Mariman
Tom Oosterling / Gijs van der Meule
Kelly Heijboer / Sandy Heijens
Dennis Le Coq / Ronnie Le Coq
Maarten Verduijn / Max Willemsen

106
106
106
105
105
103
100
99
91
91
86
82
80
80
79
74
63
62
62
61
59
55
48
34
33
31

1. Hans Bakker, Sjaak Hoogstad, Cees den
Besten, Camiel van Rattingen
2. 1) Anderlecht 2 ) Feyenoord 3) Groede
3. Peter van Vossen
4. Romario, Ronaldo, Luc Nilis, Mateja
Kezman

Mooie prijzen voor de voetballiefhebbers. Maar er waren ook prijzen voor de
inwendige mens, dinerbonnen, biermandjes, gevulde boodschappentassen,
visbonnen, cadeaubonnen, voetbalboeken, flessen cava, karmeliet enz. MO

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

‘Een haan bezingt zelfs de
ochtend waarop hij in de
braadpan bruinen zal!’
In Bresjes kun je leutig vecht’n
mee schippers, vissers en de knecht’n
de glorie zà wè nôôit nie taon’n
by al die Bressise Vechtaon’n!
Het kippenras vechthanen (ook wel ‘vechters’ of vechthoenders) laat zich moeilijk kweken, omdat ook de vrouwtjes,
de kippen van dit ras, vechtlustig zijn en er wel erg veel tijd
verloren gaat met vechten in plaats van zitten broeden …; je
tijd kun je maar één keer uitgeven! [even tussendoor: zegt de
ene vechthaan tegen de andere, terwijl hij verlekkerd naar de
‘vechtkippenren’ loert: ‘tjonge jongens, wat een kippenborsten!’] Normaliter zijn er in de natuur aan het begin van de
lente wat territoriale strubbelingen tussen mannelijke vogels,
dus ook bij de hanen, en zal elke mannelijke vogel een territorium innemen waar hij domineert. Elk mannetje is het meest
agressief in het centrum van zijn territorium; weg van het
centrum verdedigt hij zich minder heftig. Er is inderdaad een
punt waarbij hij even graag wil aanvallen als vluchten en dan
neemt hij dus een soort ‘tussenhouding’ aan; dit speelt zich
af, je raadt het al, op de grens van het territorium. Langdurig
vechten gebeurt onder natuurlijke omstandigheden zeer zelden: de zwakste breekt het gevecht af en vlucht alvorens hij
ernstige schade heeft opgelopen; soms meten twee rivalen
hun beiderzijdse krachten zonder echt te vechten, maar door
enkel wat te duwen en te trekken, waarbij de zwakste dan
snel de vlucht neemt.
Vluchtgedrag zou je kunnen uitleggen als een natuurlijk
selectie-instrument en dan verwacht je dat vechthanen in de
natuur niet lang overleven; Bressiaanders lijken het tegendeel
te bewijzen! Hanengevechten (‘cockfighting’) wordt in Nederland en België door de dierenwelzijnswet verboden. Op de
Filippijnen en op Bali zijn vechthanengevechten ongekend
populair; daar wordt zelfs bij beide ‘kemphanen’ aan een van
de beide poten een scheermesje aangebracht alvorens op
het strijdtoneel te worden losgelaten! De haan die het loodje
legt, wordt aan de winnende eigenaar gegeven. Traditioneel
mogen de vrouwen op genoemde eilanden de hanengevechten overigens niet bijwonen.
Voor vragen van diverse pluimage kunt u onze website bezoeken: www.dacwest.nl. Geert de Bruijckere

SPAAR MEE!

bestek
Roestvrij edelstaal
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korting

Voor het gebruik van het merk RUDOLPH’S® en de beeldmerken is toestemming verkregen van Levola Hengelo B.V.

Bij iedere 10 euro één spaarzegel. Met 6 zegels is uw spaarkaart vol.
Deze actie loopt van maandag 9 april t/m zondag 27 mei 2018.

