Jaargang 1,
nr. 9, volgnr. 9

Augustus
2018
1

Colofon
Redactie
Arno De Pachter
Marian Brugge
Suzan Boersma
Vormgeving
Klessebes Grafische Vormgeving
Angela Klessens
Foto’s
Jan Albregtse
Adrie-Janneke Rokven v/d Velde
Tekstcorrectie
Rein Leentfaar
Internet
www.brsjs.nl
Verspreidingsgebied
Breskens (postcode 4511)
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
Mede mogelijk gemaakt door:
Studio Klessebes en Zeeland Multimedia Service
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.

2

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.

Het uitzicht vanaf onze villa

Vakantie op Cuba

Evenementen
24, 25, en 26 augustus
is het orgel weekend in Hooge Platen.

Vandaag door de hitte lekker dagje strand gedaan, we slenteren loom terug naar
onze villa die prachtig over de zee uitkijkt met wat palmbomen ervoor en een
lieflijke witte houten balustrade die langs de boulevard loopt. Jos gaat even wat
drinken en ik ga douchen (Jos kletst graag met iedereen en legt wat contacten).
Na het douchen loop ik even naar ons restaurantje, dat een rieten dak heeft en
daardoor erg lieflijk oogt. Er staan wat bananenbomen naast, dus ga er maar van
uit dat er hier en daar lieve vogelspinnetjes zitten (niet aan denken, Marjon, wat je
niet ziet ...). Ik zie Jos zitten bij een Duitser, ja ik heb hem nog niet gesproken maar
hij heeft van mij het stigma ‘Adolf’ gekregen alleen al door zijn lichaamstaal (need
I say more – behoef ik meer te zeggen?). Ik bestel mijn pina colada en begroet
de twee. Adolf sommeerde mij om te gaan zitten (wat ik niet van plan was). Ik zeg
beleefd ‘nein’, ik ga mijn haren föhnen. Hij zegt met dwingende stem ‘ZIT’, maar ik
ben geen hond, duts. Ik heb de neiging mijn linker wijsvinger te strekken en onder
mijn neus te leggen en mijn rechterarm schuin gestrekt naar voren te statueren,
wat ik als braaf meisje toch maar niet doe. Ik loop weg met mijn neus omhoog en
doe lekker wat ik wil (ik dwark nou eenmaal graag). Haren klaar, telefoon mee,
even wifi aanzetten, ja, dat is hier niet zo best, dus met wat geluk heb je soms wel
een heel uur wifi per dag, je wilt toch weten wat je allemaal mist uit Breskens e.o.
Adolf begint te wenken, bah, geen zin in. Ik loop langs de mannen en zeg dat ik
verderop wifi heb en dus niet kan komen zitten. “Wááát wifi?” vraagt Adolf. “Brauchen Sie wifi in Cuba; ga je anders dood als er geen wifi is?” Euhm, nee, maar jij
wel, als je nog even doorgaat. Jos legt uit dat we kinderen hebben en dat ik wil
weten hoe het gaat, de schat probeerde de sfeer te redden (Jos weet vanbinnen
ook wel dat die kans al verkeken was). Trots vertelt Adolf, dat hij een zoon heeft die
tandarts is en bakken met geld verdient: hij is een van de betere tandartsen van
Duitsland. Mijn tanden al eens gezien? Daar is geen Duitser aan te pas gekomen,
hoor. (:-)
Wederom zeg ik niets. Jos vraagt hoe het met zijn zoon is. Adolf zegt dat hij geen
contact meer met hem heeft, al 5 jaar niet ... nu begrijp ik dat hij geen wifi nodig
heeft. Hij vertelde dat hij de beste kamer heeft met het mooiste uitzicht. Iedereen
kent hem en hij heeft privileges, hij waant zich Fidel Castro himself ... Nu ben ik
stiekem wel nieuwsgierig naar zijn hut, die mogen we zien. We lopen met hem mee
en achter ons huis zit hij ... Ik pies in mijn broek: precies dezelfde hut als wij, alleen
en ja nu komt het, hij kijkt uit op een half afgebroken appartementencomplex en
een al 20 jaar niet gebruikt volleybalveldje, zijn haarverf heeft zijn Gehirn [brein]
ein Bisschen [beetje] aangetast, denk ik. En ik laat hem in zijn waan en zeg lekker
niets ... Wie het laatst lacht ...
Marjon en Jos

Het orgel speelt vrijdag van 14u tot 17.30u
Zaterdag en zondag van 13.30u tot 18.00u

Veel te leren in Breskens
Met de zomervakantie in zicht en prachtig weer kun je als leerling van de OBS in Breskens natuurlijk eens lekker
naar het strand met de klas.
Waar je dan getrakteerd wordt door Strandpaviljoen BAZ op een lekker ijsje! Maar er moet ook nog iets geleerd worden
en daarom stonden er op het programma van groep 3 ook nog enkele educatieve uitstapjes. Zo brachten we een bezoek
aan de supermarkt Jumbo, waar we een kijkje achter de schermen kregen en zelfs kassa mochten draaien. IJjssalon het
droomijsje kwam in de klas vertellen hoe ijs gemaakt wordt en daarna mochten we in de Ijssalon op het Spuiplein zelf een
ijsje scheppen. Als laatste stond een bezoek aan de brandweer van Breskens op het programma. We leerden alles over
brandveiligheid en brandweerman/vrouw zijn. Wat valt er veel te leren in Breskens!
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MINIATUUR WALCHEREN
Hollanders bezoeken Brugge en Gent, Belgen omgekeerd Walcheren.
En dan is de PSD een onmisbare schakel op de route, waar je goed wordt
voorgelicht.
Jaren terug kwam een auto vol Belgen bij de kaartverkoop te Breskens.
Hoe ze moesten rijden naar Miniatuur Walcheren en waar het nu juist
was aan ‘den’ overkant.

Breskens winkelhart

7 op 7 op en!

Voor al uw dagelijkse boodschappen

Welnu, met de ‘overzet’ naar Vlissingen en dan richting
Middelburg volgen. Hoe lang ze dat moesten doen?
“Tot de huizen tot aan je schouders komen
en de mensen tot aan je knieën”, was het antwoord.
“Da’s straf!”, was de reactie van de vragensteller.

De leukste,
gezelligste,

terrasjes,
restaurants
en winkeltjes

Waar ze terechtgekomen zijn, vertelt het verhaal niet:
toch bij Miniatuur Walcheren, of wellicht bij Klein-Valkenisse
of misschien zelfs Poppendamme?
Klein-Vlaanderen zullen ze zeker overgeslagen hebben …
Jan Keersemaker

vindt U hier!

Het Droomÿs j.e
Ruim assortiment
schep- en softijs, milkshakes,
ijscoupes, ice-coffee,
cocktails,ontbijt,
koffie- en kleine kaart
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Spuiplein 47-57 Breskens
www.breskenswinkelhart.nl

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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Dit jaar bestaan de Visserijfeesten 65 jaar,
we hebben gevraagd aan Henk Vermeulen, [komma] Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau, of hij wat op papier wilde
zetten omdat hij momenteel het langst in
het Comité Visserijfeesten zit.

