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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. We hebben nagestreefd om met iedereen
contact op te nemen die word weergegeven op
de foto’s in deze editie.
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Gaat The Bounty dicht of…
... blijft The Bounty open?
Het is een publiek geheim: The Bounty is een café-restaurant waar je voor
eerlijke prijzen goed kunt eten en drinken. Hier wordt niet bezuinigd op kwaliteit
en de grootte van de portie, en hier krijg je tenminste nog een vol glas wijn voor
een niet te hoge prijs. Ook al zit The Bounty niet aan het drukke Spuiplein, velen
weten The Bounty toch te vinden, de bewoners van Breskens en omstreken,
maar ook de toeristen. In The Bounty geen ABN, maar gewoon Bressiaans. Geen
kapsones, maar “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”. Gezelligheid en
lekker eten en drinken staan voorop. Echter, er is al langere tijd sprake van dat
The Bounty zal gaan sluiten. De datum van het afscheidsfeest met als titel “The
last day of The Bounty” werd lang van tevoren gepland op zaterdag 14 april.
Later ging dit feest “Keep The Bounty alive” heten. Want er was goede hoop dat
Martin en Alice The Bounty zouden kunnen openhouden.
Een feestje organiseren kunnen Martin en Alice wel. Vanaf ‘s middags traden
er verschillende bands op. Sommigen zelfs belangeloos. Velen kwamen naar
The Bounty om voor de laatste keer iets te drinken, gezellig te kletsen, naar de
bands te luisteren en een beetje afscheid te nemen van Martin en Alice en van
The Bounty. Het was in eerste instantie namelijk de bedoeling dat The Bounty met
ingang van 1 mei dicht zou gaan. Met de eigenaar van het pand werd overeengekomen dat The Bounty open mag blijven tot het pand verkocht is, en Martin
en Alice willen het pand ook zelf kopen. Maar is dit gelukt? Dat weten Martin en
Alice nog steeds niet zeker. Ze kunnen in afwachting van de verdere ontwikkelingen voorlopig openblijven. We hopen dat dit definitief mag worden en dat de
The Bounty voor onbepaalde tijd open kan blijven! AD

Evenementenkalender

20 mei 		
Rommelmarkt, Centrum Qi
21 mei		
Pinkstermarkt, Spuiplein
22 mei		
Wafelverkoop, Zorgcentrum Hooge Plaaten
26 mei 		
Workshops Taiji en Qigong, Centrum Qi
26 mei		
Bingoavond, cafe de platte knoop
29 mei - 1 juni Avondvierdaagse, MFC
1 juni
Douglas Laing Whisky tasting, proeflokaal de
		Vuurtoren
2 juni
Reveal workshop, Centrum Qi
3 juni 		
Rommelmarkt, Centrum Qi
4 juni - 8 juni
Beweegweek, Zorgcentrum Hooge Plaaten
10 juni 		
Vrouwen Krachtdag, Centrum Qi
10 juni		
Breskens goes Tropical, Spuiplein
13 juni		
Buitenspeeldag, Spuiplein
16 juni
Zeezicht festival 2018, Oude veerhaven
17 juni
Fanta Sea happening, Centrum Qi

Reddingsbootdag 2018
Op zaterdag 28 april vond de jaarlijkse ‘Reddingsbootdag’
plaats in de Vissershaven. Deze wordt georganiseerd door
de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).
Dit jaar wat minder spectaculair dan in 2017, toen o.a. een
helikopter een drenkeling uit het water haalde, de brandweer uitgebreide demonstraties verzorgde, er een ‘slachtoffer’ bevrijd werd uit een ‘aangereden’ auto en er ook meer
toeschouwers waren. Toch kijkt het KNRM-reddingsstation
Breskens tevreden terug op de gehouden open dag.
Zo werden er 30 nieuwe donateurs geworven en zijn er
2 nieuwe jeugdleden ingeschreven.
Ook deze keer waren er een aantal kraampjes van de
betrokken organisaties, waar bezoekers zich lieten informeren over de diverse hulpdiensten. Vrijwilligers waren
bereid om – voorzien van de juiste kleding – als opstapper
te fungeren op de reddingsboot. Door de KNRM-afdeling
van Breskens waren alle donateurs en toekomstige donateurs uitgenodigd. Reddingsbootdag 2018 gemist? Volgend
jaar weer een kans op Reddingsbootdag 2019. Deze wordt
gehouden op zaterdag 11 mei 2019. RC
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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 Ton de Vries
Er zijn maar weinig evenementen in Breskens waar de
71-jarige Ton niet als vrijwilliger actief is. Daardoor is hij mét
maar ook zonder fluorescerend vest een bekende verschijning in Breskens. Ton is van oorsprong geen Bressiaander.
Hij is een echte Hagenees, en dat kun je nog steeds aan
hem horen. Hij is ongeveer 20 jaar geleden naar Breskens
verhuisd, en mede door zijn vrijwilligerswerk is hij goed
ingeburgerd en kent hij veel mensen. Om wat om handen
te hebben en onder de mensen te komen heeft Ton al snel
na zijn intrede in Breskens een cursus Verkeersregelaar
gevolgd. Vanwege zijn beperking kon hij het diploma niet
halen, maar hij weet precies alle regels te benoemen. Ook
al is hij officieel geen verkeersregelaar, hij helpt wel graag
mee! Alleen een gediplomeerd verkeersregelaar is verzekerd
volgens Ton, en omdat hij geen diploma heeft is hij dus niet
verzekerd. Maar ook voor Ton zijn er passende taken die hij
als vrijwilliger kan uitvoeren. Velen weten hem dan ook te
vinden en hij wordt regelmatig gevraagd om te helpen bij de
evenementen in Breskens. Al deze evenementen staan op
Ton zijn kalender omcirkeld, en Ton heeft het, met name in het
seizoen, dan ook best druk.