Nu bij Jumbo Ingels

Jumbo Ingels
Burg van Zuyenstraat 79
4511 GL Breskens
Tel: 0117-382568

Jumbo Ingels
Peurssensstraat 21
4257 BK Aardenburg
Tel.: 0117-491464

Familieberichten
Geboren: Lacy, dochter van Romy Kramer en Robbie
Nuberg
Overleden: Mieke Marijs-Butler (89), Henk Everts (75)
Corry (Cornelia Janneke) Boekhout de Hullu (96),
Pieter Wisse (88), Edgard Izaak Willem de Rooij (56),
Dhr J. Sonnevijlle (91)
Heeft u familieberichten zoals geboorte/jubileum/overlijden
en wilt u deze plaatsen in BRSJS.nl dan kunt u dit door
geven aan redactie@brsjs.nl
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Mijmering
Het is LENTE, wat hebben we hiernaar uitgekeken, ik zie
de krokussen en de sneeuwklokjes volop in bloei staan, de
eerste voorbodes van de lente. Blij dat de kou is verdwenen,
Koning Winter heeft ons toch nog even in de tang gehad, wat
een koude Siberische wind stuurde hij naar ons.
Ik pak de fiets, wil de lentelucht opsnuiven en rijdt richting
Langeweg, heb tegenwind natuurlijk: da’s altijd zo. Ik geniet,
want straks wordt de lange Langeweg, de korte Langeweg.
Van ons mooie natuurgebied, waar nu de lentezon op schijnt
en een prachtig panorama geeft, staat straks een deel onder
water. Terwijl ik de Puijendijk oprijd ben ik toch wat bezorgd,
waar raap ik straks mijn aardappelvoorraad voor de winter
voor de peekluts en mijn uien voor de hachee als dat stuk
land straks onder water staat, goed rondkijken of ik al een
andere plek kan vinden.
Rijdend onder de dijk en weer richting Bresjes bekruipt me
een apart gevoel. De fauna en flora krijgen hier een gespreid
bed, een leefomgeving gegeven door de mens waar ze hun
hele leven kunnen wonen. Er wordt voor hen gezorgd, maar
wie zorgt er straks voor mij nu de zorg voor de ouderen
steeds moeilijker wordt om te geven. Mijn aardappelen en
uien staan hier straks niet meer, mijn kostje moet ik elders
zoeken. Of ik ga mijn eetpatroon veranderen, als ze straks
lamsoor en zeekraal gaan telen op de oude boerderij en daar
schelpdieren kweken, ook dat is niet te versmaden, maar is
toch niet wat ik gewend ben. Zo mijmerend in de zon, uit
kijkend over een prachtig stukje Bresjes, zie ik de oplossing
van mijn probleem aan de binnenkant van mijn oog:
Ik woon heel tevreden in een appartement, aan de Korte
Langeweg. Kijk uit over een prachtig natuurgebied en heb
heel aardige buren. Mijn mantelzorgers, iedere dag stipt om
acht uur, een tik op het raam, het raam gaat vanzelf open en
daar zijn ze, meneer en mevrouw gans, de zeemeeuwen,
de tureluur en mijn grote vriend de muis. Ik ben al uit bed,
washandje over mijn gezicht, morgen komt de doucherobot
weer, heb een toilet dat poetst, wast en droogt, dus dat blijft
18 ook proper, alleen ik moet nog aangekleed worden. De gan-

zen zijn al druk bezig, ieder aan een kant van mijn kussen:
snavel erin, tweemaal fladderen met de vleugels en het ligt
weer heerlijk, de zeemeeuwen pakken met hun snavel ieder
een kant van het dekbed en trekken mijn bed netjes recht, zo
gepiept. Nu ik nog, ik ga in mijn stoel zitten, pyjama is al uit,
mijn sokken trek ik voor een deel op met de sokkentrekker
en de zeemeeuw pakt vakkundig het bovenste stukje beet;
met haar snavel trekt ze de sok recht. Dan komen de ganzen
aanvliegen met mijn overhemd, ik spreid mijn armen, heel behendig steek ik mijn armen in de mouwen, knoopjes hebben
we niet meer om dicht te doen, klittenband, da’s handiger.
De vingers laten het afweten, de manchetten worden dichtgevouwen: even een kneepje met de snavel dicht. Mijn grote
vriend de muis zit al op mijn schouder voor zijn deel van het
werk. Hij loopt, mijn overhemd sluitend, stap voor stap het
klittenband vast. De ganzen staan klaar met mijn broek, ik
steek mijn benen erin. Zij trekken hem op met hun snavel
en de zeemeeuwen geven mijn bretels aan met hun snavel.
Ik moet alleen nog mijn broek sluiten met het klittenband.
Ik steek mijn voeten in de klaargezette pantoffels, ook met
klittenband. Mevrouw zeemeeuw begint met haar dagelijkse
ochtendgymnastiek te stampen met de voeten of ze wormen
zoekt en zie: mijn pantoffels zitten muurvast. De tureluur heeft
de kam al gehaald, mijn haar gaat in een scheiding en ik ben
klaar. Een luid gekwetter geeft aan dat ze weer vertrekken, tot
vanavond! Nu moeten ze hun gezin gaan verzorgen, de bel
gaat, dat zal de ontbijtrobot zijn, ik heb er zin in.
Ik schrik op van een luide knal, kijk wat versuft om me heen,
zittend op mijn bankje in de lentezon. Ik was even zomaar
verdwaald in een hersenspinsel. Ik pak mijn fiets, rijdt de dijk
af langs de boot naar huis, de katjes staan ook al te bloeien,
de zon schijnt op het water: een prachtige lentedag. Sterre