Henk Vermeulen
46 jaar in het Comité
Visserijfeesten
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Hij had veel te vertellen, maar heeft de
fatsoenlijkste dingen eruit gehaald. Het
is een speciaal clubje mannen die elkaar
goed liggen, veel voor elkaar over hebben
en veel grappen en grollen uit hebben
gehaald.
Toen Henk 21 jaar was, werd hij gevraagd
bij het Comité te komen, nu al 46 jaar
geleden. Het is een hobby die hem ieder
jaar trots maakte als het feest aan de gang
was. Met zoveel bezoekers vond hij het
een eer om mee te mogen helpen bij het
organiseren. Enkele dingen die hij heeft
meegemaakt vertelt hij met zijn guitige
lach en sprankelende ondeugende ogen.
Vroeger was er een schieting op de liggende wip, en moest het Comité de afzetting
verzorgen, dat was een hele ceremonie, ‘s
morgens belden we eerst aan bij garage
Heijboer en werd er aan Kees Heijboer
een grote lepel gevraagd, dan werden er
enkele stenen uit de weg gewrikt, want
dat was de plek voor de schieting. Verder
werden er 2 palen van 6 en 8 meter lang
gehaald, die we mochten gebruiken van
Van Schoote. De palen werden rechtop
gezet en het zeil werd gespannen, dit om
rondvliegende pijlen op te vangen. Het
zeil werd gebracht door Jan van de Broecke, zoals altijd in het draaiboek stond: Jan
– auto + kar – zeil – touw. Na de schieting
moest het geheel dan weer opgeruimd
worden, eerst de hekken, wegafzetting,
dan allemaal met een mes klaar staan en
bij 1, 2 3 het touw doorsnijden, in één keer
viel dan het zeil naar beneden. Een auto-

bestuurster schrok hier zo erg van dat
ze de stoep op vloog, en op 20 cm van
de muur tot stilstand kwam. Palen weer
uit de weg. De lepel weer terug aan
Kees geven: tot het volgende jaar. De
palen moesten terug naar Van Schoote
gebracht worden, op de schouders genomen en op weg, maar het was nogal
warm en ze hadden dorst, kwamen
in de Eerste Zandstraat nog een café
tegen, zo naar binnen met palen van
6 en 8 meter lang, de klanten die op
dat moment aan de bar zaten moesten
bukken, biertje besteld, uitgedronken,
en ze vervolgden hun weg weer met de
2 palen. Het speciale van het verhaal
was dat de cafégangers die aan de
bar zaten helemaal geen opmerkingen
maakten over het feit dat daar 2 palen
naar binnen kwamen met mannen, die
een lekker biertje nuttigden. Ze vervolgden hun weg, een vrouw viel van
haar fiets, ze vroegen: mevrouw, ging
je parachute niet open, een oud mannetje viel van zijn fiets, ze gingen kijken,

fiets rechtgezet, gevraagd: heeft u pijn,
meneer? Meneer antwoordde: “Nee, zo
stap ik altijd van mijn fiets af”. Zo was er
ook eens politie te paard en wij stonden
met het volledige Comité bij de vismijn,
toen ze aan kwamen rijden en Henk
wilde eens grappig zijn en vroeg aan
de politie of ze al een gevraagd waren;
de agent vroeg: “wat gevraagd?” Dat
normaal de lul onder het paard zit maar
er nu bovenop. Oei, wat was de agent
kwaad, maar iedereen had reuzelol,
Henk droop stilletjes af. Zo was er de
Dutch Rhythm-and-steelband die bij de
vismijn terechtgekomen was, maar verwacht werd op het Oranjeplein. Henk
werd gevraag of hij de band wilde begeleiden naar het Oranjeplein en Henk
in zijn beste Engels: “Left, right”, en
na een half uur hadden ze eindelijk het
Oranjeplein bereikt. Zegt de chauffeur:
“Volgende keer mag je het ook in het
Nederlands doen, hoor.”
Dit waren enkele belevenissen van
Henk Vermeulen
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Fam. Verwijk: van toen tot nu

DIENSTEN IN H. BARBARAKERK:
Zondag 19 augustus is er in de H. Barbarakerk een
eucharistieviering. Voorganger is pater Ignace D’hert
en er is samenzang onder begeleiding van Tineke van
het Westeinde. Aanvang is om 09.15 uur.

Omdat fam. Verwijk al heel wat jaren
naar Breskens komt, heb ik aan Peter
gevraagd of hij een stukje wilde schrijven;
dat wilde hij met veel plezier doen!

Zondag 2 september is er in de H. Barbarakerk een
communieviering. Voorganger is dan diaken Egbert
Bornhijm en de muzikale omlijsting is dan in handen
van het koor de Westenwind. Aanvang is om 09.15 uur.

Mijn naam is Peter Verwijk ... De
grootmoeder van mijn opa is in 1840
als weduwvrouw met haar zonen een
gebakkraam begonnen. Op de kermis.
Het vervoer gebeurde per trekschuit
en men reisde voornamelijk rond in
Noord Holland...
Ik reis samen met mijn vrouw Matje,
dochter Carola en schoonzoon Hennie
rond met de schiettent Funhouse, en
samen met compagnon Thomas met de
kamelenrace. Zoon Henky reist inmiddels
voor zichzelf rond. Het mooiste van ons
beroep is natuurlijk het reizen door bijna
het hele land, de mensen vermaken,
en voor mijzelf is het leukste, dat we uit
kunnen kijken naar de plaatsen waar we
graag komen, dat zijn verschillende plaatsen, maar Bresjes staat daarbij zeker op
nummer een. Ook omdat wij daar bijna
ons hele leven al komen. Mijn ouders
hebben zelfs verkering gekregen op
de kermis, toen opa Verwijk hier met de
berentent ‘Vechten met de beer’ en opa
Keijzer met ballengooien en de kop-vanjut stond in 1958. Waar ik nog veel herinneringen aan heb, is hoe Sakke Fenijn
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Wij staan u bij in
de moeilijke dagen
voor, tijdens en
na de uitvaart.
Met respect en
aandacht voor
uw persoonlijke
wensen.

Zondag 16 september is er in de H. Barbarakerk een
communieviering. Voorganger is dan pastor Frans
van Geyt en er is samenzang onder begeleiding van
Tineke van het Westeinde. Aanvang is om 09.15 uur.

Check onze bijzondere activiteiten op

www.qi-breskens.com

kermis vierde. Het maakte niets uit voor
hem: tien rondjes gratis draaien in de Fuji
Yama maar alleen voor Bressiaanders: hij
haalde zelf de niet-Bressiaanders eruit.
De hele schiettent leegschieten en de
prijzen aan de jeugd geven; ga zo maar
door. Toen ik de schiettent van mijn oom
overnam kwam hij ook schieten, als hij
daar dan genoeg van had, en van de
alcohol, moest ik hem altijd naar huis toe
brengen. Ik mocht niet eerder terug dan
dat ik soep met hem gegeten had en hij
gaf dan ook een geldmuntje voor mijn
kinderen mee. En natuurlijk het Casino,
eerst van Ton Benningshof waar ik mijn
eerste zoen aan een meisje had gegeven, en later natuurlijk bij Lucien en Brigitte waar we ook heengingen als we maar
in de buurt waren. Hobby’s zijn eigenlijk
alleen mijn werk en mijn Harley, er bestaat ook een kermismotorclub genaamd
Niglo waar ik en mijn broer Remon lid van
zijn en die in Europa bijna 1000 leden
heeft, waar we regelmatig mee toeren:

Veerhaven 3 (PSD terminal)
in maart altijd in Spanje. Wat we bereikt
hebben en waar we trots op zijn, is dat
we onze kinderen normen, waarden en
respect voor andere mensen mee hebben
kunnen geven Over drie belangrijke dingen
kan ik snel zijn: mijn vrouw, kinderen en
kleinkind. Mensen zeggen vaak tegen ons
als we weer eens een week of tien dagen
voor de kermis of Visserijfeesten in Bresjes aankomen met onze ‘woning’: wat zijn
jullie vroeg! Maar in Bresjes ben je nooit te
vroeg. (:-)

Na iedere dienst is er koffiedrinken in de koffiekelder.