De vrijwilliger in het zonnetje
...Ton de Vries
Als het markt is in Breskens, is Ton op het Oranjeplein te
vinden om te zorgen dat iedereen een parkeerplekje vindt.
Als Breskens thuis voetbalt, staat Ton vanaf een uur of 12 op
het parkeerterrein om te zorgen dat de bus van de tegenstanders een plek krijgt en alle bezoekers kunnen parkeren.
Bij de avondvierdaagse helpt Ton bij het oversteken. Bij de
evenementen van de KNRM is Ton degene die het parkeren
bij de haven in goede banen leidt. Ook heeft Ton geholpen
bij wielerkoersen, de Visserijfeesten en bij evenementen van
de muziekvereniging. Wat het ook is, Ton doet het graag.
Hij maakt met iedereen een praatje en probeert iedereen zo
goed mogelijk te helpen. En dat wordt zeker gewaardeerd.
Bij de jaarlijks terugkerende evenementen is Ton de jaarlijks
terugkerende vrijwilliger. Hij is blij dat hij steeds wordt teruggevraagd, want dat betekent dat zijn inzet gewaardeerd
wordt. AD

Het Droomÿs j.e
Ruim assortiment
schep- en softijs, milkshakes,
ijscoupes, ice-coffee,
cocktails,ontbijt,
koffie- en kleine kaart

www.levroparket.nl

Spuiplein 27 Breskens • 0117-381340 • info@hetdroomijsje.nl
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur, juli en aug vanaf 9.00 uur
www.hetdroomijsje.nl
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TeamNL bezoekt Breskens
Op dinsdag 24 en woensdag 25 april 2018 heeft TeamNL
een bezoek aan Zeeuws-Vlaanderen gebracht. De drie
Zeeuws Vlaamse korfbalverenigingen Luctor (Terneuzen),
Zaamslag en BKC (Breskens) hebben samen de organisatie
op zich genomen.
Na de officiële ontvangst in Terneuzen, was er ‘s-avonds
een clinic voor de trainers en aansluitend werden er
enkele korte wedstrijden gespeeld. Er was een team uit
Zeeuws-Vlaanderen, samengesteld uit spelers van BKC,
Luctor en Zaamslag, een team uit Walcheren en een team
van de Bevelanden. Om beurten werd er tegen TeamNL
gespeeld. Dit waren mooie wedstrijdjes om te zien! Er was
veel belangstelling vanuit heel Zeeland om TeamNL en
natuurlijk de leden van onze eigen Zeeuwse verenigingen
in actie te zien. Na een sportieve en gezellige avond in de
sporthal in Terneuzen, werd de volgende dag Breskens
bezocht.
Op woensdagmiddag werd er beachkorfbal gespeeld op
het strand in Breskens bij Breskens aan Zee (BAZ). Diverse
jeugdleden van de verschillende verenigingen gingen op
het strand de strijd met elkaar aan en de leden van TeamNL waren aanwezig om te coachen. Het was allemaal erg
geslaagd, goed georganiseerd en een mooie promotie voor
de korfbalsport! Petra de Baare

De foto’s zijn gemaakt door KV Luctor en Reggie Corijn

de zwemuitslag van de nationale vereniging competitie 5 verzwommen te Hulst op 22 april.. Door het puntentotaal is Scheldestroom de 4e tijdsnelste van
Nederland geworden en promoveren ze vanuit de 1e afdeling naar de C-afdeling van de nationale competitie.
Dames, 4 x 50m vrije slag Senioren Open
2. Scheldestroom 1 2:13.65 (Tara de Feijter, Julia
Scheele, Esther van Rie, Marcha de Meijer)
Meisjes 100m wisselslag Minioren 4 en later
4. Evelien van Voren		
2:15.07
Jongens 100m wisselslag Minioren 4 en later
2. Matthijs Vinke		
1:46.92
8. Lars den Besten		
2:34.19
Meisjes, 50m vlinderslag Junioren 1 en later
6. Maud Ghijs		
58.30
Tara den Besten		
1.10.57
Meisjes, 200m vrije slag Junioren 3 en later
5. Marcha de Meijer		
2:58.03
Meisjes, 100m vrije slag Junioren 3
5. Tara den Besten		
1:46.90
Jongens, 200m vrije slag Junioren 2
2. Luuk Zijlstra		
2:35.60
Dames, 200m wisselslag Senioren Open
5. Ryan Verplanke		
2:46.43
6. Miriam van Noorden
2:47.31
6 Dames, 100m wisselslag Senioren Open

4. Thérèse de Munck		
1:28.07
Heren, 200m wisselslag Senioren Open
6. Michael Vrolijk		
2:36.18
Heren, 100m wisselslag Senioren Open
9. Vincent Keijmel		
1:15.45
Meisjes 25m schoolslag Minioren 4
3. Evelien van Voren		
27.45
Jongens 25m schoolslag Minioren 4
3. Matthijs Vinke		
26.81
9. Lars den Besten		
37.09
Meisjes, 100m vrije slag Junioren 1
Tara den Besten		
1.47.68
Meisjes, 50m vrije slag Junioren 1
3. Maud Ghijs		
42.66
Meisjes, 50m schoolslag Junioren 3
7. Marcha de Meijer		
48.35
Jongens, 50m schoolslag Junioren 2
1. Luuk Zijlstra		
39.27
Meisjes, 100m rugslag Jeugd 2 en later
3. Marcha de Meijer		
1:32.92
Jongens, 100m rugslag Junioren 4

1. Luuk Zijlstra		
1:18.37
Dames, 50m vrije slag Senioren Open
3. Miriam van Noorden
30.02
7. Ryan Verplanke		
30.93
16. Thérèse de Munck
34.50
Heren, 50m vrije slag Senioren Open
11. Michael Vrolijk		
29.11
14. Vincent Keijmel		
30.10
Jongens, 4 x 50m vrije slag Junioren 2
1. Scheldestroom 1 		
2:23.34
Luuk Zijlstra, Tomas Hertogh, Colin Dekkers, Jasper de Vilder
Programmanr. 38 Gemengd, 8 x 50m vrije slag
Senioren open
1. Scheldestroom 1		
4:03.00
Luuk Zijlstra, Jeroen Aerssens, Marcha de Meijer,
Inge Hertogh, Joel Dekkers, Roderick van Doeselaar, Tara de Feijter, Miriam van Noorden

Opening Gino’s grillhuis
26 april was het eindelijk zover: de
opening van Gino’s grillhuis. Gelukkig
wonen we in Breskens zelf en konden
we te voet naar het Spuiplein om het
nieuwe Turkse restaurant eens te bekijken. Toen we binnen kwamen keken
we onze ogen uit. Was dit nu vroeger
Fietswereld de Winter? Onherkenbaar
veranderd. Het “kantoortje” is nu de
bar met een heuse Turkse koffie/theeautomaat. We werden gelijk getrakteerd op een Turks glaasje thee en
de welbekende baklava [gebak]. We
kregen ook een rondleiding.

Waar je voorheen binnenkwam in de
“werkplaats”, staan nu de vitrines
met allerlei verschillende spiesen met
groenten en verschillende soorten
vlees, lamsvlees, kippenvlees, enz.
Ook kan je gerechten afhalen:
er is een aparte ingang voor het afhalen van pizza’s of döner kebab. Er is
een speciale afhaalkaart.

De “werkplaats” is nu spoelkeuken met
een mooie grote koeling en diepvries.
Alles is zeer modern en hygiënisch.