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

Ook
geopend
in de
winter!

De Kromme Watergang en
het TeamUp-project (War
Child, Save the Children
& Unicef)
Als een van de 750 bezoekers was ik 12 maart jl. aanwezig
bij de viering van het 25-jarig bestaan van restaurant De
Kromme Watergang. Tijdens dit geweldige evenement “De
Vrienden van de Kromme Watergang” waar Patrick Lodiers
als ceremoniemeester optrad, genoten we van de optredens
van Peter Slager, Paskal Jakobsen, Ronald Vanhuffel, Maikel
Harte, Cor Bakker en Raymond van het Groenewoud. Maar
behalve al deze bekende artiesten werd er door Blanche
en Edwin (Vinke) ook ruimte gegeven aan een goed doel, te
weten Warchild. Hiervoor heeft Edwin onlangs ook de eerste
oosterscheldekreeft geveild voor € 22.500,-.
“Je hebt 3 weken te voet gereisd met je ouders en je broertje. Je bent onder prikkeldraad door gekropen, je bent je
broertje bijna kwijtgeraakt en je hebt een gedeelte van de
overtocht in een overvolle rubberen boot gemaakt. Op zoek
naar veiligheid. Nu ben je in Nederland, in een opvang voor
vluchtelingen. Je mist je vriendjes, je eigen bed, het plein
waar je vroeger speelde. Je vader zegt telkens ‘Dit is niet hoe
het blijft” – maar je hebt geen idee wanneer het beter wordt.
‘s Nachts schrik je steeds wakker van nachtmerries en hoor je
de bommen weer vallen”.

Diensten in de H. Barbarakerk
Zondag 22 april 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
Zondag 6 mei is er in de H. Barbarakerk een eucharistieviering. Voorganger is dan pater Ignace D’hert en de muzikale
omlijsting van de dienst is dit keer in handen van de White
Group. Aanvang is om 09.15 uur.
Zondag 20 mei is er in de H. Barbarakerk 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.
Barbarakerk geopend voor bezoek
Vanaf dinsdag 1 mei is de H. Barbarakerk weer geopend
voor bezoekers. Van dinsdag t/m zaterdag is de kerk dan
geopend van 13.30 tot 16.30 uur. Het boekenwinkeltje dat in
de kerk gevestigd is, is dan ook geopend. Hier kan men voor
de prijs van € 1,- al een mooi boek kopen. Er is een ruime
keuze in romans, thrillers, kinderboeken, hobby- en reisboeken. De opbrengst van de boekenverkoop komt ten goede
aan het onderhoud van de Barbarakerk.