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

Uitvaartverzorging

Quataert

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.
In de maanden juli en augustus zijn er op de dinsdagmiddag rondleidingen door een zeer goed geïnformeerde gids, aanvang 13.30 uur.
In de kerk is ook een boekenwinkeltje gevestigd waar u
tijdens de openingsuren van de kerk leuke boeken kunt
kopen voor een meer dan schappelijke prijs.
HANDWERKCAFE:
Iedere donderdagmorgen is er in de koffiekelder van
de H. Barbarakerk een handwerkcafé.
Vanaf 09.30 uur tot circa 12.00 uur kunt samen met
andere creatievelingen daar aan breien, haken of patchwork doen. De kosten bedragen € 1,- per ochtend,
koffie en thee zijn inbegrepen.

Boek
Zoek en
T
1 NACH
VANAF

s voor
uw adre deling
bemid
verhuur

www.verhuurburozeeland.nl
Oosthavendam 16-18, Breskens 0117383940
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ZOMERZANGAVOND
IN DE PROTESTANTSE KERK TE BRESKENS

Op vrijdag 24 augustus is er weer een zomerzangavond
in de protestantse kerk aan de Dorpsstraat te Breskens.
Deze begint om 19.30 uur, toegang gratis.
Een avond vol met samenzang van bekende liederen.
Begeleiding door Akko de Feijter aan het orgel en
Ariëtte Robinson-de Feijter op dwarsfluit. Het Bressia
Kwartet verleent ook haar medewerking. Kortom een
avond om niet te missen!
Aan de uitgang wordt een collecte gehouden voor het vele
en mooie werk van de Belgische organisatie JOB, wat
betekent JONGEREN OPVANG BAIA MARE in Roemenië.
We sluiten de avond af met een drankje, tegen geringe
vergoeding.
U bent welkom!

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

Mercuriusstraat 5 - 4511CN Breskens
Tel.: 0655 793 798 - www.zeelandmultimedia.nl
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Persbericht i.v.m. de herdenking op dinsdag 11 september 2018
van de slachtoffers van het geallieerd luchtbombardement op
Breskens van 11 september 1944.
In een poging terugtrekkende Duitse troepen de pas af te
snijden, werd op 11 september
1944 door de geallieerden een
luchtbombardement uitgevoerd
op de haven van Breskens. Bij
dat bombardement vielen 184
burgerslachtoffers. Dit is relatief
meer dan in elke andere plaats
in Nederland. Ter herinnering aan
hen en aan alle 217 inwoners van
Breskens die in de Tweede Wereldoorlog de dood vonden, is
aan de Steenoven in Breskens
een monument opgericht. Een
document met de namen van de
gevallenen is in het monument
gemetseld. De muurfragmenten,
elk in de vorm van het cijfer 1,
stellen de verwoesting van Breskens op 11 september 1944 voor.
De scherven van de ruit zijn op
de plattegrond van Breskens gevallen en verbeelden de slachtoffers. Sommigen raken elkaar als
behorend tot het zelfde gezin,
vele anderen zijn alleen. Het monument, ontworpen door Johan
Provoost werd onthuld op 11 september 1994. Ieder jaar wordt op
11 september bij dit monument
een
herdenkingsplechtigheid
georganiseerd. Ook dit jaar zal
deze plaatsvinden. Medewerking
aan de herdenking wordt onder
andere verleend door de muziekvereniging “Breskens-Groede” en
leerlingen van de Openbare basisschool. De deelnemers aan de herdenking

komen om ± 19.10 uur samen op
het Oranjeplein en zullen daarvandaan in stoet en onder klokgelui vertrekken naar het monument
aan de Steenoven. Om 19.30 uur
zal de herdenking aanvangen bij
het monument. Na een korte inleiding en het spelen van de “Taptoe” zal een minuut stilte in acht
worden genomen. Hierna zullen
de namen worden genoemd van
de slachtoffers. Daarbij zal passende muziek weerklinken. Het
namen lezen zal worden onderbroken voor het voorlezen van
enkele gedichten. Aansluitend
zal door de aanwezigen het Wilhelmus worden gezongen. Na het
tweede deel van het lezen van de
namen zullen de vlaggen, welke
reeds halfstok hangen, worden
gehesen door leerlingen van de
Openbare Basisschool. Namens
het bestuur van de Stichting Oorlogsmonument Breskens en de
Gemeente Sluis zullen bloemen
worden gelegd. Hierna is er gelegenheid voor alle aanwezigen tot
het brengen van een bloemenhulde. N.B.: In geval van slecht weer
zal de herdenking plaatsvinden
in de S.O.W. Kerk, Dorpsstraat
50 te Breskens. Ook dan is de
aanvang om 19.30 u. Voor nadere informatie kan men terecht bij
het secretariaat van de Stichting
Oorlogsmonument Breskens,
Burg. Gerritsenstraat 21, 4511 CA
Breskens. tel: 0117 - 38 22 64,
e-mail: pkesteloo@zeelandnet.nl,