Bresjes.nl wenst Gino’s grillhuis veel
succes! SB

In de “showroom” staan de tafels en
stoelen, met prachtige werken van
Omer Gielliet aan de muur. Al met al
een aanwinst voor Bresjes.

Kees Kosten Lid in de Orde van
Oranje-Nassau (LON)
Op donderdag 26 april werd Kees
thuis verrast met een bezoek van de
burgemeester. Hij wist zelf van niets,
zijn vrouw Ineke had de kinderen en
kleinkinderen uitgenodigd om Koningsdag te komen vieren en omdat ze toch
vakantie hadden waren ze een dagje
eerder gekomen. Kees was er mooi
in getrapt, want hij wist niet dat de
voorzitter van de computerclub, Piet
van den Heuvel, een lintje voor hem
had aangevraagd. Kees is als vrij
williger overal inzetbaar, vooral op de
computerclub CCBS is hij vaak te
vinden. Tevens is hij ook mede
oprichter van die club, docent en
penningmeester. Daarnaast is hij al
jarenlang coach en trainer van de
volleybalclub YVC in IJzendijke en bij

volleybalvereniging SAVOK in Sas van
Gent. Verder is hij een zeer betrokken
vrijwilliger bij het Visserijmuseum en bij
de Stichting Vuurtoren Breskens.
Kees is een vrijwilliger waar je altijd op
kunt rekenen. Moet er iets gebouwd,
gerepareerd of bedacht worden,
Kees doet het gewoon. Naast al het
vrijwilligerswerk dat hij doet is hij ook
nog eens mantelzorger. Nu is hij dan
Lid in de Orde van Oranje-Nassau en
dat werd gevierd met een heerlijke
familielunch. En op Koningsdag werd
hij samen met alle nieuwe en eerder
gedecoreerden in het gemeentehuis
in Oostburg op een borrel getrakteerd,
na eerst natuurlijk het Wilhelmus te
hebben gezongen. MO
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Jaarvergadering Dorpsraad
9 april 2018 (verslag)
Opening
De jaarvergadering wordt dit jaar
gehouden in De Ontmoeting in plaats
van in De Korre. Van de gemeente Sluis
zijn de wethouders Chris van de Vijver
en Jack Werkman aanwezig. De totale
opkomst is 17 mensen, hetzelfde aantal
als in 2017. Suzan deelt mee dat dit de
laatste keer is dat zij hier zit in de functie
van voorzitter. Zij zal aanblijven als lid
van de Dorpsraad, het voorzitterschap
wordt vanaf nu overgenomen door Bea
Keijmel. Suzan houdt haar verhaal over
de activiteiten en problemen van het afgelopen jaar (verkeersproblemen bij De
Korre, nieuwe website voor de Dorpsraad, blauwe zone, de verleende medewerking door de Dorpsraad aan het tot
stand komen van ons nieuwe dorpsblad
BRSJS.nl, samenwerking met de BBVB,
etc.). Tevens stelt Suzan de vraag aan
de aanwezigen wie als vrijwilliger de
vlag wil gaan hijsen als de vlaggenstok
bij De Korre is gerealiseerd. Volgens de
aanwezigen zou de conciërge van De
Korre dit op zich moeten nemen. Hier
wordt verschillend over gedacht, een
oplossing is er nog niet. De opbrengsten
van de markten, gehouden in samenwerking met de BBVB, worden aangewend
voor activiteiten voor Breskens.
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Verslagen en Kascommissie
Er is door de Dorpsraad o.a. een financiële bijdrage geleverd aan de opstart
van BRSJS.nl. en het onderhoud van
de boei. Het eindsaldo op de rekening
van de Dorpsraad is € 14.530. Wethouder v.d. Vijver toont zich opnieuw,
net als vorig jaar, erg verbaasd over
de hoogte van dat bedrag. Een aantal
kleinere boeien moeten nog worden
geplaatst, maar hiervoor moet nog een

geschikte plaats worden gevonden en
daarna moet er een vergunning van de
gemeente komen. De boeien moeten
op gemeentegrond worden geplaatst,
maar wel op een plek waar ze opvallen
en iets moois voor Breskens opleveren.
De aanwezigen wordt gevraagd ideeën
aan te dragen. Er moet een nieuwe kas
commissie worden samengesteld: na
2 jaar is het de beurt aan Freddy Tresonie om af te treden. De heer Dubbeldam
verklaart zich bereid volgend jaar de
kascommissie te versterken. Er is bij
de Dorpsraad een financieel verslag binnengekomen van de 5 meicommissie.
Rondvraag
Het Spuiplein en wel het gele grind. Er
zijn nu klinkers gelegd en het ziet er niet
uit. Er zijn veel kapotte tegels, E.e.a.
is ook gevaarlijk voor mensen met een
rollator. Chris van de Vijver meldt, dat
voor dit soort zaken de MOR bestaat:
Melding Openbare Ruimte. Dit soort
zaken kan eenieder dus melden via de
website van de gemeente Sluis en zij
roept op hier vooral gebruik van te maken. Freddy Tresonie heeft de gemeente
diverse malen aangeschreven over de
blauwe zone en zegt dat hij totaal geen
reactie terug heeft ontvangen. Willem
Pijpelink: is bij De Korre geweest op tijden dat de kinderen werden gebracht of
opgehaald. Ouders zetten hun kinderen
zonder gordel in de auto, parkeren waar
ze niet mogen parkeren, begrijpen niet
dat de uitrit een uitrit is en ze dus geen
voorrang hebben, telefoneren terwijl ze
rijden etc. Het doorstroomplan dat indertijd door de Dorpsraad was voorgesteld,
wordt nu door de gemeente bestudeerd,
meldt Chris van de Vijver. Ko de Jonge

Check onze bijzondere activiteiten op

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

vraagt opnieuw om een brievenbus in
Ghistelkerke. Dit is helaas niet mogelijk,
de dichtstbijzijnde brievenbus bij het
winkelcentrum valt binnen de landelijke
normen qua afstand. Ook een zebrapad
op het Molenwater is niet mogelijk, het
Molenwater valt al in de 30 km-zone. Er
ligt/hangt een losse kabel bij het Kruidvat.
Volgens Rudi staat er geen stroom op.
Vraag: waarom kan de kabel niet weg?
Ook dit valt weer onder de MOR-mel
dingen, dus melden via website gemeente. Annelies Oosterlee: de oude Rijksweg
lijkt wel een snelweg, de 30 km wordt
totaal niet gerespecteerd. De afsluiting
van de Langeweg helpt ook niet echt mee.
Willem Pijpelink geeft aan dat eventuele
snelheidscontroles moeten worden aan
gevraagd bij de officier van justitie, dit
geldt alleen voor 30 km-zones. Roy van
Aller: Dethon leegt 2x per dag vuilnis
bakken bij de haven tussen Kosten en
Port Scaldis, maar dat is nog niet genoeg.
Veel mensen, voor wie de vuilnisbakken