De vertegenwoordiger van Warchild,
Ernst Suur, deed die avond een oproep
voor het TeamUp-project. In Zeeland
zijn ze op dit moment vooral heel erg
op zoek naar TeamUp Facilitators
(vrijwilligers) die met name in Goes en Middelburg, maar ook
elders in Zeeland onder hun begeleiding aan de slag willen
met kinderen uit oorlogsgebieden. Het project ‘TeamUp’ biedt
gevluchte kinderen recreatieve activiteiten zoals sport, spel
en dans.
Heeft iemand interesse of ken je iemand die graag iets zou
kunnen of willen betekenen voor het TeamUp-project kijk voor
info op https://www.warchild.nl/vacature-teamup of neem
contact met mij op: Miranda van Haneghem – Travel Counsellor 06-38508668, miranda.vanhaneghem@travelcounsellors.nl
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Nieuw seizoen Visserijmuseum
weer van start
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Het is druilerig weer buiten, de parking staat bomvol, we pakken de lift,
toch wel heel makkelijk bereikbaar
voor iedereen: jong, oud en slecht ter
been. Het Visserijmuseum heeft vrijdag
30 maart om 19.30 uur zijn jaarlijkse
opening: het is al de 28ste opening, in
totaal zijn er in die 28 jaar 335.000 bezoekers geweest. Iedere winter wordt
het museum weer omgetoverd met iets
nieuws, dus is het altijd weer anders
in het museum. Het museum wordt
gerund door vrijwilligers: eenieder
heeft een taak, dat merk je gelijk als je
binnenkomt, de een doet de ontvangst,
de ander zorgt voor koffie en weer
een ander wil je rondleiden. Ik kom
in gesprek met een van de vele vrijwilligers, straks komt er een nieuw
Visserijmuseum. Het zou toch leuk zijn
als we daar regelmatig demonstraties
kunnen geven, zoals garnalen pellen,
netten boeten, misschien zijn er wel
mensen die dat iedere dag willen doen
en als ze eens een zooitje ‘gornaet’

gevangen hebben: ze zijn welkom,
hoor. Het gehele gebeuren wordt geopend door Anita Maas-Tournois, een
verhalenvertelster. Anita had me gelijk
aan haar lippen: het mooie sprookjesverhaal sprak me aan, ik waande
me in de Westerschelde en ik zag de
mosselkoning helemaal voor me, wat
een aanwinst voor het museum, als
Anita komt vertellen. Anita vertelt over
Wout Kole, de kunstenaar woonachtig
in Schoondijke, die de prachtige ruimte
van het aquarium heeft geschilderd.
Ook hangen er prachtige foto’s van
Wout in het Visserijmuseum: weer een
aanwinst voor dat museum. Wout Kole
heeft de opening verricht door middel
van een naamplaatje in de muur te
schroeven.

Ook is er een mooie prijsvraag, hoeveel hoofdkrabben oftewel noordzee
krabben zijn er in het museum? Als je
het weet, deponeer het aantal in de bus
in het Visserijmuseum samen met je
naam, adres en/of telefoonnummer en
aan het eind van het seizoen maak je
kans op een mooie prijs. Na een hapje
en een drankje zijn we weer huiswaarts
gegaan, dank je wel Visserijmuseum,
het zal vast een mooi seizoen worden.
SB

Nationale korfbalteam bezoekt Breskens
Dit jaar heeft Korfbalvereniging BKC
een primeur, want het nationale
korfbalteam komt naar ZeeuwsVlaanderen toe. Op dinsdag 24 april
zijn er ‘s avonds eerst clinics voor de
trainers en om 20.00 uur zijn er wedstrijden van diverse teams tegen
Team NL. Die zullen plaatsvinden in
Terneuzen in sporthal de Vliegende
Vaart. We organiseren dit evenement
samen met de twee andere korfbalverenigingen uit Zeeuws-Vlaanderen
en dat zijn Luctor uit Terneuzen en KV
Zaamslag. Op de woensdag (25 april)
zijn er clinics voor de basisschool
leerlingen uit heel Zeeuws-Vlaanderen
en op die woensdagmiddag wordt er
beachkorfbal gespeeld tegen Team NL
in Breskens (op het strand bij strandpaviljoen BAZ).
Korfbalvereniging BKC is opgericht
op 1 mei 1930. De Breskense Korfbal
Club is bestaat dus al vele jaren. De

vereniging heeft 5 jeugdteams in de
competitie. We spelen met F’jes,
2 E-teams, C-jeugd en D-jeugd en een
seniorenteam. Ook hebben we een
Kangoeroe Klup voor de allerkleinsten
van 3-6 jaar. Door de week wordt er
op diverse avonden getraind en op
de zaterdagen zijn er wedstrijden. Van
april – juni spelen we op het korfbalveld in Breskens en van half oktober –
maart spelen we in de zaal, in sporthal
Scheldeveste. We hebben een enthousiaste groep trainers en ook worden er
regelmatig activiteiten georganiseerd
voor de jeugd. Bijvoorbeeld frites eten,
een speurtocht, zwemmen, bowlen,
gourmetten enz. Op 9 juni wordt het
seizoen afgesloten met de jaarlijkse
afsluitingsdag. Hoe de invulling van
deze dag eruit gaat zien, daarover
wordt binnenkort meer bekend. Ook is
er dit jaar weer een kampeerweekend
op 29, 30 juni en 1 juli. We slapen dan
in tenten op het veld en er worden