‘Bin gestook’n deur un appelbieje …!’
Was het wel een ‘appelbieje’? In West-Zeeuws-Vlaanderen bedoelen we met een ‘appelbieje’ de ‘gewone wesp’; de
zwart-met-gele ‘appelbieje’ is dus géén bij, maar een wesp! Het is van groot belang te weten door welke van de twee
je gestoken bent, dit i.v.m. de te volgen therapie!
Welke zijn de verschillen?
De bij: 					De wesp:
1. is donkerbruin;					
1. is zwart met geel;
2. heeft rond kontje [ezelsbruggetje:		
2. heeft puntig kontje [ezelsbruggetje:
de letter b heeft dat ‘ronde’ in zich: U];		
de letter w heeft dat ‘puntige’ in zich: V];
3. steekt zuur (‘azijnig’);				
3. steekt basisch (= op ammonia(k) lijkend);
4. = angel mét weerhaakjes blijft achter;		
4. = angel zónder weerhaakjes, blijft niet achter;
5. trekt zichzelf kapot en gaat dood!		
5. blijft leven na de steekactie;
6. kan dus maar één keer steken;			
6. kan meerdere keren steken;
7. steekt alleen bij bedreiging.			
7. kan ‘zomaar’ steken (‘stralen’).
Evenals bij muggen steken bij de wespen, bijen en hommels alléén de vrouwtjes (werksters); de angel waarmee gestoken wordt
is de zogenaamde ‘legboor’ van het vrouwtje! Mannetjes (darren) kunnen niet eens steken, ze hebben (uiteraard) geen legboor
en dus geen angel! Interessant om te weten is dat een hommel naast haar ‘stekend vermogen’ ook kan bijten, maar ook bijten
zal alleen maar plaatsvinden als ze zich écht bedreigd voelt; hommels zijn voor mensen eigenlijk ‘goedzakken’ in vergelijking met
bijen en wespen, dus behandel ze met respect, maak ze niet dood, maar begeleid ze naar buiten.
Wat doe je na een bijensteek of wespensteek?
1. Na een bijensteek de angel zeker niet tussen duim en wijsvinger trachten te verwijderen, want dan loop je de kans het gifzakje,
dat vastzit aan de angel, leeg te drukken!; een kaart uit een kaartspel of ’n creditcardachtig iets is ideaal: plaats je kaart haaks
tegen angel en met een lichte schuifbeweging de angel eruit duwen.
2. Zoals boven beschreven steekt de bij zuur (‘azijnig’); ter neutralisatie kun je het best deppen met verdunde ammonia(k), nadat
je de angel verwijderd hebt. Heb je met een wespensteek van doen, dan kun je ter neutralisatie van de ‘ammoniakale steek’
azijn op de ‘wonde’ aanbrengen; natuurlijk moet je wel zeker weten wie er gestoken heeft, de bij of de wesp, anders maak je
het alleen maar erger!
3. Uitzuigen van de wond kan de eventueel aanwezige hoeveelheid angelgif sterk reduceren
4. En dan is er ook nog de huisarts of dierenarts: neem in ieder geval contact op als de persoon of het dier in kwestie in de mond,
tong of keelstreek gestoken is, of als men weet of vermoedt dat zich een allergische reactie kan voordoen of heeft voorgedaan.
Wat kun je preventief doen tegen een bijensteek of wespensteek?
Bijen en wespen worden o.a. aangetrokken door zoet, door zweet, door zonnecrème, door deodorant en parfum, en ze kunnen
zelfs agressief worden van de alcohollucht in deo’s en parfums! Sigaren- en sigarettenrook daarentegen werken afstotend op
wespen en bijen. Gebruik eventueel een insektenwerend middel. Opengesneden citroenen ‘opgestoken’ met kruidnagels zorgen
er eveneens voor dat wespen en bijen op voldoende afstand blijven!
Tot slot
Wat kunnen we er nog aan toevoegen? O ja, dat een bij wel honing moet zoeken om bij te blijven en dat een bij, zoals velen al
eens aan den lijve hebben ondervonden, daarbij wel eens een steekje laat vallen.
Geert de Bruijckere
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AANLEG PADELBAAN
BIJ TENNISVERENIGING DE BOSKREEK
Sinds de week van het Vechthanentoernooi (16 t/m 22 juli) beschikt De Boskreek als enige tennisvereniging in Zeeland over
een padelbaan [padel is een mix van tennis en squash]. Initiatiefnemer hiervoor was Tonnie van Noord, lid van de sponsorcommissie. Op vakantie in Spanje zag hij veel van dergelijke banen liggen, en hoorde dat dit in Spanje de tweede sport
is na voetbal. Ca. 4 à 5 miljoen spelers beoefenen daar deze sport. Hij bracht het idee om bij De Boskreek ook zo’n baan
aan te leggen, in tijdens de algemene ledenvergadering dit voorjaar. Driekwart van de leden ging hiermee akkoord, en na
het opvragen van diverse offertes ging De Boskreek in zee met de firma SkyPadel Nederland voor het aanleggen van deze
padelbaan. Vervolgens kwam een vertegenwoordiger naar Breskens om te zien waar deze baan geplaatst kon worden.
Als beste plaats kwam die van de speeltuin uit de bus; die moest dus naar een andere plaats op het park verhuizen. Als
opleverdatum eiste de Boskreek dat een en ander vóór aanvang van het Vechthanentoernooi gerealiseerd zou worden.
Aannemer Buize werd opdracht gegeven om het nodige grondwerk te verrichten. Op maandag 16 juli werd de baan opgeleverd; dat was ook de start van het 32ste Vechthanentoernooi van De Boskreek. 227 spelers en speelsters namen hieraan
deel tijdens zeven zeer zonnige dagen. Vrijdagavond 20 juli vond de officiële opening van de padelbaan plaats door Roos
Vercruijsse. Zij stond al actief in de kooi zodra hij was opgeleverd en was zeer gedreven om het spel ook met anderen te
spelen. Onder het genot van een hapje en een drankje werd geproost op deze mooie aanwinst voor TV De Boskreek.
WINNAARS VECHTHANENTOERNOOI 2018
Heren Enkel 2
Fernon Wibier, 4 Remy
Scherbeijn, 5 Rein Hazen,
6-15+ Bas Dingenouts,
7-15+ Jacky de Paepe,
8-15+ Thijs van Houte.
Dames Enkel 4 Claire van
Damme, 5 Eileen Deijnen,
7-15+ Maxime Wibier, 8-15+
Viviane de Bont.

Heren Dubbel 2 Ruud
Martens/Kevin de Rooij, 4
Patrick Marteijn/Wout Martens, 5 Byron Bentley/Wesley
Claerhoudt, 6 35+ Cees de
Rijk/Kwintun de Rijk, 6 15+
Matthieu van Capel/Fabio
Janssen, 7 15+ Rob de
Booij/Joep Hofman, 7 50+
Chris Burky/Bert van Sabben, 8 15+ Richard Belde/
Reggie Buijsse.

Dames Dubbel 3
Claire van Damme/ Kim Houmes, 4 Anniek van Westing/
José de Wit, 6 35+ Marie
Baas-Geertse/Marian Blaakman, 6 15+ Demi Engelaar/
Franca Hamelink, 7 15+
Romy Wisse/Tessa Wisse.
7 50+ Anita Lako/Yolanda
Wisse, 8 15+ Evelien Buijck/
Lisanne Poissonnier.

Gemengd Dubbel 3
Kim Houmes/Michel Kokelaar,
4 Nadine Brenner/Rogier van
Housselt, 5 Kim Flikweert/Wiebe Tolsma, 6 35+ Sylvia Switalska/Martijn Kramer, 6 15+
Sascha van der Graaf/Remco
Lijnsveld, 7 15+ Vivianne
de Bont/Bart de Bont, 7 50+
Annette Bliek/Rob Thissen, 8
15+ Saskia de Boevere-Geernaert/Sander de Boevere.
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TREFPOT
Want samen eten is leuk

Voor benzine en diesel auto’s

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

18:00 – 20:00
Zaal open 17:30

Trefpunt Breskens

Voorgerecht /
Soep

Langeweg 1a

Hoofdgerecht

Dessert

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

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

Koffie / Thee

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

Genieten van een gezonde
en lekkere maaltijd, schuif
bij ons aan en eet gezellig
mee op vrijdag
7 SEPTEMBER