WOII -granaat tot
ontploffing gebracht

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

1 mei jl. is bij Breskens een granaat uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Het explosief was een 7,2
inchbrisantgranaat. Een medewerker van de gemeente Sluis
heeft het explosief tot ontploffing gebracht.
De granaat werd gevonden op het terrein van een camping
bij Breskens. Er wordt standaard een bodemonderzoek
uitgevoerd, omdat er in de Tweede Wereldoorlog heftig is
gevochten. Daarbij werd deze granaat gevonden.
Een brisantgranaat is geschutsmunitie van afweergeschut
of mobiele artillerie. Het explosief woog ruim negentig kilo,
waarvan zo’n twaalf kilo springstof. De vernietigende werking van brisantgranaten komt vooral door de scherven die
door de explosie in het rond worden geslingerd. SAvD

niet bestemd zijn, dumpen daar toch hun afval. Het gaat
voornamelijk om het hoogseizoen. Chris van de Vijver gaat
dit doorgeven. Blauwe zone: Freddy vraagt of de zone er ’s
winters “uit” kan. Dit is niet mogelijk en dat wordt nogmaals uitgelegd. Wel gaat de zone (behalve op de parking van de Plus)
van 1,5 uur naar 2 uur. De handhaving zal worden verbeterd.
Roy van Aller vindt dat er meer aan pr gedaan zou moeten
worden voor de jaarvergadering. Er zijn te weinig mensen.
Suzan vertelt, dat er jaren huis-aan-huiscolportatie is gedaan
met flyers voor de jaarvergadering, het was duur en het heeft
niets opgeleverd. Het hoogste aantal bezoekers van de jaarvergadering ooit was 35. Ze meldt nog, dat het jammer is dat
de raadsleden uit Breskens niet bij de vergadering aanwezig
zijn. Er slingeren poepzakken van honden rond op het Spuiplein en op andere plaatsen in Breskens. Dit kan weer via een
MOR-melding aangegeven worden. Piet Kesteloo:
er zijn 2 vervangende projecten in de Blankenstraat en de
Gerritsenstraat. Er is een hoop overlast en waarom kan dat niet
in één keer? Wethouder v.d. Vijver meldt dat het niet mogelijk
is voor de gemeente om hier met Delta overeenstemming over
te krijgen, zij maken hun eigen planning. De Weijkmanlaan:
overlast van hoge bomen. Overlast van bladeren, verstopte
goten etc. Verder gevaarlijk, ze zwiepen in de wind.

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

Boek
Zoek en
T
1 NACH
VANAF

Uitvaartverzorging

Quataert

s voor
uw adre deling
bemid
verhuur

www.verhuurburozeeland.nl
Oosthavendam 16-18, Breskens 0117383940
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Even binnen kijken
Residentie Fort Imperial

Gelukkig mochten wij samen met de Bressiaanders weer even binnen kijken.
Het gebouw is half maart gedeeltelijk opgeleverd. Het telt 15 appartementen. De
mensen die ons een blik gunden, hebben voor een appartement in Fort Imperial
gekozen met het oog op het ouder worden. Het ligt dichtbij de winkels, midden in
het centrum van Breskens en heeft uitzicht over de handelshaven. AM

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

Boulevard 11
4511 AA Breskens
0117-386633
www.xerxes.nu
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Deltahoek 22 , 4511 PA Breskens
Telnr. 0117-380070
E-mail: info@varamo.com
www.varamo.com
*U betaald alleen de wettelijke afmeldkosten

Koningsdag 2018 wederom een groot feest
Om 07.00 uur kwamen de eerste
mensen voor de rommelmarkt aan
op het Spuiplein en omstreeks 08.00
uur waren vrijwel alle parkeerplaatsen
gevuld met rommelmarktdeelnemers.
Vanaf 10.30 uur kwamen de versierde
fietsen aan. Ina de Winter en Carin
Tazelaar hebben om 11.00 uur prijzen
uitgereikt in diverse leeftijdscate
gorieën voor de mooist versierde
fietsen. Aansluitend werd de zeskamp
gestart. Er waren 12 teams, ca. 90
kinderen hebben meegedaan. In de
pauze zijn de kinderen getrakteerd op
pannenkoeken van Elsje Fiederelsje,
‘s middags was er een ijsje van het

Droomijsje. Het hoofdonderdeel van
de zeskamp was de 27 meter lange
stormbaan, deze werd gesponsord
door Richard en Anique van Amuse!
Om 14.30 uur kwam wethouder Peter
Ploegaert, namens de gemeente Sluis,
om de prijsuitreiking van de zeskamp
te doen. Voor alle deelnemers was er
een medaille en een snoepzak. De
grote wisselbeker is meegegaan met
het team ‘We zijn de stoere leeuwen
en kunnen heel goed schreeuwen’. We
hebben Koningsdag afgesloten met
een kinderdisco en ballonclown in de
tent.

Koningsdag 2018 is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Sluis, Amuse
Breskens en alle sponsoren. Wij willen
alle sponsoren hartelijk danken voor
hun financiële bijdrage aan deze dag.
Vrijwilligers dank voor jullie hulp en
inzet deze dag! Zonder jullie inzet kon
deze dag niet georganiseerd worden.
Om volgend jaar Koningsdag te
kunnen voortzetten, zijn we zeer
dringend op zoek naar mensen die ons
willen helpen. Interesse? Neem even
contact met ons op.
Koningsdagcomité Ina de Winter, Kevin
de Nooijer, Leonie Schoonaard