Foto van Ruud Binnekamp

dat weekend allerlei activiteiten georganiseerd. De kampcommissie is al druk bezig
met de voorbereidingen. PdB

1978 – 2018, 40 jaar kruidenierswinkel
In maart vierde de familie Ingels uit
Breskens hun 40ste jubileumjaar. Het
was groot feest aan de Burgemeester
van Zuijenstraat. Midden in de
winkel kon je nog eventjes terug in
de tijd gaan en het mikromarktwinkeltje
binnenstappen. Je kon kiezen uit tal
van verse en houdbare levensmiddelen
voor de prijs van toen en omgerekend
naar euro`s haalde men hier flink wat
voordeel uit. De fotowand met tal van
oud-medewerkers en mensen die er
nog steeds werken was geweldig om
terug te zien. Bij de entree in de hal
stond een megakluis die dagelijks ge-

winkelen kon men winnen. Het regende
twee weken lang prijzen want het was
dubbel feest omdat in 2013, vijf jaar
geleden, ook nog eens de overstap
volgde naar de Jumboformule.

vuld werd met prijzen, elke klant kreeg
bij besteding van 10 euro een voucher
met een streepjescode die ze konden
laten scannen, het alarm van de kluis
ging meerdere keren op een dag af.
Een gevulde boodschappenkar, een
krat of tas en zelfs 2 minuten gratis

Bernard en Elly, met wie alles begon,
startten in 1978 met een vast team van
acht medewerkers in de mikromarkt.
Nu in 2018 hebben we een team van
125 medewerkers op de loonlijst staan,
aldus Pascal. De mikromarkt had een
oppervlakte van ongeveer 400 vier
kante meter, de Jumbo zoals deze nu
is, is drie keer zo groot. AJ
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Zo vrij als een vogel!
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ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŬŽŶŝŶŐƐĚĂŐďƌĞƐŬĞŶƐΛŽƵƚůŽŽŬ͘ĐŽŵ
Ϭϴ͘ϬϬ–ϭϰ͘ϯϬƵƵƌZŽŵŵĞůŵĂƌŬƚŽƉŚĞƚ^ƉƵŝƉůĞŝŶ
ϭϬ͘ϯϬƵƵƌKƉƚŽĐŚƚŵĞƚǀĞƌƐŝĞƌĚĞĨŝĞƚƐĞŶ

ZŽŶĚŐĂŶŐĚŽŽƌŚĞƚĚŽƌƉŵ͘ŵ͘ǀ͘DƵǌŝĞŬǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƌĞƐŬĞŶƐ–'ƌŽĞĚĞ
ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŬŽŶŝŶŐƐĚĂŐďƌĞƐŬĞŶƐΛŽƵƚůŽŽŬ͘ĐŽŵ
ϭϬ͘ϯϬƵƵƌKƉƚŽĐŚƚŵĞƚǀĞƌƐŝĞƌĚĞĨŝĞƚƐĞŶ

ZŽŶĚŐĂŶŐĚŽŽƌŚĞƚĚŽƌƉŵ͘ŵ͘ǀ͘DƵǌŝĞŬǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƌĞƐŬĞŶƐ–'ƌŽĞĚĞ
ϭϭ͘ϭϱƵƵƌĞƐŬĂŵƉǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶǀĂŶĚĞďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů

ϭϬ͘ϯϬƵƵƌKƉƚŽĐŚƚŵĞƚǀĞƌƐŝĞƌĚĞĨŝĞƚƐĞŶ
ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŬŽŶŝŶŐƐĚĂŐďƌĞƐŬĞŶƐΛŽƵƚůŽŽŬ͘ĐŽŵ
ZŽŶĚŐĂŶŐĚŽŽƌŚĞƚĚŽƌƉŵ͘ŵ͘ǀ͘DƵǌŝĞŬǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƌĞƐŬĞŶƐ–'ƌŽĞĚĞ
ϭϭ͘ϭϱƵƵƌĞƐŬĂŵƉǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶǀĂŶĚĞďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů
ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŬŽŶŝŶŐƐĚĂŐďƌĞƐŬĞŶƐΛŽƵƚůŽŽŬ͘ĐŽŵ