Voor opgave en info:
Bel/app naar Annick 06-12074668, mail naar: trefpot@zeelandnet.nl
of stuur een berichtje naar onze facebook pagina: trefpunt Breskens
Uiterlijk op woensdag voor de eerstvolgende maaltijd opgeven
Kosten: Een bijdrage in onze spaarpot is welkom
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A.P.K. Keuring € 50,-

VOL = VOL

Boulevard 11
4511 AA Breskens
0117-386633
www.xerxes.nu
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Scampi’s a la minute
voor 2 personen

Ingrediënten:
Rode ui
Geraspte kaas
Cherrytomaatjes
Peterselie
Half bouillon blokje kip
Knoflook
Zout en peper
Room
Scheut halfzoete witte wijn
Dragon
400 gram gepelde scampi

Koken met KO

KRABBELINGEN
Strandjutten

Nummer Een

Er was eens een man in ‘Nummer Een’
Hij jutte op het strand hout bijeen
Veel vond hij bruikbaar
‘Kijk’ zei hij, ‘zie maar
dit kan dienen voor een houten been’

Een prachtig plekje aan de zee
Een strandje een bos wat
loslopend vee
Het leven is er nog OK

Zijn vrouw vond hem toch maar een malloot
en vroeg ‘wat moet je met een houten poot?’
Hij wist het nog niet
en sprak erudiet
‘Dit is mijn quote: oud hout gaat nooit dood’
Wrakhout laat hij niet liggen, no way
want hij kan er altijd nog iets mee
Tilt het op zijn rug
Stapt voldaan terug
Weer tevree met zijn schatten uit zee
Veren worden speeltjes voor de kat
Fossielen komen op ‘t schelpenpad
Plastic oprapen
doet hij rechtschapen
Zijn manier van dichten – het ozongat
Bea Ryckaert

De seizoenen versplinteren
Terwijl de ganzen overwinteren
Een buizerd,een sperwer
en uit het bos
komt af en toe een
nieuwsgierige vos
En altijd een verassing
op het strand
Wat is er nu weer aanbeland
Prachtige luchten keer op keer
Door het continu veranderdende weer
Elke dag geniet ik hier volop
Van de zee de natuur de
mensen TOP
Twan Timmermans
info:
Volgende blotevoetenwandeling 17 augustus
en 28 september
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Rode ui aanzetten daarna de scampi even meebakken
Witte wijn bouillonblokje en room toevoegen
Even inkoken
Geraspte kaas toevoegen
Cherrytomaatjes en peterselie goed doorwarmen in de saus
Geperste knoflook toevoegen
Heerlijk met vers stokbrood
Eet smakelijk!

vertrek:
19:00 vanaf Loods Tien.
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Tony Fremouw won 1e prijs
bij bierbrouwwedstrijd

Terug van
weggeweest!

Je komt bij Tony Fremouw binnen en het gesprek gaat meteen over bierbrouwen. Dat is
zijn hobby. Hij doet het op een zodanige wijze dat hij hiervoor zelfs een redelijk professionele installatie heeft gemaakt. Ook doet hij mee aan wedstrijden. Hij is lid van het Bier-,
wijn- en likeurgilde Ambrasserie Hulst. Dit gilde organiseert 1x per jaar een wedstrijd.
Niet alleen voor bierbrouwers, ook voor wijn- en likeurmakers. Hoewel Tony ook zo af en
toe likeur maakt, houdt hij het meestal bij het brouwen van bier. Zijn hobbybrouwerij heet
Frembrew.

Tony doet regelmatig mee aan de
bierbrouwwedstrijden die het gilde
organiseert. Afgelopen 14 april heeft
Tony de eerste prijs gewonnen met
zijn Kriek Lambik in klasse B (er zijn
4 klassen, klasse A t/m D, elke klasse
heeft zijn eigen bieren). Omdat hij
over alle klassen de meeste punten
had, werd hij ook clubkampioen. Het
bier waarmee je aan een wedstrijd
meedoet, is meestal geen bier dat de
doorsneebierdrinker drinkt. Het moet
aan bepaalde wedstrijdvoorwaarden
voldoen, waardoor het vaak niet zo
gemakkelijk wegdrinkt.
Bier wordt gemaakt uit gerst, eventuele andere granen, suikers, hop en gist.
Bierbrouwen is niet zo moeilijk, maar
het is wel een complex proces. Allereerst moet de gerst worden gemout.
Men laat de gerst dan kiemen en bij
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dit kiemen maakt de gerstekorrel allerlei enzymen aan. Deze enzymen zijn
nodig bij het brouwen. Daarna worden
de korrels geplet, dat heet ‘schroten’, hierdoor komt de zetmeel uit de
korrels vrij. Vervolgens wordt dit gemengd met water en wordt het beslag
opgewarmd tot de juiste temperatuur,
zodat de enzymen het zetmeel uit de
mout kunnen afbreken tot suikers. De
gist maakt van deze suikers in een
latere fase alcohol. Als de enzymen
hun werk hebben gedaan, scheidt de
brouwer de kafjes van de mout uit de
vloeistof. De vloeistof heet dan ‘wort’.
Hierna wordt de wort gekookt waarbij
hop en eventuele andere kruiden worden toegevoegd voor de bitterheid,
de smaak en de fijne geur.
Daarna koelt de brouwer de vloeistof
snel af en wordt de gist toegevoegd.
De gistcellen zetten de suikers om in
alcohol. Hoe meer suiker, hoe hoger
het alcoholpercentage. Bij het gisten
ontstaat ook koolzuurgas. Dat zorgt
voor de ‘prik’ in het bier. De gist bepaalt voor een groot deel de smaak
van een bier. Zo achterelkaar opgenoemd lijkt bierbrouwen vrij eenvoudig. Maar het is een bewerkelijk en

Na vele jaren van afwezigheid waren de lampjes terug
in de ‘Verlengde Dorpsstraat’. Met de 65e Visserijfeesten voor de deur en de indruk van een tanende trend
van versieringen in het dorp, wilden we met dit initiatief
de Visserijfeesten van onze kant een nieuwe impuls
geven. We hopen voor de komende editie van de Visserijfeesten op de steun en navolging van heel het Bressiaanse dorp, opdat de Visserijfeesten springlevend
mogen blijven tot in lengte van jaren.

heel secuur proces, waarbij hygiëne
uiteraard erg belangrijk is. Elke brouwer bouwt op dit basisrecept voort en
creëert zijn eigen recept. Dat recept is
het geheim van de brouwer.

De Visserijfeesten an sich zijn al een groot feest, maar in
de voorbereiding daarnaartoe samen met de buren de
straat versieren is dat zeker ook! Hoe leuk is het voor ons
als inwoners, maar ook voor alle bezoekers, dat de straten
versierd zijn met vlaggen en dat op vele plekken ’s avonds
de lampjes branden. Laat zien dat Breskens leeft! We hopen erop dat we de straten van Breskens waar de versiering langzaam lijkt te verdwijnen, hebben kunnen prikkelen
om een ‘versierdoorstart’ te maken.

Wij aan de ‘Verlengde Dorpsstraat’ hebben in ieder geval ons
best gedaan om alle bezoekers via de Dorpsstraat, zijnde de
‘landings- en startbaan van Breskens’, van ’s morgens tot ‘s
avonds en zelfs tot diep in de nacht hartelijk te verwelkomen en
uit te zwaaien.
Laat het volgend jaar weer spetterende Visserijfeesten worden,
zodanig dat iedereen op maandagochtend denkt: was het nog
maar vrijdagavond!