Koningsdagcomite
bedankt de volgende
sponsoren!
Hoofdsponsor Amuse Breskens;
Restaurant J & B; Matchpoint
Banen; Plus Lohman Supermarkt;
Verdegem Wonen; Vishandel
Meeuwsen; JS Huisrenovatie &
Tuinonderhoud; GC Verhuur en
Betonboring; Cafetaria Boulevard
1; Pizzeria La Casa; Strandpaviljoen Breskens aan Zee; Elro Vis;
Jumbo Breskens; Café Centraal;
Freddy DHZ; Luteijn Hydraulics;
Café de Platte Knoop; Jachtwerf
Delta; Visgroothandel de Smet BV;
Bakkerij Willemsen; De Appelaere
BV; Keijmel Recreatie; Foodplaza; Restaurant Spuiplein 41;
Assurantiekantoor Boidin & Vinke;
Cocoon lifestyle; Vishandel le Coq;
Gemeente Sluis; Visgroothandel
Mike de Houck BV; Renewi; IJssalon Het Droomijsje; Sligro Sluis;
Pannenkoekhuis Elsje Fiederelsje;
Drukkerij Durenkamp; ‘t Vosje
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Molens in Breskens
De geschiedenis van de molens in en
rond Breskens gaat terug tot in de 16e
eeuw. In 1510 ontstaat de Heerlijkheid
Breskens en het is aannemelijk dat kort
daarna ook een windmolen gebouwd
is. De kaart van Pieter Pourbus uit de
jaren 1560 is een van de oudste aanwijzingen waar de molens zichtbaar
zijn aangegeven. We zien hierop
duidelijk de molen aan het Molenwater
en de zgn. molen Baersande, die
gestaan heeft op het hof Baersande.
Ook rond Groede stonden toen nog
drie molens, verder stonden bij de
dorpen Nieuwkerke en Gaternisse
diverse molens.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden
massaal dijken doorgestoken om het
land onder water te zetten, de meeste
molens zijn daardoor ‘gesneuveld’
de molen aan het Molenwater echter
heeft deze periode doorstaan. Deze
molen was een typische West-ZeeuwsVlaamse Standerd- of Staakmolen,
zoals we deze nog kennen van de
molen in Retranchement. Deze staakmolens zijn de oudste types windmolens, ontstaan in Vlaanderen en
Noord-Frankrijk. De oudste vermelding
van een windmolen, in wat nu Nederland is, komt dan ook uit onze regio
en wel in 1221 in het verdronken dorp
Willemskerke gelegen bij Hoek.
De molen aan het Molenwater is de
oudste molen van het dorp. Een oude
bron uit 1550 bevestigt dat hier reeds
een molen stond. Het oudste jaartal,
dat in de molen zelf te vinden was, is
1556. Molenaar was toen Jan Hoste.
Verder waren in de molen jaartallen en
namen ingekerfd in balken, waaronder
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1653 Jacob de Maris. Uit kadastrale gegevens zijn namen van andere
molenaars en of pachters bekend o.a.
Pieter Heijndericxen in 1571, Abraham
Calenberghe van 1613 tot 1621, Pieter
de Meij van 1621 to 1626, 1627 wed.
Jan van Houwaert, enz. In 1875 wordt
P. de Hullu eigenaar. Deze liet de
molen in 1927 slopen.

De standerdmolen aan het Molenwater
Het typische aan een West-ZeeuwsVlaamse staakmolen is, dat er twee
koppels maalstenen op de steenzolder
liggen. Het voorste koppel aangedreven door het vangwiel en het
achterste door een apart tweede wiel
op de bovenas. Voorts is er vaak een
pelsteen aanwezig voor het pellen van
gerst tot gort, een belangrijk onderdeel
van de voedselvoorziening indertijd.
Ook het ontbreken van een bordes aan
de achterzijde van de molen is iets
typerends en het feit dat de kast van
de molen meestal in steenrood was
geschilderd.

Minder algemeen bekend is dat er
van 1699 tot 1714 in Bresjes nog een
andere molen heeft gestaan. Deze
pel-of gortmolen stond aan de Kijkuit
en was zoals de naam al aangeeft,
speciaal bedoeld voor het pellen van
gerst om daar gort uit te verkrijgen.
De molen was van een ander type dan
de molen aan het Molenwater nl. een
houten 8- of 6-kantige bovenkruier.
Zo’n pelmolen werkt anders dan een
korenmolen met gewone maalstenen
en moet ook behoorlijk snel draaien
om zijn werk goed te kunnen doen.
De pelstenen liggen in een kuip en om
de stenen heen is een blik gemonteerd
waarin honderden gaatjes worden
gemaakt, zodat door de bramen van
die gaatjes een soort rasp ontstaat.
De stenen werken als een ventilator en
de gerst wervelt tussen de steen en
het pelblik, waardoor de gerstkorrels
van hun huidje worden ontdaan. Zo
ontstaat de gort. Deze molen heeft er
maar kort gestaan en is afgebroken en
naar Middelburg verplaatst. Gelukkig
is er een zeer oude afbeelding bekend
van de molen op zijn standplaats aldaar, deze wil ik jullie niet onthouden.
Dan is er natuurlijk nog de molen waarde Bressiaanse pelmolen na
verplaatsing naar Middelburg

van de romp nog steeds staat aan de Oude Rijksweg. Deze
ronde stenen stellingmolen werd in 1858 gebouwd voor Joh.
Cappon en was sinds 1874 eigendom van de familie
Risseeuw. De molen stond/staat in feite niet in Breskens,
maar op het grondgebied van de gemeente Groede. Dat zoiets wel eens voordelig kon zijn besefte ook de eigenaar van
nog een andere molen, die op Bresjes grondgebied heeft
gestaan nl. tussen Nummer Een en Slijkplaat. Daar werd
besloten de molen te verplaatsen naar Sasput, zodat er aan
de heer van Breskens geen windrecht meer betaald moest
worden. De molen van Risseeuw werd al in 1939 van kap
en wieken ontdaan, waarna er verder met de motor werd
gemalen. De romp is tegenwoordig eigendom van
dhr. van de Slikke.
Ik hoop hiermee een stukje geschiedenis van de molens
van Breskens inzichtelijk te hebben gemaakt, het mag
duidelijk zijn dat het verre van volledig is. Bij verdere
interesse in het onderwerp, kunt u terecht op de site
allemolens.nl of molendatabase.nl. Jelle de Groote
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Wederom Blauwe Vlag
strand Halve Maentje

06 44 25 12 85

www.dvanrie.nl
www.dvanrie.nl

info@dvanrie.nl

Schoondijke
Schoondijke

44 25
25 12
1285
85
06 44

06 44 25 12 85
info@dvanrie.nl
info@dvanrie.nl

www.dvanrie.nl
Schoondijke

Slotenmaker
Slotenmaker
vanRie
Rie
D.D.van

Donderdag 3 mei mocht de gemeente Sluis, tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Blauwe Vlag in Uitgeest, opnieuw zes
certificaten en Blauwe Vlaggen in ontvangst nemen. Voor
het 14e jaar op rij vallen de Sluise stranden in de prijzen.
De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die
jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die
veilig en schoon zijn. In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria
zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen
en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlaggen zullen
dit seizoen weer wapperen op de volgende locaties:
Breskens (bij strandpaviljoen ‘t Halve Maentje), ‘t Zwin (bij
strandpaviljoen De Zeemeeuw), Cadzand (bij de jacht
haven), Cadzand-Bad (bij strandpaviljoen Caricole),
Nieuwvliet-Bad (bij strandpaviljoen De Strandganger),
Groese Duintjes (bij strandpaviljoen PUUR) en ‘t Killetje (bij
strandpaviljoen Beachhouse 25).
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Vis in de roomsaus
600 gr. tongfilets of een
andere stevige vissoort
150 gr. garnalen,
3 scampi’s p.p.
1 kilo mosselen
200 gr. gestoofde zeekraal