ϭϰ͘ϯϬƵƵƌWƌŝũƐƵŝƚƌĞŝŬŝŶŐĞƐŬĂŵƉ

ϭϭ͘ϭϱƵƵƌĞƐŬĂŵƉǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶǀĂŶĚĞďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů
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In het voorjaar trekken vogels weer in grote aantallen langs
de kust naar het noorden. Precies bij Waterdunen moeten ze
de Westerschelde oversteken. Daar staan vrijwilligers die al
die vogels tellen. Op zaterdagochtend 5 mei vertellen de vogelaars graag meer over wat er allemaal langs komt vliegen.
Kom tussen 7.00 u en 12.00 u naar de telpost en hoor alles
over de trekvogels. Neem een kijkje door een telescoop en
probeer zelf overvliegende vogels te spotten. Ga mee met
een rondleiding langs de kreken van Waterdunen. Iedereen
is welkom tussen 7.00 en 12.00 u. Om 7.00 u, 8.00 u en 9.00
u is er uitleg over trekvogels en om 9.00 u en 10.00 u zijn er
rondleidingen door Waterdunen.
Wil je zeker zijn van een plekje bij de rondleiding en de
uitleg over de vogeltelpost, meld je dan voor vrijdag 4 mei
15.00 u aan bij Het Zeeuwse Landschap, 0113 569 110 /
info@hetzeeuwselandschap.nl.

Voedseltafel in
De Korre
In Sluis is die al een groot

ĞĞŶůĞŬŬĞƌĞǀĞƌƐŶĂƉĞƌŝŶŐ͊
,ĞůĞĚĂŐƐƉƌŝŶŐŬƵƐƐĞŶƐŽƉŚĞƚ^ƉƵŝƉůĞŝŶ͕ĚŝǀĞƌƐĞŽƵĚŚŽůůĂŶĚƐĞ
dƵƐƐĞŶĂůůĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶĚŽŽƌ͕ŬƵŶŶĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶ
succes, de voedselkast. In

ĞĞŶůĞŬŬĞƌĞǀĞƌƐŶĂƉĞƌŝŶŐ͊
ƐƉĞůůĞƚũĞƐǀŽŽƌĂůůĞůĞĞĨƚŝũĚĞŶĞŶŬŶƵƚƐĞůĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ͊

maart 2018 is in MFC ‘De

 
Keure’ in Sluis een voedsel
ĞǌĞĚĂŐǁŽƌĚƚŵĞĚĞŵŽŐĞůŝũŬŐĞŵĂĂŬƚĚŽŽƌKƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞĐŽŵŝƚĠ<ŽŶŝŶŐƐĚĂŐƌĞƐŬĞŶƐ͕
'ĞŵĞĞŶƚĞ^ůƵŝƐĞŶƐƉŽŶƐŽƌĞŶ͘

dƵƐƐĞŶĂůůĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶĚŽŽƌ͕ŬƵŶŶĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶ
ĞǌĞĚĂŐǁŽƌĚƚŵĞĚĞŵŽŐĞůŝũŬŐĞŵĂĂŬƚĚŽŽƌKƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞĐŽŵŝƚĠ<ŽŶŝŶŐƐĚĂŐƌĞƐŬĞŶƐ͕
ĞĞŶůĞŬŬĞƌĞǀĞƌƐŶĂƉĞƌŝŶŐ͊
'ĞŵĞĞŶƚĞ^ůƵŝƐĞŶƐƉŽŶƐŽƌĞŶ͘






ĞǌĞĚĂŐǁŽƌĚƚŵĞĚĞŵŽŐĞůŝũŬŐĞŵĂĂŬƚĚŽŽƌKƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞĐŽŵŝƚĠ<ŽŶŝŶŐƐĚĂŐƌĞƐŬĞŶƐ͕
'ĞŵĞĞŶƚĞ^ůƵŝƐĞŶƐƉŽŶƐŽƌĞŶ͘
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kast geplaatst en hier wordt
dankbaar gebruik van
gemaakt. Daarom kon het in
Breskens niet uitblijven. Sinds
een aantal weken heeft ook MFC ‘De Korre’ een voedseltafel. Deze is door een paar mensen opgezet om onze
medemensen die het minder hebben, te steunen. Houdbare
levensmiddelen, waspoeder, spullen voor de persoonlijke
hygiëne zijn van harte welkom en mogen dagelijks worden
afgegeven. Misschien heeft u in de kelderkast nog wel
heel veel lekkers liggen. Alcoholische dranken, rookwaren,
kleding en speelgoed zijn niet toegestaan. Men zoekt nog
een wandrek om de artikelen op uit te stallen, heeft u er nog
eentje staan? Dan houden wij ons aanbevolen. Iedereen die
gebruik wil maken van de kast kan maandag t/m vrijdag van
12.00 uur tot 17.00 uur binnenlopen en op discrete wijze zijn
of haar tasje vullen. AJ