Ik mocht natuurlijk een paar biertjes
proeven, maar helaas is bier niet echt
aan mij besteed. Omdat ik wel zo af
en toe van een kriekje houd, mocht ik
een Kriek Lambik proeven en een Frem
12 (Quadrupel). Tony had al gewaarschuwd dat de Kriek Lambik heel
anders proeft dan de kriek die je drinkt
als je op een terrasje zit, en dat klopte
helemaal! Het bier dat ik het lekkerste
vond was de Frem 12. Dat bier bevat
11,8% alcohol. Ter vergelijking: een
gewoon pilsje bevat ongeveer 5% en
een Liefmans 3,8% alcohol.

Barbecue aan de Ringlaan

AD

WM

Op woensdag 8 augustus om 18.30 uur werd er een buurtbarbecue gehouden aan de Ringlaan in Breskens. Op het
binnenhofje waren zo'n 30 senioren verzameld om hun isolatie en eenzaamheid te doorbreken.
Dat is ook de reden dat deze barbecue gehouden werd: er zijn te veel ouderen die heel eenzaam zijn. Ik woon hier zelf ook in
dit complex en ik zie dat veel ouderen zich te veel afzonderen. Mede door de sponsoring van Jumbo, Food Plaza en anonieme sponsors is dit evenement mogelijk gemaakt, en wij zeggen dan ook oprecht: "Dank voor jullie bijdrage". De bewoners zijn
heel enthousiast en sommigen maken er zelfs nog extra salades bij, en één bewoonster heeft zelfs driedimensionale kaartjes
gemaakt voor de uitnodigingen, dat wordt dus een groot succes. Alles is tot in de puntjes geregeld en er zijn veel vrijwilligers
die hun hulp aanbieden. De mensen gaan een geweldige avond tegemoet met muziek en een verscheidenheid aan voedsel,
en zo wordt hun eenzaamheid doorbroken en zullen wellicht nieuwe vriendschappen worden afgesloten. Wij hopen dat dit
evenement navolging zal krijgen in meerdere plaatsen, want er zijn te veel ouderen die geïsoleerd en eenzaam zijn.
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JOHNNY BEERENS
Op een zeer zonnige, warme middag, had ik afgesproken met Johnny Beerens, die me naar
zijn atelier loodste. Het betreffende werk hing trots in het midden van de grote werkruimte. Een
hyperrealistisch beeld van een verweerde zeepaal met overduidelijk de tekenen des jaren aangetast door de zee. Hoe dichter ik er naartoe liep, hoe meer het mij daagde, “het oog van de zee”
oftewel “Oculus Maris” vertoonde zachtjes hoe het kunstwerk tot leven kwam. Het deed me eerst
herinneren als van toen ik kind was: het houden van een zeeschelp tegen je oor; dit is wat dit
werk met mij deed. De verweerde zeepaal, het detail, het aangetaste stuk hout, met de levensweg
van dat verweerde hout met video vertoond in het oog.
Bijna 3 jaar heeft Johnny Beerens aan
“Oculus Maris” gewerkt: van het handgeschepte papier, het etsen van de
houtstructuur, het inkleuren van de met
de hand uitgeknipte stukken die het
totaalbeeld moesten vormen, en als
finishing touch, zijn gelijkend aan MC
Escher’s bol, zelfportret in een luchtbelletje, als signatuur van zijn werk.
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De werken van de watertoren in Oostburg, de graansilo in Breskens, kennen
we, maar waar Oculus Maris nog een
stap verder in gaat, is het reliëf en het
hyperrealistische 3D-effect. De lagen
papier zorgen voor een onrustwekkend
dieptebeeld die het realisme van het
werk in de hand werken zonder dat het
kitscherig wordt. De vertoonde film in het
midden van het beeld toont de eeuwige

beweging van de zee, dag en nacht, eb
en vloed. Het totale werk is een ode aan
de zee, getijden, kracht van de natuur,
en de kringloop van het leven. Het 3
jaar atelierwerk waar Johnny Beerens
zo lang heeft vertoefd, zijn gelukkig ook
gefilmd. De autobiografische film waarin
het proces, van eerste schetsen tot finaal resultaat te bewonderen zijn; mocht

ik echter helaas nog niet zien. Deze gaat
dan ook in première op 9 september om
14:00 in CineCity in Vlissingen. De foto’s
vertellen meer dan dat ik kan vertellen,
echter raad ik iedereen toch aan om de
kans te nemen om het werk te bewonderen, en toch zeker een vertoning in
Vlissingen te gaan bijwonen.
-- ADP
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Elke € 10,- aan
boodschappen
= één gratis
glazenzegel.

Vijftien
glazenzegels
= volle
spaarkaart.

Volle spaarkaart +
bijbetaling van € 3,99
of € 4,99 = een set
glazen naar keuze.

Inleveren van je
volle spaarkaart
kan t/m di 11
september 2018.

VOLGENDE STAP IN REALISATIE WATERDUNEN
Luchtfoto Waterdunen met locaties van de werkzaamheden in
2018-2019: Blauw = verwijderen wegen en fietspaden, grondwerk,
aanleg middenpad en bruggen Rood = aanleg inlaatkreek met
verkeersbrug

Inlaatkreek met verkeersbrug
De inlaatkreek vormt de verbinding
tussen de getijdenduiker en het krekenstelsel van Waterdunen. Hierdoor
stroomt straks zeewater het gebied in
en uit. Over de inlaatkreek komt een
brug die aansluit op ’t Zandertje en
toegang geeft tot het recreatiepark

Promenade 2, 4511 RB Breskens
info@breskensaanzee.nl Reserveren : 0117 - 38 36 66

www.breskensaanzee.nl
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Overleden:
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van der Vliet

Overl. 10 juli 2018.

Overleden:
Augustinus Petrus ( Guust ) Poppe
Geb: 5 augustus 1951 –
Overl: 7 Juli 2018.

nezalg/moc.obmuJ po nedraawrooveitca ed ne salglatsirK ®natirT revo eitamrofni reem roov kjiK

Schott Zwiesel ®

.lohocla neeg ,81 neeG

Keuken open van
10 tot 21.30 uur.

Overleden:
Corry (Cornelia Johanna) Schut.
Geb:31 Oktober 1939 –
Overl: 19 Juli 2018.

® leseiwZ ttohcS

(maandag gesloten)

Kijkje achter de schermen
Waterdunen is grotendeels een afgesloten bouwterrein in verband
met het veiligheidsrisico van de werkzaamheden. Onder begeleiding van een gids kun je wel elke dinsdagochtend tot en met 25
september op excursie. De route is iets verlegd, zodat deelnemers
niet in de buurt van het bouwverkeer komen.
Op de Open dag van 22 september 2018 kunt je het gebied eens
van de andere kant bekijken. Kom dan naar Hof Waterdunen aan
de Hogendijk in Breskens en hoor alles over de zilte teelten, bekijk
de Oestergeul en loop mee met een gids langs de zuidelijke kreek.

Geen 18, geen alcohol.