Koken met KO

champignons
1 ui
1 winterwortel
2 teentjes knoflook
500 ml kookroom
500 ml kippenbouillon
1 glas halfzoete witte wijn
allesbinder
aromat (smaakverfijner)

Bereiding: groente snijden en aanstoven.
Kippenbouillon en de wijn toevoegen, tot twee derde inkoken en room toevoegen.
Nog een beetje inkoken, binden met allesbinder en daarna op smaak brengen.
De vis en scampi apart garen, mosselen koken en uit de schelp halen.
Daarna alle ingrediënten bij de saus doen. Voorzichtig nog even doorverwarmen.
Heerlijk bij frietjes of peterselie met aardappelen.
Eet smakelijk!

14

Met plezier herstellen we je
computer, smartphone, tablet,...

Mei 2024
Zes jaar voor mijn pensioen won ik de lotto, waar ik eigenlijk
nooit aan meedeed, maar toen de verkoper in de krantenwinkel geen vijf euro wisselgeld had, zei ik: ‘doe mij maar
een lotje.’ Het lotje bleek 30 miljoen euro waard.
Met een brede grijns bracht ik mijn werkgever op de hoogte.
‘Lieve man, je ziet mij hier nooit meer, ik heb dat pensioentje, waarvoor ik mij de laatste jaren krom werk, niet meer
nodig.’
Mercuriusstraat 5 - 4511CN Breskens
Tel.: 0655 793 798 - www.zeelandmultimedia.nl

Een week later stond ik al in Noorwegen aan de Geirangerfjord bij het huis van mijn dromen met groendak en impressionant uitzicht. Nog een week later was het al van mij.
Elke ochtend schrijf ik hier met zicht op besneeuwde
bergtoppen, onder het geluid van een kletterende waterval,
terwijl mijn echtgenoot geniet van simpel huiselijk gekneuter in zijn geruite pantoffels en versleten peignoir. Tot de
middag leest hij zijn kranten en sloft hij wat rond in pyjama.
Hij heeft nu het leven dat hij zich altijd droomde en ik mijn
leven dat ik altijd droomde. Iedere dag sta ik op voor dag en
dauw en schrijf tot de middag met zicht op de fjord. Mijn inspiratie gaat als een speer. Na de lunch trek ik de natuur in,
gewapend met mijn camera. Tijdens mijn eenzame tochten
bruisen de verhalen in mijn hoofd op.
Ondertussen verschijnen mijn foto’s regelmatig in National
Geographic en worden mijn verhalen overal gepubliceerd,
van in ‘BRSJS.NL’ tot in ‘The New York Times’. Ook dat levert
mij een aardig centje op, wat ik eigenlijk niet meer nodig
heb: ik zwem in het geld als een vis in het heerlijke water
van de fjord voor mijn deur.
Ongelukkig was ik niet, maar dit voelt echt wel fucking
perfect! B.R.

Boulevard 1

4511 AA

Breskens

0117-308115
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Dodenherdenking 4 mei 2018.
Dit jaar hebben ongeveer 70 mensen
de dodenherdenking bezocht op de
begraafplaats in Breskens. Op een
mooie lenteavond herdachten ze de
mensen die gestorven zijn voor onze
vrijheid.
De voorbereidingen beginnen al in
februari, de gemeente vraagt ons de
begroting en afrekening van vorig jaar.
In principe maakt het niet uit wat we
begroten: we krijgen ieder jaar 250
euro. Wat doen we met die 250 euro?
Wij bestellen de bloemen voor de
graven van de soldaten die liggen
begraven op het kerkhof aan de

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

16

Ook
geopend
in de
winter!

Ringlaan in Breskens. We huren
De Ontmoeting en verzorgen
koffie en thee. Vorig jaar hebben we
2 nieuwe lantaarns aangeschaft en
een geluidsbox; gelukkig helpt de
Dorpsraad mee om dit te financieren. Dit jaar hadden we twee nieuwe
vlaggen nodig: de oude waren volledig versleten. De dag van 4 mei, we
beginnen s’middags met het klaar
zetten van de benodigde spullen op
de begraafplaats. Rond 15.00 uur
doen we dit op de begraafplaats, zoals
de lantaarntjes en de stelling voor de
geluidsbox. Omstreeks 18.30 gaan
we naar De Ontmoeting waar we de

boodschappen voor de bijeenkomst
klaarzetten. Dan gaan we de kaarsjes
aansteken op de begraafplaats en de
vlag halfstok hijsen. De vrijwilligers van
4 mei bestaan uit Bea Keijmel, Piet de
Volder, Rein Keijmel, Jan-Willem de
Kraker, Ko Steijaert, Lineke Steijaert en
Suzan Boersma. Ook de muziekvereniging Breskens/Groede treedt
geheel belangeloos op. De verkeersbrigadiers zorgen dat de weg naar de
begraafplaats open is voor de stoet.
Van de gemeente houdt Wethouder
Peter Ploegaert een speech, ieder jaar
stuurt de gemeente een afvaardiging.
Speciale vermelding verdient onze
jeugdige vrijwilliger Jan-Willem de
Kraker (17 jaar): hij heeft vorig jaar een
maatschappelijke stage gelopen en
heeft dat bij de 4 meiviering gedaan
en is gebleven.
Wil jij ook iets betekenen voor onze
gemeenschap: meld je aan! De jeugd
heeft de toekomst en we moeten toch
blijven herdenken. Zelfs als je de oorlog niet hebt meegemaakt. En toch de
herinnering levend wil houden, aan hen
die gestorven zijn in oorlogsgebieden.
Waar dan ook in de wereld. SB