Het 65-jarige bestaan van de Visserijfeesten is gevierd met een spetterend
feest! Het feest werd gehouden bij
Hotel Restaurant Scaldis. Alle
sponsoren, vrijwilligers en anderen
die er elk jaar voor zorgden dat de
Visserijfeesten een succes zijn, waren
hiervoor uitgenodigd.
Iedereen werd bij de ingang ontvangen
door Wijdbeens Report, die later op de
avond ook nog een geweldig optreden
verzorgde. De gelijkenis met André
van Duin in zijn jongere jaren was
treffend, net zoals zijn vertolking van
de bekendste hits van André van Duin.
Ook was er een optreden verzorgd
door Theo van Veghel, vroeger lid van
de 2 Pinten. Hij kreeg velen mee in de
polonaise.
De nieuwe hoofdsponsor van de
Visserijfeesten is Plus Lohman,

medesponsoren zijn Heineken en
Sligro. Elro Vis en De Smet sponseren
voor het derde jaar het vuurwerk.
Ook werden er een aantal mensen
in het zonnetje gezet: Arnold de
Poorter omdat hij al 40 jaar voor het
Visserijcomité klaarstaat, Patricia
Buysschaert (de laatste jaren samen
met Wim (Cress BV) hoofdsponsor)
en werd er afscheid genomen van de
Visserijkoningin en de Garnalenprinses
van 2017. De 21-jarige tweeling
Lizette en Claudia Brakman werd
gepresenteerd als de nieuwe
Visserijkoningin (Lizette) en Garnalenprinses (Claudia).
De Visserijfeesten worden dit jaar
gehouden van 3 t/m 5 augustus. Het
programma is te vinden op
www.visserijfeesten.com. AD

Wij feliciteren
het visserijcomité
met 65 jaar
visserijfeesten!
DC DREDGING BV

Spuiplein 17a | 4511 AN Breskens | Nederland
0117-381395 | www.dcdredging.nl
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Hoe gaat het nu met
Adriaan Michel John Roose?

Hoe gaat het nu met Michel John
Roose, ook wel Andre Roose? Sinds
1987 is Andre woonachtig en werkzaam als zelfstandig vishandelaar in
het land van onze zuiderburen, België.
Hoe bevalt het leven daar? Zeer goed!
Alhoewel of we nu in/rond Bresjes of in
Brugge wonen, het maakt voor ons echt
niet zoveel uit.
Heb je naast werken ook nog hobby`s?
Werken neemt het grootste deel van
mijn tijd in beslag. Maar eenmaal per
week speel ik een partij zaalvoetbal
samen met vrienden. Natuurlijk lekker
eten met een potje bier of een glaasje
wijn is ook een hobby.
Kom je nog weleens naar Breskens?
Regelmatig ga ik naar mijn vader en
24

moeder in de ‘Durpstroate’, vroeger
altijd naar mijn neef Willy. En tegenwoordig kun je op veel plekken
lekker eten.
Wat heb je bereikt, waar je trots op
bent? Dat ik samen met mijn vrouw nog
altijd zelfstandig ben. We gaan nog
altijd graag naar de markten. Ook ben
ik er trots op dat we opvolging hebben.
En natuurlijk dat we samen twee prachtige kinderen hebben opgevoed. Dat is
niet meer zo gemakkelijk tegenwoordig.
Heb je als afsluiting nog een leuke
anekdote? “Haha: ja, toen ik vele duizenden kilometers van huis een potje
bier bestel, in vloeiend Spaans natuurlijk! En de ober me aankijkt en tegen me
zegt: …hie ben un Bressiaander zeker”!
Groetjes uit Brugge!