Breskens aan Zee
6 dagen open
van 10 tot 22uur.

september 2018.
kan t/m di 11
volle spaarkaart
Inleveren van je

Familieberichten

Strandpaviljoen
Ontbijt - Lunch - Diner

glazen naar keuze.
of € 4,99 = een set
bijbetaling van € 3,99
Volle spaarkaart +

® leseiwZ ttohcS

.lohocla neeg ,81 neeG

Sparen kan van
wo 30 mei t/m
di 28 augustus
2018.

13 juli 2018

Verwijderen wegen, aanleg middenpad en bruggen
Aannemer Romers Grondverzet is al begonnen met de voorbereidingen: de resten
van kabels en leidingen worden nu uit de grond gehaald. Daarna wordt extra bodemonderzoek gedaan, voordat na de zomer het asfalt wordt verwijderd van de stukken
Slikkenburgseweg en Langeweg binnen het gebied. Als dit werk klaar is, kunnen de
geulen helemaal worden afgemaakt. Begin 2019 zal de aannemer de eerste delen van
de bruggen en vlonders van het middenpad plaatsen. Ook de brug over de ringsloot
die vanaf de Walendijk toegang zal geven tot Waterdunen wordt dan gebouwd.

spaarkaart.
= volle
glazenzegels
Vijftien

Informatiebijeenkomst Op 12 september 2018 organiseert de
Provincie Zeeland samen met de projectpartners en aannemers
een informatiebijeenkomst in MFC De Korre in Breskens. Dan is
meer gedetailleerde informatie beschikbaar over bijvoorbeeld wegtransporten in de omgeving.

Waterdunen - Provincie Zeeland Breskens,

Na de zomervakantie neemt de bedrijvigheid in Waterdunen toe. Nu de Oestergeul en eerste vogelkijkhutten zo goed als klaar zijn, heeft de Provincie Zeeland
opdracht gegeven voor de volgende serie werkzaamheden: het verwijderen van
de asfaltwegen en het maken van het middenpad en verschillende bruggen. Ook
start binnenkort de aanleg van de inlaatkreek, een essentieel onderdeel voor de
getijdenwerking in Waterdunen.

2018.
di 28 augustus
wo 30 mei t/m
Sparen kan van

Aannemerscombinatie Martens/Van Oord start in september
met deze werkzaamheden.

Geen 18, geen alcohol.

Schott Zwiesel ®

NIEUWSBERICHT
Project Waterdunen

glazenzegel.
= één gratis
boodschappen
Elke € 10,- aan

Elke € 10,- aan
boodschappen
= één gratis
glazenzegel.

Sparen kan van
wo 30 mei t/m
di 28 augustus
2018.

Vijftien
glazenzegels
= volle
spaarkaart.

Volle spaarkaart +
bijbetaling van € 3,99
of € 4,99 = een set
glazen naar keuze.

Inleveren van je
volle spaarkaart
kan t/m di 11
september 2018.

Jumbo Pascal & Carola Ingels, Breskens, Burg. van Zuyenstraat 79

Voor de beste service én altijd lage prijzen.
Kijk voor meer informatie over Tritan® Kristalglas en de actievoorwaarden op Jumbo.com/glazen
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79e Breskens Winkelhart
Havenzwemwedstrijd

'k Liep deu Bresjes

(4 augustus)

Door het zwemmen van mijn zonen Joël en Colin ben ik, Wilbert Dekkers,
ruim 3 jaar geleden lid geworden van Zwemvereniging Scheldestroom.
De jongens trainen vaak 3 x per week in het zwembad in Oostburg. Al die
keren was ik in het zwembad aan het wachten op de jongens. Totdat Frans
Verplanke mij uitnodigde om ook te gaan zwemmen. Ik ben begonnen met
1 x per week op de woensdagavond, maar train nu meestal 2 x per week.
Heerlijk om na een dag werken je hoofd leeg te kunnen zwemmen. Naast
het actief zwemmen heb ik ook de cursus tot tijdwaarnemer/keerpuntcommissaris gevolgd bij de KNZB, zodat ik als official bij zwemwedstrijden
mag fungeren als jurylid.
Tijdens de zomer is er geen
zwemtraining in het zwembad in
Oostburg. Dan kan je in het open
water zwemmen. Er zijn openwaterzwemwedstrijden in Sluis en
De Braakman en er is natuurlijk
de Breskens Winkelhart Havenwedstrijd. Voor deze wedstrijden
wordt natuurlijk ook getraind. Een
week of 2 van tevoren begint het te

kriebelen. Trainen bij de Kaai van
Breskens. ‘s Avonds rond de klok
van 7 gaan handdoek en zwembroek in de tas. Hup, naar Bresjes. Via de Facebookpagina van
Zwemvereniging Scheldestroom
wordt er gecommuniceerd dat er
training is. En al snel verzamelt
er zich een groepje Scheldestromers bij de handelshaven. We
gaan voor een rondje rond de kop
en terug. Dat is genieten met het
weer van de afgelopen periode.
Het is de enige openwaterwedstrijd die in de zomer in mijn
agenda staat en wel als programmaonderdeel van de jaarlijkse
Visserijfeesten. Er heerst altijd een
leuke sfeer en de entourage is geweldig. Bij de havenwedstrijd kan
gekozen worden uit verschillende
afstanden en zwemslagen (vrije
slag en schoolslag). Ik besloot te
gaan voor mijn favoriete zwemslag
en afstand: 1000 m schoolslag. De
3000 m is voor mij net een brug te
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ver. Dan is het zaterdag 4 augustus … toch altijd weer spannend.
Weten dat je het kan, genoeg getraind hebben, maar nu moet het
toch gebeuren. Het is lekker zomers weer, daar kan het niet aan
liggen. Badmuts, zwembrilletje,
handdoek, eten, drinken, alles
gecheckt. Strandstoeltjes in de
auto en richting Breskens. Het is
al tegen de middag en Breskens
springt op dat tijdstip al uit zijn voegen. Kijken of we een plekje voor
de auto kunnen vinden, zodat we
niet al te ver moeten lopen. Het
wordt de Promenade, toch nog
een flink stukje te voet. Maar ach,
we zijn ruim op tijd en hebben dan
ook nog speling genoeg.
Tussen de mensen en kraampjes
door bereiken we de Vissershaven. Het is al lekker druk aan de
Kaai. We zoeken een plekje. Wat
bijpraten met andere zwemmers,
een gezellig sfeertje. Nu is het
wachten op mijn programmaon-

G R A P H I C
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concept / grafisch ontwerp
& drukwerk
derdeel. Ik hoor mijn naam door
de speakers: “Willen de volgende
zwemmers zich klaarmaken …”.
Er wordt gestart vanuit het water.
De watertemperatuur is perfect.
Daar klinkt het startschot … ik
besluit mijn eigen race te zwemmen, ik laat een paar zwemmers
achter me. Dat voelt goed. De
stroming richting het keerpunt is
best pittig. Om de boei heen en
dan terug: 500 meter. En vervolgens nog eens zo’n zelfde ronde.
Ik hoor mijn naam vanaf de kant:
“Hup, Wilbert!” Nog steeds een
paar zwemmers achter mij en
deze houd ik ook achter mij tot
aan de finish. Ik tik de finishlijn aan
in een tijd van 21 minuten en 49
seconden: een mooie 6e plaats.
Ik kan terugkijken op een mooie
havenzwemwedstrijd. Ik heb het
toch maar weer geflikt! Nu lekker
nagenieten en op naar de 80e
editie van de Breskens Winkelhart
Havenwedstrijd in 2019!
WD