Vóógekauwde
babbelûten …
Het moet ergens in de zomer van 1987 zijn geweest: de
tot dan voor mij nog onbekende en naar later zou blijken
eeuwige vrijgezelle mevrouw Jansen komt voor het eerst
op het spreekuur, echter zonder huisdier.
In de toen nog niet overvolle wachtkamer, ik was immers pas
begonnen met de praktijk, was mevrouw Jansen duidelijk
aanwezig. Om het netjes te zeggen: met mevrouw Jansen
erbij zat men niet om een praatje verlegen. Vrij doof was
ze vermoedelijk ook, want de hoeveelheid uitgekraamde
decibellen ging de norm ruim te boven. “Fikkie èddut an zun
derms en dao môttie èkke dag tablett’n vóó èn, van de deze,
è hie die ook?“ Ik had ze wel, maar tabletten zomaar meegeven zonder de hond ooit gezien te hebben ...
Een dag later stond ze er met Fikkie en een zakje poep, zoals
afgesproken. Na een paar testjes in mijn laboratoriumpje
stond mijn behandelplan vast: “Mevrouw Jansen, ik wil het
eens zonder tabletten proberen en kijken of de diarree terugkomt. Bel mij morgen tussen 12.00 en 13.00 uur.” “Fikkie kà
nie zonder, dà zà je wè zien…”
Opgetogen belde ze ’s anderendaags op de afgesproken
tijd. Een pracht van een drol en dat zonder enig medicijn.
Ze voegde eraan toe dat ze vurig hoopte geen medicijnen aan Fikkie meer te moeten toedienen, want dat was
een dagelijks weerkerende ramp… De intervallen tussen
de telefonische contacten die volgden werden langer, de
drollen bleven onverminderd prachtig. ”Ik ben toch blieje,
dao è je gjeen idee và!” Inderdaad, de toe te dienen tabletten waren vies van smaak en Fikkie was geen hondje
om zonder handschoenen aan te pakken. “Welke toeren
moest u dan wel uithalen om die tabletten bij Fikkie naar
binnen te krijgen, mevrouw?” “Nou dokter, dà za’k je un
kjè precies vertell’n. Fikkie most ik ieder’n dag verdonder’n
bie die tablette in un vóógekauwde babbelute! Maor dà
bitt’n gao zwo goed nie mjè bie valse tand’n. Dokter, je
zou’t nie gelov’n, maor ‘k bin toch zwó blieje da’k die buurvrouwe van mie nie mjée iedere morgen op de koffie è …!”
Geert de Bruijckere

SPAAR MEE!

bestek
Roestvrij edelstaal
18/10
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66%
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: Lois, dochter van Niels Mookhoek en Anne Mookhoek - Smallegange
Overleden: Jacoba Sassenburg - van der Blom (88)
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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Een onvergetelijke ervaring op De Festijn
Op een van de zonnigste dagen van
de meivakantie mocht ik meevaren met
Rolf Hoving en zijn bemanning op de
Festijn. De voorgaande dagen stond er
een stevige wind en was het koud. Op
mijn meevaardag was het op het water
weliswaar fris, maar gelukkig was er
weinig wind. De Festijn is van oorsprong een mosselkotter die in Yerseke
is gebouwd. Van origine was het schip
de Yerseke 10 die in 1940 is gebouwd.
Het schip is na aankoop geheel verbouwd en grondig gerenoveerd. Er zijn
nog weinig van de originele onderdelen
op het schip te vinden. De Festijn is een
zeewaardig schip, waar de zeebrief
vanaf is afgehaald, en die nu gekeurd
is voor het binnenwater. Per uur wordt
er tussen de 30 en 40 liter brandstof
gebruikt, afhankelijk van de stroming
en de snelheid waarmee het schip
vaart. Doorgaans wordt er gevaren op
ongeveer 70% van het maximale motorvermogen.
Er mogen maximaal 75 passagiers aan
boord, exclusief bemanning. Volgens
de regels zijn onder de 75 personen
1 schipper en 1 matroos verplicht,
boven de 75 personen zijn er 2 schippers verplicht. Dit wordt regelmatig
gecontroleerd. De Festijn staat elk jaar
een periode “droog” voor inspectie en
het schoonmaken van het onderwaterschip. Elke 4 jaar vindt er een verplichte keuring plaats van de apparatuur
en wordt de veiligheid van het schip
uitgebreid gecontroleerd. Het schip
krijgt dan een verlenging van het “CvO”
(Certificaat van Onderzoek). Dit is nodig
om beroepsmatig te mogen varen. In
1993 zijn de rondvaarten gestart. Rolf
en Bert hadden er toen nog een betaalde baan naast. Inmiddels is deze
18

betaalde baan al een jaar of 10 “aan de
wilgen gehangen” en richten de broers
Hoving zich met de Festijn volledig
op de rondvaarten, het sportvissen
en verhuur aan groepen/ bedrijven. In
het voor- en naseizoen vaart de Festijn enkele keren per week uit en in de
zomer dagelijks, vaak meerdere keren
per dag. Aan boord bevinden zich
dan meestal toeristen en ouders met
kinderen uit Zeeuws-Vlaanderen, België
en Duitsland. In de winterperiode vaart
de Festijn regelmatig uit voor een dagje
sportvissen. Ik mag, samen met nog
zo’n 70 anderen, mee met een rondvaart naar de zeehondjes. Rolf en Bert
brengen met de Festijn al heel wat jaren
door op de Westerschelde en weten
zodoende heel veel te vertellen.
Het zien van zeehonden wordt niet
gegarandeerd, maar eigenlijk worden
ze elke vaart wel gespot. Zijn ze niet
te vinden op de ene zandplaat, dan
vaart de Festijn door naar de volgende
zandplaat. De kans om de zeehonden
te zien is op deze manier een stuk
groter. Omdat de Festijn op gepaste
afstand van de zeehonden blijft is het
handig om van thuis een verrekijker
mee te nemen, of om aan boord een
verrekijker te huren. We varen vanuit
de haven rechtstreeks naar de Hooge
Platen. Dit is een gebied van ongeveer

28 vierkante km slik en zandplaten. Bij
vloed verdwijnt het grotendeels in de
golven, behalve
1 hoger gelegen deel, natuurgebied
“De Bol” genoemd. Hier broeden
dwergsterns, visdiefjes, grote sterns,
kokmeeuwen, strandplevieren en kluten.
Hiervoor is rust nodig, daarom zijn de
broedkolonies in het broedseizoen gesloten. Dit gebied wordt beheerd door
Stichting Het Zeeuwse Landschap. Het
gaat gelukkig weer goed met de zeehonden in de Westerschelde. Uit een
recente telling (2017) blijkt dat er nu
minstens 194 zeehonden zijn. In 2014
waren dit er nog iets meer dan 150. Dit
betekent dat de leefomstandigheden
voor de zeehonden de laatste jaren flink
zijn verbeterd. Het water wordt schoner
en er is meer dan voldoende voedsel
te vinden. Een zeehond eet 5 à 6 kg vis
per dag, dus is er nogal wat vis nodig
om al deze zeehonden te voeden.