+32 (0)6-204 899 16
Breskens
info@klessebes.com | www.klessebes.com

'k Liep deu Bresjes in 'k docht: “Laa 'k is nao de kaoje lwop'n, wan in't durp ist vee te werm”. 't
Was midden in d'n 'itteholf van eind juli. Thûs stoeng bie 't maol 't zwjit al op de kaos in op me
behaojzedraoger a'j snapt waddak bedoel'n. 'k docht nogh “da beloof wa voo de Visserijfjiste...”.
't Is t'oop'n da't nie zwô wèrm wordt. Mao hoed, 'k liep in de schaoduw van de pakûz'n va' Vroon
richtieng 't ende van 't ôfd. Dao was vast wè wa wind te vang'n op d'n dam. 'k èn daor 's eev'n
stao'n kiek'n, in 'n zacht briesje droohnde m'n overèmde. 'k dee me schôên'n in sokk'n ût, in a
pwotje baaj'nd liep 'k nao de bwot. 't Was behoorluk druk op strange. Da ruhhetje vlak voo 't
waoter stoeng vol mie pèresols in da was wè nwoddeg oek, anders aon d'r saoves vee kreeft'n
helwop'n. 'k Wornde vee duits, vlaoms, braobans in limburghs praot'n. Af in toe oek 'ollans. BAZ
dee hoeje zaok'n: z'ieng'n d'r mie de bjinn'n ût. Op 't twidde strange zaot'n d'r iets minder mèns'n,
mao toch nogh vee mjir dan vroeher. Ter 'ooghte va' Miljaon hieng 'k wee de diek op in dee me
sokk'n in schôên'n weer an. Bie de bwot anhekomm'n zagh 'k dat 'r nogha wa mèns'n jin of twi
bwot'n most'n wacht'n. Tsjao d'r kunn'n d'r mao onderdjinnentachtig op, in vol is vol... A' tie nieuwe hrôte bwot komt om 't ure, haot nie vee anders zîn in moejje nogh langer wacht'n. Of zou de
previnsie jin van de kleine toch as reservebwot ouw'n? Allebei de parkeerplaots'n stoeng'n vol mî
auto's. De mjiste mie fîtsdraoghers van achter. Lekker wô, die waor'n haon fîtsen mî die hitte, ier
of an d'overkant. Die zull'n wè afghezien èn net as die mann'n in de toer de frans. De mjiste auto's
op de parkiengs ao'n un belghse plakke. Jao, ier kaj' nogh vrie riej'n. A' wudder in de toekomst
nao belh'n hao'n, è me te maok'n mie kielemeterheffieng. Da'n kajje je jillemao nie mji zonder
extra kost'n ons landj' ût. 'k Vinn'n da'n ze da'n mao tol moeten hao'n heff'n a'n de hrens. Va' d'n
opbriengst kan de hemjinte Slûs da' heliek is wa mjir vûlbakk'n op de Promenaode in vèder zett'n,
wan dao ontbreek ut nohal an. In da'n liefst mie 'n kleppe, wan de mjiw'n in de kraoi'n sleur'n d'r
alles ût, in maok'n d'r 'n zootje va'. Van't kuier'n in kiek'n aon 'k dust hekreeh'n. Noe was dao helukkig oek 'n strandpaveljoe'n, temens'n zwo noem'n z'udder eih'n: Qi biotaoriao. 'k Wou 'n pilsj'
èn, mao dad aon' ze nie, wè koffie, thee of jin of ander ondûdelik biolohies drankje. 'k E'n hepast
in bin een ijsje haon 'aol'n bie de karre van 't Drwomijsje. 'k Kreegh d'r nogh mjir dust va'. Mao 't
kwam ghoed. Op de terugwegh kwam 'k over de Boulevaor, in je raoi 't à: langs de Platte Knwop.
Daor ao'n ze wè bier, dus ik op 't terras onder de pèresol bie 'n pao bekend'n. 't Wier wè laote,
wan 't was vrjid ghezelligh. In mocht 'k nogh nie thûs zîn, da' zit 'k er nogh...
Jan Klakke
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Hoe gaat het nu met...
Mijn naam is Marie-Louise Puijenbroek.
51 jaar geleden ben ik geboren in de Langeweg.
Ik ben een dochter van Ko en Annemarie Puijenbroek.

Ik heb nog
een broer, die
tegenwoordig
in Sluis woont
en een zus,
die na eerst te
zijn verhuisd
naar Lelystad,
teruggekomen is naar
Bresjes.
In 1986 heb ik mijn man leren kennen,
een echte Brabander, na 4 jaar heen en
weer reizen ben ik verhuisd naar Nuenen, een dorp 3 km van Eindhoven.
Op z’n Brabants zeggen ze: het is goed
toeven hier! Alles is binnen handbereik,
scholen, winkels, noem maar op.
Samen hebben wij 2 dochters: Jessie
en Evi. Bresjes is hun 2e thuis. Wij staan
nu 15 jaar op Camping Schoneveld dus
zij kennen Bresjes op hun duimpje. Hier
hebben zij inmiddels ook vrienden ge-
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maakt, en de oudste gaat binnenkort
samenwonen met een Bressiaander!
Als jong meisje heb ik jaren bij BKC
gekorfbald. Het juniorenteam van toen
was heel gezellig. Tegenwoordig ben ik
niet meer zo sportief. Ja, de hond uitlaten!In Eindhoven heb ik een aantal
jaren gewerkt in een verpleeghuis op
een afdeling met hoofdzakelijk jongere
mensen. De jongste was toendertijd 19,
de oudste eind 50. Deze mensen zaten daar in hun laatste levensfase door
ernstige ziektes! Dankbaar werk, maar
ik heb er helaas mee moeten stoppen
door rugklachten. Daarna ben ik bij
vrienden in hun café gaan werken. Heel
iets anders, maar reuzeleuk! Het mooie
van alles vind ik dat ik nog steeds dat
dorpse meisje ben dat nooit haar afkomst zal verloochenen. Ik laat me niet
gek maken door irritante mensen, die
denken dat ze meer zijn dan een ander.
Dan komen mijn opvoeding en Zeeuw-

se mentaliteit naar boven en dan weten
de mensen snel genoeg hun plaats.
Ier zouwe ze zegn, doe ma hewoon dan
doe je a hek henoeg!
Ik kom nog regelmatig in Bresjes, vooral
bij mijn ouders, broer en zus.
Het Visserijfeest staat ook elk jaar op
de planning. Menig Brabantse vriend
kent dit feest nu ook. Voor mij is dat een
ware reünie! We worden allemaal ouder,
maar kom ik Bressiaanders uit mijn jeugd
tegen en dan voel ik
me weer dat meisje
uit de Langeweg.
Ik wens alle Bressiaanders het beste
toe, wees trots op je
dorp, want als je er
niet meer woont, besef je pas hoe mooi
het er is!