Tijdens onze rondvaart hebben we ongeveer 130 zeehonden gezien: 1 grote groep van ongeveer 100 zeehonden,
1 van ongeveer 25 en 1 groep van 8 zeehonden. Ze lagen
allemaal lekker te zonnen. De grijze en gewone zeehond
leven “gemengd” in deze groepen. In het water voelt een
zeehond zich thuis, maar op het land komt hij moeilijk vooruit. Daarom vlucht hij bij onraad het water in. De Festijn blijft
daarom ook op gepaste afstand en zet al ruim van tevoren
de motoren af. Het schip drijft dan langzamerhand richting
de zandbank, en de zeehonden blijven rustig liggen omdat
ze niet gestoord worden door het lawaai van de motor. Als
je regelmatig langs de kust vertoeft, dan zie je wel eens
een zeehond zwemmen, maar ik kan me voorstellen dat de
zeehonden een enorme aantrekkingskracht hebben op de
toeristen. Het is magnifiek om ze te zien!
Vanaf half mei begint het werpen van de jongen, en dit gaat
door tot juli. De drooggevallen zandplaten worden gebruikt
om de jongen te werpen, te zogen en om te zonnen. De
drukste toeristische periode (juni tot september) is dus ook
de periode waarin de zeehonden hun jongen zogen. Dit
zogen kan alleen op het droge. Worden ze gestoord tijdens
het zogen dan krijgt het jong minder moedermelk binnen
en bestaat de kans dat het jong achterblijft in groei, verzwakt, of zijn ouders kwijtraakt. Als het geluk heeft, wordt
het gevonden en naar een zeehondenopvang gebracht,
anders bestaat de kans dat het jong komt te overlijden.
Daarom is het zo belangrijk dat er afstand wordt gehouden
tot de zandplaten waar de zeehonden verblijven. Voor alle
activiteiten die door Rederij de Festijn worden georganiseerd wordt er overlegd en samengewerkt met Stichting
Het Zeeuwse Landschap. AD

Werkzaamheden
Breskens –
Schoondijke
Van 22 t/m 25 mei wordt het asfalt van
het fietspad ter hoogte van de Kruisdijk
vernieuwd. Hiervoor wordt het fietspad
tussen de Buijzenpolderdijk en de
Middenweg afgesloten en wordt het
verkeer omgeleid. De omleiding staat
met gele borden aangegeven. Afhankelijk van werk- of weersomstandigheden kunnen de data nog veranderen.

Diensten in de H. Barbarakerk
Zondag 20 mei 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 3 juni is er in de H. Barbarakerk een communie
viering. Voorganger is dan pastor Frans van Geyt en de
muzikale omlijsting van de dienst is dit keer in handen van
de White Group. Aanvang is om 09.15 uur.
Zondag 17 juni is er in de H. Barbarakerk een communie
viering. 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
In de maanden mei t/m september 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.
Gesprek met parochianen:
Op dinsdag 5 juni is er een gespreksavond van het r.k.
kerkbestuur en het pastoraal team met de parochianen van
Breskens. Het kerkbestuur en het pastoraal team willen met
u van gedachten wisselen over zaken die de geloofsgemeenschap van Breskens aangaan. De avond vindt plaats in
de koffiekelder van de H. Barbarakerk en de aanvang is om
19.30 uur. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
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Hoe gaat het nu met
Monique Becude
Mijn naam is Monique Becude en
ik woon nu in België. Ik heb in 1991
Chris leren kennen en in 1992 zijn we
gaan samenwonen in Bassevelde. We
hebben daar samen een huis gekocht
en dat volledig opgeknapt. Na 5 jaar
hebben we het verkocht en zijn we in
Assenede gaan wonen, waar we een
nieuw huis gezet hebben. Hier wonen
we vandaag de dag nog! Samen hebben we drie kinderen, onze trots!
Wij zijn in 1997 zelfstandig geworden,
in hoofdzaak met verkoop en herstelling van waterpompen en toebehoren
en intussen is daar ook beregening
bijgekomen. We hebben ook een
website: www.rcpompen.be. Neem
gerust eens een kijkje. Voor hobby’s
heb ik niet veel tijd: thuis heb ik veel

werk (administratie e.d.) en ik ga nog
parttime werken bij AH in Gent. Maar
als ik iets doe, is het vooral op stap
gaan met vriendinnen en eens samen
uitgaan, Gent en Brugge zijn niet ver
weg … Ik heb wel een beetje moeten
wennen hier, maar intussen trek ik al
goed mijn plan.
We komen nog regelmatig in Bresjes
bij familie en vrienden, soms doe ik ook
boodschappen daar. We gaan nog elk
jaar naar de Visserijfeesten en blijven
dan met z’n allen bij moeder Roos slapen, hartstikke gezellig. En onze vaste
stek is dan altijd op vrijdagavond “The
Bounty” bij Alice en Martin. Groetjes uit
Assenede! Wie weet kom ik ooit nog
eens terug in Breskens wonen, als we
met pensioen zijn. AJ

Kapseizen, daar hoef je geen
schrik voor te hebben
Om zonder schrik het water op te gaan, moet je eens bewust kapseizen. Niks
om schrik voor te hebben. Er is wel degelijk ademruimte onder je omgeslagen
bootje. De instructeur komt erbij en vraagt om eventjes een mopje te tappen.
Daarna zwemt iedereen terug naar de oppervlakte om te leren hoe het bootje
opnieuw rechtgetrokken kan worden. Tot slot met 19 kids, of was het 20, de
boot opklauteren en tot zinken brengen ... Super! Een leerrijke en vooral leuke
namiddag georganiseerd door WV Breskens. Alle info rond de zeillessen
www.wvbreskens.nl of www.vremdijck.nl
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Bijzondere
strandjutters
gezocht
Van 16 tot en met 31 mei gaat de
Expeditie Juttersgeluk alle Noordzee
stranden schoonmaken samen met
mensen voor wie een gewone baan
niet zo gewoon is. Op donderdag 31
mei komen we langs in de gemeente
Sluis. Van 10.00-12.00 uur kun je dan
gratis deelnemen aan de etappe. Je
wordt ontvangen met koffie en taart op
het strand ten westen van Breskens.
Expeditie Juttersgeluk is speciaal voor
mensen die (tijdelijk) minder goed mee
komen in de maatschappij. Bijvoorbeeld
als je van een WLZ- (Wet langdurige
zorg) of WMO-voorziening (Wet maatschappelijke ondersteuning) gebruikmaakt of onder de participatiewet valt.
Ook vrijwilligers, mantelzorgers, begeleiders en zorgverleners, zijn van harte
welkom en kunnen zich aanmelden!
Deelname is gratis, maar je moet zelf
voor vervoer naar het startpunt van de
etappe zorgen.

